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lttz kaponlardıım 15 tane getirene kitaplar İstanbulda 150, 
memleket dahfllnden gl5nderllenlere 200 kuruşa verllir. 
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Deniz iddetli 
Bir Fransız 

"D. N. B,, MESELESi 

ı Ajansına Ateş 
Alman Denizaltısını Batırdı Püskürüyor 
lnglltere Harp için Biı 
Günde 6.000.000 lngiliz 

Lirası Sarf ediyor 
Bir Alman Vapuru Battı, Bir lngiliz Destroyeri 

Ve Bir ltalyan Vapuru Torpille Yaralandı 
Londra, 22 (Huıuıi) - Maliye Nazın Sir John Sinıon hu ak

tamki beyanatında Almanyanm iki ay ev.veJ riayet göstermeğe 
ıöz verdiği harp kaidelerini de kamilen ihlal ederek Şimal deni
zine gizlice mayin döktüğünü ve böylece lngiJizlere ve bitarafla
ra ait tcareti durdurmak istediğini, fakat buna kar,ı da icap eden 
tedbirlerin almdığını ıöylemiıtir. 

Churchill 

Sir John Simon, daha sonra bu. 
günkü harbin en masraflı ve en pa. 
halı harp olduğunu anlatarak İngil. 
terenin her gün harp için 6 milyon 
İngiliz lirası sarfettiğini anlatmıştır. 

İki denizaltı batırıldı 
Fransız Bahriye Nezaretinin teb:

liğine göre, biri deniz tayyareleri 
tarafından keşfedilmiş olan iki Al-

.,,A.ı.u .... u . .,.._._..\o,... •uLU..a.u . .1. u.~ &'-Ufı "'•·"·'"' .LA\; 

ayni torpido tarafından batırılmış. 

tır. Diğer taraftan, İngliz destroyeri 
Gipsy'nin bir mayne çarparak yara
landığı İngiliz Deniz Nezareti tara
fından bildiriliyor. 

Bugün bir İngiliz harp gemisi, tr. 
-ı landa sahillerinde Bert Fisser adlı 

Bir mayin tarayıcısının gür.ıerteıi.nde: Denizi tarayan 
cihaz, iıtenen derinliğe salıveriliyor 

Bu Mertçe Mukabele Londra Gazeteleri 

Tarafından da Tebarüz Ettiriliyor 
Alman resmi D. N. B. ajanamın, İngiliz gazetelerinden naklen 

TAN'da çıkan bir havadisi bahane ederek Türk matbuabna aa-

1 

vurduğu ağır iftiranın uyandırdığı nefret gittikçe derinleşiyor. 

İstanbulda çıkan hemen bütün gazeteler, bu haklı infialin veni 
1 yeni tezahürleri ile doludur. 

"Cümhuriyet,, refikimiz, dün ten-! 
kit ettiğimiz müsamahakarlığını bir 1 
tarafa bırakarak başmuharriri Yu-
nus Nadinin imzasiyle neşretiği bir 
makalede Türk matbuatına yapılan 

ı iftirayı reddederek diyor ki: 
"Bu münasebeUe Alman büyük elçi~l

nin hükümetlmiz nezdindeki (şlddeUi pro
testo) sundan bah~4i'mek, bütün bütün 
abestir. Çilnkü, Tür:.iyede matbuatın hür 
olduğu, Alman büyük elçisinin de meç-

i hulü değildir!., 

Hüseyin Cahidin Bir Yazısı 
"Yeni Sabah,, refikimizde Hüse. 

yin Cahit Yalçın, diğer bazı Alman 
gazetelerinin hakkımızdaki garip 
neşriyatından da bahsederek, bu 
mevzua bir defa daha dönüyor, ve 
diyor ki: 

"- D. N. B. ajansının tekzibinde kul
landığı mütehııkkim llsan çok gariptir. 
:Su vesile ile soylemek isteri:ı: ki, 'il'ilrk 
matbuatı, Almtı,,nyanın bendes\ değUdit • 
Hur, ve milli birer organdırlar. Vatanla
rlyle beraber bir de hak ve insaniyet mef-

1 
bumu kabul et.mlşlerdir. Bütün vukuatı 
bu zavlyedcn görürler ve muhakeme e
derler. Bizim Alınan milletine karşı hlc-
bir düşmanlığımız yoktur. Alman milleti
nin meziyetlerini, fa:ı:iletlerini, kahraman
lığını yakından biliriz. Fakat kusurlarına 
da vAkıfız. Bu kusurlardan biri de nas-

Köıeivanol 

Köseivanof 
Beyanatta 

Bulundu 

Suikasti Faili 
Olarak "Elser,, isminde 
Bir Alman Yakalandı 

B • Pe 1 Alınan vapurunu yakalamışsa da, i. 
1 r n c ere çindeki mürettebat vapuru batırmış, ı-

yu· · z u·· nden !:~~~t~r~rp gemisi. mürettebatı kur. Münib 
yonal - sosyall:ı:m gibi, yalnız ~addl 
kuvvete tapan, insaniyet mefhumunu in-
kAr eden bir teşekküle bu kadar mut!ane 
boyun eğmeleridir. Fakat muvakkat oldu
ğuna emin bulunduğumuz bu dalAlet bizi 
Alman milletine acımaktan ve onu sev
mekten menedemez. Alman milletine mu
habbetimiz de, başındankilerln fena hare
ketlerini ma:ı:ur görmemiz için, hele va
tanımı:ı:ı müdafaa va:ı:l!eslnde tereddüt ve 
ihmal göstermemiz için hiç te bir sebep 
te~k.il eyliyemez!,, 

"Arazi Taleplerimizi 

Anlaşarak Halle 

Çalışıyoruz .. 

5055 tonilatoluk Alman Rhingold 
vapuru da İngiliz harp gemileri ta_ 

Çıkan Dava rafında~ ~akalanara~ •. b~g~n İskoç-
yada bır lımana getırılmıştır. Bu va 
pur Almanyaya buğday götürüyor-

Yazan·: M. Zelieriya SERTEL du. . 
6.600 tonluk Fanoma ismindeki t. 

talyan vapuru, dün İngilterenin Do. • Ajanslar, Sovyetlerle Japon
lar arumda Çin ve Uzak 

$a.ık me.elelerine ait bir anla,
._ imzalandığını, Çin, Japon ve 
Mogolista.n hudutlarını tesbit et

nıek üzere müfterek komisyon
lar kurulduğunu bildirdiler. 

ğu Cenup sahilinde bir mayine çarp. Suikasdin Mürettibi 
mıştır. Vapur, ağır hasara uğramış 

olınasına rağmen hala su yüzünde
dir. Bir tahlisiye motörü vapurdaki. 
leri bir limana nakle çalışıyor. 

Olmakfa itham Edilen 
"Akşam,, m Yazdıkları 

Aşağıdaki satırları da, ayni mev· 
zua temas eden Necmettin Sadak'ın, 
"Akşam,, daki başmakalesinden alı
yoruz. 

Bu haber, tehlike ve sürprizlerle 
dolu beynelmilel vaziyet karşısında 

1Sovyetlerin komşulariyle olan ilıti. 
lAnarmı likide ederek vaziyetlerini 
lk,;vvetlendirmek hususundaki yeni 
siyasetlerinin dikkate şayan bir neti
'.'cesidir. Rusya, dünya harbinden u-
2ak kalabilmek için komşulariyle 0-

km bütün ihtiliiflı. meseleleri birer 
birer ve sulh yoluyla hal ve tasfiye 
etmekte, hudutlarını tahkim için lü.. 
t'Uın gördüğü stratejik mevzileri te. 
Jnin siyasetine de ısrar ile devam et
Jnektedir. Japonlarla anlaşmış olına. 
il Rusyayı Uzak Şarkta tamamen 
serbest bırakarak ona Avrupa mese
leleriyle daha · yakından meşgul ol
ınıya imkan vereceği için bilhassa 
ehemmiyeti haizdir. 

Sovyet Rusyanın Avrupada haL 
<Sonu Sa: 6. Sü: 3) 

1-.. .... ,,,__.. ______ , ____________ __ 

jArabistanda Tanıdığım 

j Fevkalade Tipler 

l Yazan: KANDEMİR 
: 

Bu seriye ait ilk yazıyı yann 
"TA.~,, sütunla.unda okuyunuz. 

Japonya Hariciye Nezareti mü. 
messillerinden biri, dün bir mayine 
çarparak batan Japon vapurundan 
bahsederek, J aponyanın hadiseyi 

(Sonu Sa: 6, Sü: 4) 

Milli ŞEF 
Fon Papeni 
Kabul Etti 

Ankara, 22 (A.A.) - Almanya Bü
yük Elçisi Fon Papen, bugün saat ı 7 
de Reisicümhur İsmet İnönü tara. 
fmdan kabul buyrulmuştur. Bu mü
lakat esnasında Büyük Elçi Fon Pa
pen, bilhassa Führere karşı yapılmış 
olan suikast münasebetiyle R~isi
cümhur tarafından Berlin Büyük El
çimiz vasıtasiyle izhar edilen alfıka
dan dolayı Führerin teşekkürlerini 
ve dostluk hissiyatını ifadeye memur 
edildiğini söylemiştir. 

Mülakatta Hariciye Vekili B. Sa
racoğlu haınr bolunmustur. 

Saracoğlunun Ziyafeti 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu, 

bugün Anadolu klübünde Fon Papen 
şerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. 
Ziyafette bazı vekiller de hazır bu. 
lunmuslardır. 

Strasser "Bu Proie, Himmler'in Eseridir;, Diyor 
Berlin, 22 (Hususi) - Bugünkü Alınan gazetelen Münih sui

kasdinin faili olarak gösterilen Elaer'in itiraflarından bahsederek 
genit tafsilat vermekte ve hadise ile aJikadar olan iki lngiliz aja
nının da tevkif edilmit olduklarını ilave etmektedir. 

"- D. N. B. ajnsının bu tebliğ!, yanlı~ 

bir ha\•adlsln Alınan politikasına verebi
leceği zarar ihtimalinin do~rduğu infinl 
neticesi, yahut siyasi bir tehlikeyi bertaraf 

(Sonu Sa. 6, sn. 5) 

Deutsche Dienst gazetesi, Elser'in r 
nasıl tevkil edildiğini anlatarak şu 1 E • d Zelzeleden 

Birçok Köyler Harap 
Oldu, 8 Olü Var 

malumatı veriyor: . rzıncan a 
"Alınan gizll polisinin uzun çalışmala

rından sonra, dinamit parçası, vida vesa
ire gibi cinayetin n:ısıl yapıldığını göste
ren ban eljyalar ele geçmiştir. Bütün hu· 
dutlarda kontrol sıklaştırılmış, ve daha 
h~d!se gecesi, nezaret altına alınan F,1-
ser'in mücrim olduğu meydana çıkmıştır. 

Kendisi, suçunu ve planını itira! etmiştır. 
Y:ılruz, El~erin bombayı koyduktan sonra, 
yabancı memleketlere kaçmak için MU
nihten uzaklaştığı, fakat, Milnlh toplan
tısının geri kaldığı hakkındaki tebliği du
yar duymaz geri dönerek, tekrar vaka 
yerine döndüğü anlaşılmış bu da kendisi
nin tutulmasını kolaylaştırmıştır.,, 

Gazete, bu suretle suikastin ya
bancı memleketlerde hazırlandığını 
isbata çalışmaktadır. 

Tevkif olunan iki İngilize gelince, 
bunların Alman gizli zabıtası tara. 
!ından Holandadan kaçırıldıkları an
laşılıyor. Birinin adı Beft, diğerinin 
Stevens'tir. Berlin bunların İngiliz 
gizli servisine mensup olduklarını 
iddia ediyor. 

Himmler, Elser ile alfıkadar olarak 
bütün Alman halkına bazı sualler sor 
muş ve Elser'i tanıyanların, Elser'in 
harekatı ve münasebette bulunduğu 

(Sonu Sa: 6, Sil: S) 

Dikili havaliıinde~i ıon zelzelenin tahribatına ait bir görünü, 
,(Yazısı altıncı aayfamrzdadır) 

ı ' \u•. ı 1 1 1 ı \ ı) ! , 'ı .~ 

Atina, 22 (Huıuıi) - Bulgar 
Batvekili Köseivanof, bir Yunan 
gazetesine beyanatta bulunarak, 
Bulgaristanm komtulan ile olan 
münaıebetlerinden ve Bulgar 

metalibatmdan bahıetmit ve de
mittir ki: 

"Bizim birkaç isteğimiz var. Fakat 
bir iki kilometrelik arazi almak için 
kan dökmiye değmez. Bu taleplerini 
zi, kuvvet istimali ile değil, komşu
larımızla anlaşarak halletmeğe çalı
şıyoruz. 

"Bulgaristan, sulhün sağlamlan. 
ması için elinden gelen gayreti esir
gemiyecektir. Politikamızı, Ankara
da da açıkça anlattım. Türkiye de 
Yunanistan gibi takip ettiğimiz hat. 
tı hareketin dürüstlüğüne inanmak. 
tadır. İki tarafın askerlerini terhis 
etmeleri de birbirlerine karsı şüphe 
beslemediklerini göstermeğe kafi. 
dir,., 

İtalyanın Balkan siyaseti 
Roma, (Taymisin Hususi Muhabi

ri Yazıyor) - Rusyanın Balkanlar. 
da genişlemesine karşı İtalyanın gös 

(Sonu Sa: 6, Sü: 1) --.... -...... 
EN SON DAKiKA 

Londra, 22 (Hususi' -
cephesinde son iki güna:~ 
len Alman tayyarelerlnın 

( 11) e 'varmıştır. 

Tan, makinesindeki hususl tertibat sa
yesinde bu sütunda her giln en son da
kika gelen haberleri verecektir. Haber 
olmadığı aün bu kısım boş kalacaktır. 



z 

Londra Radyosu 
Yazan: NACI SADULLAH 

"Londra,, radyosu, ild gttedlr, 
türkçe neşriyat da yapıyor. Londra 
radyosunun konuşmadıitı lisan kal. 
mndı gibi bir şey ... Miibareğin mik. 
rofonu basmda, bir Silleyman pey. I 
gamber eksik ... 

Du yüzden, gecen gün, aram1zdıı.1 

hepimizi giildiiren bit' konusmn ~er.·1 
ti. Matbaada .Londra radyosunu~ 
fransızea neşriyatını dinliyol'duk. O 
bitip de, Londra radyosu kenfü nes. 
riyatına devama başlavınca, odada~ 
bulunan arkadaslardan birisi, fevka.. 
iade bir sürprizle karşılaşmlf gibi 
yüzlerimize bak!t '"~ 

"- Havret... dedi... Duymuyol' 
musunuz? Londra radyosu İngilizce 
de söyliiyor! 

Fakat çok ~flkftr, Londrn radyosu 
çok düzgün şiveli bir spikerle tiirkçe 
neşriyata haşladı da biz de radyodan 
"tiirkçe" dinliyebildik ... 

• 
Sansüre U ğramıf: 

Fransadaki sıkı sansftre dalr, yeni 
bir karikatür daha gördüm: Bir ders.. 
hanede muallim, kendfsfne boş def. 
ter uzatan talebeye hiddetle !ICJnlyor. 
"- Hani ya? Vazifeni yazmadın 

mı? 
Talebe ciddiyetle eevap veriyor. 
"-Yazdım efendim- Fakat ... Ba. 

bamın makalelerlle biTUkte, 78nlış. 
)ıkla sansOrden geçmiş!" 

Nevyork Sergisi 
Reisi Gelcl 

Beynelmilel Nevyork Sergfsl Ko
mite Reisi M. Valen ile le1'gl komi
seri M. Albin Jhomon dün 1&bahki 
Semplon Ekspresi ile şehrimize gel
mişler ve dün akşam Ankaraya git
mişlerdir. Komite reisi gazetecilere 
şunları söylemiştir: 
"- Amerikada çok sevilen dost 

memleketi ziyaret etmiş olmakla 
bahtiyarız. Başvekiliniz doktor Re
fik Saydama, sergiye iştirakinizden 
dolayı te~kkiir edeceliz. ve gelecek 

sene açılacak sergiye de iştirak hu
susunda görüşeceğiz. 

Sergideki Türk pavyonu çok mu
vaffak olmuştur ve Türkiye malları
nı Amerikaya tanıtmıştır. 

Nevyorkun eski belediye reisi ol
maklığım münasebetiyle İstanbul ve 
Ankara belediye faaliyetlerini de 
gözden geçireceğim.,, 

Beş Gardiyan Mahkemeye 
Verildi 

'Osküdar Tevkifanesinden kaçan 
İbrahim ile Hulusi hakkında yapı
lan takibat ilerlemiş ve bazı ipuçla
n elde. edilmiştir. 

Firar hadisesi ile alakası görülen 
başgardiyanla dört gardiyanın ifa
desi alınmış ve mahkemeye veril
miştir. Firarilerin, kaçmaları muh
temel olan yerlerde sıkı araştırma
lar yapılmaktadır. 
~ 

Ankara Vapuru 
Tamirden Çıktı 

Haliçteki fabrika ve havuzıarda 
tamir edilmekte olan Denizyolları
mn Ankara vapuru dün sabah ta
mirden çıkarılmış ve Marınarada 
tecrübesi yapılmıştır. Gemi sefere 
konulacaktır. Ülgen vapurunun da 
İstinyede tamiri bitirilmiştir. Bugün 
tecrübesi yapılacaktır. 

-0-

Kurbağalıdere Temizleniyor 
Belediye Kurbağalıderede yapıla

cak temizleme ameliyesi ile lağım. 
mecra inşa ve tamiri için yeniden 
15 bin liralık munzam bir tahsisat 
almıya karar vermiştir. Şehir Mecli
si bu tahsisatı kabul etmiştir. 

Vali Gelemedi 
Romanyada bulunmakta olan vali 

ve belediye reisi Lutfi Kırdar evvel
ki akşam Köstencedcn hareket ede. 
cck iken fırtına yüzünden vapur kal. 
kamadığı için hareketini tehir etmiş
tir. Dün de vapurun kalktığına dair 
bir haber gelmemiştir. 

Osmanlı Bankası Direktörü 
Osmanlı Bankası direktörlerinden 

M. Bellet dün sabahki Avrupa Eks
presi ile şehrimize gelmiştir. 

Bugünlerde Ankaraya giderek ba
zı temaslarda bulunacağı anlaşıl
maktadır. 

ıvevyork serg[si reıaı Sirkeci iatasyonunda 

Kaleci Necdetin 
Muhakemesine 
Devam Edildi 

T arıki Dövdüğünü, Şahitler Necdetin Hakem 

Hakemin Mukabele Etmediğini Söylüyorlar 

Vapurlardaki 
Radyolar 

Münakaşaya 
Sebep Oldu 

Şehir Meclisinin dünkü toplantısın 
da riyasa makammm toplantı müd;:. 
detinin sekiz gün daha temdidi hak. 
kı.ndaki teklifi kabul edildikten sonra 
Sanyerde Pazar yerinin sinema ve 
tiyatro nıahalll olarak kiralanması, 

han, mataza, ticarethane ve emsali 
binalar nıetıhallertnin işgallerine mü
saade edUmemesi, mefsuh Et şirketi 

Galatasaray-Demirspor maçında hakem Tarıla dövmekten tarafından belediye hissesine düşen 
suçlu Demirspor kalecisi N ecdetin muhakemesine dün Üsküdar 19231 lbanın tesviyesi için bütçede 
Sulh Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir. Mahkemede ilk söz yapılması lazım gelen münakale ya
hakem Tarıka verilmiştir. Tarık davasını şöylece izah etmiştir: pılması, sucu dükkanlarında ve rad-
"- Ben Demirspor - Galatasaray mukabil Necdet yumruk attı. Tarı.. yo ve sramofon satan mağazalarda 

maçında hakemdim. İki tarafı idare ğın N ecdeti if81'etle oyun haricine yüksek sesle zil, radyo ve saire çalın
edebtlmek için hakem kaidelerine rL çıkardığını gördüm. Sonra oyun ka- maması hakkındaki teklüler müza
ayet ediyor, fena hareketleri görü. nştı. Tarık müdafaa vüiyetl aldı. t. kere edildi. 
lenleri tecziye ediyordum. Necdet çerde Necdet, Tanğın kendisine vur- Bu mazbata uzun münakaşalara 
lüzumsuz ve sert hareketlere başvu. duğunu söylüyordu. Hakemin Nec. yol açtı. Fuat Fazlı söz alarak: 
ruyordu. Ve çok defalar ihtar ettim. dete vurduğunu görmedim. Her hal-

- Şirketi Hayr!ye vapurlarına 
Devre arası soyunma odasında da yi.. de kendini müdafaa için lazım Jmen rad_yo __ Y~. hoparlör kovınustur. Biz 
na oyunculara tekme atmamea•n1 aöv ~onan •"lnUVrn· Bo~de otUi&nl&r bundan fev
ledim. Dinlemediler. Oyun bitmesine Şahit sıfatile dinlenen Kırmızı - kalade müştekiyiz. Vapur hastalık, 
12 dakika kala Necdetin Galatasaray- Beyaz gazetesi muharrirlerinden Ha- teessür, ölüm ve saire dinlemeden 
lı bir oyuncuya yumruk vurduğunu lfık Ham da Necdetin Tanğa ilk yum kulağınızın dibinde çalar gider. Şir. 
gördi.i.m ve "dışarı çık,, dedim. Bu- ruğu attığını gördükten sonra An- ketin menfaati için buna daha fazla 
nun üzerine bana iki yumruk vurdu. karadan gelen idarecilerin fikrini al- tahammül edilemez. Şirketi Hayriye
Polisler araladılar. Geçen celsede mak için vaka yerinde kalmadığını nin hoparlörü de menedilmeli ve bu 
Necdetin avukatının söylediği gibi bildirmiştir. da mazbataya ithal edilmelidir, dedi. 
tarafgirlik yapmadım. Beden heyeti- Polis Ahmet Gürkan da Necdetin B d Şi k ti Ii ri e hopar-. Ank rd' ~. d azı aza a r e ay y 
n~ . araya ve_ .~gı rapor a on~ hakeme bir tek yumruk vurduğunu ı lörlü vapurlarile Boğazın imarına 
~osterır. Sonra kufu~ de ~tmiş de~-ı gördüğünü, başka bir şey görmediği- hizmet etmiyor, adam kaçırıyor, şek. 
hm. Halle arkasındakı polısler beru~ ni bildirmiştir. linde Fuat Fazlının teklifine iştirak 
konuşmamı duymuşlardır. Necdetın ttil A 1 d b' · · d 

~ ·· ı · H Mu"dalaa şahı0tlen e er. ıa ar an ırısı e: 
sıcaktan bunaldıgı soy enıyor. ayır, . . • 
Necdet sıcaktan da müteessir ola- Müdafaa şahitlerinin isticvabına - Ben Şırketı Hayriyentn heyetı 
maz. Kendisine küfredHdiği de vaki . başlanmıştır. Bazı şahitlerin gelme-1 idaresindeyim. Şirket vapurlara rad. 
değildir. Necdet beni dövdü ve ya- diği anlaşılmış yalnız mevcut şahit 1 yo koyduktan sonra h.alktan ° ~a-
raladı.,, Suat Tokay isticvap edilmıştir. dar çok mektup aldı kı bu teşekkur. 

Müdafi avukat bu sırada hakem ddi hl 1 . namelerin irtifaı bir metreyi geçer. 
Bu ifadeden sonra i a şa t erı ş· k t d d · t'f d t B'l. 

T ~ N d t k ır e ra yo an ıs ı a e e mez. ı a. 
arıgın ec e e xumru vurup vur- ile yüzleştirme oldu. 

madıgın· 1 sormuş, Tarık ta kc;ndini kis bir çok masraf yapıyor. Bunu 
Bundan sonra Ankıı1'ira"::ı istinabe sırf halkın arzusuna cevap vermek i-

müdafaa için vaziyet aldığını söyle- t'l ·r d 1 · 1 h'd" ·· sure ı e ı a c erı a ınan şa ı ın soy- çin yapıyor, dedi. 
miştir. Fakat, avukat Vak.it gazete- ı d'kl · k b ı h 

e ı erı o unmuş ve un arın ep. Anadoluhisarlı Mehmet Ali de: 
sinde çıkan bir fotoğrafı göstererek, si de hakem Tarığın kaleci Nccdete 
Tarığın yumruk attığmı hildirmiştir. yumruk vurduğunu ve Galat::ısaray
Şikayetçinin avukatı da bu vaziyetin dan Cemilin Necdete küfrettiğini, ilk 
dövme.< maksadile değil, müdafaa i- hücumun hakem tarafından yapıldı
çin alındığını bildirmiş, sonra şahit- ğını bildirmiştir. 
lerin isticvabına başlanmıştır. Müddeiumuminin fikri sorulduk· 

Şahitlerin ifadeleri 1 tan sonra mahkeme gelmiycn şahfüe-

- Şirket radyolarından memnun 
olanlar da az değildir, diyerek Şirke
ti Hayriyenin hareketini tasvip eden. 
leri kuv\1etlendirdi. Sı~ Enver, 
mazbataya gramofon kelimesinin ila
vesini teklif etti. Bu teklif uzun mü
nakaşalara yol açtıktan sorı.ra niha
yet ekseriyetle kabul edildi. . İlk dinlenen şahit asker, Süleyman rin :elbin:'.Ankaradaki bazı şah.itle

Çabuker vaka hakkında şunları an- rin ıfadesmın alınmasına, gelmıyen 
latmıştır:" Burhanın zorla getirilmesine, Anka: Bozdoğan l\lüddciumumiliği 

K 1 k d 'd' l\" ra müddeiumumiliğine İstanlıuldakı - a e ar ıı.sm a ı 1m. 'ı.aç es- . .. . 
nasında gürültü oldu. Hakem par. şahitlerin şahadetınin gonderilere~ Ankara, 22 (TAN) - Bozdoğan 

müddeiumumi muavinliğine hukuk 
mezunlarından Ahmet Mukbil Yaz-

mağile işaret yapara~< kaleciyi çıkar- oradakilerle k~~şılaştırılarak ar~dn~ı 
dı. Necdetin yumruk attığını ~ördüm, ten.akusun telıfıne ~arar. ve:m.1ş \'e 

d b k ·· talık edılmıştır man tayin edilmiştir. hakemin bir şey yaptığını görmedim. ava aş a gune · 
Galatasaray kaptanı Salahattin Al

may da Necdetin sert hareketler yap 
tığını, santrfor Cemile tekme vurdu
ğunu, bunun üzerine hakemin Nee
deti saha haricine çıkardığını ve Nec 
detin hakem Tarığa yumruklar attı
ğını söyledikten sonra: 

_ Hakem Tarık ta miidafaa vazi. 
yetine geçtikten sonra N ecdete tokat 
atmış olabilir. Fakat tokat attığını 
görmedim, demiştir. 

y tıTJımcı hakem anlata~r 
Ayni oyunda yardımcı hakem olan 

Feridun Kılıç ta şunları aöylemi§tlr: 
- Oyun sonunda maç lel'tlefti. 

·i·ı~: ... ~\f~:·/r:ı:;..:.,,,,:~;ı;1t<. ':.ıı ı-;:- ... .-.~,- ... i.: ı··· .. ·. E ·v . A p .. . S~ '···:ru " . L'· . · .. : C: · · ·" 
• . .. ·:ı. ~ ' .... ~·.. 1 • ··~ ' ' • , 1 •t ' : '• . 
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8 - Bir tecrObe için camdan bir ilet 
yaptırmık lıtlyorum, Paıabahçe fabrl
ka11na mOrıcıat ettim, ince itler yapa
mıyae1klarını blldlrdller, bu lletl nere· 

de yaptırabilirim] 

C - Böyle hassas Aletler yapan ecne
bi fabrikalarda yaptırablllrstnlz. İstedi
tlniz Aletin resmini, eb'adıru, plAnını 

çizer, g!Snderlr, fabrikayla muhabere ,._ 
d• ve diledWniz AleU yaotınrsınız. 

* • - Tayyal"e plyanaolarının bOtDn 

keze vaktinde bildirmiyor da, bu yUz
den aldıllımız numaralar keşide dola
bına girmiyor mu? 

C - Milli piyango 1 numaradan 4n 
bin numaraya kadardır. Bu numaralar 
keşidcden iki gUn evvel teker teker vi

lAyet, Belediye, Bankalar ve matbuat 
mürakıplarının huzurunda tetkik edi
lir, fişlere konur ve tam kırk bin nu

mara birer birer sayılarak keşide dola
bına vazedilir. Numaranızın keşide do
labına girmemiş olmasının imkAn ve 

Necdet hakeme: keıldelerlnl oynadım, hl9 laabet vlkl ol· 

- Bana ihtar verdiniz, beni böy. madı. M ıııt piyangodan n blletle oyna· 

ihtimali yoktur. Size bir şey isabet et
memiş tse bu sadece blr şans meselesi
dir ve emin olmak 1Azımdır ki bir gün 
size de kUçUk veya büyük bir ikramiye 
isabet edecektir. 

le hareketlere mecbur eden Galata- dım, yine laabet vlkl olmadı. Ben taı· 
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Belediyede memurluk imtihanı 

Yeni ihracat 
Kararnamesi 
Tebliğ Edildi 

ihracı Serbest Bırakılan Malların Muamelelerine 
Başlandı, Yapak lhracma da Müsaade isteniyor 

Serbest ihracat kararnamesi dün .Ticaret Vekiletinden mın
taka ticaret müdürlüğüne tebliğ edilmiştir. İhracı serbest hı~ 
rakılan maddelerin dünden itibaren muamelelerine başlan
mıştır. 

İlk olarak Macaristana seksen bin 
kile muhtelif küçük baş hayvan de. 
rileri, Kanadaya iç fındık, Romanya.. 
ya kestane, badem, fıstık ve tütün, 
Yugoslavyaya halı ihraç edilmiştir. 

Diğer bitaraf memleketlere de muh
telif mallar arasında taze ve tuzlu 
balık gönderilmiştir. Fransaya tü-
"_ ...... w ...... ..._.....,_ ......... ":I ...... • .. -,., ..... -.~ """"''L~•.,\'\J-

re göre son iki ay içinde geçen se
nelerin ayni aylarına nazaran dört, 
beş misli halı ihraç edildiği anlaşıl. 
mıştır. Bu ihracat memleketimizden 
giden ecnebilerin beraberlerinde dö. 
viz götürememelerinden dolayı Türk 
halısı alarak zati eşya na.mile 
memleketlerine götürmüş olmaların
dan ileri gelmiştir. 

Yapak ihracatına 
müsaade isteniyor 

şehrimizin yapak ve tiftik tüccar. 
la.rınm seçtikleri dört kişilik bir he
yet beraberlerinde zahire borsası ko
miseri bulunduğu halde mıntaka ti. 
caret müdürünü ziyaret etmişlerdir. 
Tüccarlar hazırlamış oldukları bir 
muhtırayı da takdim etmişlerdir. Ha
ber aldığımıza göre, tüccarlar bu se
ne yapak rekoltesinin geçen seneden 
fazla ve on beş bin ton olduğunu bu. 
nun bir miktarının, ihraç ve bir kıs
mınm yerli fabrikalar tarafından sa
tın alındığını ve dokuz bm tonluk bir 
stok kaldığını tesbit etmişlerdir. Bu 
stokun ancak az bir mikt<ırı yerli ih. 
tiyaçlarda kullanılabileceği için mü
tebakisi.nin ihracına müsaade erlil
mesi istenilmektedir. l\1mtG>ka tica
ret müdürlüğü vaziyeti tetkik etmiş 
ve yapak ve tiftik tüccarlarını bugün 
saat on beşte Ticaret odasında bir iç
timaa davet eylemiştir. Bu toplantı
ya dün şehrimize gelmiş bulunan Ti. 
caret Vekaleti teşkilatlandırma u
mum müdürü Servet dahi iştirak e
decektir. Tiftik stokumuzun mev
cudu üç milyon kilo tahmin edilmek
tedir. Son b.ir ay içinde mühim bir 
miktarda tiftik sat1lm1ş olmasına rağ 
men fiyatların hala diişii.klii.ğünü 
muhafaza etmesi nflzarı dikkati cel
betmiştir. Ticaret Vekaleti bu ınRdde 
üzerinde de tetkikler yaptıracaktır. 
Pamuk fiyatları yiikselmek~e dev~m 
ediyor. On gün içinde bir mılyon kilo 

pamuk satılmıştır. • .. 
Kahve ithalatı için teşebbu• 

1 

Brezilya kahve şirketi bu . ayın 
. d faalivetini itmam etmış bu. 
1 sonun a . . .. 
1 lunacaktır. Hükumetin kararıle tue-
! carlanmız serbestçe kahve ithal e
j debileceklerdir. Tüccarlanmızdan 20 

ku ancak ild aylık ihtiyacımıza kafi 
gelecek miktardadır. 

Franaa lıunı üzüm alıyor 
İzmlrde Fransa hesabına iki mil. 

yon kilo kuru üzüm mübayaası için, 
bir anlaşma yapılmıştır. Fiyat sif 
Marsilya olmak üzere on kilosu 34 

FrMf~ofl1fRIAWlrerın ınrac L me.mnu. 
iyeti kaldırılması üzerine, İç A.naGo
ludan İzmire pek külliyetli mal gel
miye başlamıştır. 

620 Kişi Memur 

Olmak istiyorlar 
Dün öğleden sonra belediye koo

peratif binasının alt ve üst salonla
rında belediyedeki münhallere tayin 
edilmek üzere ortamektep mezunla
rınm imtihanları yapılmıştır. Bele· 
diyenin muhtelü dairelerine lise ve 
ortamektep mezunlarından 65 me
mur alınacaktır. Ortamektep mezun
lanna 15, lise mezunlanna 20 lira 
asli maaş verilecektir. İmtihana gir
mek için müracaat edenlerin sayısı 
tam 620 kişi idi. Bunların ekseriye. 
tini de kızlar teşkil etmekte idi 

Dün imtihana ortamektep me
zunlarından 162 kişi girmişti. 
İmtihan kağıtlannın köşelerinde 

siyah parçalar halinde numara ve 
adres yerleri vardı. İmtihana giren
lere yurt bilgisi, hesap, hendese ve 
coğrafyadan sualler sorulmuştur. 
Daktiloluğa talip olanların imti· 

hanları da belediyenin muhasebe sa
lonunda yapılmıştır. Bugün de lise 
mezunlarının imtihanlanna devam 
edilecektir. 

TAKViM ve HAVA 

23 Sonteşrin 1939 
PERŞEl\IBE 

11 inci ay 
Arabi: 1358 

Giln: 30 Kasım: 18 
Rumt: 1355 

Şevval: 11 İkinciteşrin: 10 
Güneş: 6,50 - Oğ1e: 12,00 
İkindi: 14,::ıı - Akşam: 113,45 
Yatsı: 18,22 - fm~5.k: 5,12 

- Hava Vaziyeti -
Yeşl!köy Meteoroloji lstaryonundan alı

nan malumata göre, hava yurdun bütfın 

bölgelerinde kapalı ve yer yer yağışlı 
geçmiş, rUzgftrlar Doğu bölgelerde sil.kin 
kalmış, Egentn Şimal kısımlan !le Trak
ya, Kocaeli bölgelerinde ve Karadenlzln 
Garp taraftan He Marmara ve E~e denlz
lerinde Şlm;ıll istikametten lrnvvetlice, 
diğer yerlerde Cenubt istikametten orta 
kuvvette e~lştlr. 

saray santrforu Cemildir. Ona .dikkat ı ralıyım. Acaba bizim bayi neticeyi mer· 

ediniz,, dedi. Oyunun bitmesme 12 L-----------------------------· 
dakika vardı. Cemilin kol vuruşuna 

firma Trieste ve İngiltereden transit 
yoluyla kahve ithaline teşebbüs et. 
mişlerdir. Yapılan siparişlerin bir bu 
çuk aya kadar tamamen geleceği te
min edilmektedir. Mevcut kahve sto-

Dün 1stanbulda hava kapalı ve yağışlı 
geçmiı, r(lzgir Şimalden saniyede 4 - e 
metre hızla esmiştir. Saat 14 de hava taz
yiki 1021,2 milibar idi. S\ihunet en y0.k
sek 12,6 ve en dUııük 8,9 santigrat olaralt 
kııvdıı,dilmiı;tir. 
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Gayrimuharip 
ile Bitaraf 
Arasındaki Fark 

Yazan: ômer RıZiU DOCRUL 

B ue-fin İngiltere, Fransa, Al
manya devletlerl birer muha

rip devlettir. Bu devletler birbirle. 
riyle harp ediyorlar, 

İtalya, Almanyanın müttefikidir. 

Ege Tütün 

Piyasasının 
Açdmasındaki 

Gecikme 

lngiltere F ransadaki 
Askerini Çoğaltıyor 

Fakat Almanya lehinde harbe gir. 
memiştir. İtalyanın mesul ricali, İ
talyaıun muhasamattan uzak kala

Ankara. 22 (A.A.) - Ege mınta. Fransa, 800 Millik Muazzam Bir Cephe Üzerinde 
kasında, tütün piyasasının açılmasın. 
daki gecikmenin müstahsilleri dü_ 
şündürdüğü ve bazı şikayetlere ma. 
hal verdiği hakkında İzmir gazetele. 
cindeki neı::riyat münasebetile, Tica
ret Vekili Nı-ızmi Topçuoğlu, Anado
lu Ajansı muh1-1rririne aşağıdaki be. 
yanatta bulunmuştur: 

• • • • ln9lltere ile Beraber icap Eden 
. 

Tedbirleri Ahyor cağını söylüyorlar. 

ı'Ege mıntakasında, tütün piyasa. 

Londra, 22 (Hususi) - Harbiye 
Nazırı Hor Bclişa bugün Avam ka
marasında beyanatta bulunmuş ve 
Garp cephesindeki harbin müstah. 
kem mevkiler harbi olduğunu anlat
tıktan sonra Polonya ordusunun dost 
bir memleket topraklarında yerleş. 

miş olduğunu, yeryüzündeki Polon. 
yalıların bu orduyu takviye için koş
tuklarını söyledikten sonra şunları 
ilave etmiştır: 

"Daha önce Fransadaki İngiliz or. 

dusunun 158 bin kişiden müteşekkil 

dar uzanan 800 millik bir cepheye e
hemmiyet vermek, ayni zamanda has 
mın her hareketini azami uyanıklıkla 
takip etmek mecburiyqtindedir. Biz 
Fransa ile bu vazifeyi paylaşıyoruz. 
Cephede Fransız hatlarında İngiliz
ler bulunduğu gibi İngili21 hatlarında 
da Fransızlar bulunuyor ve iki taraf 
arasındaki münasebetler en samimi 
mahiyettedir.,, 

Harp vaziyeti 
Havas Ajansının askeri vaziyet hakkın

daki tebliği: 

Berlln, 22 (A.A.) - Umum! karargah 
bildiriyor: "Garp cephesinin muhtelit nok
talarında hafif topçu faaliyeti olmuştur. 

21 sonteşrinde Alman hava ordufü İngiliz 
arazisi üzerinde Scapıı Flow'a kadar yeni
den keşif uı;uşları yapmıştır. Fransız top
raklarında yapılan keşif uçuşları Fransa
nın Cenubuna kadar uzatılmıştır. Ayni 
gün, bundan evvel de yapıldığı gibi bir
çok avcı tayyareleri Almanyarun Garp 
hududunun muhafazası için hazır bulun
durulmuştur. Bu tayyareler, düşmanla 

temas etmemişlerdir. Hava mUdafaa mın
takasının Garbinde hazırlanan hava da!ü 
toplarını faa1iycte geçirecek bir hadise 
zuhur etmemiştir.,, 

Sinın açılın.ası mutadın hilafına ola. 
rak filvaki bu sene biraz geç kalmış. 
tır. Mahsulün, müstahsile kazanç bı. 
rakacak şekilde satılmasının icap et. 
tirdiği tedbirleri almadan,' piyasanın 
açılmasına müsaade etmeyi, bizzat 
müstahsilin de menfaatine aykırı 
gördük. İstihsal a1eminin bu menfa-

Bitler de, Lehistan harbini a<:hğı 
zaman, İtalya hükumetinin şefine 
gönderdiği bir mesajda, bu harbi tek 
başına başaracağını, onun için İtal. 
yadan, yardım istemediğini bildir. 
mişti. Her Bitler İtalyadan askeri 
yardım da fstiyebillr ve o zaman t. 
talya, ona kal'Şl sarih b1r vaziyet al. 
mak mecburiyetinde kalJl'., ya ara
daki ittifak muahedesini tanımadığı 
m ilan eder, yahut mukadderatını 
Almanyanın mnkadderahna bağlıya
rak, harbe girerdi. İtalyanın harbe 
girmemesi, onu bitaraf tanımıya ka
fi değildir. Almanyanın müttefiki o. 
lan İtalya, bugün ancak gayri mu. atlerini korumak için, ittihazı lazım 
harip sa~labilir. Yani Almanyanm gelen tedbirlerin bugün mühim bir 
harbe iştirak etmiyen bir müttefiki- kısmı alınmış ve geriye kalan cüzıi 
dir. ' [ bir kısmı da alınmak üzere bulun. 

olduğunu anlatmıştım. Bunlan yüz_ "Cephede ı::ükOnet berde\•amdır. Yalnız 
lerce askerle takviye ettik. İlkhabara tayyareler dün gündüz açık havadan isti
kadar bu kuvvet, mütemadiyen bü- fade ederek, büyük bir faaliyet göster-

mişlerdir. Dünkü hava muharebelerinin 

Kaçan esirler 

Londra, 22 (A.A.) - !skoçyadaki 

üsera kampından dört kişi daha kaç

mıştır. Bunlardan ikisi, bir ormanda 

bir ağacın dallarında saklanmış iken 

bir orman muhafızı tarafından görü
lerek yakalanmış ve polise teslim e. 
dilmiştir. 

Muharip taraflann vazifesi, onun mu~~~~·" 
vaziyetini en U"8nık dikkatiyle ta. Butun bu hazırlıklara istinaden, 
kip etmek, onun harbe iştirak etme- piyasanın Birincikanunun birinci 
mesinl temin i~in diplomatik faali. Cuma günü açılması için icap eden 
yetlere devam etmek, harbe iştirak tedbirler alınmıştır. Münhasıran çil
ettiği takdirde alacaklan tedbirleri çi ve köylü 11?-enfaatinin icap ettirdiği 
peşinden kararlaştırmak, bu tedbir. bu teahhürün manasını anlamak ko
leri tatbik etmek icap ettiği zaman. !aydır. Bu itibarla, alınan ve alın
tercddütsüz tatbik etmektir. Ancak makta bulunan tedbirlerle, tütün sa 
İtalyanın bitaraftiğını ilan etmesi, 0 _ tışından müstahsilin emin olması ve 
nu yalnız gayri muhal'ip bir devlet istikbale emniyetle bakması ıa.znn_ 
gayılmaktan çrkanr ve onun vaziye. dır. Hükumet yalnız bu sene için de. 
tini sarih bir şekilde tayin eder. ğil, gelecek seneler tütün mahsulü. 

yüyecektir. Hali hazırda taın talim bilançosu şudur: Üç Alman tayyaresi alev
ve terbiye görmüş bir milyondan ler kinde düşürülmilştür. Bunlardan biri 

keşif tayyaresldir. Buna Fransanın Şimal 
fazla askerimiz vardır. Düşmanın bölgesi üstüne dönme1'ltJ' olan tkinci bir 
tecavüzüne karşı hazırladığımız ma. keşif tnyyııresi ilAve etmek icap eder. Bu 
nialann hepsi de istikrar bulmuştur. tayyare bir İnr,illz tayyaresinin taarruzu-

na uğrıyarak, Şimal denizi üzerine düşü
Fransa, gerisinde her hazırlığı yapa- rUlmüştur. 
cağımız _muazzam bir sed hazırlamış Cephede Alman topçusu bilhassa La 
bulunuyor. Bu muazzam sed, Maji- Blies mıntaka!!tnda büyük bir faaliyet 

Almanyada askerlik 

Brüksel, 22 (A.A.) - Belga ajan. 
sına göre, 18 den 45 yaşına kadar 
bütün Almanlar atış talimlerine ve 
kamp hizmetlerine tabi tutulmuslar
dır. 

no hattıdır. göstermiştir. Alman topçulan Fransız 
"Al F ·ı 1 200 il.. mevzilerinin derinliğine ateş açmışlardır. 

. manya. ransa ı e 0 an_ mı ı Fransızlar buna derhal mukabele etmiş ve 
lik hududu ıle meşgul oldugu halde, Alman top mevzilerile piyade mevzilerini 
Fransa Şimal denizinden Alplere ka.. hedef olarak almıştır. 

İtalya ise, şimdiye kadar bitaraf. nün satılması için de icap eden ted
lı~nı ilan etmemiştir. Ve ilan etme. birleri almış olduğundan önümüzde 
diği için alakadar devletler tarafın- ki sene tütün ekimine ait hazırlıkla. 
dı.n yalnız gayri muharip !!Bytlıyor. rın şimdiden yapılmasını tütün müs-

+ .. _,_·--·- __ , __ ---...! ---ı.ft.:- ı..; .. tahsillerine · ehemmiyetle tavsiye e
devlet olduğu halde, Balkanlarda M. cıerım.,, 

Eski Kayserin 
Almanyaya Döneceği 

Doğru Değil 

Voroşilofun Hediye 
Ettiği Otobüs 

Tesellüm Edildi 

taraf blok te!'lkilfne te~ebhiis ettiği 
bildiriliyor. Bitaraf bi:r blokla te~ri
ki mesai etmek ve bu iş beraherliği. ' 
ni sağlam bir esasa istinat ettirmek 
için herşeyden evvel bitaraf olmak 
ve bitaTafahğını ilan etmek icap e
der. İtalya heniiz hunu yapmadıii'ı i. 
çin, bitaraf bir blok vikııde getir
mek yolundaki mesaisi de inkişaf 

İzmir, 22 (A.A.) - Mareşal Vo
roşilofun İzmire hediye ettiği otobüs 
dün belediye otobüsleri santralinde 
merasimle tesellüm edilmiş ve plaka
sı takılmıştır. Tesellüm muamelesin. 
den sonra davetliler otobüse binerek 
Voroşilo! bulvarından başlıyarak şe. 
hir dahilinde bir gezinti yapmışlar
dır.Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün 
akşam otobüsü teslime memur Sov. 
yetlerin İstanbul başkonsolosu Ge
orguievski şerefine şehir gazinosun
da vali ve parti müfettişi i!e İzmirde 
bu~unan mebuslarımızm, parti, vi. 
layet idare heyeti başkanının, bele
diye encümeni azasının ve reis mu
avininin hazır bulunduğu bir ziyafet 

Amsterdam, 22 (A.A.) - Eski Kay 
ser'in ailesi azası, Kayser'in çalış.. 
mak üzere Almanyaya döneceği 

hakkında bir Macar gazetesi tara
fından verilen haberi kati surette 
tekzip etmişler ve kendisinin bugün
kü hadiselerde faal bir rol oynıyamı
yacak kadar ihtiyar olduğunu ve bu 
işi Hohenzollern hanedanının daha 
genç azasına bırakmakta olduğunu 

bildj rm işlerdir. ctmP.mektedir. 

Nitekim Taymisin Roma muhabi. 

rl, bu vaziyete işaret ederek, İtalya. 

nın bitaraf bir blok te-skil etmeyi 

değil, daha fazla bir Balkan cephesi 

vücude retirmek için uğraştığını söy 
lüyor. 

Bitaraf blok ile bir cephe arasın. 

daki fark gayet aşikardır. 

Bitaraf bir blok belki de, Balkan. 
lann işine yarar, çünkü Balkanlan 

lıarpten uzak tutmıya hizmet eder. 

Fakd bir cephe, belki de Balkanla

n yeni maceralara sllrUkler ki, Bal. 

kanların en çok çekindikleri şey de 

maceralara sürüklenmektir. 

Almanyadaki 
Karışıkhklar 

Londra, 22 (A.A.) - Almanyadan 
gelen haberler, Nazi Şeflerinin Al
man işçUıinin teşkilatlı bir mukave
metinden korkmakta olduklarını gös 
teriyor: 

Daily Telegraph gazetesinin Ams. 
terdamdaki muhabiri Almanya işçi 
sendikalarının eski şefi Theodore 
Leipart ile Peter Grassmanmn üç 
gün evvel Berlinde tevkü edildikle
rini bildirmektedir. Viyananm eski 
sosyalist belediye reisi Geitz de A
vusturyada tevkif edilmiştir. 

• 
Belgrat, 22 (A.A.) - Prag radyo-

sunun dün akşam bildirdiğine göre, 

Bohemyada örfi idare kaldınlınıştır. 

Bir Yugoslavyalı Alman 
Casusunun M:ahkônıiyeti 

Eski Alman Veliahdinin 
Bir Beyanatı 

Bertin, 22 (A.A.) - Eski Alman 
veliahdi, beyanatta bulunarak ailesi 
hakkında ecnebi gazeteleri tarafın. 
dan geçenlerde neşredilmiş olan ha. 
berleri kati surette tekzip etmiştir. 

Eski veliaht, eski Alman hanedan
ları azasından hiçbirinin tevkif edil
memiş ve kurşuna dizilmemiş olduğu 
nu söylemiştir. 

vermiştir. 1 .. 

Hohenzollern hanedanı azasından 
silah taşımıya muktedir olanların 

kaffesi cephede· bulunmaktadırlar. 

• 

'Almanlar arasında "Hitlerin korktuğu adam,, eli. 
ye föhret bulan Otto Straıser'in lsviçreden Lon
draya gitmek üzere olduğu bilclirüiyor ve bu mü
nasebetle fU maliimat veriliyor: 
Bugün Almanya içinde çalışan ve Nazizm aley
hinde neşriyat yapan iki radyıo istcuyonu Otto 
Strasser tarafından idare ediliyor. 1934 de Al
manycula yapılan fırka tasfiyesi üzerine Alman
yaclan kaçan Strasser, gizli radyo ne~riyatı yap· 
mak hususunda ilk tecrübelerini Prag' da yap· 
mış, ve o zaman radyo talimatına muhalefetle 
itham olunmu,tu. 
Lonclra gazetelerine göre, "Strasser lıviçredeki 
lngiliz konsolosu vasıtasile lngiltereyi ziyaret et• 
mek istediğini bildirmiş ve anlaşılan kendisi 
"dost bir yabancı,, sayıldığı için bu müsaade ve
rilmiştir. Strauer, /ngiltereye müfit olacağına 
kanidir rJe lngiliz makamatı bıı kanaate iştirak 
etmektedir.,, 

* Bitaraf müşahitlere göre Nazistler, tayyare dafil tesl· 
satlarını takviye ile meşguldürler ve tayyare dafii top
larının sayısını iki misline çıkarmaktadırlar. Sebep, 
Almanya, üzerinde İngiliz tayyareleri tarafından ya. 
pılan uçuşlar sırasında tayyare dafii toplarından Iayı. 

Sovyetler 
FinlCindiyayı 

Tehd.it Ediyor 
Kopenhag, 22 (A.A.) - Sovyet Bal 

tık ~!osunun kumandanı, Komoso. 
lamskaya Pravda gazetesinde Finlan.. 
diya için tehditamiz bir makale neş
retmiştir. 

Makalede, halen Libau ve Vindau 
limanlan açıklarında Dazö ve Ösel a
dalan karşısında deniz manevraları 
yapılmakta olduğu bildiriliyor. 

Bir Fin vapurunda araştırma 

Helsinki, 22(A.A.)-Bir Alman harp 

gemisi, Alana adalan yakınında As. 

ta aduıdaki Finlandiya vapurunda a

raştırma yapmıştır. Kereste yüklü o. 
lan ve Amerikaya gitmekte bulunan 

bu vapur, Stettin'e sevkedilmiştir. 

Slovakyada Bir Komünist 
Partisi Bulundu 

Liubliana, 22 (A.A.) - Slovakya 
polisi Slovakyada bir komünist isci 
faaliyeti keşfetmiştir. 

lngiltere • ltalya 
Arasında lktısadi 

Bir Anlaşma Y apıhyor 
Londra, 22 (A.A.) - İngiltere ile 

İtalya arasında çok mühim takas an. 
laşmalan yapılmak üzeredir. 

Bu haberi veren Financial Nevs, 

Caproni'nin Londrayı ziyaretinin bo

şuna o1mad1ğını yazıyor ve !ngilte. 

renin İtalyaya 8 milyon ton kömür 
vererek mukabilinde makine aletleri 

alacağını ve keza pamuk, kauçuk mu 
ameleleri yapılacağını bildirmektedir 

Askeri Heyetimiz Parise 
Hareket Etti 

Londra, 22 (A.A.) - Orgeneral 
Kazım Orbay riyasetindeki Türk as
keri heyeti, dün akşama doğru, Lon
dradan Parise hareket etmiştir. 

Çok Uzun Menzilli 
Yeni Bir Top 

Brüksel, 22 (A.A.) - Pilsen'deki 
Skoda fabrikalarının 470 milimetre 
çapında çok uzun menzilli altı top 
imal ettiği bildirilmektedir. 

kiyle istifade edilememesi ve müdafaa tedbirlerindeki 
zaafı aç1ğa vurmasıdır. 

• 

• 

~ 

Almanyamn Portekize ait Azar adalarına göz 
diktikleri büdirilmekteJir. lngiliz kaynaklanna 
göre, Alman Bahriye Nazınnın emrile Almana· 
janlan bUTada harıl harıl çalışmaktadırlar. He. 
del, lngiliz ticaret gemilerine karşı yapılacak 
hücumlarda bu adalardan istifade etmektir. 

* Frnnsanm bu harpte, 1914 - 1918 harbinde düştiiğii 
mali hatalara tekrar düşmemesi için tedbirler alınmak
tadır. Yeni bütçenin flanmdan sonra, Fransanın, bu ye· 
ni harbe, geçen seferkinden çok daha miisait iktısadi 
ŞaTtlar içinde girdiği anlasılmıstır. Milli l\füdafaa büt. 
çesinin tasdikini müteakıp, Fransa, Aınerikayn 1200 
tayyare daha ısmarlamıştır. 

lf-
Rigatlan bütlirilJiğine göreJ Baltık memleketle
rinden Almanyaya hicrete mecbur eclilmif, ve 
•ervetleri ellerinden alınmış olan birçok zengin 
'.Almanlar, fakir diifÜ.nce, intihar etmektedirler. 
Bu yüzden, Gdynia'da 31, Poznan'da 30 ve Brom
berg'de de 14 intihcu 1Jakası kaydedildiği bildi

1 

Anhyamadığım 
İsraflar! 

Ya.zan: B. FELEK 

Bir Men'i İsraf Kanunu varmış. 
Müsrif olmadığım için bu ka. 

nunun bana lüzumu olmadığından 

mahiyetini tetkik etmedim. Yalnız 

gazetelerde arasra gördüğüm haber· 
lere göre bu kanun düğün gibi, çeyiz 
gibi şeylerde bazı meı.nieketlerde gö. 
rülen aşırı mübalağalann da önüne 
geçmeyi düşünmüş ve bunun haddi. 
ni tayin etmeyi de Şehir Meclislerine 
vermiş olmalı ki; İstanbul Meclisi de 
bu bapta bir karar vererek sünnet 
düğünlerini yasak etmiş. Evlenme 
düğünlerinin otellerde yapılmasına 
fakat elliden fazla davetli kabul edil. 
memesine, düğün alaylannda da beş· 
ten fazla otomobil kiralanmamasma 
karar vermiş. 

İsabetli ve isabetsiz her karar gibi 
bu da muht~rem olduğundan katiy. 
yen sataşmak niyetinde olmadığımızı 
herşeyden evvel açıkça muhterem 
şehir vekillerine arzettikten sonra 
bir küçük fıkra anlatacağım: 
Adamcağızın birisi hasisçe imiş, 

hani hasisçe dersem, epeyce hasis 
imiş. Ne kadar hasis olduğunu şura
dan anlayınız ki; evine bir okka be. 
yaz peynir alıp bir cam kavanozun 
içine koyar ve çoluk çocuk ekmekle· 
ri bu peynirin suyuna batırıp kann. 
lannı doyururlarmış. Günün birinde 
bu zat peynir kavanozunu sakladığı 

teldolabm anahtannı alıp gitmiş ve 
yemek zamanı da eve gelmemi~ Ço. 
luk çocuk ta kavanozun suyuna ba. 
tıramadıklan ekmeklerini, dolabın 

teline sürüp yemişler. Babalan eve 
gelince; anahtan üzerinde unuttuğu
nu söyleyip teessüf izhar etmiş. Fa. 
kat çocuklarının teldolabın teline 
ekmeklerini sürüp yediklerini işi. 
tince: 

- Köftehorlar; bir gün bile kahk
su ekmeğe tahammül edemezsiniz! 
Demiş. 

Ben, muhterem Şehir Meclisi A· 
zasının sünnet düğününü yasak eden 
kararını işitince bu fıkrayı hatırla. 
dım. 

Benim anladığım israf bir adamın 
avuç avuç muttasıl para sarfetmesL 
dir. 

Sayın Şehir Meclisi azasından sün.. 
net olmuş olanlar pek rana bilirler 
ki; bu ameliyat insanın ömründe bir 
defa başından geçen bir mürüvvet· 
tl:r. Parası bol olduğu için ayda bir 
sünnet olan müsrife .rastgelmiş de
ğiliz. 

Yine muhterem meclis azasının 
bayan üyeleri pek rana bilirler ve. 
ya bilmeleri Iazım gelir ki; kadınlar 
da bir kere gelin olurlar. -Bir keze 
e\'lenirler demiyorum- parası bol 
bir bayanın hafta sekiz gün on dokuz 
muttasıl kocasına düğün yaptırdığı 

da görülmüş şeylerden değildir. 

İmdi bunların bir kerelik yapıl. 
ması olsun israf teşkil etnıiyeceğinln 
kafi delilidir. 

Otellerdeki düğünlere elliden faz· 
la adam alınmaması hakkındaki ka
rara gelince; tra"?vaylara 28 kişiden 
fazla yolcu alınmaması hakkında be. 
lediye yasağı hakkındaki adet ne ka. 
dar iyi kontrol ediliyorsa, oteldeki 
davetliler de öyle olacağa benzer. A· 
caba zabıtai belediye polisi düğün. 
deki davetlileri sofrada birer birer 
sayıp, 51 inci davetliye: 

- Buyurun karakola! Siz kadro. 
dan fazlasınız! mı diyecektir. 
Düğün sahibi otelciye: 

- Ben sonra pal'asTnı veririm! 
Sen bi?:im davetlilere kendi müşterin 
imiş gibi muamele et! 

De~se nasıl kontrol ederiz? 
Diiğlin alaylarındaki beş otomobi. 

lin elJ.i metre ardından bir beş oto· 
mobil daha giderse seyriisefer me
murlan nasıl farkına varacaklar , 

Ve nihayet bir düğiine beş otomo
bil giderse, bir ölünün arkasından 
kaç tane gitmelidir? 

Ölüm de insanın başına iki defa 
gelmez. Ve bütün bunlar israftll' da: 

Her akşam bir liralık içki içen kırk 
liralık memurun yaptığı masraf; her 
akşam beş kişiye rakı içirip beş lira 
sarfedenin masrafı, her akşam bir 
dostuna gidip vasati ayda otuz lira Belgrat, 22 (A.A.) - Müdafaa 

mahkemesi, Liubliana'lı doktor Je. 
mec isminde birini Almanya lehinde 
casusluk suçu ile 15 seneye mahkum 
etmiştir. 

ı 
k~ybedcn altmış liralık adamın yap· 
hgı masraf; her akşam bir sinemaya .._ _____ ...;, ________________________________ _. ___________________ _.! gidip ayda on beş lira sadeden 20 Tiliyor. 

(Devamı 7 ncide) 
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Fenerbahçeli Galibi 
,: ____________________________________________ , ,J//ISI ............. .. 

Bu Akşam İ p E K Sinemasmda 
VAHŞİ ORMANLARIN HAKİMİ - ARSLANLA
RIN,. FİLLERİN - M~YMUNLARIN ARKADAŞI 
KAPLANLARIN - TiMSAHLARIN - GERGEDAN

Dün Kaybeth1< 

Merhum Galip 

Artık emekli sporcu nesli denilmi
ye başlıyan yaşlı idmancılarm hala 
dipdiri nümunelerinden olan Fener. 
bahçe klübünün eski futbol beki ve 
klübün müessislcrinden, Deniz klü. 
bü müdürü Galibin dün birdenbire 
denecek kadar kısa ve bir iki saatlik 
bir rahatsızlığı müteakıp vefat etmiş 
olduğunu büyük teessürle haber al
dık. 

Fenerbahçenin ilk kurucusu ve en bü
yük emektan Galibin hazin Akıbeti kar
ııısında, yalnız bütün Türk sporculuğ•mun 
değil, fakat buton Tilrk gençliğinin derin 
bir elem duyacağı şüphesizdir. Çünkü 
Gallp, ya1nız Türk sporculuğunun en mü
kemmel bir örnek tipi değil, memlekette 
centilmen tipinin de müstesna bir örneği 
leli. 

Galip, en kOçük yaşındanberi Sarı -
Llcivert renkler altında bütün sporları 
yapın.ağa ve yaymağa çalışmış. enerji do
lu bir kaynak gibi, hiçbir karşılık bekle
meden, kendini Fenerbahçe klübilne vak
fetmişti. 

Bugün Fenerbahçe adı içinde topfanan 
nıOesse•enln hiçbir parçası, hiçbir va~ıta
ın yoktur ki, onun üzerinde Galibin bil
gili ve zevkli elinin emeği olmasın ve bu 
forma içinde yetişen yüzlerce sporcu 
gençten biri yoktur ki, Galibin kurduğu 

bu mektepten, onun da bir parça feyzini 
1ılmış olmasın.. Bu itibarla bütün Fı-ner
bahçeliler, bugün klübün başında olan en 
eskilerinden bugün onun C'oetığu ye
rinde olan en gençlerine kadar, sevgili 
ağabeyleri Galibe kııTşı, drrln blT' mlnn.,t
tarlık ve onun kaybından doğan sonsuz 
bir acı içindedirler. 

Galip, Türk sporcu gencine ideal bir 
ftrnek teşkil eden ahlakiyle, senelerce, 
sporcunun öz vasıflarına sadık kalmayı 
bildi ve o, bu ahlakı ile, yalnız Fenerbah
ee için değil, bütün Türk sporculuğu için 
canlı bir düı;tur gibiydi. Onunla, · Türk 
sporculuğu, yalnız en olgun bir uzvu da
ğil, en asil oğullarından birjni de kaybet
miş oldu. 

Ailesi efradından bu kıymetli ço
cuğunu kaybeden Fenerhahçe klü -
bünü bundan dolayı taziye ederiz. 

• 
Galibin cenazesi, bugün saat 11.30 

d a Fener stadından kaldınlacaktır. 

Bütün Fenerbahçeliler ve sporcu 
gençlik, bu kıymetli sporcunun ce. 
naze merasiminde bulunmak, son 
vazifeyi yapmak üzere Fener klü
bünde toplanacaklardır. Fenerbahçe 
klübünden ve İstanbul bölgesinden 
aldığımız birer tezkerede Galibin Ö

lümü bildirilmekte ve sporcu genç
lik vazifeye davet olunmaktadır. 

LARIN DÜŞMANI ve BİN
BİR HEYECANLI MACERA
NIN KAHRAMANI. 

TARZAN 
ve O G L U 

{ TÜRKÇE SÖZLÜ 1 
Baş rollerde: Diinya yüzme şampi. 

;\'ODU ve hakiki TARZAN rolünün 
yaratıcısı. 

JONNY 
WEİSSMÜLLER 

ve 

MARGARIT 
O'SUlLIVAN 

Filme ilave olarak FOKS, en son Dünya havadisleri. DİKKAT: B u gece için numaralı koltuklarınm 

'llllıı•••••••••••••••- erkenden aldırın. ..................... -
Bütün diğer filimlerin den dah a 

~üzel ve daha başdöndürüeü olan 

MİCHELE l\10RGAN 
gece hayatına ve a§k, lüks ve 
zc'\·k uğuruna sukut eden ka· 

dınlarm hayatına ait 

G İ LBE R T G İL 
ile beraber çevirdiği 

BAR KADINI 
filminde 

SÜMER 

1 
Sinemasında 

5eyireiler i gaşyediyor. 
İlaveten : EKLER JURNAL son 

'• dünya ve h arp hab erler i. ._ 

Tiirkiye rekoru kırıldı! ... • 

VATAN 
KURTARAN 
ARSLAN'ı 

LALE 
Sinemasmda 15 günde tamam 

75895 kişi gördü. Zafer tarihinin 

ÜÇÜNCÜ ve SON 
HAFTASI 
B ugün başlıyor. 

,-------------------------~ ı·vAiii·N···MAriNELERD·E·N··ı 
ı ......... l I T i B A R E N .......... f 

: ........................ ! 
TAKSİM Sinemasında 
rvrENı-öÇER0-1 1 
HAS/AN ı ' 

Bestekarlar : 

Okuyucular ; 

Musiki Heyeti : 

Rakkase: 

-- 1 

ARTAKİ • SADİ • ZEKİ 
MUALLA - Numan İÇLİSES -
Hamiyet DUYGULU 
Kemani Sadi - Kemani Demir Ali -
Kanuni Ahmet - Klarinet Şükrü -
Udi Zeki. 
t\yşe Müjgan. 

İlahiler - Peşre!lcl' - Semailer - Gazeller - Şarkılar - Rak s ha. 
"'a.'la••, -. "" <>•~.., '"""'j"'l.' h ~--""•11. -. •• -•-•.a. ... _a._ --- ••-ti....... -, __________________ , 

r----~~~..__..,, ....... ,,.....,,.,.,,...........,,,,.,......... "'lünyanm en meşhur tiyatrosu o

BU AKŞAM 

Jan Komedi F ransezin yıldızları 

VERA KORENE 
JEAN GALLAND 

ve \VORMS 
tarafından fevkala de b il' tarzda 

yaratı] an 

'(IZIL DANSÖZ 
Büyük aşk ve casusluk Fransız 

siiperfilmi 
İstanbulda ilk defa olarak 

SAKARYA Sinemasında 

Bugün MELE K'te 
Senenin EN NEFİS EN GÜZEL 

• ve EN HİSSi filmi 

SONSUZ 
AŞK 

Baş Rolde: 

LOUİS E RAİNER 
Ayn ca son diinya havadisleri ve 

NAPOLİ - VEZÜV RENKLİ 
seyahat filmi ,I _______ , 

MPERIO 

ARGENTINA 

SPANYOLITA 
filminde ı# 

İRTİHAL 
Fenerbahçe spor klübünün yapıcıla
rından, memleket sporunun en eski 
simalarındş.n ve halen Deniz klübü 
müdürü Kulaksız Zade Mustafa Pa
şa oğlu Galip, evvelki gece ani ola
rak vefat etmiştir. Cenazesi bugün 
öğleden evvel Kadıköyünde Tellalcı. 

1 
başı sokak 13 numaralı hanesinden 

1 
kaldırılacaktır. Cenaze namazı Os-

1 manağa camiinde kılınacak Karacaah 
/ met mezarlığındaki aile makberesine 
defnedilecektir . 

Ailesine beyanı taziyet eyleriz. 

Bay Sadrettin Saymanın 
Cenazesi Bugün Defı;ıedilecek 
Vefatım dünkü nüshamızda tees. 

1 sürle kaydettiğim.iz esbak Tahran 
~ büyük elçimiz Bay Sadrettin Sayma
nın cenazesi bugün saat 11 de Moda
daki evinden kaldırılarak Osmanağa 
camiinde namazı kılınacak ve Sah
rayı Cedit mezarlığına defnedilecek
tir. 

Bakırköy Okuma, 
Yazma Kursu-

ıt ıKırı<oy ttaıKevı Neısııgıncıen: 

Evimizde açılacağı evvelce ilan edilen 
bilmiyenlere türkçe okuyup yazmayı öğ
retecek kursa kayıt müddeti uzatılmış, 

ders saaUeri müdavimlerin iş ve güçlerine 
mani olmıyacak şekilde tesbit edildiği gibi 
kursun nihayetinde okuyup yazmayı öğ

renmiş olanlara vesika verilmesi de ka
rarlaştırılmıştır. İsteklilerin ikişer vesika 
.fotografile birlikte her gün saat 9 dan 18 e 
kadar Halkevi idare memurluğuna müra-

caatla kaydolunmaları ilan olunur. 

335 Doğumlular Çağınlıyor 
Setlkt af aake r ll k 9ubealnden: Bundan ev

vel yapılmış olan ilAnlarda 335 doğumlu 
islam eratın sevkedilecekleri yazılmamış
tı. Ancak bu defa alınan emir mucibince 
335 doğumlu piyade islam erat ta sevke
dileceğinden bu doğumlu eratın da 24/ 11 
Teş./939 cuma günü şube merkezine r.el
meleri ve gelmiyenlerin askerlik kanunu
nun 89. cu maddesi hükmüne göre hapis 
cezası tatbik edileceği ilan olunur. 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Tllrkiye 
Tiirkiye 

Radyo!1ifüzyon Fostala n 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dal~a Uzunluğu 

T. A. P. 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

31.7 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

Perşembe, 23. 11. 1939 

12.30 Program ve Memleket saat ayarı, 
12.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri. 12.50 
Türk milziği: Yeni bestekarların eserle
rinden ve halk türkülerinden mürekkep 
program. Çalanlar: Cevdet Çağla, Şerif 

İçli, Hasan Gür, Hamdi Tokay. Okuyan
lar: Mustafa Çağlar, Safiye Tokay. ı3.30 -
14.00 Müzik (Karışık hafif müzik - Pl.), 

18.00 Program, 18.05 Memleket saat a
yan, Ajans ve Meteoroloji haberleri, 18.25 
Müzik (Radyo Caz orkestrası), Hl.00 Ko
nuşma (Ziraat saati), 19.15 Türk müziği. 
Çalanlar: Cevdet Çağla, Şerit İçli. Hasan 
Gür, Kemal Niyazi Seyhun. I - Okuyan: 
Radife Erten. ı - Segah pesrevi, 2 - Bi
men Şen - Segah şarkı: (Sun da içsin yar 
elinden), 3 - Şevki Bey - Hüzzam şarkı: 
(Gam dideleriz), 4 - İsak Varan - Hüz
zam şarkı: (Silemem bir gün), 5 - Ra
kım - HilZ7.am şarkı: (Aşkın bana bir giz
li elem oldu). II - Okuyan: Sadi Hoş
ses. 1 - Dede - Tahir Puselik: (O gül en
dam), 2 - Kazım Us - Tahir Pusellk şar
kı: (Görmezsem gül yüzünü), 3 - Rahmi 
Bey - Tahir Puselik şarkı: (Geçti o gamlı 
eyyamı serma), 4 - Rahmi Bey - Tahir 
Puselik şarkı: (Ben sana mecbur olmu
şum), 5 - Refik Fersen - Mahur şarkı: 
(Kirpiğine sürme çek). III - Okuyan: 
Semahat Özdenses. 1 - Lemi - Karcığar 
şarkı: (Bir göl.,c ol beni peşinden koş
tur), 2 - Raif Bc-y - Karcığar şarkı: (Gü 
lüver sevdiğim), 3 - Raif Bey - Karcı
jtar tiirkil: (Benliyi aldım kaçaktan), 4 -
Mahmut Celalettin Paşa - Karcığar şarkı: 
(Vah meyusi visalindir gönül, 5 - Kar
cığar saz semaisi. 

20.15 Konuşma (Doktorun saati), 20.SO 
Türk Müziği (Fasıl Heyeti), 21.15 Müzik 
(Kilçilk orkestra - Şet: Necip Aşkın), 
1 - Kutsch: Marş, 2 - J. Strauss: Yara
sa operetinden Potpuri, 3 - Bela Volgrat: 
Kalbim aşkla doldu (Ağır vals), 4 - Syl
vester Schneider: Dinle ... Keman ne söy
lilyort 5 - Micheli: Şen serenad. 

22.00 Memleket saat ayarı, Ajans ha
berleri, Ziraat, Esham - Tahvilat, Kam
biyo - Nukut Borsası (Fiyat) . 22.20 Mü
zik (Küçük orkestra - Yukardaki progra
mın devamı), 22.35 Müzik (Senfonik par
çalar - Pl.), 23.00 Müzik (Cazband -
Pl.), 23.25 - 23.30 Yannki program ve 
kapanış. 

çan.n 
22 - 11 - 1939 

Lonc!n 
Nnyoırk 

Parlıı 

Mlllno 
Cene'n'tt 
A.msterdam 
88lln 
Brültsel 
Atına 

SofTa 
Prag 

Madrfd 
Yarıon 
Buda peşte 
BOkreaı 

Belırad 
YoltobamA 
Stolcholm 

Mmkovıı 

!1.23 
130.35 

2.96715 
f\.825 

29.2690 
69.37 

21.40 
0.97 
1.6125 

13.675 

23.8075 
0.91875 
2.495 

31:4725 
31.175 

f:SBAM n TA 1JV1LAT 
Esham ve TahvilAt üzerine mua

mele olmamıştır. 

'-·---------~------.....,,. 
""\ - Ht.ş gelmedik. Mayhoş geldik. 

-- Hayrola, ne var? 
- Bir gün sen de bir sevgili bulursan, Mimi gi

bi mi ~·apacaksın2 
Şirin, gözlerini elindeki çatalın ucuna indirdi. 

Ferhat duymazlıktan geldi. Amca baba nedense sö
%Ün ucunu bırakmadı. Ferhada dönüp sordu: 

- Oyle değil mi ya? S:?vgiliyse sevgili. Şuna 
darıl, bum gücen olur mu? Eloğlu bu kad::ır şımarık. 
lığı ç<>kı:mez, bırakıp gider. Bu son sözüm kulağına 
küpe olsun. Miminin diJinden sen anlarsan bunları 
ona da söyle: de aklını başına alsın. Yoksa onu Ferhat 
Beye "Veririm, alınca Boğaziçine kaçırır. 

EK 
1 - Yeni yeni havadisler var. l kdam! Sabah! 

Saadet! Terciimanı Hakikat ! Yazıyor. Bulanan ha
vaları bildiriyor! 

Uçüncü katibin bu avaz avaz haykırışından bir 
şey anlamıyan doktor fırladı. Ataşemiliter mesleği 
icabı ciddi cluruyordu. 

Biraz açılmıya başlıyan Ferhat atıldı: 
- B..ı llttfunuzun minnettan olurum efendim 

Emin olunuz kı, sizin gibi ikide birde değil, hiç darıl1 
marn efendim. 

lhtiyar doktor gözlüklerinin üstünden dıkkatle 
baka baka sordu: 

- Gerçek mi söylüyorsun? 
- Yakın arkadaşlığınıza ere,n merhum babamın 

ruhuna yemin ederim. 
- Şu Hayyamın testisinden b.ir kadeh ·şarap da

ha iç. Seziyorum ki, senin dilinin ııltınd:t bir bülbül 
gizli. (Şirinel Kızım! Doktor beyin kadehini doldur. 
(Ortaya) Kasei lcbrizi gördüm sakiya meyden tehi • 
Noktai aklım baş1mdan aldı ol servisehi... Bak ben 
lürkçe beyitler de bilirim. Bu bir muammalı beyit· 
miş ama nasıl çözüldüğünü unuttum. tSirine) Kl
zım! lHikayei Ferhat ile Şirin) den bir beyit okusa

na. 
- Birdenbire aklıma gelmiyor. 
- Hele ~öyle bir düşün. 
Bir32. dü~ünür gibi göründükten sonra okudu: 
Ben bir yare kul olmişam, :-

Yamp yolunda kül olmişam. 
Kuş dilini bilmez iken 
Şimd: bir bülbül olmişam. 
- Ferhat oğul! Sen de bir şey oku. 
- Beni Şirin Hanım Efendinin yanlarında 

müşkül mevkie sokmamanızı rica ederim. Ezberimde 
hiçbir şey yok efendim. 

Şirin bugünlük bu kadarla kalınmasını müna .. 
sip görmüş olmalı ki izin istedi. Ihtiyar ar.ı.ca baba
nın itirazlarım işitmez görünerek Ferhada döndü: 

- Ferhat Bey mazur görsünler. Biraz da anne. 
min yanında bulunmalıyım. 

- Nane ruhlu ıhlamur içsin, tabanlanna da 
nardallı kağıt koysun, bizi de keyfimizde bıraksın! 

Başı tütsülü, gönlü keyüli ihtiyar gülerek kalktı: 
- Şaka söylüyorum. Ben de anneni ziyaret e

dip gideceğim. Geç oldu . 

Ferhat ihtiyarın elini öptü. Şirin Ferhada eJin! 
uzattı. · 

Genç doktor odasına döndüğü zaman tombu) 
Terbeyazı uyanık buldu. Kız sevincini gizliyemiyor• 

du .. 

No. 8 
.::.. Simdi anladım, şimdi anladım, efendimiz se. 

ni küçuk hanımım kadar seviyormuş. Arslan Ali se
ni ona, onu sana bağışlasın. 

- Peki peki, başım biraz dönüyor . Baş ucu11)8 
cokça su koy. 

- Karlığa limonata doldurdum. Şirin ... 
- Kes! Yarın konuşuruz. 

Ferhat, uzandığı yatağında seviniyor , şaşıyor, 
düşünüyor, üzülüyor. gülümsüyor ... Bir rüya içinde 
rüya mı görmüştü? Sabaha kadar, Şirinin uzattığı 
uzun parmaklı, tel tel damarlı, dökme elini, eli. 
nin içinde sandı · 

Bir sabah, erkenden, iki ~nç arkadaş, ataşemili
terle üçüncü katip Kasrı - Şirine geldiler. Tombul 
kızın: 

- Geç yattı, uyuyor. 
Demesini dinlemediler . Ikis i birer yanağını 

sıkıp Ferhadın odasına dalıverdiler. 

- Doktor bey! Doktor! 
:_ Kalk yahu : Bu ne uykul 
~ Hoş geldiniz. 

• 1 

- Memleketten bir haber mi? Karadağ mı harp 
ilan etti? Ne oldu? 

- Bizin: elçilikte pek bv.lanık bir h~va esmiye 
baş!adı. 

- Elçi Paşa Hazretlerine işten el ::ni çekti!"d iler . 
- Hayır: Hayır! Hayır! Yan yatanlar dize gel. 

d iler , bağdaş kuranlar ayaklandılar, kötürümler k0-
şuştular. 

Ataşemiliter katibe (sen su, b en kısaca anlata
yım) d ecHkten sonra başladı: 

- Bu sabah Tahran gazeteleri geldi. Hepsi bü. 
yük hn.:-flerle, parlak başlıklarla sizin Şirin Hanım
la nikahlandığınızı yazıyor. Elçiliktekiler bur.lan o
kuyunca önce bir tuhaflaştılar, sonra telaşa düştü. 
le:::-. 

- Onlara ne? 
:...... Bu gibi şeyler b ir takım ağı.r merasime bağlı 

imiş. Mesela iki hükumet arasında halledilmemiş bir 
takım meseleler varmış. 

-· Evlenme işleri, tabiiyet anlaşmazlıkları, kon.. 
solosluk münakaşaları filfü:ı ... 

- Nereden biliyorsunuz1 
- Tahrana geldiğimin üçüncu günündenbert .. 

Bir buçuk senede hala bir adım atılmamış demek. 
(Devamı v ar) 



23-11.93~~=======-==-=-;;;;::;;:iiiiiiiii:=;;iiiiiiiii:===============;;;.;-=;;::;;:========= 

23 İ.k:inciteşrin 1939 

TAN 
ABONE BEDELi 

TDrklye Ecnebi 

1400 Ki\ 
750 
400 
160 

.. 
• 
" 
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MilleUerarası posta ittihadına dahil 
obnıyan memlekeUer için abone 
bedeli müddet surasiyle 30, 18, il, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuru~tur. 

Cevap fçln mektuplara 10 kuruı;luk 
pul ilAvesi !Alımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Radyolarda 
Türkçe 
Neşriyat 
L ondra radyosunun, üç gece e'\'. 

vel türkçe neşriyata başlamış 
bulunduğunu bllmiyen yoktur, Dost 
ve müttefik İngilterenin Türkiyeye 
ya~~ bu cemile, bütün memlekette 
beklenilen sempatiyi uyandırmış bu. 
lonnyor. 

Londra radyosunda türk~e konu. 
fail spikerin Türk olduğu, tertemiz 
şivesinden belU. Devletimizin mahi. 
mat Ve miisaadesiyle Londra radyo. 
su:nda çalıştığını sandığımız bo va. 
tandaş, iki müttefik memleket ara. 
•mdaki dostluğu arttmnıya çalış. 
mak gıöi bir vazifeyle mükelleftir. 
Ve Türk devletinin bugünkü siyase. 
tine göre, o vatandaşın Londra r:ıd. 
yosu başında görmekte bulunduğu 
vazife, "Vatani,, dir. 

Biz, bu münasebetle bugün, muh. 
telif ikazlanmıza rağmen, türkçe 
neşriyatını hali kesmiyen "Bari,, 
radyosiyle, evvelki gece, tıpkt ''Ba. 
ri,, radyosu gıöl türkçe neşriyata 

başlıyan ''Berlin,, radyosundan da 
bahsetmek istiyoruz. 

Herkes bilir ki, "Bertin,, ve "Ba. 
ri,, radyolarının türkçe neşriyat yap. 
malarile, "Londra,, radyosunun tiirk. 
çe neşriyat yapması arasında, hiçbir 
müşabehet yoktur. 

Zira "Bari,. ve "'Berıtn,, radyola. 
n, gafil sandıklan Türk efkar• umu. 
ıniyesini, çok defa garip ve uydur. 
ma propaganda havadisleriyle zehir. 
lemek gayesini güderler. Bunun i. 
çindir ki, ''Berlin,, ve "Bari,, radyo. 
larmda lisanımızı konuşan spikerler, 
bu memleket hakkında en payansız 
suiniyetlere sahlptirler. 

Biz, evvelki gece, türkçe neşrlya. 
tına yeni başlıyan "Berlin,, l'Rdyo. 
sunu dinlerken, göğsümüzün milli 
bir gururla kabardığını duyduk: Zi. 
ra ''Bari,, radyosunda olduğu gibi, 
"Berlin,, radyosunda da, tifrkçe ko. 
nuşan spiker ... Türk değildi. 

Bariz şive bozukluğu ve lisan bel'. 
batlığı, bu hakikatin derhal anlasıl. 
masına kafiydi. Ve belliydi ki, tı;kı 
"Bari,. radyosu gibi, "Berlin,, rad. 
yosn da, - kimbiJir ne kadar gayret 
gösterdiği halde - memleketine i. 
haneti kabul edecek bir tek Türk 
bulamamıştı. 

Yeryiizünde, para mukabilinde va. 
tanına ihaneti göze alacak bir tek 
Türkün bulunamaması ise, bize ilti. 
har verecek bir vakıadır. 

"Bertin,, ve ''Bari., rad:volarında 
türkçe konuşan cibilliyetJeri, nıilli

yetleri ve ne idükleri belirsiz spi. 
kerler, her gece, bütün diinyaya bu 
hakikati ispat edip durmaktadır. 
lar. 

Evvelce de yazdığımız gibi, vakti. 
le bu vazifeyi yalnız "Bari,, radyo. 
sunun spikeri görüyordu. Şimdi ise, 
''Bertin,, radyosunun yeni spikeri de 
kendisine iltihak etmiş bulunuyor. 

Fakat, bize kalırsa, "Bcrlin,, ve 
''Bari., radyoları, yaptıktan hu neş. 
riyata "Tiirkçe,, dememelidirler. 

Zira halis, ve temiz türkçeyle, bu 
iki spikerin konustuklan o perişan 
türk<:e arasında. iki apayrı lisan ara. 
sındaki kadar hiiyiik fark vardır! 

Buntın içindir ki, hiı, bu spiker. 
lerin ne yapmak iıltediklerini cok i. 
yi anladıennız halde. ne söyledikle. 
rini çok az anlıyoruz! 

Tarihi Binaların Kitabeleri 
Tarihi binaları işgal eden bazı be. 

lediye ve Maliye idareleri, bu bi
naların tarihi kitabelerinin üstüne 
lavha asmaktadırlar. Bu hal de tari
hi tetkik yapanları müşkül vaziyette 
bırakmaktadır. Belediye bu gibi lav. 
halann kaldırılmasına karar vermiş
tir. 

,,,,.. ______ "8!" ____________________________________________________ ._. ______________ _,..mı:;ı;=ııııı ....... ....-

Tahrir Müdürü Gözüyle Muharrirler 

a 

B u satrrlan elemle tesel
linin yan yarıya bölüt· 

tüğü tatlı acımtırak bir hiı bu
ğusu içinde yazıyorum. Altı 
yedi aene evvel aziz üıtaduna 

.ilk ve apansız savletini yapan 
hastalık, onu geçen seneden
beri kaçtır yokluyor. Birkaç · 
ay evvel, ben uzun bir tedavi 
devresini tamamlıyarak haya
ta ve cemiyete tekrar karıştı
ğnn zaman, onu yine rahatsız 
buldum. Endi,emiz kıaa sür. 
medi. Lakin mihrabında ate
şin bir kalb yanrp müstesna 
bir dimağ çalıştıran o granit 
abideler gibi metin bünye ona 

ihanet etmedi, ümitlerimizle 
dualarımızın Üstüne yıkılıp bi
zi yaralamadı. Umuyorum ki 
onun gündelik fikir hayatımız
daki salahiyetli kürsüsüne tek
rar geçmek üzere bulunutun
dan duyduğum sevincine yal
nız Tan karileri değil, bütün 
Türk efkarı umumiyesi iştirak 
edecektir. Ona ve bize geçmiş 
olsun ..• 

*** E ski ve müteveffa bir ak. 
. şam gazetesinde, vaktile ga-

rıp lezzetli bir roman takip eder. 
dim .. Anadolu yaylasının donuk 
bir kasabasında geçen hikayede, 
ruh doktorlarının "Terslik,, diye 
vasfettikleri duygular ve hadise. 
ler, şayanı hayret bir maharetle 
tahlil ediliyordu. '\fevzu ~ ususi
yetli. Tahkiye sürükleyici, bütün 
bu malzemeyi kullanan hakim teş. 
his ve ifade harikul~deydi. Fakat 
" "l...- aJ. u.\iLl.ı.~j., '11.7 v.a. ı •. u.u, lJU. j t;::JU VC 

üstat romancı bililtizam mı bu bi. 
raz eskiye çalan, oldukça kesif kı
vamlı üslubu kullanır?,, Üslup kal-

Yazan: Feridun Osman 
dınlıverse altından nadide gonca. 
lar gibi oyalarla örülmüş nefis bir 
dantel çıkacak ... O güzel romanın 
bazı cümleleri, Şam hırkast giydi
rilmiş Venüsü hatırlatırdı bana ... 
Bilmiyordum ki, dünkü müşekkel e
debiyatın mahdut ve mahir "ka. 

lemkar,, !arından olan büyük tarih

ci, roman vadisinde ilk denemele. 

rini yaparken, yarattığı hayat sah. 

nelerine kadim "kapı kullarından,, 

bazılarının da kaftan ve üsltüfleri

le karışvermesine aldırmamış! 

*** K üçük bir masa... Sıra sıra 
kitap, mecmua yığınları ve 

o gün gelen kari mektuplarından 
bir ordu ... Üzerinde kullanılma. 
maktan hasta düşmüş bir mürek.' 
kepli kalemin dinlendiği minyatür 
hokka .. Müheykel başı eflake yük
selmiş bir efsane pehlivanı, el içi 
kadar bir kağıdın üzerine çökerek 
içi kurşunlu bir tahta aletle hur. 
debini mozayıklar işlemektedir. 

Muhterem Hocamın yalnız eserleri 
değil, onları nakşedişi de gerçek. 
ten yüksek sanat eseridir. Onun 
teleskopsuz yazıp mürettibin hur
debinsiz dizdiği el yazısını gör • 
dükten sonra pirinç tanesine Ya. 
sinin nasıl sığdırılabildiğini daha 
kolay anlamak kabil oluyor. 

Belki yüzlercesini tanıdığım fi-· 
kir adamları arasında M. Turhan 
Tan derecesinde muntazam çalışan 
ve hatta vakti saatile düşünenini 
görmedim, diyebilirim. Akşam ye. 
meğinden yatıncıya ve her gün 
sabahtan öğleye kadar onun hadi. 
seleri irfan laboratuvarında işle
..ııgı ..ıcv 1 çlç4 '114.. a Ü.nün i.lh~mla.-

rı ışık tutar ve tarih kervanı 
resmi geçit yapar. O gün cemiyet 
önünde seyre çıkacak bölük ayrıl. 

mıştır; ancak onlar hakiki kıya. 
fetlerini üstadın matbaasındaki 

masada alabilirler. Yazısını orada 
bitirmek, onun zevki, bizim haz ve 
vecd safhamızdır. Zaman zaman 
yazmadan evvel anlatarak, hazan 
yazdıktan sonra okuyarak masa 
komşularına bezlettiği ruhani da
kikalarda biz onu, zaman fezası i. 
çinde bulutlan aralayıp muhteşem 
esatiri dekorlar açan görünmez 
bir ilah geçişi gibi seyreder, o dem
deki ömür ezaları üzerinde esen 
bir ~önül rüzgarı gibi dinleriz. 

Mevzu tarih, bahis Türkünse, 
furhan Tanın kalemi şimdi kah
raman bir akıncının şimşeklenmiş 
yatağanı, biraz ilerde donmuş bir 
mehtap huzmesi gibi hulyavi Türk 
kızının gül endamı, bir başka ses. 
te dünyaları zelzeleye uğratan 

Türk toplarının söyleniş hengamı
dır. Turhan Tanın kaleminde biz.. 
zat Türk ruhu; Türk oluşunun ve 
bu hüviyetle neler yarattığının 
hayranıdır .. 

*** ''Cumhuriyet Ansiklopedisi,, 
nin tarih ve edebiyat kısmı. 

nı üzerine alan - kelimelerin eksik 
bile kalan manalarile • edip tarih. 
çi zannederim sanatinin en feyizli 
sihrini parlak bir şevk ile, Ata'nın 

• hayatını yazarken buldu. 
-Güçlük çekiyorum Feridun, di

yordu, insanlık tarihinde O'nu hiç 
bir deha ile nisbet edip bir kıyas 
kurmıya ve takdir seviyesi yapmı. 
ya imkan yoktur. Sezar, Attila, 
Şarlman veya Napolyon ... Nihayet 
hakikaten dahi birer serdar bun
lar ... Fakat yalnız zaferi hepsinin 
fevkine çıkmış, sonra bir vatan . 
bir millet, yeni bir cemiyet, içti
mai bir iman ve hE'ynelmilel bir 
sulh sistemi yapmış zeka.. Nasıl 

Sovgetlerin iptidai Maddeleri 

1/11//I 

Sovyet Birliği, Almanya ya bir 
milyon ton buğday gönderecek 
fakat bu takdirde Sovyetler buğ~ 
day darlığı çekeceklerdir. Çünkü 
Sovyetlerin 1938 de buğday ihra. 
catı ihmal edilebilecek bir kemi. 
yette idi. 
Almanyanın Rusyadan alabile _ 

ceği diğer mahsullere gelince bir 
kere Rusyada kafi derecede petrol 
bulunmamaktadır. Ruslar geçen 
sene 30 milyon ton petrol istihsal, 
fakat bir milyondan azını ihraç et. 
mişlerdir. Sulh zamanında 5 mil. 
yon ton kullanan Almanya harp 
zamanında 20 milyon tona muhtaç
tır. 

Rusya geçen sene 14 milyon 500 
bin ton demir istihsal etmiş, fakat 
bu miktar dahili istihlake kifayet 
etmemiştir. Rusya, bakır, kurşun, 
alüminyum, teneke bakımından da 
hep bu vaziyettedir. Rusya, Al
manyanın muhtaç olduğu maden. 
!erden ancak manganezi ihraç ede
bilir. 

Fakat nakil güçlükleri de nazarı 
dikkate alınmıya değer. Çünkü 

Rusya ve Almanya demiryolları 
teçhizatı bakımından cok fakirdir. 

İki memleket tarafınd~n kullanı. 
lan ölçüler biribirinden ayrıdır. 

Onun için bütün yükleri Almanya. 

Rusya hududunda boşaltmak ve 
yeniden yüklemek lazımdır. 

Deniz yollarına gelince Karaae
niz • Tuna yolu uzun ve ağırdır. 
Baltık yolu daha iyidir. Fakat Rus-

l - Leningrad, Sovyetler Birliğinin 
en büyük limanıdır. Fakat senenin 
dört ayında buz tutar. Sovyet Rusya
nın Esto.ııya, Letonya ve Litvanyadan 
temin ettiği deniz üsleri bütün yıl ser
besttir. Rusya ile Almanya ar:ısınrlaki 

yeni ticaret yollarını da bu limanlar 
temin edecektir. 

2 - Çok yüklü olan Rus demiryol

ları, bundan böyle Garbi Siberyada in

kişaf eden mıntakalardan da bircok 

maddeler taşıyacaktır. Bu işi başarmak 

için demiryollarım çoğaltmak icap edi
yor. 

3 - Odesa ile Tunamn ağzına Batum 
ile Bakudan petrol geliyor. Odesadan 
Tuna Yoliıe, yahut Çanakkale Boğazı 
ve Akdeniz yolile Almanyaya buğday 
göndermek mümkündür. SO\')'el Rus
yanın, İngiliz, Fransız ablokasını pro
testo etmesinin sebebi budur. 

4 - Bu grafik Sovyet Birliğin

deki istihsal ve istihlak nisbetleri. 

ni gösterir. Rusya istihlak ettiği 

bakırın üçte birini ithal etmek 

mecburiyetindedir. Buna mukabil 

geniş ölçüde kereste ihraç edebi.. 
lir. 

yanın eline geçirdiği üsler, daha 
fazla stratejik kıymeti haizdir. Ak
denizden gelmek ise, İngiliz ablo. 
kasını yarmağa bakar. 

mukayese eder ve onu tam mana. 
sile, hangi kelimelerle canlandıra.
bilirsin? 
Değerli hocam bunu başardı ve 

neşrinden evvel de, Ebedi Şefe 

arzedilmek üzere Ankaraya gön
derdi. 

Eser Ankaradan yüksek bir tah
sin alarak döndü. Müb:arek Ata, 
yalnız doğuş tarihindeki yanlışlı. 
ğı düzeltmiş ve "çok mükemmel 
yazılmış. bravo .. ,, dem!ş... Bunu 
biz Turhan Tanın yüksek kudreti
nin bizzat tarih tarafından tasdik 
ve tasvibi olarak karşıladık ve kut.. 
luladık. Ata mefhumu karşısında 
duyduğumuz muhabbet ve heye. 
canların fevkinde, beşeriyet tari
hinin arayacağı hakikat ve kiy. 
met noktalarım herkesten iyi bu. 
labilen edip. şüphesiz Türk te
fekkürüne bir esas ve bir mehaz 
da bırakmış oluyor. 

*** B üyüklerin küçülmekten, da. 
ha doğrusu kiil;üklerle bir 

olmaktan haz aldıkları zamanlar 
oluyor. İhtimal onlara yaraşır bir 
şefkatin baba tesellisı, belki de bir 
vicdan hazzının tevazua. bürünmüş 
tezahürü olarak çok seneler olu -
yor, hastalanıp Anadoluya, mem
leketime gittiğim vakit bana en 
büyük ruhi şifayı onun hiç üşen. 
meden ve hiç bıkmadan yolladığı 
aziz mektuplar veriyordu. Zaman, 
zaman kendimizi Aristo ile laalet 
tayin sadece muhatap olmak üzere 
seçilmiş bir talebesi zannettiğim 

olurdu. Olan da, duyulan da mu. 
hayyeleme bir cennet sabahı ya
şatıyor, kalbimi besleyip hasta si. 
nirlerimi diriltiyordu. Ben bir dağ 
başında, çalılar ve bol ilahlar a
rasında n ona, tabiatin garn.mazla
dıklarını ve dimağımın isyanlarını 
yazıyordum; O bana insan idraki. 
nin asırlardır işlediği fikir ale
minden ayetler seçip yolluyordu. 
Sanıyorum ki. duygu ve düşünce 
mukadderatımız ruhumun o sarsıl
mış, çapraşık ve muzmahil anla • 
nnda buluşup birleşti. Üstadıma 
minnetimin, bildiğim tarih kadar 
eski ve köklü bir hayatı, ve hayat 
kadar esaslı membaı vardır. 

Eminim bu yakın rabıtalann 

yarattığı minnet ve sevgiyi kadir
şinas Türk gençliği de ayni hara
retle duymaktadır. 

Çok geniş Türk ı.ilke ·ıe bölgele. 
rine hakiki iJim nurları ve halis 
Türk düşüncesinin şulelerini veren 
bu ateşin irfan çerağını, tamamHe, 
olduğu gibi ışıklandıramamakla 

muztaribim. Çünkü onsuzum, ka.. 
ranlıkta kaldım. 

Gümrük Talimatnameleri 
Ve Tamimleri 

Ankara, 22 (TAN) - Gümrük ka.. 
nunlarınm tatbikatı etrafında şim

diye kadar yapılmış olan talimatna
me ve tamimlerin gümrük memurla
rının tatbikatta derhal kavrayabil
melerini temin ve yeni yeni talimat
nameleri hazırlamak için vekalette 
bir komisyon kurulmuştur. 

Üçüncü Umumi Müfettişlik 
Mali Müşavirliği 

Ankara, 22 (TAN) - Maliye Ve. 
kaleti varidat umum müdürlüğü ŞU
be müdürlerinden Nazım Kiper ü
çüncü umumi müfettişlik maliye mü. 
şavirliğine tayin edilmiştir. 

Gümrükte Terfiler 
Ankara, 22 (TAN) - Birinci sınıf 

gümrük müfettişi Arif Evrim ve Fet
hi Kesim baş müfettişliğe, Tevfik 
Çakır birinci sınıf Reşat Girişman, 

Basri Bora, Ahmet Kurası üçüncü sı
nıf, Rüknettin Bircan dördüncü sınıf 
müfettiş muavinliğine, Tarık Ere. 
man, Lutfi Gürbüz beşinci sınıf mü. 
fettişliğe terfi etmişlerdir. 

Posta İdaresinde Nakil 
Ankara, 22 (TAN) - Posta umum 

müfettişi Kadri Güneşoğlu muame
lat müdürlüğüne, muamelat müdü. 
rü Osman Tugen baş müfettişliğe nak 
ledilmişlerdir. 

G'ö&J'fJSLE/2 
Bir Dokun :ı~ ıı.:ı'i 
Bin Ah işit 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

General Refik Müı~ir, hastane
ler meselesine parmağını do· 

kundurur dokundurmaz, taaffün et
miş bir yaranın irini hemen boşanı
verdi. Dava hiç blr şahsa çatmak 
veya müesseseyi yıkmak değildir, 

bu bir halk davasıdır. Derhal işi 
şahıslara döküp, davayı kenara bı. 
rakmıyalım. 

l - İstanbulda hastane ve yatak mik· 
tarı facia denecek kadar azdır. 

2 - Halk hastanelerden istifade etmi
yor. 

3 - İçtimai hıfzıssıhha, ve içtimaı yar
dım organize edilmiş değildir. 

Bu üç noktayı ayrı ayn teşrih edelim: 
İstanbulda Sıhhiye Vekaletine ait 

altı hastane, ve bu hastanelerde 2810 
yatak vardır. Bu yatakların 2,000 i 
Bakırköy tımarhanesine aittir, deli. 
lerden gayri halkın istifade edebile. 
ceği yatak miktarı 810 dur. Evkafın, 
hapisanenin, maarifin hastanelerin
de 611 yatak \•ardır. Belediyenin 5 
hastanesinde 856 yatak vardır. Da. 
rülaceze hastane değildir. Hususi 
hastanelerin 406 yatağı vardır ki, 
ceman 2,077 yatak eder. İstanbulun 
nüfusu 750,000 dir. Yedi yüz elli bin 
kişiye iki bin yatak demek ne de
mektir, bir hesap edin. Bundan gay. 
ri Anadolunun muhtelif şehirlerin
den İstanbula tedavi için gelen has· 
talar da caba .•• 

İkinci nokta, halkın hastanelerden 
istifade edememesi meselesidir. Za· 
ten az olan bu yatak miktarını kena. 
ra bırakırsak, halkın bu hastanelere 
kabul için çektiği müşkülatı, hasta
neye girdikten sonra bazı doktorla· 
nn ihtimamsızlığını, hastabakıcılann 
hastalara yaptığı muameleyi, sıhhi 
baktm ve gıda meselesini ortaya ko. 
yarsak ikinci bir facia ile karşılaşı · 
rız. 

Hastaneleri resmen teftiş etmek kAfl 
değildir. Ya hasta olup, bunun içinde yat
mak, veya fakir bir hastası olup, sık sık 
ziyaretine gitmek, anlamak için kiridir. 
Şahsan yaptığım bir tecrübe ile şu nok
talara yardım: Hastalığı ne derece ağır o
lursa olsun, bir belediye hastanesine ka
bul edilmek için, hastanın ya kuvveW bir 
iltiması, ya tetkik edilme.i!e değer entere-
5an bir vaka olması, yahut ta hastanın 

talm bir kul olması lAzımdır. Yoksa her 
hasta, hastaneye giremez. 

Hastaneye girdikten sonra, kendisine 
gösterilecek itina, ancak hastalığının gös
tereceği vahamete bağlıdır. Ağır hasta 
olmazsa, angarya bir tedavi ktıfidir. Fa
kat bu ihmal yilzilnden hasta ağırlaşırsa, 

o zaman itinaya hak kazanır.... Amma, 
bu ölümle de neticelenebilir, artık bu has
tanın mukavemetine ve taliine bağlıdır. 

Sabahları hastane temizlenir, Fakat 
öğleden sonra ziyarete giderseniz, bu te
mizliği göremezsiniz. Zaten hastanede te
mizlik yalnız yerlerin silinmesi demek de
ğildir. Hastaların yataklan tamamile kir
lenmedikçe değişmez. HattA, sabaha ka
dar, ıslattığı yatakta yatan ve bu yüzden 
zatürree olan bir lohusanın şikAyetini 

biz.zat ağzından dinlemiştim. Bakımsızlık
tan şikAyet eden hastaya, hastabakıcının 
verdiği cevap şudur: 

- Sanki para mı \•eriyorsun da, daha 
fazlasını arıyorsun? Burası par.asız hasta
ne .... 

Hastalann ve hastabakıcı1arın, ağır 
hastaların yarımda birbirleriyle yüksek 
~e~le ve çirkin sözlerle kavga ettikleri de 
vAkidir. Hastanenin süküneti, temizliği, 
bakını, gıda, parasız hastanın. hastaneden 
aramak hakkı olmıyan şeylerdir. 

Hastanenin muayyen gününü doldurup 
çıktıktan sonra, artık hastane, bu hasta 
ile alikadar değildir. Muayyen tedavi
den sonra hastanın nekahat devresinde 
muhtaç olduğu bir tedavi işi vardır 

ki, artık bu ne doktoru, ne de hastaneyi 
alakadar etmez. 

Halbuki bütün dünyada içtimai 
hıfzıssıhha, şafi tedaviden ziyade va. 
fi tedaviye doğru seyir almıştır. İn. 
sanlan hasta olduktan sonra değil, 
hasta olmazdan evvel hastalıktan 

'I 

korumanın ç a r e 1 e r i n i arıya. 

cak ve onlarla meşgul olacağız. Has· 
talıktan sonra da vücudün mukave. 
meti tam hale gelinciye kadar onu 
kapı dışan atmıyacağız. Bunun için. 
dir ki biitün dünyada içtimai hıfzıs. 
sıhha müesseseleri hastanelerden ev· 
vel, dışardaki sağlamlar ve hasta. 
lıktan kurtulmuşlarla meşgul olur. 
Medeni memleketlerin hastanelerin. 
de ayrıca bir '1çtimai Büro,. vardu 
ki hastaların evlerinde tedavisi. ila. 
cı, gıda~ı meselesini halleder. 

Diyeceksiniz ki, bu tekamüle var· 
rnak için, hastanelerin yüksek tahsi. 
satı olması, ve o şekilde organize edil 
mesi lazımdtr.... Biz de onu istiyo. 
ruz. Bunu yapmamak için hiç bir sc· 

(Lt1tfen sayfayı çeviriniz) 
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Köseivanof Beyanatta 
BuundU 

~ 
(Başı 1 incide) 

lcrdiği husumet, Sinyor Francesco 
Coppola'nın Gazetta del Popolo'ya 
yazdığr mrurnle ile bir daha tezahür 
etmiştir. Sinyor Coppola, Bolşevik
liğin A'Tupada ilerlemesi yüzünden 
İngiltere ile Fransayı muahaze ettik
ten sonra şu sözleri söylüyor: 

"Müteaddit İtalyan gazeteleri ko. 
mintcrn tarafından neşrolunan be
yannameye cevap verdiler. l\lu11:ık

:kak olan bir şey ''arsa, Bolşevik 

Rusyanın J{arpatlar yoluyla Tuna 
,·adisine, Balkanlara ve Akdenizc 
doğru bir adım atmasına İtalyanın 
ıniisaadc etmiycceğidir.,, 

Sinyor Gaydanın Rusyaya karşı 
ıyazdığt şiddetli yazıdan sonra talyan 
g~zetelerine Rusya aleyhinde acı ya. 
zılar yazmamalan için talimat veril
diği sanıldığından, hatta Sinyor Gay 
da da Fransız gazetecilerinin yazısı
ını mübalağalandırdığı.nı kayde lü. 
zum gördüğünden bu makale alaka 
ile karşılanımştır. 

Diğ~r taraftan İtalyan gae:etele.ri 
Balkan haberleri ile ve Balkan dev
letlerinin İtalyan siyasetini müsait 

konuşmalı: ve izahat vermekten bizi 
meneylemektedir.,. 

B. Stanley, İngilterenin Romanya
dan petrol sahn alıp almadığını bil
dirmekten bile imtina etmiştir. 
Rumen - Alman müzakereleri 
Bükreş, 22 (A.A.) - Reuter - Al

man ticaret heyeti reisi Clodiusnilk 
muvaffakıyetini kazanmıştır. Ro
manya 1940 Martından evvel Alman 
yaya 30 bin muhtelif hayvnn ile 30 
bin domuz vermeyi vadeylemiştir. 
Diğer hususatta Almnn - Rumen 

müzakereleri henüz müsbet bir neti
ceye varmamıştır. Bilhassa Roman. 
yanın Almanyaya verdiği petrolü 
arttırması meselesi mualla1·ta bulun 
maktadır. Romanya kendi milli mü. 
dafaa ihtiyaçlnn ile yeni mukavele
den evvel başka devletlere karşı gi
rişmiş olduğu tcıahhiltlerden başkaca 
petrol vagonlarının Almanya.ya geç
mesini kabul etmek istememekte
dir. 

Diğer taraftan, Rumen petrol fL 
yatlarının indirilmesi hususundaki 
müzakereler de devam etmektedir. 

Clodius bütün bu meselelerin hal. 
bir tarzda telakki ettiğini anlatan line yardım etmesini Fon Papenden 
yazılarla doludur. Ballrnnlara ait ba- rica eylemiştir. 
riz meselelerin halli ve harbin Bal. * kanlara yayılmaması için İtalyanın 
sarfettiği mesai, alakadar diplomat. 
lar tarafından sempati ile karşılan-

Sofya, 22 (A.A.) -= Kral Boris, 
dün Lord Lloyd'u kabul etmiştir. 

m~:;~italyanm bitaraf bir devlet , ER.ZİNCANDA 
değil, gayri muharip bir dev
let statüsünü muhafaza ettiği müd. 
detçe bitaraf bir blokun başında bu
lunması imkanı pek te varit değil
di.ı-. 

Onun için İtalyanın daha fazla bir 
Balkan cephesi vücude getirmek is
tediği söylenmektedir. 

Romanyaya göre yeni blok 
Bükreş, 22 (A.A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor: Saltıhlyettar mahfillere 
göret Romanya bitaraf bir Balkan 
blokunun teşekkülüne iştirake ha
zırdır. Maamafih ayni mahfiller şu. 
nu ilave ediyorlar: 

«Lal:in, bu hususta bir tedbir ol

mak üzere, hudutlarımızın tashihine 
teşebbüs ettiğimize d:ıir olarak çı
karılan şayiaları anlıyamıyoruz. Kal 
dı ki, hali hazır hudutlarımızı muha· 
faza için çarpışacağımızı da mütead. 
dit defalar söylemiştik. Bir Balkan 
lbloku teşkili bahsinde kendimize ta
yin ettiğimiz hedef için İtalyan dip
lomasisinin hararetli bir faaliyette 
bulunduğu hisscdi1mekle beraber, 
bu sahada şimdiye kadar elde edilen 
yegane netice, Yunanistamn İtalyan 
maksatları karşısındaki şüphelerini 

izaleye matuf nota teatilerinden iba
ret kalmıştır. Böyle bir blokun teş. 
kili için Balkan devletleri nezdinde 
ilk tecrübeler yapılmıştır. Fakat si
yasi mahfiller, kati bir neticenin bu 
kadar çabuk istihsaline intizar edi. 
lemiyeceğlni söylemektedirler.,, 
Rumen • Macar münasebetleri 
Budapeşte, 22 (A.A.) - Csakinin 

harici siyaset hakkındaki beyanatı, 
Budapaştede az çok hoşnutsuzluk u
yandırmI§tır. Romanya siyasi mah
filleri Romanyamn Macar ekalliyeti 
ni imkan nisbetinde terfih etmcs·ne 
mukabil, Macar hükumetinin, arazi 
meselelerini yeniden ileri . sürerek 
müfritleri iltizam ettiğini söylemek 
tedir. Bu mahafil, Macaristanla ya. 
kınlık tesisini arazinin tamamiyeti 
meselesine dayanan müsaadeknrlık

lar bahasına derpiş etmenin, hiç bir 
hükl'tmet tarafından göze alınamıya. 
cağı mütalaasmdadırlar. 

Alman tazyikine kar~ı 

Zelzeme Mühim 
Tahribat Yaptı 
Ankara, 22 (TAN Muhabirin

den) -- Erzincandan ~ehrimize 
gelen haberlere·göre, dünkü şid
detli zelzele yüzünden merkez
de üç ev yıkılacak hale gelmit, 
bazı binalar çatlamıştır. 
Tercanın Mans nahiyesi merkezin

deki evlerin dörtte üçü yıkılmış, na. 
hiye hükumet konağının iskan kabi. 
liyeti kalmamıştır. Hasköy nahiyesi
nin Sepge köyü. aavri kabili ls'kt.n. 

hale gelmiştir. İlk tedbir olarak yüz 
çadır gönderilmiştir. 

Karakulak nahiyesi hükumet bi. 
nası tamamen yıkılmL~, jan -
darmaya ait silahlar enkaz altında 

kalmış, köydeki binalar oturulmaz 
bir hale gelmiştir. Halk çadırlarda 
oturmaktadır. Bu nahiyeye bağlı beş 
köy de kamllen harap olmu~tur. Ka
radivan köyünün evleri tamamen yı. 
kılmıştır. 

Bundan başka Sepge köyünde zel. 
zeleden altı kişi ve Heybeyi ki5yiin
de de bir kişi ölmüş; üç kişi enkaz 
altında kalmış, Mans nahiyesinde i. 
ki yaşında bir çocuk ölmii~ ve sekiz 
kişi yaralanmıştır. Karadivan kö. 
yünde de üç kişi enkaz altında kal-
mıştır. 

Diğer tarnrtan Tokat, Bayburt, Ri
ze, Sıvas, Giresun, Elaz1ğ ve Erzu. 
rumda da zelzele hissedilmiş ise de 
buralarda bir hasar vuku bulmu:nış

tır. 

Yalnız Trabzon ve mülhakatında 
husule gelen zelzefadcn Sürmene hü. 
kumet kona,i!ının duvarları catlamış
tır. 

• 
Kızılay cemiyeti umumi merkezi 

Tercanda vuku bulan hareketi arz 
haberini alır almaz felaketzedelerin 
iskanı için 300 çadır ile ilk ia5e yar
dımı olmak üzere 1500 lira gönder-
miştir. 

Rasathanen:n tebliği 
İstanbul, 22 (A.A.) - Kandilli ra. 

sathanesinden: 

TAN Z3 .11. 939 

Bir Pencere 
illi 

DenizHarbi Şiddetlend.i Miinih S.:!~~!.~ 
Yüzün.den 

\'d' sa. 

Çı!<an Dava 
(Ba~ 1 incide) 

lcnniye çalıştığı, fakat bir türlü hal
line muvaffak olamadığı meseleler
den biri de Finlandiya ile ihtilafıdır. 
Bu ihtilafı da tasfiye ettikten sonra 
Sovyetlcrin Karadenizin emniyetini 
korumak endişesiyle Balkanlarla a
lakadar olacakları tahmin edildiği 

için, Rus - Finlandiya ihtila.Iı bizle
ri de yakından alakadar eder. 

* R usya - Finlandiya ihtilafının 
mahiyeti nedir? 

Bu ihtilafa bir pencere davası di
yebiliriz. Büyük Pctro Rusyanm Av
n1paya aç1lmış bir penceresi olarak 
Scmpetersburg şehrini kurdurmuştu. 
Bugün Leningrat ismini taşıyan bu 
şehir hala Rusyanm Avrupaya açıl
mış biricik penceresidir. Fakat bu 
pencere Finlandiya hududuna otuz 
kilometre mesafededir. Yani uzun 
çaplı toplarla Finlandiya toprakla
rından dövülebilecek bir vaziyette
dir. Ayni zamanda Leningrada giden 
deniz Finlandiya sahillerinin hima. 
ye veya tehdidi altında bulunmak
tadır. · 

Çar Rusyası bu pencerenin sela. 
metini temin için Finlandiyayı istilfı 
ederek Rus topraklanna ilhak et
mişti, fakat Büyük Harpten sonra 
Finler istiklallerini ilan ettiler ve 
1920 muahedesiyle Sovyetler Fin
Iandiyanın istiklalini tanıdılar. O 
v.akittenberi A vrupanın bu sulhper
ver, bu temiz ve çalışkan milleti 
sulh içinde yaşadı. İki asırdanberi ilk 
defa istiklaline kavuştuğu için de her 
genç millet gibi istiklaline kıskanç
tır. 

Dünya harbi başladıktan, beynel
milel vaziyetlerin bir çok sürprizle 
dolu olduğu anlaşıldıktan sonra Sov. 
yetler Baltık denizinde hudutlarının 
emniyetini temin için tedbirler al
mak ve Adriyatik sahilleri boyunca 
bir takım deniz ve hava üsleri kur. 
mak mecburiyetini duydular. Lenin-
~adı.n...-.R.P.l~cıı..+.;, .:"l':..-. ,1_ ...,i"'1,:-1_ --
!asmak lazım geliyordu. 

.Moskova Finlandiyaya evvela kar
~lıklı bir ademi tecavüz misakı ak
detmeyi teklif ettL Finler böyle 

bir misak akdini bitarailıklarına mu
halif gördüler. 

Bunun üzerine Sovyctler, Fin hu. 
dudunun Leningradm Şimalinde bir • 
miktar geri almmasını, buna mukabil 
Sovyetlerin Kareli topraklanndan 

kendilerine iki misli arazi '-'erilme
sini, ve Finlandiya körfezinin met-

(Başı 1 incide) 
tahldk et:ikten sonra icap eden ted. 
birleri ahcağını bildirmi~tir. 

Holandt gemi kumpanyası; gemi
lerin İngiJ.tereye sefer yapmalarını 
muvakka:en menetmiştir. 

NieuveRotterdamsche Courant ga. 
zetesinin bildirdiğine göre, Holanda 
meclisi, bugün hükumet mümessil
lerinin i;tirakile yapacağı bir top -
lantıda, :ngiliz sahillerinde bulunan 
maynlerin arzettiği tehlike karş1sın
da Holar:da deniz işlerinin nasıl kati 
bir neticeye bağlanılması lazım gel. 
eliğini müzakere edecektir. 

İktısadi harp nezareti, harbin ilk 
on bir haftası zarfında, kaçak kontro
lü servisinin, Almanyaya ait 440 bin 
ton eşyayı müsadere ettiğini bildir
mektedit 

• 
Lizbon, 22 (A.A.) - 7603 tonluk 

Alman Chenfelds vapuru Holanda 
gemisi işaretlerile Lourenco Maı·q u
es'e gelmiştir. 

lktıscdi Abloka 
Londra, 22 (Hususi) - Almanya

run gayrimeşru mayn muharebesi 
yapmasına mukabil Almanya men
şeli bütün ihracatın müsaderesine 
karar verilmesi İngiltere ve Fransa
da memnuniyetle karşılanmış ve 
Fransa hükumeti de ayni karan tat. 
bika karar vermiştir. M. Daladier. 
kabinesi dahilindeki bir komitenin 
bu işle ·meşgul olmasını tensip etmiş 
bulunuyor. 

İngiliz ve Fransız matbuatı bu 
münasebetle Hitlerin "Almanyaya ih 
racat yapar, yahut ölür,, sözünü ha
tırlatarak mütalaalar yürütüyor. Pa 
riste çıkan Pöti Pariziyen de di-
yor ki: 

"Bu vaziyet bilhassa harp zama
nında Almanya için çok feci olacak
tır. Almanya bundan böyle ancak 
Rusya ve Cenubu Şarki Avrupası 

yoluyla ihracatta bulunabilecektir. 
Fakat bu memleketler klering yoluy 
la ve eşya mukabili tediyede bulu. 
nuyorlar. Garp ticaret yollan kapa
nınca Almanya ve maliyesi yuvar
lanacaktır ve parası da tamamiylc 
kıymetten düşecektir. Hitlcr bir kere 
cl~hı:ı dı:ırhr-ll'rinrlo o 1,..ı..,..,,..ı, M .,,.,,.. 

harbi om.m mahvını intaç edecektir.,, 
İngiltere ile Fransanın kararı Bcr

linde de hiddet ve asabiyetle karşı. 
lanmış, korsanlık ve şakavet diye 
telakki edilmiştir. Kararın en ziya
de Holanda üzerinde tesir edecc~i 
anlaşılıyor. Holanda mntbuatı, kara
rı çok fena karşılamıslard1r. Roter. 
damda büyük bir bedbinlik hüküm 
sürmektedir. 
İtalyan gazeteleri, iki hükumetin 

ayni zamanda verdikleri bu kararın 
Alman menfaatlerine k:ırşı büyük 
bir darbe teşkil edeceğini kaydcdL 
yorlar. 

ettiği soylenen bir Alman tayyaresi 
Thouront m.ıntakasına düşmüştür. 

Bu haberi veren Belga Ajansı, pilo
tun, paraşütle atlamıya muvaffak o: 
larak sağ salim kaldığını, fakat tay. 
yarede bulunan diğer üç kişi'ftln, mu 
harebe esnasında, kurşun isabetiyle 
öldüklerini ilave etmektedir. 

İsviçre Genel Kurmayının bir teb. 
liğine göre, Bale'in Şimalinde kain 
harp mıntakasında büyük bir hava 
faaliyeti vardır ve bu faaliyet İs
viçre topraklarından görülebilmek. 
tcdir. 

Salı sabahı bir yeni hudut teca. 
vüzü vukubulmuştur. Bir Alınan 

tayyaresi Bale arazisinin bir kısmı 
üzerinde uçtuktan sonra Bad arazi. 
sine doğru kaybolmuştur. 

* Londra, 22 (A.A.) - İngiliz Hava 
ordusuna mensup tayyareler, Salı 

günü Stutgard, Frankfurt, Hamburg 
ve Mremen üzerinde muvaffakıyetli 
uçuşlar yapmışlardı. 

Londra, 22 (A.A.) - Daily Express 
gazetesine Oslodan bildirildiğine gö
re, Norveç sahil muhafızlan Alınan 

tayyarelerinin Şimal denizinde he. 
men her gün görüldüğünü bildir
mişlerdir. 

Bu tayyareler 206 kilogram ağır
lrğında yeni bir şekilde bomba atı. 
yorlar. Bu bombalar deniz sathında 
yüzmekte ve bir mayn gibi hasarata 
sebep olmaktadır. Ağırlığına bakı
lırsa bir tayyare bu bombadan an
cak az miktarda nakledebilecektir. 

D. N. B. 
Meselesi 

• 

(Başı 1 ~nctde) 
etmek gaye~ine matuf zarurt bir tekzip 
olsııydı bile, peşinden koştukları bir mem
leketin en derin hislerini rencide etmek
ten c;ekinmek politikas1 dahi, şekilde bir 
derece nezııketi, terbiyeyi icap ettirirdi. 

Fakat, mesele bu da değildir. Çünk(l 
bütün cihan matbuatı ve radyoları her 
gUn, ve her gece. Almanya - Sovyet mU
nasebetleri hakkında kontrolil ı;ıayrl kııbil 
bin bir heyecanlı haberler neşrederken, 

İstanbulda bir gazetenin - İngiliz mem
balarından naklen - yıızdığl bir ha\•adi
~ın iki devletin ara!nnı ac;mı7a kafi gele
ceğini sade bizim değil, Almanların aklı 
oııe aımaz. 

Biz, bu tebli~de, b:ıslt bit- p:ıfavatsı:zlık 

değil, belki <:ok hoşa ı:rltmlyen neşriya

tın - hattfı daha ileri giderek, irldia ede
biliriz - hay;ıl inkisarı uy:ındırmış bir si
yasetin toptan hıncını görüyoruz. Ne ka
ba bir hınç! 

kimseler hakkında malumat vermesi
ni istemiştir. 

Elser'in tevküi ve suikast tafsila. 
tının neşri Alman gazetelerinin İn. 
giltereye karşı son derece şiddetli bir 
mücadele açmalarına sebep olmuştur 

Londrada neşredilen teblığ 
Buna mukabil Londrada neşrolu

nan resmi bir tebliğde, İngiliz hü. 
kCımeti, Münih suikastı ile alakadar 
olarak tevkif edilen Alman tebaasın~ 
dan o zat ile hiçbir alakası bulunma
dığını ve bu adam hakkında hiçbir 
şey bilmediğini beyan etmektedir. 

Resmi İngiliz makamları, dün ak. 
şam Alman hükumeti tarafından n~ 
redilcn tebliğin tamamile anlaşılmaz 
bir mahiyet arzettiğini söylemekte. 
dir. 

"Suikast Himlerin eseridir,, 
Paris, 22 (A.A.) - Havas: Gesta

po tarafından 8 teşrinisani suikasti. 
nin mürettibi olmakla itham edilen 
Otto Strasser beyanatta bulunarak 
Münih suikastinin Himmler tarafın
dan tertip edildiğini, kendisine sada· 
katle merbut bir parti mensubunun 
buna ait delili kendisine gösterdiğini 
söylemiş ve demiştir ki: 

"Suikast projesi Hiınmler'in ese
ridir. İngiltereye karşı kindar dııy. 
gulan yeniden harekete getirmek ve 
memleket dahilindeki hasımlara, ez
cümle Kara Cephe mensuplarına 

karşı harekete geçmek için bahane 
teşkil etmek üzere bir suikaste ihti
yacı olduğunu Hesse söylemiştir. 

Hesse, kurban verilmemesi şartiyle 
mutabık olduğunu beyan etmiştir. 

fakat Himmler ısrar etmiş kurban
lara da ihtiyacı olduğunu, aksi tak-. 
dirde suikastin haki.ki olduğuna hiç 
kimsenin inanm:ryacağım söylemiş

tir. 
Nihayet şefler, kurban verilmesin.. 

de, fakat bunların ehemmiyetsiz kim 
seler olmasında mutabık kalmışlar-
dır.,, 

Strasser, bombanın Hitl~r biraha. 
neden çıktıktan sonra yerleştirildi
ğini, tevkif edilen Elser'i tanunadı· 
ğını söylemiştir. 

Amsterdam, 22 (A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: Gestapo tarafından 
Holanda arazisinde yakalanıp kaçı. 
.. .i..LU.L.1. .1..1' • .&. \,;uı..c:'U1JCll ı:»CL v l::J Uıt:uıu.1 u-

halinde kendilerine bir deniz üssü 
vermelerini teklif ettiler. Deniz Üs
sü olabilecek noktanın gayri muay
yen bir müddet için kendilerine ki. 

Bu sahada, hnkeret ve iftira yoluna 
sapmak mnriret ddtildir. Fakat ne ~are 
ki, siyasette nccmilik, kolııy dcğ!şmiyen 

kusurlardındır. Cebre, tah:ıkküme alış

mış bir zihniyet, uyandıracağı aksüU\mel
lcri hesap etmeden, çaresiz kalınca, ~ala
nı, iftirayı, hakııreti milbnh sanır. "Üsera 
kararg5hl:ın11 tehdidi altında ya7.ı ya7.ml
yn alışmış memleketler TUrkiyedeki ha
kiki matbu;ıt hürriyetini tınlıyama?.lar. 

nadyo dinliycnleri idam eden bir terör 
rejimi. bizde, coluk <;ocı.ığun Alman ts-

0 tnsyonforını bile dinliyerek, e~Ienmek 
Roma, 22 (A.A.) _: Gazetta de r.erbestisine malik olduğuna hayret eder. 

nun fotografı Münih suikasti faiUnin 
resmi ile yanyana nazi matbuatı ta
rafından neşredilmiştir. 9 teşrinisa • . 
nide Venlo'da Gestapo tarafından kal 
dırılan bu iki İngiliz hakkında alı
nan mallımata göre, bunlardan en az 
bir tanesi nazi ajanları ta.rafından 
Holanda arazisinde öldürülmüştür. 

Bu iki kişi ile birlikte, hududa ka
dar onlara refakat eden Lemmers is. 
mindeki Holandah garajcı da kay • 
bolınuştur. Gestapo ajanları ellerin
de tüfekler olduğu halde otomobile 
yaklaşmak istiyenleri tehdit etmek. 
tc idiler. İngilizlerin kaldırılması işi 
Entellijen servisin infilakte methal.. 
dar olduğunu ispat kasdiyle Münib 
suikastinden bir kaç saat sonra VU· 

l..'11 bulmuştur. 
ra1anmasına da ran olduklarını bil
dirdiler. Aland adalarının da, mün-

hasıran Finler ta.rafından tahkim e
dilmesini istediler. 

1. stiklallerine kıskanç olan Finler 
bu teklifleri milli istiklalleri ve 

bitarafıkları ile kabili telif görme
diler. Finltındiya ile sıkı iktlsadi mü
nasebetleri olan devletler de Finlan
diyayı mukavemete teşvik ettiler. 
Çünkü Rusların Finlandiya ve bü
tün İskandinavya yarım adalarını 

işgal etmek niyetinde bulunduğunu 
işaa ettiler. 

İ~te bu yüzden iki komşu devlet 
arasında başlıyan müzakereler müs

bet bir neticeye varmadı. Fin murah
hasları geri döndüler ve müdafaa 
tedbirleri almıya lüzum gördüler. 

Mezzorciono, neşrettiği bir makale. 
de ablokanın Almanya için vahim 
netice vereceğini yazarak, diyor ki: 
"Almanyanın uzun bir ablokaya 

nasıl mukavemet edeceği cayi sual. 
dir. Her geçen gün müttefiklerin le
hinedir. Birleşik Amerikanın siyase. 
tinde değişiklikler olması ihtimali 
de daima mevcuttur. Böyle bir deği. 
şiklik ise, vaziyeti mahsüs derecede 
değiştirmekten bili kalamaz . ., 

Hava Harbi 

Yahudilerin, her insan gibi, hnr, malın
dan, canından emin yasadığı bir fılke, bu 
wvallıl:ın KurunuvustA englzisyo!llanmn 
tahayyül edemedikleri işkencelere tabi 
tut::ınları isyan ettirebilirler. 

Ve o zaman, hlir gazete, serbest yahu
di mefhumları, dar kafalarda türlü haya
li kombinczonl:ırla garip halitalar şeklin
de kiifrc bühtana tahavvül "der, "Bazı 
Ti.irk matbuntı ile İngill;ı: - Yahudi mü
messillerinin müşterek :faaliyeti., kAbu
su haline girer. 

Türk matbuatında, ne yahudllerln, ne 
hiç kimsenin faaliyetine yer yoktur. Türk 
matbuatında yalnı7. vatım endişesi, mllll 
m~nfaat kaygıısu Mkimdir. Tilrk gazete
ciliği dilnyanın en temiz, en namuskdr 
matbuatıdır. 

O kadar temizdir ki, onu kirletmek 
kasdini kendilerine iş edinmiş mağşuş un
surlrırı bile 7.0rln sevııp yoluna sokar!,, 

Romanya • Tiirkiye Anlaşması 
Ankara, 22 (Tan Muhabirinden)

Romanya ile hükumetimiz aras~ 
da yapılan ticaret anlaşması meriye. 
te girmiştir. Anlaşma bugün telgraf
la gümrüklere bildirilmiştir. 

Kıymetli l\'.la~enden Yapılmış 
Masnuat Talimatnamesi 

Ankara, 22 (TAı~) - Hükumet, 
altın ve diğer kıymetli madenlerden 
yapılmış masnuatın yurt dışına çıka
rılmasını menetmişti. Gümrük ve İn
hisarlar Vekaleti, kaçakçlığı önlemek 
için yolcu ve bagajlarda bu kabil 
masnuatın muayene şekli hakkında 
bir talimatname hazırlamaktadır. 

Londr::ı, 22 (A.A.) - Avam Ka
marasında Ticaret Nazırı B. Stanlcy, 
sorulan bazı suallere cevaben, d::!
miştir ki: 

"A'lmanyanın Balkanlara doğru 

bir ticari tazylke basladığını ve ez. 
cümle Romanya petrolli almak iste
diğini biliyorum. Fakat milli men. 
faatlerimiz, bu bahiste aleni surette 

Dlin sabah sa:ıt 10 u !51 dakika ge
çe şiddetli bir zelzele kaydedilmi,_ 
tir. Merkez üstünün İstanbulun şark, 
cenubu şarki istikametinde 1060 ki
lometre mesafede ve Muş. Çabakçur, 
Bingöl müsellesi dahilinde bulundu.. 
ğu tahmin edilmiştir. 

Finl5.ndiya, nüfusu 3,600,000 kişi
den ibaret küçük bir memlekettir. 
Müdafaa kuvvetleri ne de olsa Sov
yet kuvvetleriyle boy ölçü~emez. O
nun için Finlerin Sovyet istilasına 
uzun müddet mukavemet edebile
cekleri tahmin edilemez. 

Fakat Sovyetlerin dünyaya açıl· 
mış tek pencerelerini emniyet altrna 
almıya karar vermiş olmalarına rağ
men Avrupanın Şimalinde yeni bir 
harp sahası açmak istiyecekleri iddia 
edilemez. Bu ihtilafı ergcç sulh ve 

Londra, 22 (Hususi) - Bugün 
muhtelif sahalarda hava faaliyeti ol· 
muştur. Altı Alman bombardıman 

tayyaresi Şctland adalan üzerinde 
uçarak bombalar atm1şlarsa da bom 
balan hedefe isabet etmemiştir. Bir 
Alman tayyaresi de İngiltere Cenu
bu Garbisinde uçmuş, bataryalar a. 
teş açtığı için tayyare çok yüksekten 
gitmiye mecbur kalmış, avcı tayya
relerinin taarruzuna uğradığı sırada 
damla:ra yaklaşıncıya kadar alçal. 
mıştır. 

Hava Nezareti bir İngiliz tayya
resinin yanlışlıkla bir balon barajı 
önünden geçmiş olduğu iç;in düşü
rüldüğünü ve içinde bulunan iki ki
şinin de öldüğünü haber v~riyor. 

"Vakit,, Refikimi7.e Göre 
"Vakit,. refikimiz ise, ayni müf

terilere cevap veren ve birinci say
fasından başhyan uzun, sert bir ya
zısında, şu sualleri soruyor: 
"- Ti.irkiyede matbuat, sansiire t~lıl 

değildir. O halde, bir gazetenin neşretti
i!i bir haberden hilkOmeti protesto neye? 
Bu protestonun şiddetli olması neden? 
Alınan ajıınsı, böyle bir tebliği, ancak 

isnadını ispat edecelc delilleri göstermek 
şartiyle yapabilil!di: fn~iliz - Yahudi mü
me~sillerlnin müştereken yaptıkları bir 
faaliyet varsa. buna, Türk matbuahndan, 
_ dedikleri gibi - bazılarının dahi Met 
olmıyacağı muhakkaktır!., 

nun hakkında uyanmış bulunan her. 
bat intibaı büsbütün derinleştirmek. 
tedir. 

Biz, evvelce de söylediğimiz gibi, 
onun, ya namuslu her insan gibi, 
iddiasını ispat etmesini, yahut ta, 
sırasında ricat etmesini bilen her 
izanlı insan gibi, Türk matbuatın. 
dan açıkça af istemesini bekliyoruz! 

s 
bcp te gi)rmiiyoruz. lfostabakıcının 

Polonya Hükfunetine Ait 
}fallar :Müsadere Ecliliyor 

Hariçteki Akisler 
Dün aksam saat 19 da Ingiltere. . ' 

nin Şark sahillerinde muhtelif yük-
hastaya dcd;ği gibi, halka, burası pa. Berlin, 22 (A.A.) - Havas: 
J>asız hastanedir, para mı veriyorsun İşgal edilen Leh arazisinin umumi 
li, fazlasını istiyorsun diyelim... valisi, Dr. Frank tarafından neşre.. 

pazarlık yoluyla halletmeleri ihti
mali daha çoktur. ııs •4' 

sekliklerde uçan Alman tayyareleri 
görülmüştür. Hava müdafaa toplan 
harekete geçmiş ve Alman tayyare. 
lerine karşı İngiliz avcı tayyareleri 
gönderilmiştir. Alarm, saat 20.30 da 
nihayete ermiştir. Alman tayyarele
ri hiçbir bomba atmamı~ır. 

"Son Posta,, refikimiz ise, bu me
selede sükunetini hala devam ettiren 
yegane gazetemizdir. Onun, bu ka. 
dar uzun bir düşünüşten sonra neler 
söyliyeceğini merak etmemek eli-

Londra, 22 (Hususi) - Alman a. 
jansının Türk matbuatına karşı vu. 
kubulan ithamlarına karşı Türk mat
buatının mertçe mukabelesi ve 
"Türk matbuatı satılık değildir , 
"Ankara caddesi bir Alman müs. 
temlekesi değildir,, tarzındaki yaZ1. 
lan Londra gazeteleri tarafından e.. 
hemrniyetle naklounmakta ve Türk 
matbuatının ciddiyet nezaheti tak. 
dir edilmektedir. 

Evet, hastafıclerin, şehrin varidat dilen bir emirname ile eski Leh dev
bütçclcri halkın verdiği paranın ye. letine ait bütün menkul ve gayri 
kunudur. Hiç bir hasta, belediye has. menkuller müsadere edilmektedir. 
tanesinde bedava yatmıyordur. O Sebep olarak bunların muhafazası, 
hastane, onun malıdır, ondan tedavi.. gösterilmektedir. Karakovi'de ikamet 
balam, şifa, hayat istemek en büytik eden bir natp bu işin idaresine me .. 

Ribbentrop' a Lenin 
Nişanı Verildi 

stokholm, 22 (A.A.) - Svenska 
Dagbladet gazetesinin Berlin muha
biri, 'fon Ribbentropa Lenin nişanı 
verildiğini bildirmektedir. 

Bir tayyare dü,ürüldü 
Fransız tonraklan üzerinde 

mizden gelmiyor. ' 

D. N. B. Ajansına Gelince 
D. N. B. ajansına gelince, bütün 

bu neşriyata sükutla mukabele et. 
harp mesi, Türk efkan umumiyesinde o... 

___ ...,ucı.uııır.... _ ____ ..._ _ ____ mur olacaktır. 
----------~-----------------~~~~~------------------~~~--------------------~------~--------~~~~----~~---
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Hapishane müdürü, ihtiram 
makamında, yerinde kımıl. 

danarak: 
- Buyurun çavuş bey! dedi. 
Çavuş Bey kırıttı, kaşlannın 

çatkısı çözülerek, gözleri adeta 
kahkahalaştı; elini yumruk atar 
gibi uzattı: 

- Merhaba olsun müdür efen
di! Zatım böylemesine her teşrif et 
tikçe mahçubiyetlik ediyorsunuz 
canım. Hani hapısdamında olma
sam gelmeyivericen gayri yanını
za!.. 

Müdür onu yanma oturtarak il
tifatlar etti: 

- Nerede, dedi, sizin gıöl na
muslu eşkıya? Buradakilerin hep. 
si sizin gibi olsa .. -

- Dağda usturuplu adam soya. 
cak kimse kalmazdı, değil mi? 
- Canım, bırak latifeyi şimdi ça. 
vuş bey, sonra benim de, adliyenin 
de itimadımız var. Gelgelelim bir 
meselede gidişatı beğenmiyorum; 

onu da yapmasan ... 
- Gunbar (kumar) oynamasam 

değel mi? 
- Ne açık kalpli adamsındır 

Çavuş Bey! Peki neye yapıyorsun 
bunu? Aşağıdaki it köpek takımı
na uyup, hem kanuna karşı gel
mek, hem de nafile yere bir sürü 
paranı vermek yakışır mı sana? 

Akyakalı İdris Çavuşun yuzu 
lii'tardr. Yarı kırgın, yan utanmış: 

- Uzun gitme efendi işte! diye 
kalkındı, ben de gönül çekmeyon 
bu doğuza emmelik, can SJkmtısı .. 
Yüz yumuşaklığı.. Hadi denince, 
tutameveriyon kendimi... Neyse 
us bahası olsun bu gayri de, bir 
daha işlemeyelim ..• 

Ve masadan tabakasını kavra
yıp bir elini, temenna niyetine sa. 
vurarak, gösteriş olsun diye hızla 
odadan çıktı. 

İdru, eski bir askerdi. Nizami. 
ye kapısında çavuşluğa kadar yük-
~"'1-~11, .. 'L. ---- -- 1-1..:r- -!-! --- --- -

odun böler gibi paraladığı lıigatlar 
la süslemeği de öğrenmişti. Müta
reke sonu kaldırdığı kızın tutkunu 
ile bıçaklaşarak dağa çıktı. Yaka
lanmak korkusile kaçakçılık, aç 
kalmamak için soygunculuk yap. 
tı, cinayet işlemedi ama epeyce 
can yaktı; ve sonra milli kuvvetle. 
re iltihak ederek yüze indi. Kö
yünde açıkgöz tanınmı~ı, temiz 
bir adamın çocuğuydu. Askere git
meden evvel bile ona "cümle a.. 
lem,. işlerinde güven gösterirler, 
"düşüncesi kıvraktır, biyol da bi
zim İdris çocuğa danışalım,, der
lerdi. Kolunda çavuş şiritlerile dö. 
nünce bir mareşal gibi karşılan.. 

dı. Artık "bizim İdris çocuk,, İdris 
pqa oluvermişti. Hayatı değiştik
çe, kütle üzerinde derin tesirler 
yapan şiddetli hareketleri görül
dükçe hem itibarı, hem unvanı ar_ 
tıverdi. Eşkıyalığında Efe paşa, di
ye anıldı. İstiman edip cephede 
bir çeteye ba§ olduktan sonra, bir 
sürd isim, basit benliğini karınca. 
landınyor, gururunu cilalandırı
yordu: Çavu§ Paşa, Kumandan 
Paşa, İdris Bey Çavuş vesaire! 
Korku ve görgüsüzlüğün tatlı ze.. 
hiri onu kofalak'laştınruştı (1). 

Dayanamayıp, at nalı gibi, bir de 
mühür kazdırdı: "Karadere ve ha_ 
\rallsi umum kumandanı • İdris 
Çavuş!" 

Nizamt ordu teşekküle başladı
ğı lll'alarda, kızdığı bir köyü ba
sıp tekalifi harbiyeyi zamanında 
vermedikleri bahanesiyle iki kişL 
yi öldürdüğü için, mahir bir p1an
la tevkif olundu, muhakeme edi. 
liyordu. 

H apishane müdürü ve memur-
lar, ona zindanda da bir iş 

Çıkartmamak maksadile iyi znua
nıeJe ediyorlar, Çavuş beyin kaL 
bini kırmamağa çalışıyorlardı. 
Çavuş bey de, sanki komşu hü
kümdara misafir gitmiş bir şah 
gibi mağrur, temkinli; kendi teş. 
rifatlna göre yalnız devlet ve hü
kıimet reislerinden "Reisicütnhur 
Bey, bizim başvekil Bey,, diye 
bahsediyor. alt tarafını vekil e
fendi, vali efendi elkaplariyle anı
yordu. 

Müdürü bir müddettir telasa 

• :r 

Yazan: F eridan Osman 
• ••••••••••••••• 

düşüren kumar meselesi, hapis
hanede umumi bir iptila, biraz da 
haraç haline gelmişti. Üç, beş ku
lağı kesik, parası olan herkesi ce
bir le bıırbut oynatıyordu. Paralar 
bittikten sonra iş elbiselere, hatta 
yatağa yorgana biniyor, birçokları 
bu zarlı zorlu soygundan Kaptan 
paşa çıplağı gibi cascavlak çıkı
yordu. Çavuş Bey de fena dadan
mıştı. Akşam müdür gidip, elayak 
çekildikten sonra, kapıya bir bek
çi koyarak, yere serili bir yorgan 
üzerinde oyuna başlanıyordu. 

İdris, kendinde ve müdürdeki 
parası bittikten sonra, köyünde 
sakladığı servetini de parça parça 
getirteFek kaşarlanmış hapishane 
farelerine kaptırdı. 

Önceleri bu oyunlar, ona ma.. 
sum birer eğlence görnüdü. Verdi
ği paraları yabana gitmiş sayma
dı. Bunda efeliğin her şeyi kendi
ne ait bilen telakkisi de müessir 
olmuştu. Lakin yavaş yavaş si
nirleri bozulmağa, kafası efkar
lanmıya başladı. Giden paralardan 
geri dönen yoktu. Kazananlar, he
le Kör Mıstık Efe de on para bı
rakmamak için çırpınıyorlar, ve 
onun az yontulmuş kafasını yumu 
şatmak maksadiyle de ortaya bir 
ahlak ka!desi koyuyorlardı: "Na
mus kumarda belli olur! Kumarda 
verilen alınmaz, kumarda verilen 
söz tutulur! .. ,, İdris, Mıstığa fena 
içerliyordu. Ona Kör demeyi bile 
kafi bulmıyarak, bir sürü vasıf
lar dizilmiş bir ad takmıştı: Yek
çeşim, Ayniv8.hit, tek gözlü ama 
tersi! .. 

Nihayet bir akşam, mutlaka ka
zanmak hırsiyle oyn\lyor, fakat 
kahbe tali yine yardım etmiyor. 
du. Asabiyetinden vakit vakit göz 
leri kararıyor, parmaklan titri • 
yordu. Zan atan elleri Kör Mıstı· 
ğın suratına doğru şamar gibi sav. 
rulup duruyodu. Mütemadiyen 
ha.J \l'\,..ı..Lıl. O v •• .t''""' ... ""'1_ . ... u .&. '1c.&. Y '-.1. J.11-..• 

ten sonra, kesesini bir tarafa fır
lattı, belinden gümüş saatiyle. gü
müş kösteği çıkardı, mercan kak
malı kehribar ağızlık, yüz sfu!ı. 
tesbih, altın savatlı tabaka, birer 
dakika durmadan Mıstığın kucağı
na aktı. 

İdrisin gözleri, petrol lAmbası
nın sarı aydmltğmda kan dolmuş 
iki çukur gibi kızarıp gölgeleni
yordu: 

- Buradaki bütün ~şyalarımr 

.L'i:oyuyoruml 

- Başüstüne P.(em! 
- Köydeki iki ~nekle dört tane. 
- Başüstüne efem! 
- Bütün aldıklarına mukabil 

evimi koyuyorum, var mısın? 
- Başüstüne efem! 

Savrulmuş nefes gibi, ev de bir 
lahzada uçup gitti. İdris, şuuru tu4 
tuşmuş bir kan haline gelen et ve 
iskelet çatısı heybetile sadece tit.. 
riyor, sallanıyor... Gözleri soğuk 
bir tüfek namlusu gibi Mıstığrn 
kör gözüne dikilmiş.. Avucunda 
zarlan hoplatarak düşünüyor, ko. 
nuşmadan bir şeyler, bir hareket 
bekliyor. Mıstık etrafını saran fır
tına havasının farkındadır, lakin 
ruhunu tutuşturan sinsi bir hırs 
boğazını yakarak fırlıyor: 

- Efem, bütün varını verdin, 
bır tek şeyin kaldı, şunlara karşı.. 
lık var rr.ısın? 

- Ne kaldı? Canım nıı? 
- Hayır efem. canını Allah sa-

na bağışlasın, ben, senin tilylü. 
başı demek istiyorum. 

• 

i dris, zembereği boşalımş gi. 
bi yaylanarak fırladt: 

:_ Ne dedin, ne dedin? Karım. 
Güllü ha? 

- Kızma efem, kumar bu, her 
şey konabilir, namussuzluk tek_ 
lif etmedim. Hem, kimbilir, belki 
kazanırsın da .. Düşün bir kere h-?r 
şeyin yine sana kalacak. Evin, ka
rın, mal, mülk, paraların .. 

Efenin beyni yangınlaştr, da· 
marlan ılık ılık yandı. Evet, bun
lann hepsi de sahiden olabilirdi. 
Hem, hiç olmazsa bir kere daha, 
son bir defa daha zar atmak fu·
satı vardı .. Bir kerecik daha zar 
atmak!.. Bu ne ümit dolu bir ni. 

TAN '1 

Edebiyat Komisyonu MAHKEMELERDE: 

Operatör Orhan 

Abdinin Muhakemesine 
Başlandı 

Alemdar Sıhhat yurdu sertabibi 
Orhan Abdi evvelki sabah kendi kul
landığı otomobili ile Fatihte Malta 
çarşısından geçerken hüviyeti hala 
anlaşılamıyan 45 yaşlarında bir ka. 
dına çarpmış, kadın nakledildiği Ha
seki hastahanesinde ölmüştü. Opera
tör Orhan Abdi adliyeye verilmiş 

ve muhakemesine dün akşam dör • 
düncü asliye ceza mahkemesinde baş 
lanmıştır. 

Operatörün ifadesi 
Oparatör kazayı şöyle anlatmıştır: 
- Otomobilimle Fatihten Edirne

kapı istikametinde gidiyordum. Ha
va yağmurlu, yerler ıslaktı. Malta 
çarşısına yaklaştığım sırada ani ola. 
rak önüme başı sarılı bir kadın çık
tı. Bütün vazifemi yaptım. Dört fren 
vardı. Hepsini kullandım. Fakat fren 
yapmam, kadını kurtarmak için oto
mobilimi sağa döndürmem, durmam 
ve çarpmam bir anda oldu. Kadını 
kendi otomobilime aldım. Hasekiye 
naklettim. A~liyat esnasında ya
nında bulundum. Fakat maalesef 
kurtulamadı. 

Şahitlerin ifadeleri 
Bundan sonra şahitlerin dinlenme

sine başlanmış, bu sırada oradan geç 
mekte olan Mustafa bir kadının an
sızın caddeye çıktı~ını, mütemadi. 
yen korna çalmakta olan Orhan Ah
dinin otomobilile karşılaşınca sağa, 
sola saldırdığını ve nihayet otomo
bilin altında kaldığını söylemiş, şahit 
Şerife de hadiseyi pencereden sey. 
rettiğini, ağaçlann ar{lsmdan yürür. 
ken sonra caddeye çıkan bir kadına 
bir otomobilin çarptığını ifade etmiş

tir. 
Diğer şahitler de hemen hemen 

hadisenin ayni şekilde vuku buldu. 

ğunu anlatmışlar, yalnız tesadüfen o

radan geçmekte olan şahit Meliha o
tomobilin kadına çarptığını ve kana. 

atince kabahatin şoförde olduğunu 

söylemiştir. 

Neticede muhakeme, belediye ma
kine mühendislerinden Beşir ile Is
rnailin mahkemeye verdikleri rapor 
hakkında izahatta bulunmalan ve 
bütün şahitler de dahil olmak üzere 
ehli vukufun vaka yerinde tetkikat 
yapmaları için başka güne bırakıl
mıştır. 

Kansını Öldüren 15 Sene 
Hapis Yatacak 

İki sene evvel karısı Şükriyeyi Fa

tih sulh mahkemesi önünde öldür • 

mekten suçlu sucu Alinin muhake • 
mesi dün ağır ceza mahkemesinde 

neticelenmiştir. Cinayeti kıskançlık
la yaptığını iddia eden suçlu 14 se-l ne 8 ay hapse mahkiım edilmiştir. 

metti? .. Kafası dumanlandı. Boğu.. 
lur gibi: 

- Olsun, d~di, peki, kabul..: 
Ve çılgın sar'alar içinde zan 

salladı, salladı, kenarlanndan çe
kilerek· gerilmiş yerganm üzerine 
fırlattı. Lakin gelenleri dürüst gör 
meyi bile beklemeden, karpuzlu 
lambayı yakalayıp son kuvvetiyle 
Kör Mıstığın başına yapıştırdı.. 

*** Uzun aylar geçti. Mıstrk, kal-
dınldığı hastanede iyileşir

ken müddetini de bitirip çıkmış, 

İdris beş sene daha ceza yemişti. 
Bir ziyaret günü yanına hemşe~ 

rileri geldi. Hoş beşten sonra, ona 
bir kağıt uzattılar. Mektup Kör 
Mıstıktandı: 

"- Senin zindandan kurtulup. 
çıkman Allaha kaldı, diyordu. Bor 
cunu öde, namusunu yerine getir. 
Yoksa ben zorla almasını biliriml,. 

Efenin genç bir boğa gönünü 
andıran yüzü otuz yaş birden ihti. 
yarladı. buruştu. Gözleri yumuldu. 
Bir yıl kadar süren uzun bir daki_ 
ka kendinden _ı:{eçtikten sonra, sil
kelendi, misafilere dönerek: 

- Doğru, dedi, hakkı var. Söz 
Verdik, namus bizim. Siz de şahit 
olun. Güllü benden boş olsun. O 
da, ev de, mallar da Köründür. 

Kendi kendine teselli verir gL 
bi, mrnldandı: 

- Ne yapalım, taksirat böyle 1-
ıniş. Namus bizim! .. 

(1) Kofa.lak: UkalAnın ecbell . 

BULMACA 
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SOLDAN SAGA: 
1 - Bir kuş. 
2 - lııtıııtıh. 

3 - İsim * Emreden * Bir nota. 
( - Yanar * Ayının evi * Sarmaktan 

emir. 
5 - Zait, mAnıısız * Dadının erkeği. 
6 - Şahst * İnsan. 
7 - Orası * Bir renk * Bir muharri

rin soyadı. 
8 - Siz * İsim arkadaşı * Bir renk. 
9 - Aklaşan. 

10 - Candan, riyasız. 

YUKARDAN AŞACH~ 
1 - Amerlkada bir nehir. 
2 - Bir tavla tAblri. 
3 - Yemekten emir * Mal, emtia * 

İskambilde birli, 
( - Mükemmel. * Bir nota * Köy 

beyi. 
5 - İstanbulda bir semt * İnsan. 
6 - Dua sonunda söylenir * Okuyucu 
7 - Sarmaktan emir * Bir nota * Bir 

rüzgAnn adı, zehir. 
8 - Zaman * Ses * Bir not8.. 
9 - Eski mahalle mekteplerinde bu-

lunurdu, 
10 - Taharrt. 

Tan Kupası Maçı 

Haftaya Kaldı 
Mektepliler Tan kupası maçları 

fikstürü cuma günü tesbit edilmiş ve 
önümüzdeki cumartesi günü başla
ması kararlaştırılmıştır. 

Fakat son dakikada İstanbul maa
l'if müdürlüğü, müsabakalan bazı 

sebeplerle bir hafta tehire karar ver
miştir. Maçlara gelecek hafta her üç 
statta 1'irden başlanacaktır. 

Anhyamadığım 
israflar! 

(Başı 3 üncüde) 
liralık daktilonun ~·aptığı nıasraf; 

her gün bir buçuk liralık bir çoup 
paralıyan ve hiç para kazanmıyan 

bayanların yaptıktan masraflar; ce
binde meteliği yok iken her akşam 
bir liralık otomobile binenin yaptığı 
masraf, israf değil midir? 

Hulasa edeyim: 

Ben müsrif değilim! LS.kin israfın 
tayininde muhterem Şehir l\feclisi 
azasi:rJc hemfikir değilim. Bana öyle 
geliyor ki; kulağımızı ensemizin ar
kasından göstcriyoz. 

A • s ·h. ~.,.. l' . • mma ~·ıne ~ e ır mec ısının kara-
rı muhteremdir. Her lsabetU ve isa· 
hetsiz karar gibi. 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun
dan: 

Mahkemece iflfısına karar verilen 
ve Beyoğlunda Taksimde Topçular 
caddesinde otura_n ve Galatada tuha
fiyecilikle iştigal Qden Moris Rusu
nun iflası 17.10.939 tarihinde açılıp 
tasfiyenin adi surette yapılmasına 

karar verilmiş olduğundan: 
1 - Müfliste ala cağı olanların ve 

istihkak iddiasında bulunanların ala. 

Raporunu Dün 

Ankaraya Gönderdi 
Yanlış kitap meselesi üzerine lise 

ve orta okul edebiyat kitapları hak. 
kında tetkikler yapan komisyon dün 
de İstanbul Kız lisesinde toplanmış, 
bugüne kadarki tetkiklerinin netice
lerini tesbit etmiş ve buna ait rapo
ru tanzim ederek Ankaraya ,gönder
miştir. 

---0---

Arnavutluk Kralı 

lstanbula Geliyor 
Haber verildiğine göre, eski Arna

vutluk kralı Zogo harp vaziyeti do • 
layısile Pariste ikameti güçleştiği i
çin tekrar Türkiyeye gelmek arzusun 
dadır. Hatta kralın, İstanbuldaki ak
rabasına bir mektup yazarak, kendi. 
sine moda taraflarında bir villa ki
raliinmasını istediği bi1dir11mektedir. 

Moda civarında, bir İngilize ait 
olan bir villa matluba muvafık bu -
lunmuş ve villanın fotoğrafları kra.. 
la gönderilmiştir. Muvafık cevap gel
diği takdirde villa tutularak hazır
lıklara başlanacaktır. 

İstanbul üçüncü icra memurluğun~ 
dan: Mukaddema İstanbul Balıkpa
zarında Meyhane sokağında 14 mı .. 
maralı mahalde mukim iken halen 
ikametgahı meçhul bulunan Sokrat 
Arteimiadis oğlu Nikoli Artemla.clise: 

Koço Hacı llyadisin 21.6.938 tarih 
ve 30. 7 .938 vadeli emre muharrer 
senet mucibince zimmetinizde müd
deabih alacağı olan 100 liranın ma81 

faiz ve masarif ve takdir edilecek üc. 
reti vekMet ile birlikte tahsili hak. 

caklarını ve istihkaklarını ilandan kında alacaklıya izafeten dairemize 
bir ay içinde İstanbul İkinci iflas da- müracaat eden alacaklı Nesim Sa
iresine gelerek kaydettirmeleri ve gez tarafından talep edilmiş ve bu 
delillerini (senet ve defter hulasala- suretle ta.rafınıza gönderilen ödeme 
rı ve saire) asıl veya musaddak su. emri ikametgahı hazıranızın meçhu.. 
retlerini tevdi eylemeleri. liyeti hasebile tebliğ kılınamıyarak 

2 - Hilafına hareket cezai mesu- bu husustaki tebligatın bir ay müd. 
liyeti müstelzim olmak üzere müfli- detle ilanen icrasına icra hakimliğin·\ 
sin borçlarını ayni müddet içinde ce karar verilmiş olduğundan tarihi 

Mehmet Oğlu Şerü de kendilerini ve borçlarını bildirmele. ilandan itibaren mezkfır müddet zar. 
Mahkum Oldu ri. fında ve 38/4763 dosya numarasile 

Ortaköyde bekçi Mehmetli öldüren 3 - Müflisin maUannı her ne sı- müddeabih borcunuzu vermediğiniz 

Antı.3t.a3. Artin ve Emin isminde üç fatla olursa olsun ellerinde bulundu- veya tamamına veya bir kısmına 
kişiyi de yaralayan Mehmet oğlu Şe- ranların o mallar üzerindeki haklal'ı ve alacaklının takibat icrası. 

rüin tiuruşması dün ağır ceza mah- mahfuz kalmak şartile bunları ayni na karşı, icranın tehirini müs.. 
kemesinde neticelendirilmiştir. müddet ıçinde daire emrine tevdi et- telzim olmak üzere şifahl ve tah-

Suçlu on beş sene 2,5 ay hapse meleri ve etmezlerse makbul maze- riri olarak kanuni bir itirazda bulun-
mahkfım olmuştur. retleri bulunmadıkça cezai mesuli. madığımz ve yine bu m·\idd~t zarf>n. 

YENl NEŞRİYAT: yete uğrayacakları ve rüçhan hakla- da mal beyanı vermediğiniz ve yahut 
... nndan mahrum kalacakları. hakikate muhalif beyanda bulundu. 

MuhHlbln Kitabı _ Vergnerin hesap 4 - 25.11.939 cumartesi günü saat ğunuz takdirde mezkur müddetin hi-
şekli hakkında tatbik! misalleri ve umu- 12 de alacaklılann ilk içtimaa gel- tamını müteakıp cebri icra suretile 
m1 tevkifat cetvelini ihtiva eden bu ki- meleri ve müflis ile müşterek borçlu icap eden kanuni muameleye teves
tap, Divanı Muhasebat murakıplarından olanlar ve kefillerinin ve borcu te- sül kılınacağı malumunuz olmak ve 
Yusuf Kenan Unsal taralından çıkarıl-
mıştır. keffül eden sair kimselerin toplan - ödeme emrinin tarafına tebliğ ma. 

Yeni Adam _ 256 ıncı sa;yuıı olgun bir mada bulunmıya haklsrı oldu~ füın kamına kaim bulunmak üzere key6 
şekllde çıkmı~tır. olunur. (22113) yet ilanen tebliğ olunur. 

TÜRKiYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASI 

AK T 1 ~ 
KASA: 

ALT. SAFt. KLG. 15.500.302 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Oahildeki MnhaMrler: 
Altın Safi Kilogram 

'l'Ork 11raSJ 

Rariçtekf Muhahlrl~r. 

678.111 

A.Jbn: San kiloıtram 10.010.249 

A. tbna tahvru kabil serbest 
-iövh:iet 
rıı~er dlMzler ve borçlu kllrlng 
~,.Jtty·,lert 

Hazine TaJıvfllerl: 

Deruhde edilen e\'rakt nakdiye 
~arşılı.,_ 

r<anunun 8 - 8 fncl mAddelerl
ne tevffka.n hazine tarafından 
ı•llld teaınt 

~enedat Cllzdanr: 

rtCARt SEN'EDA'? 

Esham ve Tahvflat Cfü:danı 

<Deruhte edflen ;vraıo nalt 
A - (diyenin kal'$1lıih E~ham ve 

TahvllAt <ftihıırt kıvmetle) 
IJ - Serbest esham ve tahvilAt 

o\vanslar: 
fJaılneye ktsa vlı!elf ıvant 
.t,ltın ve Döviz llzerln• 
l'ahvllAt tlzerlne 

Hiasedulaıı 

\fuhtellf; 
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21.802.414.36 
17.203.463.50 

1.492.225 .3 5 

953.816.81 

260.797.95 

14.080.216.46 

31.659.11 

U7U!;l.~5 

158.748.563.-

17.307.fl'16.-

20!!.12~ .6H !lO 

47.587.684.97 
7.566.5H.63 

8.717.000.-
9.126.97 

'7.837.37U8 

Tekim 

Lire PASiF. 
Sermayeı 

fbtiyat Akqesl: 
40.498.103.21 

A dl v' fevkallde 
4.217.134.25 

Hususi 6.000.000.-

Tedavüldeki Banknotlar: -· 1.214.614.76 
01.'nıhde ednen PVHlo nııkdtye lSB.748.563.-
ltanunun 8 - 8 inci maddelerine 
ft-\.•fikan hazine tarafından dk! 
tedfyat 17.307.666.-

nenıhde edllım evrakı nakdiye 
18.691.227.22 'aklyesf 141.440.897.-

Kı:ımlı'1 tamıımm 11ltın olarak 
flAveten tedaV'Clle vazedilen 17.000.000. 

Ref"llcont mukabll1 fiAveten \edL 
YST.ed. 138.000.000.-

Türk Lirası Mevduatı: 
141.440.897.- Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvm tı:abn dl5vf7ler 3.224.55 

208.122.641.90 Oiğr dl5v1zler ve alacaklı klirlng 
bakiyeleri 40.66:'i iiRR.93 

Muhtelif: 

55.154.232.63 

16.1563.49U5 

uoo.ooo.-
17.445.3211.79 

1503.630.541.98 Vekfm 

1 Temmuz 1938 tarilıinden itibaren: lıkonl<: 
haddi % 4, altın üzerine &Yam °le 3. 

Lira 
15.000.000.-

10.217.134.25 

296.44.0.897.-

36.059.324.92 

40.668.813.48 

105.244.372.33 

503.fl3o 5-ı uıs 



ile SABAH · OGLE · AKSAM HER YEMEKTEN SONRA Günde 3 Defa Muntazaman Dişlerinizi Fırçalayınız. 
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Baş, Diş,_ Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, kırıkhk, ve bütün a9rılarınizi derhal 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 
J g g Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. 

keser. 

' Şeker ve Lokumlarının nefasetile dünyada meşhur 

ALİ MUHİDDİN 
HACI BEKİR 

o1:~m ı--· .,,ıhhat Vekaletinin resmi müsadesini haizdir. -

Ticarethaneleri, Kış mevsimi dolayısiyle halis şekerden 
TAHİN HELVASI, Kırk katlı Saray BAKLAVASI, Bülbül 
YUVASI, DİLBER DUDAGI tatlıları yaptı. KAYMAKLI 
• LOKUM ve KESTANE ŞEKERİ daiına tazedir. • 

, TÜRK KANUNU MEDENİSİNDE : ____ ........ 

MİRASIN HÜKÜMLERi 
VE TATBIKATI 

İstanbul Sulh Hakimlerinden Cevad Erkulun bu loymetli eseri: 
pratik hukukta ölümden sonra terekenl.n muh~aT.ası. iç\n 'kanunen 

icab eden tedbirlerin nasıl alınması iktiza eylediğini, tereknin usulü 
tahririni mühürlenmesini, reddi mirasın şekillerini, defter tutmanın 
tabi old~ğu merasimin nasıl yapılacağını, resmi tasfiyenin eşkal ve 
tarzlarını, tereke dosyalarının nasıl tutulması lazım geleceğini ve bu. 
nun en mes'uliyetsiz ve seri şeklini ve bazı hukuki ihtimalleri ihtiva 
eylemektedir. 

lstanbulda, Ankara caddesinde İNKlLAB KİTABEVİNDE 
150 kuruş fiatla satılmaktadır. 

Devlet Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Tekirda!ı t~kelesi tamiratında kullanılmak üzere muhtelif eb'adda172 küsur metre 
mik'abı kazıklık ve dö~cmelik çıralı çam kerestesi kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmu~tur. 

Muhammen bedeli 9012 Ura 29 kuruş ve muvakkat teminatı 675 Ura 93 kuruş 
olan mezkur kerestelerin ihalesi 25-11-939 tarihine ra~tlıyan Cumartesi günü saat 
on birde Galata Rıhtımındaki Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Satmal
ma Komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin bildirilen vakitten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını ko-
misyon reisliğine tevdi etmeleri şarttır. 

Bu baptaki şartname sözü geçen komisyonda her gün görillebllir. (9316) 

lstanbul ·~·Belediyesi 11_6nJarı 
İlk Muhammen 

teminat bedeli 

107,87 

299,77 
56,67 

233,78 

4,5() 

4,01 

1438,27 Zincirlikuyu mezarlığı cephe dıvarı tamiratı ve üze
rine kafesli tel parmaklık konulması. 

3996,87 Silivri sıfat istasyonu tamiratı. 
755,53 Karaağaç müessesatı yıllık ihtiyacı. için alınacak 58 ka

lem levazimi kırtasiye 
3117,00 Hastaneler yıllık ihtiyacı için alınacak kuru üzüm, ür

yani erik vesaire. 
60,00 (Senelik kira) Galatada mahdum meydanındaki bara

kanın kiraya verilmesi. 
53,50 Beyazıt Soğanağa mahallesinin büyük tulumba soka

ğında 13;5p metre yüzlü 10,70 metre sahalı Belediye 
mnıı arsa snı:1sı 

23,79 317,20 Aksaray yangın yerinde 24 üncü adada 63,44 metre 
murabbaı sahalı yüzsüz arsa satışı 

9,00 120,00 (Senelik kira) Tepebaşında Meşrutiyet caddesinde 10 
numaralı dükkanın kiraya verilmesi. 

45,50 600,00 Beykoz fidanlığı için 10000 adet peynir tenekesi muba-
yaası 

İlk teminat miktarlarile tahmin bedelleri yukarda yazılı işler 2490 numaralı 
kanunun 43 üncü maddesine göre temdiden eksiltmeye ve arttırmaya çıkarılmış
tır. İhale 4/12/939 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapılal'akhr. Şart
nameler Belediye Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliple
rin ilk teminat makbuz veya mektupları ve is ic:ıbına göre alacakları fenni ehliyet 
vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (9637) 

- -- Müessesemiz müdürü, harb bidayetinde Almanyadan gelerek bilhassa Almanyada Gü 

•m•••••••••••••••••••••11Jıı zellik ~ilt Enstitülerinde cildin güze~liği ve gençliği hak~~nd~ ~etebbuatta bulunmuştur 

S P 
NECIPBEY KREMLERi, FENNiN SON TEKEMMULATILE YAPILMIŞTIR. 

1 
Dikkat: Cildinizin sağ tarafına 15 

gün NECİBBEY KREMİ sürünüz, 
sol tarafınıza da dığer bir kremi sü-

Sizi; SOGUKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN, BAŞ, DIŞ rünüz. Göreceksiniz ki NECİBBEY 
ve bütün ağnlardan ve kınklıklardan koruyacak ilaÇtır. 

~ ............................ . 
inhiJarlar Umum Müdürlüğü Hanları . 

/ 

Cinai Miktarı Muhammen Be. 

Yangın söndürme 360 adet 
alatı eczası ile 

Lira Kr. 

456: 50 

% 7,5 teminat Ekslltme 
Lira Kr. ıekll saati 

342 18 Aı;ık ek. 14 

beraber 
Demir sehpa 600 " 1680 - 126 00 " " 15 

I - Şartnameleri ve mevcut krokisi muc!bince yukarda miktarı yazılı (2) 
kalem eşya açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

n - Tahmini b~delleri, muvakk'at teminatları eksiltme saatleri hizalarında 
iösterilrniştir. 

III - Eksntn::ıe 24/XI/939 ta_rihlnde cuma günü Kabataşta Levaz.ım ve Miibaya-
at §Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her ,gün sözü geçen şubeden parasız alınabilece~i gibi seh-
panın krokisi de tetkik edilebilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saaUerde % 7,5 güvenme pa-
ralarilc birlikte mezkur komisyona gelmeleri. (9286) 

1 

...... ' • ~ • p • • 

Türk ı Yüksek 

KREMİ'ni sürdüğünüz sağ taraf gü
zelleşmiş ve gençleşmiştir. Mutlaka 
yanndan itibaren yağs1z gündüz ve 
yağlı gece NECİBBEY KREl'lLERİ'ni 
tecrübe e?iniz. Deposu: 
Eminönü Emlak Bankası karşısında. 
Şubeleri: Beyoğlu İstiklal caddesinde 
Şehir Tiyatrosu karşısında ve Şişli, 

Osmanbey Suna kazinosu altmda. 
Bütün Yerli Mallar Pazarlarında ve 

her mağazada satllu. , 

PATI KULLANINIZ. 
Her türlü yanıkları; kan çıbanlarını, meme iltihaplarını ve çatlakları, 

koltuk altı çıbanlarını, dolama, akneler, ergenlikler, çocukların. ve 
büyüklerin her türlü deri iltihaplannı tedavi eder. 

· NEO-KÜRİN 
Baş, Diş, Romatizma: Siyatik ve Kulunç 

ağrılarını geçirir, Gripe ve soğuk al~ığına 
karşı iyi bir ilaçtır. 

NEOKORIN Bayanların aybaşı ıancılarnu keser ve 
adeti kolaylatbrır. 

NEOKÜRIN kalbi ve böbrekleri yormaz ve 
mideyi bozmaz. 

Günde 2 - 3 adet alınır. Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir • 

·. Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 1950 lira olan 2 adet elektrik motörlü santrlfuj tulumba 

18.12.1939 Pazartesi günü saat (15) on beşte Haydarpasada Gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu ise girmek istiyenlerin 146 lira 25 kurusluk muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat (14) on dör
de kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (9649) 

Harp Akademisi Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 
Tahmin edilen bedeli 126 lira 26 kuruş olan 29 kalem hurda e•ektl'ik mülze·nesl

nin açık arttırma ile satış münakasası 29- tkinciteşrin-939 çarşamba günil saat 14 de 
akademi satın alma komisyonunda yapılacaktır. Malzemeleri görmek isteyenlerin 
her gün münakasasına iştirak edeceklerin de münakasa günü Beşiktaş mal me-

"-- nca .___ .. . ., -- -·-- ---· 
ları. ( 9396) 

Sayın İstanbul Telefon 
Abonelerine: 

Şisli ~antralı 25/11/939 da saat 15 de faaliyete geçecektir. Abonelerimizin ev
velce tevzi edilen 939 - 940 Tele!on Rehberini o saatten itibaren kullannııya baş
lamalarını ve rehbere müracaat etmeden abone aramamalarını 'bilhassa rica ede-
rim. M Udürlyet (9667) 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Atölye ihtiyacı için 25 metre mikfıbı me~e koğuşu pazarlıkla satın alınacaıcnr. 
İsteklilerin 24-11-939 tarihine rastlayan cuma günü saat 10 da Galata rıhtımın

daki umum müdürlük binasında toplanacak olan satınalrna komisyonuna müraca-
at etmeleri. (9633) 

Haydarpaşa Lisesi Müdürlüğünden : 
Yatılı talebenin 2 inci taksiti 1 Birinci Kanundadır. ,9639) 

Arşimidis Müessesesi 
Otomobil Malzeme Ticareti 

Türk Anonim Şirketinden : 

Şirketimiz hissedarları umumi he
yetinin 31 temmuz 19:39 tarihli fev. 
kalade toplantısında şirket serma
yesinin seksen bin (80.000) liradan 
iki yüz bin (200.000> liraya iblağına 
knar verilmiş olup şirketimiz hisse

l darlarının, beherinin kıymeti yüz 

( 100) Türk lirasından ibaret ofarak 
yeniden ihraç edilecek bin iki yüz 

(1200) yeni hisse senedinden şirket 
sermayesindeki hisseleri nisbetinde 
yeni senet alabilecekleri ve bu bap. 

taki hakkı hiyarlarının 9 Birincika
nun 1939 tarihine kadar istimal ede-

bilecekleri beyan ve i~bu haklarını 

istimal etmek istiyen hissedarların 
mezktır tarihe kadar şirket müdürlü
ğüne alelusul müracaat eylemeleri 
rica ve o tarihten sonra vuku bula
cak müracaatların nazarı itibar1l alı
namıyacağı ilan olunur. 

KAYIP - Beyoğlu malmüdürlü-

1 ğünden almakta olduğum maaşa ait 
: tatbik mührümü kaybettim. Hükmü 

1 olmadığıni ilan ederim. Mütekaidini 

· askeriyeden Bahaettin. 

Satıbk Yazıhane 
Galatada müsait bir mahalde, bir 

yazıhane bütün mefruşatıle çok el
verişli şeraitle elden çıkarüacaktır. 

Galata, Mumhane caddesi Muradiye 
Han 13 No. ya müracaat. 

İstanbul ikinci ifias memurluğun

dan: Müflis Neapolidaki Biraderler 

şirketine ait yazıhane eşyasından sa

tılamıyan kısmın son arttırması 27. 
11.939 paartesi günü saat 10 da Li. 

mon iskelesinde Limoncu Hanında 

yapılacağından istiyenlerin mahal

linde hazır bulunmaları ilan olunur. 
(22103) 

KAYİP- Geliboludan aldığım nüfus 
cüzdanımla İst. Gümü.şsuyu hasta
hanesinden aldığım terhis tezkeremi 
kaybettim. Yenilerini alacağımdan 
eskilerinin hükmü yoktur. - Editya 
oğlu Samuel Altabeb. ,___ ______ , 

Alaturka ve alafranga 
mükemmel 

Yemek, Tath 
Pastalar kitabı 

Yazan: Fahriye Nedim 

••••miı••••-•lııİiill••••lllliılİll•••İlll••l!l!llııiıımlf!ı Sahibi ve Ne;riyat Müdürü Halil 

Her eve lazım olan bu kitab, bine 
yakın yemek, tatlı, pastalar pişirme

sini tarit eder. 
Fiatı: 1(10, cildfüi 125 kuruş . . Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: LOtfi DÖRDÜNCtl 

Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. 

. Basıldıj'ı yer TAN matbaası 

Satış yeri: 

İstanbul İnkılap Kitabevi 

....------~ 


