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J . Ananyadi Mahdumlan 
İst. Yenipostahane ead. No. 39 

BU KUPONU SAK LAYINI~ 
TAN gazetesinin okuyuculanna 150 kunıp verdili 
elliyi mütecaviz kitaptan mürekkep ta.'11 takıma ait 

KUPONU DUR 
Mevalmlfk yOnlU, ipekti, pamuıda va bllQmum kuma9larımızla 
tuhafiye ve cihaz tıkımlarını:ırı emniyeti• tedarik edablllrelnl:ır. Çarpmha zz lklnelfepin 931 TAittft flfaftbul Atı1cclna0uf. No. 10~ BEŞiNCi YIL -No! 1548 

TILGAAI': TAN. l8TAN8UL TELIP'ON: Ml10, 24118, 24111 

Bu kuponlardan 15 tane getirene kitaplar 1stanbulda 1&0, J 
memleket dah!Unden gönderilenlere 200 kuruşa verilir. 

~-----

• • 
Denizlerde D.N.B .. Alman Ajansı Türk hıgılter,e, 

Matb.uatından Hakettiği Alman ihraç Mallarını 
Mukabeleyi Görüyor Müsadere Edecek 

Alman Propaganda Ncnırı 
D. GOEBBELS 

Bir Mizah Mecmuasını 
da Tehdit Etmiş1er ! 

Gazeteler, Alman istihbarat Aiansının Çirkin . ı 

ithamlarını Nefret ve infialle Reddediyorlar j 
Alman resmi "D. N. B.,, Ajansının Türk matbuatına karşİ j 

taarruzkar bir lisan kullanan mahut tekzibi hakkında dün yap- i 

tığımız neşriyat, bir çok faydalı hakikatlerin ortaya çıkmasına 'ı 
da vesile olmuş bulunuyor. Mesela dün öğrendiğimhe gö~• 
bundan bir müddet evvel,. Alman markalı fotoğraf makineleri İ 
satan bir Alman firması, Istanbulda çıkan "Akbaba,, gazetesi- ı 
ne müracaat ederek, ilan vermiştir. j 

------------------.;.__---------, "Akbaba11 mecmuasına JCdijfi,i 

B 1 • t d M • f 1 de teslim olunan ve bir sene ~~-
U CJarıs an an GCGflS anın tazaman neşredilebileceği ~rt1en 

bu ilan, bw mecmuanın altı ~kadar 
Yeni Gelenlerin Takip Ettiği evvel çıkan bir nüshasına da basıl-j 

mıştır. Bu ilanın intişanndan aonra. 

Anlattıkları Har·ıc"ı s·ıyaset ilanı veren adamlar mecmuaya bliL.: 
r:ıcaat etml~!er1 - ve taahhütletl 

Ycuan: M. Zelımya SERTEL ngmen - 1ttlt~ıeııur41eil"ad 
ilan vermekten de vaz Mfltl 

Balkanların düjüım noktaıı Kont Csaky Mühim söylemişlerdir. "Akbaba,, meom...,, 
Bulgaristandır. kendilerinden bunun sebetsfnt woruıL 

Almmıya Bulgaristam iktıaadi Beyanatta Bulundu ca, verdikleri cevap ~u olmuştur: 
-"'ret• lb d bul d ak · "- Size ilan veremeyiı:: Ziriı Siz - ı a n a un urm ıa- Budapeşte, 21 (A.A.) - Mebusan 
t Almanya aleyhinde yazılar yazıyor· 
er. Meclisinde, hariciye bütçesi müza-

Ruaya buradaki eski nüfuzunu kere edildiği sırada Csaki, harpten sunuz!,, 
ih 1 be · Ik d f Bu hareketlerinin manası ko~ca 
1 Ya etmeği düfilnür. n i e a olatak söz almış ve Ma- anlaşılabilen Alman propagandacı-

İtal Bul-~-- ·y1 car noktai nazarını izah etmiştir ya e- .... --.u vasıtası e · lannın ve D. N. B. ajansının evvelki 
Balkanları ele geçinniye çalıtır. ~az~r ezcüml.e demiştir ki: günkü taarruzuna, sade "TAN,, ga-

Baikanlardaki bütün siyasi faali. Atıye, zarun olan ~a~ı~la munta. zetesi değil, bütün Türk matbuatı 
Jetler Bulgaristanın üzerinde to la. zınz. Bazan memleketın alı menfaaL hedef olmuştur. Bizim, bu sefer bu 
ıur. p leri namına susuyoruz. Gözlerimizi zevatla açıkça konuşmak mecburi. 

Fak but- • kör, kulaklamnızı sağır ediyoru7.. yetini duyuşumuz da bundandır. 
içtnde 

8~ulg.:ı:u::~ü .~~e;aAnlar1 Fakat elimizden bu hissemizi çalmak Hüseyin Cahide Göre 
.. ŞU!_lur · sı isti yen olursa, o zaman kanımızı 

ltıesele budur. Ve uzerlnde en az du- d .. k k f . . k d .. Nitekim, bu cüretkarane taarru-
l'Ulan nokta da burasıdır. ğ~ m~k ;e sonedne erı~ıze . adar iho: zun şümulünü, bütün Türk gazete. 

B uşme ıcap ecektır. Zıra, tar ı leri hissetmiş bulunmaktadır. 
u bakımdan Bulgaristandan yeni vazifemizi ifaya azimli olduğumuz ~lenl · ·· .. l ttıklarııı "Yeni Sabah,, refikimizde Hüse-

erm gorup an a uı bü- nisbettedir ki, millefler manzume. 1ü:k ehe · t• rdır yin Cahit Yalçın, bu meseleye tah. 
mmıye 1 va • sindeki yerimizi muhafaza edebili-

Bulgaristandan yeni gelen ecnebi riz.,, sis ettiği iki sütunluk uzun bir baş-
ltıüşahitlerin anlattıkları şudur: makalede, Alman ajansının gafleti. 

Evvelce Bulgaristan ik.tısaden Al- Bundan sonra Csaki bitaraf bir ni ortaya koyuyor. 
ltıaııyanm veSal bir devleti haline ( Sonu Sa. 6 Sil. 1 ) <Sonu Sa: 1. Sft: 2l 
~Ü§nıü§tü. fa.vusturya ve Çekoslovak- =N===========~====~~~~~~~~ 
.)anın işplinden sonra Bulgaristan Me . 'W 1 
harici ticaretinin yüzde 80 i Alman- e nemencıog unun 
>'&nm üıhisarı altında bulunuyordu. 

Siyaseti iktısattan aY.Jrmlyan Al- R • ı • v • d k • H lrıanyanm bu mütehakkim vaziyeti eıs ıgın e 1 eyet 
~ında Bulgaristan da Myasetini 
~lınan menfaatlerine uydurmıya p 
~1°:.:;::_ranzlyet de- arise Hareket Etti 
lifti. Rus ordulan, Romanya hudu
duna indiler. Sovyetler Balkanlarla 
•I&ıcadar olmıya başladılar. Bulgar. 
lar bir müddet sevindiler. 60 sene 
e\>\rel Osmanlı İmparatorluğuna kar. 
f1 açılan Bulgar istiklal harbinde 
~Ulgaristan Rusyanın yardımını gör
lnüştü. Şimdi de onun himayesine 
liivenebilirdi. Binaenaleyh, Bulga-

FranslZ Sefiri de Müzakerelere lıtirak Edecek 

(Soliu S•: 6. SU: Jt 

ı~;;·~i~:;·~~;~~~:·· 
ı 56 Kitap Veriyoruz 
i Yedinci sayfamızdaki tafsili. i tı okuyunuz ve "TAN,, başhğı 
i kenarındaki kuponu kesip sak- 1 
• layınız. , 
ı ~ .................. 

Menemencioilu~ Jün •abalı Ha.yJarPGfa i.ta)'Muntla •• 

[Y azıu Altmcı Sarlammd&clır 1 
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P t • G -[ Chamberlain Digor ki : 
ar ı rupu 
Toplandı Son Alman Usullerinin 

• 
Başvekil, Anıt - Kabir 

inşaatına Dair 

izahat Verdi 
Ankara, 21 (A.A.) - C. H. 

Pa'.rtiıi Meclis Grupu Umumi He
yet\ bugün 21-10-1939 saat 15 
te Reiı Vekili Huan Saka'nın 
reiıliğinde toplandı: 

Ruznamede Manisa Mebusu Refik 
ince tarafından 18.11.939 tarihınde 
verilmiş takririn ihtiva ettiği üç 
madde mevcut idi: 

l - Birinci Büyük Millet Mcc1isi 
azasından muavenete muhtaç olan. 
lara yapılacak yardım meselesi, 

2 - Atatürk için yaptırılacak a. 
nıt kabrin muamelesinin ne safhada 
olduğu, 

( Sonu Sa. 6 SU. 4 ) 

Arabistanda 
Tanıdığım 
Fevkalade 

Tipler 
Yazan: KANDEMiR 

Suriyede, Mısırda, Fllistinde, 
Bağdatta aylarca süren uzun bir 
seyahatten henüz dönen muhar. 
rir arkadaşımız "Kandemir,, , si. 
ze cumadan itibaren neşrine 

başlıyacağımız bu seri ile Ara· 
bloıtanda yaşıyan fevkalade tip
leri tanıtacaktlr. Aralannda bir. 
çok tanınmı~ simalar da bulunan 
bu tiplerin hayatını, hakikaten 
merak, hayret ve alika duyarak 
olmyacaksmız. _.................__..-...r 

Huşuneti Bizi Askeri 
Harekete icbar Ediyor 

Londra, 21 (Hususi) - Mister Chamberlain, bugün Avam 
Kamarasında beyanatta bulunarak Almanların Şimal denizin
deki yollara gelişi güzel mayn dökmeleri meselesinden ve bu
nun verdiği neticeden bahsederek İngilterenin bu hareketi mu
kabelesiz bırakmıyacağını söylemiş ve alınan ilk tedbiri bildi
rerek, Alman menşeli bütün ihracat mallarının engin denizler
de müsadere edileceğini ilave etmiştir. 
Mister Chamberlain, Almanyanın ................ ! .. 

bu gibi hareketlerinden çekinmeyi 
icap ettiren mukavele ve taahhütle. EN SON DAKiKA 
re iştirak ettiği haide bu taahhütleri 
de tanımadığını ve gerek tahtelbahir 
harbinde, gerek mayn işinde bütün 
kanuni hükümleri ve insanlık iq,ap. 
larını çiğnemiş olduğunu söylemiş ve 
nihyet İngilterenin bu gibi hareket
lere mukabele mecburiyetinde kal. 
dağını, Alınan menşeli bütün ihraca.. 
tın müsadere edileceğini, Almanya -
nın İngiltereyi bu hattı hareketi ta. 
kibe mecbur ettiğini anlatmıştır. 

İngiliz Başvekili demiştir ki: 
"Beynelmilel kanunun müteaddit 

defalar ihlal edilmesi ve AlmaR usul. 
lerinin huşuneti, halen bizi askeri 
harekete geçmeğe icbar etmiştir. 

Konseyin bu husustaki kararı ya. 
kında ilim edilecektir.,, 

• 
Şimdiye kadar İngiltere bitaraf ge 

milerin taşıdığı Alman menşeli ihra. 
cata dokunmamakta ve bu yüzden 
Almanya, İspanyaya, Uzak Şarka ve 
Amerikaya mal .gönderebiJmckte idi. 
Artık Almanya bundan sonra buna 
imkan bulamıyacak ve bir kmm 
memleketlerden döviz tedarik ederek 
ihracatı mukabilinde bir şey alamı
yacaktır. 

CSonu Sa: 1, SD: C) 

Moskova, 21 (A.A.)- H 
d:riyor: Oldukça h kık t 
görünen b zı haberle 
man htikumetı, Fın!ı:ınd \ n 
metıne, Fın andı h 
yapamıyacagını 

isteklerıne boyun c
geld igini bıldirmıs, R 
ederse, Finlandiyay:ı 
tıyen karar verdıkl r n , uk 
dugunu ilave etmıştır. Sov; t 

buatı, Finlandiya h • · rr 
ınaruz bulundugu mali , ;ı 
ten, Sovyet aleyhtarı :d r 
rafından Finl ndıy j ı r 
dınlanna ve çocukl r nı. 
zulümlecd n ı rarla b 
ve Fınlandiya Sovy t ~ 
~:nden ihanetıni ıl ri ur 
Sovyet Rusyanın ma\~ ı 
da katı hır şev s ' n 
Y.:atbuat, Rus e ar ı 
aleyhıne tahrik e 

Tan, makinesindeki hususi tertibat sa
yesinde bu sUtunda her gfin en son da• 
klka gelen haberleri verecektir . H aber 
olmadıtı ıQn bu kısım boş kalacaktır. 
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stanbul 
Otobüsleri 
Y4Zan: NACI SADULLAH 

K ülüstürlilklcrine bakmadan her 
gün birbirlcrile yarışa girişen 

İstanbul otobüsleri, İstanbul sokak. 
larında, seyyar birer zelzele halinde 
dolaşırlar ... Ve bu otobüslerclen oka. 
dar şikayetimiz ,·ardır ki, İstanbullu
Jann mı otobüsleri, yoksa otobüslerin 
mi İstanbullulan taşıdıklan belli 
değildir. Yanlarından geçenler müş.. 
tekidirler: Zira mübarekler, azgın 

birer müfteri gibi, etrafa habire ça. 
mur saçarlar. Kazara önlerine çıkan. 
lar mü~tekidirler: Zira mii.barekler, 
sarhoş birer kabadayı gibi, rast~eJ. 
diklerine çarparlar: Hatta şu yüz bin 
sabıkalı tramvay bile otobiislerin 
yanlarından. kuzu gibi sesini k~~erek 
geçer ... İçlerine binenler miiştekL 
dirler: Zira sarsıntı, insan vücudü.. 
nün içindeki alat ve cdeYadı. Varıso
vada veya Madridde ya~ayn uğra. 
mış hanelerin eşyalan gibi altüst e. 
diyor! 

Salih Kılıcını 
veMuavininiın 

Muhakemesii 

Şehrin Hastahane 
ihtiyacı Karşılanacak 

-0---

Dün İstanbulda lstinabet 

Şahitleri Dinlendi 
Atatürkün vefatını takip eden ilk 

yaslı günlerde halkın Ebedi Şefin 

katafalkını ziyaret ettikleri esnada 

Doktor General Refık'in Noktai Nazarına Cevap 
Veren Tıp Fakültesi Dekanı Bu Yıl Fakiilteleıe 

450 Yatak ilave Edileceğini Sö,qlüyor 
ve ziyaretin ikinci gü:ıii Dolmabahçe Şehir l\leclisinin evvelki gün
sarayının önünde l'1 vatandaş ezile~- 1 kii içtimaında azadan doktor 
rek ölmüşti.i. Bundan dolayı da ted- General Refik Münir, şehir has
birsizlik, dikkatsizlik ve vazifelerini tanelerinde tedavi değil, tedri
ihmal ettikleri iddlasile eski Emni· sat yapıldığını söylemiş, Bele
yet müdürü Salih Kılıç ile muavini diyenin vazifesinin şehir ha1kını 
Kamran mahkemeye verilmlşlerdi tedavi olduğunu ileri siirmüştii. 
ve İzmit ağır ceza mahkemesindt.ı Dün General, kendisiyle görü
muhakemelerine başlanılmıştı. İlk şen bir muharririmize fikrini 
duruşma lan esnasında mahkeme İs- şu şekilde izah etmistir: 
tanbulda bulunan otuz kadar şahidin "- Biz İstanbul tlp · fakl'lltesinin 
istinabe şuretile dinlenmelerine ka- İstanbul kliniklerinden istifade etme
rar vermişti. sini istemiyor değiliz. Ancak biz hal

"- Sen bu ay tcdri~att_a me~cut \ beliada vere_m ~~natory.omunda 250, 
derse uygun hasta degılsın, senı a- kuduz tedavı muessesesınde 100 ya-

Mübareklerin girmedikleri yer de 

yok: Bir gün Şişlide bir haneye, öbür 

gün Taksimde bir manava veya bir 

meyhaneye, başka bir gün de bir sa. 

atçi dükkanına dalarlar. 
Fakat bana sorarsanız, kabahat, 

şoförlerden ziyade otobüslerdedir: 

Zira mübareklerin en genci, kendile. 

rini kullanmıya çabalıyan biçare şo. 

förlerden mutlaka daha yaşlıdır. Ve 

bu seyyar harabelerin, mefluç alko. 

Dün öğleden sonra ikinci ağır ceza kın müdafiiyiz. Bizi halk seçerek 
mahkemesinde şahitlerin dinlenme- meclise göndermiştir. Bunun için on
lerine başlandı. Suçlulardan şimdi ı ıarın hakkı~ıı kor~m~mız lazımdır. 
devlet arşiv dairesi müdürü olan 1 Evet, Maarif Vekaleb çok para sar. 
Kamranla avukatı Suat Ziya ve Sa- • fediyor. Fakat bu hastanın istirahati 
lih Kılıç adına da avukatı Sedat için, değil, tedris işi içindir. Medeni 
mahkem~de bulunuyorlardı. Dün al- memleketlerde hem şehir, hem üni
tı şahit dinlendi. Suçlu olduğu iddia versite hastanesi vardır. Biz bunu 
olunan Kamran hadisede hiçbir ted- bugün yapamayız. Llkın yapmak 

liklerden farklan yoktur: Fenerleri birsizlik, dikkatsizlik, vazifeyi ihmal kudretinde olduğumuz şey hastane. 
yanmaz (yani gözleri görmez), fren. 

leri tutmaz (yani iradeleri yoktur), 

!amayız,, diye dışarda bırakılmasını 
istemiyoruz. 

Zeynep Kamil hastahanesine ilave 
edilecek 10 yatak şehrin ihtiyacına 
nisbeten cevap verecektir. Bunun i
çin şehir meclisinde itiraz: yapı]ma. 
sı halkın menfaatine mugayirdir ka
naatindeyim. Ya şehir halkı için ya
tak ayrılmalıdır. Yahut bugünkü şe
kilde dısarda bir çok vatandaşlar 

tedavi edilememek yüziinden ölmek
tedir. Bu nüfus arttırma meselesidir 
de .. Acilen düşünülmsi icap eder.,, 

General Refik Müqirin bu mü
taleası üzerine şehirdeki hastaneleri 
ve bu hastanelerdeki yatak miktarı
nın tesbitini faydalı bulan mulıarrL 
rimiz şu neticeyi elde etmiştir: 

Şehirde Sıhhat Vekaletine ait 6 
müessese vardır. Bunlardan Bakır

köy akliye hastahanes\nde 2000, Sişli 
çocuk hastanesinde 180, Haydarpaşa 
intaniye hastanesinde 11 O, Haydın·. 
paşa Nümune hastanesinde 270, Hey. 

direksiyonlan sakattır (yani şuurlan 
dönmüştür), kapılan bozuk, lastikle. 

suçu bulunmadığını, katafalkın ilk Ierde şehir halkı için de bir miktar 
ziyaret günü alınan tedbirin ikinci yatak adedinin tesbiti ve hastaneye 
günü de alındığını söyledi. Şahitler müracaat eden bir vatandaşın: 
hemen hemen hadiseye ayni şekilde ============================== 
şahadet ettiler. Şimdi Hataya tayin 

i'f ~ilriiktür (yani eHeri, ayakları tut. edilen komiser Sabri şahadet etti: 
maz), ve bu hallerile hepsini, bir fır. _ Atatürkün ölümünü müteakıp 
sat bulup, Amerikadal<l meşhur oto. başlıyan ihtiram ziyareti sırasında 

nıobD mezarlığından kaçmış sanırsı. Dolınabahçe sarayında vazifedar i
nız... dim. Birinci günü alınan tedbir ikin-

Diln de içlerinden birisi kendisi. el günü de saat yirmiye kadar ay-
, . ' • - .ıs ı. -·-t.Ua i.ıı:a.tizaın tamın 

ni kullanan şoförü dinlemıyerek, bır edildi. Saat yirmiden sonra, sarayın 
berber dükkanına girmiş. içine 15 bin kişiden fazla ziyaretçi 

Gazetede okuduğum bu havadisin girmişti. Birinci günü sarayın met. 
altında bir İzmir telgrafı vardı: Ru hal kap1sı kapandıktan sonra Salih 
telgraftan öğrendiğimize göre, fahri Kılıç geldi, muavini Kamran da sa
hemşerileri Mareşal Voroısilof, iz. ray içinde bir odada vazifesini gö-

rüyord u. İkinci günü saat yirmiye 
mir1ilere, kocaman ve miikemınel bir kadar Salih Kılıcı Dolmabahce sara. 
otobüs hediye etmiş. Ve Sovyet sefiri yında ve civarında hiç görm~dim. İ
Terentiyefle İstanbul konsolosu Ge- kinci gün kapı kapandıktan sonra 
orgievski işbu otobüsü teslim eyle. buraya gelen bir general ve yahut 
mek üzere İzmire gitmişler... albay olduğunu hatırlıyamadığım bir 

Ben bu hediyeye imrenmedim eler. zat saray kapısının kapatılmasının 
doğru olmadığını söyledi. Bu zatm 

Denizlerde Fırtına 

Devam Ediyor 
Şehrimizde hava dün de kapalı, 

yağışlı ve kısmen soğuk geçmiştir. 

Denizlerde fırtına devam etmekte-
dır . .r,;.cı.ıaueuu.ıu f:<UfJ r..ı.:11ıu1~~•'--

Marmara ve Egede dün gece fırtına 
şiddetini arttırmıştır. Rasathane key 
fiyeti liman dairesine önceden bil • 

dirdiği için dikkatli bulunmaları dün 
bütün denizcilere tamim edilmiştir. 

Fırtına limanımızda hasarat yap-
mıştır. tieybeliada vapur iskelesinin 

çatısı heyeti umumiyesi ile beraber 
havaya uçmuş, rıhtımda bağlı olan 

bir vapurun üzerine düşmüştür. Ça

tı vapurun güverte ve kaptan köşkü-
nUn mühim surette hasara uğrama

sır.a sebep olmakla beraber nüfusça sem, yalan söylemiş olurum: Şimdi 
şu külüstür otobiislerden kurtulmak 
i~in biz ne yapalım? ''Fahri hemşe. 
ri" ler bulmaktan başka çare yok mu 
dersiniz? 

ismini bilmiyorum. Yalnız onu ge
. zayiat olmamıştır. 

çenlerde Cümhuriyet bayramı tesıt 

Ba vesileyle, İzmirlilere tavsh·e e. 
derim: Sakın bu "hediye,, nin altın
da kalmasınlar ha! 

POLiSTE: 

Bir Otomobil Bir 
Kadını Çiğnedi 

edilirken 16 mcı alayın kumandanı 
olarak gördüm ve tanıdım. Ben sa
ray kapısının açıldığını görmedim. 
Yalnız kapı açıldıktan sonra, kapının 
dış kısmına 60 bin kadar halk toplan
mış bulunuyordu. Burada Salih Kı
hcın ve muavini Kamranın hiçbir 
taksiri yoktur. Taksir halktadır. 

Orada süvari polisler de vazife gö
rüyorlardı. Kamran mi.ttemadiyen 
vaziyetle alakadar oluyordu. Beş sa
at dtşarda intizamı muhafaza ettiği. 
ni ve yarım saat kadar saraya girdi
ğini ve istirahat ettiğini gördüm. 
Eğer kapı açılmayıp kapalı kalsaydı 
izdi)'ıam münasebetile ölenlerin sayısı 
artmış ofacaktı. Kapmın acılması i
çin emir verenin ismini bilmiyorum. 

Reis burada kendisine şöyle bir 

---<Oı-..---

İstimlak· Borçlan 
Belediyenin öırikmiş olan istim .. 

lak borçlarını ödemek için şimdiye 

kadar bu işe tahsis ettiği para ınik

tan 738 bin liraya baliğ olmuştur. 

Bunun 600 bin lirası şimdiye kadar 

istihkak sahiplerine verilmiştir. Ka

lan 138 bin liranın tediyesi için de 
yeni bir formül kabul edilmiştir. Bu 

formüle göre istimlak bedeli bin li

raya kadar olanların hakları tercihan 

verilecektir. Bütün istimlak borçla-

nnın verilebilmesi için daha 268 bin 

liraya ihtiyaç vardır. Bu para da ö
nümüzdeki sene bütçesine konularak 

istihkak sahiplerine verilecektir. 

Doğu ve E9emen 

Getiriliyor 
Alınanyada inşa edilen Doğu ve 

Egemen vapurlarının tesellümü için 
bütün formalite ikmal edilmektedir. 
_,,__t'w..1.~u ... ••• --- • - • ·--- _,. ____ --

mamen hazırlanmıştır. Kaptan ve 
tayfalar Ankaradan emir gelir gel -
mez Almanyaya hareket edecekler
dir. Yeni vapur limanımıza ancak 
bir ay sonra getirilebilecektir. 

Sünnet .cemiyetlerine 

~üsaade Edilmiyecek 
Şehir meclisine verilen bir takrir 

üzerine men'i israfat nizamnamesinin 
bugünkü ihtiyaca uygun bir şekilde 
hazırlanmasına karar verilmiştir. Ni
zamname, kanunun meclisi umumile
re verdiği salahiyet dairesinde tadil 
edilecektir. Nizam.namenin yeni şek
line göre düğünlerin otellerde yapıl. 
masına müsaade edilecektir. Bundan 

başka miktan 50 kişiyi tecavüz et. 

meınek şartile ziyafetlere de mü
saade edilecektir. Bu miktar köyler. 

de daha az olacaktır. Sünnet cemi

yetleri eskisi gibi menedilecektir. Ci

haz nakli suretile debdebe ve darat 

gösterilmesi menedilecektir. Düğün. 

lerde beşten ziyade otomobil kulla -

mlması yasak edilecektir. 
---<0,---

v ali Bugün Geliyor 
Vali ve Belediye reisi Lutfi Kır

darın bugün saat 11 ile 12 arasında 
Erka ismindeki vapurla şehrimize 
gelmesi beklenmektedir. 

Cağaloğlu hastanesinin sahibi ope
ratör Orhan Abdi, dün bizzat kul
landığı: otomobille Şehzadebaşından 
geçerken, caddenin bir tarafından Ö

bür tarafına koşa koşa geçmekte o. 
lan ve henüz hüviyeti tesbit edilemL 
yen 25 - 30 yaşlarında tahmin olu_ 
nan bir kadına çarparak, ağır su. 
rette yaralamıştır. Doktor, kadını 
derhal otomobiline almış, ve Hase
ki hastanesine götürmüştür. Kadın 
kaldırıldığı Haseki hastanesinde öl
müştür. Müddeiumumi muavinlerin
den Ali Kemal, tahkikata el koymuş, 
tabibi adli Enver Karan ?a cesedi 

sual sordu: ~~~~-==~===================:::==:::=::===== 

muayene ederek gömülmesine 
vermiştir. 

Biı· Kaptan Bir Tayfayı 
Denize Attı 

izin 

- Salih Kıhcın v~zifeten orada 
bulunması lazım mı idi. 

Şahit: 

- Salih Kı1ıç en büyi.ik zabıta a· 
miridir. Orada bulunması ve alır.an 
tedbiri kontrol etmesi lfızım gelirdi, 

Salih Kılıcın avukatı söz alarak: 1 
- Miiekkilim o gün Atati.irkün 

cenaze merasimini hazırbycıcak olan 
komisyonda aza olarak bulunduğu i
cin Dolmabahçe sarayına geç gel -
;.,isti. dedi. 

Reis avukata dedi ki: 
_ Bunlar İzmit mahkem~c;ini ala-

/s 'u: A L .•. c e v A P · 
·~~ . ··. .· \. . . ~ . ..·. "1 

s - Dünyanın en bllyllk teleskopu 
nerededir? Adesesinin bllyüklUğü ne 
kadardır? 

C - Dilnynnın en bilyük teleskopu 
Arnerikada Von Vilson rasathanesinde
dir. Adesesinin kutru 2.5 metredir. 
Dünyanın en hiiyiik diirbiinü de yine 
Amerikadadır ve adesesinin kurtu bir 

••• , t! Ut!S l:ii:llltıındlr. 

• 

lardan eski nikel kuruıı çıkarsa bunlar 
kabul edllıniyecektlr. 

• 
8 - Ftstr ppka giyen bir ılvllln bir 

merasimde aekerler gibi ellnl 1apka11nın 
kenarına götlll'el'ek askerce eellm ver· 
meal doOru mudur? 

C - Hayır, doğru değildir. Sivilin ba
~ından şapkasını çıkarması ve f'llerlni 
aşağı sallıyarak ihtiram vaziyeti alması 
Hlzımdır. 

• kadar eder. Biz burada yalnız şahit- S - Ay başından ltlbal'en eski nikel 

1 

kul'u,lal' geçmlyecek, iş ve Zll'aat Ban- 8 - En ıon ıletem tıhtelbahlr k•r, 
leri dinliyeceğiz.' kalal'ı kumbaraların• •tılmı' olan ku- 'metre derlnllOe dıl•blllr? 

Çağırılan şahitlerden ikisi gelme- ru,ıar da, kumbarılal' •Y ba~ınd•,, eon· c _En son sistem tahteibahlr1n Aza-
mişti. Mahkeme bunlarla .. beraber ra açıhl'H Banka tarafındın kabul e· mt 80 metreye dalabilmesi şarttır ve bu 
dinlenecek şahitlerden Üskudar cm- dilmlyecek mi? vlkidlr. Yüz metreye dalabilen tahtel-
niyet amiri Cevadın, Kfımil, Lutf~. C - Kumbaralan ay başına kad:ır ac- bahirler yapıldığı iddia edllmekte tse de 
Tevfik, Rasih, Fahri, İsmail, J{adrı. tırmak lazımdır. O zamana kadar Ban- bu iddialar henilz tahakkuk etmiş ve 

tak vardır. 
Evkafa ait Guraba hastanesinde 

250 yatak vardır. 
Adliye Vekaletine ait Tevkifhane 

hastanesinde 21, umumi hapishane 
hastanesinde 30 yatak vardır. 

Maarif Vekaletinin Üsküdar pre
vantoryomunda 180, sanatoryomun
da da 130 yatak vardır. 

Belediyenin Beyoğlu hastanesinde 
80, Cerrahpaşa hastanesinde 300, 
Haseki hastanesinde 336, Darülaceze
de 300, emrazı zühreviye hastanesin
de 100, Zeynep Kamil hastanesinde 
de 40 yatak vardır. 

Eşhasa ve cemiyetlere ait olan 
hastanelerden Cağaloğlu Sıhhat yur. 
du, 15, Alemdar Sıhhat evi 40, Mar
mara kliniği 20, Cafer Tayyar hasta
nesi 10, Esnaf hastanesi 24, Burgaz 
sanatoryomu 30, Büyükada sanator
yomi.ı 50, Erenköy sanatoryomu 48, 
Bakırköy doğum evi 12, Mahmut A
ta hastanesi 10, Yerebatan Sağhk 

yurdu 20, Ortaköy Şifa yurdu 38, Teş 
vikiye sağlık evi 20, Kenan Tevfik 
hastanesi 7, Şişli Sıhhat yurdu 25, 
Şişli Şifa yurdu 20, Yakacık verem 
sanatoryomu 75 yataklıdır. 

Ekalliyetlere ve yabancılarıı. ait 
olanlardan Pastör Fransız hastanesi 
80, Alman hastanesi 90, Sen Jorj 50, 

- - ... _ -
remye 40, İtalyan 70, Bulgar 50, Ba.. 
lat Musevi 109, Sürpagop 50, Balık
lı Rum hastanesi 450, Yedikule Er
meni hastanesi 150 yataklıdır. 

Bu hastanelerin ihtiva ettiği yatak 
miktarı yedi yüz bini aşan şehir nü
fusuna ve günden güne görülen yeni 
hastalıklara müptela olanlara kafi 
gelmemekte, bu yüzden halk müş
külat cekmektedir. 

Şehir meclisindeki izahatını tav. 
zih eden beyanatından da anlaşıla-
cağı veçhile doktor Refik Müni~ de 
bu ihtiyacı tebellür ettirrnektedır. 

Tıp F akiilteıi Dekanının 
•öyledikleri 

Tıp fakltesi dekanı Ahmet Kemal 
bu husustaki noktai nazannı soran 
muharririmize demiştir ki: 
"- Gazetelerde gördüğüm ve dok 

tor General Refik Miinire ait olduğu 
yazılan fikrin bizzat general tara -
fından söylenildiğine ihtimal veremi. 
yoruı:n. Çünkü kendisi de bilir ki, 
fakülte ile hastane arasında fark yok 
tur ve bunların biribirinden ayrıl -
ması imkanı mevcut değildir. Fakül
te hocaları ayni zamanda mensup ol. 
dukları kliniklerin de şefleridir. Fa. 
kültede profesör, hastanede doktor o. 
larak ayrı muamele yapmalan ihti
timal haricindedir. Doktorların ta
lebelerini tenvir edecekleri hastalan 
tercih edip, hastaneye yalnız en~.eı:
san hastaları aldıkları doğru değıldır. 
Her hasta vatandaş profesörlerden 
ayni derecede istüade eder. ~ . 

Belki hastanede yer olmadıgı tçın 
bazı hastalar geri çevrilmiştir. Bel
ki de bazı hastanelere ahnmamasm~ 
sebep olanların gayri kabili ted~vı 

1 
olmalarıdır. O vakit te doktorlsr oy. 
le hastaları ait oldukları klinik ve 

1 enstitülere gönderirler. 
Bi~ de yatak rniktannı 
arttırmak istiyoruz 

Mevcut yataklarımızın bize kafi 
: gelmediğini daima vek8.lete bildir -
1 mekte ve yatak miktannın arttırıl
masını talep etmekteyiz. Bu !'lene 470 

. yatağın fakültemiz için ilave edilece
, ~ni zannediyorum. O vakit hem va
tandaşları, hem de ilim mensupları

! mızı daha fazla işfa etmiş olacak
lardır. Yakında Cerrahl'laşa ve Gu
reba hastanesinde yeniden iki klinik 

Evvelki gece Karadeniz Boğazı ön
lerinde Elçin motörü kaptanı Ahmet 
ile makinist Ziya arasında ·İŞ yüzün
den kavga çıkmıştır. Neticede kap
tan tayfa Mehmedin yardım1 ile Zi
yayı denize atmıştır. Ziya, bir müd
det denizde bocaladıktan sonra, bir 
balıkçı kayığı tarafından kurtarıl
mıştır. Hadise etrafında emniyet be
şinci şube müdi.irlü~ü tahkikat yap
maktadır. 

Sadi ve Hüseyinin de çağJrılarak din- ka eski nikel kuruşları kabul edecektir. tecrübelerden devamlı mUsbet neticeler 
Ay başından sonra actırılncak kumbara- alınmış deıtildir. 

knmcleri~~m~*eme~ba~a~-ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ne talik edildi 

aç1lacaktır. Bu şekilde, tıp tahsil e
denlerin halkın menfaatlerini çiğ
nemedikleri anlaşılır zannederim.,, 

Piyasamızda 

Rekabet 
Başladı 

-0-

lngiltere ve Fransa 

Firmalarından 

Almanlar da 

Başka 

Geldiler 
İngiliz iş adamlarının piyas3mız]a 

yakından alakaları arttıkça Alman 
fabrikatörlerinin şehrimize akını bi
ribirini takip etmektedir. Dün de pi
yasa ile temaslarda bulunmak üzere 
dört Alman fabrikatörii gelmiştir. 

Fransız piyasaları memleketimiz.. 
den tütün, m~telif maden cevher
leri, afyon, pamuk, muhtelli hayvan 
derileri, yapak, ipek v~ koza, tanen 
hulasaları, yağ çıkarılan tohumlar, 
muhtelif meyvalar, muhtelif kuru 
sebzeler talep etmişlerdir. Bu talep-o 
ler Fransanm piyasalarımızdan Al • 
manyanın çektiği mallardan mühim 
bir kısmını satın alacağına dair ev
velce verdiğimiz haberleri teyit et
miştir. Hatta Fransa hükumeti bu 
gibi Türk mallarının ithalini ve 
Fransada tevziini kolaylaştırmak i. 
çin yeni teşkilat kurmuştur. Bu teş.. 
kilat Türk mallarının Fransaya it • 
hali için faaliyete .geçmiş bulunmak. 
ta ve teklifler gelmektedir. ilk iste
nilen mallar susam, mercimek, kuru 
fasulya ile fındıktır. Kuru fasu1ya-
1ar .on beş ve susamlar 16 kuruşa 

yükselmiştir. 

Türk - Rumen ticaret 
anlaşması 

Romanya ile son yapılan ticaret 

anlaşması henüz alakadarlara ve tüe. 

carlarımıza tebliğ edildiği halde di.in 
._ -------..:ı-- 1- .. 

laşma hükümlerinden bahis mek-
tuplar gelmiş ve bu hükümler dahi
linde yapak, pamuk, hububat satışı 
için teklifler istenilmiştir. Pamuk fi
yatları kırk altıdan elli iki kurup 
kadar vükselmistir. Bu fiyatların alt 
mışı g~çcceği v~ müstahsilin henüz 
elinde bulunan pamukların bu sene 
çiftçiyi sevindirecek kadar iyi fiyat 
bulacağı tahmin edilmektedir. 

Limanımıza gelen vapurlar 

Limanımıza gelen vapur adedi gün 
geçtikçe çoğalmaktadır. Dün de Yu. 
goslav bandıralı Loyçan, Bulgar ban
dıralı Varna, Rus bandıralı Zivent
ya, Yunan bandıralı Arkadi vapurla
rı gelmişlerdir. Bunlar limanımıza 
külliyetli miktarda ~eker, biber, kı
na, çuval bezi, deri, kimyevi ecza, 
otomobil aksamı ve 150 bin kilo mar 
gal kömürü getirmişlerdir. 

Halide Edip 
Profesör Oldu 

üniversite profesörler meclisi dün
kü toplantısında, edebiyat fakültesi 
İngiliz edebiyatı profesörlüğüne Ba· 
yan Halide Edibin tayin edilmesine 
karar vermiştir. 

TAKViM ve HAVA 

22 Sonteşrin 1939 
ÇARŞAMBA 

11 inci ay Gün: 30 Kasım: 15 
At'abt: 1358 Rum!: 1355 
Şevval 10 İklnciteşrin: 9 
Güneş: 6,55 - Oitle: 12,00 
İkindi: 14.:-l2 - Akşam: 16,46 
Yatsı : 18,23 - İmsfık: 5,11 

Hava Vaziyeti -
Yeşilk6y meteoroloji istasyonundan alv 

nan malOmata göre, hava yurdun Doğu .,.e 
Cenup Doğusu bölgel~rinde bulutlu. tlii1et' 
bölgelerde umumiyetle kapalı ve yağ1şll 
geçmiş, rüzg~rlar Trakya. Kocııell. :s:ge 
bölgeleri ile Karadeniz1n garp kısımların~ 
da şimelt istikametten kuvvetll ve yer yf!f 
fırtına şeklinde, dl~er bölgelerde cenubf ıs• 
tikametterı orta kuvvette, Karadeniı!fl 
garp kısımlan ile Marmııra ve E«e den!t' 
lerinde ş!malt istikametten fırtına şeklill' 
de esmiştir. 

Diln İstanbulda hava kapalı "'"" ydışl' 
geçmiş, rüzı?ar cenuptan saniyede 3 ~ 6 

metre hızla esmiştir. Saat 14 de ıı:.wa uıı• 
yikı 1009,0 milibar idi. Sühunet en yük~e!C 
13,8 ve en diişOk 7,2 santigrat olarak ka1' 
dedllmlstlr. 
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leuG[ill 
Deniz Harbi 
Yazan: ômer Rızıa DOGRUL 

B irkaç gündür muharip ''e bita
raflara mensup gemiler, Şimal 

deni'Zindc muvasala hatlarına gelişi 
güzel atılan mayınlara çarparak bat. 
maktadır. İlk önce Almanya, bu ma. 
yınları dağıtma ınesuliyetini İngil. 
tereye yüklemek istemiş. fakat İngi. 
lizler kendi ticaret yollarınn mayın 
dökmenin işlerine) gclmiyecei{ini an. 
lattıklanndan, üstelik kendi mayın. 
Jarını, yerlerinden koptukları takdir. 
de zararsız bir hale getiren cihazl~
la techiz ettiklerini de izah ettikte. 
rinden Alman radyo istasyonlan me. 
suliyeti kabul etmek hususunda ge. 
cllrnıediler. Bu neşriyata göre ınak.. 
sat İngiliz vapurlarını batırmak ve 
İngilizleri zarara sokmaktır. Fnkat 
yaşın yanında kuru da yanmaktadır. 
Ve buna karşı gelmeğe i111kan yok. 
tor. Şayet bitaraflar bu çeııit zarar. 
lardan korunmak isti;ıı•orlarsa İngil. 
tere sularına uğramasınlar ve İngil. 
tereye mal taşımaktan vazgeçsinler! 

Buna mukabil İngiltere hükfımeti 
de tedhfr almak husmmnda gecikme. 
ın.iş, Mister Chamberlain A'·am Ka. 
ınarasının diinkü toplantısında bita
raf gemilerin taşıdığı Alman menşe
li bütün ihracatın bundan büyle mii
sadere olunacağını ilan etmiştir. 

Almanya bir ihracat menılekl'ti 
olduğu için harp kaçağı listesine da. 
bil olmryan birçok mamfılıitını. ya. 
hancı memleketlere gönderiyor ve bu 
suretle döviz edinıneğe imkan bulu. 
yordu. l\fayınlan gelişi giizel deniz 
yollanna dökmek, bu imkanı da ber. 
taraf edecek ve bu yüzden Almanya. 
nm ihracatı büyük bir darbeye uğ. 
rıyacak, bu da Almanya dahilinde 
bfssolnnan .ıı.ıkıntıyı büsbiitiin arttı

racaktır. 

• 
Finlandiya Meselesi: 

Finlandiya meselesi yeni hir buh
ran geçirmektedir. SoŞ"yet Birliği ile 
""ı'ht .. n..ıı'va arasındaki ihtilaf Flnlan. 
(A ~ Ö J'.'U . le1..filfJı IU""'"u...-•a.u." .lic.tl\.'lll UJ• 

tnak meselesinden ileri ~etmektedir. 
Sovyet Birllğlnin hedefi, kÖl:fczin 
tnethalini tahkim ederek hem Finlnn. 
di~·anın hükumet merkezi olan He]. 
&inkinin, hem Leningradın Baltık ta. 
rafmdan gelecek her tehlikeye karşı 
emniyetini sağlamlamaktır. Sovyet 
Blr11I:i kin an<'ak bu sayede lowvet
li bir sulhe imkan vardır. ÇiinkH bu 
sayede Finlandiya körfezine girmeğe 
teşebbüs edecek her donanmaya, Fin 
topraklanndan Sovyet BirJiğine doğ. 
l'u ilerlemek istiyecek her orduya 
kuşı tedbir alınmış olur ve iki ta. 
!'af sulh ve emniyet içinde yaşar. 

Buna mukabil Finler yalnız milJi 
J,tiklallerile" alakadar olmaktn ,.e bi. 
taraflıklannı idameyi düşünmekte
dirler. 

Fin htikdmetf, Moskovada yapılan 
tnüzakerelerl, Sovyet taleplerini ve 
lnukabil Fin tekliflerini parlamento. 
Ya anetmektedir. Mesele hafi hir cel. 
sede müzakere olunacak ve hiiki\met 
"'erilecek karar dairesinde hareket e. 
decektir. 

Bu karara kadar vaziyet nisbi dur. 
&'ltnluğunu muhafaza edeceğe benze. 
in ektedir. 

Bir Şamot 
Fabrikası 

Kuruluyor 
Ankara, 21 (Tan Muhabirinden) :_ 

'.l.f eınleketimize her sene hariçten ge_ 
len Şamot "ateşe dayanır tuğla cins
leri'' ni dahilde imal etmek üzere İk. 
tısat Vekaleti bir fabrika tesisine ka. 
:tar vermiştir. Bu fab:rika'son yıllarda 
Pek ziyade artan Şamot ihtiyacını ve 
bilhassa Karabük fabrikam!zla bakır 
izabe fabrikalarımızın, askeri fahri. 
kalar ve tersanelerin ihtiyacını ta. 
tnarnen karşılıyacak ve aynca hususi 
sanayiin taleplerini )terine getirecek. 
tir. Tetkikat çok ilerlemiş vaziyette.. 
dir. Şamot ham maddesi memleketi. 
lnizde bulunmuştur. 

-<>
Almanya, Belçika Arasında 

İktısadi Müzakere 
Brüksel, 21 (A.A.) - Almanya ile 

llelçika arasındaki iktısadi müzake. 
l'elere hemen derhal önümüzdeki 
ilartanın ilk _günlerinde başlanacaktJI 

TAN 

Rus Filosu 
Baltıkta 
Manevra 
Yapıyor 

Po onya Ve Çekyada 
Tenkil Harekatı 

Londra, 21 (Hususi) - Baltık de. 
nizinde Sovyet filosunun manevralar 
yaptığı haber verilmekte ve bu mü. 
nasebetle sağlam bir sulh için Fin. 
landiya meselesinin Rus talepleri 
dairesinde halli lazım geldiği ileri 
sürülmektedir. 

Almanya, İşgal Ettiği Yerlerde Almanlaştırma İşleri 
için de Biiyük Bir Faaliyet Göstermiye Başladı 

Heisinkiden bildirildiğine göre, bu 
haftamn sonunda parlamentoya Sov. 
yetler Birliğinin teklifleri ve Finlan. 
diyanın mukabil teklifleri tevdi edi
lecektir. Müzakerelerin gizli olarak 
cereyan edeceği zannediJmektedir. 

Fin makamları, harp vuku unda mil 
li müdafaa için çalışmağ'a hazır ol. 
duklarını beyan eden kadınları kay. 
delmei:!e baslamı~lardır. 

11 Tesrinievveldenberi kapalı bu
lunan Finlandiya borsası 22 Teşri
nisanide tekrar acılacaktır. 

Litvanya - Rusya arasında 
Telgraf ajansına Kaunas'dan bil. 

diriliyor: 
Sovyetler Birliği tarafından J.,it.. 

vanyaya terkedilcn Vilno mıntaka. 
sındaki Beyaz Ruslarla Yahudilerin 
tabliyesi işi ile meşgul olmak üzere 
Kaunas'a bir Sovyet heyeti gelmiştir. 
Sovyetler Birliğine nakledilecek O

lanların mikdarı 100,000 ki~idir. Di. 
ğer cihetten Litvanyaya terkcdilme. 
miş olan Vilnonun diğer kıstmlarm. 
da bulunan 100,000 Litvanyah mem
leketlerine sevkedileceklerdir. 

İstanbulun Kömür 
Derdi Halledildi 

Ankara. 21 (Tan Muhabirinden) -

Amsterdam, 21 (A.A.) - Söylen • 
diğine göre, K~..rakovaya gönderilen 
hücum müfrezesinin vazüesi, Polon
ya topraklarındaki tahrikatı tenkil 
ve yahudilere nezaret etmektir. Al. 
manya Şarkta ilhak ettiği araziyi ve 
"İşgal altında bulunan Polonya top
rakları umumi valiliği,, mıntakala

rını tahdit etmekle meşguldür. Bu 
maksatla şimdiden binlerce hudut 
direği dikilmiştir. Almanyaya ilhak 
edilen mıntakalarda Almanla~tırma 
işlerinde büyiik bir faaliyet gösteril
mektedir. Bizzat Polonyalılar bile 
amele noksanını karşılamo.k üzere, 
bu mıntakalarda bulundurulmakta. 
dırlar. Evvelce burada bulunan elli 
bin yahudi Lubline "İşgal altında 
bulunan Polonya umum valiliği., 

mıntakasına sürülmüş ve Polonyalı_ 
lar hakkında yapıldığı gibi, bunların 
malları da bila tazminat müsadere 
edilmiştir. Almanyaya ilhak edilen 
Polonya topraklarında hiçbir mek
tebin açılmasına, hiçbir gazetenin 
çıkmasna müsaade edilmemektedir. 
Polonya lisanl menedilmiştir. 

Zatürree ve tiliis çoğaldı 
Lublin civarında tesis edilecek o

lan yahudi mıntakası, bir umumi va. 
li tarafından idare olunacaktır. Fa
kat bu umumi vali, salahiyetlerini 
bu mıntakada asayişi idareye ve va
ziyeti teftişe memur olarak Polonya
Yd ~uuut:uıcu ...... ..,, AHdldUHc:ı 4-'CLl'>.c-

dcbilecektir. 
temin etmek maksadile İktısat Ve. 
kaleti yeni tedbirler almıştır. Bu ara. 
da Karabükten İstanbula kömür sev-· Bu haberi vermekte olan "Syd. 
ki kararlaştırılmıştır. İngiltereden İs. venska Dagbladet,, gazetesinin Bcr
tanbula kok kömürü ithal:. için de lin muhabiri, bu mıntakada birçok 
teşebbüsatta bulunulmuş ve bu te. zatürree ve tifüs vakalarına tesadüf 
şe~büs neticelendirilmiştir. edildiğini de ilave eylemektedir. 

Ingiltereden kömür ithal etmek .. • 
isteyen bir firma Vekalete müracaat Garbı Polonyada selerberlık 
etmiştir. Paris, 21 (A.A.) - Polonya hüku-

Tahran Sefaret Müsteşarı 
Merkeze Alındı İtalyan Vapurları 

Ankara, 21 (TAN) - Tahran bü. 
yük elçiliği müsteşarlığını tedvire 
memur Sellımi merkeze nakledilmiş. 
tir. 

Tekrar Sahillerimize 

lşlemiye Başhyacak 
---0--

Fransada Bir Mahkumiyet 
Paris, 21 (A.A.) - Fransanın men. 

faatlerine mugayir bir makale neş
retmiş olan La Solidarih İnternatio. 
nal Antüascista gazetesinin mesul 
müdürü 15 sene ağır hapse mahkum 
edilmiştir. Makalenin muharriri si
lah altına alınmış olmasına rağmen 
dört ay hapse mahkum olmuştur. 

Milano, 21 (A.A.) - Kawınuevvel 

bidayetinden itibaren, İtalya ile şar. 
k'.i Akdeniz limanları arasındaki de
niz münakalatı yeniden işlemiye baş
lıyacak ve gittikçe inlnşaf cttirile -
cektiı:. Trieste, Venedik, Cenova ve 
diğer İtalyan limanlarilc Ege denizi, 
Karadeniz, Türkiye, Rodos ve Ar
navutluk limanları arasındaki 23 sey 
rüsefain hattı faaliyete geçecektir. 

• 

• 

.iılmanya hükumeti, bitaraf d evletl !:re tecavüz 
edileceği hakkındaki rivayetleri tekzip etmiş ve 
bu rivayetleri lngilizlerin ifaa ettiğini bildirmiş
tir. lngiliz gazeteleri bu tebliğin arkasında Al
manyanın Tuna ve Balkanlara askeri sevkıyat 
yapmıya hazırlandığını gizlemek için yapıldığını 
tahmin etmektedirler. 

* Alınanların İtalyan hududuna dn askeT ~evlcettiği l>il-
d\rilınektedir. Bu maksat, İtah'anın Balkanlara nıüda. 
halesine mani olmaktır. 

• Son Miinih suikastinden sonra Hitlerin hususi 
treninin toplarla teçhiz edildiği haber veriliyor. 
Bu toplardan bir tanesi de lokomotifin üzerine 
konmu~tur. 

1lı 
Nevyorkta çıkan Daily Herald Trihuna gazetesinin 
Dt"-din muhabiri, ilk defa olarak Berlinden Almanya· 
nın iryüzünü bildiren mühim haberler göndermiştir. 
Eu muhabirin Alman sansüründen geçirerek verdiği 
haberlere göre, Alman kumanda heyeti bitaraf devlet. 
lcre tecavüz edilmesine muhalefet etmişlerdir. Alman 
denizaltı gemileri kumandanları arasında da büyük 

,~ - ---

. H~ritada Yeri Olmıyan 1 j 
1 Yeni Polonya Hükumeti 

1 

1 

Paris, 21 (A.A.) - "N cw· 
York Herald Tribune,, gazete
sine Angers'den bildiriliyor: 

"Haritaya ismi bile geçmiyen 
ve dünyanın en kiiçiik devleti 
olan yeni Polon;ra dedeti, harp 
sahasına binlerce mil uzakta, 
Parise otomobille dört saatlik 
mesafede sakin Lohe vadisinde 
istimlak edilen bir mil uzunlu· ' 
ğunda ve yarım mil geni~liğin. 
de bir arazi dahilinde kurul. 
maktadır. 

Gazete, Fransız, İngiliz ve A · 
merikan sefirlerinin daha ~im
diden hu mıntakada yerleştik

lerini ilave eylemektedir. Po
lonya Ciimhurreisi ile naz!r1ar, 
bu hafta sonunda bt1Taya gele· 
ceklcrdir. Bu arazinin ortasmda 
bulunan 18 inci asırdan kalma 
şato, Polonya hiikumctinin 
ınerkezl olacaktır. Polonyanm 
ihyası giiniine kadar devletin 

j idari işleri burada görülecektir. 

Slovakyaya verilen arazi 
Berlin, 21 (A.A.) - D. N. B. ajan. 

sı bildiriyor: Führer. eski Polonya 
devleti tarafından 1920, 1929 ve 1938 
de işgal edilen arazinin Slovakyaya 
iadesi hakkında S1ovak hükı'imetinin 

izhar ettiği arzuyu tatmin edeceğini 
vadcylemistir. Bu ilhaka ait muahe

de bugün Von Ribbentrop ile Slo. 
vakyanm BerJin orta elçisi arasında 

im7.a edilmi~tir. 

Çekyada tethiş ve Fransızlar 
Pari-;, 21 (A.A.) - Bohemya ve ::vı:orm·

yııdnkl kanlı bn-;tırma hareketleri Fransız 
matbuntının başlıca yazı mcvz.uw1u teskil 
ctmc-ktcdir: 

P<>lit Parlsicn di:vor ki: 
"Praız'ın genç talch,,lerl Alman bovun

rhıruihına karşı yaptıkları vat<ınpcrverlik 

tenıhilrlerini cok pahıılı ödcdll~. Bohemya 
ve Mor:wya idflrcsinln reisi Dr. Jlacha'nın 
radvo ile yaptıiiı beyanata '!?elince. bu "öz
de hükumet rel-;inin cebir altında ~öyledik-
1Prlnln Berlincc ilmit e<lilen tesi~i yapacal!t 
cok -;üohrlidlr. Cünkü zı.ılüm gören bir 
millet knlkınma~a basl:ıdı mı hareket dur
maz ve cebir ııncak cesareti ar•tırır." 

OeU\Te gazetesi de "Prag yeneı:'ektir., 
başlığı altı!]da Cek milletlne !ıPyecı:ınlı bir 
hitabede bulunuyor ve diyor kl: 

"Çek dostlnrımız btlsinler ki. onlar nasıl 
earp demokrasileri ile kalben hımıberlerse, 
Fransa ve İnııiltere de kalben onhrla bl'-

ı----- -- raberdir. Naziler. Almanyanın it'taresi al
meti istihbarat merkezi tebliğ edi- tında Prag'da c;alı!'maj?a razı e>lan !liy;ısl"t 

ad'lmlnrını beyhud<' ııatın aldılar. Çünkll 
yor: fcrtJeri knnriırmak bnşkn bir şeydir, bütOn 

Alman makamları, tamamiyle Po- tarihte cebir gördükce mukavemeti artmış 
ıonyah olmalarına rağmen, bir çok olduğünu lsbat eden bir milleti bastırmak 
askeri, Alman ırkına mensup o1duk- ı başka bir şeydit'. Günün birinde rck mil
ları iddiasıyle salıvermiş ve bunları letlnln mukavemet tarihi yazıtııcaktır ve 
evlerine yollamıştır. Fakat bilahare 1 bu, a!'t'ımı7 tarihin en heyecanlı bir .sayfası 

G b
• p 1 d . . r olacaktır. Öllller "10.ıt•Jddcç .. , hnplahan<"l<'r 

ar ı o onya a umumı seferberJık dnldukça, kahrnmanlık menkilebeleri de 
ilan ederek, hepsini silah altına ala. artmaktadır. Daha şimdidPn tarihçi şunu 
rak Alman ordusuna katmıştır. Bu 1 ky<ledebilir ki, vakti,le Çekleri göklere 
tarzı hareket, enternasyonal huku. vük~elten, cesaretlerini tebcil ed~ Rusya, 
kun yeni bir ihlalini teşkil e lemek- bugiin onlan ken<li hal)erine bırakmıştır. 
t d. Y Halbuki Ruı:ya mlldahale ederek vazifesini 
e ır. yapma~ı lazımdır." 

Resmi 

Evrak 

Dairelerdeki 

Defterler 

Olacak 
ve 

Bir Tip 

Almanya • Romanya 

Arasındaki 

Ticari Müzakereler 
Ankara, 21 (TAN) - Devlet dai

relerinde kullanılan evrak ve defter
lerin tip itibariyle birleştirilmesi ve 
kağıt istihlakinde tasarruflar tesi. 
si için İktısat Vekaleti sanayi tetkik 
dairesinde bütün Vekalet murahhas
larından mürekkep bir komisyon ku. 
rulınuştur. 

Berlin, 21 (A.A.) - D. N. B. Al
manya • Romanya ticaret müzakere. 
lerinin çıkmaza saplandığı hakkında 
yabancı memleketlerde intişar eden 
haberler burada teyit edilmemekte. 
dir. 23 mart tarihli anlaşmanın bazı 
teferrüatını tanzim için yapılan bu 
müzakerelerin memnuniyetı nıucip 

bir şekilde cereyan etmekte olduğu. 
nu bildiriyorlar. 

Verecekleri kararların yakın bir 
zamanda tatbikine geçilecektir. 

• 

lıiı' huzursuzluk \·ardır. Müttefikler, denizaltı gemne. 
riııi tayyarelerle takip etmekte ve deniz üstüne çıkan 
Alman denizaltı gemilerine hücum etmektedir. Bu se. 
heple Alman tahtelbahir mürettebatı, deniz sathrna 
çıkmaksıı:ın düşman ticaret bemilerini batırmak mü· 
saadesi iStenılşlerdir. 

* Yine ayni muhabire göre, alınan ihtiyat tedbirle-
rine rağmen Almanyada ikhsadi vaziyetin iyi ol
madığı, hükumet tarafından neşredilen fU tebliğ
den anla,ılmaktadır: 
"llerhangi bir sınai mües$eıenin mevkii ve ıatıs 
kabiliyeti hakkında malumat ve rakam ihtiıı~ 
eden gazete, mec~ua ve kitaplar halka verilmi
yecektir.,, Bunun yasak edilmesinin sebebi halkın 
mukayese yaparak hakikati anlamasına imkan 
o ermemek tir. 

* Alman limanlarında mahpus kalan küçük gemilerden 
mühim bir kısmı tadil edilerek Tunada kullanılacak .. 
tır. Tuna üzerinde bulunan küçük devletlerden, Tuna. 
da Alman ticaret gemilerinin çoğalmasını teshil etme· 
)erini, ezcümle üsler tesis etmelerini istemiştir. Bel. 
grat, bu teklifi reddetmiştir. 
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.fEi.fK 
Türk Gazeteciliği 
Cephesi 

Yazan: B. FELEK 

Z aman zaman arzettiği rn::ınzara. 
ya bakarsak gazetelerimiz ve 

gazetecilcrjmiz arasında tam bir a .. 
henk ve arkadaşlık ruhu hükiim sür. 
diiğiinii iddia edemeyiz. Runlarm 
gah bcgnh birbirinin göziinii cıkara. 
cak, İ7.7:ctindslerini yaralıyacak ka. 
dar ileri gittiklerini \'e nıünaka~a 

mevzuu olan bir meseleyi bırakıp 

birbirlerinin şahıslarile uğrn~tıkları. 
nr esefle göriirüz. 

Bu, dtinün ve bugünün manzarası 
değldir. Taa 1\fithat efendi merh~ın 
zamanında dayak fasıllarile açılmış 

olan bu cedcllcşme öyle gelmiş, böyle 
gider. 

Bu mii~ahede, acınılacak; hatta 
nevmidi doğuracak bir şeydir. Yalnız 
bunun bir tesellisi var. 

Birbirlcrile hoş geçinmeseler bile 
memleket i<;lerinde temiz ve titiz o. 
lan gazetelerimiz, temizliklerine \'e 
a1elı'.'ımnm matbuatımızın hizmet 
far:r.larrna karşı yabancıların yaptık
ları ve yapacakları dişarı hücumları. 

na bir cepheli olarak k:\rşı koyarlar. 
Memnuniyetle gördiiğiiınüz bu insi. 
yaki ve yekpare müdafaa hareketi 
se,·inilccck ve bc~enilecek bir şeydir. 

Türk gazetelerini ve gazetcdlcri. 
nj hoş görmiyen yabancıların karşı. 
sında birbirimizi ,.e bilaistisııa Türk 
gazeteciliğinin haysiyetini korumak, 
Tiirk efkarı ıımmniyesinin tercümanı 
olmak şcrefni taşımanın ilk icaludır. 

Farzın İ;\'i ödenmekte olclu,i{unu, 
bundan sonra da daha iyi ödenmek. 
te devam eılileceğini son do~an bazı 
harli,;e)er karşısında türk<:e gazetele. 
rimizin aldıkları tavırlardan aıılıyo. 
ruz. 

Böylece, dışarıya karşı birleşmeyi 

bilen Türk gazete ve gazetecilerin bu 

cephe birliği, aralarında, ara sıra do. 

ğan ve şahsi ~ekişmelere varan ge. 

çimsizliğin tamamen satha ait dalga. 
cıklardan ibaret olduğunu gösterme

si itibarile, birçok muhatara ve tat. 
sızlıklarla dolu olan mesleğimizin eiı 
büyiik tesellisidir. 

İhracı Serbest 
Bırakdan 

Maddeler 
Ankara, 21 (Tan Muhabirinden) __ 

İhracı menedilen mahsullerden be
zelye, nohut, fasulye, mercimek, 
börülce, !iğ, burçak, darı, pamuk to
humu, kepek, pirina yağı, keçi kılı, 
zeytinyağ, kendir, keten tohumu, her 
nevi konserve, kerestelerden yalnız 

kurtlanmış kayın, ve katran keres
teleri ile yabani kestane, fındık ve 
kızılcık çubukları ve şimşirin ve Ji_ 
sansa tabi tutulan ve iki numaralı 
listeye dahil bulunan tütik, barsak, 
balmumu, küçük baş hayvan derile
ri, yumurta, zeytin tanesi, susam, 
barla ve soya fasulyesinin 2/7005 sa
yılı kararnamenjn 1, 2 ,.e 4 üncü mad 
desi hükümlerinden istüade eden 
memleketlere ihracınn:ı ~erbest bıra
kılması ve bu üç sınıf memleket ha • 
ricindeki yerlere ihracının lisans u
sulüne tabi tutulması Vekiller He
yetince kararlaştırılmıştır 

• 
İzmir, 21 (A.A.) - Bazı ihraç mad-

delerinin ihracına mezuniyet veril
mesi üzerine piyasada hararetli faa
liyet baslamıştır. Muhtelif mallar Ü

zerinde satışlar yaıınlmaktadır. Diin 
büyük bir Fransız firması için 2 mil
yon kilo üzüm satılmıstır. Fiyat cif 
Marsilya olmak üzere 10 kilosu 14 
Fransız frangıdır. 

Ruslar Zeplin İmalatına Ait 
Esrarı Öğreniyorlar 

Kopenhag, 21 (A.A.) - Politiken 
gazetesinin Berlin muhabirine göre, 
Rus mühendisi ve monitörleri, Zeplin 
imalatına ait esrarı öğrenmek ve ha_ 
zır olan zeplinleri satın n lmak için 
1940 bidayetinde Friedrichshaffen'c 
geleceklerdir. 

Balonların korunması müşkül ol. 
duğu ve helyum gazı da bulunmadı. 
ğı için zeplin fabrikafarı halen faali. 
yette değildir. 
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_ Binbir Maceranın Kahramanı - Vahşi Ormanların Hakimi TÜRKÇE ~ATROLAR 
Şehir Tiyatrosu 

RADYO. 
ANKARA RADYOSU 

TOr kiye Radyodifüzyon Po~talan 

Tiirkiye Radyoııo Ankara Radyosu 
Dale-a Uzunluğu 

TEPEBAŞI .. O R A M ,. KISMIN OA 
Bu akşrm saat 20.30 da 

SERMiN 
Komedi Kısmı İstiklil cadd .. si"-le 
Bugün saat 14 de (K EL OGLAN 

Çocuk Oyunu) Operet 
Bu akşam 20,30 da 

BiR MUHASiP A RANIYOR 

Halk Opereti 
Bu akşam "eski Çağlayanda" saat 21 de 

ESKi HAMAM ESKi TAS 
GclccC'k Program: 
GÖNÜL BELASI 

ÖLÜM 

Herkesi Heyecandan Titretecek Müthiş 

Baş ~WEISSMUILEt y ARIN 
"1Auuı11 o'SULLIVAff AKŞAM 

Filmi Yarın SON MA TINELERINE Kadar 

MÜHİM 1 LAN 

ve Muazzam Şaheser. 

IPEK'te 
Gösterilecektir. - , 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. P. 31.7 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

Çarşamba, 22. 11. 1939 

12.30 Program ve memleket saat ayarı, 
12,35 Ajans ve mC'teoroloji haberleri, J 2,50 
Türk müziği (Pl.), 13,30 - 14,00 M!lz.ik 
(Küçük orkestra - Şef: Necip Aşkın): 

1 - Humphries: Plpcronun vedaı. 

2 - Amadel: h•ano &reı:ı,ad. 
3 - Moszkovski: İspanyol dansı. 
4 - SchmalsUch: Ormanda aşk. 

Esbak Tahran büyük elçisi Sad. 
rettin Sayman, dün gece saat yirmi 
ikiye on kala Kadıköyünde Moda 
caddesinde Yeni Fikir sokağında 15 
numaralı apartmanında hayata veda 
etmiştir. 71 yaşında olan merhum 
Babıali hariciyesinin kıymetli bir 
rüknü, zarif bir insan ve müşfik bir 
aile reisi idi. Bu acıyı haber verirken 
yetim kalan çocuklarına ve yakınla
rına taziyelerimizi bildirir, büyiik 
oğlu arkadaşımız Mecdi Saymanın 
teessürünü paylaşırız. Cenaze yarın. 
ki perşembe günü evinden kaldırıla. 
caktır. 

Senenin DAİMA EN BOYOK FiLMLERİNİ gösteren ve lstanbulun DAiMA EN MUTENA SiNEMALARI Kalacak olan l 
18.00 Program, 18,05 Memleket 5aat a

yarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 18,25 
Tiirk miizlği (Fasıl heyeti), 19,25 Konus
ma (Dış politika htıdiseleri), 19,40 Türk 
müıiği: Karışık program, 20,20 Temsil, 
20,50 Konuşma (Haftalık posta kutusu), 
21,10 .Müzik (Riyaseticümhur bandosu -
Sef: İhsan Künçer): MİLLİ ve ALEMDAR Sinemalarına 

1 - Carl Teike: Marş. 
BU HAFTA VAKTINDA BİLET AL1\.1ADAN GİRİLEMİYECEKTİR! 2 - B. Godard: İkinci vals. 

ÇÜNKf : Bütün sanatkarlarımızın en yüksek kudretlerine yükscld4:1eri, en büyük Türk filmi ve Türkiyenin ses dehası olan ~l'ÜNİR NURED~ 
nİN'in ilk filmi 

3 - Wes\on - Nicholl: Eglogue (Aşk 
şarkısı). 

BAŞLADI ! f A L L A H 1 N C E N N ET i 1 BAŞLADI ! 
4 - Ccsar Franck: Senfonik parça 
5 - Louls Grossman: Çardaş. 
22.00 Memleket saat ayarı, ajans haber

leri, ziraat. esham - tahvilat, kambiyo -
nukut borsası (Fiyat), 22,20 Serbest saat, MÜNİR NUREDDİN- HAZIM - FERİHA TEVFİK - BEHZAT - HALİDE - :MUAMMER - GÜLZEREN. Bu filmde 

İstanbul halkının hayranlıkla teslim edecekleri bir sanat harikası yaratmışlardır. 
• 22,30 Müz.ik (Opera aryaları - Pl.), 22,55 

Müzik (Cazband - Pl.), 23,25 - 23,30 Ya
rınki program ve kapanılj. AÇIK TEŞEKKÜR - Beni hem 

ıstıraba, hem korkuya düşüren va. 
him bir egzemayı üstadane tedavisi 
ve ihtimamile umulmadık kısa hir 
zamanda iyileştiren doçent doktor 
Bay Cevat Kerim İncedayıya C'andan 
teşekkür ederim. 

İLAVETEN MİKİ MA US ve dünya ha,·adislerinde son harp vukuatı (ALEMDAR) da matineler: 14. - 16. - 18 gece 20.5 te. 

Gülhanc l\f üsamerclcri 
Her tedris senesi içinde on beş günde 

bir olarak inikad eden G!llhanc nıiisame
rclerlne 24 - 11 - 939 cuma gunü saat 17,30 
da başlanacaktır. 

(MİLLİ) de matineler: 13. - 15 _,.. 17 - 19 gece 21 de •••••••••••••••• 

YENi NEŞRiYAT : , .--------------------ııııı.. 

2 nci sayısı çıknıı~tır. Sinema dünyasının ebediyen iftihar ec\_~ceği • 

Ça1111kapı Şehzadeb&Jı 

AZAK FERAH 
Tel: 23542 Tel: 21 359 

* Enjeksiyonlarımı en büyiik dik. 
katle yapmış olan Aksaray Valde ca
mii karşısında fenni sünnetçi Cela· 
lettin Tezele de müteşekkirim. 

STA D - Bu haftalık spor mecmuasının 1 Bu akşam M E L E K Sinemasında 

AŞK - KADINLIK - SANAT ve GOZELLIK FiLMi 
~......_...._ ____ Ya-nn_Ak_şa_m _, S O N S U Z A Ş K 

SARAY 

Bugün: Matinelerden itibaren 
iki sinemada ayni zamanda Şehir Ti
yatrosu sanatkArları tanınmış musiki 
üstadları mütehassıs Türk teknis
yenlerinin himmet ve gayretleri ile 
"Marmara,, film stildyosunda tOrk
çeleştirilen 1001 gece masallarının 

Huriye Başçı 

Şehremininde Okuyup 
Yazma Kursu 

Şehremini H•lkevlnden: 

Evimizde 18 ya$lndan yukarı tütkçe o
kuyup yazına bilmlyen kadın erkek yurd
daşlar için halk kursları açılmıştır. Fanfar 
için de talebe yazılmasına başl!ınmıştır. 

Kayıt muamelesi için ev idare memurluğu
na müracaat olunması. 

SİNEMASINDA 
,.:)inema kıralı . • . . . Bütün kadınla. 
rı teshir eden genç J ön Premye ve 
sinemacılığa intisabdan evvel kov. 

boyluk yapmış olan 

Garry Cooper 
MERLE OBERON 

Baf Rollerde: 

LU i S E RAİNER 
Ayrıca . En son FOKS dü nya havadisleri ve renkli Pompei harabele

ri. Vezüv ve Napoli şehri. 

Dikkat : Bu gece için loca kalmamıştır. Telefon 40868 
' MELEK gişesi bugün sabahtan itibaren açıktır. , 

UŞAK ÜLKÜ LiSESi 
DiREKTÖRLÜ GÜNDEN: 

en muhteşemi 

1 ·GÜLNAZ 
SULTAN 

40 kisllik saz - 35 kişilik koro heye
ti 20 klşllik mehter takımının iştira
kile sarkın Iüsünkflr güzellikleri ara
sında canlandırılan büyük ask ve 

iJ] tir as sahescıi 
~ _et ---

BORSA KOVB YU AŞKI 9, ıo ve 11 inci sınıfımı:ıa naklen namzed kaydedilmiş olanların 25-11-939 tari

hine. kadar muamelelerini tekemmül ettirmeleri icap eder. Bu tarihe kadar mua-

Bastan başa kahkaha, nese ile dolu • 
İstanbulda ilk defa 

2 - SABAHIN DÖRDÜ 
(Am•n K•yn•n•m duymasın) 
Bilyük fransızca sözlü vodvil 

çatLD Fransızca sözlü filminde bütün seyircileri gaşycdece tır. k · Yerlerinizi, 1 melelerini bitirmiyenlerln kayıdları silinecek ve yerlerine başkaları alınacaktır. Ka- FERAH -AZ A Kda · 

21 • 11 • 939 
evvelden aldırınız. Telefon: 41656 ------ yıd için fstanbulda (YUCA ÜLKÜ) Lisesine dahi müracaat olunabilir. 

5.:n Lon<!ra 
Nevyorlı: 129.28 

Parla 2.9603 

#" .............................................. , 
Şarkın ve T ürklyenin en muhteşem en vasi 

, ___________________________________________ , 
T A K s i M SİNEMASINDA Mlll no 6.7875 

Cenevre 29.1475 

Amstttdam 69.0075 
Berlln 
Brilksel 21.2875 
Atfna 0.965 
Sotya 1.6025 

Praı 

Madrfa 13.6025 

Va!'IO'H 

Buda~ 23.682~ 

BOkret 0.915 
Belcnıd 2.48 
Yokohama 31.45875 
Stokbolm 31.0125 

U oston 

ESHAM ft TAllVfl .AT 
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YENiÇERi HASAN 
Buıün matinelerden itiba ren: İstanbulda ilk defa 

1- ALTIN HARBİ 
Gerges Brent • Olivia de Havilland · 1'1argaret Lindsay Kap tan Blut 

Türkçe Sözlü ve Türkçe musikili ve Keşif alayı gibi yalnız büyük filimler yaratan dahi r ejisör: 
"KERTEZ" in şaheseri.- Tamamen Renkli -

2 • NEŞ'E YAGMURU 
Bestekarları: AKTAKİ - SADİ - ZEKİ 

Okuyanlar : Mualla - Numan İçli Ses - Hamiyet Duygulu. 
Musiki Heveti: Kemani SADİ - Kemani Demir Ali - Ka-

n~ni Ahmet-Klarinet Şükrü-Udi Zehri Avrupa ve Amerikada çok sevilen meşhur RAY VENTURA ve ar. 
kadaşları cazının iştirakile. Revii, modern danslar (Şen ve şuh mü. 

Rakkase: Ayşe Müjgan zikle süslenmiş) emsalsiz gençlik ve neş'e filmi. 

~---------·-----------.,/ ~ ......... •••• .. •••B•u•f•il•m•p•e•K•y•a•k•ı•n•d•a•A-nk•a•r•a•d•a•U~L~U~S~s~in~e~m~a~s~ın~d~a~g~ö~st~e~ri~lec~e~k~ti~r~· ~, ,~---............. _______ .. _____ .. __ ~ 
~~~;;;;;;~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

Merkez Bank•aı peıln 112.-

Dıtiyar doktorun tatlı sesi duyuldu: 
_ Ne oldun evlat? Bu ne dalgınlık? Boğaziçi .:ni 

aklımı geldi? 
Ferhat kıpkırınrzı kesildi. 
Yarım santtenberi, onlar konuşurken, Şirin'e ba· 

kakaldtğını düşündü. Muhterem ihtiyarın geniş ve 
samimi davranışını fena mı kullandı? Ihtiyar dok
tor, genç doktorun gözlerini okuyuverdi. Hemen 
sözü değiştird1. Kadehini kaldırarak sordu: 

- Bunu nasıl buldun? Inbikten iki defa çekil
miştir. Merhum yeğenimin Germanşah'ta güzel bir 
çiftliği vardır. Bağları, bahçeleriyle meşhurdur. Bu 
oranın mahsulüdür. Her sene çekip getirirler. Şa· 
raplan d& c.nfestir. Yemekte tadına bakıırsın. Oyle 
ya, oy1e ya, karnımız acıkmış ta haberimiz yok. ln. 
san Şirin'le beraber olunca, her şeyi n~utur · 

Şirin kalktı, köşkteki kızlara seslend1· 
- Mihrümah! Mihrümah! 
- Beli! 
Kır"l'l.ızı önlüklü, beyaz bir kız göründü: 
-· Sebrevan! Şebrevan! 
:._ Beli! 
Beyaz onlı.iklii, parlak siyah, sevimli bir zenci kı1 

fırlndı. 
Siyah, beyaz mermer kaplı, somaki ocaklı yemek 

&alonuna girdiJer. Ortadaki değirmi masa çiçeklerle 
kaplıydı. Çiçeklerin ortasında, az yiikseklikte bir 
kanarya knfl"'si konmuştu. Doktor Ferhat, masaya 
bakınca; beş takım gördü. Acaba daha iki misn!ir 
mi var? diye düşündü. Bu ilk gecenin s!adeti baş
kahn tarafından bozulmamalıydı, hatta ihtiyar dok
tor bile fazla gelmeğe başlamıştı. Şirin1e başbaşa ... 

Şirin gülümsiyerek, anlattı: 

(E3} 
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YAZAN: AKA GÜNDÜZ 
- Bizden başka kimse yok. Bu takım merhum 

oabammdır. Oldüğü gündenberi her yemekte ha
zırlanır. Ruhunu aramızda sayarız. Daha doğrusu, 
ruhı.mun hiçbir zaman bizden ayrılmadığına inanı. 

yoruz. Bu takım da annemindir. Kendisi biraz ra· 
hatsız olduğu için sofraya inemedi. Bin, bin özür 
dileyor. 

lhtiyar doktor kanaryayı göstererek sordu: 
- Sevgilim ôu akşam neye böyle sus pus'. 
- Girer girmez iltifat edip gönülümi almadınız 

da ondan olacak. 

-· Sevgilim Mimi! Bana darıldın mı? :!\Ierak et· 
mc ben seninle evleneceğim. 

Kanaryada ses yok. 

- Şiri:ı! Kızım! Bu bnna iyiden iyiye darılmışa 

benziyor. 
- Müsaade ediniz, sizi ben barıştırayım. (Kuşa) 

Mimi! 
- Çik! 
- Darıldın mı gelinim? 
- Cik, cik! 
- Kusa bir canlılık sıeldi. 

No. 7 
- Hadi, aşığına b ir şarkı söyliyelim. 
- Cik, cik, ciiik! 
Şirinle kanarya adeta konuşuyorlardı. Şirin, Fer

hadın Gorçakofun mu, Çaykofskinin mi oldu~unu 
pek anlayamadığı bir besteden ses oyunlan yapmıya 
başladı. Kanarya çılgın bir hareketle kanatlarını 
yanlarına sarkıttı, göğsünün tüylerini kabarttı ve 
kendi bestelerine başladı. 

- Bunun anasile babasını Tebrizden gönder. 
mi.§krdı. Bu yavruları ben aldım. Kardeşi öldti, hu 
kaldı. Şirir de konuşmasını ve ötınesinı Öğl'etti. 
Kasrı - Şirin'in ben güveysiyim, bu da gelini! 

Ihtiy<ı.r doktor şakalar arasında çalunını getire
rek kendine öyle bir yer seçt i ki Ferhatla Şirin yan
yana oturdular. Ferhadın sağından ine~ bir siinbiil 
kokusu gelmiye başladı. . 

Kristal takımların ortasında bir toprak testı du
ruyordu. Beş on kuruşluk, hatta iyi pişirilmemiş bir 

toprak testi ... 
- Evlat! Ben şarabı, hele yakut renk şarabı 

testiden içerim. Omer Hayyam bir ruh ve gönül dok. 
toruydu, ben bir bp doktonıyum. Az çok meslektaş 

sayılırız. Meslektaşımın ölmezliğe kavu§an ruhunu 
şad etmeği vazife bilirim. 

- Paristen son ayrılışımda Hayyamın bir ingi
lizce tercümesini görüp almıştım. 

Şirin hemen atıldı: 
- Onlar bir kaç türlüdür, siz hangi baskısını 

aıdınız? Minyatürlerle süslenmişini mi? O da bizde 
var. Teyzemin kızı kocasile Londradadır, o gönder. 
mişti. 'I ürkçye de tercüme edildi mi? 

-· Istanbulda Debistanı - Iranyan mektebi mu
allimlerinden şair ve edip Hüseyin Daniş Bey var
dır. Onun tercümeye başladığını işitmiştim, bastırıp 
bastırmadığın ı bilmiyorum. Fakat bir çok rübailerini 
mektep arkadaşım filozof Rıza Tevfik türkçeye çe
virmişti. O da ağızdan ağıza yayılmakla kaldı. Mer
hum babam derdi ki Hayyamın tam turkçe tercüme
sini Maarif Nazırlarıınızdan meşhur ~fani! Pa~ yap
mış. 

ihtiyar doktor karıştı: 
- Münif Paşayı tanırım. Uzun zamanlı:ır bir 

fevkalaJ e he~etin başında olarak Tahranda bulundu. 
Farsçayı bütün inceliği ile bilirdi. Çok kiba:: ve lıil. 
gin bir zattı. Şimdi ne yapıyor? Abdülhamit onu da 
kahretıniye kalkışmış diye duymuştum. 

- Evet unutturulmuş bir vaziyette .. Şchzade
başındaki konağında oturmıya memur. Erenköyün. 
deki köşküne bile gitmesi yasak! 

Mimi o kadar hırçın ötmiye ba~ladı .ki Şirin gfı
lümsıyerek ihtiyar doktora: 

- Amca baba! dedi. Sevgiliniz, sofra ba~ında 
bu kadar ciddi şeyler konuşulamıyacağını haber ve. 
riyor. Mimiyi ikide bir kızdırırsanız sonra size var-

maktan vazııeçer. (Devamı vıır) 
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MilleUerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memlekeUer için abone 
bedeli müddet surasiyle 30, 16, 9, 
S,5 liradır. Abone bedeli peşindir~ 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuru:iluk 
pul ilAvesl lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERt 

Bariz Bir 
Tezat 
O fin, 20 imzalı bir mektup aldık. 

Aldığımız meJktubu yazanlar 
diyor ki: 
''- Bizler, bundan dört beş sene 

evvel, mülkiye ve hukuk fakültesini 
ikmal ettik. Askeri vazifelerimizi 
yaptıktan sonra, mu.lıtelif Vekaletler. 
de vazifeler aldık. Bilahare, devlet 
hesabına Avrupada tahsile itÖnderi. 
lecekler için açılan müsabakoya işti. 

rak ettik. - ·- ..... · 
Bir kısmımız iki sene evvel ve 

bir kısmımız da sekiz ay evvel Av. 
rupaya gönderildik. Son hadise üze. 
'rine umum meyanında yurda çağı. 
nldık. Bitaraf memleketlerde tahsil. 
!erimize devam etmemiz için mensup 
olduğumuz Vekaletler nezdinde yap. 
tığımız teşebbüse, mezkôr Vekalet. 
ler, pek haklı olarak, bu hususta sa. 
lBhiyetll makamın Maarif Vekaleti 
olduğunu ve bu itibarla da Maarif 
Vekatetinin hakkımızda vereceği ka. 
rardan başka bir karar ittihazına ken. 
dilerinin salahiyetli bulunmadığını 

söylediler. 
Şimdi, Maarü Vekaletinden Heye. 

ti Vekileye giden bir rapora nazaran, 
Vekiller Heyeti: 

1 - Fen ve teknik tahsil edenlerin 
hepsinin, 
· 2 - İçtimai ilimlerden tahsill'?ri. 
.. ı" 'hft,. .... , .... }.;., con,.c1 lcııfAnl:ınn . 

3 - Kendi hesabına tahsil edecek. 
lerltı kaffesinin, tekrar tahsil yerle. 
ıine gönderilmesine karar verdi. Ve 
bizlere de, • kanunlanmızın hiçbir 
kıymet vermedikleri halde, • İstan. 
bulda doktora yapmamız teklif edil. 
di. 

Eski memuriyetimizden mahrum 
oluşumuz, • ve yeni ıntlaş kanununun 
neşri dolayısile • kıdemden kaybedi. 
şimiz, hiç nazan itibara alınmadı. 

Yaptığımız itirazlan dört noktada 
topladık. Fakat dinletemedik. 

Bu itirazlarmm: şunlardı: 
1 - Harp tehlikesi gönderilmemi. 

t:e m~ni ise, bu sebep, fen ve teknik 
tahsillerini yapacaklar için de mev. 
cuttur. 

2 - Kendi hesaplarına tahsile gi. 
deceklerin miktarları bir tahdide ta. 
bi tutulmadığına göre. bi1:im gönde. 
rilmemize döviz meselesi de mani de. 
ğildir. 

3 - Şimdi, içtimai ilimlerin Avru. 
pada tahsiline lüzum göri.ilmüyorsa, 
)'eni tebelliir eden bu fikrin aksine 
kani bulunduğu sıra~rda Avrupnyn 
gönderilmiş olanların hakları mah
fuz tutulmalıydı. 

4 - Şayet böyle yeni birer kanaat 
blevcutsa, yeni "maaş ve hakimler 
kanunu" nun. Avrupada tahsil ya. 
panlara büyük haklar bahşeden mad.. 
deleri değiştirilmelidir." 

Mektup burada bitiyor. Ve burada 
bizim hayretimiz başlıyor: Zira, bir 
taraftan, birçok talebelerimiz. Al. 
nıan;ra gibi haliharJ'te bulunan bir 
nıemlekete gönderilirlerken, diğer 

taraftan, bir kısım talebelerimizin 
harp bahanesile bitaraf memleketle. 
re dahi ~önderilmemeleri arasında. 
ki tc7.ada bir türlü mana VCTCmcdik. 

Bu hususta tenvir edilmek fırsatJ. 
nı kazanmak ümidiledir ki. şayanı 

dikkat bulduğumuz bu mektubun hu. 
lasasrnı, bu sütuna geçirmi§ bulunu. 
Yor uz. 

İzmir Defterdarlığı 
Ankara, 21 (TAN) - İzmir mu. 

hasebe müdürü İbrahim Hekimoğlu 
Vilayet defterdar muavinliğine tayin 
edilmiştir. 

~ 

Dün Anadolumm Muhtelli 
Yer1crinde Zelzele Oldu 

Dün Dikili, Gümüşhane, Giresun, 
Erzincan ve Erzurumda zelzele ol -
?nuştur. Hiçbir hasar ve zayiat yok. 
tur. 
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-Ecnebi Karikatürü-

Yanlış Kitap Meselesine 
Dair Bir ~aç Söz! 
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da yazdığınız ba,maka- memleket borcu idi. Bunları yap
le ile ''TAN,, da intifar eden malda vaziyetimin çok fenalaşa

cağını biliyordum. Ve maalesef 
bu bahse ait yazıları, "26,, se-

, .......................................... ! 
!. ... ~.~~~-:. -~~~~-~: .. :~.~~!~~~ .... f 

Y
o.n.h~ kit o.p,, m.es~lesi, artık 

münakaşa şeklinden çıka
rak "yanlış kitap dedikodusu,, şek. 
lini aldı, diyebiliriz. Bu münase
betle maarif erkanından tutunuz 
da lise muallimlerine, hatta bütün 
memleketin münevverlerine tariz
ler yağdırıldı ve hala da yağdırıl
makta .. 

eseri tashih ed erek okuttukıarına 
ben eminim. Maamafih bunu isbat 
ede<:ek bir çok hac.liseler ve vesi. 
kalar da gösterilebilir. 

netice de korktuğum şekilde tecel-
nelik bir hoca dikkati ile oku- li etti. o zaman vekalet müdürlük. 
dum. terinden birisinde bulunan ve ri-

Size yazacaklarmıı gazete- yaziye kitaplarım zevcesine Ame-
nizle netredebilirıiniz. rikan eserlerinden tercüme ettirip 

bunlar üzerinde bazı rötuşlar ya-
1932 - 1933 ders yılında okutul- pan, fakat, yeni ticaret kanunu. 

mak üzere Maarif Vekaletince yaz- muza bakmak, memleketimizdeki 
dırılmış olan "Orta okul Iliyaziye bankaların faiz usullerini tetkik 
kitaplarında,, pek çok yanlış bu. etmek kül!etine katlanm.ıyan bir 
lunduğunu hayretlerle gördüm. Ve zat, bana evvela • şifahen teessüf-
bunlardan bahsederek, zamanın lerini ve "çizmeden yukarı çıktı-
Maarif Vekiline bir mektup yaz_ ğunı., bildirmiş; Vekaletteki vazi-
dım. Bu mektup üzerine 16 mart fesinden aynlmadan bir kaç gün 
1933 de, o vakit, orta tedrisat u- evvel de aynca canımı yakmıştı. 
mum müdürü bulunan zattan iste- Bir eseri, on sene okuttuktan son 
diğiniz zam~ görebilecei!iniz ati- ra, onun, mürettip hatalarına ka.. 
deki tezkereyj aldım: dar yanlışlarını saymak, bence 

"Vekil Beyefendiye yazdığınız doğru bir hareket olamaz. Yanlış-
28 şubat 1933 tarihli mektup, lar vaktinde söylenmiş olsaydı bu 

hareketin samimi olduğuna inan. 
riyaziye kitapları hakkındaki 

1'"fl.ak mümkün olurdu. 
fıkra miinascbetiyle bana te\•di 

buyurulmuştur. Ticaret hesap

larında bahsettiğiniz hatalar 

hangileri ise, yeni tab'mda na. 

zarı dikkate ahnmak üzere bil. 

dirmenizi rica ederim, efendim.,, 

Bu resmi tezkere üzerine riyazi. 

ye kitaplarının birinci cildi için 

36, ikinci cildi için 27. üçiincü cıldi 

için de 23 ki ceman 86 sayfa eseri 

cedit kağıdı üzerine yazılmış, tica

rete ve riyaziyeye ait bir "Yan
lışları Tashih eseri,, tanzim edip 

Vekilliğe ve orta tedrisat uınum 

müdürüne birer nüsha gönderdi;. 

Bu kitapların fk1nct tabı ta
dilat ve tashihat yapılmış 

olarak çıktı. Fakat, yalnız sayfala
rını işaretlediğim hatalar düzeltil. 
miş ve bu hatalarla alakalı diğer 
sayfalardaki yanlışlar düzeltilme. 
miş olduğu için, bu sefer riyaziye 
-re 1eq .ı1q +eq.rnq l!qt?p 1ıe1delP1 
nuştı. Bunu da • gazete sayfaları
na aksettirmeksizin • Vekalete bil
dirdim. Bu kitaplar tedris sahasın· 
dan kaldırıldı. Yerlerine, bugün 
okutturulmakta olan kitaplar kaim 
oldu. Eski Yurt bilgLcıi kitapları 

hakkında da ayni surette hareket 

ettim. 
Bu gibi hareketler, bir nmallim 

Mektep kitaplarının h~taların
dan bahsedild~ği bu sıralar· 

da Vekaletin yeni tabettirdiğı ve 
ilk defa fransızcaya başhyan ta
lebeye ait bulunan fransızca kita
bında da Une pupitre, La mascu. 
lin gibi "mürettip hatalarını,, bu ki
tabın yabancı bir lisana yeni baŞ
lıyan talebeler için çok güç oldu
ğunu, 33 haftalık ders senesinde 
2 • 3 sayfalık 34 dersi, 60 • 70 mev 
cutlu bir sınıfa okutmanın imkan
sız bulunduğunu, dördüncü hafta. 

da, henüz türkçe grameri bilmiyen 

talebeye Verbe etre fiilini ve ba

zı güç cemi kaidelerini • "eau,, ile 
nihayet bulan kelimelerin cemi ka
ideleri gibi - ezberletmenin doğru 
olamıyacağını, daha ilk derslerde 
8 - 10 cevabın • tabii suallerile • 
bellettirilemiyeceğini; Chambre, 
Chaise, Classe gibi nisbeten güç 
kelimelerin _ istenildiği gibi - dör. 
düncü haftada imla olarak yazdı
rılamıyacağını... "Fransız mek. 
teplerinde a n a d i 1 i fran. 
sızca o 1 a n F r a n s ı z ço
cuklarına bile bunların; mürekkep 
sadalı ve sadasız harflerin • eh, ph, 
ai, ei, em, en, on ilah - sadalarının 

öğretilmediğini misal getirerek,, 
söylemek mümkün:iür. 

Bu böyle olmakla beraber, bu· 
gün okutturulmakta olan kitapla. 

TAN'ın "Felek,, sütununda se. 
vimli meslektaşımız Burhan 1'.,e. 
lek te zarif kalemile bu meseleye 
temas etmektedir. Zannderim ki. 
bu müzmin kitap derdi, bu yazıda 
yarı mizahi bir üslupla, faJrnt pek 
güzel, teşrih edilmiştir. 

Bu yazının yalnız bir noktasına, 
müsaadelerile, bir kaç satırla ce
vap vermek istiyorum. 

Burhan Felek: " ... Lakin dedik
lerine göre bu kitap on senedir 
mekteplerimizde gürül gürül oku. 
nuyormuş. Ben on senedir bu yan
lışlar, nasıl görülmedi, diye şaşı
yorum,, diyor. 

Bir kaç gün evvel İkdam'da Se
liimi İzzet Sedes te bu yanlış ki. 
tap dolayısile yazcltğı hayli acı 
sözler arasında: "Muallimlerimiz 
senelerdenberi bu kitabı okutmak. 
tadırlar. Demek ki, onlar da türk
çe bilmiyorlar, onlar da vezinden 
kafiyeden anlamıyorlar. Kendileri 
muhtacı himmet bir dede, demek. 
Çok acı! ,, demektedir. 

Halbuki asıl pek acı olan şey: 
Bütün türkçe' ve edebiyat mual
limleri için ceffelkalem böyle bir 
hüküm vermektir. 

Bu ikinci yazı da eğer mizah sii
·tununda intişar etseydi, "ağırca 

bir şaka,, der, geçerdik. Fakat bu 
sözlerin ciddi bir sütund'.3. çıkması 
bütün alakadarlara üzüntü vere. 
cck bir mahiyet arzetmektedir. 

Muallimlerin bu kitaptaki hata
lardan bihaber oldukları ve hepsi
nin ayni kitabı okutmakta bulun. 
duklan nasıl iddia olunabilir? 

O yanlışları bizim gibi daha bir 
ı çok arkadaşlarımızın gördüklerine, 

-:. yedi sekiz sene evveline ni:l 
betle, daha iyi olduklarını bazı ha. 
talarına ve usulsüzlüklerine rağ

men. söylemek çok doğru bir ha
reket olur. Yeni hazırlanacak ders 
kitaplarımızın da tedris ve peda
goji kaidelerine daha uygun ola· 
eaklan da şüphesizdir. 

Hakikatin tenviri için tam i
ki sene evvel cereyan eden 

bir hadiseyi anlatmaktan kendimi 
alamıy acağı m: 
Haydarpaşa lisesi son sınıfların

dan birinin edebiyat dersi iki se. 
ne evvel bana verilmişti.· Burada 
da ötedenberi okutulmakta olan 
"metinlerle muasır Türk edebiya. 
tı,, kitabını bazı arkadaşlarımın ıs

rarlarına rağmen okutmadığımı ve 
hatta bu yüzden ?ek değerli bir 
arkadaşımla aramızda adeta müca
dele şeklinde bir miınakaşa cere. 
yan ett iğini lisemizin bütün mual
limleri ve idarecileri bilirler. La
kin ne bu hatalan, ne de diğer e
debiyat kitaplarında göze batan 
yanlışları gazete sütunlarında teş. 
hir etmeyi münasip görmemiştik. 

Sözlerimi bitirmeden şunu da i. 
lave etmeliyim ki, "yapmak güç, 

yıkmak kolaydır.,, 

Yine malumdur ki. tenkit; yal

nız h~ta arayıp bulmak değildir ; 

bir eserin doğru ve yanlış cihet

lerini bitara!ane tetkik ve tahlil 

etme!ftir. Eldeki edebiyat kitapları 

için henüz . bu yolda bir tenkit ya. 

pılmnmıştır. Kim ne derse desin, 

gerek Mustafa Nihadın "Metinler. 

le Muasır Türk Edebiyatı Tarihi,, 

gerek İsmail Habibin "Edebi Ye

nililj imiz,, unvanlı eseri içinde ba

ZJ s ıınlışlan bulunmasına rağmen 
şüphesiz ki, uzun ve ciddi bir çalış. 

manın mahsulüdür. Bitarafane söy. 

leınek lazım gelirse her ikisi de 

hiçbir zaman yakılacak değil, bel

ki daha mükemmellerinin yapılma

sı arzu edilecek değerli eserlerdir. 
"Bir bardak suda fırtına kopar. 
mak,, kabilinden yazılarla efkarı
umumiyeyi bulandırmak ve adeta: 
"Eyvah, mekteplerimizde pek kö
tü kitaplar okutturuluyormuş., gi
bi yersiz hükümlere meydan ver. 
mek ve hele bu işlerden tamamile 
gayri mesul olanlara da bir mesu. 
liyır.t hissesi çıkarmıya uğraşmak 

bilmem ki, insaf ve adalet düstur
larile ne dereceye kadar kabili te
lif ~r? 

S•!lt§ 
Halkın Sıhhati 
ilmin Tecrübe 
T ht ::ı. 1. u. :! 'lı ? a ası mıuır. 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Haseki hastanesinde lohusaların 

üç kişi bir yatakta yattığını, 

doğan çocukların gazete kağıtlarınıı 
sarıldığını yazdığım bir yazıda bu 
da\'a etrafında kıyamet koparsak ye. 
ridir, demiştim. Dün Belediye Mecli. 
sinin içtimaında General Refik Mü· 
nir, hastaneler davası hakkında şu 

malfunatı veriyor: 
" Memlekette belediyenin beslediği bir

çok hastaneler vardır. Yalnız halk bun
lardan tamamen isti!ade edemiyor. Bu 
hastaneler halka hizmet etmiyor, i~lerinde 

tatbikat dersi yapılıyor. Profesörler müra~ 
caat eden hastalardan kendileri için ente
resan mevzulu hastalan seçiyor, diğerleri
le alakadar olmuyorlar. Çünkü maksat 
tedrisatbr. Belediye, halka yardım ediyo
ruz diyor, fakat hakikat halde halka de
ğil, maarife yardım ediyor." . 

Belediye hastanesi dediğimiz zn. 
man, aklımıza fakir halkın sıhhat, 

hayat, şifa bulmak için başı sıkıştığı 
zaman koşacağı miiessese gelir. Bu 
müessesenin kapısı arkasına kadar 
açıktır. Gayesi de bu hastaları teda. 
vi etmek, hastaneyi terkettikten son. 
ra da muhtaç olduğu ilacı ve şifayı 
kendisinden esirgememektir. Hasta. 
nelerin memleketin ihtiyacına kafi 
olmadığını gazeteler mükerreren 
yazdıkları zaman, Belediye bütçesi. 
nin ancak bu kadar yapabileceği or. 
taya süriilmüştü. Belediye bütçesinin 
hastanelere ayırdığı tahsisatın nok. 
san olduğu da ayrı bir meseledir. 
Bütçede hastanelere ayrılan tahsisat 
ile, imar ve diğer işlere ayrılan tah. 
sisat arasmda muvazene yoktur ... 
Böyle olmakla beraber, bütçe ıztıra. 
nnı bir kenara bıraksak bile, halkın 
sıhhatini temin gayesile açılan Bele. 
diye hastanelerinin, ancak ilmi tec. 
rübelcre hizmet ettiğini, doktorların 
ancak ders mevzuu olan hastalan se. 
çlp diğerlerini ihmal ettiğini öğren. 

mek ~ok acı bir §Cydir. 
Bu Üniversitelere laboratuvar la • 

zımsa, bu laboratuvar, bu halk hasta
neleri midir? Doktorlara tecrübe 
hayvanı lazımsa, bu Ahmet veya 
Mehmet midir?.. Tavşanlar, fareler 
üzerinde yapılan ilmi tecrübeler yü. 
-ıiinden doktorları zuliimle itham e. 
den himayei hayvanat ccmiyetile he. 
raher değiliz, fakat insanlan tecriihe 
tahtasına çevirip halkın sıhhati ile 
oymyan miiesseseleri itham l:tmek 
hakkımızdır. l\fühim vakalar doktor. 
tara etüd hatta ders mevzuu olmasın 
demek istemiyorum, doktorlar bu gi. 
bi vakalar üzerinde ilmi araştırma. 
lar yapabilirler, fakat Belediye has. 
tanesinin gayesi bu değildir. Bilhas. 
sa doktorlarrn enteresan mevzuları 

SN'İP diğerlerini ihmal etmesi affe. 
dilir bir haksızlık değildir. E!{er Be. 
lediye hastanelerinin gayesi bu i ·e, 
hastane kapılan iizerine "İlmi tahnr. 
riyat laboratuvan" yazmak, ha~tala. 
n miiracaat edip etmemekte serbest 
bırakmak lazımdır. 

Bu~iin Anadoludan tedavi edil. 
mek üzere İstanbula gelmiş ha~tane. 
terde yer bulamadığı için sokaklarda 
sürünen, hastanelerde en kötii şart. 
lar içinde bakılan bir halk varken bu 
müesseselere hastone ismini \'ermek 
fazla bir ga~·retkeşlik olur. 

Belediye reisi Lt'.'ıtfi Kırdarın bir 
doktor olmak münasebetiyle hast:ı. 
nelere fazla ehemmiyet '\'erecefrini 
ümit ederiz. Hatta l\lecidiyckö;\'iinde 
2,000 ki ilik bir hastane yaptırmnk 

iizere olduğunu bildiğimiz i~in, bu 
mesele ile çok 1...-uvvetle alakadar ol. 
duğuna da vakıfız. Fakat eskiden ih · 
mal edilnıişı bu belediye hastaneleri. 
nin daha kuvvetli bir ihtimama la. 
yık olduğu da me~·dandadır, hunu 'la 
gözden kaçırmamasını temenni ede
riz. 

Halkın sıhhati ne ilmin hir tecrii. 
be mevzuu, ne de doktorların ke:di 
ihtimamlanna bağlı. sahipsiz. mesut. 
süz gelisigüzel israf edilecek bir kuv. 
vettir. Halk hastaneler için değil, 
hastaneler halk içindir. 

Çiçek Borsası Açılıyor 
Vilayet ziraat müdürlüğünün Şiş. 

hanede açacağı kesilmiş çiçek borsa
sı için yapılmakta olan hazırlıklar 
ikmal edilmi ştir. Perşembe günü sa. 
babı açılacak olan çiçek borsasına 

ileride daha modern bir şekil veri
lecek ve memleketin mahsulatının 

konınma işi inkişaf ettirilecektir. 
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Heyetimiz 
Parise Gitti 
İngiltere ile yapılan mali ve iktı. 

sadi anlaşmanın teferruatını tesbit 
etmek üzere Hariciye Vekaleti U
mumi Katibi Büyük elçi Numan Me. 
neınencioğlunun riyasetindeki heye
tiıniz, dün Ankarada.n şehrimize gel
ıniş ve ekspresle Parise hareket et
!niştir. Menemencioğlu, Londrava 
gitmeden evvel Pariste Fransız hn
klımetile de temaslarda bulunacaktır. 
Bu temaslar esnasında Fransanın An 
kara büyük elçisi Bay Rene Massigli 
de hazır bulunacağı icin hükumetin
den aldığı emir üzerine büyük elçi 
de Parise hareket etmistir. 
Menemencioğlu seyahati hakkında 

ıgazetccilere demiştir ki: 
u_ İngiltere ve Fransa hi.tklımet. 

lerile sıkı dostluk miinascbetlerimi-
2İn icap ettirdiği bir çok temaslar 
vardır. Bu defa heyetimiz bilhassa 
mali ve ekonomik münasebetlere ta
ru.lUk eden temaslarda bulunacaktır. 
.Bu fırsattan istifade ederek İngiliz 
"Ve Fransız devlet ric:ı.li!e görüşebilc. 
ceğimden ayrıca büyük memnuniyet 
ihisseliyonım. Seyahatimizin üç mem 
leket menfaatleri b'.lkımından fay. 
dalı olacağına kani bulunuyoruın.,, 

Dış Ticaret dairesi reisi Burhan 
Zihni de heyete iltihak ederek birlik
te hareket etmiştir. Diğer azalar ma. 
liye nakit işleri umum müdürü Ce
ıaı Sait, Merkez BankaSl mü!ettisle
rinden Cabir, Hariciye Vekaleti ka
tiplerinden Sadi ve İlhandan ibaret. 
tir. 

Macaristanın 
Takip Ettiği 

Harici Siyaset 
(Başı 1 lııcidel 

bloktan bahis o1arak gaze.telerin ver. 
dikleri haberlere sözü getirmiş ve 
bu blokun üçüncü bir devlet aleyhi
ne müteve<:cih olmaması ve elbirli
ği yapmak arzusunda bulunan dev
letlerle Macaristan arasındaki ihtL 
ltıflann, önce a7.altılması şartiyle, 
sulh uğrunda herkesle teşriki mesai
ye hazır olduğunu söylemistir. 

Hariciye. N-:=x:ı, :'bUiı:Ct:::m ısc;mra, 

Macaristarun Almanya ile olan mü. 
nasebatına geçerek, Führerin, AL 
man • Macar hududunu katı telakki 
ettiği yolundaki sözlerini hatrrlatmış 
ve Cihan harbindeki Alınan - Macar 
silah arkadaşlığını yadettikten sonra, 
Macar - İtalyan münasebatına inti
kal etmiş ve şu sözleri söylemiştir: 

Bizi İtalyaya bağlıyan dostluk çok 
samimidir. Bu dostluğun kuvvetini 
belki de en iyi ifade edenin, her iki 
millet arac;ında, asırlardanben bir 
mukadderat iştiraki mevcut bulun. 
masıdır. 

Nazır, Yugoslavyadan bahsederek, 
kuvvetli bir Yugoslavyanın mevcu
diyeti elbette Macaristnnın menfaati 
iktızasından olduğunu ve her iki mcın 
leketin arasındaki münasebatm ı:a

yanı memnuniyet bir şekilde düzel. 
eliğini izah etmiştir. 

Cacar - Romanya münasebahndan 
bahsederken, nazır, Romanva i1c o
lan anlaşmanın şartlarını izah etmek
tedir; 

"Romanya ile memleketimiz ara. 
sındaki havayı tasfiye maksadile bazı 
teşebbüslerde bulunduk. Bundan 
sonrasınr Romanyaya blrakıyoruz. 

Macar • Rumen münasebatmın salah 
bulması bugün yine Romanyaya va. 
bestedir. 

Romanya bunu arzu eder mi? Ve 
buna muktedir mi? Bu sualin ceva
bı müsbet olduğu takdirde, Roman
ya, realitelere istinat ederek, ve bu 
devrin fikirlerinden ilham alarak, 
modern bir Tuna havzası teşkil et. 
mek üzere hangi şartlar dahilinde el. 
birliği yapmağa hazırdır. Yoksa ta
rihin tazyikini mi bekliyor , 

* Bükreş, 21 (A.A.) - Küçi.'tk arazi 
sahipleri l\Iacar Partisi şefi Dr. Ti
bord Eckardt, Dacia gazetesinin mu. 
habirine beyanatta bulunarak demiŞ
tir ki: 

"20 sene sonra, Alman emperya. 
lizmi yenlden doğuyor ve şimdi Rus 
emperyalizmi yeniden kendini gös
teriyor. Berlin - Bağdat yolu Tuna 
mıntakasından ve Balkanlardan geç
mektedir. Cenubu şarki Avnıpası 
memleketleri arasında siya.si ve eko.. 
nomik bir ittifak yapılmadan ve bu 
memleketlerde müstakar bir bünye 
kurulmadan, bu iki büyük devletin 
arzularına karşı konamaz. 

Dr. Eckardt, sözlerini şöyle bitir-

TAN 

Müfteriye Cevap Parti Grupu 
• Toplandı 

(Başı 1 incide) derindir. Böyle bir sırada, Türk ga.. 
(Başı 1 incide) 

"TAN,, m hakkına ve dürüstlüğü- zetelerinden çoğunun, basit rekabet 
ne de kadirşinasane samimiyetle şa.. ı:iuygulannı bir kenara atarak bir
hadet eden bu makale, aynca, bu işe !eşmeleri ise, matbuat manzumesinin 
resmi bir mahiyet vermek istiyen üstün, ve şuurlu ahengi hakkında 

Alman ajansının telakkilerindeki hepimize gurur verebilecek bir key
muhtclif sakatlıklan sarahatle ispat fiyettir, fakat buna memnun oldu. 
ediyor. ğumuz kadar, bazı meslekdaşlarımı-

Uçüncü bir mesele de Büyük Mil
let Meclisi dahili nizamnamesinin 35 
inci maddesi mucibince kanun, layi
ha ve tekliflerinin ait oldukları en-
cümenlerce müzakere tarzlarına dair 
vaktile verilmiş bir takrire müsteni
den açılan müzakerenin bugün intaç 
edilmesinden ibaret idi. Bizim Almanya tarafından tekzi- zm - bu manzume dışında kalışla

be uğrayan havadisimizin yalan ol- rını - ayni derecede teessürle kar
madığını da tebarüz ettiren Hüseyin şılamış bulunuyoruz. Nitekim, ayni 

Ba~vekilin izahatı 
Birinci ve ikinci meseleler hakkın. 

Cahit Yalçın, makalesini şu cümle- teessürü, "Akşam,, refikimiz de duy_ - - da izahat verme}{ üzare ilk defa söz 
lerlc tamamlıyor: muş ve dünkü nüshasının i1k sayfa_ alan Başvekil Dr. Refik Saydam bu 

4'Ajansın her tiirlü ciddiyet ve sındaki "Dikkatler,, sütununda, şu meseleler hakkmda ı;;u izahatı verdi: 
haysiyet hudutlan haricine çıkan, satırlan yaznuştır: "Birinci Büyük Millet Meclisi a-
ve bizi şiddet ve nefretle mukabele. "- Anadolu Ajansı, D. N. B. Al. zasından olup ta bugünkü vaziyetle-
ye scvkcdcn sözleri en sonra geliyor. 
''TAN,, gazetesinin bu havadisi ne~
retmesi "Bazı Tiirk matbuatı ile in. 
giliz • Yahudi mümessiilcrinin mii§
tercken yaptıkları faaliyetin bir nü· 
munesi., imiş. 

"Almanların ba~ına taş düşse, bn. 
nu gökten yahudi AI1ahın attri:rını 

iddia edecek kadar bir ''delire de 
Persccution,, içinde bulunduklarını 

biliyoruz. Fakat, Alm:ın ajansı ağ. 

zmdan Türk matbuatına karşı bö~•le 
iğrenç bir iftira için hi~bir muhaffif 
sebep tasavvur ve kabul edemeyiz. 
Türk matbuatı diinyanm en temiz, 
müstakil, vatanperver matbuatulır. 

Şeref ve nam\•stan hissedar olan bir 
ağız, ancak deliJJcrini neşir ve ilan 
etmek suretiyle böyle bir söz söyli
yebilir. 

"Yokc:a, iftira!fl, kcndMnin yfü:ft· 
ne ~arpılmak suretiyle rcd ve iade 
olunur. 

"Alman telgrafı Türkiyenin efka
n umumiyeyi Almanya ve Ankara. 
da'ki Alman mümessili ale:vhinde 
tahrik siyasetini terviç eder gibi gö · 
riincHF'•ii vohmda bir şikfıyct l'e ya. 
n tehditle bitiyor. 

"l\Iemlckctimizdeki blltün sefirler 
gil>i, Alman miimcssili de bizim için 
her zaman hatırına ve sahsına ria. 
yet edilecek bir misafirdir. Ona kar
sı hir tahrik 11e v:udır, ne <le oJalıi?ir. 
Almanya aleylıintle bir tahrike gelin. 
ce; Tlirldye böyle bir şeyden fnyda 
görse hile hiçbir zaruan bu u6rımla 
bir zahmete gil·meğe li~zum hissct.
mez. ÇUn'kil Almanlatın kenc1t ken-

man ajansının hayli cüretkar bir ri muavenete muhtaç olan zevat için 
tekzipnamesini neşrediyor; Türk ga. mevzuata istinaden bir şey yapJl • 
zetclcrinden bazılan da. kendi refik. mak imkanı olmadığına, fakat bun-
lerinden biri aleyhine olduğu halde, lara her hangi bir şekfldc yardım e
bunu mütalea beyan etmeksizin baş. dilmesi Partice karar altına alınırsa 
sütunlarına koymuştur. bu karann hükıim~tçe tatbik edil • 

Merak edilecek şey... mesi tabii bulunduğunu beyan ettik-
Bir gün, bizim ele muğber olduğu. ten sonra Atatürk için yaptırılacak 

muz bir hadise ıuhur eder de, şu, anıt kabrin muatl}e1esini mümkün o
veya bu Almana çıkışmamız 18zını lan süratle ikmale çalıştığını, evvel. 
gelirse, acaba D. N. B. ve Berlin ga. ce umumi heyetin verdiği karar vcç
zetcleri .efkar ve hissiyatımıza böy. hile anıt kabrin yapılacağı rı1ahal -
Iec~ ncşı,,. vasıtası olacaklar mı? deki bir çok eşhasa ait 287212 mct

Umit etmek isteriz ki, Anadolu relik arazinin istimlakine dair mua
Ajansı, btmu temin ettikten sonra, 1 melatın ekserisi intaç edilmiş ol<lu
Alman1ara terciimanlık ve vasıtalık ğunu, henüz istimliık muamele:-:i bit. 
etmiş bulunsun!,, miyen bazı arazi sahiplerinin bedeli 

• istimlak hakkındaki itirazları ait ol-
"Akı:am,, gazetesinin Anadolu A

fansiyle birlikte kasdettiği gazete, 
"Cümhuriyet., refikimizdir. Bu refL 
kimiz, maalesef, "D. N. B.,, Ajansı
nın, Türk matbuatında bu derin ve 
haklı hiddeti uyandıran telgrafxnı 

sade birinci sayfasının baş sedirine, 
kalın bir çerçeve iç:ine ve altına hiç_ 
bir mütalea katmadan oturtmakl::ı 
kalmamış, bunu yapışından bir gün 
sonra. yani dün, ayni mcvzua müte
allik bir yazı yazarak, demiştir ki: 
"- Ti.irkiycde, gazetelerine ynnlış 

l.ıaher gönderen bazı ecneM muha. 
birler \'ardır: Ve D. N. B. nin haksız 
olnuynn tekzibini mucip olan yuka. 
rıki nıcMle, bunların ne birincisi, ne 
de bu gidişle, sonuncu,.,ndur!,, 

"Cümhuriyet,, refikimizin, D. N. 
B. yi haklı buluc:unu. hatta onun sa... 
ae bu seferki hakaretini hazmetmek-

duğu mahkemece tetkik edilmekte 
bulunduğunu ve sahaya dahil olup 
ta nerede oldukları malum olmıyan 
arazi sahiplerine de mevzuat daire
sinde icap eden tebligatın yapılmıa 
olduğunu umumt heyete bildirdi. 

Bu meselelerin ikmalinden sonra 
Atatürk için yapılacak amt kabrin 
şekline ve mimarisine ait hususl::ı.n 
beynelmilel bir müsabaka ilanı iJe 
halletmek mukarrer olduğunu ve bu 
müsabakanın milli sanatkar ve mi. 
marlarımıza da açık bulundurulaca
ğını ilave etti. 

Yaptırılacak anıt kabrin sırf Ebc
cli Şef Atatürke mahsus bir abide ve 
yahut Türk milleti ulularına eahi e
bedi istirahatgah olabilecek bir milli 
panteon olması mı lazım geleceğinin 
ayrı.ca Partjye_mijrac~atla karn

1
r al

hna aldırılacagını da beyan et ı. 

Hatipler söz aldılar 
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lngiltere, Denizlerde 
Alman lnraç Mallarını 

Müsadere Edecek 
(Başı 1 incide) 

.bd.tan Gemilerin Sayısı: 13 
Diğer taraftan maynlere çar. 

parak batan gemilerin sayısı da 
kabarmaktadır. Bu şekilde batan ge
milerin sayısı on üçe varmıştır. Al
man radyoları ilk önce bu gemilerin 
batması mesuliyetini İngiltercye yük 
letmek istedikleri halde hugün me
suliyeti itiraf ederek hedefin İngiliz 
gemilerini batırmak olduğunu söyle
mişler, Hamburg, Kolon ve Zeesen 
istasyonları ayni mealde neşriyat yap 
mışlar ve bu arada bitaraf devletle
re mensup gemilerin ele batmasının 
Almanyada teessürle karşılandığını 

s.ıöylemiştir. 

Bugün üç İngiliz mayn tarayıcısı 
ve balıkçı gemisi batmıştır. 

İngiliz Amirallik dairesi şu malu
matı veriyor: 

Mastif isminde bir mayn tarayıcı 
gemisi, İngilterenin şark sahili. açı

ğında bir Alman maynine çarparak 
batmıştır. 

Bir gemici ölmüş, beş tanesi kay. 
bolmuştur. Geminin. diğer mürette
batından 9 kişi kurtarılmıştır. 

1936 senesin~e inşa edilen Mastiff 
4 pusluk bir top ve daha aşağı çapta 
4 topla mücehhez idi. 520 tonluk o
lan bu geminin sürati 13 mil idi. 

Diğerlerinin isimleri Henkens ile 
Sece Sveeper'dir. Mürettebatın kur
tarılmasına ehemmiyet verilmekte -
dir. 

Japonyaya ait 12 bin tonluk Tre. 
foy Taronun da bir maync çarparak 
battığı anlaşılıyor. Yolcularla mü
rettebat kurtarılmıştır. 

Bunlardan başka ismi halen gizli 
tutulan bir İngiliz gemir;i batırılmış
tır. 35 kişilik mürettebatından 17 si 
kurtarılmış ve bir Danimarkalı ba
lıkçı gemisi tarafından Şimal denizi 
limanlarından birisine çıkarılmıştır. 
Mürettebattan diğer bir kaç kişi ve 
geminin kaptanı başka bir gemi ta. 

~ . . 
rece çabuk · batmıştır ki, tahlisiye 
sandallarını denize indirm~k için va-

Muhasamat başladığı zamandanberi 
Windhuk vapuru Lobito limanında 
bulunuyordu. Son zamanlarda techL 
zatı tamamlanmış ve korsanlık yapa. 
cak surette teslih olunmuştur. Söy. 
lendiğine göre vapurun sürati şimdi. 
ye kadarkinden çok daha fazladır. Bu 
vapur açıklarda bir İngiliz gemisine 
benzer şekilde tadil olunmuştur. 

Windhuk ile birlikte Lobitodan ay. 
rılan 8577 tonilatoluk Weermand va
puru ise korsan gemisini jaşe edecek
tir. 

lngiltereye Hava Hücumu 
Londra, 21 (A.A.) - İngiliz avcı 

tayyareleri, İngiltcrenin şark sahi • 
linde bir Alınan bombardıman tay
yaresini düşürmüşlerdir. Alman tay. 
yareleri, bu sabah tekrar Kent'in do
ğu cenubu üzerinde uçmuşlar, fakat 
püskürtülmüşlerdir. Bir İngiliz tay. 
yaresi, bir telgraf direğine çarpara~t 
parçalanmış, iki kişi ölmüşti.ir. Dün 
akşam Norkney adalarının üzerinde 
de Alman tayyareleri uçmuştur. 

İngiliz tayyareleri tarafından ya
pılan takibin neticesi belli değildir. 

Bir çok Alman keşif tayyareleri, 
di.i.n Fransanın merkezinde ve şima. 
linde uçuşlar yapmışlardır. 

Garp Cephesinde vaziyet 
Londra, 21 (Hususi) - Garp cep. 

hesinde kayda değer bir şey olma. 
mıştır. Sadece hafif istikşaf -ye topçu 
faaliyeti görülmüştür. Paristen bil
dirildiğine göre, yüksek askeri ma. 
hafilde, Almanlann 12 ve 14 teşrin.i.
sani arasında büyük bir taarruz ha. 
zırladıklan, fakat, bu planı tatbikten 
vazgeçtikleri söylenmektedir. 

Alman gazeteleri, harp zamanında 
zabit kadrosunu tamamlamıya matuf 
kararnameler ncşretmektedirler. Bu. 
na göre, icap eden evsafı haiz her 
nefer zabitliğe terfi edebilecektir. 
Muvazzaf zabitlerle ihtiyat zabitleri 
arasındaki fark kaldırılmıştır. Zabit. 
liğe terfi kin esas sart, düsman kar. 
şısınaa Karıramanıı.ıt gosı~ı trn:.ıuu. 

dilerl aleyhinde yaptıkları fenalrğı 

ve propagandayı ba ka hiç kimse o 
kadar nım•affa!;:ıyetle basa çıkara· 
maz: Bunun en son delili, işte bu tel. 
graftır ! ., 

le k<1 mıyarak, ondan gelebilecek da
hf- birçok ağır ithamları ayni süku
netle k~rşılamıya amade bulunduğıı
nu açıkça ilun eyleyişini, tabii bir 
teessür ve hnyrctle karşılamış bulu
nuyoruz. Biz, bugün, bu refikimizi 
de, çok d 0 rin, milU, ve haklı bir he
ye"anla çalkanan Türk matbuat 
manzumesinin içinde görmek isteriz. 

Bu iki mevzu üzerinde söz alan kit kalmamıştır. 

Londrada Alman esirlerinin bulun 
duğu tahaşşüt kampından üç esir da. 
ha kaçmıştır. Askeri makamlar, t:ıh
kikata başlamışlardır. 

Son Telgrafa Göre 
"Son Telgraf,. rcfikimizde İ"C, Et

hem İzzet Benice: "Ankara c.:ıddesi, 
Alman müstemlekesi değildir!,, baş
lıklı başmr.kalesinde: 

"Bu tebliğ. ancak Almnn Hariciye 
Nezaretinin veya propar,:mda veka
letinin Çekoslovakyadaki mazlfını 

matbuata kar~ kullanılan bir dilin 
ifadesinde ve tonundadır!,, diyor ve 
şu cümleleri ilave ediyor: 
"Eğer ortada yanlış bir havadis 

vardıysa, o diizcltilebilirdi. Hnlbu. 
ki, Alman ajansı bunu ynomıyor, 

neşrettiği tebliğ ile Türk mııtbuabn1 
toptan azarlamak, ayıplamak, payla· 
mak yoluna gidiyor, ve bı.ishiitiin 

antipatik oluyor. Ve udeta, Tiirk 
matbuatının heyeti umımıiyesine 

karşı duyduğu bir kin ve gayzı da i. 
fadclendiriyor. Bu kin, ve gnzap, a
caba, :M. Zekeriya Scrtcl'in buglin 
if§a ettiği gibi, Tiirk matbuatrnı a
vuç içine alamamaktan, para ile ki· 
ralıyamamaktan, ona hakim vicdan. 
Iara v.-: milli biltünlüğe nüfm: ede. 
mcmekten. doğan bir kin ve gazap 
mı? Yoksa, hu da değil de, Türk mat. 
buattnı "Hayat sahası,, matbuııtı te· 
lakki eden bir Jıodg5.rninin ve vahi. 
menin ha'.?in edası mı? Haki"utcn, 
bu noktaların tcnevviiriine ihtiyaç 
vardır ve diğer bir noktanın aydın. 
lanmasına da mecburiyet ... O nokta, 
yine "D. N. B.,, nin, Türk matlıuatı. 
nın İngiliz ve yahudi ajanlarıı ile 
teşrjki mesaide buluncluklan husu· 
sundaki ithamıdır, "D. N. B .. , bu it. 
hamını· clelil l'C vesikııları ile y.a is
pat edebilmeli, yahut ta: 
"- Pardon, ben iftira ettim!,. de

mek cesaretini kendisinde bulmalı-
dır!,, 

"Ak~am,, a Göre 
Görülüyor ki, "D. N. B.,, nin son 

hareketiyle Türk matbuatında uyan
dırdığı fena intiba çok şümullü ve 
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miştir: 

"Çok yakın bir zamanda Rom;ınya 
ile Macaristan arasındaki suitc!feh
hümlcrin nihayetleneceğini pek rnüm 
kün telakki etmekteyım.,. 

----<O----
ıd Gristandan 

Yeni Gelenlerin 
Anlattıkları 

(Başı 1 ~ncide) 
ristan Almanyanın tazyikinden kur
tulabilirdi. 

Bir taraftan a;Bulgaristan ih. 
racatına başka :nüşteriler a

ramıya, İtalya. İngiltere ve Fransa 
ile iktısadi münasebetlerini arttırmı
ya teşebbüs etti. Bu fırsattan en zi
yade İtalya istifade etti. Bulgaristan
daki büyük sanayiden bazılarını ele 
geçirdi ve ihracatta A1manyanın ye. 
rine gcçmiye çalıştı. Bulgaristan, 
Rusya ile de bir ticaret an1aşmns1 

yaptı. Siyaset sahnsında da hadisele
rin seyrini dikkatle ve ehemmiyetle 
takibe başladı. 

Sovyetlerin Balk~nlarla alfütad:ır 

olması İtalyan1an harekete geçirmiş
ti. İtalya Bulgarları kazanmıya te
şebbüs etti. Bulgaristanda kral ve 
hükumet İtalyaya mütemayildi. Ve 
Alman, Sovyet nüfuzunu karşılıya
cak bir kuvvet olarak ltalyadan isti
fade sevdasına düşüldü. 

Onun için Bulgaristan bugı1n bü
yük bir kararsızlık ve tereddiit için
dedir. Ve yabancı nüfuzlar Bulga
ristanın bu kararsızlığından istifade 
etmiye çalışmaktadır. 

Halbuki Bulgaristanın menfaati şu 
veya bu büyük devletin nüfuz ve te
sirine kapılmamak, emellerinin ta. 
hakkukunu komşularile birleşmekte 

aramaktır. 

Her hangi bir sebeple olursa olsun 
Balkanlara yabancı büyük devletle
rin kanşması Balkanların ve bu a
rada Bulgaristanın menfaatine mu
ha.liftir. 

Bulgar hükUmetinin ergeç bu ha
kikate varacağına şüphe yoktur. Fa. 
kat umarız ki., bu kararı vermekte 
geç kalınıyacaktır. 

bir çok hatipler fikir ve mütaleala
nnı bildirdikten sonra birinci Büyi.ik 
Millet Meclisi azasından muavencte 
muhtaç olanlara müna<::ip şekilde 
yaPt:lım edilmesi hakkındaki teklif e
sas itibarile umumi heyetçe tasvip 
olunarak icap eden hazırlıf,rın yapıl
ması hükumete tevdi olundu. 
Anıt kabir hakkınd:ı Başvekilin 

vermiş olduğu izahat ve bilhassa bu 
abidenin bütün muamelatını ikmal 
ile inşaata geçebilmek için bir buçuk 
senelik bir müddete füzum olabile
ceğine dair beyanatı umumi heyetçe 
memnuniyetle tasvip olundu. 

Bundan sonra, Hariciye Vekilimiz 
Şükrü Saracoğlu geçen hc:1ftadanberi 
cereyan eden siyasi ahval hakkında 
izahat verdi: 

Umumi heyetçe memnuniyete ş:ı.
yan görülen bu beyanattan sonra 
dahili nizamnamenin 35 inci madde
sine ait müz:ıkere usulünün gelecek 
celseye tehiri kabul olunarak saat 
17,15 de içtimaa nihayet verildi. 

----o~---

Rusya ve Almanya, İtalya ve 
Japonyaya Petrol Veriyor 
Moskova, 21 (A.A.) - Havas bil

diriyor: 
Siyasi mahafil Rusya ile Japonya 

arasında ticaret mübadelelerinin in
kişafına maddeten imkan görme. 
mektedir. Ancak iki memleket mü
nasebetlerini ıslah edecek olan tica
ret muahedesi müzakerelerinin siya. 
si manası üzerinde ısrar ediliyor. 

En ziyade müsaade gören millet 
hükümlerine istinaden Rusya, Ja -
ponyaya petrol ·verecek ve mukabi
linde, gemi, elektrik tesisatı vesaire 
alacaktır. Fakat, şurası var ki, Rus. 
ya Almanyaya da petrol vermek mec 
buriyetindedir. Ve daha şimdiden İ
talya bile Rusyadan petrol alamamı

ya başlamıştır. 

Hindistanda Çarpışmalar 
Roma, 21 (A.A.) - D. N. B. bil

diriyor: 
Hindistanda Karaşi şehrinde çıkan 

vahim hadiseler üzerine örfi idare i
lan olunmuştur. Mi.islümanlar ile Me 
cusiler arasında şiddetli çarpışmalar 
olmuş ve bir çok kişi ölmi.iştür. 

* Felemenge ait Simon Bolivar yol-
cularından kaybolanların sayısı 86 yı 
bulmaktadır. Amsterdamda çıkan Te
legraf gazetesine göre Vundam is
mindeki Holanda vapuru Alman 1iS
tesine yanlışlıkla "silahlı düşman 
ticaret vapuru,, olarak kaydedilmiş. 

tir. 
Bu gazete Holandanın keyfiyeti 

protesto ettiğini ve Alman gazetele
rinin bundan sonra teshin edilmiş bir 
liste neşrederek Vundam'ın yanlı~lı~
la listeye geçirilmiş olduğ'un~ bıldı
receklerini ilave eylen1ektedır. 

* Kopenhag, 21 (A.A.) ~ Reykja. 
vik'den bildirildiğine· göre, İzlanda 
acıklarında meçhul bir harp gemisi
nin bir şilebi top ateşile batırmakta 
olduğu görülmüştür. 

Bitaraf Memleketlerde Heyecan 
Almanların yeni tipte torpiller 

kullanmaları ve bundan doğan fela. 
ketler bitaraf memleketlerde heye
can uyandırmıştır. İngiliz gazeteleri 
de, Almanyanın bu yüzden bitaraf 
memleketlerde büyük kinler tophya. 
cağını yazıyorlar. Bir İtalyan vapu
runun Alman torpiline çarparak bat
ması, Cenovada da heyecan tevlit 
etmiştir. 

Fransız matbuatı da bu mesele ile 
meşguldür. Matin, Oeuvre, Ordre, 
Ere Nouvelle, Figaro ve Petit Pari
sien gazeteleri Almanların deniz 
harbinde takibe basladıklan yen: ta
biyeyi mevzuubahs ederek bunun 
bi1hac;sa bitaraflan tedhiş makc;ndım 
istihdaf eylediğini yazıyorlar. Fi.Iha. 
kika Almanlar ilk olarak hu gayeyi. 
güdüyorlar. İngiltereyi Avrupa kıta. 
sma bağlıyan bütün ticaret yolları 
üzerine enternasyonal kaideleri a
yaklar altna alarak ve hiç haber ver. 
meden mayınlarla döşemi<::lerdir. 

Bir Korsan Gemisi Dalia 
Svakompmund - Garbi Afrika, • 21 

(AA.) - Buradaki Amanlann söyle. 
diğine göre cuma günü Lobito lima. 
nından ~izlice ayrılan 16.522 tonilL 
toluk Windhuk Alman vapuru kor. 
sanlığa başlamıştır. Esasen vu vapur 

* İngiltere, Amerikadan 750 bin ton 

demir alacaktır. Bu demirler üç ay 

içinde teslim edilecektir. 

* Alman hükumeti, İsviçreye, Al -
man tayyarelerinin bir daha İsviçre 
toprakları üzerinde uçmıyacçı.klanna 
dair teminat vermiştir. Holandada 
da tayyareye karşı müdafaa tecri.ibe
leri yapılmış, Amstt.:!rdam, dün gece 
karanlıklar içinde kalmıştır. Dani. 
marka büyük ve küçük Belt boğaz.. 
!arını kapatmış, yalnız gemilerin 
geçmesi için dar bir yol bırakmıştır. 

Bitarallara karft tehdit 
Amsterdam, 21 (A.A.) - Havas a.. 

• 
jansı bildiriyor: Almanyanın, küçük 

devletlerin hamisi tavnnı takınma 

temayülü, bitarafiar için endişe ve. 

rici bir şekilde yeniden ve bariz bir 

şekilde tezahür etmektedir. İngiltere. 

nin sözde keyfi muamelesine karşı 
mukavemetten aciziz farzettiği bita .. 
rafları himaye etmek için Almanya. 
nm müdahalede bulunmak iddiası, 
Fransız - İngiliz iktısadi anlaşma
sında, kendisine yeni bir zemin bul. 
muştur. 

Hatta bazı Alman gazet~1eri, !ngıı.. 
terenin giıya Holandaya bir ültima
tom verdiğini, ve bu şüphcli faaliye. 
tin bitaraf memleketler efkftn umu-
miyesini endişeye sevkettiğini bile 
yanmşlardır. 

Almanyada, halkın maneviyahnı 

kuvvetlendirmek üzere, noel ve yı1-
bası yortularından evvel, iaşe tayin. 
lerinin arttınlmaı::ma karar verilmiş. 
tir. O zamana kadar, katlanac~~ımız 
fedakarlıklar ne kadar biiyük olursa 
olsun, İngiltereye büyük bir darbe in
dirmek lazımdır, deniliyor. Hava ve 
bahriye erkanıharbiyeleri, evvela Ho 
tanda ve Belçikanın deniz ve hava üs
lerini işgal bahsinde ısrar etmekte
dirler. 

Artık Söylüyorum 
1936 da bilhassa icabında korsanlık Tefrikamın bugün ko:rnmadrk. O· 
yapabilecek surette inşa olunmuştu. kuyuculanmızdan özür dileriz. 
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Fransızlara Göre 
AlmanKaraOrdusunun 

Zayıf Ve Noksan 
Tarafları Nelerdir? 

Parls, 21 (A.A.) - Havas ajansı Hldiri- çirmiştir. Nihayet, Almıınyaya tamamen 
:ror: tarafdar olmamakla beraber 50 bin kaf-ar 

.,6.lmanlann ekserisi kara ordulıınnın en Avusturyalıyı da bu hesaba katmak icap 
ınodern ve en kuvvetli ordu olduğuna ka- eder. 
4lli bulunmakta iseler efe bu ordu birçok Bu suretle Almanya 1939 eylLılünde RO 
zayıf noktalar arzetmektedir. milyon nü!us içinden 130 fırkadan fazla 

KADRO: 1939 daki Alman ordusunda 541 bir kuvveti tam seferber edece!;: vaziyette 
ıfırkarun 20 na 23 bin faal zabit v:ırdır ki dellldir. Buna binaen hnrp zamanında da 
bunun 6000 i 1919 da terhis ve mecburi harp hazırlıklarına devam etmesi icap et
(bizmetln tekrar teessüsünden sonra 1935 de mektedir. 
yeniden orduya alınmıştır. Şimdiki Alman MALZEME: Almanya, muharE'he araba
ıordusunun 1914 dekine benzer bir kadrosu lan sayesinde müttefiklere nazaran geri 
e>labilmek için 35 ill\ 40 bin faal zabite Yaziyetini telafi edememiştir. Tecrübe, ilk 
malik olması ibap eder. Buna blnaen daha hafif araba modC?linin lüıumu vechile tec-
10 1ll\ 15 bin zabit ihtiyacı vardır. İhtiyat hiz edilmemiş ve müdafaası fena olduğunu 
zabitleri için de, gerek keyfiyet, gerekse ve zincir tertibatının mukavim olmadığını 
ltem.miyet itibarile açık ayni nlsbettedir. göstermiştir. İkinci bir model bu halin PE'k 
Kıymetleri dalına teslim edilmiş olan kü- az önüne geçebilmiştir. Alman kumanda 
çük zabitlere gelince, son aylardaki Al- heyetinin elinde daha iyi techiz edilmiş lki 
man askert mecmualarını okumak bizi bu model mevcut ise de Polonya·nın işgali sı
hurusta tenvir etmektedir. 1932 denberi rasında ilk !ki tipin yerine bu son üçüncü 
Almanya ordu kadrosunda mühim bir buh- ve dördüncü modelleri ikame edC?memiştlr. 
rana maruz kalmıştır ve 1938 teşrlnisanl- Hull'ısa, Fransız arabıılannın hem keyfiyet 
sinde küçük cüzütamlann kumandanları ve hem de kemmiyet itibarile tefcvvuku 
küçük zabit kadrolarını nasıl tamamlıya- bakidir. Alman topçusunda kadro kifayct
caklarını merak ediyorlardı. 1919 dan l 935 sizliği ve ihtiyat miktarın azlığı tebarüz 
t!' AaUo.l rt!UWU ~Ctl~J.taJ. ~.a. cuu.~uu;.uıv- t,,..\.4:U\;A""-'\.4u. , .. ,."""'-' ... u.\4ı..u .a.~"""""'ı.. '•u. .·ı.1. uau.-

tir. 1935 den harbin ilanı tarihine kadar yaya bıraktığı l 00 bin kişiJik orduda tak
normal olarak beş altı sınıf yani takriben riben 400 zabitli yalnız 24 topr:u grupı,ı 

1.800.000 kişi talim edilmiştir. vardı. Şimdi, seferber edilen ordunun, u-
1919 ila 1935 sm;!larından bazıl:ırına ıılt mum! ihtiyatlar hariç olmak iizere, takri

e!radı ihtiva eden ve yekQnu 800 bine ba- ben 650 topçu grupunun ihtiyacını karşılı
llğ olan ikinci biı;, ihtiyat serisi hususi kı- yabilmesi icap eder. Bu rakamlar tefrisata 
tatarda iki üç aylık bir talim devresi gc- ihtiyaç gösterm1ye<.'ek kadar beliğc!ir. 

SPOR: 

TAN Kupası Maçı Bu 
Cumartesi Başlıyor 

Mektepliler Tan kupası futbol maç 
larına önümüzdeki cumartesi günü 
başlanacaktır. Maarif beden terbiye. 
Bi umum müdürlüğünden. İstanbula 
gönderilen talimatnameye göre, o
kullar kırmızı, beyaz olmak üzere i
ki grupa ayrılmıştır. On yedi mektep 
pmpiyonaya iştirak edeceğinden bir 
grup dokuz, diğer gurup sekiz okul. 
dan teşekkül edecektir. Yalnız İs -
tanbul maarü beden terbiyesi futbol 
lig heyeti bu grupları kuvvet esasını 
gözönünde tutarak ayıracaktır. Her 
iki grupun müsavi kuvvetlerle teş
kili esastır. 

Fikistür cuma günü saat 16 da 
maarif müdürlüğünde yapılacak top
lantıda tesbit edilecektir. Maçlar Fe
nerbahçe, Taksim, Şeref statlarında 
cumartesi günleri yapılacak ve her 
!tatta ikişer oyun oynanacaktır. Maç 
lar bir devreli olacak 56 maç yapı
lacağına göre, şampiyona azami üç 
ayda ikmal edilmiş bulunacaktır. Ve 
iki grup birincileri karşılaşarak İs
tanbul mektepliler birincisi ve Tan 
kupası galibi meydana çıkacaktır. 19 
ınayıs spor bayramınd;:ı. da İstanbul, 
Ankara, İzmir şampiyonları Ankara
da çarpışacak ve birinci çıkan takım 
Türkiye mektepliler şampiyonu ilan 
edilecektir. 

F enerbahçelilerin kongresi 
Fenerbahçe klübü, önümüzdeki pa

zar günü saat onda klüp merkezinde 

fevkalade kongresini yapacaktır. Bu 
toplantıda, Cemiyetler kanununa gö. 
re, yeniden tanzim edilen nizamname 
üzerinde görüşülecek, idare heyetile 
teknik heyet yeniden seçilecektir. 

Taksim Stadının eksiklikleri 
tamamlanıy!lr 

Haber aldığımıza göre, Taksim 
stadı müdürlüğü cumartesi gunune 
kadar bütün noksanlarını tamamla. 
yacak ve cumartesi günü mektepli
ler şampiyonasile stat açılacak ve 
pazar günü de lig maçları yapılacak
tır. 

Usküdarckı spor sahaşı 
Beden terbiyesi genel direktörlüğü 

Anadolu yakasının saha ihtiyacını 
temin maksadile Üsküdarda, Ye
niçeşmede Hilal sineması arkasında
ki bostanların bulunduğu yere veya 
Çavuş deresinde yeni bir oyun saha
sı yapılmasını kararlaştırmıştır. - - ---

KA YİP - Beyoğlu 11 inci mekte-
binden 931 - 932 ders yılında dör
düncı sınıftan aldığım tasdiknamevi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan htlk 
mü yoktur. - 345 numaralı Abdur
rahman. 

ZA vl: T . c. Ziraat Banka~ınd:ın aldığlm 

11 - 11 _ 939 tarih ve 21761 nUmerolu 91 

lira 5 kuruşluk çeki gaylp ettiın. Hükmü 

kalmadığını ilan ederim. 

Molz Yoıef, Balıkpazar Nô. 71 

Münakalat Vekaletinden: 
t - 27-11-939 pazartesi gilnü saat 10 da münakalAt vekAleti levazım mndürlü

ğü eksiltme komisyonu odasında ceman ( 2600) lira muhammen bedelli (100) ton 
,.erli Karabük kok kömürü kapalı zart usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat (195) liradır. Eksiltme ~artnamesi ve teferrüab vekAlet 
levazım müdürlüğünden parasız olarak verilir. 

3 - !steklllerin kanuna göre vesaik ve teklif mektuplarını 27-11-939 pa:ı:artesi 
ırünü saat (9) a kndnr komisyona vermeleri 15ıımdır. (9422) 

TAN ,-
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• : : .. -y ~za~: z:~~< Şiıki;. '. ·. . . 1. 
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2 ....!.!.. R p Van Winlde • · · .. > ....... · 
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. · ... / . . · '(.~.ı.ıi.~:,A,,. ((~h.Qf ,,', . 

- ~:::. .-.:.· 
TiJrkç~;'f'-~'"1ıren: .B, OehiZ · ;... 

4 · - ·Madko Poloniın' ·:· ' ·· ·'. · 
' '., . .., .. 

ıSerı:ın.ettie~ · ••". · · ' r 
. - ~· Sergüzt:ftleri_"• -:-. ,, ..• , 

. . '. yur.ım: 'Charıea Fiheer:: ·. :.' · 
·Türk(ey~ ceviren· Ömer R11~ puiitul 

S ~ Acemi · BiT Ke;>ylü' K~I .. ' 
.. , · · vaciiı: ·A.' Pu.t~ı~· ··:. · · ~--- ·'';' 
, , · _ Tüuçcye çe'vh"en: B ... Denız'..· .... ,.. '• 

6 · ~ · lsp:tJıY."da · ~gizl,~yon 
Yazb·n·'.· Ôlaİ-J'.es. .. F1.hger · . ' 

" T(lrkçeye çrvirei'l:, 'öln~r .~ DoiTUF·: · · 
.7 ~ .. Kazazede,,<·.··.' ·· 

Yazan: Üuy de Maupais;lnı_ 
'T'iıı·k~eye ç;;~i~eıı Hallk.1.rnac Bnlık~ı,ı . . 

·s :___ Nelıe "itimat · · 
Y&zan Waldo. Emerson 

1.. Turk,;eyf'. Qt>Vıren.· .~fl)!l\.-ırry!I~ A~üık<;~·.:~ . 

9 ..:...· 01'kufu Kuytü .Meiıkıb~si · 
Va.an: W.blngton lr.vinl! ·. 

Turk<;.,jf' ce-ır~ci: Hıı,lı~umas. 13-1\ık<;•" 
ıo ....: Nlure:dd"n .Hocanin 
'' ... , .. ' .... ' .... ~ ........ , . ' .,. 

Hayatı. ve ffkayeler.i . 
Yaııi'~: z';:,riı şokir . 

· 11 Demokrasi Ne Deınektiı? 
· Y~uıi: Jan.~s Bry.ce . 

· Tur&.ceyt, çavJre•" ::;,,ı,.ııa' Z.ı:kcri':ı-• · . 
12 - Demoluı:ısi Ne Q~ıiıe.kÜr? · 

' (İklnti kitap!· 
Y.•uın: Janıes ~ryc<" 

Tııı lı.ç•·ıre ·<.:~vmm Snbıha · Ze'ıleftYa 
ı 3 _:_ Büyük Katerioa · · 

v ~ ~ıkla.rı, 
Yaz:-tn· l.,N) Markun 

T\.L.rkçeye· •_çevırerı: Om.er Rız.;.ı Uojcrul 

.'uı~' ~~-~L~~e·~~:·.·:.:~:~~~I;:~::~.:rf.; · ·~~ 

. ·~ . 

. lkınci ı..ıt.:ip) 
Ya,.:ın: P!"os~r',. Merimı' 

Ttirk'~ere çevjrım: .. Halikarnas Ba..ıİ<çısı 

15 -'- Kannen . · 
(Birlnei.' ki~p) 

. v~1.arl:· Pr~ı).\re M~Jm~ 
'.furkçe)'e çevıren: -H~Ukarıuı.s Balık.çuıı 

.l6 ...._ ·Y;rmi'Yıl Sc>ı:lra 
. .· Ym·ıı: Mil( Zo~~eııko : . ' 

·, Jü.rkçeye çevlren:. a: Dt'nı~ 
ti ..:.....·26 .Erkek ve Bir .. Kı~ 

' ' Yaiıın: '.;r.ı:a~İm aoiıµ ' 
1'urkç\"y~· çevı·r~n~· ,8.:Denlı ': 

Js· - Ke.ndi .:Keiıdİniizi Tahlil 
0 •\:·· Yaian·. 't>aniel H: Bomıs· · 
1'urkçı-yi' çevir~~·: Nü.ıh~t :Abb~~··. '.· 

·.Hl - 'Kleopa.tr:a ~e Atklarr · 
- · . Ya~n: . c;t<>m~d·W.ood . 
• : Turıi,·~y••' ·ı;li\>\~en:' Lelıııın" Bercmen 

20 -'·Sütnine ·. . , . · 
..... _.; :v.~z~~.: ~ir<ınde!Io . . 

.1'Qtk<;t'ye 'çeviı;en: ·l:lııllkarnag Bnlık(ısı 

2l .:...... A'~ktn Tekamülü., 
... '··;. "ı'..ıifan: ~le.~ Key . . . , 
Turkı:.;ti ~virl!n: Ahınt'l Sachk 

22 ·~ Kabahat Kiinde? 
,Y;1a1n:. O. Henr:y , 

. . 'Tiiri<İ;cıy'~ lie-:ır~n B. De.rıl'- . 
• ,23 ·L Kırm:ıir S~çlılar Ceniiyeti 

.. · ve. B~ · Po~kal · . 
1 ..:. ; ç: kfı-..ı < . · . ... · ' . , e..I -,.,9.~gı ,) ··"' ', , '',''•, 
r$orloİ<. H•lnftt· lıll<lyelerôr'iden) 

.Yazan;. C,nan Ooyle . 
Tu~K1.·t!y,C · ç'e~·ifen:.' ı~cnı3·n B'<·rcmCn· 

24 · - Çinin' Ktirltılu~ Kavga.ar 
Yatan: Alı Rıı• C•lik 

( M ~htrllf mu'ı.at~lrlerden ~<ıptan mı1tır \ 
25 ;- A'bla'm. Nasıl Evleneli? 

· Ya.ı.'ln: Y~uoslav Ha~f'İ< 

·. Turk~:Ye ·Ç.,.:nr~n= B: Deniz · 

. 26 ...- Tarihin ,Me.,Jıur 
' t ~4 \ • • ••• 

, , .. · Kadınlan · . 
. Yauın: Leu Markunı . 
T4r~ç~7<> .çevi.~en.:" i..irnr.r Rp.a Ooii;rul 

27 . :_ ltiJyan Hikayeleri 
. ~fJ;-~nl'.u·· Bôccacio, ti'Anurıiı~ ~hairr 
:rilrkçt:Ye ·çeviren:. ~alilçıİ"1a·s ·Balıkçı'' 

. ,. ' .· ';,·. 
·. \ ~··, 

1 Kitap Yerine 

56 KiTAP 
Veriyoruz 

Karii erine 
Bir Hediyesi: 

Bütün Bu Kitapları 
150 KURUŞA 

Veriyoruz 

I• ngiliz gazetelerinin matbuat hayatına 
soktukları faydalı bir teamül vardır. 

Herhangi bir neşriyat müessesesile anlaşarak 
o müessese tarafından neşredilen kıymetll 
eserleri mal olduğu fiyata satın almak ve yi
ne o fiyata karilere hediye etmek. 

TAN da İngiliz gazetelerinin bu teamülü
nü tatbik etmek emeliyle bir neşriyat mües
sesesiyle anlaşmıştır. Elliyi mütecaviz kitap 
temin etmiştir. Bunların içinde dünyanın en 
meşhur muharrirlerinin romanları, hikayele
ri, kıymetli eserleri, içtimai, edebi, iktısadi 
kitaplar vardır. Ve TAN bu elliyi mütecaviz 
kitabı okuyucularına 150 kuruşa verecektir. 

p .· 

F akat bütün okuyucular bu fırsattan is
tifade etmek istiyebilirler. Halbuki eli

mizde mahdut miktarda tam takım vardır. 
Onun için bu fırsatı yalnız TAN okuyucula
rına hasretmek mecburiyetindeyiz. TAN oku
yucuları bugünden itibaren TAN'ın birinci 
sayfasında başlığın sağ kısmındaki kuponlar
dan 15 tanesini kesip toplamalıdırlar. Bu ku
ponlar numara sırasına tabi değildir. Herhan
gi güne ait olursa olsun on beş kupon getiren 
her karie bu kitaplar 150 kuruşa verilecek
tir. Memleket içinden on beş kupon gönderen 
okuyucular bu kuponlarla birlikte 200 kuruş 
göndermelidirler. Vilayet okuyucuları için 
gösterilen bu 50 kuruş fark posta ve ambalaj 
masrafı karşılığıdır. 

Bu kuponlan bugiinden itibaren toplayı
nız. Elimizde ancak bir iki bin tam takım bu
lunduğu için geç kalanlar bu fırsatı kaçırabi
lirler. Onun için bugünden tezi yok, hemen 
yukarıda başlık yanındaki kuponu kesip bi
riktiriniz. 

Bu Fırsattan 

istifade Ediniz. 
K~ponları Toplayınız. 

.. :... c· .. ."~·~ ,;:.:,~··'.f.:)~;~Ç\:ı;i·:· ., 
.~s ·;' ı~~~il~d~ bi'~·ı~~:s4~.;~;,~ 
· <M.uhieiım'. m.~·~.;.~1.ıirdo,.; :toP.iı"~""''" '&,'' 

· ; :.~ Yaziın:· .. ~ıı'- R~:.a; .~~J}~t~·ı,,: :··, • · 
· · 29 ~ .... E1ıe Kiyılartnaa~.}·:~,~'.· ....... ...:. 1 • . ' .' . . ... ' ,. ._. - . ' ;) .. ~· .\.\(· . . ~ ... 

Ya.an: Hallkarnıis Balılt(ıri "<' .. :. -:··. 
·· 30 __.:: 'to~d :N~~9~ v,e, İleydi° :~:-,. 

'·-.,:·, H ·ı·t.'•··~.;;,A · c;:".: . · ·~"' . ,.. . ~ı on un , fıu ...... ,"· : . 
·· · · ~·aiın;·~:.M8"r)<um'·\:: · · ·· 

·<·~i~rkı;~ı:~. ~f.~~~'.Öm~~·~;;:a. 1 
·, :..,. • İ . 

. -.3} -..: ·Yahudi Dütml'ı.nlarr .' :.· . 
. . . Y:ı7.~r'::.'Arl~d~ Sciıiılttİer . 'i . .. 

Türkçcy'. ç~vttı:n; ,lbrıilııin' ~.bu:, · · 
32 lngilterd~ ··sanayi·.··;,· ' 

lnk.ılabı · ·>, : . , · ·: · 
Yaza~·.Carl~~n Rllfes · :~: .. ·

Türkçeye ç.-viren: Ömer:;Rız.ıı. ~~İ · 
' 33 - Aı t:.ıtin Ölü~ü~- . .. 

'k"ozan:.A. Çehof '· · . . 
Turtt(~)'e ~vıren: a. Denir. 

Tolstoy Ha.yatr 
Ve· Eserh~ri . .. · 

. v.ci;~;,·:e:d\'·a;d. a~~~ei '/' :.~ 
'Tt.rrkc:C~~ ·ç·e~ı(en:' Belkh°&ıyh:r _ 

35 - 36 - San~yi. Kralı. l :·.İl 
Yaz..ın: Upton; qı,ıç1a1:r ','· ·: 

.. · .. T Jrkçey~ ç<'vir~1" H~ll .. 1 
.,._ ·"B~ukÇ~ı 

37 - Cihan H~bi;;_in Kı~"a •.. 
·Bir hıd~ıası'. · 

Ya~n: iro• Markum · · .: , . 
Turk\'<'Y<' çevırc-n' Sabih<> ·.Zt>~rlı(&· Sertrİ 
38 . ....,. Her . Genç .t'<leler ... , . 

· BHmeli'dir..?. ·:~ .L. · • 

Yı\~n:; ı.;,..: Ma~ltum 

39 
'<'ür:,ı;eye Ç"Vll'en!:D• B. 

B.ir· Sokiı.k~Hadisesi :. 
Yaı.an: ~.~.ı_.eqç .. ·. 

Ti.lrh.ceye ~el(ir\!n; :ıt .~.eni~ .. 

40 - ismet lhönÜ'n.lin H~y~ıı 
Yıır.an: 'Ziya Şakir ' • -· 

41 - Hc:ırt..lak R:lqav . 
" · v'iılın:" llu.J'!'Y6r4 .Kitı.1,11iiı ·.- • • 

, · . 'filrk,J~Y; •. ç.e,~i~;- .~1111.ı...rna. }!~)ı~ç';'ı . 
·t.,:·. ~.'1::1~. ··-~: ... ......:'tf. <_., ...... ·~~"~~,.;:\:~.~-~ ·'tıru .. :t':'· 

·42 ::_·soJiy~-.rı:n~:ci'ni(.,eti'°'·: !, ' 
v.~ı.:t:\ .. .Aı~k.:~ndeT ·ou~a~ 

. Turkçt>yı- <t-vl~ıı~ Ömer'R·ziı·oo~l ., ·-

43 -- Detektif Bürosu · "' 
Yll7."n Yaro~a\' H~k·, 

. . T.url«,eye .~ı;ren,,.~. !)mu 
'44"'··. -H· .:a··a··· ..... ·:•\··;~·.t.;·t· .: ı 

· ..... - .. ~r ·.~nç:K:ız:::'·· 
·.' ,Nelor ' Bilmelidir? . , '· 

;~~,., : . 
45. -· 

r ' -,._ ' ' . ~ • . • 

.. . '.(az:ıuı: 1..eQ •. Mı)r~iım · • 
Türkçeye . tevıfel\:. o;· a/ · 
ö .lüler. Evinin H~tır ..... ları 

· .Ynr.an: D~~:,;;:v~~ ''. · : ' . 
Türk<:<'ye çevlren: HalikarnaS-. Balı'.;~"' 

46 - irade: Nedir? • 
. Yat;ın: .ı.ı;o 11191kıim ıc-.. 

' Ti.Jrk•,:eye tevfren: Öw~r 'Rıı.ı D<ıt:rı,if · 

· 47 - Şimaİ . HikAyeleri '. · . · 
Y~zan: Jai< Xiondon ·. 

"I'il~kçey~ ~l'ıilrl'n: "Efdııl Nogaiı" 
48 - Niçin Rüya . Göri.irüz?

v&ı::;n·: 'µo :.l~rk~m 
Tilrkçl'yl' çe\'JrJ!f!: · D:.'B. 

49 -.Göklerde Futb~l . ·' 
Yazanı Bemard Shaw 

Tllrk~ye çeVfİ-en: ~31Ucnrnns Balık,·:.• 

50 - Gök'İıin .. Ha;rJlt{ :> 
. Yaz3n. Mf.rİfl..(Jn_. .. ı 

Tlirkçeye çe,•it<'n: Ömer Ri2a no(!roı 

51 ......:-.KayıJı Ağacındaki .. · 
· ' Kötkün Esrarı• • · , 

Yaınn: Conal') oOfl~ 
Tın.~Çl'YL" ('t'Vlrt>n: Lemnn Berçmr:ı 

52 - Çamlığa Doğ.'U 

53 

Y iiU il. J. ftı k,lln 
Türkçrye ~PVh'_rn: B. Deniz. 

. . ""·· Evli" Kadu1 
Neler Bilmelidir.? 

Ynznn:.!..l'O M"rkum' 
· Tilrltçeye çc\'ıren. R. !1cniı. 

'. 54' 2- Ro
0

m& Tuihi 
YazRn: f'l~meııd Wt1od 

·~ Tıır~çeyf' ı.-eviren: Ömf'.r R.ızn Dotrul 

'55 -- Eller Yukarı 
·Y;l1nn: Cıman Ooyle 

Türkı.J·Y~ ı.·,•virt·n· D. tl. 

56 - Büyük Fransız inkılabı 
y",.aıı: Ali R11..a Ç~li.k 
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GR1P, NEZLE, NEVRALJt, BAŞ, DIŞ, KIRIKLIK, SOGUK ALGINLIKLARI ve 

ACRILARI TESK1N EDER. 

• 
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Bir köşenize beş, on l)ara atarken bir de bir : PETROL NiZAM 

Milli Piyango 

Bu bilet sizin 

ayın 

Bileti atınız ! 

bir kaç senede e~de edemiyeceğiniz 

11 inde ve bir saniye içinde . 

Saç Bakımı 
• güzelliğin en b irinci tartıdır. 
• Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk hakim 1 

111 ' liğinden: Salti Franko şirketi vekili '. 
- avukat Danyal Bahar tarafından Ga- 1 
il lata Ünyon Sigorta hanında 40 N o. 1 
_ da mukim Kemal Ziya aleyhine 200 1 
• lira 23 kuruşun tahsili hakkında açı. 1 

lan davanın duruşmasında dava edi-
• lene ilanen davetiye tebliğ edildiği 1 

parayı - halde gelmediği görüL"llüş olduğiln- 1 

• , dan davacı vekilinin davasını defter
= 

1 

lerile isbat edeceğin~en bahis ile 20 , 
• gün müddetle gıyap kararının ilanen j 

K A Z A N D 1 R A. B I
·, L 

1
._ R • tebliğine karar verilmiş ve muhake- 1 = mesi 20.12.939 tarihli saat 9.30 a ta- 1 

111 = lik olunduğundan yevmi mezkurda 
-::: • berayı yemin Beyoğlu 3 üncü &ulh 

ll1 il l •llll•ll il l llll • I 111 •il il• I lll Bl il l • l il l•l l ll8 lll l lll Bl l il 8 ilil• 1111• lll l• I 111 •1111 •il il• il ıı• ııı ·• 1 ~a:~~e ;:~e::s~:ti!:1:~::i:!~ : 
dolunarak davaya sabit nazarile ba- 1 
kılacağı tebliğ makamına kaim oL j 
mak üzere ilan olunur. (22073) 

' .. . . . . . - .. 
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Maliye Vekaleti Ve 
Türkiye Cümhuriye~ 

Merkez Bankasından: 
28/5 \ 'C 15/12/934 tar ih ve 2463- 2614 numaralı kanunlar mucibince ihracına sa

lahiyet verilen ve geliri tamamen Sıvas - Erzurum Demiryolunun inşasına tahsis olu
nan % 7 gelirli Sıvas - Erzurum istikrazının 20 senede itfası meşrut 4,5 milyon lira
lık altıncı tertibinin kayıt m .Uan"l.e lesi 5/12./939 nl.cşanu n.ih.a y et bulmak. U.GC.LC 2 :'.i/11/ 

939 sabahından itibaren başlıyacaktır. 
Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira itibari kıymette birlik ve 

25 Iik olarak iki kupüre ayrılmıştır. 

Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve müesseselerce, vila
yet hususi idareleri ve belediyelerce yapılacak müz~yede ve m Ünakasa ve· mukavele
lerde teminat olarak ve hazinece satılmış ve satılacak olan Milli Emlak bedellerinin te
diyesinde başabaş kabul olunacakları gibi gerek tahvil ve ger ek kupon bedelleri de 
tahvillerin tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimde n muaf bulunacaklardır. 

• 

. Bakırköy icra dairesinden: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa. 

raya çevrilmesine kara1· verilen bir 
a<let motör ve teferrüatının bilmü. 
zayede açık arttırma ile satılacağın. 
dan talip olanların 24.11.939 cuma 
günü saat 13 te Bakırköyünde Aksu 
caddesinde 2-4 N o. lu bahçede hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

İstanbul asliye üçüncü hukuk ha
kimliğinden: Saliha tarafından Be
yoğlu Yenişehir Vişne sokak 33 No. 
da Mustafa Kemal aleyhine açılan bo 
şanma davasında: ı\füddeaaleyhin i
kametgahının malfım olma:nasına 

inci maddelerine tevfikan ilanen teb-• 
ligat yapılmasına karar verilmiştir. 

1 
Muhakeme günü olarak 26.12.939 sa-

l
a~ on dört buçuğa tayin edilmiş ol
duğundan muayyen olan mezkü.r ta-

l 
rihte bizzat veya bilvekale bulunma
dığı takdirde hakkında gıyap kararı 
ıttihaz olunacağı tebliğ olunur. 

KIS • 

·----, Beşikten mezara kadar sağlam 
ve beyaz kalan dişler ! 

Diı macunu kullananlar 

bir çok tecrübelerden 

sonra neden daima 

RADYOLIN 

de karar kdıyorlar? 

Çünkü RADYOLIN 
e Dişlerde (Küfeki - Tartre) 

husulüne imkan bırakmaz. Mev 

cut olanları da eritir. 
Dişleri mine tabakasını çiziı 

hırpalamadan temizler ve par
latır. 

9 Ağızdaki mikroplan% 100 
katiyetle öldürür . 

9 Diş etlerini besler, diş eti 
hastalıklarına mani olur. 
Ağız kokusunu kese:-. 

Siz de sabah, öğle ve al<ıam lier yemekt en 

sonra günde 3 defa 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollarda.ki 
hastalrkların mikroplarını kökünden tem iz lemek 

için ' H E L M O B L ö kiıllanınız. 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çalı~mak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını 
eski ve yeni belsoğukluğunu. mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar 

bozmak ve bozarken yanr.ıak hallerini giderir. Bol idrar temin eder 
İdrarda kumlar~n. !r.esanede taşların teşekkülüne mani olur. 
lJll\.l\:Aı: ııc..ı.:..ıvı•J.01 .. i~.J ıarannızı ı:enuzııyereK mavut.ı~l.ı ıt. 

Sıhhat Vcka letmin ruhsatmı haizdir. HER EC7.ANEDE RlTLUNTJR. 
• ı • ' 1 ·~· .. ... ' • y_/ .. • ••• • • ~. ..~ ~ • ,, ~ 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden~ 
Atölye ihtiyacı için 25 metre mik11.bı meşe· koğuşu pazarlıkla satın alınacaktır. 

İsteklilerin 24-11-939 tarihine rastlayan cuma günü saat 10 da Galata rıhtımın
daki umu~ mucİ.Ürlük lıi"~asında· ·toplanacak olan . satınalma komisyonuna müraca-
at etmeleri. (9633) 

GECELERİ Tahvillerin ihraç fiatı % 95 olarak tesbit edilmiştir. Yani 20' liralık birlik tahvil be
deli 19 ve 500 liralık 25 lik tahvil bedeli de 475 liradır. Uzun kıt gecelerini hem faydalı hem usançsız geçirmek için 

Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye Cü mhuriyet Ziraat, Türki
ye İş, Emlak ve Eytam, Halk Türk Ticaret, Belediyele~ Bankaları ile Sümer, Eti
hanklar tarafından icra cdilmektedi~ . Diğer Bankalar, vasıta.s iyle de bu busus temin 

KANAAT KİTABEVİ 
ne~riyatına kuvvet vermittir. Kıymetli ediblerimizin atağıda yazdı en son eserleri 

olunabilir. - AKA GONDOZ 
HALİT F AHRl OZANSOY 
ERCOMEND EKREM TALU 

Sermaye ve tasarruflarını en emin .ve en çok gelir getiren sa balarda işletmek isti-
yenlere keyfiyet arz ve bu kısa suskripsiyon müddeti zarfında Bankalara müracaat
larının kendi menfaatleri iktizasından bulunduğu işaret olunur. "9566,, M. TURHAN TAN 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGEVŞEKLlaiNE -

HORMOBIN 
Tabletlerl her eczanede bulunur

(Poııt• kutusu 1255) Galata, lstanbul 

Devlet Limanları İşletme Umum l\lüdiirlüğünden : 
Keşif bedeli 3879 lira 51 kuruştan ibaret bulunan yeni yolcu salonile işletme bi

nası ve gümrük hanı aralarına demir parmaklık yapılmnsı işi açık eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi 4-12-939 tarihine rastlayan pazartesi günü saat on beşte Galata 
rıhtımındaki umum müdürlük binasında toplanacak olan satınalnıa komisyonunda 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminah 290 lira 96 kuruştur. 
Bu baptaki Resim ve şartname sözü geçen komisyonda her gün görülebilir. (9523) _ .. ___ .. _ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma:. 
Nevralii. kırıkhk ve bütün ağrılarınız"i derhal fceser. 

- icabında günde 3 ka,e ahnabilir. -

" " " 
" " " 

20 • 11 - 939 Pazartesi günü yapılacak imtihanla 21 - 11 _ 939 salı günü yapıla
cak imtihanlar geri bırakılmıştır. 

Hesap İşleri müdüriyetinde münhal bulunan 20 lira maaşlı memuriyetler için 
23 - 11 - 939 perşembe günü saat 14 de imtihan yapılacaktır. 

Atideki şeraiti haiz olan taliplerin isti da ile müracaat etmeleri ve 22 - 11 - 939 
çarşamba günü akşamına kadar vesaikini Hesap İşleri Müdürlüğüne getirmeleri 
ilan olunur. 

Belediye memurlarından arzu edenler bu imtihana girebilir. 
Duhul ıeraltl: 

1 - Lise mezunu olmak. 
2 - Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle aldkası bulunmamak veya mü

eccel olmak. 
3 - Yaşı 18 den aşağı ve 35 den yukarı olmamak. 
4 - Sıhhati yerinde olmak. 

Aranılacak v esikalar: 

1 - Nüfus cüzdanı. 
2 - Mektep şahadetnamesi. 
3 - Askerlik vesika~ı. 
4 - iki kıta fotograt. 

Orta mektep mezunları için de 22 - 11 • 939 ç~rşam~~ güırü saat 14 de imtihan 
yapılacaktır. 

Evvelki ilAndaki şeraiti haiz olanların 21 - 11 - 939 akşamına kadar müracaat-
ları tebliğ olunur. (956!l) ' 

Devlet Limanları işletme Umum MüdürlüCjünden : 
İdarenin Mnyıs 940 gayesine kadar olan ihtiyacı için muktazi muhtelif tipte do

kuz bin tane kömür çevelyesi açık eksiltme suretile satın alınacaktır. Muhammen 
bedelleri 3500 lira ve muvakkat teminatı 262 lira 50 kuruştur. 
" İhaleleri 24-11-939 tarihine rastlıyan cuma günü saat on beşte Galata nhtımın
daki umum mfidürlük binasında toplanacak olan satın alına komisyonund a yapıla• 
cakbr. 
Şartname Te nümuneler her giln sö7.Ü ge çen komisyonda görülebilir. (9270) 

bu tetebbüsün başlangıcıdır. Fi atı Cildlisi 
GİDER AYAK 75 100 kr. 
AŞIKLAR YOLUNUN YOLCULARI 75 100 

" BEYAZ ŞEMSİYELİ 125 150 
" HİND DENİZLERİNDE TÜRKLER 100 125 
" SAFİYE SULTAN 125 150 
" DEVRİLEN KAZAN 125 150 
" 

inhisarlar .· u·m~.n· 'Müdiirluğü · lla"ı~rı:_· 
, '·. '' . 

I - Şartnamesi mucibince 1 adet Planya tezgahı. müteahhidi hesabına a1;ık ek· 
siltme usulile satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedeli 2500 lircı, muvakkat teminatı 187.50 liradır. 
III - Eksiltme 8-1-940 pazartesi günü saat 14 de Kabataşta levcızım ve mübayaat 

şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. · . 
iV - Şartnameler hergün sözü geçen şu beden parasız· alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak edecekler fiyatsız fenni tekliflerini ihale gününden en 
az bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum müdürlüğü tütün !abrlkalar şubesine 
vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları liızımdır. 

VI - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaikle eksiltme için tayin 
edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur komisyona gelme-
leri ilAn olunur. · (9608) 

............................................... 
Kapalı vaziyette 

-\cık vazıveTLL 

1940 Elmash ve Pırlantah ~ınger saat modelleri 
gelmiştir. Fiatları 75 ilci 500 lfradır. 

- EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDiR -
Taşradan taleb vukuunda yeni katalok gönderilir. Tel· 21904. 

Adrese Dikkat: SİNGER SAAT MAC.AZASI - İı-tanhul Emiııönii . 
.............................. -

S ahibı ve Neşriyat Müdürü Halil LCitfii DÖRDÜNCÜ. Gazetecılik vt 

Nemvat T . t.. S . Ra!'O'ldıi!l VeT T AN M~tluuı~ 


