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5 KURUŞ GÜNLÜK SIYASi HALK GAZETESi 

·~-----------------~~~~~ BU KUPONU SAKLAYINIZ 
TAN gazetesinin okuyucularına 150 kunışa verdiği 
elliyi mütecaviz kitaptan mürekkep tam takıma ait 

KUPONUDUB 
Bu kuponlardan 15 tane getirene kitaplar İstanbulda 1_50, 
memleket dahilinden J?önderilenlere 200 kuruşa Vf'rilır. 

Tu .. rk Matbuatı Para HaftalçindeAlman 
Mayinlerine Çarpıp 

ile Satın Alınamaz! Batan Vapurların 
.. • • ..., • Sayısı Sekizi Buldu 

T urk Gazetecılıgıne Hakaret Birlngiliz MuhribiTe~avüzeUğradı, ~-o~~n~alılar 
ve iftira Eden Alman Ajansını Bir Alman Askerı Duşurduler 

TAN Gazetesini, Almanya Hesabına Satınalmak 
İçin Yaptlan Teşebbüsleri ifşa Ediyoruz. 

Alman Aiansı, Fırlatmak istediği Müstekreh iftirayı İsbat Etmelidir. 
TAN, Ortaya Konacak Delil ve Vesikaları Neşir için Sütunlarını 

Alman istihbarat Bürosunun Emrine Hazır Bulunduracaktır 
Yazan : M. Zekeriya SERTEL 

A lmanyarun Ankara Sefiri Fon Papen, bu defa İstanbula 
döndüğü zaman Romanyanın Türkiye Sefiri Stoika ile 

,;1~~;cı;;rn .. ?O ... o j.,.,,...,;11'7 u~7otolor1n1n ic:ıtHı,1".::ır~fm.R .uöre~ Roman-
da da neşredilmiş olmasını protesto vesilesile gazetemize ve 
bazı Türk matbuatına büyük bir bühtan ve iftirada bulunuyor. 
Resmi bir kaynaktan çıkmış olması itibarile de bu çirkin hü
cum ve iftira daha ziyade "ehemmiyet ve vahamet,, kesbediyor. 

Ortaya Atalan iğrenç iftira 

Alman ajansının umumiyetle Türk matbuatına ve bilhassa 
TAN'a hücum için ortaya attığı iftira şudur: 

"Türk matbuatı, bilhassa TAN Almanya ile Rusyanın ve yine 
Almanya ile Romanyanm ara.sına nifak sokacak nefriyat yap
makta, ve fİmdiye kadar misi~ görülmemit bir surette yanlıt si
yui haberler neşretmektedir. Bu vaka bazı Türk matbuatı ile 
İngiliz - Yahudi müme11illerin müttereken yaptıkları faaliyetin 
bir nümunesidir.,, 

Yam bazı Türk matbuatı ile İngiliz ve Yahudi sermayedar
ları birleşmişler, Sovyet - Alman dostluğunu bozmak için yan
lış haberler işaa ederek propaganda yapmakla meşguldürler. 

ALMAN AJANSINI, TÜRK MATBUATINA BÖYLE 
lJLUORTA İFl'İRA VE HAKARET ETMEGE CESARE
TİNDEN DOLAYI EVVELA TÜRK MATBUATI NAMI
NA, SONRA DA TAN NAMINA ŞİDDETLE PROTESTO 
EDERİZ. 

Bütün dünyada para ile gazete ve kalem satınalmaga alış
mış olan Almanya, Türk matbuatını da para ile ecnebi memle
ketler hesabına satın alınır satılık bir uşak zannediyorsa, ken
disine haber verelim ki aldanıyorlar. Türk matbuatının yega
ne şiarı memleketin menfaat ve haklarını korumaktır. Türkiye 
matbuatını ecnebi devletlerin hırs ve menfaatlerine filet yap-. 
nıak mümkün değildir. 

Hem ne hacet, Alman ajansı ve Alman hükUnıeti bunu biz
den daha iyi bilirler. Unutmuşlarsa, bugüne kadar ifşasında 
lüzum ve fayda görmediğimiz bir sırrı kendilerine hatırlatma
lllıza müsaade etsinler. 

Tehdit Voliyle Hulul Teşebbüsü 

A lmanya diğer memleketlerde olduğu gibi, Türk matbua-
tını da elde etmek için elinden geleni yapmaktan çekin

llıemiştir. Bunun için iki çareye başvurmuştur: Biri gazeteler 
Üzerinde ilan vasıtasile müessir olmak, ikincisi doğrudan doğ
tuya para ile satın almak. 

Bu iki yol üzerinde nasıl faaliyet sarf ettiklerini, başımızdan 
geçen bir misal ile izah etmek isteriz: 

AIDlan Propaganda Nazın Goehela, birkaç ay evvel Yakm 
Şar-kta yaptığı bir seyaıhat esnasında latanhula da uğramıttır. 
O vakit gazetemizde Alni~ Pr~ganda Nazırının gece ziyaret 
ettiği gazinolardaki hareketlerine ait küçük bir fıkra çıkmıftı. 
Bu fıkranın intitar ettiği ı:ünün ertesi gün, Alman fin:nalarmm 
l'ürk matbuatmda intip.r eden ilinlarrm idare eden büronun 

\ 

tefi, (icabında İ$mİni verebiliriz), bu ilanlann gazetelere te~
ziine delalet eden Türk müessesesinin müdürüne müracaat edı
yor. Cebinden TAN gazetesini çıkararak Goebelı hakkında ya
zılan fıkrayı gösteriyor. Ve: 

TAN t:AııU. ··H,y~" A lman-.rJl .!'llevh1ndeki nenivatına de-
''o.lIT euene"'~Wgo.z.ete,..:: : "fıltiaeıı aonra Atman mueaseseıerının 
ilanlarını venneğe devam edemiyeceğiz. 

Türk müessesesi müdürü İfİttiğine inanamıyor: 
- Anlamadrm, diyor, yi.ni ilanı kesmek auretile 'rAN gazete

sinin siyasi kanaati üzerinde müessir mi olmamızı istiyorsunuz? 
- Tabii, diyor, ya bu gazete Almanya aleyhinde bulunmasın, 

yahut bizden ilan beklemesin. 

O vakit Türk müessesesi müdürü sözü kısa kesiyor ve mu
hatabına fU tavsiyede bulunuyor: 

- Ne TAN, ne de herhangi bir Türk gazetesi siyasi kanaatini 
para ile satmaz. Hiçbir Türk gazetesine böyle bir tehdit ve tek
lif yapılamaz. Siz istediğiniz gueteye ilan verip vermemekte 
serbestsiniz. Fakat tehdit ile gazete ıatınalmağa tefebbüs 
etmeyiniz. Ben sizi dinlememif olaYlln, siz de bana müracaat 
etmemi~ olun. Bu bahsi burada kapayalım •ve bir daha açmı
yalım.,, 

Nemur ayrılıyor, ve o akşam gazetemize verilmiş olan ilan
lar alınıp başka gazetelere dağıtılıyor ve ondan sonra bir daha 
Alman firmaları TAN'a ilan vermiyor. 

Para Ue Satın Alma Teıebbüsü 
'----------------·-·----

B u hadisenin üzerinden iki gün geçiyor, bu defa Türkiye
deki Alman propagandasının para kısmını idare eden 

bir Alınan mali müesseesi (icabında ismini verebiliriz) ayni 
Türk müessesesine telefon ederek müdüründen bir randevu 
istiyor. Bir saat sonra Türk müessesesi müdürü ile Alman mali 
müessesesinin mümessili kapalı bir odada bir masa başında 
görüşüyorlar. 

Alman mali müessesesinin salahiyettar memuru masa üzerine 
TAN'a ait bir dosya koyuyor. O mali nıüe11esenin TAN hakkın
da topladığı malumatı ihtiva eden bu dosyada T AN'm kimler 
taraf mdan kurulduğu, bugünkü sahipleri taraf mdan ne vakit, 
ne fartlarla kimden satın alındığı, bugünkü TAN müessesesinin 
kaç liralık bir müestese olduğu, etrafa nekadar borcu bulundu
ğu, aahiplerinin mali vaziyetleri ne olduğu hakkında müdellel 
malumat vardır. Alman memur dosyayı kanttırarak bütün bu 
izahatı verdikten ve tashihe muhtaç bir nokta olup olmadığını 
sorduktan sonra ilive ediyor: ""--... -

- TAN sahiplerinin müesseseyi satın aldıkları bankaya \'U 
kadar borçları vardır. Hükumet tarafından gazetenin üç ay müd
detle kapanması da bu müesseseyi fU kadar zarara sokmuftur. 
Bugün borçlarını ödemekte güçlük çektiklerini de biliyoruz. 
Kendilerine bir yardım yapamaz mıyız? 

Verilen malumatı merak ve hayretle dinleyen Türk müessese
si müdürü bu son teklif karfısmda fatırıyor, ve tek cevap verme
den dosyayı kapayıp memurun eline veriyor: 

- TAN müessesesi hakkında iyi malWna.t toplamı,sınız, fa
kat TAN aa.hiplerini tanryama.mıt ve öğrenememitıiniz. Diyor ve 
ınemura kallm stöıteri::vor-

( Sonu Sa. S Sü. 4 ) 

T orpillenen bir vapur sulara gömülüyor 

Londra, 20 (Hususi) - Alman maynlerine çar~.a~~k b~
tan vapurların sayısı sekize ı·armı~tı.r. Bunların uç~ İngı
lizdir. Diğerleri bitaraf devletlere aıttır. Holandaya aıt olan 
Sirnon Bolivar'ın batması yüzünden ölenlerin sayısı (110) a 

varmıştır. Kurtarılanlar İngiliz has--------------

İ~~·:ı;;·~ill:~~-~~~~~~;tu~l~~~ v;;~ 1 Heyetimiz 
derece hazin vakalar anlatmaktadır. 
lar. Arada beş altı çocuğunu kaybe
den babalar, kızlarını kamilen kay

beden analar bulunuyor. Kurtarı. 

lanların sayısı 262 ye varmıştır. 
Batan vapurların biri İtalyandır, 

İsmi Grazyo'dur ve 5827 tonluktur. 
Bu vapur, İngiliz sahillerinden yedi 
mil mesafQde bir Alman maynine 
çarparak bir kaç dakika i~inde bat
mıştır. Mürettebattan 70 i denizden 
toplanmıştır. 

Londraya 

Gidiyor 

Menemencioğru Dün 

Merasimle Uğurlandı 
İsveçe ait olup bir mayne çarpa

rak batan vapurun adı Borjes'tir. Ankara, 20 (A.A.) - Hariciye Ve. 
kaleti umumi katibi büyük elçi Nu~ 
man Menemencioğlu bu akşam Lon
draya müteveccihen Ankaradan ay. 
nlmıştır. 

6370 tonilatoluk Karika Milika is. 
minde bir Yugoslav vapuru da, Şi
mal denizinde batmıştır. Geminin 
mürettebatı hakkında hiç bir haber 
yoktur. 

Ayni şekilde batan İngiliz vapur
ları Tors Bearer, Black • Hill, Wigi. 
nore'dur. Bunların mürettebatrndan 
ancak bir kısmı kurtarılmıştır. 
Deniz harbini fiddetlendirmek 

için 
Bütün bu hadiseler, Almanların 

CSonu Sa: 6, Sü: 6) 

Menemencioğlu istasyonda Harici. 
ye Vekili Şükrü Saracoğlu, Na:fia 
Vekili Fuat Cebesoy, Maliye Vekili 
Fuat Ağralı, Ticaret Vekili .N'azmi 
Topçuoğlu ile Reisicümhur İsmet 1. 
nönü namına(Başyaver Celal ve Baş. 
vekil namına matbuat bürosu umumt 
katibi Selim ile bütün Hariciye Ve
kaleti büyük memurları ve birçok 

(Sonu Sa: 6, Sü: 2) 

Pragda inzibatı Temin 
için Siyah Gömlekliler 
Sokaklarda Dolaşıyor 

Çekyadaki Son Kargaşafıkf ar Daha Vahim 

Hadisef ere Bir Başfangıç Addediliyor 

V on N euratla 

Londra, 20 (Hususi) - Rer· 
Iinden alınan en son haberlere 
göre, Bohemva ile l\.foravvanın 
hamisi Baro~ Fon Neurath son 
hadiseler hakkında Hitlere ra
por vermek üzere Berline çağı
rılm1stır. 

Gazeteler geçen marttanberj Çe. 
koslovakyarun en feci hayatı yasadı. 
ğını anlatmakta ve Çek geneliğinin 
gösterdiği fedakarlıkları en vüksek 
takdir ile anmaktadır. Bütiin bu 
gençlerin Prag Üniversitesine men
sup olmaları Çek milletinin ruhunu 

(Sonu Sa: 6, SU: 3) 
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Garantiler 
Bereket Uzun 
Sürmüyor 
Yazan: NACI SADULLAH 

E 1Velki gfın ''TAN,, ın bir başka 
sütununa bir yazı yazmıştım. 

O yazımda, İstanbul, Belediyesinin 
yaptığı ve yapacağı hayırlı işleri sa. 
mimi bir takdir duygusile bir defa 
daha gözden geçirmiş, fakat sonuna, 
şu satıdan ilave etmekten de ken
dimi alamamıştım: 
"- Gönül ister ki, günlln birinde, bir 

buçuk milyona açılan nefis meydanlarda
ki zarif kanapelerde ve 250 bin llraya ya
pılan asd gazinoların kübik merdivenle
rinde, Darülfıcezeye kabul edilmemiş çıp
lak yavrular bulmıyalım!" 

Meğer, bizim Selami İuet Sedese 
göre, bu temenniyi yapmak, dema. 
goji imiş. 

Selami, bu feh-avı verdikten son. 
ra, tıpkı. gayri kabili temyiz bir ka
rar tebliğ eden çatık yiizlü bir hakim 
edasile şu satırlan da ilave ediyor: 
"- Nüfus kesafeti, medeniyet nişanesi

dir. Nüfusu kesit olan yerlerde, içtimai za
ruretler de artar. Ve maalesef, bu zaruret
lerin kökünden karşılanmasına da imkan 
yoktur. Böyle bir imkanı, hiçbir cemiyet 
bulamamıştır. Çıplak yavru fecaati ile, eğ
lence ve imar işi, tamamile ayn mev:ru
lardır. Ve mukayesesi hiç caiz de~ildlr. 

Bugün hAlA, Parisln, Londranın, Nevyor
kun, Berlinin en muhteşem binalarının 

muazzam merdiven basamaklarında terke
dllmlş çıRlak yavrular bulunur.H Ve bu
luna<'aktır da!.." 

Ah Selamiciğim ... Kusul'a hakma ... 
Bu, satırlannı "ciddi,, ye alamadığım 
için, seninle bu kÖ<~ede konusmayı 

müreccah buldum. Eğer, yazdı~an. 
nı okuduium anda, yariımdn hulun. 
saydın, Eminönü meydanı gibi açıl. 
muı alnından: 

"- Şap!" diye öperdim: 
Vakıa. Londra, Paris. Berlin, Nev. 

york de~iğin !'ehirlel'. ktimai muva
zenenin scmbolii sayılamazlar. Ve o. 
ralarda, asri köy ~anRtoryomlannın, 
modern köpek mezarlıklıırın1n yanı. 
başında açl1ktRn ölen lnı;anlara rast. 
Iamak da miimkündür. Fakat huna 
rağmen oralardn, "ani içfimai tezat-
1.-- ...,_ V•'9 • 'W • • ._ 

medeni (!) sehirlerde bilP, it:timai 
yardım mii;sseseleri, İstnnlml !leh. 
rindeki ga?:inolann. sint>malann. 
kah,•ehanclerin. meyhanelerin ve da
.ha "bilmem ne lrnne,, ]erin mili.da
rın dan c:ok fazladır. 

Fakat, senin yaz1na bnkılıTsa. sefn. 
Jet. adeta, m{'dcnlyetin ziynetidir. Ve 
adeta, <'lfllak t'OCı~'klal' ortndan ka-
7ara kalkıverir de, fo.;t:mbul selni, 
Nevyork sehrine, Londrn l!,.hrine. 
Paris şehrine. Bertin cıeh:rine bcnzc
m~:r. dive korkuyor gibMn .• : 

Şimdi seni, o 250 bin liralık gazi
nodan cıka.rken ~öriir gibi olu:rornm. 
Tıpkı düsiirdi.iğiin dizrlanını ar1~·or. 

mussun gibi, etrafına hakm1vor, ha
kınıvnrsnn da, kemali teessür ve te
escıüfle sot"uyorc:un: 
"- Ha i... Nerede bu gazinonun 

sdil t"Oculdarı ?0 

İlıtimal ertcc:i giin, •.1kıfam .• c:ii. 
tunlarında Bclcdiveve t"alakalem hü
cuma ır0cel' ve sövlc söylersin: 

TAN~-================================================ 21- 11- 939 

lngiliz Sanayi 
Heyeti Geldi 

Turhan T AN'n• 

Bir Mektubu 
Bir mUddettenberi rahatsız bu •. 

lunan muharrir arkadaşımız Tur
han Tan'dan dün şu mektubu al. 
dık: 

"Bir aydanbcri hastayım. Tan 

Mukabilinde Mahsul Almak Şartile 

Temin 

Türkiyenin 
Edecekler l gazetesindeki vazifemi hu yüz.. 

den yapamıyorum. Halbuki Ye. 
nl l\fecmua'da evvelce baslamış 

i.~ olan Yıldız Sultan adlı tefrika. 

1 
mın devam ettirildiğini haber alı. 

Her Nevi Makine ihtiyacım 
İngiliz makine fabrikalarından müteşekkil bir sanayi grupu

nun mümessili mühendis 1\1. Vood dün sabahki ekspresle şehri· 
mize gelmiştir. M. Vood gazetecilere şunları söylemiştir: 

yorum. O mecmuaya bu tefrika. 
mın ancak yedi nfishaya kafi ge. 
lebiJcn müsveddelerini vermİ"!

tlm. Sekiz numa?'a ile c1kan t"f
rika yazısı benim değildir. İm- • 
zam pcr,•asız bir cüret ile tasar. 
ruf edilmiştir. Beni seven okuyu
cularıma hakikati hayretler için. 

"- Türkiyenin her nevi makine 1 

ıntıyac1:.1ı. mukabi_linde mahs_uı .satın Şehir Hastaneleri 
almak uzere, temın etmek f1krınde.. 
yiz. İstanbulda birkaç gün piyasa va
ziyetini tetkik ettikten sonra temas
larda bulunmak üzere Ankaraya gi. 
deceğim. Fabrikalarımız harbe rnğ. 
men faaliyetlerini arttırmışlardır." 

Dün şehrimize ilci Alman fabrika
törü ve bir hah taciri de gelmiştir. 

Bunlar da piyasada tetkiklerde bulu. 
nacaklardır. Almanlar makine sat. 
mağa mukabil mahsul almak ve bun. 
ları Tuna yolile mekleketlerine sev. 
ketmek emelindedirler. 

Hayvan ihracatı 
Cenup mıntakasında deblokaj 

Kafi Değil 
-<>--

Şehir Meclisinde 

Dünkü Mü~akaşalar 

1 de bildiriyorum." 
1 ! Turhan TAN :--------... -.............................. . 

İki Kamyon 
Kaza51 Oldu 

Dört ~işi Öldü, 

7 Kişi de Yaralandı 

Şehir Meclisinin dünkü toplantı~ 
smda azadan Fuat Fazlı tarafından 
men'i israfat nizamnamesi hakkın
da verilen takririn okunmasiyle mü
zakereye başlanmıştır. Gerek bu 
takrir, gerek bazı tekliiler encümen
lere havale edildikten sonra mual
lim İhsan Şerifin ailesine, ikamet- 1 

gah olarak bir ev verilmesi hakkın
daki teklif münakaşa edilmiştir. 

Ürgüp, (TAN) - 16 yolcu ile Kay
seriden buraya gelirken Topuz da.. 
ğında yüz metre derinlikteki uçuru
ma yuvarlanan posta kamyonu kaza
sında iki kişi ölmüş, dört kişi yara. 
lanmıştır. 

Neticede mesele bir karara bağ ... 
lanmadan evvel İhsan Şerifin aile
sine bir ev verilmeden evvel mali 
vaziyetinin ve çocuklarının kimler 
olduğu hakkında, tahkik edilmek Ü

zere evrakının riyaset makamına 
gönderilmesine karar verilmiştir. 

Çamurlukta bulunan şoför mua. 
vini Murtaza, yere atlamak suretiyle 
kurtulmuş ve buraya gelerek kazayı 
haber vermiştir. 

Şoför Osman ve hususi muhasebe 
tahakkuk memur muavini kazada 

Dünkü Meclis müzakereleri sıra

sında münakaşayı mucip olan mese
lerden biri de Zeynep Kamil doğum 
evinde yatak adedinin 50 ye iblB.ğr ölenler arasındadır. Dört kişi .de ağır 
hakkındaki teklü olmuştur. Bu es. surette yaralanmış ve Kayser1 mem
nada söz alan azadan General Refik leket hastanesine kaldırılmıştır. 

Kiğıt Sanayii 
inkişaf Edecek 

lktısat Vekaleti Tedbirler Alıyor, Kağıt Fiyatları 
da İndirilecek, Kırpıntı Kağıt İhraç Edilmiyecek 

Ankara, 20 (TAN Muhabiri bildiriyor) - İktısat Vekaleti 
kağıt sanayiimizin tekemmülü ve Türkiyede kağıt istihlakinin 
tanzimi için geniş ve esaslı tedbirler almaktadır. 

Denizlerde 
Fırtına Arttı 

--, Bir taraftan ikinci kağıt fabrika. 
mızla sellüloz fabrikamızın inşaatı 

süratle ilerletilmektedir. Bu inşaat 
bitince memleketimiz, bazı ehemmi. 
yetsiz cinsler müstesna olmak üzere, 

Bir Yelkenli Battı, Bir 

Motör de Yandı 
Denizlerde fırtına devam etmekte. 

dir. Küçük merakip dün de Karade
nize açılamamışlardır. Fırtına deniz
de epeyce tahribat yapmıştır. 

Bir yelkenli bath 
Bozcaada ile Balakale arasında 

Bartın limanına ait 41 tonluk Sarı
gül isimli bir yelkenli kereste yükü 
ile şiddetli. dalgalara mukavemet e
demiyerek batmıştır. Tayfalar deni
ze dökülen kerestelere sarılmışlar 
ve böylece bir müddet dalgalarla 
mücadeleden sonra o civardan geç. 
rnekte olan Çanakkale vapuru tara
fından kurtarılmışlardır. Vapur. 
tayfaları Çanakkaleye çıkarmıştır. 

Bir motör fufuffu 
Vapurlar da fırtına yüzünden rö. 

tar yapmaktadırlar. Tırhan vapuru 
iki gün rötarla Mersinden limanımı
za ancak dün gelebilmiştir. Vapur 
yolda fırtınaya tutulmuştur. 

bütün kağıt ve kartonunu dahilden 
temin edecektir. 
Diğer taraftan kağıt fabrikamızın 

imalAtı en lüzumlu çeşitlere inhisar 
ettirilmiş ve bu çeşitler memleketin 
ihtiyacına en uygun bir şekilde stan. 
dardlaştırılmıştır. "' 

Bu suretle Türkiyenin eski açık 
Avar devrinden kalan bin bir çeşit 
m a t b a a makineleri ithal 
edilmesi yerine bundan sonra Türk 
piyasası ancak mahdut çeşit kağıtlar 
kullanacak ve memlekete de buna 
göre birbirini tutan matbaa makine.. 
lerj gelecektir. 

Kağıt fabrikamızın imnl~t çeşitle. 
ri beynelmilel ölçülere irca edilmiş. 
tir. Bu ölçülerin halen mevcut bilu. 
mum matbaa makinelerinde de kul. 
lanıla.bileceği tesbit olunmuştur. 

Kağıt sanayiimizin terakki ve in. 
kisafını temin maksadile hükumet 
yeni tedbirler almaktadır. Bu cüm. 
leden olarak Türkiyeden harice kır. 
pıntı kağıt ihracatı menedilecektir. 
Bu kağıtların şimendifer nakliye 
navlunu indirilmek suretile Tü .. · 

maksadile ihraç edilm~kte olan hay. 
vanlann bundan böyle takas ile i.h. 
racı düşünülmektedir. İhracat birliği 
reisi bugün Ankaraya giderek Tica
ret Vekaleti ile bu iş hakkında temas
larda bulunacaktır. Mısır ve Yuna
nistana da hayvan ihracı için göriiş.
melere ba!':lanmıştır. Bu maksatıa 

dün bir Yunan heyeti şehrimize gel. 
miştir. Heyet ihracat birliğile tema. 
sa geçmistir. Yunanlılar yurdumuz. 
dan kırk bin küçük baş ve mümkUn 
olduğu kadar da büyük baş hayvan 
satın alacaklardır. Birlik gelecek ay 
içinde cenup ve şark mıntakaların

dan hayvan ihracında sevkiyatı ko. 
, ___ , --lliTô~ct'ı:u;iC:;-:ı~me&r--·-·-- Münir, İstanbulda mevcut hastane- • .,renin ı-.a,. taro-f'1nrl'>n t•n•, .. H ı.. r.-"" -

~'\:!Ş ıııu~u1uıı ııı::ı -Lcııa.uua "u<>J<=• ... maktadır. 

Dün Tayyar isimli bir motörde 

edildiği, buralardaki doktorların, min idaresinde ve içinde 7 yolcu bu- meden Heybeli itfaiyesi tarafından 
ancak kendi tedrisatlanna enteresan lunan kamyon buradan Bigaya gi- söndürülmüştür. Yangının ne suret-

İhracat kararnamesinin gümrüklP- bir mevzu teşkil edebilecek hastalar derken bir ağaca çarparak devril- le çıktığı tahkik edilmektedir. 

re tebliği üzerine malların yüklen- la meşgul olduklannı, belediyenin miştir. Yolculardan biri hemen, di- Anadoluda kış şiddetlendi 
mesine baslanm1ştır. İç ve ihracat vazifesi ise şehir halkının ihtiyacına ğeri kaldırıldığı hastanede ölmüş. Şarki Anadoluda kış başlamıştır . 
piyasalarında da bütün maddelerin cevap verecek hastaneler tesis et· tür. Üç kişi de ağır surette yaralan. Her tarafa kar yağmaktadır. Av de-
f ·vatlan yu·· kselmistir mek ve mevcut hastanelere yeni ya-1· • · risi toplamak için Şarkta piyasa açıl· 

Kanadaya av derisi, Yugoslavya- tak ilav etmekten ibaret olduğunu mıştır. . . 
mıştır. Bu sene sansar, tavşan ıçm 

tebliğ edildi Bu suretle şimdiye kadar z1ytın o. 
lan veya harice gönderilen kağıt kır
pıntıları kendi fabrikamızda kullanı
larak haricten kağ1t ham maddesi it. 
hali azaltılmış olacaktır. 

İnşaatı bitmek üzere olan sellüloo:ı; 

fabrikamızın odun ihtiyacını tama. 
men dahilden temin i.çin tktısat ve ya ilk defa olarak yün hali. muhte- söylemiştir. Bu teklif te tetkik edil- şimdiden istekler başlamıştır. Bu 

lif bitaraf memleketlere fındık, ba- mek üzere bütçe encümenine gönde. Defterdarlık Tamir Ediliyor Ziraat Vekaletleri müştereken çalış. 
sene toplanacak av derileri için sa-

lık, lakerda, kusyemi, badem, zeytin ril.miştir. Şeker Bayramından sonra yag~ an . d'l maktadırlar. Reçina ve sap gibi ham · tışlann hararetli olacağı temın e ı -
gönderilmiştir. İngiltereye kitre sev- yağmurların tesiri ile damı çöken maddeler de yine dahilden temie 

t d F M k S fi . mektedir. olunacaktır. kiyatı artmıştır. Bu sene ran a re- ransanın os ova e ın defterdarlık dairesi tamir edilmek- Limanda da bir motör bath 
kolte az olduğundan Türk kitresinin Ankaradan Geldi tedir. 1 Sellüloz fabrikası Türkiyenin sa. Dün akşam saat 18 de Ya ovaya 
kilosu 300 kuruşa yüksclmi~tir. . Bı'r çok daireler yerlerini degviş. .d h k t man ve sapları için de bir mahreç 

Bir kaç gündenberi Ankarada bu- - gitmek üzere Köpriı en are e e-
Almanyanın memleketimizden al- lunan Fransanın Moskova Büyük tirmişlerdir. Bazı işler bu vaziyet yÜ. den Ülev vapuru limanda manevrn teşkil edecektir. Bugün kağıt fahri. 

makta olduğu yağ çıkarılan tohum- zünden geri kalmaktadır. İ 1 k t ·a . kamızın mamlılatı yi.iksek evsafta 
ların dirrcr piyasalara satılması im- Elçisi M. Naggiar refakatinde Fran- yaparken sınai ap anın ı aresın- 1 kl be b f·yatlar da yük' sek 

"" d' F sanın Ankara B .. vük Elçisi M. Mas- '!!!-!'!'!!'!!!!~!!!!'!!~~'!!!'!!!=====~=~ deki boş teneke yüklü motöre çarp- 0 ma a ra er ı 
kanları araştırılmakta i ı. ransıt- mrştır. Motöri.in batmak üzere oldu- telakki edilmekte idi. İktısat Vekale. 
dan tüccarlarımıza gelen mektup- sigli olduğu halde dün sabahki ek::- Satie Davasına Dün t' b f' tl t zı·ı· ·çin de yeni 

l A k d h · · lın' gvunu gören kaptan ile iki tayfasr ı u ıya arın en ı ı 
larda bu malların f"vatlan sorul- pres e n ara an şe rımıze ge lŞ- 1 d" .. kted• .. • 

.; tir. de Devam Ed~ld•ı arkada bağlı olan sandala binerek çare er uşunme ır. 
muştur. Diğer taraftan Fransaya ih- , 
rac edilebilecek bu gibi tohumlarm Ankarada ü~ gün kalan M. Nag- • kurtulmuşlardır. Dün geç vakte ka- Ticaret Vekaleti Müfettişliği 
miktar ve fivatlan da tesbit edilmek giar Hariciye Vekili Şükrü Saracoğ- Satie binası dolayısiyle Deniz- dar yapılan tahkikata göre kazayı Ankara, 20 (TAN) _ Ticaret Ve. 

"- Bu gazinoya girecek mii"tcri. 
!erin zevkleri aa:ma nokc;nn kalmıya 
mahkumdur: Rakıcımı iccn. kons"ri. 
ni dinleyen bir ehli keyfin. oradan 
cıkarken zavallı bir yavrunun avucu
na kırk para bırakarı:ık vicdanının 
zevkini de tatmin edt>hilmesi laz1m 
değil mi? Şimdi vat:ındaşlar, büyük 
bir ko1avlıkla ve kırk para tnnkabi
linde tadabilecekleri bu emsalsiz vic. 
dan kevfini bulabilmek .irin, fr>llik 
fellik fu

0

kara m1 ı:ırasnılar? Hangi me
dc>ni cıPhirde dilencicıiz ga1Jno vardır 
ki? 250 bin lira harrevıp da yaptır. 
dıgv 1 t:ta7inonun kapıs.1 öniinr> iir dört "' . 

.. Iu 1·1e go··ru··şmu··şt~\-. Mı'safı'r sefı'r şeh- bank erka·nı alevhine açılan davaya yapan vapurua hiç durmadan yoluna 
tcdir. Bu fiyatlar Fransız ticaret mu- uı " kaleti birinci sınıf müfettişliğine u. 

rimizde üç gün kalarak temaşaya de- dün devam edilmiştir. Bu muhake· devam ettiği anlaşılmıştır. Tahkika-
cssesclerine bildirilecektir. f mumi mürakabe heyeti azasından 

ğer yerleri gezecek, Perşembe günü meye ait tafsilat yedinci say amız. ta devam edilmektedir. 
lngilizler, üzüm ve Kemal Bedizci, dördüncü sınıf mü. 

Moskovaya hareket edecektir. dadır. 
incir alıyorlar ~~ _,,_,_,...., Bir Verni Kal!akl!ıhnı fettişliğine İstanbul defterdarlığı 

Izmirden İngiltere İaşe Nezareti ':I 3' 3' ':I varidat kontrol memurlarından Mit. 

hesabına üzüm ve incir mübayaasına Meydana Çıkarddı hat Bayat, birinci sınıf müfettişliği. 
başlamlmıstır. Bunlar yakında sev. ne Anadolu Türk sigorta şirketi ikin-
kolunflcaktır. Emniyet Müdürlüğünde yeni te- Ci müdürü Osman Fikret tayin ediL 

R • • ı ı d l~I lira arasındadır. Cemiyetin telefon ııu- ali b" ilet 120 Türk - umen tıcaretı 8 - Fasulye pllk s ne ne en gem sekkül eden m uro, m an - miştir. ,. .. l'l 
"I d ı T marası 49169 dur. • ··h· b' Türk - Rumen ticaret anlaşması yemew er er 130 bin liraya baliğ olan mu ım ır 

C - Gemiler uzun seferlere çıkacak- • ık 
dl··ınden ı·t·ıbaren meriyete gı'rmiştir. -• M 1 vergi kaçakrılırrını meydana ç ar-lan zaman kumanya alırlarken daha .... - a - 1333 doOumluyum. uamo em -ı t> 

Fakat iki hükumetce alakadar daire. yade bozulmıyncak maddeleri tercih e- bitmiştir. Fakat hasta olduöum için ilk mıştır. 
1ere tebligat yapılmadığından eski · derler. Sadeyağ uzun zaman muhafaza davette şubeye gidemedim, şimdi gitsem Kaçakçılığı yaptığı iddia edi~en 
anlasın~ hiikiimlerine göre ihracat edildiği takdirde ekseriyetle bozulur. ceza g!lrUr mUyllmf müessese Siileymaniyede İsınetıye 

I"alb•ıkL. zeytinyağ bozulma?.. Mercimek, C - Derh~l su. benize milracnat edi- d · d 26 l demı'r ve S" ve lthalfıta devam edilecektir. -. • " • r>ad esın e ı numara ı · ... -

TAKViM ve HAVA 

21 Sonteşrin 1939 
SAL 1 

tane cıpfak çocult bulamıyan Beledı-
yeve yuf o1s•ın!" 

Nac:ıl ~el?mi Scdes? Ru s~tı .. la,.:ı 
hemen im7.anı atasm geln ivor mu? 

l\faamafih, srn, asri gn?:inomm:un 
Jm ~ıpfok ve cnnh 7.

0

,\·rctlercYen' ehe
diven mahrınn kaJmı:vaca~ndan e. 
minsinrl!T; nitekim. :vazında da: 

"- Iler medeni rncmlckt>t gazino. 
sunun kapısında hirkıu~ çıplak yıw
ru bulunur! .. dedikten sonra, şu ke-
Jimeyi de ilave etmişsin: 

"- Bulunat"aktır da! .. >\ 

Eh ... Sen de Bitler değilsin ki, be-
~eriyete "ebedi sulll ~rırnntisi" vere
sin ... Nihavet, iştt> böyle, kannca ka. 
derince "ebedi sefalet garantisi,, ve-
. ' rrvorsun ... 
Fakat bereket ki, 7.amane garanti. 

]eri uzun sürmüyor dostum! 

bezelye, nohut, pirinç glbl maddeler u- nb:. Hnstrılıi(ını:ı;ı doktor raporile tevsik 1. •t t irket'di 
lzm'·r p:yasa•ında laalı·yet x • · raciye · fabrikası ımı e ş 1 .r. 

• 0 zun zaman katınca güvelenlrler. Halbu• ve lsbat ederseniz ceza gvrmezsınız. 
izm· .. :!e bazı bankalar, muamele.- ki kuru Ja~ulyeye bir şey olmaz. Bunun • Şirketin çifte defter tuttuğunu ha. 

1 . t k k b ı {ro"ın kumanya arasında kuru fasulyenir. 1 her alan memurlar ertesi günü mu. erı e emmül etmis ta as eyanna-ı ' 
1 . .. . d . · d .. : b t' mühim bir mevkii vardır. Bu seb<'ple NOT: Ltlzların Batum ve ·havalisind" eossesede bir arama yapmışlar ve me erı uzcrın en ytiz e yuz nıs e ın. 

. eskiden ekser gemilerde bol bol plilkl yerleşmiş Mer1'rı-el cemaatinden bir kol defterlerden her ikisi de yakalann-
de prım vermiye başlamışlardır. Mıw I yapılırmış. Bunun için fasulye plAldsine olduğunu yazmıştık. Kuleli Askeri Li- a·· l"ğü' .. 1 
mafl.h mıntaka tı'caret mu"du'"rlu··gvu··nC' b b ki · k t ı ı k rak EmniY. et Mil uru ne gotürü.-gemici yemeği derler. Bltta i u es - sesi tarih muRllimı avu a emeK i ur-
prim işi üzerinde henüz resmi tebli- den kalma bir Ubirdir. Bugün kuru fa- may binbaşı Yuruf Kemal Kutluata bu ! müştür. Şimdiye kadar yapılan tet-
!!at yoktur. Piyasada, takasa tabi ı sulye kumanya maddesi olmaktan çık- hususta şu malOmatı vermektedir: 1 kikata göre. şirket 5 senedenberi bu 

· d . 1 mıctır, Çünkil şimdiki vapurlarda kesil- "L~zıar, hakikaten Mengrellerln çok k'lde hareket etmekte 3 lira yev-mallar üzerın e genış bir faaliyE"t ., "- 1c 1 • 
mis et ıoribl, meyva ~lb! ı;abuk bozulacak yakın akrabaı;ıdırlar. Fakat, Lıl.zlar d:ı · 1 c 2000 kişiy bal'ğ ı n 

go .. ru .. lmektedir. .. mıye a an v e ı o a maddeleri bile aylarca g(inHlk tazeli~i Orta Asya menşeli Tilrktürler, hatt .. 
ihtikar komiıyona ile muhafaza eden trigorüik tesisat var- dilleri tetkik ediline Çağatay lehce!dne işçilerini 80 kuruş yevmiye alıyor. 

İhtikar tetkik heyeti dün toplan- dır eok yaklaştığı görülür. Yalnız diğer muş gibi göstererek bu yevmiye üze-
• T\lrk boy ve soylan gibi doi!udan bııttyı1 rinden vergilerini tahakkuk ett!r-

mıştır. Ticaret Odasına ve mıntaka I"'" eden ve' en son olarak mukaddec kt . ı· .. 1 ika t s - 16 va$ındayım. hayvanları koru- u., me e un .1• 
ticaret müdürlüğüne yapı an ş ye yurda (Anadoluya) "'elen o~"zlarla e- '"dd d ma cemiyetine ıza olmak ıstıvorum, ka- ~ ... ~ Bu mu et zarfında maliye e!'I 
lerin mahiyeti tetkik edilmiş ve tah- bul ederler mi, aenellk taahhUdO ne k•· ralannda bir fıırk v·ıırsıı o ıfa O~zlarm l . . 

. k veril mukaddes yurda M. X ve xı. asırda l(el- kaçın an vergı miktarı tahmmen 
kikatm gthenişletilmesıne l~rğvar d.lm: l dacrd:_?Nlzamnamesı· m"~aı'ttır· . Aza ola- melerine mukabil kendilerinin M. E . 120 • 130 bin lira arasındadır. Tsh-
miştir. tikar heyeti a e 1 ıs u"' 

b!lir~iTIJ7 ~PTI,.lik t:ı<ıhhfit'lii 1 lir;:ı ilP 24 41) - !)0 l'l•1T'rl'1 ""lTTI!• nlm:ıl:ırı~n·." kikata ehemmiyetle devam edilmek-
değildir ve mesaisine devam edecek- 1.,;~;.;.:;.;.:.;.;..;,;;~~=~~.;.;~.;.;;.;,;;~.;.;....;.~;.;,...;.;. _________ tedfr. 

tir. 

11 inci ay 
Arabt: 1358 
Şevval: 9 

Giln: 30 

Giineş: 6.54 - Oğle: 

Knıam: 14 
Rumi: 1355 

İkinclteşrin: 8 

İkindi: 14,32 - Akşam: 

11,59 
16.46 

Yatsı : 18,24 - İmsll.k: 5,10 

- Hava Vaziyeti 

Yeşilköy meteoroloji istaşyonurıdan ah 
nan melümata göre. yurtta hava Orta A 
nadolunun ve KaTadcnizln şark kıyılan ne 
Doğu bölgelerde kapalı ve yağışlı, diğet 
böll:(elerde bulutlu, Trakyada mevzlt ya 
ıtıslı ıt~1$, rüzgArlar cenubi l!:tikamet 
ten orta kuvvette Trakya, Ege ve Mrırmarıı 
denizlerinde fırtına şcklinrle eı;mlştir. 

Diin tstrınhuld:ı h::ıva bulutlu geçmiS· 
rüzgar cenubu şarkiden snnlvrde 2 - 4 
metre hızla esmiştir, Sarıt 14 de hava taZ' 
vlkı 1010,7 mllibar idi. Sühunet en yük•e'IC 
12,6 ve en düşük 0,9 santigrat olarak knY' 
dN.tflmfştir. 

tç 
d 
h 
b 
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f euG[8] 
rabancı 
Radyoların 
Türkçe Neşriyatı 

Yazan: ômer Rı:rıa. DOCRUL 

E ski Hariciye V ckilimiz ve bu. 
gün Londra büyük elçimiz Dr. 

Rüştil Aras, diin Londra radyos1ınun 
Türkiye havadis neşriyatının kü~at 
resmini yaptı ve !..ondradan TiirkL 
yeye sevgilerini ve i~tiyaklarını 

göndermek fırsatını buldu. İki dost 
"\'e müttefik millet arasında dostluğu 
takviyeyi istihdaf eden bu neşriyat, 
samimi bir vakar ve saygılı bir ne. 
zahet havası içinde yapılmış ve böy. 
lece iki memleket arasındaki kuv,,et. 
it işbirli~ini takviye edecek yeni ve 
kuvvetli bir nıilbadele kapısı aç. 
mıştır. Ankara radyosu tarafından 

yapılan İngilizce neşriyat ile Londra 
radyosu tarafından yapılmasına ba~
lanan türk~e neşriyatın iki m-cnıle. 
ket hakkında hayırlı olmasını sami
miyetle dileriz. 

• Londra radyo!lunun diln fürkçe 
neşriyat yapmağa ~aşlaması sırasın

da Alman radyosu da ayın 22 sinden 
itibaren hintçe, farsça ve türkçc neş. 
riyata başlıyacağını ilan etti. 

Alman radyosu tarafından yapıla. 
cak türkçe neşri:yahn mnhiyeti hak
kında şimdiden bir şey söylemek is. 
temeyiz. Şayet bu neşriyat, Alman 
radyosunun ynptığı arapça ne"?riyata 
lıenziyecekse, hu neşriyatın yapıl

maması daha doğru olur. Alman r\'d. 
yo!lunun yaptığı arnpca neşri~·at, bir 
kae defa bu sütunda izah etfüfoniz 
vechile, Arapları rencide etmek için, 
ne mümkünse hepsini yanmış ve bu 
yüzden A1'an1ann tevec<'Ühi.inü baş.. 

tanbaşa kaybetmi~tir. Arapca ne5. 
rivatı yapan serseri. ağı7.a alı'lmıv;ı. 
cak kiifürler ve halrnretler savura
.rak <'ah<ıtığı miJ~s:c;esenin itib~rrını 
dfo~iirmüş ve bu yüzden hn neşriyat 
Alman)·aya dost kazandırmamı~, 
!'•'lki onu se,'1niven1orin sa,•tsını co. 

.?"•JYat, arapcn n~şriyatı kendine ür. 
nek edindiği takifirde varılacak ne_ 
1ice11in, arnnra nec;rivatt:Jln alınan 
:neticeden farksız olacağı şüphe gö. 
t~:rmez. 

Berlin rndyo~u. ararı<'o, tiirkce, 
fars~a ve hinfrc ifo nc'5riyat ;\'apmağa 
karar Vet'llY.?klc sa:rıları yüz milvon. 
lara varan şark l'e islnm kiitlelerc 
hitap etmek ni;vctinrle olıfol!nnn gös. 
teriyor. Maksat hu alem icindc İngil. 
tere ve Fransa ile miittefi.k olanların 
ittifakını bozmak. İnı?iltere ile ala. 
kaılar olnnlnrın al:lknfarrnı ııevset. 
mek, velhmnl her )'erde İngiJter<' . ''e 
Fransa aleyhinde hareketler vücude 
getirmektir. 

Radyo neşriyatı ile bn çe'5it cerr. 
yanları viicude getirmek için e-ı·vela 
itimat kazanmak ve ı::öziinii dinlet. 
nıek lazımdır. Halbuki Alman neş. 
riyatı bu itibarı ka7.anmaktan çok u. 
zaktıl'. Onun için yeni Alman n<>~ri. 
yatının, menfi ı;nhada da müessir o. 
1acağını sanmıyoruz. 

Voroşilof, lzmire 
Bir Otobüs 
Hediye Etti 

İzmir, 20 (A.A.) - İzmir fahri 
ıhemşerisi Sovyet Sosyalist Cümhuri
yetleri Birliği müdafaa komiseri Ma
şeral Voroşilofun İzmir Belediyesine 
hediye edilmek üzere sureti mahsu. 
sada imal ettirdiği büyük ve güzel bir 
otobüsü teslim etmek ve buna dair 
olan bir mektubu vermek üzere An. 
kara büyük elçisi Terentief, İstanbul 
konsolosu Konstnntin Gueorguievski 
İzmire göndermiştir. Konstantin dün 
akşam Kadeş vapurile şehrimize ge. 
lerek karşılanmıştır. Bu münasebet. 
le Sovyet Büyük elçisinin belediye 
reisi Dr. Behçet Uza gönderdiği mek. 
tupta Mareşalin İzmir şehrine karşı 
daimi surette muhafaza ettiği hal!.. 
sane hissiyattan ' ve bu güzel şehrin 
:tefahı ve Belediye reisinin muvaffa. 
ltiyeti hakkındaki temennilerinden 
bahsedilmektedir. 

Belediye reisi buna verdiği cevap. 
ta Mareşalin bu kıymetli hissiyatın.. 
dan ve hediyesinden dolayı İzmir 
halkı namına teşekkürlerinin iblağını 
büvük elciden rica etmistir. 

TAN 3 

Balkanlarda 
Rus -Alman 

Nüfuzu 
--o-

İtalya, Balkanlarda Rus 

Nüfuzunu istemiyor 

Rusya: Japonya Arasmda 

Mogol- Mançuko 
Hududu için Bir 
Anlaşma imzalandı 

Ren Nehri 
Taş~aya 

Başladı 
--o--

Bu Yüzden Garpte 

Sükunet Var 

Yazan: B. FELEK 

B ir zararın önüne geçmek isti· 
yen adamın ilk işi o zararın 

hakiki şeklini öğrenmek olmalıdır. 

Ne fazla, ne eksik. 
Gazetelerde okudum kii (Pazarhk

sız satış kanunu) nda tadilat yapıla. 
cakmış. 

Doğrusu, o kadar iyi niyet ve·halk 
için de o kadar ümitlerle dolu ola
rak çıkarılan bu kanun realiteye uy· 
gun düşmediğinden kendinden bek
lenen faydayı maalesef temin etıne. 
di. Ve meriyete girdiği ilk günlerde 
beş on satıcı ve tüccarın cezaya çar. 
pılrnasından başka netice vermlye· 
rek yeni bir tadile intizaren kenara 
çekildi. 

Roma, 20 ( A.A.) - Roma radyo
ları tarafından neşredilio mülhem 
olduğu anlaşılan beyanatta, Balka!l
ların bolşevikleştirilmesi için yapı
lacak bütün teşebbüslerin İtalyanın 
derhal muhalefetine maruz kalaca
ğı bildirilmektedir. Bu beyanata gö
re İtalya, Avrupa ihtilafının büyü
mesine mani olmayı ve Balkan mem 
leketlerini de buun dışında bulun
durmayı arzu etmektedir. İtalya, 

muhtelif Tuna memleketleriyle H:.ıl. 
kanlar arasındaki münasebetlerin i
yileşmiş olmasından dolayı memnun
dur. 

Moskova, 20 (A.A.) - Tass tebliğ ı K~misyon, yakında mesaisin: Çita Paris, 20 (Hususi)_ İngiliz Harbi. 
ediyor: şehrınde başlıyacaktır. Komısyon, ye Nazırı Hore Belisha Majino hat. 

Sovyet ve Mogolistan Cümhuriye- ikinci safhadaki işleri için de Har- tında İngiliz mıntakasını gezdikten 
ti hükumetleri namına mezun Sov- bin'de toplanacaktır, sonra tanklara karşı tesis edilen sey-
yet Hariciye Komiseri Molotof ile Ayni zamanda Sovyet - Japon ti- yar maniaları da teftiş Ptmiştfr. 
Japonya ve Mançuko hükumetleri caret anlaşmasına esas olacak pren- Hore Belisha bugün Daladier şe. 
namına mezun Japonyanın l\fosko- sipler hakkında da Molotof ile Togo refine otelde bir öğle ziyafeti ver. 
va Büyük Elçisi Togo arasında dün arasında görüş teatileri yapılmıştır. miştir. Yem"kt<'n sonra Harbive Ne
bir anlaşma imza edilmiştir. Bu an- Bu temaslar her iki taraf arasında zaretinde Daladier, Hore Belisha 
laşrna, Mogolistan Cümhuriyeti lle görüş birliği bulunduğunu ispat ey. ve mesai arkadaşları arasında bir 
Mançuko arasında son ihtiUıf mınta- lemiştir. konfC'ranc; vanılmıstır. 
kasında hudutları tahdit edecek o!an J l Ç' d k' h kAtı Hore Belisha askeri bir tayyare 

Pazarlıksız satışla varılmak iste
nen gaye ticaretimize ahlaki bir ka. 
rakter ve dlddiyet vermek, mantık. 
tan ve insaftan fazla olacak karlara 
kapılan kapamak ve halka da her 
yerde ayni malı ayni fiyata almak 
imkanını hazırlayıp onu pazarlık ve 
ucuz mal aramak üzüntüsünden kur
tarmak idi. 

· · · t k' .. 1.. apon arın ın e ı are a 
muhtelit komısyonun · eşe «rn une, ile Londraya dönmüstür. 

Rus propagandası 

vazüelerine ve çalış:ır.ağı yerlere ait- Tokyo, 20 (A.A.) - Çin suların- [ A k A ~ • 

b. · n a· - · d k' J d k d s erı vazıyet tir. Bu komisyon ırı us ve ıg;.~rı a ı apon onanmasının ya ın a 
Mogol bir taraftan ve biri Japon, di- Kuangsi ve Kuangtung mıntakala- ı Yağmurlar yüzünden cephede tam 
ğer Mançukolu diğer taraftan dört rında yeni harekatta bulunacağı ha- bir sükunet hüküm sürmektedir. 

murahhasian mürekkeptir. ber verilmektedir. · 'Rhin nehri ile diğer ırmaklar Sfi!Vİ-
Buda peşte, 20 ,(A.A.) - Magyar 

Nemzet gazetesinin Roma muhabiri 
bildiriyor: 

Bur~da beyan olunduğuna göre, 
Rusya, Finlandiya ile olan ihtilafına 
ve İtalyanın mükerrer protestoları
na rağmen, Balkanlarda propagan· 
dalara devam etmektedir. 

İngilizlere göre 
Londra, 20 (A.A.) - Garvin "Ob-

server,, gazetesinde diyor ki: 
"Hitler ile Stalin'in Balkanlarda 

kendilerine nüfuz mıntakaları ayır
mış oldukları haberleri belki de doğ
rudur. Ancak bu olsa olsa nazaridir. 
Çünkü hakikatte Alman ve Sovyet 
emelleri arasında bu mıntakada a-

Polonyadaki Rus 
Ve Alman Halkı 
Mübadelesi İşi 
Moskova, 20 (A.A.) - Tass Ajansı 

bildiriyor: 

Garbi Ukranya ve Bielorusya'da 
bulunan Almanlar ile eski Polonya 
topraklarından Alman nüfuz mmta_ 
kasına geçen kısımdaki Rusların ve 
Ukranyalıların mübadelesi hakkın

da 16 Teşrinisanide Sovyetler Birliği 
ile Almanya arasında bir anlaşma 

henk bulunması mümkün değildir. . a·ı . t'r . . . ımza e ı mış ı . 
Balkan milletleri bılırler kı, Al-

s tı · B Ik l Bu tahliye işlerine ait bütün ame-man veya ovye erın a an ara ı · . . . . 
h··ı 'l" B Ik ·ıı tl · · · t'kl.l lı meseleler Sovyetler Bırlığı ıle Al-u u u a an mı e erının ıs ı a -
umıKLt:ı oaıKanıarı Katı oıaraıt mu- mnn.u3 ... at?.K!I'rı .. ~i'fi~ü1'I~tı.Rı~'lfilhğc 
dafaa edebilirler." dilmiştir. 

Bulgarlar tayyare alıyor Berlin, 20 ıA.A.) - Havas ajansı 
Belgrat, 20 (A.A.) - Yugoslavya bildiriyor: Alman ırkından olan Po. 

Başvekil muavini Maçet, Pesti Hir- lonyalılar, Baltıktan gelen Almanla. 
lap ismindeki Macar gazetesinin hu- ra yer vermek üzere, şarka doğru 
susi muhabirine verdiği beyanatta, hicret edeceklerdir. Polonyaya dört 
Sırp - Hırvat anlaşmasının Yugos- Amerikalı gelmi~tir. Bunlar, şimdi 
lavyaya Balkanlarda barışın ve koın Almanlar tarafmdan idare edilen iaşe 
şularla müsalemetin idamcsi husu- yardımı organizasyonunu ele alacak. 
sunda mühim rol oynamalt imkanı- lardır. 

nı vermekte olduğunu söylemiştir. 100 bin Polonyalı esir, rençber fık_ 
Romanya - Yugoslavya hududun. danı hissedilen Almanyada ziraat iş. 

da Tuna üzerine alevler içinde meç- lerinde çalıştırılmaktadır. 
hul bir tayyare düşmüştür. Tayya-
re, işaretleri temyiz edilemiyen ve 
Doğu • Cenuba doğru ilerliycn bir na ait olarak Almanyadan gelen tay. 

yerelerdir. filodan düşmı.iştür. Diğer tayyareler 
durmadan yollarına devam etmişler
dir. 
Düşen tayyarenin pilotu ölmüş

tür. Zannedildiğine göre, bunlar, bir 
kaç haftadanberi müteaddit vesile
lerle görüldüğü veçhile, Bulgarista-

~ord Loyd Sof yada 
Sofya, 20 (A.A.) - Lord Lloyd 

Bükreşten buraya gelmiştir. Bulga
ristarun ileri gelenleriyle görüşmek 
üzere birkaç gün Sofyada kalacak
tır. 

e Alrnanyad:ı Her Mitleri ilahileştirmek cereyanı güııden 
güne kuvvetlendirilmektedlı. Radyo spikerlerile gaze. 
tecilerin en beUi başlı işlerinden biri de budur. Bun. 
ların heı>si de IUtlerin, llih.i mukadderat dairesinde il. 
ha~ ile hareket ettiğini söylemekte birleşiyorlar. Me. 
scla Angrjff gazetesi İngilteredeki harp tarafdarlann. 
dan bah~ederken bunların "mukadderatı korumak sa. 
lahiyctini hniz temiz ka~1>li, yiiksek ideal sahihi" sah. 
siycti hçsaba katm:ıdlklarını söylüyorlar. Diğer bir. ~a. 
ZC'fc de ~u sUzleri söylemektedir: "Mukadderat Füh. 
r<.'rin yolunu rn yıl için takdis etmistir." 
Ru ınilnascbcHc h;-ıtırlatılan bir nokt~ şudur: Altı ~ene 
evvel Uay~faı? Yangını üzerine Ilitler ile Göhels hadi. 
senin sahnesi olan yere muvasalat ettikleri zaman Gö. 
ring h:idiscnin komünist eseri olduğunu söylemiş, Ilit. 
ler ele huna mukabil: "Bu gökyiiziinden gönderilen bir 
ıııi\dLcdir" demi~ 

* 8 Almanyadan Japonyaya dönen bir Japon seyyah 
Almanyada gördüklerini fu şekilde anlatıyor: 
"Alman halkı dövüşmek için heve8li değil, bila
kis Almanlar harbin, memleketlerini harap et• 
muinden korkuyorlar. Bitleri en çok clüfüntlüren 
mesele kendi fır/lası içinde birtakim ayrılıklar 
çıkmasıdır. Hitlerin münekkitleri Ji:yorlar ki: 
"Bitlerin Almanyası bir topaç gibJir. Bir kere 

Çekoslovakya ile 
Polo1tyaArasında 
Müşterek Mesai 

Londra, 20 (A.A.) - Polonya hü
kumeti Reisi Sikorski, matbuata a. 
şağıdaki b_eyanatta bulunmuştur: 

"Başvekil ve Lord Halifaks ve İn
giliz kabinesinin diğer erkanı ile 
yaptığım mükalemelerde Polonya 
milletiyle hükumetinin tahrip ve 
tazyik kuvvetlerine karşı zaferi te. 
minden ibaret olan müşterek gayeyi 
elde etmek için faal bir şekilde teş
riki mesai etmek hususundaki az. 
mini kaydetmiştim. İngiliz nazırları
nın nihat zafere kadar muharebeye 
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düşmana karşı mücadeleye devam 
etmemiz için Polonya ordusunun ye
niden teşekkülü işini kolaylaştırmak 
hususundaki kararlarından mütehas.. 
sis oldum.,, 

Polonya Başvekili bugün, Doktor 
Benes ile görüşmüştür. İkisi de 
memleketlerinin halası, işinde müŞ
tere~ mesaide bulunmıya karar ver
mişlerdir. 

Romanya Sefirinin 

Bir Tekzibi 
Ankara, 20 (A.A.) Romanva -

Rusya hududunda bir Siegfried .hat
tı inşası için, Von Papenin Roman
yaya Alman yardımını temin tekli
finde bulunduğuna dair olarak bazı 
İngiliz ve Fransız gazetelerinde ın
tişar eden haber, Romanyanın An
kara Büyük Elçisi tarafından kati
yen tekzip edilmektedir. 

yesi tehlikeli bir Şf'kilde yükseldiğin 

den cephedeki her türlü ~arp faali

veti bilfiil durmuştur. Aiinanlar su

ların taşmasına mani olmak için ma

nialar inşa etmekle beraber ileri 

mevzilerinden bazılarını boşaltmış.. 

lardır. 

Keza Alsas ve Lorendeki büyük 

küçük bütün ırmaklarda da çok su 

vardır. Buna binaen askeri harekat 

gevşektir. Nadir ve hafif olan mu

tat devriye faaliyeti ile Sarbrük ce. 

nubunda oldukça şiddetli Alma'! 

topçu atışlan hariç olmak üzere, hic 
bir hadise kaydedilmemiştir. Fran
sız topçusu mukabele etmiş ve Al

man mP.v7.ilf'rini hırnalamıstır. 
Cephede hava faaliyeti de zayıf 

olmuştur. Bununla beraber Alınan 

tayyareleri Fransanın Doğusunda ve 
hatta Doğu Cenubunda uzaklara ka

dar istikşaf faaliyetine devam etmiş 
lerdir. 

Fransız askeri mahfilleri, Alman 

tayyarelerinin bermutat Belçika ve 
İsviçre topraklan üzerinden geldik
lerini kay<;lediyorlar. 

lsviçrede 

Bern'den bildirildiğine göre, Ba
le'de patlıyan obüslerle Alman tay
yarelerinin İsviçre toprakları üze
rinden uçmaları hakkında bir istizah 
takriri verileceği bildiriliyor. 

Basler Nahrichten ve Berner Tag
blatt gazeteleri tehlike düdükleıinin 
bu uçuşlar esnasında faaliyete geç
mediğini ve meselenin büyük İsviç
re konseyine intikal edebileceğini 

~azmaktadırlar. 

Bu maksat temin edilemedi. Ben· 
ce, bu maksadın temin edilemeyi~i 
kanunun sakatlığından değil, bu ga
yeye vasıl olmak için vasıta olarnk, 
kanuni mevzuatın seçilmiş olmasın. 
dan ileri geldi. 

Kimse:ye ders vermek ve kanun 
vazı]annı tenkit etmek için söylemi. 
yorum amma Avnıpada Rusya, İs. 
kandinavya ve İspanyadan başka 
geçtiğim ve gördüğilm biitün mem· 
leketlerde pazarlık yapmıyan ve ya
pan müessegelere rastladım. Likin 
pazarlığı kökünden yasak eden bir 
mevzuava tesadüf etmedim. 

Gerçi, iyi bir usulün başka yerel~ 
bulunmayrşı onun kıyınetini dilşii. 

remez. Lakin pazarlığı önlemek ve 
yukanda yazdığım gayelere varmak 
için seçtiğimiz sistem maalesef kon. 
trolü kabil olmıyan bir takım ~at. 

lak]arla dolu olduğu için müessir o
lamadı .• imdi hcaı..a .... t• old'"'s'"' gibi 

görmek lazımdır. O da şudur: 
Ötedenberi, yani k'nunun vaz'In· 

dan evvel de pazarlık etmeden satış 
yapan nadir müesseselerle inhisar 
maddeleri gibi fiyatı kesilmiş eşya 

mlistesna olmak i.izere perakende a. 
hş verişte pazarlık usulü her yerde 
harıl han] caridir ve bundan ne es. 
naf, ne miişteri, ne de belediye oto. 
ritesi şikayetçidir. 
Şimdi kanunun tadili mevzuu ba· 

his iken zaten bunu hazırlıyacak ve 
yapacak olanların da pek ala bildik
leri bu hakikati bir kere daha teba. 
rüz ettirerek yeni tadilatta ikinci 
bir tatbik imkansızlığı içine düşiil. 
memesinin, devlet ve şehir otorite. 
leri, esnaf -ı·e halk namına çok şa· 
yanı temenni olduğunu büyük lıir 

hiisnil niyetle alakadarlara arzctme
yi vazife bildim. 

Londra Radyosunda 

Türkçe Neıriyat 
Londra, 20 (A.A.) - Türkiye Bü. 

durda mu büsbütün durur ve yuvarlanır.,, 

1 

yük EJçisi Dr. Rüştü Aras bu ak~am 
Türkiye saatiyle 18.55 te Londra 
radyosunun ürkiye neşriyatının kü. 
şadmr yapmıştır. . * Ingiliz eksperle!'i, ilerde Pİ;\·asada vuku bulacak mal az-

lığını t::ıleplerin artması takip edeceğini ve bu ıuretle 
fiyatların yüks<>lerek mübayaanın azalacaiın1 gözö. 
nünde tutmuşlar. şimdiden böyle bir buhrana imkôn 
vermiyecek tedbirlere tevessül edilmesi idn mühim bir 
ikbsadi proje hazırlamışlardır. Bu proje, fiyatların 
harp ~snasında yiikselnıesine imkan vermi~·eceği gibi 
Jıarpt<'n ı;onra da derhal fiyat diişükliiğiino mani ola. 
cnktır. 

Proje, yr.vnıiyekrin yarısımn pe~in olarak nakden ve. 
rilmesi, dii?er yarısının bloke olarak muhafazası esnsı. 
na clayanmaktacJır. Bu suretle mevduattan hükumet de 
~<'nede 400 milyon sterlinglik bir İstifade temin ede. 
cektir. 

* 
Eskiden Hitlerin ve Nazi partisinin taraftarı olan 
Fakat sonradan lsviçreye kaçan Alman maliyeci
si TisBen, kaçmasının aebeplerini izah etmiıtir. 
Tissen tarafından verüen iza.hlara göre, kentim 
Rayıtag 8.zaaından olmak •ılatile reyini .erbut~e 
kullanarak harbe aleyhtar olduğunu şöylemif ve 
bu yüzden onun AlmanyaJa yaıamasına imkan 
vermiyen tazyiklerle karpla,tığı için Almanya. 
dan kaçmak lüzumunu hiHetmiftir. 

Büyük Elçi, bu servisin ne gibi 
ahval ve şerait içinde ihdas edildiği-
ni kısaca izahattan sonra, şu anda ilk 
düşüncesinin Türk milletinin ve aziz 
kahraman Türk ordusunun müces. 
sem timsali olan Reisicümhur İnönü_ 
ne teveccüh ettiğini kaydeylemiş ve 
Türkiyeyi müttefik İngiliz İmpara
torluğuna bağlıyan harııretli dostlu
ğa bilhassa işaret ederek sözlerini : 
"Yaşasın Türk - İngiliz,, dostluğu 
cümlesiyle bitirmiştir. Müteakıben 
radyo İstiklal Marşını çalmıştır. 

Bundan sonra spiker kısa bir hita
bede bulunmuş ve bunu günün ha
berleri takip eylemiştir. 
i•• ....... A WWWWO 

iArabistanda Tanıdığım 
1 i Fevkalade Tipler 
İ Yazan: KANDEMiR 
İ Bu meraklı" seriyi bir kaç gün• 
! kadar TAN sütunlarında neşret. 

1 miye başlıyoruz. 

.. ·-------



' 
Şehirlerde Birer Ucuz 

Evler Mahallesi 
Kuru1ması Kararlaştı 
Ankara, 20 (TAN Muhabiri Bildi. 

riyor) - Dahiliye Vekaleti şehir ve 
kasabalarda ucuz evler maha:lesi te. 
sis ve bu işin sureti ifası hakkında 

bir kanun layihası hazırlamıştır. Bu 
layiha esaslarına göre belediyeler 
şehir ve kasabaların imar planlarında 
ucuz evler mahallesi olarak gösteri. 
len kısımlarda binalı ve binasız yer. 
!erde istimlak kanununda yazılı u. 
suller dairesinde istimlak yapmağa 
salahiyetli bulunacaklardır. 

Yeniden tanzim edilecek imar 
planlarında sıhhi, bedii, içtimai ve 
fenni kıymetler gösterilecek ve bu 
mahallenin şehir ve kasabanın !'lere. 
sinde tesis edileceği işaret olunacak. 
tır. 

Bu mahalleyi ihtiva etmediği hal. 
de vücuda getirilmiş imar planlann. 
da bu mahalleyi tesis için yapılacak 
tadilat salahiyetli dairelere~ tesbit 
ve Vekiller Heyeti kararile ikmal e. 
dilecektir. • 

Belediyeler ucuz evler mahallesi 
teşkil etmek üzere istimlak edecekle. 
ri yol, meydan, yeşil saha, park, mek. 
tep, çarşı ve spor yerleri için lazım 
olan kısımları tefrikte Porfelaiyon 
muamelesini ifadan sonra bu sahala. 
n mevki. ve şereflerine göre, yalnız 
mesken yapılmak üzere taliplere sat. 
mağa mecbur olacaktır. 

Bu mahallerdeki aydınlık. kaldı. 

rmı ve su tesisatı yeni belediyenin u. 
mumi vazifesi dahilinde bulunan iş.. 
Ier icap ettiği masraflara göre yapı. 
lacak, bu kabil tesisat masrafları ar. 
sa satış bedellerine ithal olunmıya. 
caktır. 

sama müsaade edilecektir. 
Belediyeler bu arsa taliplerine pe. 

şin para ile veya on seneyi geçmemek 
üzere taksitle vereceklerdir. Taksite 
raptedilen arsalar ve yapılacak bi. 
nalar bedelinin fatifasına kadar bele. 
diyeye ipotekli olarak kalacaktır. 

Arsa bedellerinin kaç taksitte ö. 
deneceği belediye meclisince tesbit 
ve iş büyük idare amirinin tasdik.ile 
kati şeklini alacaktır. 

Arsaların taliplerine satılması. tak. 
diri kıymet usulile ve talep tarihi sı. 
rasile olacaktır. Arsayı alanlar iki 
sene icinde mesken yapmıya mecbur 
olacaklardır. 

Mucip sebebi hüsnüniyete mak
run olmaksızın ev yapmıvanlann 

arsaları avni fiyatla ve beledive mec. 
lisi kararile kendilerinden geri alı
nacaktır. 

Ucuz evler mahallesinde in~;:ı edi. 
lecek meskenler on sene bina vergi. 
sinden muaf olacaklardır. Belediye. 
ler ucuz evler mahallesi tesisi için 
istimlak edecekleri yerlerde Jümmu 
kadar araziyi iki sene icinde ve bu 
proje esaslanna göre bina yapmak 
sartiyle kısmen veva tarnı:tmen yapı 
kooperatiflerine devredebilecekler. 
dir. 

Mali vaziyeti müsait belediyeler 
bu ucuz mahalleleri kendileri in~a 
ettirerek maliyet fiyatına satmağa 

salahiyetli olacaklardır. 

Gümrükl~rde l\fenıurluk 
İmtihanı 

POLiSTE: 

Asma Çardağından 
Düşerek Öldü 

Hendek (TAN) - Dereboğazı ma. 
hallesinde oturan 15 yaşlarında Sa
lfilıattin Başsaka, bir nişan resmin. 
de yüzüğün nasıl takılacağını gör. 
mek için asma çardağına çıkmak is
terken 1,80 metre yükseklikten düş. 
müş, ölmüştür. 

A1pullu Muhasebecisi Öldü 
Alpullu şeker fabrikası muhasebe. 

cisi Osman Kaluca ·evvelki gün Ça
talcanın Kabakça köyü istasyonun. 
da tren beklerken düşüp ölmüştür. 

Cesedi muayene eden hükumet tabL 
bi ölümü şüpheli görmüştür. Hadise 
etrafında zabıta tahkikat yapmakta
dır. 

Bir Köylü Akrabasını 
Yaraladı 

Evvelki gün Silivrinin Çanta kö
yünde Mustafanın oğlu 17 yaşında 
Mehmet, Ali ismindeki akrabası ta
rafmdan yaralanmıştır. İkisi arasın
da bir miras taksimi yüzünden kav. 
ga çıkmıştır. Neticede Ali, MehmP.di 
bıçakla muhtelif yerlerinden tehlL 
keli. surette yaralamıştır. 

Arabacılara Musa11at 
Bir Hırsız Tutuldu 

Hayli zamandan beri arabacılar l 

musallat olup ahırlardan gem, eğer 
ve araba kosumu aşıran Edirneli Ah
met oğlu Hüseyin dün yakalc:ınmı~
ttr. Hüseyin en son olarak Fatihte 
arabacı İbrahime ait arabanın ko
şumlarını çalmış, ve bunlan kaçırır
ken yakalanmıstır. Suçlu bugün ad. 
!iyeye verilecektir. 

Qr. SUPHI SENSES 

1 tdrar yollan hııstıılıklan mfltehıı~sısı 1 
qeyoğlu Yıldız sinemMı karşısı [.ek-
ler ıınartıman. Faklrlı>re n:-ır:ıcı17 

' Tel :439? , 

TAN 

Kordiplomatiğe Mahsus 1 
Hastabakıcı Kursu TtYATROL~ 

Şehir Tiyatrosu 
TEPEBAŞI • D R A M " KISMINDA 

Bu akşam saat 20.30 da 
SERMiN 

Halk Opereti 

21.11. 939 

RADYO· 
ANKARA RADYOSU 

rarkiye 
Tiirkiye 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu AnkaTa Radyosu 
Oah~a Uzunlutu 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

Ankara, 20 (TAN) - Bugün An.. 
kara Nümune hastanesinde kordiplo. 
matiğe mahsus olarak gönüllü hasta. 
bakıcı kursu açılmıştır. Kurs 2,5 ay 
devam edecektir. Şehrimizdeki bü. 
1.ün elçiler, konsoloslar ve elçilikler 
memurlarının Bayanlan kursa işti. 

rak etmektedirler. -
Bu akşam "eski Çağlayanda" saat 21 de 

ESKi HAMAM ESKi TAS T. A. P. 31.7 m. 9465 Kes. ıo Kw. 

, __________ ır,;m _____ , 

Şarkın ve Türkiyenin en muhteşem en vasi 

ÇENBERLİTAŞ Sineması 
Yarın matinelerden itibaren: İstanbulda ilk defa 

1- ALTIN HARBi 
Gerges Brent - Olivia de HavHland · Margaret Lindsay Kaptan Blu; 
ve Keşif alayı gibi yalnız büyük filimler yaratan dahi rcgisör: 

"KERTEZ" in şaheseri.- Tamamen Renkli -

2 • NEŞ'E YAGMURU 
Avrupa ve Amerikada çok sevilen meşhur RAY VENTURA ve ar. 

Salı, 21. 11. 1939 

12,30 Program ve memleket saat ayarı 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 

1 Türk müziği, Çalanlar: Vecihe, Fahire Fer-
cıan, Refik Fersan. 

1 
1 - Okuyan: Mefharet Sa!inak! 
1 - Peşrev, ! - Nikoğos: Şarkı (Var 

mı hacet), 3 - Udi. Ahmet: Şarkı (Edeli 
/atfı nazar), 4 - Reşat Erer: Acemaşiran 
' 5arkı (Ey benim güzel kuşum), 5 - Sa-
dullah ef.: Şefkefza şarkı (Açıldı nevba· 
har), 6 - Sait Dede: Şevkef7.a ı::az semaisi. 

1 il - Okuyan: Muzaffer f lkar: (Yeni 
şarkı ve türküler): 

j 1 - Sadettin Kaynak: Hicaz şarkı (Me-

l 
ğer ben aldanmışım), 2 - Sadettin Kay
nak: Hicaz türkü (Tuna), 3 - Sadettin 

1 Kaynak: Hicaz türkü (Benim yarim gell-
kadaşları cazının iştirakile. Revü, modern danslar (Şen ve şuh mii. ! ş!nden bellidir), 4 - Sadettin Kaynak: 

zikle süslenmiş) emsalsiz gençlik ve neş'e filmi. l Uzz~l türkü (Deli ıoıönül gezer gezer gelir), 

,,.•••••••••••••••••••• , 13,30 - 14,00 Müzik {Karışık hafif mü-
- zik - Pl.). 

YARIN AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

AMER1KADA DONY ANIN EN 

GOZEL F1LM1 MOSABAKASINDA 

B1R1NC1 KAZANAN FiLiM 

SONSUZ AŞK 
Sinema diinyasının ehediyl'n iftihar edeceği bir şaheser. , 

AŞK • KADINLIK - SANAT ve GÜZELLİK FİLMİ 
Baş Rollerde: 

LOUISE RAINER 

PAULETTE GODDARD • ALAN MARSHAL 
Fi~me ilave olarak: YENİ FOKS DÜNYA HAV AD İSLERİ Gazetesi. 
DIKKAT: Numaralı koltukların bugünden aldırılması rica olunur J 

\. Telefon: 40868 

18,00 Program, 18,05 Memleket saat a
yarı, ajans ve meteoroloji haberleri, l8,2S 
Müzik (Cazband - Pl.), 18,55 Konuşma 
(İkhsat saati), 19,10 Türk müziği: Klasik 
program: Ankara radyosu kiline ses ve saz 
heyeti. İdare eden: Mesut Cemil. 19,50 
Konuşma (Ormanlarımızı tanıyalım ve 
koruyalım), 20,05 Türk müziği: Karışık 
program, 21,00 Konser takdimi: Halll Be
dii Yönetken, 21,15 Müzik (Radyo orkes
trası - Şef: Hasan Ferit Alnar): 

1 - L. Cherubini: Medea uvertürll. 
2 - W. A. Mozart: Haffner serenadı, 
3 - Rossini: Sevilya Berberi operasın

dan uvertür. 
4 - Joh. Strauss: Wein, We!b, und Ge-

sang (Vals). 22,00 Memleket saat 
ayarı, ajans haberleri: ziraat. esham - tah
vilat, kambiyo - nukut borsası (fiyat), 
22,20 Serbest saat, 22,30 Müzik (Oda mil· 
ziği - Pl.), 23,00 Müzik (Ca:r.band - Pl.), 
23,25 - 23,30 Yarınki program ve kapanı~. 

Ucuz evler mahallesinde arsa aL 
mağa ve mesken inşasına talip ola. 
caklann müracaati tarihindeki safi 
gelirleri 40 lirayı tecavüz edemiye. 
cektir. İnşa olunacak mesken terci. 
han kargir olacak, zarurete göre bazı 
yerlerde kerpiç inşaata ve ahşap ak. 

Gümrüklere alınacak iki kimya
ger için açılacak müsabaka imtihanı 
ayın 23 ünde yapılacaktır. Şimdiye 

kadar dört talip çıkmıştır. 
,---------------·------~------·--------, YARIN AKŞAM 

BORSA 
cntJn 

20 • 11 • 939 

Lmıdnı 5.23'75 

herde vuku bulacak münhallere 
yerleştirmek için açılan memur im. 

tihanı dün yapılmış, bu imtihana 
yalnız bir kişi talip olmuştur. Ev-. .. .... ·-
gönderilecektir. 

Belediye Tahakkuk Katibi 
Beraet Etti 

SÜMER· SiNEMASI 
KASffiGA filminin unutulmaz yıldızı 

a ...-. • • - • 

GİLBERT GİL ile beraber çevirdiği ve gece kadınlarının hayatlarını ... 
İçkinin zevkine erkekleri celbeden kadınların işvebulığını .. tasvir eden 

ŞUBEYE DAVET 
Bakırköy Askerlik Şubesinden: 

1 - Askerlik yapmamış olıın 316 - 33!5 
dahil doğumlu piyade islAm erleri celp ve 
cıtvlr crlilAl'• lct.&.:.n '"" 
lerl nlsana bırakılan islam ve gayri isllttı 
bedel erleri de bu defa celp ve sevkedlle
ceklerd!r. 

B A R K AD 1 N 
3 - Bu celpte nakdi bedel alınmıyacak-

1 tır. 

Nevyorlı: 130.36 

Parla 2.9780 

Samatya belediye tahakkuk şube
si katibi Ali Mukbil Kerimoğlu, ev. 
velce rüşvet almak iddiasiyle tevkif 

edilmişti. Dün muhakemesi yapıl

mış, isnat edilen suç sabit görüleme

miş ve Ali Mukbilin beraetine karar 
verilmiştir. Ali Mukbil derhal tahli
ye olunmuştur. Mevkufiyeti 12 gün 
devam etmiştir. 

l 
4 - Mükelleflerin şubede toplanma iil· 

Emsalsiz ve ihtiraslı, Aşk ve lük!> kadınlannm filmini takdim ediyor. nü 24 ikinciteşrin 939 Cuma günü saat - , 9~ '-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••L 5 - Her mükellef şubeye gelirken nO.-
Millno 6.825 fus cüzdanlarını Yanlarında getirınleri 1· 
Cenewe 29.425 

Aınsterdam 69.8475 , .......................... ---... -----------------~ 
İstanı. .. ı "···~iyesi ş E H i R T i y AT R o LA R 1 

lan olunur. 

Berlin 
Brllksel 
Atlna 
Sotn 
Praı 
Madrfc! 
TarşOTa 

Buda peşte 
Balcree 

21.51 
0.97 
1.615 

13.675 

.23.8075 
0.91875 

İtfaiye Teşkilatı Tamamlanıyor 
Kaza ve nahiyelerle köylerde ya

pılmakta olan itfaiye teşkilatı işi 

ilerlemiş, bu sahada çalışacak genç
ler tesbit edilmiştir. Alınması lazım 
olan malzeme de yakında ikmal edi
lecek ve yangın tehlikesine karşı 

yurdun her tarafında mükemmel it
faiye teşkilatı kurulmuş olacaktır. 

Te~başm~~~ füsnn S E R M İ N 
Amerikan Hastanesine 

Aleni Teşekkür 
Yeni binasına nakletmiş olan A

merikan hastanesinde geçirdiğim a
meliyatlı hastalığım esnasında hmı

tane başhekiminden ve bila istisna 
bütün mütehassıs hemşirelerden 

gördüğüm asarı şefkat ve ihtimamm 
hakikaten medyunu şük;-anıyım. 

Belırad 2.495 
!'okobama 31.625 
Stoltholm 31.3625 
Mockova 

ESHAM V1!! TABVlLAT 
Anadolu Demlryolu ı 

.... ,_ ... ,,., .... -................. _ .... __. ....... _. __ ..,, __ ·--·· .. ----·-·····--·-· -----·----------------·· 
İstiklal Caddesinde Komedi Kısmı 

BiR MUHASİP ARANIYOR Başhekim Doktor Şeperd, bu mo
dern şefkat müessesesinde kurduğu 

fevkalade intizam, emsalsiz temizlik ve il pqln 40,80 
Anadolu Müme .. 11 peıln 38.- Hatayda da itfaiye teşkilatı yapıl.: 

maktadır. 

, _______ _ SON HAFTA •••••••••••••• .il ve çok kıymetli eserle~i ile ne kadar 
r ı ütihar etse azdır. NffiAT DEMİR 

binlerce senelik Iran medeniyeti ile bunların ara
sında hiç bir münasebet yoktur. Daranın ve Cemşi
din vatanı bir gün yeni medeniyetin en yüksek tah. 
tına çıkacaktır. Siz de çıkacaksınız. Iki tarihi ve me
deni millet bir gün bu kudrette evlatlara sahip ola. 
caktır. 

e Şiriıı başladı. Şarkının nağmeleri o nağmeler, 
bestesi o beste. Fakat sözleri başka. Ihtiyar doktor: 

- Hele, bunu bir daha oku, dedi. Ne güzel şey. 
Bizim şarkının başka çeşidi, ayni makamda bestelen· 
miş. Bir daha oku kızım. 

Şirin çalarak okudu: 
-· Mavi, sonsuz denizler aşan gönül, yeşil yalçın 

dağlarda coşan gönül, Şirin sana can gönül, bin ca.n 
o cana kurban gönül... 

- Nerde buldun bunu kızım? Kimin ba.? 
Başını doktora çevirerek tereddütsüz cevap ver

di: 
- Güftesi doktor Ferhat Beyindir. Bestesi "Şirin 

erken uyandı,, nın bestesi. 
Şirin büyük amcasile konuşurken Ferh3t fırsatı 

k.açırmadı, güzel kıza yakından ve rtikkatle oakmıya 
t>aşladı. Bunu sezen Şirin, fırsatı uzatmak için büyük 
amcasını u~ufü!O. bir lafa tuttu. 

Haı·ikulade güzel olan sarışın kadınlar, ya aptal 
olurlar, ya kendini beğenmiş. 

Aptal sarışındaki harikuladelik Şirinde yoktu. 
Abanoz saçlarını alacokonda taramış, !!.lnından şa· 
kaklarına cioğru bir sıra küçük inci geçirmiş bir se
:lef esmeriydi. 

Bu uzun parmaklı süzme eller, uzanınca pek kü. 
~ük bir çukur yapan bu dirsekler, bu zıt istikamet
lerde titrek birer fırlayışla gelişmiş göğüs, gülü..Tiı-

~----------~------------·-------------------------~ 
serken sol yanakta tek gamze bırakan bu yüz, bu 
iri siyah gozleri çerçeveliyen uzun kirpikler... Bu 
tip ... Çok defa seyredenlere balmumdan özene beze
ne yapılmış müze Greven mankeni hissi v~rir. 

Fakat Kasrı • Şirin.'in sedef esmeri hiç böyle 
değıl. 

Teninin· her yanını görünür görünmez pembe tel
lerle işJıyen damarlannda belli ki, ateşli bir kan, 
hayat ve hareket halindedir. Hafif, kalın dudakları, 
büyük amcanın tatlı bir şakasile gerıldikçe, çilek 
kırmızısı sivrice bir dil, güzel yontulmuş bir sedef 
çerçeve ile süsleniyor. 

Gözler, helt: o simsiyah gözler, o. pelüş yumuşak
lığındaki gözler ... Aklarında belirsiz bir mavilik var. 
Bu kadar iri göz hadakası, acaba. yalnız fran diya
rında mı yetişiyor? O bebeklerdeki iç ısıtan alev 
ne? 

Harikulade güzel, sarışın aptal kadın; insana ha!h 
iğdeyi andıran gözleriyle donuk donuk bakar. Hal
buki sedef esmeri, karanfil sapının bakışları ne ka. 
dar canlı ve cana yakm. Ince bir çift turbiyonla in
sanın benliiin:i sarsı'D deli.yor. 

No. 6 
Bir kadın~ güzelliği ne kadar tarifsiz olursa oı. 

sun, sesi yayvan mı? Geç! 

Y :ıyvan sesli çok güzel kadın, ultra kibar bile ol
sa; bakınca, kenar mahallelerin ayakları takunyalı, 
entarisi kuşa.ıclı, ağzı sakızlı saka gelinlerini hatır
latır. 

Bu Şirini • Iran'ın sesi re midir, rn. mtdır, re be
mol müdür ne'! Bu ses insanın yüreğine kulakların. 
dan girmiyor, seyreden gözlerinden doluyor. 

Harikulade güzel bir kadına kin mi besliyorsu
nuz? Onu çirkinleştirmek için dehşetli bir suika~t 
mı hazırladınız? Yüzüne zaç yağı dökmeyiniz, bur· 
nunu ustura ile uçurmayınız, gözlerine sönmemiş 
kireç tozu serpmeyiniz, ne yapınız bilir misiniz? 
Ağzına bir çiğneyimlik sa.kız tıkınız! Sakız çiğneyen 
kadın kadar çirkin veya çirkinleşen bir mahluk ola.. 
lnaz. 

Fakat iste ı;u, bir metre ötedeki sedef esmeri; 
sakız yerıne ~tir, musiki ve bilgi çiğniyor. 

Bir kadından öç almak istiyorsa.ruz, onu iki üç 
dakikada karnaval palyaçosuna döndürebilirsiniz. Sa. 
lon güzeli ise, bir cımbızla kaşlarını yolunuz, yel'-

lerme pastelle birer çizgi çiziniz. Mahalle güzeli ise, 
çatma, çatma, kazan kulpu rastık çekiniz. 

Şirinin bellısız kalın, kara kaşları o tadar kıvır
cık, öyle yumuşak, öyle naturel ki, onları ancak du,.. 
daklarm uçları ile okşamalıdır. 

Çirkin kadını güzelleştiren, güzel kadını harlku
ladeleştiren iıç sır vardır: Yüzük, bilezik, küpe ..• 
Fakat yüzülr tek, bilezikler ipince, ve küpeler, birl::!r 
tel zincir ucunda sarkmış olacak. Şirinin yaptığı 
gibi. 

Bir süzme, güzel kadın koluna dirseğe kadar Ha
lep işi kalın ve altın bilezikler geçiriniz, bir adım 
geri çekilip bakınız. Aklınıza, hemen, "1.Smakabağı
na geçirilmiş ramazan simitleri gelecektir. 

Parmakları bol yüzüklü güzel itadın eli, sudan 
yeni fırlamış pavuryaya benzer. 

Şişk.:ı kadına, omuzları tül ponponlu, dallı budak
lı, kısa entarı ne yaraşmaz, ne yaraşmaz! 

Karanfil sapı, sedef esmeri kadını Şirin gibi gi
yinmel ı: Mat çağla yeşili üstüne ince krem çizgili, 
gümüş tellerile örülmüş geniş kemerli, hafif dekol
te, uzun rop. Hele dekoltenin ön sivrisine bir kav1s1 
gülü ve ensede toplanmış abanoz, saçın bir yanına 
ateş kırmızısı tek karanfil olursa ... Şirin 'leşmemeğe 
sebep kalmaz. 

Tar çalarken bacak bacak üstüne attığı için, ete
ğinden çıkar sol ayağı, mafsalın üstüne kadar gôrü. 
nüyor. Yüksek ökçeli sırma terlik, bu ıtüçük aya
ğın parmaklan ucuna ilişmiş sarkıyor ve şarkıya 
tempo tutan çıplak ayağın bileğine sarılmış ucu tek 
taş pırlantalı bir ince altın zincir, bu tempo ile tit
riyor. Küçük topuk yol yol mat pembe ve kenarla-
n gölge gölge çukurumsu. (Devamı var) 
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TAN 
ABONE BIDEL\ 

TDrklye Ecnebi 

1400 Kr 
750 
400 
160 

" • 
• 

1 Sena 
g Ay 

8 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 
800 
800 

Kr. 
• ,. .. 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet surasiyle 80, 16, il, 
8,6 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul uavesi lbımdır. 

GÜNÜN MESELELEli 

Yanhş Kitap 
Yüzünden Yanhş 
Bir Hareket 

Y anlış kltap, birçok maarif dava. 
larının ortaya konulmasına 

nsfle oldu. Şimdi bu işte ihtisas sa. 
hibi olan. ve olmıyan, bitaraf olan 
ve olmıyan, şahsi ihtirası olan ve ol. 
mıyan, gizli maksadı olan ve olmı.. 
yan hemen bütün münevverler, yarı 
münevverler, bu mevzu etrafında 

fikir, kanaat yürütüp, hüküm, akıl 

veriyorlar. 

Bize kalına, • dolayısı1e - maarife 

yapılan bazı hücurnlan, yerinde bul. 

mak mümkün değildir. 
Bugün, Maarifin başında bulunan 

genç vatandaş, bu devrin mekteple
l'inde okumuş, bu devrin maarif dert
lerini içinden tanmıış, muallimlik, 
müfettişlik etmiş ve mesleğinin he. 
men her sahasında muıı müddet tec. 
rübe gördükten sonra bugünkü mev. 
kiine yükselmiş olan vatandaştır. 

Hiç kimsenin şiiphesi yoktur ki, 

Basan Ali Yücel, Türk maarifinin 

eski, yeni dertlerini, bugiin seri seri 

makale karalıyan bir takım münek. 

kitlerden çok daha içinden, çok daha 
yakından, çok daha derinden bilir. 

Vaktile ayni mevzuda onun da neler 
..,.,7:!'!! • ., ... ,,.1,.r <ıiü•lr..~~;t nl~'lıç.""ll hn_ 
urıayanıar, ou naıı;ıKa e ı ıraı: ::eae. 
ınezler. 'Üstelik de, hiç kimse, Hasan 

Ali Yücelin, kendisini • dolayısile • 

tenkit edenlerden daha az hüsnü nL 

Yet sahibi veya daha çalışkan oldu. 

iunu da iddia edemez. Ve yine hiç 

şüphe yok ki, Hasan Ali Yücel, iş. 

gal etmekte bulunduğu çok mesuli. 

:retli mevkii, vücudünden azami de. 

~cede müstefit kılabilmek için, ener. 

jlıini, zekasını ve bilgisini alabildiği. 

ne harcamaktadır. Eğer, aldığı neti

eeler, münekkitler tarafından az gö. 

rillüyorsa, bunun sebebini, bizce, o. 
nnn henüz o makamda çok uzun bir 
nıAziye sahip bulunmamasında, maa. 
lif dertlerimizin büyüklüğünde, üs.. 
teUk de, onları ortadan kaldırma im. 
kblannın, vasıtalarının azlığında a. 
!'amak lazımdır. 

Bizdeki şekilde yapmak şartile 

.. yeryüzünün en kolay başanlabile. 

ee'k: mesleği • münekkitliktir. Fakat 

bu mesl~ğin kolaylığından isti!ade e. 

de-rken, haksız taarruzlardan sakın

lllıık, elbette, en basit vicdan borcu
dur. 

Halbuki, görüyoruz ki, ''ynnlııı ki. 
iıtp,, yazıları, tenkide uğramış olan 
o malum kitabm içindeki basit "yan. 
lış,, lardan çok daha büyük ''yan. 
Jı,,, lar yapılmasına vesile olmakta. 
dtr. Ve basit "yanlış kitap,, davasını, 
Ya,•aş yava,, maarife müteveccih bir 
lıtiyiik taarruz şekline sokmak, "yan. 
h~ hareket,, tir: Maarifle değil, ma. 
'l'if davasile uğraşalım! 

• 
.t\Jman Propagandası 

Türkiyede, Alman propagandası, 
ltıaalesef devam edip . durmaktadır. 
l:>ün de bazı tüccarlarımız bize, ken. 
dilerine Almanyadan gönderilmiş o. 
lan propaganda mektuplarını ~ön. 
derdiler. Bu mektuplar, bizde mahfuz 
bulunmaktadır. Ve bunların gönde. 
tilınesine devam olunmasından da 
llnlaşılmaktad1r ki, Alman propagan. 
da!llına karsı alınması lazım gelen 
tedbirleri ;rttırmak zantreti. vardır. 

Bu ayın 22 sinden itibaren. Berlin 
l'ad~·osunun da, R;>ri radyosu t?ibi 
tnrkçe neşriyata başhyacağını hatır. 
larsak, bu lüzumu daha köküııden 
~a\'ramış oluruz! 

HATAY SEYAHATİNDEN NOTLAR 

Bataklığı Kurutacağız, Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Majino ve Zigfrid hattan harbi 
omuzlayıp geri püskürttük

ten, Holanda ve Belçika ufuklannda 
bir kaç ıünler gürültü kopanp sus. 
tuktan sonra, harp gözlerini Balkan. 
lara dikmiş bir vaziyet aldı. Şimdi 

etrafında en büyük siyasi manevra. 
lar dönen yer, Balkanlardır. Stepi Sulayacağız! 

Ortada iki mühim mese
le var ki artrk bir an 

evvel tahakkuku bir temenni 
olmaktan çdanıf, bir zarurel 
olmuttur: 

1 - Bataklığı mutlaka ku
rutacağız. 

2 - Stepi mutlaka &ulaya. 
cağız. 

Çünkii: 
ı - Vatandaşın daha sağlam ve 

verimli olması emelimizdir. 
2 - Toprağımızın verimini art. 

tırmak, ekinimizi tesadüfün cilve. 
!erinden korumak şaşmaz azmi. 
mizdir. 

Türk köyünün her evinden aldı. 
ğımız dölün yüzde kırkı bataklık. 
lar yüzünden solup ölmüyor mu? 

Yanıbaşından koskoca nehirler 
akan nice Türk ovalarının stepten 
farkı ne? 

Bire yedi, bire sekiz veren top. 
rağı bire yetmiş verir bir sıhhate 
ulaştırmak ve istatistik1erimizde 
çocuk ölümlerini kaydeden hane. 
leri rakamsız bırakmak kadar han. 
gi haşan medeni çehremizin bu. 
günkü parlaklığını arttırabilir? 

Hiçbiri. 
İçimizde bu hakikate ermemiş 

kimse ve bilhassa devlet adamı bu. 
lunmadığı da muhakkaktır. Ama 
buna rağmen şu platonik sevgi ve 

yı- ::ın1'l:l'1 hir pil.nve-t verin bu dava. 
~ö~.&...t'""OJ. ~U'l.\.."1. \,;. ,.,. ... C°- QLlııl.J..&.S' tJU• 

lunmuyoruz. 

B 11 çıkışı yaparıten liaroı ana. 
doluda o mel'un Cellad gö. 

lünün kurutulmuş bulunduğunu, 
Adana ve Konyada sulama işlerine 
devam edildiğini bilmiyor değilim. 
Ve hatırlıyorum ki üç ay önce Na. 
fia Vekili: "Bu işleri son derece 
süratlendirmeyi düşündüğünü, bü. 
tün çalışmayı makineleştirmeğe 

karar verdiğini" de bana söylemiş. 
ti. Bir ay evvel Konyadan geçer_ 
ken Çurnradaki tertibatı ve iki ay 
evvel Toros ekspresile Adana ova. 
sından geçerken derniryolunun ö. 
tesinde berisinde kazılmış birkaç 
kilometre kanalı da gördüm. Lakin 
bütün bu hakikatlere, vaadlere, 
kararlara ve müşahedelerime rağ. 
men sormakta ısrar ediyorum: 

" -Bu sulama ve kurutma işi. 
ne ne zaman dört elle sarılacağız?" 
Eğer bu işlere bu süratle, bu 

tempo ile devam edeceksek vaz.. 
geçmemiz daha doğru olur demi. 
yeceğim ama istediğimiz hedefe u. 
!aşmamız için bir asır beklemek 
lazım gelecek diyeceğim. 

Geçen her gün ne kaybediyoruz 
biliyor musunuz? 

Yüzde dört yüz, .. 

N afia Vekili emekli orgeneral 
Ali Fuat, birkaç ay evvel 

çalışma planını bana izah ederken: 
- Limanlan süratle yapmak 

lazım ... - demişti • Demiryolu 
programımıza tabii devam ~de. 
ceğiz. Şose şebekemizt genişlet. 
mek ve ihtiyaca uygun bir dere. 
ceye ulaııtırmak da emelimiz • 
dir. Bataklıkların kurutulması 
işini ve sulama işlerini ise daha 
çok makineleştirmek kararında. 
yız. 

Bundan sonra muhterem Vekil, 
Zonguldağı ve birçok Karadeniz 
ve sark bölgelerimizi gezip tetkik 
ettiler. Nafia işlerine vermek iste
diklE-ri sürate müs'irelik eden bir 
titizlik ile geceli gündüzlü 
o kadar çalıştılar ve öy
le yoruldular ki hastalandılar, on 
beş gün yatakta kaldılar. Nafia 
Vekilinin bu faaliyeti Milli Şefin 
dikkatinden şüphesiz kaçamazdı. 
İstanbula geldikleri zaman tren. 
den iner inmez ilk hareketleri Na. 
fia Vekilinden tetkikleri etrafın. 

Nazif 

Antakyada meşhur Harbiye şctal('si: Bu şelale bütün Anadolu d:miryol. 
Iarına kifayet edecek kadar elek h'ik verebilecek kudrettedır. 

da izahat aramak oldu. Şimdi e.. 
mekli orgeneral Ali Fuadın ziya. 
retine Hatay intizar ediyor. 

İskenderun, Antakya ve havali. 
sinde yaptığım seyahatin neticele. 
rine dayanarak diyebilirim ki bir 
Vekilin seyahatini herhangi bir 
bölge pek ender zamanda böyle 
dört ~özle beklemiştir. Bu dikkat 
··~ ~1~ı, .. A,. ı.1,. .,;; .... ı..,.,;.,. VPkilin 
mümtaz şahsiyetine karşı duyulan 
sevginin de az çok tesiri olmakla 
beraber asıl sezilen, kendini göste. 
ren kabaran şey, Hataylının Ana. 
vatana bağlanırken umduğu re!a. 
ha ve yardımlara bu ziyaretin me. 
sut bir başlangıç olacağını tahmin 
etmekte bulunmasıdır. 

Zira Hataylı, eski çalışma niza. 
mının ortadan kalkması ve yenisi
nin henüz kurulmamış bulunması 
yüzünden, günlerin geçişine sıkın.. 
tı ve endişe ile bakmaktadır. 

Çoğu tarlasız köylü ve işsiz ka. 
sahalı olan Hataylılar yaşamak i. 
çin mutlaka çalıştırılmaya mulı.. 

taçtırlar. Eski idare toprakta feo. 
dal sistemi eskisinden fazla tah
kim ederek devam ettirdiği için 
Anavatan, Türk köylüyü bu mm. 
takada bir ortaçağ serfi halinde 
bulmuştur. Fransızlar devrinde li. 

mandaki bütün işler, bütün devlet 
işleri yabancılara hasredilmiş oL 
duğu için kasabada Türk ancak 
sokak süpürmek, aç kalmak, ha. 
mallık yapmak gibi ihtisaslar elde 
etmiştir. 

D enecektir ki bugün Fransız 
idaresinin iktısadi sistemi 

kalmadı, binaenaleyh mevcut işle. 
re Türkler yerleştirilsin. 

Böyle bir tavsiyede bulunurken 
Frabsız idaresi esnasındaki iktısa. 
di faali,.etin bugün tamamile bit. 

LOKMAN HEKiMİN ÖGOTLERi -ı 

Ekmekle Yenilecek Yemekler 
Birçok milletler gibi bizim de her 

gün başlıca gıdamız buğday unun. 
dan yapılmış ekmektir. Adalelerile 
çalı~an babayiğitler günde en az 
bir kilo ekmeği kıvırıverirler. 

Çok ekmek yemek pek eski a. 
sırlardan beri kalmış adet oldu
ğundan bunu değiştirmek imkanı 
olmadığı gibi, zaten ekonomi hain. 
mından da ekmek pek ucuz bir gı. 
dadır. Bir kilo ekmek yiyen adam 
kendisine bir günde lüzumlu olan 
kalorilerin en büyük kısmını on· 
dan çıkaracağı için üst tarafını ta· 
marnlamak için, az gıdaya ihtiyacı 
kalır. 

Fakat, gıdaların terkiplerindeki 
albüminle yağ ve şeker olacak 
maddeler arasında mu,•azene ba. 
kımmdan, bir günliik kalorinin en 
büyük kısmını ekmekten çıkar
mak düşünülecek bir mesele ol
duğu gibi, gıdaların kanda hasıl 
ettikleri asitlik ve alkalenlik mu. 
vazenesi bakımından ekmeğin e· 
hemmiyeti daha büyüktür. 

Bir çoklarımızın, çok ekmek ye
mek adetinin neticesi olarak, ba~
ka yemeklere de ekmek batırmak 
adeti vardır. Etin suyuna ekmek 
banmak pek çok kimselerin hoşu
na gittiği gibi pirinç çorbasına ek
mek doğrıyanlar, pirinç pilavını 
bile ekmekle yiyenler bulunur. 

Halbuki ekmek kanda asit1ik 
hasıl eden bir gıdadır. Yalnız ba
şına yenildiği vakit bile kandaki 
kimya muvazenesini ho7ar, onun 
g~h.i olan başka yemeklerle de ye
nılınce muvazene daha ziyade bo
zulur. 

Mesela etlerle hayvanlardan ~
karılan gıdaların siitten başkası 
ekmek gibi asit yaparlar. Balıklar 
da öyle. Fakat en ziyade karaciğer 
le beyinde. Yumurta bile asittir. 
hele yalnız sansı olursa iki misli a
sit olur. Sayılan zihninizde kalamı. 
yaca2't için asit derecelerini_--I.az.. 

mıyorum) demek ki bunlarla bir· 
tikte ekmek yenilince kandaki a. 
sıt hali artar. 
Vakıa bizim hilmiyerek yaptığı. 

mız Yanlışlığı vücut düzeltir, fakat 
bunu düzeltecek böbrekler oldu
ğundan yanlışlık devam ettikçe 
böbrek yorulur, hastalanır. Müz. 
min böbrek hastalıklarının büyük 
bir sebebi de yemeklerde bu kim. 
ya muvazenesine dikkat edilme· 
mesi olduğu gittikçe daha iyi an
laşılmaktadır. 

Hayvanlardan çıkan gıdalar a. 
rasında yalnız sütün alkalen yap
tığını biÜrsiniz. Süte ekmek doğra. 
nahilir, bir de tereyağ pek hafif 
(yfö~de yarım) derecede asit oldu. 
ğundan ekmeO-e tereyağ sürülebi· 
lir, hele balla ,.olursa, bal kuvvetli. 
ce alkalen olduğ'undan, ekmekle 
yağın asitliğini fazlasiyle karştlar. 

Nebatlardan çıkarılan gıdalar. 
dan pirinçle mercimek asit yapar· 
lar. Pilavı ekmekle yiyenler zaten 
azdır, fakat pirine çorbasına da ek. 
mek doğramamak iyi olur. Fakat 
fasulyenin kurusu, tazesi gibi, al. 
kalendir, 

Taze sebzelerin hepsi az çok al. 
kalen olduklarından onları ekmek. 
le Yemekte, bu bakımdan, rnah. 
zur olamaz. Yalnız minimini laha. 
nalar müstesna olarak asit yapar. 
lar, onları da viven bizde pek az· 
dır ... İspanakla · iki misli ekmek 
yenilebilir, zeytin kendisinin yedi 
misli kadar ekmeği karşılar. 

Taze yemisleri l"kmekle yemek 
idet olmamakla beraber hepsinin 
alkalen olduğunu bilmek, reçeller 
ekmeksiz yenilemiyeceği için, fay. 
dalıdır. Yemişler arasmda yalnız 
ceviz ekmekten daha ziyade asittir. 
Onun için cevizle ekmek yemek. 
ten hoşlansanız bile böbreklerini
zin selametini düşüııerek ondan 
vazgeçmek iyi olur. 

miş olduğu unutulmamalıdır. 

Hatay eskiden evvela bir kaçak. 
çılık merkeziydi. Saniyen Halebin 
transit güzergahı ve iskelesi idi. 
Şimdi Haleple bir alakası yok. 

tur. Halepli zenginler için yapıl. 

mış olan yazlık yayıa köylerinin 
otel ve pansiyonları bomboştur. Ta 
Antebe, Sıvasa kadar kervan ker. 
van gönderilen kaçak eşyanın yı. 
ğıldığı depolar, ambarlar bomboş. 
tur. Yalnız kaçakçılıkla uğraşan 

ticarethaneler hep kapanmıştır. 

Hatayın Anavatana bağlanmasın. 
dan Anavatanın umduğu en mü. 
him istifade mamul eşya dolu va. 
purlann İskenderun limanına uğ. 
ratılmaması değil midir? 

Eh ... Bu izahat yukarıda söyle. 
diğim derdi kafi derecede göze vu. 
rur sanıyorum. 

Hatay işsizlikten, daha doğrusu 
hiçbir iş olmamasından muazzep 
'\Te muztariptir. Esasen birkaç kişi. 
nin hakkı hıyarını Hatay aleyhine 
kullanmış olması da bu yüzden. 
dir. 

1 - KaC'akçı kaçmıştır. 
2 - Yabancı ajanı kaçmıştır. 

3 - Fransız müstemleke alay. 
larında vazife almış olanlar kaç. 
mıslardır. 

4 - İş bulamıvan baZl ~ündelik. 
çiler yaşamak imkanından mahrum 
ka1dtklan için gitmişlerdir. 

Gidenlerin onda birini bu sonun. 
rn Tiiml'P tP5kil Prliyor. 'Bu da Ha. 
taylı Türkün milli gururundaki 
dereceyi ve Anavatana bağlan. 
mak için duyduğu iştiyakı kafi 
derecede göze vurmaktadır. Türk 

i.şsiz kalıyor, belki aç kalıyor, fakat 
Anavatandan ayrılmak asla aklımı 
gelmiyor. Hatta yalnız Türk değil, 
Ermeni de, Rum da, Arap da böy. 
le. 

• •• Netice: 
Hatayda bir an evvel bir iş 

hayatı yaratmak lazımdır. 
Ne olabilir bu işler? 
1 - Nafia Vekili İskenderun li. 

manım yaptıracağını söylemiştir. 

Bu mühim bir iş yoludur. 

2 - İran transit demiryolu bir 
koldan da İskenderuna ulaşacak. 
tır. Bu da mühim bir iş yoludur. 

3 - Amık ovasının kurutulması 
kararlaşmıştır. Derhal tatbikına 
başlanmak şartile bu harikulade 
mesut bir hadise olur. 

4 - Amık ovasının kurutulma. 
sı için en kestirme ve faydalı yol 
olarak bir dağın delinmesi ve göl 
sulannın Süveydiyeye akıtılması 
gösteriliyor ki bu takdirde suların 
75 metrelik bir şüt yapması temin 
edilecek ve bundan bütün Hatayı 
ve civar vilayetleri elektriklemek 
mümkün olacakmış. Bu dahi hari. 
kulade mesut bir harlisedir. Bun
dan ve Antakyanın Harbiye mev. 
kiindeki şelaleden • ki 150 metre. 
den düşmektedir - elde edilecek e_ 
lektrik Cenubi Anadolunun bütün 
fabrikalannı, demkyollarını işlet. 
meğe ve köylere varıncavı:ı kadar 
tenvir3h taınamlaınağa kafi gele. 
bilecektir. 

• J şte Hatay, Nafia Vekiline bu. 
nun için intizar etmektedir. 

Ve hiç şüphesiz, Milli Şefin çok 
hassas olduğu bir çalışma saha. 
sında büyük ve müsbet bir faali. 
yet göstermekte olan muhterem 
Vekilin seyahati bu intizarı boşa 

çıkarmıyacaktır. Hatayı, Hatayı 

elde edişimizden daha süratle can. 
!andırmak bugünün milli bir va. 
zifesidir. Hatayda yapacağımız her 
ileri hareket Akdenizin şarkında 

ve Avrupanın göbeğinde yaşıyan. 
1ar tarafından medeni kudretimL 
zin en ikna edici bir vesikası ola. 
rak kabul edilecektir. 

1914 te Sırbistanda patbyan bir 
kurşunla kopan Cihan Harbi, yine 
Yugoslavyadan Balkanlara ya)',1-
mak istidadını gösteriyor. İtalya ve 
Almanyanın Yugoslavyada göster· 
dikleri faaliyet, burasının yalnız as
keri bakımdan ehemmiyeti nokta. 
sından değildir, Romanya ve Bulga. 
ristanı, Türkiye ve Yunanistanı tec. 
rit için Yugoslavya en iyi vasıtadır. 
Harp sanayii ıçın Yugos]avyada 
mevcut madeni zenginliğin de büyük 
bir cazibesi vardır. 

Yugoslavya, kalay ve çinko istih
salinde Avrupada birinci mevkü tu· 
tar. Bundan başka demir, bakır, 
manganez, boksit vesair madenler 
de harbe giren devletler için lüzum
lu istihsal maddeleridir. Romanya 
petrol ve buğdayı, Bulgaristan zirai 
ııanayii itibariyle bu devletlerin 
dikkat nazarlarını çeken ülkelerdir. 

Balkan Birliğini bozmak, ba dev. 
letleri biribirinden ayırmak için şim. 
diye kadar Balkanlarda yapılan ik
tisadi faaliyetler, propagandalar, 
bugün artık siyasi maskesiyle ve bü· 
tün kuvvetiyle icraata geçmiştir. 
Berlin Yugoslavyanın Macaristanla 
olan münasebetlerini bozmıya çalı

şırken, Roma kendi lehine bu dev. 
letleri birleştirmek azmindedir. Ar. 
navutluğun istilası bu faaliyeti ko. 
laylaştıran en büyük amil olmuştur. 
İtalyanın harp sanayiini son zamnn· 
larda Yugoslavyadan 10 milyon lir 
mukabilinde aldığı Nitrat ile besle
diği de istatistiklerle gösteriliyor. 

Balkanlar harbe giren devletler 
için harp zamanında en kolay istifa. 
de edilecek bir iptidai: madde mem. 
baı olduğu gibi, harpten sonra da is
tismar edilecek en zengin müstemle· 
ke sahaları,' hayat sahalarıdır. Şimdi 
Balkanlar etrafında dönen siyasi 
manevralar, Balkan devletlerini hi· 
ribirinden ayırıp kolayca istismar 
edebilmek içindir. Balkanlarda siya. 
si menfaatleri. çarpışan devletlerin, 
Balkanları bir harp sahası yapmala. 
n da en yakın ihtimaldir. 

Balkanların sulh ve sükun içinde 

yaşadığı bir devrede, bir devlet Bal. 

kanların bir İspanya olması ihtirna -

linden bahsederken, bu devletin söz· 
lerinde hüsnü niyet ve samimilik a. 

ramak için çok safdil olmak icap e. 

der. 

Diyorlar ki: 

"Büyük devletler şüphesiz bizimle 

meşgul olacaklar. Biz de onlarla 

meşgul olacağız. S_iyaset demek, dev. 
!etlerin biribirleriyle uğraşmaları 

demektir. Elverir ki karşımızdaki

nin meşguliyeti bizim menfaatleri

mize aykın düşmesin,. ... 

Bütün devletlerin, lktısaden biri. 
birlerine bağlı olmaları haııebiyle bi. 
ribirleriyle iktısadi münasebetlerde 
bulunmaları, biribirleriyle meşgul 
olmaları gayet tabiidir, fakat bu 
meşmeşguliyet küçük de-vletleri ik· 
tısadi ve siyasi tahakkümleri altına 
almak ga:reslne da:ranır, bir dostluk 
maskesiyle faaliyete geçerse, "ni
çin?,. sualini sormak, ve şüphe et
mek te bu küçük devletlerin ht'm 

hakkı, hem de vazifesidir. Normal 
zamanlarda değiliz ki iktısadi mü • 
nasebctlerde, siyasi münasebetlerde, • 
şüpheden ziyade hüsnüniyete yer bı· 
rakahm ... Ve bütün bir istilalar sil
silesi yürüyüp gelirken, karşımızda. 
kinin her şeyden evvel içindeki !{iz. 
li karan ve niyetini keşfe çalışrnam1z 
icap eder ... Balkanlann 1933 ten bu· 
güne kadar olan mazisi de bize bu 
şüpheleri verecek vesikalarla dolu. 
dur. Ortalıkta Balkanlıların lehine 
değişmiş bir vaziyet te yoktur. Bü. 
yük bir harbe giren devletlerin BnL 
kanlarla bu derece niçin mesgul ol· 
duk1annm sebepleri de me~'danda· 
dır. Ne dostlarımıza, ne düşmanlan· 
mıza mutlak bir emniyetle bel bağ. 
layıp, gaflet uykusuna yatamayız. 
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ltirallannı yazan : Reginald George Patrick Garbutt 

Himlerle Karşı Karşıya 
Nele:r Konuştum? 

Tefrika No. 6 
'':sızın; dedi, !ngntereyi sevme-

meniz, bizim işimize gelir .. Zi
ra, bilhassa bu sefer, sizden rıca ede
ceğimiz yardım, doğrudan doğruya 

bir İngilize müteallikÜr. Bize, bir 
İngilizin ticari zihniyetini, ticari 
prensibini iyi anlıyan birisi lazım. 
dı!.. 

Himmlerin gözleri, gözli.iklerinin 
camlarından daha parlak, ve daha 
soğuktu: 

"- Mister Garbutt.. Dedi... Çe
koslovakyaya postu sermek kafi de. 
ğildir. Bizim, bu şayanı nefret mem
leketin hakiki mahiyetini bütün 
dünyaya göstermemiz lazımdır. On
dan sonra, bu memleketi, dünya ha
ritasından tamamen silmek işi, büs
bütün kolaylaşacaktır. Bunu başar
ciığrmiz gün, Versay perdesinin önü
müze inişindenberi, en büyük zafe
rimizi kazanmış olacağız. Ve sizden 
d~, sizin gibi, hakkı, hakikati, ve 
haklıyı sevenlerden de bunun için 
yardrm bekliyoruz. 

Bugün ÇekleM dehşet yaratmak 
için, ellerinden ~el~n her şeyi y::ıpı

yorlar. Yangınlar ç1karryorlar. Bom. 
balar atıyorlar. Ve bu kadarla kal
mıya~akları ~:la muhakkak. Zira Çek 
d~vfati, Rayhe karşı her çeşit suikas
dı hazrrlamıya müstait bir devlettir. 
Ve biz onun bu ta~km1ıklarından, 
büsbütün başka bir şekilde istifade 
etmek emelindeyiz. Südetlerde ya
pacağımız müstakbel harekatın, ha
riçten hiçbir müdahaleye uğraması
nı istemiyoruz. Bu maksatla, bu ha
in · Çek devletinin her harekattm 
kontrol etmek mecburiyetindeyiz. 
Şimdi sizden beklediğimiz de, şu. 

dur: 
İngiltercye gideceksiniz. Para hu

susunda hi~dilıünmavin .. Ümit etti
ğini~den çok fpla tatmin olunaca-
ğımzdan emin olun. 

İngilterede bize, Çekoslovakyada
ki sermayelerini kurtarın.ak arzusu
nu besliyen yüksek firmalar bula
caksınız. 

rü,, dür. 
Himmler, bana, IngUtereye gitme

den evvel, Gestaponun ikt1sadi büro 
sile de temasta bulunmamı tavsiye 
etmişti. Bu büro, Krupp fabrikasın
daydı. Orada bend~n, bu işi başar
mak için, neler yapmayı düşündü

ğümü sordular. Berlinden oraya gi
dinceye kadar trende, ben de hep, 
bu sualin cevabını bulmıya çalışmış. 
tun: 
"- Niyetim, dedim, bir İngiliz ti

caret gazetesine bir iki makale yaz
mak, ve ilk endişeleri, bu suretle kö
rüklemek ... 

Altlarında imza bu1unmıyacak o
lan o makaleleri okuyacak alak~dar
ların, fazla malumat edinmek ihti
yacile, o gazeteye baş vurmaları mu
hakkaktır. 

Gazete sahibi de, aldığı mektup
ları elbette maka1e sahibi sıfatiyle 
bana verecektir. Bu suretle ben de, 
istediğim ipucunu ele geçirmiş ola-
cağ1m!,, 

Muhatap!anm, bu fikrimi fevkala
de muvafık buldular. Üstelik te, İn
gilterede bana yardımda bulunabile
ceğini söyledikleri ilci zatm adresini 
verdiler, onlarla da bir kere görüş
memi tavsiye ettiler. 

(Devamı var) 

Heyetimiz 
Londaraya 
Gidiyor 

(Ba-p. 1 !ncide) 

dostları tarafından teşyi edilmiştir. 
İngiltere büyük elçisi, Yunanistan 

büyük elçisi, Fransa maslahatgilzarı 
genç diplomatımızı teşyi edenler a. 
rasmda bulunmuşlardır. 

Numan Menemencioğlu ile birlik
te heyeti teşkil eden maliye nakit iş
leri umum müdürü Celal Sait, Tica. 

Pragda inzibatı 
Temin için 
Gezen Devriye 

(Başı 1 incide) 
yeniden dirilten bu müessesenin şe.. r 
refli mazisi hakkında neşriyat yapıl. 
masma da sebep olmaktadır. Filha. 
kika Prag Üniversitesi 1348 senesin. 
de tesis olunmuş, onu Alman1a55tır. 
mak için vuku bulan bütün tesebbüs. 
lere mukavemet etmiş ve en nihayet 
Profesör Mazarik sayesinde yeni Çek 
milletini doğuracak mflli kavnak ol. 
muştur. Gazeteler, HitlerciHğin bu 
Üniversiteden cık-an gencliği mağhip 
Prlemiv"c<"~ini teb::ırihı; ettirmektedir. 
Daily Herald d;yor ki: 

"Çekler, Hitlerc!liğin d:ıha silr,.,tJe yıkıl
masına yardım edcc,...klc-rdlr. Bu'{lin gös
terdilclerI cesnett fakdir ediyoru:ı. Yarın 

mii<'erek zııfer k"7.ıımlrhktan ııonra onla
ra şükran borcumuzu ödlyeceğiı.." . 

Times diyor ki: 

"Bohemya ve Moravyad:;ıki bu~nkii va
~yet, Almanymıın yabnncı ırklan idare 
etmek hıırusund"ki kabiliyetsi7.lii:Hnin ye
ni bir dclilicHr. Çekler, bu~n. eskiden ol
duğu gibi, kendi milll hayatlarını yok et
mek isteyen hir ırkıı karşı mücadele ey
lemektedir. Çekler. sö:>'. hilrriyeti ve kü<:ilk 
bir memlcknfin emniyet ve istikl~tl içinde 
yaşama~ı hakkı icin milcadeledf.'dlr. İn
gilt,.re, Fransa ve biitün İn~!Ilz common
wealth mllfotfori. bu hıık ve hürriyetlerin 
A vnıpada yeniden tesisin giörme~e azmet
mi~tir." 

Frans1z gazeteleri de ayni bahis ile 
meşguldür. 

"Oeuvre,, diyor ki: f 
Almanyadaki bazı kans1kll1dar, ne 

suretle tefsir edilirse edilsin, Al
manyanın son fütuhat1ardan sonra 
miişkül vaziyete düşmüş olduğunu a. 
cıkca gösterir. Almanya bu müskü. 
latı yenemiyecoktir. Asıl facia Hitle_ 
rin Almanyayı harbe sürükledikten 
sonra Alman milletinin bugün harp. 
ten nasıl kurtulabileceğini araştır. 

masındad1r. 

Ere Nouvelle de söyle yazwor: 
Almanların Çekoslovakyadaki bü

tün siddetli hareketlerine rağmen 

Bohemya1ılann vatanperverlik duy. 
gulannı yenememi~lerdir. Avustur
yayı illıak ettikten sonra da ot'alarda 
ayni siddeti göstermişlerdi. Polonya. 
da <'la ı:ıvni mmlü takip ediyorlar. Bu 
gıbı hadiselerin tekerrunı ttıtıerın 

rejimine komşu olan bitaraf dP.v1et. 
leri düslindfüecek mahiyettP.dir. F.ğer . . "' 
Alman hakimiyeti altına düc:erlerse 
mukaddcrflthırının ne olacağını ka
layca görebilirler. 

Türk Matbuatı Para 
ile Satın Alınamaz 

(Başı 1 :.Ucide) 

Bu teşebbüs de böylece aklın kaldıktan sonra başka bir ka
naldan gazetemizin sahiplerinden birine böyle bir yardıma 
amade bulunduklarını bildiriyorlar ve tabii ayni şiddetli mu
kabeleyi görüyorlar. Bütün bu gayretlere rağmen, TAN gazete
sini elde edemediklerini görünce de ona düşman kesiliyor, ve 
her fırsatta ona çatmayı vazife biliyorlar. 

iftirayı lsbata Davet Ediyoruz 

ı şte bugün, İngiliz gazetelerinden aldığımız bir haber ve-
silesile ayni mahiyette bir hücum karşısında bulunuyo

ruz. Alman ajansının hücum vesilesi yaptığı haber, Fon Pape
nin bu defa İstanbula dönüşünde Romanya Sefirine yaptığı 
bildirilen bir teklife aittir ve TAN bu haberi hangi gazeteler
den aldığını dünkü nüshasında göstermiştir. Fakat, Almana
jansı bu haberi asıl menşei olan İngiliz gazetelerinde tekzip 
edecek yerde TAN'da çıkan muktebes haberi tekzibe lüzum 
görüyor. Bu .kadarla kalmıyarak Türk matbuatının bir kısmı
nı İngiliz - Yahudi ajanlarilc teşriki mesai ederek Almanya ve 
Alınan Sefiri aleyhinde propaganda yapmakla itham ediyor. 

Bu İngiliz • Yahudi ajanları kimlerdir? Türk matbuatile bir
likte çalııtan ve Türk gazetelerini Almanya aleyhinde neşriyata 
alet yapan bu. ajanların Türkiyedeki faaliyetini öğrenmek hem 
bizim için, hem de hükumet için faydalı o:sa gerektir. 

Alman istihbarat Bürosu, TAN müessesesi hakkında olduğu 
gibi, diğer Türk gazeteleri hakkında da etraflı malômat ihtiva 
eden zengin dosyalara sahip olsa gerektir. Türk matbuatı hak
knada bu çirkin iftirayı yapabilmesi için Alman ajansının bir 
9ey1er bildiğine hükmebnek lazımdır. 

:8u sebeple Alınan ajansını ve Alman İstihbarat Bürosunu 
Türk n_ıatbuatına fırlatılmak istenen bu çirkin iftirayı isbata 
davet ediyoruz. Ellerinde Türk matbuatının ve bilhassa TAN'ın 
yalnız İngiliz - Yahudi ajanlarile değil, herhangi bir ecnebi 
müessese ile temas ve münasebette bulunduğunu, kendilerini 
ecnebi menfaatlerine sattıklarını isbat eden delil ve vesikalar 
varsa hunları derhal ortaya döks~nler. TAN bu vesikaları ay
nen neşir için sütunlarını Alman istihbarat Bürosunun emrine 
hazır bulunduracaktır. 

Maksat. Hükumeti Tahrik Etmektir 

F akat Alman propagandasının taktiği malfundur. Alman 
propagandası elde edemediği matbuatı susturmak için 

~~ .. ~~~~u~~~~J? .. ~ .. ~n:.1 .. ~~~Ju 1H~PJ1~3"8R~le,,_ıj.'l,_i ,_J>Sla~Ylflu= 
kfuneti tahrik siyasetini takip eder. Bu siyasetin temeli yalan
dır. Onun için Türk matbuatı bugün böyle bir suikast karşı
sındadır. Bu suikasdin maskesini düşürmek de Türk matbua· 
tının vazifesidir. 

Son 2 Günde 
Batan Vapurlar 

(Başı 1 incide) 
maynleri gelişi güzel scrpmelerinden 
ileri geliyor. Almanlar bu suretle 
yürütemedikleri tahtelbahir harbini 
telB.fi etmek istiyorlar. Fakat bu 
tarz muharebe, tahtelbahir harbin
den daha fecidir. Çünkü tahtclba
hirler hiç olmazsa muharipleri, gay
ri muhariplerden ayırmaktadır. Ni
tekim batan İngiliz gemilerinin sayı
sı 3 olduğu halde bitaraf gemilerin 
say1sı (5) tir. Almanlar, bu maynle. 
rin İngiliz mayni olduğunu iddia e
diyorlarsa da buna imkan yoktur. 
Çünkü İngiliz maynleri konuldukla
n yerlerden koptuklan takdirde iç
lerinde bulunan bir cihaz dolayısiyle 
tamamiyle zararsız bir hale gelmek
tedir. Halbuki Almanların bazı ma
ynlerinde bunu ihmal ettikleri görü. 
lüyor. 

Biitün İngiliz gazeteleri bu mese. 
leden bahsetmektedir. 

Daily Telegraph "Almanya, bü
tün enternasyonal mukaveleleri hiçe 
sayıyor. Eğer bu böyle devam eder. 
se, İngiltere, şiddetli surette muka. 
belei bilmisi.le geçecektir.,, diyor. 

Times diyor ki: 
"Simon Bolivar felaketi, pek ınuh 

temeldir ~i B. Hitlerin dünyaya karşı 
tehdit olarak ileri sürdüğü "müthiş 
şeyler,, den birini teşkil ediyor. Fa
kat dünya, böyle hareketlere müsa. 
ade eylemiyecektir.,, 

News Chronisle diyor ki: 
"Naziler. bu gibi hareketlerle, 

yalnız İngilizlerin değil, fakat bütün 
insaniyetin düşmanı olduğunu gös
termektedir.,. 

• 
Londra, 20 (A.A.) - Awigmore ha. 

lıkçı gemisi, 16 tayfasile, Şimal de. 
nizinde batmıştır. Gemi, Norveç su. 
lanna gitmek üzere, cuma günü İn. 
giltereden hareket etmişti. 
Şimal denizinde muharel:e 
Londra, 20 (A.A.) - Bir Alman 

tayyaresinin, bugün öğleden sonra, 
Şimal denizi Cenubunda bir İngiliz 
torpito muhribini bombardımana 
teşebbüs ettiği ve netice alamadığı, 
Amirallik. tarafından bildirilmekte-

Ben, bu hususta, size yol göstere
cek değilim. Siz, İngilizleri, onların 
zayıf taraflarını, bilhassa ticari zih
niyet ve hesaplarını, elbette benden 
çok daha iyi bilirsiniz ... 

Onlara, paralanın kurtarmanın 

henüz mümkün olduğunu söyleyin .. 

ret V2kAleti dış ticaret umum mü
dürü Burhan Zihni, Merkez Ball;ka
sı müfetti:c::lerinden Cabir, Hariciye 
Vekaleti katiplerinden Şadi ve İlhan 
da hareket etmişlerdir. 

Heyet yarın akşam Semplon eks
presile İstanbuldan h :r:eket edecek 
ve cuma gi.inü Parise muvasalat ede
cektir. Orada iki gün ikametten so!l
ra pazar günü Londraya geçmesi ih
timal dhlıilindedir. 

* Tedhiş hareketi devam e"diyor 
Di~er taraftan Çekoslovakyada te

rörün devam ettiği anlaşılıyor. 

Bilhassa siyah muhafızların Prag. 
da. emniyeti tesis etmek vazifesile 
mi.ikellef tutuldııkları ve bunların 

mitralyözler ta!71yarak ve sokaklarda 
do1a.,arnk emniyet ve intlzam1 temi
ne çalıştıkları bildiriliyor. 

Çek hudut bekçileri yerine Almanı naziler tarafmdan tazyik altında bu.. 
hudut bekçilerinin ikame edildiği lundurulmasını protestodan başka 
söyleniyor. Slovakya. ile himaye :ı.ra- bir suçlan olmıyan 9 Çek talebesi. 
zisi arasında her türlü muvasala ya. nin merhametsizce katline karşı ale
sak edilmiştir. Yalnız hususi bir mü. nen protesto için bütün hakiki Ame. 
saadeyi hamil kimseler huduttan ge- rikalılan beraberce harekete davet 

Hava Nezareti de, Aşağı Tbnes 
kıyılarına yerleştirilmiş olan hava 
dafi bataryalarını, bu sabah bir düş
man tayyaresine ateş a<:tıklarmı teb
liğ etmektedir. İngiliz avcı tayyare
leri düşman tayyaresini Esset sahi
linden itibaren, denize kovalamışlar· 

dır. 

Düşürülen Alman tayyaresi 
La Haye, 20 (A.A.) - Bu sabah 

bir Alınan askeri tayyaresi Holnnda 
Limburg'undaki Rötond üzerinden 
uçmuştur. Bir Holanda tayyaresi a
teş ederek Alman tayyaresini düşür
müştür. Pilot ölmüştür. 

Bilirsiniz ki, böyle bir srrada, u
fak bir tahrik, o scrmayedar1arda 
lazım gelen şüpheyi uyandırabilir. 

Siz, onları bu harekete · sevketınek 
için Çckoslovakyadaki harekatı g~s
terebilirsiniz ... 

İngiltereye bittabi, doğrudan doğ
ruya buradan değil, Pragdan gide. 
ceksiniz. Onlara, Pragda gördükle
rinizi, duyduklarımzı anlatabilirsi
niz. Eratta isterseniz: 

"- Çekoslovakyada, büyük bir 
komünist hareketi başlryacak. Ko
münistlerin iktidarı ellerine almala
n ve ilk hamlede, bütün hususi ser
mayelere el koymaları tehlikesi 
var! .. ,, Diyebilirsiniz!,, 

Himmler de tıpkı, Hcinlein gibi, 
bunları söyleyip, benim cevabımı 
beklerken, gözlerimin içine, ta1ebe.: 
sinin haleti ruhiyesini sezmeğe ça
balıyan bir hoca dikkatiyle bakıyor. 
du. Ben kendisine, iste<ligini y<?rine 
getirmek için, elimrlen gelen her ş'.: 
yi yapacağımı söyledim. Ona, bu rn
zü vermekle, hem Çekos1ov:ı.kyaya, 
hem de İngiltereyc ihanet etmeyi gö
ze aldığımın farkına varm~:ınış de
ğildim: Himmler'in istediği şey, b~ 
suretle Çekoslovakyada, bir iktısadı 
·anarşi yaratmak ve bu yüzden zarar 
görecek olan halkın Çek devleti a
leyhindeki duygularını arttırmaktı. 

Bana gelince; Himmler'i dinler
ken, yeniden İngiltercde çektiklerimi 
hatırlamıştım. İngiltereyc diş biledi
ğim, Almanyaya ısındrğım, ve bir 
hayli de korktuğum için, bu vazife
yi kabul etmek hususı.ında fazla mü
tereddit davranmamı*tlm. 

çebilmek.tedirler. Slovak yolcular etmektedir. 

General Orbay Pariste 

Çek - Slovak hududunun kapalı ol
masından dolayı Praga gidebilmek 
için Viyanadan geçmek mecburiye. 

Lonclra, 20 <A.A.) - Reuter ajan!'iı 
bildiriyor : 3 teşrinievveldenberi, 
Türk askeri hcyetile birlikte I.ondra. 
da bulunan Türk ordusu müfettişi 
General Orbay Ankaraya avdet et

Siyah muhafızların bir kısmı da 
Lehistanın Krakovi şehrinde bulun. 
maktadırlar ve orada da emniyet iŞ· 
lerile mc~guldi.irler. 

Varsova Yahudilerinin kamilen 

mek üzere yarın. Parise hareket ede- tecrid edildikleri Varşova valisinin 
cektir. General, Türk_ İngiliz_ Fran. bir emirnamesinden anlaşılmaktadır. 
sız muahedesinde musarrah mi.ihim Berlinden Politikcn gazetesine ge
mali ve iktısadi anlaşmalar hakkında len haberlere göre, Prag ile telefon 

•t kt muhaberatı hala yeniden tesis oluna
göri.işmck üzere Londraya gı mc • e 

~1 · mamıstır. Berlinde, resmi makam-
olan Tl.irldye Hariciye Vekcı etı u- . 
mumi katibi Numan Menemencioğlu lar, yaralılar hakkında hiçbir m_alu

mat vermemekte ve makineli tüfek. 
ile Pariste görüşecektir. . . . ~. . f 

O b 
"f • 5ı-eri mahı'yctte lerin yalnız tehdıt tec:kıl ettıgını, a-r ayın vazı esı a •·. - • 

ı akl b aber mali meselelere te. , kat haddizatında polis sopalarının 
0 m a er . '. k. yoktu Gene küayet eylediğini söylemektedir. Al. 
mas ctmemesme ım an · • • . . v 
ral, Mencmencioğlu ile bu meseleleri man resını mahfıllerı, Pragda me • 

.. ·· mk d d r · kufların miktarı hakkında yabancı 
goruş • arzusun a ı . .. • . 

memleketlerde soylenen elli bm ra-

Hariciye Katibi Umumi 
İkinci r.tuavjnliği 

Ankara. 20 (A.A.) - Hariciye Ve. 
kaleti Katibi Umumiligi ikinci mua
vinliğine ikinci daire müdiri umu
misi Num:m Tahir Seymen va ikin
ci daire müdiri umumiliğin"? de mn
avinliğinde bulunan Faik Hı.iseyin 
Hozar tayin edilmişlerdir. 

Büyük Millet Meclisinin 
Dünkü Toplantısı 

Ankara, 20 (A.A.) - B. M. Mecli
si bugün toplanmış ve celsenin açıl. 
masını müteakip intihap mazbatala
rı kabul olunan Hatay :ınebuslan and 

kamının mübalağalı olduğunu bildir
mektedir. 

Havasın verd1ği tafsilat 
Avusturya hududu, 20 (A.A.) -

Havas Ajansı bildiriyor: Gestaponun 
tazyiki Bohemyadan ve Moravyadan 
gelen hususi haberlere göre, oralar
da, devam etmektedir. Cumartesi • 
Pazar gecesi Alman gizli zabıtası 
servisleri Pragda ve Brno da talebe 
muhitlerinde müteaddit tevkifat yap 
mıslardır. Bilhassa, Brno şehrindeki 
te.;kifat Politeknik Mektebinin din
leyici talebesi arasında olmuştur. Di
ğer taraftan, Pragda Çek milisine 
mensup müteaddit zabitler ve Çek 
milis efradı tevkif edilmiştir. 

tindedirler. 

* Vahim hadiseler bekleniyor 
Bern, 20 (A.A.) - Berner Tagblatt, 

Prag hadiselerinden sonra Almanya 
vaziyeti hakkında tefsiratta bulunan 
ilk İsviçre gazetesidir. Gazete, Alman 
tayYarecileri tarafından gösterilen 
istikşaf faaliyetinin Alınanyanın da
hili vaziyet\le alahdar olup olm:ıclı
ğını araştırıyor ve diyor ki: 

"Münih, sonra Constance ve şimdi 
de Prag hadiseleri, harice doğru bir 
infilakin lazım olduğunu göstermek. 
tedir. Pra~ işi ciddidir. Nazi rejimin. 
de dahi ehemmiyetsiz bir tezahürat 
yüzünden 9 talebe idam etmezler. 
Örfi idare ilanı için vahim bazı şeyler 
cereyan etmiş olmalıdır. Sinirler git
tikçe gerilmektedir. İşte nasyonal 
sosyalist kampındaki vaziyetin mü
meyyiz vasfı budur. Bununla bera
ber, aldığımlZ haberler bizi daima 
lüzumundan fazla nikbinlikten me
netmemektedir. Demir gibi bir inziM 
bat, kuvvetli bir teşkilat ve taassup, 
nazi hareketini sevk ve jdare eden 
kuvvetin amilleri ve muharrikleri
dir." 

' • 
Şikago, 20 (A.AJ - Çekoslovak 

milli konseyi, bugün Çekoslovakya

da hüküm süren tethiş dalgasına ve 

9 Çek talebesinin naziler tarafından 

idamına karşı protestoda bulunmuş-

----o-
Rusya • Almanya 
Arasında Ticari 

Göri.işmeler 
Stokholm, 20 (A.A.) - Stokholm 

Tidingen gazetesinin Moskovadan 
aldığı malumata göre, iki ay evvel 
başlamış bulunan Alman - Sovvet 
ticari müzakereleri, gittikçe arian 
müşküllerle karşılaşmaktadır. Haber 
verildiğine göre Sovyetler, madenler 
gibi Alman harp sanayünin fevka
lade muhtaç olduğu bazı iptidai mad 
deleri ihractan imtina etmektedir
ler. Çünkü Sovyctlerin de ayni mad
delere ihtiyacı vardır. 

Ayni gazeteye göre, Sovyetlerin, 

bu seneki istihsalatı kendi sanayii

nin muhtaç olduğu dereceden az ol. 

ması dolayısiyle çok miktarda ma
den ihraç edebiİmeleri pek şüphe
lidir. Buna delil olarak, ham madde 
noksanı yüzünden bir çok i~lerin 
tatil edilmiş olması keyfiyeti ileri 

sürülmektedir. 

' 
Finlandiya - Rus 

Miinasebah Eirafında 
Kopenhag, 20 (A.A.) - Sovyet 

matbuatının Finlandiya hakkında 
kullandığı şiddetli lisana rağmen, 
Politiken gazetesinin Moskovadaki. 
muhabirine nazaran Finlandiyanın 
işgali Sovyet dahili ve harici siya. 
setine muhalif olacaktır. 

• 

Esrarengiz bir kruvazör 
Yokohama, 20 (A.A.) - Domei 

Ajansı bildiriyor: 
Bir Japon kargosunun ve mütea· 

kıben de bir Holanda vapurunun kap 
tanlan dün öğleden sonra Pasifik 
denizinde iki direkli esrarengiz bir 
kruvazör görmüşlerdir. 

Holanda vapurunun kaptam kru. 
vazörü İzu yarımadasının 8 mil Ce
nubunda Japon kargosunun kaptanı 
da yarım adanın 20 mil Cenubunda 
gördüğünü bildirmektedir. 

Diğer taraftan ayni Japon kargo
su Perşembe sabahı Kii ve Şikoku 
vilayetlerini bağlıyan kanalda mil. 
liyeti meçhul büyük bir denizaltı 
gemisi görmüştür. 

Her yerde torpiller dolaşıyor 
Amsterdam, 20 (A.A.) - Pazarı 

Pazartesiye bağlıyan gece Şimal de
nizinde fırtına devam etmiştir. Fırtı
na on kndar torpili halatlarmdan ko
parmış ve sahillere atmıştır. Bir cok 
vapurlar yollarda ylizen torpiller 
görmiislerdir. Norveç'in Somar va
puru diin öğleden sonra Schoumom
bank yakininde üç torpile tesadüf 
etmiştir. Letonyanm Krimalda vapu 
ru da Hook Van Holland açıkların. 
da bir torpil görmüştür . 
Fırtma yüzünden Zceland açıkla

rında bir Belçika mavnası batmış, 5 
kişi ölmüştür. 

Himmler'den, hakikaten umdu
ğumdan çok fazla para da almıştım. 
Ayrılırken, elimi kuvvetle sıkarak 
gözlerimin içine baktı v~: • . • .. 
"-Unutmayın ki, dedı, zahrrı hu-

tJlyetini:ı, daima, 11İngilizce prof esö. 

içmişlerdir. 

-Meclis bundan sonra.. ·iskan, me
murin ve orman kanunlannı tetkik 
etmek için üç tane muvakkat muh
telit encümen seçerek dağılmıştır. 

G.ece gündilz Prag sokaklarında 
birçok askeri kamyon dolaşmaktadır. 
Sokaklarda halkın birikmesi mene
dildiği gibi hususi içtimalar da yasak 
edilmiştir. Çekoslovak hududunda 

tur. 
Milli konsey bir zamanlar dünya. 

nm en mükemmel demokrasilerin. 

den biri olan memleketlerin bugün 

Helsinki, 20 (A.A.) - Finlandiya. 
nın Stokholm Orta E1çi~i B. Paasiki
vi on beş güne kadar vazifesi başına 
dönecektir. 

İstanbul Birinci !nas Memurhı
ğundan: Müflis Nikola Kazazın ala
caklılariyle akdettiği ko~kurdat1J 
mahkemenin tasdikine iktiran ede
rek katileşmiş olduğu ilan olunur. 

(22054) 
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~için Gelmedin? 
f Yazan : l\Iuazzez Tahsin BERKAND 
•••••••••••••••• 

O n sene sonra beni nası1 "'f'anı
yabiİdi ğinize pek şaşıyorum 

Hamit Bey. Bu gece, bir kaç saat 
evvel, beni neşeli bir ahbap grupu 
içinde ve İstanbulun en eğlenceli 
bir barında gördüğünüz zaman hiç 
tereddüt etmeden bana yaklaştıruz 
ve gıiya bir gün evvel ayrılmışız 
gibi ismimi hemen dilinizin ucun
da bularak bana: 

- Nasılsın Nimet? Diye sordu. 
ı:ıuz. 

Halbuki on sene beni çok değiş.. 
tirdi: Çekingen, korkak, görgüsüz 
bir taşralı kızdım, pervasız, neşe
li, fettan bir İstanbullu oldum. Siz 
beni bu yeni yüzümün arkasından 
nasıl tanıdınız ve niçin bütün ge
ce gözleriniz benden ayrılmadı? 

Acıyan, yalvaran, yaşaran gözle
riniz ..• 

Siz hala hassas ruhlu Hamit mi
siniz? Hala ufak bir üzüntü gözle
rinize yaş getirecek kadar sizi sar. 
sıyor mu? Ne tuhai! On sene için
g€uJfil-. .ı!!.Vet;ı:>efChaı.ra yiffiftya
şında Bursalı küçük Nimet olsam 
belki yine size inanır, gözlerinizin 
bu geceki manasına kanarak: "Ha. 
mit değişmemiş!,, diye kati bir hü
küm verebilirdim: Maalesef ki, ha 
yır haındolsun, ben o küçük kız 
değilim artık ve geçen on senenin 
sizi de benim gibi değiştirdiğine 
inanıyorum. 

F akat saatlerce yüzüme dalan 
gözleriniz bu gece niçin o 

kadar acı ile dolu idi? Niçin, ben 
içkinin verdiği tatlı ve iradesiz 
ııeşe ile güler ve koquşurken siz 
benim her kahkahamda yüzünüzü 
buruşturdunuz, kaşlarınızı çattı
nız? Benim gülüp eğlenınemi 

' nıemnun ve mesut olmamr niçin is. 
te.m.iyordunuz Hamit Bey? Halbu. 
ki, on sene evvel, Bursada, sizinle 
Tophaneye doğru yürürken bana: 

- Senin dünyanın en mesut kı
n olduğunu istiyorum Nimet? 
Diyen siz değil miydiniz? 

İşte o arzunuz yerine geldi, ben 
saadete kavuştum Hamit Bey, fa. 
kat siz buna niçin memnun olma.. 
dınız? Yoksa siz benim bu akşamki 
tıeşeme, '.kahkahalarıma inanma
dınız mı? İsterseniz arkadaşlarım. 
dan sorun, ben her gece böyle gü
ler, böyle eğlenirim, kimse benim 
mahzun ve meyus olduğumu gör
memiştir. Ve böyle bir hal etra
fımdakileri cidden şaşırtır. Nimet 
bir eğlence kadrrudır. Bulunduğu 
muhite neşe ve kahkaha getirir. 
Bunun için etrafında her zaman 
kalabalık bir grup vardır: Eğlen
mek istiyen insanlar grupu ... 

Bu gece de öyle oldu, yine arka. 
daşlarla beraber içtik, güldük, 
söyledik ve gün ağarmıya baslar-
ken herkes evine döndü. -

İşte şimdi yalnız evimde size 
:Yazıyorum Hamit Bey; belki de siz 
bu mektuba hiç bir mana vermiye. 
tek, bunun ne maksatla yazıldığını 
nnlanuyacaksınız, belki de sizden 
bir şey istiyeceğim zannedeceksi 
tıiz. Yanılıyorsunuz, sadece size 
bir şey soracağım. Fakat bu suali 
sormadan evvel size teşekkür et.. 
rnek istiyorum Hamit Bey. bu ge. 
ce beni eski bir dost gibi tanıdığı
nız ve bana bir eğlence kadını 

ınuamelesi etmediğiniz için .•• 

t:unu bana biraz.da borçlu idi
niz siz; çünkü benim Bursadan ay. 
rılıp İstanbula gelmeme siz sebep 
oldunuz ve bana bu yolda ilk adı
mı attıran da yine sizin bana kar. 
şı: olan hattı hareketinizdir. 

L iseyi yeni bitirm\ştim... Ba-
şını ve kalbim hulya ve Ü

mitle dolu idi. Günlerim hep sev
diğim romancıların ve şairlerin ya
zılannı okumakla· geçtiği için ken
dimi bir hayal aleminde yaşıyor 
sanıyordum. Bu sırada size rastla
dnn: Yeni basılan şiir kitabınızın 
getirdiği maddi ve manevi yorgun. 
luktan dinlenmek için Bursaya gel 
miştiniz, Çekirgede, bizim eve çok 
yakın bir otelde oturuyordunuz. 
Siz Bursaya istirahat için gelmiş. 
tiniz, amma şöhretinizin sizinle be
raber şehre indiğini hiç düşüneme
miştiniz. Bana geUnce, okuduğum 
ve ezberlediğim şiirlerinizin büyü
sü altında o kadar kendimden geç. 
..... ır 'h;~ ı.~1..:ıa ı,:ı;..., 'iri 'h.<\lô lvıcri;" 
o zamanıan uşununce, evvela oe. 
nim mi size olan hayranlığımı göz. 
lerimle belli ettiğimi yoksa sizin 
mi benim güzelliğimi farkederek 
yaklaştığınızı iyice hatırhyamıyo. 
rum. Muhakkak olan bir şey varsa 
o da ilk işaretinizde sizi şuursuz 
denecek bir itaatle takip ettiğim
dir. 

Sizi svrniştim Hamit Bey, sizin 
de o zaman beni sevmiş olduğunuza 
hala bugün eminim; ancak ikimizin 
aşklarımız ve sevgi teliikkiterimiz 
arasında ne kadar büyük mesafe. 
ler olduğunu bana zaman ve tec. 
rübeler öğretti; bunu yirmi Y~
şımda iken anhyamamıştım. Meğer 
siz bana, güzel ve taze bir kıza 
bakmaktan, onu kollan arasında 
sıkmaktan hoşlanan bir s;natkar 
gözüyle bakıyormuşsunuz, bense 
sizi temiz ve yorulmamış kalbimin 
bütün gençliği ile ve ateşiyle sev
miştim. O zaman siz benim için 
insanlardan ve insanlıktan üstün 
bir mahlfıktunuz; sizin her sözü. 
nü.zün, her bakışınızın başka bir 
manası ve maksadı vardı. Hele se. 
si.n~zin tatlı ahengi ilahi bir nefes 
gıbı benim varlığımı kavrıyor, da. 
marlarımı yakıyordu. 

Sizinle hemen her akşa!D, dağ 
yolunda buluşuyor, bir gazinoda 
oturuyorduk. Bir akşam yine mu
tat saatte oraya gittim ve sizi her 
zaman oturduğumuz yerde bek
ledim. İki kavak ağacının dalları. 
nı biribirine geçirerek bir çardak 
haline get!rdiği köşedeki masayı 
hatırlıyor musunuz?- O gi.in siz 
gelmediniz; içimde derin bir endi
şe ve hüzünle eve döndüm ve erte. 
si akşamı heyecanla bekledim. Siz 
yine gelmediniz. Ve tam bir haf. 
ta, her akşam ben o tahta masanın 
üzerine dirseklerimi dayıyarak 
güneşin yeşillikleri alev lemesini 
ve mor baslı dağların kararmasrnı 
bekle<lim. İçimde ne sonsuz bir hü
zün, nasıl taşkın ve coşkun bir is. 
yan vardı bilseniz! 

• 

B ir akşamdi, ben yine orada 
sizi bekliyordum. Yanıma 

başka bir gölge sokuldu. Bu, sene. 
!erden beri benlm peşimi bırakmı. 
yan bir gölge idi. Benim kendisine 
ehemmiyet vermeyişimin intikamı 
nı benden aİmak için hiç bir mu. 

SPOR: 

, Fenerbahçenin 
Başkaplanı 

Cezalandırıhyor 
Hakem tarafından tatil edilen Ga

latasaray - Fencrbahçe maçı hadise
sinden dolayı Fenerbahçe merkez 
muavini Ali Rızaya yüksek hakem 
komitesince dört ay boykot cezası 

verildiğini yazmış, biz de yüksek ha
kem komitesinin böyle bir ceza ver
meğe salahiyeti olmadığını kaydet. 
miştik. 

Maç hakemi bu hususta rapor ver
memiş, yalnız hadiseyi ajana anlat
mış, ajan da Ankaraya bildirmiş~ir. 

Yazıldığı gibi, yüksek hakem komi
tesi, değil futbol federasyonu ve ha
keme itaatsizlikten dolayı Ali Rıza
ya ceza vermeyi düşünmüşse de, bi. 
lahare Ali Rızanın, hakemin kararı
na itaatle oyundan çıkmak i.izere i-
ken, başkaptanın hakem~ çıkarıla

. mıyacağrnı söylemesile oyunu tatil 
etmek mecburiyetinde kaldığı anla
j şılınca, işi esaslı surette tetkike lü
zum görmüştür. 

Futbol Federasyonu, ~vvelce de 
kaydettiğimiz gibi, Ali Rızaya değil, 
başkaptana ceza vermek cihetine gi. 
decektir. 

Cezalandırılan oyuncular 
Beden Terbiyesi İstanbul Futbol 

Ajanlığından: 
ı - Aşağıda klüplcri, adları ve 

bölge numaraları yazılı idmancılara 
iştirak ettikleri rnüsabakalarclaki su
ihareketlcrinden dolayı Genel Direk
törlükçe geçici müsabaka boykotu 
cezası verilmiştir. 

Tebliğ tarihi olan 21/11/939 tari
hinden itibaren klüplerinin ve ha
kemlerin bu futboküleri ceza müd
deti içinde müsabakalara iştirak et. 
tirmemeleri tebliğ olunur. 

Eyüp 1tlübünden 1635 İsmail Öz
top ( 4) ay, Ortaköy klübünden 2154 
Muhlis Açıktepe (1) ay, Ortaköy klü
bünden 1377 Sadettin Duruşken (1) 
ay, Ortaköy klübünden 1238 Basri 
Camer (1) ay, Galatagençler klübün
den 288 Kadri Ağay (1) ay. 

? - A ~ınrııı kliinlPrİ ::ıd ve sov 
adları ve böıge sicil sayılan yazılı 
bulunan idmancılar da klüp değiş
tirmeyi itiyat haline getirmiş olduk. 
larından dolayı 15/11/1939 tarihin
den itibaren hizalarında yazılı müd
detler için Genel Direktörlük tara
fından geçici müsabaka boykotu ce
zası ile tecziye edilmişlerdir. Müsec. 
cel bulundukları klüplerden istifala
rı halinde bu cezalar bekleme müd
detine mahsup edilemez. 
Topkapı klübünden 39 Haydar Bo

raganlı (6) ay, Topkapı klübündcn 
38 Şerafettin Simavi (6) ay, İstan
bulspor klübünden 933 Seyfettin De
rn:irtaş (3) ay. 

Maçlar hası.lalı 

Milli küme hasılatmın taksimi me
selesi geçen sene büyük bir hadise 
çıkarmış, ve dedikodusu aylarca de
vam etmişti. Genel Direktörlük, bu 
sene maçlar hasılatını tamamen mil
li küme klüplerine bırakmıya karar 
vermiştir. Federasyon yalnız idari 
ve teknik cihetlere bakacaktır. H:ı~ 
zırlanan projeye göre, yine geçen 
sene olduğu gibi, maçlara İstanbul. 
dan dört, Ankara ve İzmirden ikişer 
klüp iştirak edecektir. · 

Teftiş Dairesi Reisi 
Federasyonlar dairesi reisi iken, 

bu dairenin lağvile tefti1 dairesine 
nakledilen Ziya Ateş şehrimize gel
miştir. 

kaddemeye lüzum görmeden: 
- O gitti Nimet ... Dedi. 
Birdenbire bana ne olmuştu? 

İçimde kaynryan şey öfke mi, acı 
mı, isyan mı yoksa ümitsizliğin ge. 
tirdiği vahşi bir intikam hissi mi 
idi? Bunları tahlil edecek metane. 
tim ve tecrübem yoktu Hamit Bey, 
bunun için yanıma yaklaşan o göl
genin beni teselli etmesine, benim 
içimden taşan bu isimsiz duyguyu 
yok etmesine razı oldum. 

Ve ondan sonra Nimet, teselli
sini her gün başka bir gölgede an. 
yan bir kadın oldu Hamit Bey. Si. 
zin bu gece gördüğünüz kadın, iş
te odur. 

Bütün bu eski masalı anlattık. 
tan sonra sana, biraz evvel bah
settiğim suali sormrya kendimde 
hak buluyorum: 

- Bana geleceğim dediğin hal. 
de niçin gelmemiştin Hamit? 

TAN 21- 11 - 939 

Satie Yolsuzluğu ·Davası 
Dün de Devam Etti 

Suçlular, Şahitlerin Bir Kısım 
lf adelerine itiraz Ettiler 

Fındıklıdaki Satie binasının satı
şından doğan yolsuzluk muhakeme
sine dün Birinci Ağırceza mahkeme
sinde devam edildi. Mahkeme kori
dorları, meraklı dinleyicılcrle doldu
ğu için polis, tedbir almıya mecbur 
olmuştu. Salon açılır açılmaz, suçlu
lardan Yusuf Ziya, Tahir Kevkep, 
.Neşet Kasım, İsmail İsa, Sadün Ga
lip, Hamdi Emin Çap, Malik Kev
kep, Atıf Ödül, Metecıs Temel, Refi 
Bayar, Ziya Taner, Şahin Giray, Se
dat sıra ile suçlulara tahsis edilen 
bölmeye geçtiler. 

Denizden dı~lma yerlerin 
kıymeti 

Şahitlerden evvela Cihangirde 
Güneş sokağında Sudi Bey apartı
manında oturan eski mühendis mek 
tebi hocalarından serbest mühend\s 
Mustafa Vehbi İzzetnğlu dinlendi, 
şunları söyledi: 

- Denizden doldurrnalt için sar
fedilen para, denizden doldurulan 
yerin kıymetini ifade eder. Satie bi
nası önünde olan denizden dolma kı. 
sımla ayrıca bir şeref ve kıymet ka
zanmıştır. Eğer bu binanın denizden 
dolan önü olmasaydı biz, o kıymeti 
vermezdik, dedi. Tahir Kevkep söz 
alarak: 

- Ben. İktısat Vekaletinden aldı
ğım tezkere üzerine Mustafaya 
mektup yazdım. Çünkü Vekalet, tak
diri kıymet heyetinde bir de serbest 
mühendis bulunmasını söylüyordu. 
İktısat Vekili Hüsnü Çakır da, şifa
hen bu serbest mühendisin Mustafa 
Vehbi olmasını tavsiye etmişti. Şahi
de sorunuz, Galat.ula Denizbank 
önünde doldurulan bir yerle, Ana
dolukavağında dol duru lan . ~ir yer a
rasında kıymetçe fark var mıdır? 

Şahit: 

- Rıhtımı doldurmanm maliyet 
fiyatile kıymetini birblıtine karıstırı
yorlar, dedi. 

Ve devam etti: 
- Biz takdiri kıymet için gittik. 

Binaenaleyh, biz raporumuzda kıy. 
met takdir ettik. Burada kıymet mü
savi maliyet demektir. Ziraat Ban
kası önünde yapılan bir doldurma ifo 
Beykozda yapılan bir doldurma ma
liyet itibariyle aynidir. Fakat hlç 
bir kimse, Beykozda bu kadar muaz
zam masrafı göze aldırmaz, aldırana 
affedersiniz, deli derler. 

Suçlulardan Neşet Kasım da söz 
istedi ve: 

- Bay reis, ben Yenicamii yapan 
mimar Kasımın torunlarındanım. 
Eskiden deniz, Yenicamiin merdi
venlerine kadar gelmiştir. Köprünün 
üstünde Yenicamie bakarken, solu
muzda bir rıhtım vardır. Metre mu
rabbaı beş bin liraya mal olmuştur. 
Sağımızda kalan rıhtım çörçöple 
dolmuştur. Burasının metre murab
baı, belki on liraya mal olmuştur. 
Beladiye, burasının metre murabbaı 
on liraya mal olmuştur, diye bu fi
yatla istimlak edebilir mi? Lıitfen 
sorunuz, dedi. 

Şahit buna da cevap verirken: 
"- Buraya krymet tahmin eden 

asırlarca devam eden medeni icap
lardır. Rıhtım değildir, yine ısrar e. 
diyorum ki, denizden dolma yerlerin 
kıymeti, doldurmak için sarfedilen 
paradır, dedi. 

Tahir Kevkep, şahidin yaptığı ra
porun iki yerinde tenakus bulundu
ğunu, raporun bir yerinde Satie bi
nasının denizden doldurulan yerine 
19 bin lira kıymet biçtikleri halde, 
diğer yerinde metre rnura bbaına 15 
lira kıymet konulduğunu, bu rakam
landırılınca, bu defa kıymet 23 bin 
küsur liraya çıkacağını iddia etti. 

Şahit, raporu okudu ve bir kağıda 
resim yaparak, vaziyeti izah etti. Te
nakus olmadığını gösterdi. Suçlu Ne. 
şet Kasım tekrar söz aldı. Satie bi
nasına kıymet biçilirken, emsali na
zarı itibara alınmadığını, metre mu
rabbaına 25 lira kıymet konduğunu, 
halbuki Mustafa Vehbi tarafından 
yapılan likör fabrikasının metre mu 
rabbama 50 lira sarfedildiğini söyli
yerek, raporunun yanlış esaslara da
yandığını söyledi. Birçok misaller 

gösterdi. Mesele, mesleki bir müna. ı cü sokak 50 numarada oturan eski 
kaşa şeklini alıyordu. Reis şahide, Denizbank muhabere memurların

tekrar sual sormağa lüzum görme- j dan Hadiye de şahadet ederken: 
di. J - Neşet Kasım, fen servisinden 

Satie müdürünün fahadeti yapı ve binalar servisıine verilmek Ü· 

Bundan sonra, Ortaköyde Taş mer zere bir rapor vermişti. Bu raporu 
divcn sokak 25 numarad :ı oturan ben kaydetmiş ve binalar servisine 
Satie şirketi müdürü Albert oğlu vermiştim. Müfettişler, bana raporu 
Lint Valler dinlendi, şunları söyledi: gösterdiler. Onların gösterdikleri ra-

- Ben, bu işle hiç meşgul olma- porun üstündeki damga benim kul. 
dun. İş bittikten sonra, satış muka- !andığım damga değildi. Yazı da be
velesini imza ettim, .:> kadar. Satış i- nim yazım değildi. Benim damgam
şini Lazaryan idare ett!. Başka hiç- cia umum müdürlük yazılıydı. İstan· 
bir şey bilmiyorum. bul servisi yazılı değildi, dedi. 

Bundan sonra, eskiden Denizbanlş: Reis bundan sonra Tahir Kevkebe 
yapı servisinde mimar olan Farih sordu: 
Köprülü de, şahit sıhtiyle dinlendi, - Niçin evvelce umum müdürlük 
o da bildiklerini şöyle anlattı: damgası basıldığı halde, sonradan 

- Benim bu mesele hakkrndaki İstanbul şubesi damgası kullandınız? 
malumatım gazetelerdeki neşriyat. Suçlu cevap verdi: 
tan ibarettir. Verilen raporların müs - Vakit geç olduğt.ı için, raporu 
veddeleri Denizbank yapı ve bina- nöbetçi daktilosu Suzan hanım yaz· 
lar servisinde muhafaza edilirdi. E- mıştı. Damgayı da o basmı~tı. O va
ğer bizim şefimiz _ki, 0 vakit Neşet kit damga umum müdürlükte olacak 
Kasım idi - isterse bizden Satie bi- ki, basılmamıştır. 
namnın istimlaki hakkındaki fikri- Nafıa Müdürünün söyledikleri 
mizi sorabilirdi.Bu hususta tamamen Bundan sonra, İstanbul Nafıa mü. 
serbesttir. Mutlak surette bizden sor. dürü Ali oğlu Bedri dinlendi. O da, 
mak mecburiyeti yoktur. Eskiden hu reisin muhtelif suallerini şöyle kar
civann istimlaki için bir Heyeti Ve- şıladı: 

kile kararı gelmişti, o vakit biz, bir _ Belediye fen işleri müdürü ve 
harita yapmıştık. Bu hususta başka mühendis Mustafa ıle Satie binası
hiçbir malümatım yoktur. nın kıymeti hakkında tetkikat yap-

Suçlu Yusuf Ziya, reise 935 sene- tık. Verdiğimiz raporun son kısmın
sine ait Heyeti Vekile kararını ver- da binanın arka hududunda bulunan 

di ve: ve tapoda müseccel olmadığı anlaşı-
- Şahit, bu binanın istimlaki için lan denizden dolma yerin krymeti 

bir Heyeti Vekile kararı olduğunu dahil değildir.Raporda izah ettiğimiz 
söylüyor. Halbuki bu kararda öyle gibi, vergi kıymeti heyetimizce ma. 
bir şey yoktur, bunu nereden çıkarı- lıim değildir ve vergice, bu dolma 
yor, dedi. olan mahal de nazara alınarak, he-

Şahit cevap verdi: yeti umumiyesi hakkında kıymet 
- O vakit altında Vekiller Heye- konulmuş olması muhtemeldir, de

tinin imzası olan bir kararname gör- miştik. Biz raporumuzda dolma ma
ı:hüştüm. Fakat tarihini hatırlıyamı.. hal hakkında bir kısrm masrafını ve 
yorum. 
Neşet Kasım, ;rahide ban sualler 

daha sorulmasını !stedi. Reis: 
- Şimdi şahit kanaatini söyledi. 

Bunları sormağa lüzum yok. Sonra 
isterseniz, söylersiniz, dedi. 

Sakın kimseye söyleme 
Bundan sonra Bostancıda Kocabul 

beş numarada oturan eski Denlz. 
bank inşaat şubesi mimarlarından 

Naci Meltem dinlendi ve şöyle şaha
det etti: 

- Bir gün Neşet Kasım, beni ça
ğırdı ve: 

- Ben burada değilken, birçok 
muamele cereyan etmiştir. Eski ra
poru görmek istiyorum. O rapor ne
rede bulunur, göreceğim, dedi. 

Ben de, raporun fen servisinde bu. 
lunacağını kendisine söyledim. Neşet 
Kasım bana, bu sual imin kimseye 
söylenmemesini tenbih etti. 

Neşet Kasım, ayağa kalktı ve: 
- Birinci raporun müsveddesini 

kurşunkalemle Naci Meltem hazırla
dı. O kıymetleri pekala bilir. Kendi
sine sorunuz, dedi. Şahit te: 

- Evet, ilk raporun binaya ait 
kısmının müsveddesini ben yaptım. 
Fakat Neşet Kasım rakamlandırnu~ 
tır. Ben raporun tekamül etmiş şek
lini göremdim, dedi. 

Diğer fQhitlerin ilaJeleri 
Bundan sonra, evvelce Denizbank 

umum muhabere memurlarından F.
renköyde Altıntarlada 109 numarada 
oturan, şimdi Devlet Demiryolları 
memurlarından Murat Ynğızerin şa. 
hadetine müracaat edildi. O da şun
ları söyledi: 

- Benim alım, satım meselesin
den malUmatım yoktur. Müfettişler 

muamelatın tarzı cereyanı .1akkrnda 
benden malumat istediler. Rapor 
normal bir şekilde geçmişti. 

Yeniköyde eski İsplandit otelinde 
oturan eski Denizbank muhaberat 
şubesi memurlarından Zübeyde de, 
şahit olarak bildiklerini şöyle anlat
tı: 

- Müfettişler bana raporu göster
diler. Ben de, bu yazının bizim ser
viste çalışanların yazısı ~lmadığını 

söyledim. Rapor üzerindeki damga. 
nın ayni İstanbul şubesinde de var
dır, dedi. 
Bakırköyde, Yenimahallcde üçlin-

imla masrafını yaz~ıştık ve rıhtım 

için 15,400, duvarlar için 525 ve nh
tıın arkası toprak imlası için 3, 755 
lira koymuştuk. Takriben 19, 20 bin 
lira arasında bir şeydir. Bir ikinci 
şıkkı olabilir. Yani doldurulan bina· 
ya doğrudan doğruya arsa gibi kıy
met konması vardır ki, doldurulan 
yerin 1540 metre murabaı olduğuna 
göre, ve dolmryan yerin arsasına 15 
lira kıymet konduğuna göre, 22, 23 
bin lira tutar ki, arada 4 bin lira ka
dar pir fark hasıl olm. Biz birinci 
şıkkı aldık. Belediyenin hakkı ne 
miktar olduğunu bilmediğimiz için, 
onu yazmamıştık. Zannederim, bele
diye 9 bin lira istiyormuş. Bunun, 
bi,zim rapordaki kıymete ilave edil. 
mesi icap eder. 

itiraz 
Suçlu Tahir Kevkep itiraz etti ve 

bazı sualler sorulmasını istedi. Şa

hit te cevap verdi: 

- Başka başka yerlerd:? dolduru
lan rıhtımlar hakkında kıymet tak. 
diri hususunda kati bir şey söylene
mez. Bilfarz Boğaziçinde her hangi 
bir gaz kumpanyası rıhtım yaptırı

yor. Bilahare depolar ordan kaldı
rılınca, kıymeti ta biatile bir olamaz. 
Zamana göre, tebeddül eder. Biz, 
kıymet takdir ederken, civan naza
rı itibara alarak kıymet takdir ettik. 

Bundan sonra, avu~at Sadi Rıza. 
nın talebile şahide sorulan son sua
le de şu cevap alındı: 

- Onların bahsettikleri arsa, bu
gün iskeledir. Kıymeti fazla olabilir. 
Buraya gösterilen istimlfı.k kıym~ti 

106 bin liradır. Rızai tarafeyn ile a
lınıp satılan kıymet 113 bin küsur 
liradır. .4. 

Şahitlerden eski Milli Em lak mü
dürü İzzettin gelmemişti. Kendisi, 
Ankarada Maliye Vekfiletindc em
lak müdür muavini olduğunu söyliye 
rek, istinabe suretiyle ifadesinin a. 
lınmasmı istiyen arzuhal göndermiş 
ti. Bundan aonra. vil!yet hukuk işlE
ri müdürlüğünden gelen dosya okun
du. Beyoğlu tapo m'.lh3fızlığından da 
cevap gelmişti. Saat te yirmi olmuş
tu. Diğer şahitlerin dinlenmelerine 
imkan yoktu. Muhakeme ~elmiyen 

şahitlerin de çağrılması için başka 
bir güne bırakıldı. 
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350 yi mütecaviz altın madalya ve zafer nişanlarile 

\ V AKIT, NAKiTTiR •• 
5 pon yonluk bir komprime ile (su ft aletten pyri h~ 

hiç bir madde ilave etmeyi düfiinmeksizin) 15 kurut mukabi
linde 15 dakika gibi kısa bir zamanda zengin ve lftihalı bir 
aof ra hazrrlayabilininiz. 

Maruf ve meşhur lokantalanmızda dahi h u d erece nefis bir corbayı 
her zaman bulamazsınız. 

Büyük yardım ve faydası aşikAr oıan çorbalık sebze komprimeleri. 
m izin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğine şahit ola. 
cakı;ınız. 

ÇAPAMARKA 
Mercimek, bezely a, nohud ve sair hububat sebze • ve çorbalık kom. 

primelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiı servet cıibldlr. 
Bilhassa dar ve sıkııık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 
Aileler için olduğu k&dar yolcular v e sporcular için de her zaman ve 
her yerde sıcak bir yemek temin i kabildir . Bakkallannızdan 50 
gramlık bir komprime 9, 100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruştan 
alabilirsiniz. 

Tarihi tesiıi 1915 Be1lkta1 : ÇAPAMARKA 
.......................................... .,, 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1- İdare ilıUyacı için 200,000 adet 2 No.lu fincan kapalı zarfla eksiltmeye çıka

nlrnıştır. 

2 - Muhammen bedel "50.000'', muvakkat teminat "3750" lira olup eksiltmesi 
B - İldnciklnun - 1940 Pazartesi günü sa at "16" da Ankarada P . T. T. Umum Mü
dllrlük binasındaki satınalrna komisyonun da yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makb uz veya banka teminat rnektub ile kanuni 
vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zart1arını o gün saat "15" e kadar mezkur komis
yona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, fstanbulda P. T. T. Levazım Ayni
yat Şubesi Müdurlüklerinden "250" kuruş mukabilinde verilecektir. (5908) (9546) 

TÜRKİYE CUMHUR YETi 
ZiRAAT BANKASI 

Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lira11 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirat •e ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat ffanka!nnda kumbara h ve ihbarsız tasal'l'tlf heı1ap1annda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekile~ek kur'a ile •f8ıPdalD 

plana röre ikramiye clatıtılacaktır. 
4 Adet 1 .000 Liralık 4,000 Lln 

' • 500 • 2.000 • 
c • 2so • ı .ooo • 

40 • 100 • f,000 • 
ı oo • -1 • ı.eoo • 
120 • 40 • 4,800 • 
160 • zu • a.zoo ;. 

DIKKA T: Hesaplanndakt paralar bir sene fçfnde SO liradan a'8ğı 
diışmıyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlas1yle verilecektir 
Kuralar senede 4 defa. 1 Eyl61, ı Birincikinun, 1 Mart ve 1 llllZlrall 
tarihlerinde çe kilerektlr. 

MAZON MEYV A TUZU 

büyük mükafat, birincilikle diplomalar kazanan 

LiMON CICEKLERI 
HASAN 

KOLONYASININ 

Benzerine Avrupa medeniyetinde bile tesadüf edilemez. Hasta

lara hayat ve tif a veren, sinirleri teskin eden, ruht ıstırabları azal-
~~---.,L--1--1-.--..- ----L! I - - L ! I - a.--- u -'· 
memleketlerine hediye olarak gönderiyorlar. Denebilir ki, İngil

tere, Fransa ve bütün yüksek milletlerin kolonyalarına faiktir. 

HASAN Deposu Yeni Adresi : 
Bahçekapı Beyoğlu Tramvay Durağı Karşısmda 

100 Lira Ücretli Bir Dizel Makinisti Aranıyor. 

Erzincan BakteriyoloP Müessesesinden : 
1 - Elektrik ve rnotör tnmiri işleri bil mesl şarttır. 
2 - İsteklıler ehliyetname, bonservis, askerliğini ifo ettiklerine dair vesa\k, kı

saca hal tercemesl ve iki kıt'a fotograf1a birlikte ya bizzat ve:va :vazı ile Mudürlü
ğümüze müracaatları. 

3 - İkamet için mesken rnüessesece temin edilecektir. (9541) 

Çanakk le Belediyesinden : 
Gazojen ve mazot makinelerlle diğer makine ve motörden ve elektrik işlerin

den anlar 150 lira ücretle bir makinist aJı nacaktır. Talip olanların bu işlere ald ve
saikle birlikte ikınciteşrin 939 sonuna kadar belediyemize müracaatları lltın olu-
nur. (9457) 

Herkesin Üzerinde ittifak Etti 
Bir Hakikat : 

Saliali, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Kullanmak Şartile 

RADYOLIN 
Dişlerinizi tertemiz, bembe

yaz ve sapsağlam yapar. Ona 

yirminci asır kimyasının ha

rikalarından biridir, denile

bilir. Kokusu güzel, lezzeti 

hoş, mikroblara karşı tesiri 

yüzde yüzdür. 
Sabah, öğle ve ak,am h~r yemekten sonra günde 3 defa 

RADYOLI 
Kullananlar ditlerini en ucuz teraitle sigorta 

ettirmit sayılırlar. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, kırıkhk, ve bütün ağrılarınizl derhal keser. 

icabında günde 3 kaıe ahnabilir. 
s 5 s • --· .1 -· -- r---- us :w w 

ASİPIN KENAN 1 
Sizi; SOGUKT AN, NEZLEDEN, GRiPTEN, BAŞ, DIŞ 1 
ve bütün ağnlardan ve kırrklıklardan koruyacak ilaçtır. 

~ ....................................... . 
·Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılanları 
İdareye alınacak memurlar için 16-10-939 tarihinde Haydarpaşa ve Sirkecide 

yapılan tahriri imtihan neUcesinde kazananların şifahi den~elerl yapılacağından 
bunlar en geç 22-11- 939 zOne kadar Sirkeci işletme Mildürlüğüne müracaaUan 
IAzımdır, (9570) 

* * Muhammen bedeli 1960 lira ol an altı kalem muhtelif clns ve eb'atta kurşun boru 
24-11-1939 Cuma günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilin
deki komisyon tarafından açık eksiltme u sulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 147 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiti 
vesaikle birlik te eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları llzımdır. 

Bu ise alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (9318) 

OSMANLI BANKASI 
1 L A N 

1~008.000 
Osmanlı Bankası Galata Idare 

Merkeziyle Yenicami ve Beyoğlu 

Şubeleri Veznelerile kiralık Kasa 
daireleri, 20 İkinciteşrin 939 Pazar
tesi gününden itibaren diğer bir iş'a. 
ra kadar aşağıda yazılı saatlerde a
çık bulunacaklardır: 

LİRA 

"MiLLi PiYANGO,, nun 
3 Ayda 

Dağıtacağı ikramiyenin 
yekGnudur 

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. 

KAYIP - Yalvaç kazası rüştiye

sinden aldığım sahadetnamc vanmış
tır. Hükmü yoktur. İhsan Ö.lkaya 

S•hlb l v e Netrlv• t M llclOrO "'•111 LOr•O 
DÖRD Ü NC Ü Gnf't ec l llk ve N .. !lr lyat 

T L Ş. BHıldıQı ye r TAN M•tbRUı 

BARSAKLARI ah,tırmaz ve yormaz. Müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, temizler, MiDE ve 

INKllAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak 

yanmalarında emniyetle kullanllabilir. MAZON isim ve HOROZ markasına dikkat. 

tembelliğinde MiDE EKŞILl~e 


