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IU KUPONU SAKLAYINIZ 
TAN ıuetemm okuJUCU)arma HO kanıp verdill 
elliyi miltecavtz Jdtllptan mürekkep tam t•Jrnnı ait 

KUPONUDUS 
Ba kupcınludaa 11 tane ••tirene kitaplar tltmıbalda ıso. 
memleket dabfllnden s6nderilenlere 200 kuruta ftrlllr. 

Müttefikler B ete Geçiyorlar 
Abloka Kararı Ho nda ve 
Belçikanın Protestolarına 
Rağmen Tatbik Edilecek 

Hitler Bütün 
Askeri ErkCin 
ile istişarede 

Bulundu 

Arabistanda T arudığım 
Fevkalade Tipler 

Yazan: Kandemir 
Bu ta:ranı clilrkat Mrire ait 

ilk JUIJI bqün altmcı • .,. 
faamcla oku.,acabnm. Mu
harrir arkaclatmuz "Kande
mir,, aize bu eerinin ilk ai
maaı olarak "Sülerman Şe
fik Pt-,, J'I tallitac9ktır. 

Y enl Rumen S"ff'e/ıili T ataTfalıo 

Rumen Kabinesi istifa 
Etti ve Başvekilete 

Tataresko Tayin Edi di 

Edilmisl 
o 

Londra Gazeteleri iki 
lngiliıin Holandadan 

iN SON DAKiKA 
Londra, 23 (A.A.) -Bugün ot. 

reni dığine göre, lngiliz Darıno v • 
puru 19 teşnnisa ide bir Alını" 
denizaltısı tara!ındln batırılmtŞt r 
Murettebattan 16 sınıa olmuş 
masından korkuluyor. 

* Londra, 23 4 A.A ) Amır l ı 
bir tebliğine göre, l41ıliz JniyJn 
gem sı Aragonite dun bır mayın 
çarparak bat ııt r D !'t b hrı 
yaralanmıştır. 
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Matbuat 
Ce.miyetinin 
Son Toplant~sı 
Yazan: NACI SADULLAH 

Düne kadar, 1stanbulda bir 
"Matbuat Cemiyeti,, vardı. 

Bir müddet te "Basın Kurumu,. adı 
ne yaşamış olan bu cemiyet. dünden 
itibaren tarihe karışmış bulunuyor. 

Bir daha adını duymıyacağınız lm 
merhum cemiyetin kongreleri, bjr 
toplanır ama, pir toplanırdı. Nite. 
kim, cemiyetin dün yaptığı sonuncu 
toplantı da öyle oldu! 

Babıali caddesinin en cerbcze1i j 
hatipleri, saat on fi~ten on sektze ·ka.. 
dar süren uzun ve şiddetli bir lakır. 
dı mnhBl'cbesi yaptıla'r. Neticede, 
Hakkı Tarik Us'un kumandı.:tsındaki 
faik kuVoVetlel', "Matbuat Cemi,•eti,, 
ni, "Basın Birliği,, ne ilhak ettiler .. 

24. u. 939 

İşin içyüzü, hem kolay kolay için. 
den çıkılamıyacak derecede kanşık, 
hem bil' sütuna sığd1rtla:mıyacak de. 
recede uzun, hem de, latife çerçeve. 
sinden tasacak kadar ciddi.· 

Dün açılan Çiçek borsasında ilk satış yapılırken Bükreşten dönen Vali n htımda istikbal edilirken 

Fakat, buna rağmen, dilnkD fDp. 
lantınm, hepinizde tebessüm uyandı. 
rabilecek derecede zarif ve Earip ta.; 
raflan var. Zaten benim, sb:e anlat. 
mak arzusunu duyduğum. taraflar 
da sadece bunlar... (A.rzmnun lnm. 
dan ibaret olduğunu öğrenince, Hak. 
kı Tarik ağabeğimiz, münakaşayı ye.. 

İki Yolcu 
Dalgalara 
Kaplldı 

Vali Lütfi Kırdar Dün 
Bükreşten Avdet Etti 

hlden köriiklemiyeccğiml anlamış, Karadenizde brtına şiddetini art-
ve· rahat bir nefes almıştır.) tınnaktadır. Bu yüzden vapur sefer. 

Dünkü toplantıda bulunanlardan leri tamamen aksamış gibidir. Kara
bir kısmı, "Matbuat Cemiyeti,, nin denize iki gündenberi vapur çıkama
yeni ''Basın Birliği,. ne fltihakına ta. maktadır. Büyükdere önünde iki şi
raftar, bir kısmı da aleyhtat'dılar. leple Bartın postasını yapacak olan 
Bana gelince, bu iltihaka aleyhtar Denizyollannın Mersin vapuru iır
olanlan daha zayıf bulduğum. için, tınanm dinmesini beklemektedir. 
onlardan yana Clavrandım. (Zira, Dün de hiçbir vapur Karadenize çı
bence, ''Matbuat Cemi.Yeti,, nln, ''Ba- kamamıştır. 
sın Birliğin ne iltihak etmesiyle, et. 24 saat teahhurla evvelki gün li. 
memesi arasında bir fark yoktu.) manımıza gelebilen İzmir vapuru dö-

İltihak taraftan olanlar arastndn, nüş seferinde Samsundan aynldıktan 
Muhittin Birgen gibi, Asım Us gibi,· sonra büyük bir tehlike geçirmiş ve 
Necmettin Sadak gibi saylavla-r ... Ek. gemiye hücum eden şiddetli dalgalar 
rem Usaklıgil gibi, Hak~ Tarık Us da iki yolcuyu denize sürüklemiş ve 
gibi. Selim Ragıp gibi, Ethem İzzet yolcular boğulmuştur. 
gibi. Orhan Seyfi gibi, Yusuf Ziya Karaacnı.,. ,.,.,.,.,~ ..... ,,.,., Y""P ......... , .. ~" "'"" 

gibi kiiçüklii büyiiklü patronlar... Ege vapuru dün saat 12 de gelecek 
iken 24 saat gecikmiştir. Vapurun 

Haydar Rifat ~ibi yıUanmış avu. bu~n 12 de gelmesi bE>klenmektedir. 
katlaı- vardı. İltihak aleyhtan olan. 
lan l!<!e, Sait Kesler gibi diplomasız 
bir dava vekili, ve Rurhan Felek ı:::i
bi müstenkif bir hukukcu miidafaa 
ediyordu. Ve bu ziimreye mensnp o. 
lanlRr, ~ayıca, şöhretçe şic;man, fa. 
kat kudretçe zayıf kimselerdi! .. 

Konıtrenin riyaset makamındıı ise, 
'bizim "Yeni Sabah,. çı Cemalettin 

Dün Karadenize çıkacak olan Tarı 
vapuru da, fırtınanın dinmesine in
tizaren seferini tehir etmiştir. Kara. 
denizde bulunmakta olan Karadeniz 
vapurunun da cumartesi günü gel • 
mesi beklenmektedir. Vapurun ge
cikeceği de tahmin edlliyor. 

---<>--

Bükreşteki Tetkiklerinden Çok 
ıtomanya Propaganda Nezaretinin daveti üzerine 

Romanyaya giden Vali ve Belediye Reisi Liitfi Kır. 
dar dün İstanbula dönmüştür. İskelede kendisini. 
Vilayet ve Belediye erkanı, dostlan karşılamışlar. 

dır. Lutfi Kırdar doğruca vilayete gitmfş, ve Vali 

Muavini Hüdai ve Ballık ile saat on yedi buçuğa 

kadar görüşmüş, sonra da Belediyeye geçmiştir. Bu. 
rada kendisini gören gazetecilere şu beyanatta bu· 
lunmuştur: 

- "Kısa fakat verimli Bükreş seyahatinden cok 
büyük bir memnuniyetle dönüyorum. Bilkreşten ha
reketimden evvel Rumen matbuatı vasıtnsiyle be
yan ettiğim intıbalnrımı burada tekrarlamak isterim. 
ı>Uk.TC'}, <np;cr .U-aD<.an -rn. .. ıtKe:r.~erı gun ye•:n oogu.ıpa-

nn ve yaratıcı hamlelerin sembolü olmuştur. Bu şe. 
hir imar ve çalışına aşkının en canlı bir misaliclir. 

Bükrcşte Ankarayı ve Ankaranm yaratılışını ha· 
tırl:ıdım. Çorak bir toprak üstünde ve Anadolu yay

lasının ortasında bir rneşale gibi yanan bu şehit' her 
yerden gelen zairler karşısında Türk milletinin is. 
tik.halini aydınlatan bir abide gibi nasıl yükselmek

te ise Biikreş te gün geçtikçe Balkanların en güzel 
bir şehri manzarasmı almıştır. Bir çok yeni inşatta 
göze çarpan floranten stil Romanyanın iklimine ha. 

Memnun Olduğunu Söylüyor 
rikulade uymaktadır. Bu hususiyet gördüğüm biitün 
eserlerde göze çarpmaktadır. 

Şehirde bir çok müessese ve teşekkülleri ziyaret 
ve tetkik ettim. Bilhassa emniyet ve intizamı amme 
teşkilatı, belediye, elektrik, su, petrol müesseseleri 
ve bunlann sureti teşekkül ve mesai tanlan, üni· 
versite talebesine ve amelelere mahsus pansiyonlar, 
stadyom, ipodrom, çocuk yuvası ve kreşleri, bazı 

hastaneler, ekmek ve süt fabrikaları, otomobil ga
rajı, demir ve motör ve sanayie ait fabrikalar, sine· 
malar, otel, gazinolar, barlar, parklar, bahçeler, Kös. 
tenC'ede mezbaha, peynil:' fabrikası, aygır deposu, 
Mamaya plaj ve gazinosu, modern otel, slnaya, Va-

. . . ... .. .. 
olmuştur. 

Kanaatimce gerek yakınlık ve nüfus kesafeti, ge
rek benzerlik noktasından Bükreş gibi Balkan mer. 
kezlerini etüt etmek şehlrlcrhnizin imar ve tanzimi 
bakımından Avrupanın diğer büyük şehirlerini etüt 
etmekten daha faydalıdır. 

Vali, hundan sonra Biikreş Belediye Reisiyle Pro. 
pagnnda Nazırına ve kendisine hüsnü kabul gösteren 
diğer zevata teşckkiirlerini söylemiş, bu arada Bük. 
reş Sefirimiz Bay Hamdullah Suphiye de müteşek· 
kir kaldığını ilave etmiştir. 

Saraeoğlu oturuyordu? .. 
"Felek Burhan,. elindQkf mRtbu 

rarıorun heı- sahrını k<>skin bir ı;;a

tırdan gcçMrken, Ilaydnr Rifat: 

Tramvay ve Elektrik 

idaresinde Yeni Usul 
İstanbul elektrik, tramvay ve tü. 

nel işletmeleri umum müdürlüğü 940 

lstanbul Çiçek 
Borsası Açddı 

Yeni Telefon Santrah 

işe Başhyor 

Yapak ve Tiftik 

ihracat Birliği 
• 

"- Göriilecck ba~ka islerimiz 
var .. O ra!loru biz de okurluk.. Ne 

kadro ve bütçesi izahnamesi dün şe-
Çiçek satışlarını tanzim etmek ve Şişlide tesis edilen yeni Beyoğlu 

hir meclisi azalanna dağıtılmıştır. 
müstahsillerin maddi istifadelerini mıntakası telefon santralı yarın ög--

söylenilecekse, ~ahuk sö~·lenilsin!,, 

kahili df'n lafla-r ahyor. ;~;n patırdı. 
ya gelmesine önayak olmak istiyor
du. 

Bu izahnamede bir umum müdürlük arttırmak maksadile .Q.hrimizde bir 
çiçek borsası açılmıştır. Borsa Şiş. 

emrinde teşkilatı başka, idare usul. hanede eski Lunapark olan binada 
leri farklı iki müesseseyi hali hazın dünden itibaren satışlara başlamış-
ile muhafazaya imkan görülmediği tır. Satılan çicekler arasında nadide 

Faknt bir arnltk, Feleğe: 
gibi beherinde ayni işler!e meşgul ay g··ı1 1 r·ıı b 1 k 'di 

"- O e!inhdeki raporun :ı.lhnrla . . u er, raran ı er u unm t:ı ı . 
rı ayn şubelerm ıbkası da hem t nsar.

1 
A ılı . · d z· t .. a·· · 

kimlerin Jmzafon var?., seklinde bir ~ Ç Ş merasımın e ıraa mu urıye-
ruf hem muametatm yekncsaklıgı 1 t• kA 1 t b 1 c· k ·ı J 

sual ~ornıak gafll"Hni göstel'ince. ~ok ' . . ı er anı, s an u ıçe. çı er cem -
bakımından muzır addedilmıstır. ı· b 1 t, B d b f 

mfü;kiil mcvl-ie tHi~tii. Zira fı~atı • ye ı azası u unmuş ur. orsa a a • 

d 
Bundan başka eski sirketler zama- t d .. .. t · k t 

kaclrmıy"'n Felek erhal st•alı· ''a ·- .. a a uc gun mun azaman cı,..e · sa 1ş-
.. ' ' " • nmda sahsi ve husus\ seb~plerle vu- 1 · ·1 k · , "' ·1 · 

pışbrdı: t b 
1
- b . t b.

1
.1.1 le de arı yapı aca ve peşın para ı .e ç1. 

cu u mus azı gayrı a ı ı t- re k ~ 1 . k ·ı kt' " f J• z ' AJi ~ h' • · ce maf"aza arına c:ıre verı ece - ır. 
- Beye ennı... :hıa nı7., ıraz rastlanmıştır. Bunların bertaraf edil Q t b t . 

evvel 1,u rapont okuduğunuzu söyle. . b. kil ..,a ış. perşem e, cumar esı ve pazar-mesi ve idareye salım ır şe ve • t . .. 1 · .. ·1 d ı ·· 
i 

· din' ., · . .. esı gun erı og e en evve ve muza-
mem ş nuy ız.,, rilmesi için bir kac aylık bır tecru- d .1 1· kt 

• 
· ye e ı e yapı aca ır. 

beden s9nra idarenin hazırlan:ın ye-

leden sonra merasimle açılacaktır. 

Yeni santralin 1250 numarası tama

mile angaje edilmiştir. Yeni santra.. 

lin diğer santrallerden büsbütün ye

ni bir hususiyeti vardır. Santralin 

35 numarası her hangi saatte açıla. 

cak olursa ve saatin kaç olduğu so. 

rulacak olursa bu numaradan otoma

tik olarak saatin o dakikada kaç ol

duğu cevabı verilecektir. Santralden 

aranılacak numaralar doğrudan doğ. 
ruya otomatik olarak muhabereye a
çılacaktır. 

Kuruluyor 
Yapak ve tiftik tüccarları dün öğ. 

leden sonra Ticaret odasında bir top
lantı yapmışlardır. Toplantıya Tica. 
ret Vekaleti teşkilatlandırma umum 
müdürü Servet riyaset etmiştir. Ser
vet, Ticaret Vekaletinin muhtelif 
memleketlerde yap1ld1ğı gibi ihracat 
işl0rinin tanzimi ve fiyat temevvüç
lerinde tüccarımızın mutazarrır ol.. 
mamasını düşünerek ihracat birlik. 
leri kunılmasına lüzum gördüğünü 

söylemiştir. Tüccarlar dahi esasen 
ötedenberi birlikler tesisinde büyük 
faydalar temin edilebileceği fikrinde 
oldukları için hükumetin teklifini 
memnuniyetle kabul etmişlerdir. 

Yeni Talebe 
-"' 

Pansiyonları 

Yapılacak 
Taşmektep ile Yerebatan sarayının 

arasına kurulacak belediye binası i-· 
çin lanın gelen istimlakler yapılm:ı.. 
ya başlamıştır. Belediye yeni binası.. 
na taşındıktan sonra şimdiki beledi
ye binasile tramvay caddesinde eski 
Maarü Nezareti binasını her türlü 
konforu ve ihtiyacı ihtiva eden tale.. 
be pansiyonları yapma1\ tasavvur et.. 
mektedir. Beledije ve vilayet daire
leri yeni binalara taşındıkça eski bi
nalar bu şekilde talebeye tahsis edl
lecektir. Belediye ayni zamanda a
mele pansiyonları yapmayı da düşün 
mektedir. 

Alcı Fabrilınl,..rı 
Himaye Edilecek 

Hüktimet memleketimizde alçıcı. 

lığı himaye ve alçıcılara yardım et
miye karar vermiştır. Memlekette 
alçı yapmıya mahsus kibritkils mad. 
desi mevcut ise de ~stihsal kabiliyeti 
tamamHe bilinemediği için buna ka. 
rar verilmiştir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka
leti bu işle meşgul olmaktadır. Da
hiliye Vekfileti vilayete gönderdiği 

bir tezkerede lstanbulda bulunan al.. 
çı fabrikalarının sayısının bildirilme. 
sini istemiştir. 

Vilayet bütün kaymakamlara ya~ 

tığı bir tam.imde kendi mıntakaların. 

da bulunan alçı müesseselerinin bil.. 

dirilmesini istemiştir. 

El Tezgahlan Nizamnamesi 
Dokuma el tezgahlarının yapacak. 

lan pamuklu mensucat için Ticaret 

odasınca kabul edilen yeni nizamna

me hükümlerinin büt5n yurt tezgah

larında tatbik edilmesi için teşebbüs
lerde bulunulmuştur. İstanbul do • 

kumacılar kooperatiii mü.dürü Yah
ya Türk bu iş için An.karaya giderek 

İktısat Vekaleti ile temaslarda bulu. 

nacaktır. 

& da~edm ronn. R~~ar ruh.~~~~m~hlm~~ liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii= 
tın söze karışamadıf'ını tasavvur hu- ---0-

yurursunnz... Torik Bo11aşh • 
Bir aralık. kıı.,.~t'. reve korınl:tcf'k- Evvelki akc:am Karadenizden Bo. 

h. Toplantıda bulunanlardan birisi, ğaza sürüler h:ılinde torik girm!ştir. 
• Çengelköyü ile Arnavutköy önünde 

reıse: toplanan binden fazla balıkçı kayık 
"- Eföndim .. Dedi ... İçimizde a-. ve motörlerle iki ytiz bin kadar torik 

za olmıvanfar. vam. rey veTmek hak t ı d B 1 k 1 · · · 

S. - Bir odanın rutubeti nasıl lza· 

le edl llr? 

C. - Odanın pencerelerini, kapılı\

rını, bütün deliklerini iyice kapadıktan 
sonra - duvarlardan kUıtları kabil 

tur. Bu kedilerin asıl ana vatıınl::ırı, 

Rus ~lim !erinden Çihaı;-efe göre, Altay 
dağları civarında Btıhtarma şehri ha
vafüddir. Demek ki, biiyük göç yılların
da hicret eden Türkler, bu sevgili ke
dilerini de beraber getirmeyi ihmal et

Şehrimizde kurulacak yapak ve 
tiftik ihracat birliğinin İzmirdeki ü
züm ve incir kurumu gibi bir teşek
kül olması muvafık görüldüğünden 
kurumun niıamnamesi okunmuş ve 
bazı maddelerin tadili ııuretile yeni 
bir nizamname hazırlanmas~ kabul 

edilmiştir. 

TA K V 1 M ve H AV A 

24 Sonteşı;n 1939 
CUMA 

11 inci ay Gün: 30 Kasım: 17 
Arabt: 1358 Rumi: 1:Vi5 
Şevval: 12 İkinciteşrin: 11 
Güneş: 6,57 - Oğle: 12.00 · • · · tu mu~ ar ır. a 1 cı ar sevme 1çın. 

kana salup bulunmıyanlar da var.... k kl d ld · k b l l.h , · . . de ayı arını o uranı_ a 1 t ane-
Ilalbuln, kara'!'. cemıvctın hayatına f · le d" B ·· b tl 
ıniitealliktir. Bu itihaTla, mfü;aade ye ge ırmı~ r ır. u rnunase e e 

limanımızda bulunan İtalyan ve Yu-
buvıır·ulsun da. rey vennek Mlahi- . .1 · b ı b l k l nan gemı erme o a ı satmış ar-
yctini haiz bnhmmıyanları aramız- dır. Son günlerde taze balık ihracatı 
dan ayıklıyahm!,, da artmıstır. Toriklerin çifti altı ku. 

Reis ceva!l ı;erdi: ruşa kad.ar satılmıştır. 
• 

ise, sökmeyi ihmal etmeyiniz - odanın 
ortasına bir miktar mutfak tuzu ne beş memlşlerdir. Ve şimdi glttikce ne!ıli 
altı yüz gram kadar a~it sUlifrlk koyup azalan bu kediler, o zaman getirilen kc
üç, dört saat bırakınız. Bundan sonra o- diJerden artakalmıştır. 

Nizamnameyi hazırlamak üzere on 
kişilik bir heyet seçUmiştir .. Heyet, 
bugün toplanarak nizamnameyi h:ı
zlrlıyacaktır. Servet nizamnameyi 
Ticaret Vekaletine götürecek ve mü
teakıben teşkilata başlanacaktır. 

dayı açıp havalandırınız. Rutubetten e- Bu!Jiln elimizde bulunan çok tüylü, 
ser kalmaz. Fakat eviniz münhat yer- fakat iki gözü de birbirinin ayni r'enk
de ise, oda bir müddet sonra tekrar ru- te olan kediler, Van kedileri değil, me
tubetlencceğ! için bu ameliyeyi her lil· lez Van kedileridir. Ankara kedisi is-
zum görüldükçe, sık sık tekrar etme- mini verdiğimiz cinsi, iki göziinün ren· Jiukuk Doktorası 

"-Ne Hizum var efendim? .. Hep 
miinevver kimseleriz. Rey vermcğe 
haklan olmıyanlar, buraya girerler 

lidir. b' t 

Macelıa"nos Gidiyor gi ırbirine benzemiyen ve üyleri.nin 1m· tihan1an Başladı e rengi ya düz beyaz, ya düz siyah ohm 
İspanya harbi esnasında Çanakka- kedilerdir. Van kedisi ismini verdiği- Hukuk fakültesinde doktora imti~ 

mi? 
Öteki ısrar etti: 
"- Ben, aramızda, böyle kimse. 

ler hulundı.•ğıma kaniim! 
Bu arkadaşın iddiasını besliyen 

(Devamı 7 ncide} 

' 8. - Van kedileriyle Ankara kedisi 
le Boğazında bir İtalyan vapuruna arasında bir fark var mıdır? miz kediler de, gözlerinde bir fark ol- hanlarına başlanmıştır. İlk imtihan 
çarparak batıran İspanyol bandıralı c. - Her lki gözünün rengi başka mıyan, fakat çok uzun tUylü, ekseriyet- dün yapılmış ve amme hukukundan 
Macellanos vapuru cumartesi veya I başka olan ve ipek gibi uzun tüylü ke· le kına kırmızısı retıkll süs kedileridir. 
pazar günü İspanyaya müteveccihen dilere Van kedisi derler. Ankara kedi· Bu ikinci sınıf kediler, Ankara kedileri Daniş isminde bir genç tezini ver • 
hareket edecektir. Gemi mazot ve 1 lerile bunların arasında hiçbir fark yok kadar makbul de~ildir. \miştir. İmtihanlara yarın da devam 

yiyecek almıya başlamıştır. '-----------------------------·• edilecektir. 

İki:ndi: 14,31 - Akşam: 113,45 
Yatsı: 18,22 - İm~fılc 5,12 

- Hava Vaziyeti 
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan alı

nan malllmata göre, hava yurdun Akde
niz kıyılarile Cenup Doğusunda bulutlu 
ve mevzii yaj!ışlı, diğer böte:esinde lrnpalı 
ve umumiyetle yağışlı geçmiş, rüzgarlar 
Doğu bölgelerde sakin kalmış, Karadeniz 
kıyıları, Trakya, Marmara havzası ve E
gede Şimali, Orta Anııdoluda Gnrb! isti
kametten orta kuvvette esmiştir. 

Dün İsanbulda hava kapalı ve yağışlı 

geçmiş, rüz.gt'tr Şimalden saniyede 5 - 7 

metre hızla esmiştir. Saat 14 de hava taz
yiki 1,23,5 milibar idi. Sühunet azami !J,2 
ve asgari 8,5 santigrat kaydedilmiştir. 
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I· BUGQE] @ 
Mayin Harbi ' 

Yazan: ômer Rı:zra DOCRU L 

·ClEK 
47 lik Top! 

Yazan: 8. FELEK. B lrkaç giindür Şimal denizi 
h::ırp facialarından birine şa. şu günlerde gazetelerin, ajansla. 

bit oluyor ve her gün muhariplere, rın ve radyoların yaydıkları 
gayri muhariplere ve bitnraClara alt haberler, cid.den gönüllere ferah ve. 
vapurlar, mayinlere çarparak batı. recck şeyler! 
yor, arada bir İngiliz destroyeri de Mesela: 
mayinlcrin birine !iarpıp batmaktan Falan yerde 12,000 tonluk bir Ja· 

Tahtelbahirlerin müthiş bir silah olmasında Amil ola;ıı en belli başlı sebep tor. müteşekkildir ve bir saatten daha lnee bir tarzda terkip edilmektedir. Yı.t1'arıki kurtnlanuyor. pon vapuru, filtm tarafta 10,000 ton~ 
. pillerdir. Torpiller, insan kafasının vücude getirdiği siltihların karışıklarından bi- re~:imde bir torpilin maktaını görliyoru7.. Almanların Şimal denizine bu çeşit tor- 1 Eitarafların Ingütere ile yaptığı luk bir Do.anda vapuru, daha öte. 

ı ridir ve her torpil. bir mükellef otomobil pahasındadır. Her torpil 6000 parçadan pillerden döktükleri, bu itibarl.ı tahribatın fazla olduğu anlaşılmaktadır. · 
ticareti durdurmak, ngiliz ticaret de bir Isveç, bir Kanada, bir Yunan, 
filosunun faaliyetini sekteye uğrat. bir şu, bir bu vapurları torpile çar. 

~a~::,!:y!~;eh!~:i::~::e~u!:~~=: ~~-~~PÜR . .:A~iM;Z··- ou·· n Taşkın Bı·r Hava r~;da!a;~da:ı:~=~t~:ta::~·~:c:~ 
daf eden bu faaliyetler hakkında kadarı da boğulmuş! Falan tarafa 
söylenecek ilk söz, bunların gayri Akdenize Sefer tayyareler hücum etmişler, hemen 
meşru olduğ'Udur. dafi toplar harekete geçip ateş aç· 

Fakat beynelmilel kanunun me. Yapabilecekler F ı o ı d mışlar, halka tehlike işareti veril-
nettiği bu hareketi Almanlar, geçen 1 6 t 8 miş, herkes bodrumlara sığınmış. 

de açtıktan tahtelbahir harbinin mu. rinden) - Alelumum Türk ti- • ! Halk ta işine gücüne avdet etmiş. 
harpte de yapmışlaT, geçen harpte Ankara, 23 (TAN Muhabi. a a ı ye ı u Sonra tayyareler geçip gitmişl~r .•• 

vaffakryetsizliğe uğraması üzerine, •• caret gemilerinin Cebelitarık Tayyarelerden bir kaçı yanarak de. 
denizlere mayin dökerek, hasımları- , Boğazrndan çıknı~mak ve Kızıl nize düşmüş. 
nı zarara u~tmak ve yıldırmak is. • denize inmemek :,artiyle Ak- ' Bu arada Almanyanın da 4'1 lik 
tcmişler, fakat muvaICak olamamış. ' deniz havzasındaki bilumum A T • 6 A l B • 'C'. J 7 bir top icat ettiğini öğreniyoruz. 
Jardı. 1 ecnebi limanlarına sefer yap. , l y ~et l c e : m an, l r ,J~ r an s l z v e E bu haberler kadar insanın gön. 

1907 de toplanan LA Hey konfe. malanna izin verilmesi Vekiller . Hinü, iştihasını ve gözünü açan şey 
rarunnda bilhassa Alman murahhası Heyetince kararlaştırılmıştır. : l ld olur mu? Oh, oh! Ne 3..la! Beşeriyet 

:ıö::ıct!~~=n;;;:::n;öy:ea~:~ Öi·y·~;b;k;;·:·;·r··a·k· Bir /ndi iz Ta11yaresi DüşÜrÜ Ü ··~~~~ıa~;:~0::/·:~!·::;.k~.ın. 
ti: O '3' medı mı? Üst tarafından emın ola· 

"Deniz yoDarına mayin döken bir Diyarbakır • İran Faris, 23 (A.A.) - Büyiik umumi 'toplan ateş açmış ve İngiliz tayya- süren topçu ateşi açılmıştır. Projek. biliriz. 
muharip, ~itaraflara karşı ve sulh karargahın tebliği: releri muharebe için havalanmışlar- törler de faaliyete geçerek semayı Beşeriyet badema, ne hastalık, ne 
içinde devam etmesi lazım gelen de- Adapazarı Bol Cephede gece, oldukça sükun için_ dır. Bir düşman tayyaresine mer1,tl taramışlardır. Bir çok kimse, pro.. yoksulluk, ne sıkıntı, ne he~can gö-
niz faaliyetine karşı çok ağır bir me. • U de geçmiştir. 22 ikincitcşrin günü isabet ederek dü~m'iiş ve batmıştır. jektörlerin ziyasından kurtulmıya uğ riir. 147 lik bir kere patladı mı? 
suliyet yüklenmiş olur. En yül<:sck Demiryolları beş Alman avcı tayyaresini düşür- • raş.an bir Alman tayyaresini görmüş- Dünya gül gülistan olacak. 
sesle ilin ederim ki, Alınan donan4 dük. Bu tayyareler, Fransa arazisine Gece, !ngilterenin cenubu şarkisi~ !erdir. Bu tehzil kısmını burada kapat. 
masına mensup olan zabitler, in- Ankara, 23 (Tan Muhabirinden)- düşmüşlerdir. Bundan başka düşma. nin bazı noktalarında, üç çeyrek saat Alman teb1iği tıktan sonra, insanhğın mebdei bi. 
ııanhk kauunnnun icap ettirdiği bü. fiyarbakır - !rak ve Diyarbakır - nın Graveliucs üzerinde, avcı tayya.. Ber1in, 23 (A.A.) - Alman umumt ıı:a- linmiycn medeniyet tarihi başladı. 
tün vaziftSeri kati bir .surette ila e. ran demiryolu inşasına süratle de- relerimizin taarruzuna uğrayan bir y 1 1 rargahı tebliğ ediyor: ğındanberi icat ettiği iki müessir 
deceklerdir." vam olunmaktadır. Bu hat Diyarba. keşif tayyaresi Belçika toprağında arşova 1 ar "Pirmıısen'in Cenubu Garb1stnde bir şey görüyorum ki; hcrgün daha faz• 

Alman murahhasının La Hey'de kırdan itibren 571 inci kilometreye yere düşmüştür. Biz, bir avcı tayya- ş• d• d T•f d düşman bölüğü ileri karakollanıruza taar- ]a tekemmiil etmektedir. 

b t 
. tı . w 1n14 kadar müşterek bir istikamet takip resi kaybettik. ım 1 e 1 o an ruz etmi~ ve büyük zayiatla püskürtül- B' . • 1A k' 1 

ti rmına vermcsıne ragmen, " t k mi.lştür. ırısı, si ah, öte ısi ya an. Diğer 
harbinJn başlamasından on iki saat eme te ve Resan köyüne rastlıyan Havum teblig"i Kırılıyorlar şubelerde de az ,,ok ugrw asıp .. alışan b k d ik' yrıl k İ 22 teşrinisanide Alman tayyarelerinin l< • ":t 

geçmeden denizlere mayin dökmU~- u no ta a · ıye 8 ma tadır. rana Havas Ajansı askerl vazı.yet hakkında Fransa ve İngiltere üzerinde yaptıklan u- ve bir takım keşifler ve terakkiler 
Jer ve geçen harbin dörl senesi zar. müteveccih olan hat Bitlisten geç • şu malôrnatı verlyor: Alman cephesi, 23 (A.A.) - Havas çuşlar, düşman avcı tayyarelerinin ve ha- kaydeden safdiller var amma bun-
fında İngiliz sulanna döktiikleri mek üzere Tatvana ve oradan Van "Dün taşkın bir hava faaliyeti olmuş- ajansından: va dafil toplarının mukavemetine rağmen lar, ötekilerin yanında devede ku. 
mayinlerin sayısı (2S,OOO) i geçmiş. gölü üzerinde işletilecek olan :feri. tur. Bu sabahki resmt tebliğ ile neşt'edl- Alman radyoları tarafından neşre. çok mühim neticeler vermiştir. Sedan mın ]ak mesabesinde. Bunu görüp te be. 

bot tesisatile Vana ve buradan da hı.ı len bu faaliyetin biH\nçoru, bundan ev- takasında bir Fransız tayyaresi düş\ırill-
ti. Fakat bu defaki harp şartlarının velki hava faaliyetleri hakklqda verilen dilmiş olan beyanatında bir Alman müştür. Shetland adaları sularında, şid- şeriyctin atisinden ümitvar olanla. 
ne kadar degwiştig~i ıimdiden .Mze dut üzerinde Katura köyüne vasıl ol- mıılümatı tevit etmektedir. Bir Fransız doktoru, Varşovada tifonun salgın 'kb 0 l'kl · t k .. ~ maktadır. ,, dt'ill bir mukavemete rağmen, yapılan de- rm nı 1n ı crıne gıp a etmeme 
,.,..Pl''Or. Bir kere btt defa tal1telha- tayyaresine mukabil beş Alman tayyaresl bir surette hüküm sürmekte olduğu. rlnliğine uçuşlarda, bir İnıı;lliz tayyaresi kabil ola 1 a·· .. ki ~ 
~-v ., td,,'-~ ~ı·~~n h~t. ı·~. P. .... ~~~. " -nkta. m yor. oruyorum ; ~ım· 

, - l ~ •. ,... ~ ~ n ,, ... '"-"" " düsüriilmii<;tilr. Di~er taraftan, Fransanın ·· 1 'st' tutuşturulmuc:hır Cephede düsman tay d. d 
• h ·b t sın an cenu a sarkarak Cizreye, ora :;;ım-aı. mıntakasında uçan bir Alman tay- "" c:ny ı:>mı 1

" · ' "' • ' " - ı e bir top müzayedesi başlamış 
genış ta rı atı yapamadı ve ngiliz. d • Doktor bu sebeple şehr'n Yah d" yarelerile müteaddit muharebeler yapıl- -
J ld kl an Habve çayı kenarındaki Kuvara yııresi düşürülmek suretile, düşilrülen ' - 1 U ı- bulunu.Yor. Bakalnn 100 Jük topu er a ı an tedbirler sayesind.c, bn d 1 lerle me kUn ı k d b .k mı~tır. 4 Fransız a"cı tayyare~! dOşürül-

köyü yakınından !rak hududuna da- i şman tayyarelerinin adedi Rlttya ı:ı'll:-; s o an ısının a arı at- 0 tü kim ''apacak. 
fahtelbahirlerin tahribatını nsgari mı~tır. Şurasını da zikredelim ki, hafta· lar vücude getirilmiş ve bu kısmın m ş . r. Friburg civannda Fransız avcı " 
hadde indirdiler. yanmaktadır. nın bidayetindenberi Fransız - İngiliz tay- Yahudı' mahallesı' haline Ulyyareolcrı, bir Almnn UIYY,areslnl yere Zaten bcşt!'rİyct ancak böyle böy-

H ik .. ~'- . getirilmiş inmeğe mecbur bırakmışlardır. 21 te!lrini- ı t k 
Şimdi de m -ı t hl.k 1 b ~ er i guzergcuı üzennde bir çok yarelerinin takibinden, yaralanmış olma- 1 c op ataca tır. a_,..n c ı es a~ goıı- o duğunu ilave etmiştir. san!dc, Fransız araı.isi üstünde, 9 Alman 

t"rdı'<Yı" 1·,.1·n, İnmlizlerı·n mayı·n tara. istasyon binaları ve tesisatı ve ame- sına rağmen kurtulan bir di\ı:;man tay- h t: .1 7 F ta . =:::ıc:::============= 
'- ,., l< ,... n·gv h 11 l de k' ] l arp ayyat'eSl C ranS17.. avcı yyaresı 

le evleri inşa edilmektedir. Bugu-n yaresi, alevler içinde Belçika araı.ısıne 1 er ma a e er sa ın ° an arın 1 •ı• K 1 
yan filosu faaliyete ıeçmi• bulunu. b ah 11 . 1 . a 1 . arasında bir hava muharcb~t c-crey:an et- ngı iZ ra ının :ı demiryolunun ucu Diyarbakırdan 41 düşmüştür. Diğer Şimal mıntakalannda u m a eye gınne erı mene i mış.. 
yor. dün gece, Alınan keşif tayyareleri, derin- tir D kt v l b' k d p miştir. Fransız avcı ta~areleri dıı~ıtıl-

inci kilometreye kadar uzanmış bu • · 0 or, agır yara 1 ın a ar o- mış ve keşif ta;r.rarelerimiz bu suretle va-
Almanyantn mayin dökmek hustt- lcre doğru keşif uçuşları yapmak fizere, Jony ı v k d k" · lunmaktadır. a ının arşova ya ının a aın zifelerine devam edebilmiştir. Alman ;ıra-

sunda hakh olduö-nnu göstermek i. Paris mıntakasını seçmişlerdir. Pariste, J bl 'd h ah .,.. • Dı'yarbakırdan !ran hududuna ka.- a ona a ast ancde tedavi edil. zisi üzerindeki düşman tayyareleri hep 
1 ·1 • " d .. w ·· b h İ ·ı l . hava tehlikesi işareti verilmiştir. Diğer S' n ı erı sur ugu a ane, ngı iz erın mekte olduklannı so··ylemı'şt· B hudut yakınında beklemişlerdir.,, dar yapılacak hattın uzunlugyu 420 t."lraftan mütte!ik hava kuvvetleri, Alman ~r. u 

ticaret gemilerini ııilihlamalen, ge. Polo 11 h · d h · 'd' ve yine Diyarbakırdan İrak hududu.. ımızisi üzerine tayyareler sevketmişler· nya ı ann epsı e arp esırı ır. 
tnileri kafile halinde ve muhafaza al. a· D kt l il d · .. • na kadar olan hattın uzunluguw 324 ı.r,. <? or arın a esme gore hır çok Polonya Hükumeti Yeni 

l\1erkezine N akJedildi tında yola çıkarmalarıdır. Fakat İn- e }' 1 h talı h ı· t• ·lm· · kilometreyi bulmakt:ıdır. ıse er, a~ ane a ıne gc ırı ıştır. 
gilizler de, gayri meııru tahtelhahjr Saat 11 de Besançon Ozertnde ı:ıı:makta 
harbe kati bİl' mahiyet verebilecek Diğer taraftan Nafıa Vekaleti Şi. olan bir Alınan tayyaresi, bir Fransız av-

0 
Angers, 23 (A.A.) - Başında Baş

vekil general Sikorski olduğu halde 
Polonya hükumeti azası dün, Polon. 
yaya muzafferane dönüşe kadar Pc
lonya hükumetinin daimi merkezini 
teşkil edecek olan buraya gelmiş, 

hararetli tezahürler le karşılanmışlar
dır. 

m.idlr? mal ve Garp nuntakalanmtzdaki dev cı tayyaresinin taarruzuna uğramı;ı ve Sovyet • FinJandiya 
miryolu inşası için de çalışmaktadır. dOşmüştür. Ademi Tecavüz Misakı 

Acaba 'bu maYfn muharebeleri 
' lıarbe kati bir mahiyet verecek nıa. 

hiyette midir? 
Buna bir inanan ]oktur. Bilakis 

hüküm siil'en kanaat, bu silahın da 
•iiratle körleneceği ve o zaman AI. 
manlann yent bir silahı daha varsa, 
onun meydana çıkacağıdır. 

Ba silahjl ıelince; onun tesirinjn 
ete süratle geçeceği anlaşılıyor. 

Hatay Mebusları Ebedi Şefin 
Manevi Huzurlarında 

Ankara, 23 (A.A.) ·- Hatay mebus 
fan bugün öğleden sonra Ebedi Sef 
t\tatürkün muvakkat kabrini ziya~et 
!derek çelenk koymuşlar ve tazimle 
eğilerek hatırasını !aziz eylemişler. 
d.ir. 

Lord Loyd Sofyadan 
Belgrada Gidiyor 

Sofya, 23 (A.A.) - Sofyada.ıo i
kameti esnasında bir çok Bulgar rL 
cali ile mülıikatlar yapmış olan Lord il 

Llyod, bu akşam Belgrada gidecek
tir. 

Irınt Milli Meclisinin 
Yeni Bir Karan 

Bu yeni hatların başında Adapazan - İngiliz tebliği Helsinki, 23 (A.A.) - Sovyetler:i.n 
Bolu - Gerede - İsmctpaşa ve tem- Londra, 23 (.A.A - Hava nezare- Finlandiya - Sovyet Rusya ademi te-
didi yolu vardır. Bu hatlann umumi ti bildiriyor: Alman tayyareleri bu cavüz misakını feshetmek tasavvu. 
istikametlerini tesbit için istikşafüır gece İngiltercnin ".loğu, cenup sahili runda olduklarına dair olan şayialar 
yapılmıştır. üzerinde uçmuşlardır. Hava müdafaa tekzip edilmektedir. 

• 

Hitleri bugünlerde en fazla meşgul eden mese
lenin, lngiltereyi Avrupa ticaret aleminden tecrit 
projeşidir. 

Hitler, Ribbentrop'un telkini üzerine, lngiltcreye 
karşı, S.3vyetlerle müşterek bir abloka yapmaya 
çalışmaktadır. Danimarkaya ve lsveçe karşı baş
lıyacak olan bu ablokayı müştereken yapmayı ka. 
bul etmesi fartile, Rusya, Norveçteki, ve Finlan
Jiyadaki harekatında, Almanya tarafından ta• 
mamen serbest bırakılacaktır. 

* Kopenhagtan biJdirildiğine göre, Almnn katolik kili<;e. 
si, llitlcrin vazi~etlerine karşı alınacak cepheyi tesbit 
edecek biiyiik hır konP"e toplamayı kararlaştırmıştır. 
Bu bi.iyük kongrenin bu ayın yirmi dördünde Berlinde 
toplanacağı söSleniyor. 

* 

olmağa başlamıştır. 

* Bir muhabire göre, Almanlar, Bankalarda, tasarruf 
sandıklarnı,da ı bulunan paralariyle sigortalardaki ih
tiyat akçenin yakında devlet borcu olarak hilkfımctin 
eline geçmesini bckltyorlar. Harbin başlangıcında 

AJmanyanın borcu 125,000.000,000 marktı. Alman hü. 
kfunetinin !iıkardığı vergi kuponları bir şey getirmedi· 
ği için Nazlstler teslihat bonolan çıkarmışlardır. Bu
gün bu bonolar adeta ikinci bir ne\'i para gibi tedaviil 
etmektedir. 

"' Nazistler, kuyumcuların altın eşyayı ancak altın 

Bir Mesai• 
Londra, 23 (A.A.) ~ Parlamento 

içtimalarının temdidi dolayısile kral, 
Lordlar ve Avam kamarasına gön. 
dermiş olduğu mesajda, "harbin göl
gesi bir kere daha Avrupanın sema
sı üzerine çöktü,, demekte, miiteakı
bcn Almanyanın Polonyay.:ı taarruz 
etmesile İngiltcrenin harbe girmek 
mecburiyetlerini izah eylemekte, İn
giliz milletinin zafer için bütün fe
dakarlıkları ihtiyar etmiye azmetmiş 
olduğunu bildirmekte, dominyon1a. 
rın büyük yardımlarına teşekkür e. 
derek Fransızların kıymetli yardım
larından bahsetmektedir, 

A Yrupaclaki Amerika 
Elçileri Çağırılacak 

N evyork, 23 (A A.) - N evyork 
Tirnes gazetesine göre, Avrupadaki 
Amerika orta elçileri, kanunuevvel 
başında Reisicümhur ile görüşmek 
üzere Amerikaya ç:ığrılacakl:ırdır. 
Gazete, bu görüşmelere ehemmiyet 
atfetmektedir. 
Amerikanın Londra Büyük Elçisi 

Hendeson. İngilterenin vaziyeti hak. 
kında izahat vermek üzere Vaşingto
na Noelde gelece!üir. 

-----<>--
Faşist Meclisi Yakında 

Top hım yor 
Roma, 23 (A.A.) - Biivi.ik fasic;t 

konseyi 7 kanunuevvelde. Duçenin 
reisliği altında toplanacaktır. Bu iç·. 
timaı haber veren resmi tebliğde ruz-

Amsterdam, 23 (A.A.) - Allaha
badda toplantı halinde bulunan Hint 
ınilli meclisi eğer İngiltere Hindis
tanın, istediği hürriyet ~ yen,i ana 
yasayı Hindistana vermemekte de. 
vaın ederse Hinwstandaki İngiliz ma. 
kamatile teşriki mesaide bulunma
mayı ittifakla kararl&§tırmışlardır. 

• '.Alman matbuatının bahsetmeaiği bir mesele har-
bin mali bal~ımdan nan( idare edildiği ve harp 

mukabilinde satmalarını emretmişlerdir. Bundan 
böyle nişan yüzükleri çelikten yapılacaktır. Al· 
manlann da, Yahudiler gibi ellerindeki bütün al
tını hükumete te•lim etmeleri istenecek ve bun
larla hariçten mal tedarik edilmesi için çare ara
nacaktır. 

1 name hakkında hiçbır ka_. • m~vı.:ut 
'değildir. 

• 
Londra, 23 (A.A.) - Allahabad' -

dan bildirildiğine gö:::-e, Gandi, Hint 
kongresinin milli fırkasının kontrolü 
nü dcruhde edecektir. 

masraflarının nereden çtkarıldıg'"' ıdır. Alman ga- 8 * Alman ekalliyetlerini bir yerden bir yere nakletmek 
zetelerinin a,,_Jatmadığı Ve anlatmağa yanaşma- de devlet hesabına hususi servetleri tasfiye için bir ve· 
Jığı bu bahis bir hayli enteresandır. Verüen ma- sile teşkil ediyor. Bu ekalliyetlere mensup olan Al-
lUmata göre, Alman hiikU.meti harp mtUTallarını manlar yabancı memleket]erdeki gayrimenku] malla· 
kazanç vergilerinden çıkarmak istemiş ve harbin n Alman devletine terketmelı:te ve bWla mukabil k~. 
ilk günlerin.de kazanç vergirini yüz.Je elli arttır- ğıt marklar almaktadır • 
mıştır. Fakat bu vergi de k81i gelmediği için hü· Şahsi servetlerinden bu şekilde mahrum olan Alman. 

• lar, günün birinde Almanya için çekilmez bir yiik teş. 
kumet, halkın tasarruf ettiği paralarla meşgul kil edeceklc>rdit·. 

, ____________________________ ..;,;,.. ____________________ __..! 

Amerika - Japonya l\1iinasebatı 
Vaşington, 23 (A.A.) - Velles'in 

Amerika ile Japonya arasında yeni 
bir ticaret muahedesi akdi için hiç
bir müzakereye girişilmemls o1dt:ğu 
suretindeki beyanatı. diplomasi ma
hafilinde Amerika hükumetinin Ja
ponya ile olan miinı:ı.sebatındaki a
zimkar~ğın yeni bir nişanesi tcla!(
ki edilmektedir. 
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Basın Kurumu, Basın 
Birliğine iltihak Etti 

SPOR: 

Fenerli Galibin 
BULMACA 
.Evvelki Bulmacamızw 

halledilmiş şekli 

.. İstanbul Basın Kurumu kongresi 1 heyeti umumiye emri vaki haline 
dun 50~ toplantısı~ı yapmış ve ku- gelmiş bulunan iltihak kararını 25 
rumun ıdar: heyetı tarafmdan kon. muhalüe karşı 38 muvafık reyle ve 
greye arzedılen raporda zikredilen ekserietle kabul tt· 
t · ı e ı. 

Cenaze Merasimi 
Ölümünü teessürle haber verdiği. 

miz, Fenerbahçe spor klübü kurucu
larından Galip, dün büyük merasim
le Karacaahmetteki makberesine 
defnedilmiştir. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 _ IYIAIR A IS ~\ .-il 
2 •l•I r. L A M A/NI • 
3 AID•A Ml f lP . IFlA 
4 MIUIM • TTN •slAIR 

esıs yo u ile Basın birliğine iltihakı 
etrafındaki ·· ı ı · Mutat kongrelere nisbetle fazlaca 

muza;ccre erme devam k 1 b 1 etmiştir. · a a a ık olan bu kongrede reye 64 

5 A IB IE IS •il1LIAILIA 
6 ZIAITI ı •• AIDl-&. IM 
1 OI R I~ • AIKI AlKIA 
6 NIAl• IA/D/AIS/.Alt< 
~ •• AIGIAIRlAIN •• 

aza iştirak etmiş aranın f d Azadan bazıları Basın b' ı·w· • nıs ın an , ır ıgı men.

1 

b. f la . 
suplarının kaffesini yeni birliğe al. ıraz az sıle ve 38 reyle İstanbul 
mak imkanı olmamasını ve bu esas- Basın kurumunun Basın birliğine İl
tan çıkan bazı noktaları İstanbul ba- hakına karar verilmiştir. 

. Dün saat tam onda cenaze Fener. 
bahçe stadına getirilerek Atatürk 
heykelinin arkasındaki şeref locası
na konmuştur. Tabut, hayatının o. 
tuz iki yılını vakfettiği klübünün sa. 
rı lacivert bayrağile süslenmişti. 

sın emektarları nam ve hesabına hak 15 yıl fasılasız surette Matbuat ce
eksikliği telakki ettiklerinden eski miyeti reisliğini ifa etmiş olan Hak. 
cemiyetin de devamını lüzumlu görü- kı Tarık Usa teşekkiir edilmesi hak. 
yorlardı. kında verilen takrir de alkışlarla ka-
Basın kurumu reisi, bu kabil endi- bul edilmiştir. 

şelere mahal olmadığını Matbuat cc. Bu suretle İstanbul Matbuat Ce. 
miyeti teavün sandığının faaliyetine miyeti 22 yıl beş ay süren 
devam edeceğini, birliğ~ asli aza 0 _ faaliyetini nihayete erdirmiş ve mes
larak alınamıyan idareci matbuat leki vazifesini Türkiye Basın Birli. 
müntesi~leri. .iç~n de lazım ge- gının varlığı içinde devam etmek 
len tedbırlenn ıttıhaz edileceğini bil. üzere bu tec:ekküle karışın b ı 
dird

. B .. ~ . ış u unu. 
ı. azı munakaşalardan sonra yor. 

MAHKEMELERDE: 

On Kişinin 

Parasını Çalmış 
Tevfik isminde bir adamın 1500, 

Mustafa isminde diğer birisinin 30 
lirasını çalmaktan ve daha yedi ki
şiyi soymaktan maznun Muradın 
muhakemesine Sultanahmet birinci 
sulh ceza mahkemesinde başlanmış, 
davacılardan Tevfik ve :vı:ustafa Mu
radı iyice tanımamakl;ı beraber pa. 
rala.rını çalan adama benzettiklerini 
üade etmişlerdir. Neticede mahkeme 
gelmiyen diğer davacıların şahit sı

fatile dinlenmeleri için başka güne 
bırakılmıştır. 

Ölen Kadının Hüviyeti 
Anlaşılamadı 

POLiSTE: 

Bir Adamı Dört 
Yerinden Y araladdar 

Evvelki gece saat 8,5 ta Laleli r.ad
desinde dört el silah atılmış, silah 
sesine koşanlar sokakta yatan bir ya. 
ralıdan başka bir şey görememişler. 
dir. Tahkikat sonunda yaralının Top
hane döküm evinde amele İlyas oğ. 
lu Behram olduğu anlaşılmıştır. 

Behram evine giderken arkasından 
silah atıldığını duymuş, fakat dört 
yerinden yaralandığı için silahı ata. 
nı görememiştir. Polise bu şekilde 
üade veren Behramın omuzundaki 
yara tehlikeli görülerek derhal Cer
rahpaşa hastahanesine kaldırılmış. 

tır. Hadiseye müddeiumumi muavin
lerinden Turgut el koymuş, zabıta 
tahkikat sırasında şüphe üzerine Mu
harrem isminde birini yakalamıştır. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

Klübün müessislerinden Nasuhi 
Baydar bir kaç söz soyledi. 
Müteakıben cenaze, önde şehir 

bandosu olduğu halde eller üstünde 
evvela camie, sonra mezarının başı. 
na kadar götürüldü. 

Orada da eski futbokülerden Ra
gıp Ziya, onun meziyetlerini anlat. 
tıktan sonra Galip ebedi medfenine 
terk edildi. 

* Fenerbahçe klübünden: Fenerbah. 
çe klübü, kurucuları Galibin cenaze
sine iştirak eden ve çelenk gönderen. 
lere teşekkürü bir vazife bilir. 

Balkan Oyunlarına 
Ilazırlanacak Milli Atletler 
1940 yılında Türkiyede yapılacak 

olan Balkan oyunlarında sağlam bir 
takımla temsil edilebilmek için Türk 
Atletizm Federasyonu şimdiden her 
türlü tertibatı almaktadır. 

Milli takımı teşkil ~deceklerin da. 
ha şimdiden hazırlanabilmeleri için 
70 ismi havi bir namzetler listesi teS
bit edilmiştir. Bunlann halen 1 O u 
Ankarada, 1 i Bursada, 1 i Afyonda, 
3 ü İzmirde, 1 i Amerikada, 3 ü İz
mitte ve 51 i !stanbulda bulunmak. 
tadır. 

Müstakbel Türk tak1mınm namzet 
kadrosunu dolduranlann 25 i sivil 
talebe, 8 i askeri talebe, 8 i asker, 
zabit, ve 21 i muhtelif meslek sahi. 
bidir. 

~••ı s /A/MI f iMi r ı•• 
BUGÜNKÖ BULMACA 

1 3 5 6 '1 8 9 10 
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Soldan saAa ve yukarıdan aıaAı• 

1 - Harp etmek e Bir harf 
. 2 - Hizmetçi e Akşam değil 

3 - Yere serilir e Nazik. 

4 - Zeka e Karadeniz sahilinde 
lunur. 

bu-

5 - Bir harf e Bir harf e Bir no
ta e Bir nota. 

6 - Esmckten emir e Mısır Kralı. 

7 - Sana değil e Ona değil e Yakın 
değil. 

8 - Evveli olmamak, işi gücü eU.edir. 

9 - Boş meydan e Baş. 

10 - Aptal e Hisse. 

YENi NEŞRiYAT: 

Çukurova Ticaret mecmuası - 19 un
cu sayısı çıkmıştır. 

Yeni Gramer - Çığır Kitabevi tarafın
dan neşredilen bu eser Vefa lisesi Edebi
yat muallimi Zahir Güvemli tarafından 

yazılmıştır. Yirmi bes kurus fiyatla satıl
maktadır. 

24 - 11 - 939 

1 TIYATROL_A_R_.ll RADYO 
Şehir Tiyatrosu 

TEPEBASI ., D R A M ,. KISMINDA ANKARA RADYOSU 
Bu akşam saat 20.30 da 

SE R MiN 
Komedi Kısmı lstiklil caddesinde 

Bu akşam 20,30 da 
BiR MUHASİP ARANIYOR 

Halk Opereti 
Bu akşam "eski Çağlayanda" saat 21 de 

ESKi HAMAM ESKi T A S 
Gelecek Program:. 
GÖNÜL BELASI 

TOrkfye 
Tfükiye 

T. A. P. 

Radyodifilzynn Postalan 
Radyosu Ankara Radyo50 
Oal~a Uzunluğu 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
31.7 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

Cuma, 24. 11. 1939 

12.30 Porgram ve Memleket saat ayarı, 
12.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri, 12.50 
Türk Müziği (Pl.}, 13.30 - 14.00 Müzik 
(Kanşık hafif müzik - Pl.}. 18.00 Pro
gram, 18.05 Memleket saat ayarı, Ajans 
ve Meteoroloji haberleri, 18.25 Türk mü
ziği (Fasıl heyeti). 19.10 Konuşma (Spor 
servisi), 19.25 Türk müziği. Çıılanlar: Ve
cihe, Cevdet Çağla, Refik Fersan, Fahire 
Fersan. I - Okuyan: Necmi Rıza Ahıs-
kan. 1 - Şerif İçli - Karcığar şarkı: 
(Mest oldu gönül}, 2 - Asaf - Karcığar 
şarkı: (Bazan dalarım o güzel cehreye), 
3 - Şevki Bey - Uşşak şarkı: (Bir melek 
sima peri gördüm), 4 - Şevki Bey _ Uş
şak Müstezat: (Hasretle bu şeb}, 5 _ 
Halk türküsü: (Yıldız). II - Okuyan: 
Mefharet Sağnak. 1 - Tanburl Cemil • 
KürdIIfhicazkAr şarkı: (Defi naleş eyle
rim), 2 - Tanburi Cemil - Kürdllih!caz-

j 
kAr Şarkı: (Cismin gibi), 3 - Tanburl 
Cemil - KiirdilihlcazkAr şarkı: (Arhk ne 

1 

siyah), 4 - Salihattin Pınar - Kürdilihi
cazkAr şarkı: (Akşam yine gölgende), 

~KANKENS 1 AYN 'in 
OGLU 
? ...•. Sinemasında 

'------ı ,_ _____ , 
DiKKAT! 

ÇENBERLITA$ 
Sinemasında 

Bugünden itibaren programa i

laveten EBEDİ ŞEF ATATÜR. 

Kün ölümünün birinci dönüm 

yılı münasebetile Ankara ve İS

tanbulda yapılan ihtüal ve A. 

TATtiRK'ün onuncu yıl dönü. 
münde milletine hitabesi. , _______ , 

5 - Rahmi Bey - K!irdilihicazkAr ~arkı: 
(Yetmez mi sana). 

20.10 Temsil, 21.10 Müzik (Radyo ar
kestrası - Şet: Dr. E, Praetorius), ı - D. 
F. E. Auber. Fra Diavolo (Uvertür), 2 -
G. Rossini: La Scala di Seta (Uvertür) 
3 - Lars Eri';: Larsson: Divertimento' 
Op. 15, 4 - E Lalo: Namouna (Balet 
Suiti). 

Spikerlik Yapacak Bir 
Rum Kadın Aranıyor 

Anadolu Ajansı Ankara radyosunda 
rumca havadisler bültenini okumak üzere 
bir nım spiker aramaktadır. 

Spikerin kadın olması ve türkçeden ve
yahut fransızcadan rumcaya İstanbul şive
sile ve gayet fasih olarak terceme edecek 
iktidarda bulunması l:izımdır. 

Talip olanların maaş ve şeraiti anla
mak ve imtihan olmak üzere 25 - 26 • 27 
ikinciteşrin tarihlerine müsadif cumıırtesi • 
pazar ve pazartesi günleri İstanbulda A-
nadolu Ajansına müracaat etmeleri icap 
eder. 

Fatihte Bayatpazan civarında. vu
kua gelerı bir kazada hüviyeti meç. 
hul bir kadının operatör Orhan Ah
dinin otomobili altında kalarak öl
düğü yazılmıştı. 

Bu kadının hüviyeti henüz anla. 
şılamamıştır. Diğer taraftan kazada 

Yangın Sanmışlar 
Samatyada tramvay caddesinde 

341 nurnQrad:ı otwran Vıuofiyp knno.cn 

Bakırköy Bez Fabrikasının 
Düdüğü 

Bakırköy kaymakıımlığı Bakırköy ~.,----~~~-~---•••••••••••••lll;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;, 
~~ufıı~tkis~ir1%~~i~le €g~~~~.R-1w.n 1 B U G ÜN y -A. D ·-r k -W.. V ~..-.LU 1 

da bir isim iltibası olmuştur. Kaza
yı yapan otomobil operatör Orhan 
Abdiye değil, operatör Orhan Üna
la aittir. 

Adliye Sarayı İnşaatı 
Adliye sarayı planında yapılan ta. 

diller ikmal edilmiştir, Fakat mevsim 
kış olduğundan inşa9.ta baharda baş.. 
lanması münasip görülmüştür. 

TEŞEKKÜR 
Annemiz ve büyük annemiz mer. 

hum Bayan Adile Erimin ölümü do. 
layısile gerek cenazesinde bizzat ha
zır bulunan, gerekse mektup ve tel. 
grafla taziyet lutfunda bulunan akra. 
ba ve ehibbaya ayn ayn teşekkür 

etmiye teessürümüz mani olduğun
dan gazetenizin delaletini dileriz. 

Kızlan: İkbal, Fatma. 
Torunları: Zahide, Nesime, Güzfo 

Bülkat, Münevver Akçın, Şehri Na
mık, Ali Namık. 

Hakkı ile kavgaya tutuşmuşlar, ha. 
diseden korkan Vasfiyenin küçük kı
zı, yangın var, diye feryada başla
mıştır. Çocuğun acı acı bağırmasını 

işitenler itfaiyeye haber vermişler, 

itfaiye yangın söndürmeye gelmiş, 

fakat ateş bulamam1ştır. Bunun üze
rine tahkikata başlanmıştır. 

Etekleri Tutuştu 
Üsküdarda İnkılap mahallesinde 

19 numarada oturan Ali kızı 6 yaşla
rında Müyesser mangaldaki ateş ile 
oynarken etekleri tutuşmuş, annesi 
yetişinciye kadar muhtelif yerleri 
yanmıştır. Çocuk hastahaneye kaldı
rılmış, tahkikata başlanmıştır. 

Y cşilay Gençlik Kurumu 
Kongresi 

Yetllay Kurumu Genel aekreterllAln· 
den: Kurumumuzun ve Gençlik şubemizin 
yıllık kongresi pazar günü saat (9.30) da 
Cağaloğlundaki Eminönü Halkevi salo
nunda yapılacaktır. Arkadaşlarımızın teş
rifleri ehemmiyetle rica olunur. 

r 

düdüğün kestirilmesi hakkında bele. 1 p E K ,,....., ., .. ~ • ...... e ~ ~ 
diye reisliğine bir tezker~ ile müra. 
caat etmiştir. Belediye bu müracaatı Sinemasında T Ü R K Ç E S Ö Z L Ü 
tetkik etmektedir. ,_________ ilaveten: FOKS en son dünya havadisler i J 
,_ ______________________________ l ____________________________ , 

1 A K Şai,! ~f!.1.r!,. ~tf!.~ m ci s ı I 

'l'urkçe soz1u ve 'ı'urkçe musıkılı 
Bestekarları: AR TAKİ • SADİ - ZEKİ 

Okuyanlar: MUALLA - NUMAN İÇLİ SES - HAMİYET DUYGUI .. U Musiki heyeti: 
ı<0mani SADİ. Kemani DEMİR ALİ - Kanuni AHMET - Klarinet ŞÖKRÜ' .. Udi ZEHRİ. 

Rakkase : AYŞE MÜJGAN 
Bu filim pek yakında Ankarada ULUS sinemasında gösterilecektir. ....................... -......................................................... . 

- Dahası var. Elçiliğe bağlı bir memur isterse 
kendi tebaamızdan birisile olsun evleneceği vakit 
Babıiı.liden bsşka saraya da şifre telgrafla bildirilir
miş. Iradei seniye çıkmadıkça olmazmış. Halbuki siz 
ne elçi paşaya, ne kimseye bir şey söylemeden bir. 
denbire nişanlanıverroişsiniz. 

li5) 
L9) ı~ '3 1 ) EK 

ie biraı. idarci maslahatçılık edelim. Ne gibi olacak~ 
tler halde elçi paşayı görünüz, Isfahana gideceğinizi 
ıöyleyiniz ve yumuşak bir dille izin isteyiniz. 

Doktor, genç subayın bu fikrini iki saat sonra 
tatbik etti. Elçi paşa şu cevabı verdi: 

- Emri vakilere hayret ettiğimi gizliyemem. 
~Yasak etmesinler diye böyle yaptım. 
- Onu bize daha geçen ay söylemiştiniz. Elçi 

paşayı, başkatip beyi, müsteşarı bir telaştır aldı. On. 
lar işe başka renk vermiye çalışıyorlar. Diyorlar ki, 
en ufak bir nezaket kaidesi gözetmemişsiniz. Nikah 
merasimine kimseyi davet etmemişsiniz. Istaubul 
bunu duyarsa imiş şöyle olurmuş, böyle gidermiş! 

- Biliyorsunuz ki, nişan da nikah ta sessiz, sa
dasız oldu. Kaynanam merhum kocasının matemini 
her.üz bitirmemiş. Bütün aile hiç merasim istemedi. 
Onlar şc:hitlerile ahundlarını çağırdılar, ben d~ iki 
Osmanlı tebaası ile bizim imamı çağırdım, oldu bitti. 
Fakat anneden dün akşam bir izin kopardım, düğüne 
yalnız ikinizi çağ1racağım. Onların taraiından da 
sarayı şaH baş mabeyncisi lle kayın babam sayılan 
Doktor Haye1tüddevleden başka kimse bulumnıya. 

cak. Ertesı gün de karı koca bir kaç haita için Isfa
hana gideceğiz .. 

- H:ıh! Tamam! Bu sefer de izinsiz vazüesinl 
terketti diyecekler. , 

- I!<ıkikati hariciyeye, sıhhiyeye yazarım, Dün· 
y2da evlenmek kadar meşru, balayı kadar mazuı 
görülece:k ne var? 

- Hayırlısı olsun diyelim ama ben ürküyorum 
doktorcuğum. 

- Ne olursa buyursun gelsin. Bugiın salı, öbüı 
gün oersembe. Persembe ıtünü akşamı buradasınız. 

'-·-----------~--------~-----------------------------~ 
YAZAN: AKA GÜNDÜZ 

Düğünüm var, anlamıyor musunuz? Otuz yıllık bir 
hayat dağını delen Ferhat, Şirini ile evleniyor. Isfa. 
handa bir kuş var - Kanadında gümüş var - Buldu 
Ferhat Şirini - Elbet bunda bir iş var .. Hoy nereye'! 

Ne susuı: duruyorsunuz? Bir şey söylesenize! 
Uçüncü katip te bir makam tutturdu: 
- Istanbulda bir kuş var - Yok, kuş değil bay. 

kuş var - Elçi paşa somurttu - Elbet bunda bir i~ 
var .. Hoy nereye? Nereye doktor, nereye? - Sakın 

düşme dereye! 
Üç gencin kahkahalarına Terbeyaz koştu. Ça

ğırdılar sanmıştı. Katip tombalak kızın çenesini ok
şayarak· 

- Doktorcuğum! Dedi. Sen farsça iyi biliyorsun, 
şuna şöyle, kilosunu yanya indirebilirse ben de bu
nu alırım 

Bahçede kahvaltı ederlerken küçük köşkteki 
zenci kız göründü, başının üstünde iki zarif bohça 
getiriyordu. Hint kumaşı üstüne elle nakışlar işlen
miş iki şık bohça. Içinde ipekli çamaşırlar, mendil. 
ler filin, eski Iranın milli ananelerine uygun şekil
lerde işlenmiş. Bu bohçalar ataşemiliterle katibe gön-
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deriliyordu. Şirin, ikisinin Ferhatla ::ıe kadar dost ol. 
::iuğunu bfüyordu, bu iki dost ta Ferhat - Şirin ma
~erasını ilk gününden biliyorlardı. Genç ataşemiU. 
ter: 

- Bizim Rumelide de bu adet vardır. Adına 
bohçal.ık derler. Gelin evi tarafından güveyin akra
balarına gönderilir, dedL 

- Kara k1za bir bahşiş versek ayıp ">lur mu? 
- 01ur sanırım. Ben öbür akşam için buna bir 

mercan gerdanJıkla bilezik almıştım. Buralarda az 
bulunan şeyler. Komodinin üstünde duruyor. Biriniz 
gidip alınız, siz getirmiş gibı veriniz. 

Ataşemiliter gerdanlığı, katip bileziği taktı. Şeb
revan sevincinden bayılacaktı. Küçük köşke doğru 

koşup gitti. 
- Bu: işlerden aksi bir şey çıkmazsa Istanbula 

niyet var mı? 
- Izin verirlerse bir kaç hafta için gitmek isti

yoruz. Şirin, amca babasından lstanbulun methini 
L-;ite işite kulaktan aşık olmuş. 

Ataşemiliter düşünceli bir tavırla söyledi: 
- Her şey tamam. Feta kompli yerinde. Şimdi 

Fakat beni bir baba yerine koyup nasihat istememe
nize, hele dünür sıfatile davet etmemenize kalpten 
gücendim doğrusu Beyefendi oğlum. 

- Cenabı Hayatüddevlenin ailesi çok ısrar et
tiler efendim. 

- Her ne hal ise, siz gençsiniz, tecrübesizsiniz. 
Mazur görmek biz büyüklerin şanındandır. Isfahana 
gitmek meselesıne gelince, gitmesine gidiniz. Madem. 
kı böyle kararlaşmış. fakat bundan benim haberim 
olmasrn, zinhar! Sarayı humayun duyarsa iyi olmaz. 
Yalnız ne günü geleceğinizi kati olarak bildiriniz ki, 
şayet oir muhabere cereyan ederse yanlışlığa uğra
mıyalım. Artık üzülmeyiniz Beyefendi oğlum üzül
meyiniz. Sayei şahanede her şey düzelir. Ben işi ma. 
beyini humkyuna üsli'ıbu hakimane ile .ırzederL'll. 

Vaziyet böylece tatlıya bağlandı. 

Ve düğün mesut bir basitlik içinde geçti. 

Isfahanda Hayatüddevlenin konağı hazırlanmış, 
yeni evlileri bekliyordu. 

Mer.rrıer merdivenlerin önünde üç kızla bir er
kek yerlere kadar eğilip efendilerini sevinçle karşı
ladılar: Terbcyaz, Mihrümah, Şebrevan, ve Sevdim. 
ali... 

Bu d anne1erinin bir sürprizi ldi. Bir sürat pos· 
tası hazırlatmış, bir akşam önceden yola çıkartmış. 

(Devamı var) 
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TAN 
ABONE BEDEL\ 

TDrklye Ecnebi 

1400 Kr, 
760 
400 
160 

.. .. .. 
1 Sene 
6 Ay 

8 Ay 
1 Ay 

28q<l Kr. 
1500 

800 
soo 

" .. 
• 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet surasiyle so, 16, 9, 
8,6 liradır. Abone bedeli peşind ir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul UAvesi Hlzımdır. 

G.ONON : MES~LELERI 

lzmirin Bir Yılda 
Kazandıkları 

Bundan bir müddet evvel lzmire 
gittiğim.iz zaman, hemen bi

Jl istisna bütün İzmirlilerin, beledi
;ye reislerine karşı derin bir sevgi 
"Ve takdir duygusu ile mütehassis bu
~unduklanna şahit olduk. İzm.iri ge. 
~p, ve bu güzel şehrimizin bir kaç 
3'ıl içinde kavuştuğu yenilikleri gö· 
rince, Doktor Behçet Uz'un kazan
.d.ıiı mnami ır;empatinln sırlarım 

kavramakta güçlük çekmedik. 
Şimdi, şu anda ise, önümüzde, 

*İzmir Belediye Riyasetinin 1939 yı. 
lh ça~a raporu,, var. Bu rapora 
göz gezdirmek, doktor Behçet Uz'un 
hmb: ~elırine neler kazandırdığını 
ôğrenmemizi büsbütün kolaylaştın-

7or. 
Bu rapordan öğreniyoruz ki, İz

mir belediyesi, son bir yıl içinde 
13,132 hasta muayene ettirmiş, 932 
hastayı hastanelere yatırmış, 10773 
hastaya ilaçe vermiş. 229 hastanın 

pansımanlannı yaptırmış, 368 hasta· 
yı evlerinde tedavi etmJş. 16260 ki
pye çiçek ve tifo ,aşısı yaptırmıştır. 

Bir yıl içinde, zührevi ve sart 
hastalıklara karşı da şiddetli bir mü
cadele yapılmıştır. 

Yine ayni rapora göre, bir yıl için. 
de, 7940 metre murabbaı bataklık 

kurutulmuş, muhtelil yerlerdeki su 
birikintilerine ve 18ğımlara 97,277 
kilo mazot dökülmüştür. 

Coculc vnva~ ,.,.,..,,. AVİ. mP7h~
ha, belediye zabıtası, itfıtiye teşkila · 
tı, lıll\'agazt fabrikası genişletilip ıs

lah olunmuştur. Bir çok yollar, cad. 
deler açılmış, gazinolar yapılmı~, 

şehrin muhtelif yerlerine, binlerce 
ağaç dikilmiş, ve şehir, durak yer. 
lerine, asri helalara, iyi, ucuz suya, 
temiz parklara, yepyeni otobüslere 
kavuşturulmuştur. 

Kültür Parkın genişlemesi, açık 

hava tiyatrosunun tamamlanması, 

küJtür müzesinin, İzmir şehir miize. 
tinin, atlıspor yerinin, ziraat müze· 
sinin, kapalı atış poligonunun işlet

miye açılması, bu bir yıl içerisinde 
tamamlanmış eserler arasındadır. 

Yine ayni yılm bu sahadaki faali. 
:retleri arasında, hayvanat bahçesi. 
nin, elektrik tesisatının genişletil

mesi, ve yeniden bir çok ağaç, ve 
çiçek fidanı dikilmesi, tenis kortları 
ile tenis klübüne başlanması gibi iş· 
ler de vardır. 

Yukanya sıraladığımız büyükJii 
kilçüklü muvaffakıyetler, bu 48 say
falık rapotda gözümüze çarpmış olan 
eserlerin bazılandır. Sayılması 48 
aayfa süren işlerin bir tek yıl içinde 
başarılması ise, İzmir belediyesinin 
reçen senenin bir tek gününü bo~ 
~eçirmemiş bulunmasının en bariz 
delilidir. 

Ve Behçet Uz, raporunu tamam. 
(arken diyor ki: 
"- 1940 mesai devresine, bu te. 

miz, vefa ve sevgi ile muhat hava 
içinde, daha büyük bir azim, istek, 
ve heyecanla giriyoruz!,, 

İzmirlilerin, Behçet Uz'un b~ son 
cümlelerine tereddütsüz inandıkla. 

nna da kaniiz. Zira bundan evvel, 
lzmiri ziyaret fırsatını kazandığımız 
zaman, bize Doktor Behçet Sabit 
Uz'dan sevgi ve takdirle bahsetmiş 
olan bir çok İzmirlilerden birisi: 

"- Bence, demişti, Behçet Sabi
tin en büyük meziyetlerinden birisi, 
sahip bulunduğu yaratma, çalışma 
hızının her gün biraz daha artması
dır. Yorgunluk, ve zorluk, onu ade
tn kamçılıyor. Ve o, tam sekiz sene. 
dir her giin, bir şehrin ba~ına yeni 
geçen, ve ilk hevesle, muvakkat bir 
zaman için olanca enerjisini harcı. 
yan bir belediyeci ateşiyle çalışıyor. 

Biz ilk zamanlar, onun tükenmez 
ga~·retinl, bir "ilk heves., sanmış, ve 
tlurulacağ'llu ummuştuk: Fakat Beh· 
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ŞEHRiMiZDE MEVCUT RESMi VE HUSUSi HASTANELERDEN iKiSi 

a 

~~TAN fE5) 
U2} UILDA 

•ı atanbul şehrinde müz~in 
bir halde bir hastane 

derdi vardır. Bugünlerde yine 
gazetelerde buna dair sütun
larca yazı yazıldı ve yazılıyor. 
Bununla beraber daima olduğu 
gibi, bu sefer de mesele tama
mile aydınlanamıyor. Bu der
din önüne geçmek için neler 
yapılmak lazım geldiği anlatı

lamıyor. 

Merak ettim. Meseleyi rakam 

cephesinden tetkik etmek istedim. 

Alakadar ve salahiyettar makam. 

hrm vPrn;&i r::ılc::ırnb ,.1 c:1 r::ıhyın 

ca, şöyle bir liste ortaya ç1kt1: 

(İstanbul hastanelerinde 
halen mevcut yatak adedi) 
lstanbulda mevcut dev. 
let hastanelerinde 2.701 
Vakıf hastanelerinde 250 
Belediye ha.tanelerinde 1.120 
Devlet sanatoryomlarında 250 
Hususi hastanelerde 234 

Husu•i sanatoryomlarda 168 
Hususi cloğum evlerinde 36 
Ekal.liyet hastanelerinde 1.025 
Ecnebi hastanelerinde 595 

Yekun yatak miktarı 6.379 

(Askeri hastaneler bu 
listeden hariçtir) 

* Yine sa18.hiyettar makamların 

verdiği izahata göre, semt itibari

le hastane yatak adedi şöyledir: 

lstanbul ciheti 3.742 
Anadolu ya/um 897 
Adalar (Verem hastane-
leri) 330 
Beyoğlu 1-410 

Yekun 6.379 

• 
Muhtelif bakımlardan yapılan 

bu iki cetvelde de yekun 6.379 

yataktır. Bakırköydeki akliye has. 
tanesi (l.800), doğum evleri, ve. 

rem gibi hususi hastalıklar hasta. 

nelerindeki takribi yatak adedi çı.. 
kanlınca, 2.379 yatak kalır. Umu-

çet Uz, sekiz senedir, hep o geçici bir 
"ilk heves,, sandığımız hızla çalışa
rak, bizi tatlı tatlı utandırdı!,, 

Bu sözleri hatırlamak bizi inan. 
dırıyor ki, bugün kendisini samimi. 
yetle tebrik etmeyi bir memleket 
vazifesi saydığımız Behçet Uz, güze] 
İzmir şehrinin Iayık olduğu canlı 
bir mazhariyettir. Behçet Uz'un, b:. 
miri, en büyiik mağduriyetlerinden 

ve bazı tarihi talihsizliklerinden kur· 
tamuya çabaladığını da takdirle ha
tırlıyoruz: Ona muvaffakıvet dileriz! 

Yazan: V. Bir son 

1000 YATAICl.IK YIN İ 
HASTAHANI au SEMT.. 
or "f API LACA K TIR. 

© İSTANBUL CİHeTi ~.742 
@ ANADOLU • • 897 
@ADALAR • 330 
© BEYOGLU ~ 1.410 

VE~UN 6.379 

mı hastalıklar hastanelerınae mev 
cut yatak adedi 4.000 dir 

* Şimdi, bu rakamlara göre neti-
celer çıkarmak mümkündür: 

J. - JstanbuJda mevcut ta.K

rihi 4000 hastane yatağının 

% 25 i, yini atağı yukarı 1000 

yatağı Belediye tarafından te· 

LOKMAN HEKiMiN ö~·OTLERi . 

KANDA EKŞiLiK OLURSA ••• 
Kanda ve vücudiimüziin sıılu 

maddelerinde, gıdalarıınızla yedi. 
ğirniz maddelerdeki iyonların ne. 
ticesi olan kimya halinin pek ha
fif alkalen olduğunu yazmıştım. 
Bu halin değişip te vücudün asit 
olması ehemmiyetli bir hastalıktır. 
Hastalığın adına asidoz derler. 

Bunun en acıklı ıo;ekli. şelu•l"li 
hastalarda olur. Kanındaki şekc· 
rını kullanamadığından dolayı, 
böbreklerinden çıkaran insan, ter. 
kiplerinde şeker verecek madde 
bulunmadığını bildiği için, etti ve 
yağlı yemeklere rağbet eder, ken
disini onlarla beslemeğe çalışır. 
Etle yağ da - aksine - neticede 
ekşilik veren gıdalardır. Bundan 
dolayı onların verecekleri ekşiliği 
karşılamak için, sebze yenilince, 
kanda ekşilik hasıl olur. Bu da şe
kerli hastanın en ziyade çekmesi 
lazım gelen asetonu kolaylaştırır. 
Şekerli hastalardan bazılannın 
rağbet gösterdikleri gliiten ekme
ği de - gene, hem de pek aksi .. 
ne - biitün gıdalar arasında en 
fa7.la eksilik bırakanıdır. Hem de 
ek~ilik derecesi pek yiiksek oldu
ğundan, onu karşıbyacak kadar al. 
kalen gıdalardan yemek pek giiç 
olur. Onun için şekerli hastaların 
- hekimlerine sormadan - kendi 
kendllerine glüten ekmeği yahut 
onun tmundan yapılmı~ makarna
lar gibi şeyler yemeleri pek aksi
ne gelir. 

Asidoz hastalı~nın bir şekli de, 
u7.unca bir rniiddet aç kalanlarda 
yahut yetişecek kadar yemek ye. 
'IQiyenlerde olur. İnsan yaşamak I· 

çin yemek yemeyince, kendi ken· 
dini eriterek bir müddet daha ya. 
şamağa çalışır. Kendi kendini eri
ten insan da, et ve yağ yiyor de. 
mektir. Bunun da neticesi kanda 
, ,e \'Ücudiin sulu maddelerinde ek
şilik olması tabiidir. 

Bu hal gebelikte de gelir. A!i 
yermek, daha sonra bulantı ve 
sonrası bunun neticesi sayılır. Bir 
de operasyonlardan sonra. Bunla. 
nn hepsi, tabii, muvakkat şeyler· 
dir. ve kendi ken<!ilerine geçerler. 

Öyle olmıyan, kendi kendine 
gcçmiyerek, bilakis gittikçe Htan 
asidoz yemeklerde asit ve alkalen 
muvazenesine dikkat etmemekten 
ilel'i yelen şeklidir. Bunun da ne. 
ticcsi müzmin böbrek hastalığıdır. 
Oraya varınca, tedavi~i güclr~İl'. 
Daha önce anlı;\·arak, muvazeneyi 
düzeltmek elbette daha iyi olur. 

Bu muvazenenin bozulduğunu 
biraz idrar tahlili, daha iyisi kan 
tahlili haber verir. Fakat bunları 
da ancak hekim anlar. Asidoz hn
linin herkesin anlıyabileceği aia. 
meti nefes darlığıdır. Fazla et ye. 
meyi sevenler, kendilerine flikkat 
ederlerse, sık sık nefes aldıkları. 
nın farkına varırlar. Ciinkü kanda 
kimya muvazenesi bozulunca. bir 
taraftan böbrekler muvazeneyi 
yeniden kurmağa çalı'itıklan gibi, 
bir taraftan da akciğerler fazla ek
şiliği çıkannıya çahsırlar. 

Bu derecede farkına varılma
yınca, daha sonra baş dönmesi, bu
lantı, uyuşukluk gelir, sık sık uy. 
ku bastınr, insan otururken, ko
nusnrken .• 

1 

\ 

min edilmiştir. 
2 - Ecnebi hastanelerinin 

hepsi, hususi ve ekalliyet has
tanelerinin de büyük bir kısmı 
Beyoğlunda olduğu halde bu 
semte düşen yatak adedi diğer 
semtlere nazaran ve bu civar
daki kesif nüfusa nisbetle çok 
udır. 

Yeni Belediye Hastanesi 

y ukanda elde ettiğimiz neti-
celerden dolayı olacak ki, 

belediye, yeni tesis edeceği 1000 
yataklı ve 1.000.000 liralık büyü!t 

şehir hastanesini Beyoğlunda Me. 
cidiyeköyünde yapmayı muvafık 

görmüştür. 

Şehir sıhhat işleri ile yakından 
alakadar zatların verdiği izahata 
göre, idarei hususiye de dahil ol. 
duğu halde, 10.000-000 lirayı an. 
cak aşabilen fakir şehir bütçesin_ 
den üç senede 1.000.000 lira ayı. 
r;irak muazzam bir hastane yapa. 
bilmek büyük muvaffakxyet ve 
şehire büyük bir hizmettir. 

Böyle 1.000 yataklı bir hasta. 
ne yapmak suretiyle belediye bu. 
günkü şehir hastane ihtiyacına 
(4.000 yatağa) % 25 nisbetinde 
yardım etmiş olacak ve şimdi an. 
cak 1000 yatağı aşan belediye 
hastane mevcudunu iki misline 
çıkarmış bulunacaktır. 

Taşralılar Hastanesi 

J ki sene sonra, belediyenin 
büyük hastanesi de şehir 

hastalarına açılınca şehirdeki has. 
tane ihtiyacı karşılanmış olacak 
mı? İhtiyaç bugünkü mevcudun 
ilci misli nisbetinde olduğu için, 
"tamamiyle karşılanmış olmıya. 
caktır,, diyorlar. 

Alakadarların dediğine göre, 
mesele yalnız İstanbul şehri ihti
yacı değildir. İstanbul hastanele. 
rine İstanbullu kadar da taşralı 
geliyor. 

Taşradaki ufak şehirlerin mo
dern hastaneler tesis edemiyecek. 
lerine şüphe yok. Fakat bu im
kansızlıktan dolayı bütün srkıntı. 
yı İstanbul şehrine yükletmek te 
doğru mudur? Elbette değildir. 

Akla şöyle bir çare geliyor: 

Taşra belediyeleri, "hastabakı.. 

mı,, adı altında ve bütçeleri nisbe.. 
tinde her sene birer miktar para 
ayırıp, Belediyeler Bankasına gön 
derseler! Bunun ne kadar senede 
kaça baliğ olacağını banka c:abuk 
bulur ve hesap eder. Böylece el. 
de edilebilecek "bir teminat,, mu. 
kabilinde Belediyeler Bankası İs.. 
tanbulda bir "taşralılar hastane. 
si,, yapılması için lazım gelen pa. 
rayı avans olarak vermez mi? 

İstanbul şehrine bir hastane da.. 
ha kazandırmak ümidiyle aklıma 
gelen bu ~areyi bir iki sene evvel 
yine böyle ı?azete sütunlannda i. 

Harbin lçintle : 

jBir Petrol Gemisi 
Nasll Yanar? 

lkide bir petrol taşıyan bir ge· 
minin ateş aldığına veya tu-

( 
tuşturulduğuna dair haberler gelir . 
Deniz hadiselerinin en korkunçlarm. 
dan biri de budur. Geçenlerde bir İn· 
giliz petrol gemisi torpillenmiş ve 
yanmıştı, Regent Tiger adını taşıyan 
bu geminin mürettebatı bir Belçika 
\'apuru tarafından kurtarılmıştı. Pet. 
rol gemısının kaptanlarından biri 
hadiseyi şu şekilde anlatıyor: 

"Torpilin gemiye isabetini takip e
den manzara, tüyler ürpertici idi. 
Müthiş bir infilakı müteakıp 1000 
kadem uzunluğunda bir alev sütunu 
gökyüzüne, kükriye kiikriyc fırlamış 
ve ortalığı alev ve diiman kaplamış. 
tı. Biz geminin tahlisiye sandalına 
koştuk ve 300, 400 yarda kadar u. 
zaklaştık. Faka

1

t bu uzaklıkta da du· 
manlar boğucu idi. Ve hararet ta. 
hammül edilmez bir derecede idi. 

"Vapurun depoları petrol dolu 
idi. Ateş yayıldıkça depolar infilak 
ediyor ve biz mütemadiyen uzaklaş· 
mıya bakıyorduk. Çünkü bu çeşit 
yangından bir şeyin kurtarılmasına 

imkii.n yoktu. 
''Tahtelbahir bir milin dörtte biri 

mesafeden bizi görmüş ve torpilini 
atmıştı. Daha sonra tahtelbahirin 
içindekiler bize karşı ateş açtılar. 

Dakika fevtctmeden kaçmak lazım-

ı 
dı. Yoksa hepimiz de o cehennemin 
içinde kavrulur ve ölümüzdcn bile e. 
ser kalmazdı.,, 

İzmit ve Nevşehirde 
Kar Yağdı 

İzmit, (TAN) - havalar bir kaç 
gündenberi soğuk ve yağışlı geçmek
tedir. Keltepeye kar yağmaktadır. 

• 
Nevşehir, (TAN) - Yirmi dört 

saat, yağmurla karışık kar yağmış. 
tır. Yerde karın irtüaı yarım metre
ye yaklaşmıştır. Odun ve kömür fi
yatlan iki misline çıkmıştır. 

Ağıllı Köyünde Bir 
Adam Öldürüldü 

Nevşehir , (TAı'l) - Buradan altı 
saat uzaktaki Ağıllı köyünde, bir kü
mes yüzünden çıkan kavga, cina
yetle neticelenmiştir. Hüseyin oğlu 

Murat ve oğulları Osman, Hüseyin, 
kansı Fatma ve gelini Ümüşözer; ü. 
zerine sopa, kürek, balta ve taşla hü
cum ettikleri Ali oğlu 40 yaşlarında 
Hazım Uçarıyı öldürmüşlerdir. Hep
si yakalanmıştır. 

Dil İmtihanı Komisyonları 
Kuruldu 

Yeni barem kanununa göre, ya. 
bancı dili bilip te bir derece terfi et.. 
mek istiyen memurların ve yahut ay
ni haktan istüade etmek istiyen ve 
ilk defa memuriyete gireceklerin li
san imtihanları yakında yapılacak
tır. 

Ankara Tarih ve Dil fakültesinde, 
İstanbul Üniversitesinde bu husus i
çin birer komisyon teşekkül etmiştir. 

Vekaletten emir gelince imtihan'ar 
başlıyacaktır. 

Üniversiteye bu yıl kaydolanların 
lisan muafiyet imtihanları da bugün 
ve cuma günü yapılacaktır. Muvaffa. 
kıyet derecelerine göre muaf olar.ıı
yanlar da B ve yahut C kurlarına ge
çeceklerdir. 

Tütün Kaçakçıları 
Çanakkale (TAN) - Orta.köyde 

yapılan bir araştırma neticesinde, 
Mustafa oğlu İlyasın evinde 48 bü
yük paket kaçak tütün bulunmuştur. 

Sabıkalılardan Yenice köylü Sa.. 
manoğlu Kantin Süleyman, Salihler 
köyüne bir yük kaçak tütün götü
rürken tutulmuştur. 

leri sürmüştüm. Bu sefer bunu yi. 
ne tekrarlamaktan kendimi nla. 
madım. 

Bir Hastaneler 1\-lahallesi 
• J stanbul imar programında, 

"küçük sanayi mıntakası,, 
"büyük sanayi mmtakası., . "Dev. 
let mahallesi., gibi muhtelif mın
taka ve mahalleler düşünüldüğü 

halde, "hastaneler mahallesi,, di
ye bir yer ayrıldığını işitmedim. 

Acaba lüzum yok mu? Veya ayrıl. 
dı da matbuata mı aksetmedi? 
Her ne hal ise, bu cihet ötedenbe. 
ri zihnimi işgal ettiği için bu ve
sile ile söylemek ihtiyacına mu. 
kavemet edemedim. 
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ı Arabistanda 
i Tanıdığım Tipler 
ı. ....................................... . 
Yazan: KANDEMiR No. 1 

Süleyman Şefik 
Paşa Ne ~Halde? 

Seyahatlerim esnasında bil. 
hassa Mısır, Filistin, Hicaz, 

Şar.lrulerdün, Suriye ve Lübnan
da kalmış çeşit çeşit (Türkler) 
gördüm. 
Kanunlarımızın, çoğunu (Türk) 

camiasından kovup attığı için ömür
lerinin sonuna kadar vatan hasre
ti çekmiye mahkum olan bu insan
lar teker teker birer zengin roman 
mevzuudurlar. 

Bugün hepsi sağ olan bu baht. 
sızlar arasında Osmanlı İmpara
torluğunda nazırlığa, kumandan
lığa, fırka reisliğine kadar yüksel. 
miş ihtiyarlar, güz~Uiklerile, daha 
dün denecek kadar yakın bir mazi. 
de Beyoğlu kaldırunbrmda nam 
vermiş kızlar, avuç açıp dilenen 
açlar, gece gündüz eğlenen huvar
dalar, günahkarlar ve masumlar, 
hulasa biribirinden acip, biribirin
den garip her cinsten, nevi şahsı.. 
na munhasır mostralıklar ve zerre 
kadar suçu olmadığı halde tesadü
fün ve taliin sillesile inliyen za. 
vallılar var. 

Ben, sırf bir gazeteci merakile 
yanlarına sokularak, uzun uzadı. 
ya meclislerinde bulunarak, görü
şerek, içlerini dışlarmı okuduğum 
bu zavallıların birer krokilerini çiz· 
meği pek lüzumsuz, faydası bir iş 
saymıyorum. 

Bu bahis bilh:ıssa şu cihetten 
enteresandır: 'Kimi abuk sabuk, 
incir çekirdeği doldurmaz, ki:ni 
gayet kötü, pek çirkin sebeplerle 
aramızdan ayrılmış, gitmiş ve ken
dilerine yeni birer vatan, yeni bi
rer hayat seçmış bu lnsanların bi.. 
ıa istisna hepsi tarif edilmez bir 
nedametle yanmakta, yaptıklarına 
pişman bir vaziyette dövünmekte.. 
dirler. 

Bu tiplerin içinde hatta felekten 
hınç almak, yarasını benden gizle
mek kasdile, kendini zorlayıp bö. 
bürlenerek, "Oh.. Şimdi pekala 
bahtiyarım!,. diyenler bile, kinle... 
rini eriten iki kadehin sonunda, Ö
nümde "ah memleketlm!., diye göz 
yaşlan dökmüşler, hıçk1rnıışlard1r. 
Ve yerli eşraftan kaç kişi otelime 
kadar gelerek, mesut görünmek 
vehmine kapılan bunlar için "sa. 
bahlara kadar hasret1e inliyor, de
llye döndü, günahtır, acıyın!,, di. 
ye öteye b eriye baş vurmamı, tc
şebbüsatta bulunmamı dilemişler
dir. 

Ben, işte bu yazımla, hudutları. 

mız dışında yasamıya mahkum ol
muş bu (eski Türkleri ı size bir ob
jektif sadakatile tesbit ve takdiın 
etmek nıivetindcyim. 

*** 
O ha!ta pazan Lühn:ımn en 

şen kö§esinde, üzümü. ra.. 
kısı ve dilberlerile meşhm· Zahle
de geçirmiye karar vermiştik. 

Ayaklarımızın dibinden akıp gi
den Bardoni'nin şarıltısı etrafımız.. 
daki havuzların göbeklerinden ko. 
pan fıskiyelerin ısltklaruıa karışı
yor, dört bir taraftan gelen saz ses. 
lerl, garsonların vaveylasını bastı
rıyor, sağım1zdaki a5falt yolda pi
yasa e<!enlerin kahkahaları, tepe. 
mizdeki dallarda <;evişcn kuşların 
cıvıltısını söndürüyordu. Kulakla
rım uğulduyordu. Neyi dinleyece
ğimi şa~ırmış, komşu masalardaki 
sıcak iklim kızlarının canlı, şuh. 
çapkın ve yalmz b•ıralara mahsus 
sandığın manalı kıvrılışlarla gü
len etli dudaklarına bakıyordum. 

Arkadaşım kolumu dürttü ve 
güllerle, yaseminlerle bezenerek 
birer buket haline getirilmiş bil. 
lur nargileleri keyifli keyifli çeken 
kadınların arkasındaki grubu işa

ret etti: 
- İşte sana harikulade bir mev

zu .. dedi, sorsana neden hılafet or
duları kumandanlığını deruhte et

miş? 

Dikkatle baktım: Sivrice ak sa. 

kallı, kıvrık bıyıklı, gözlüklü, o
muzları çökük lhüyar, masasın
daki genç kızlara telaşlı telaşlı, 
gözlerini ve ellerini açıp kapaya. 
rak, başını sallayarak bir şeyler 

anlatıyordu. 

Arkadaşım tekrar etti: 

- Meraklı bulmuyor musun bu 

efsaneyi? Kuvayi· inzibatiyenin ba

şına geçişinin sebebini Süleyman 

Şefik Paşanın bizzat kendisinden 

dinlesen. •• 

- Biliyorum, dedim: 
- Konuftun mu onunla? 
- Evet, hem de günlerle, ha!-

calarla. Fakat bence tarihin bu kir. 

li sayfasını okuyabilmek için bir 
bunağın ağzına bakmıy'\ lüzum 

yok. Onu şöyle üstün körü tanı • 
mak bile kafi. 

- Anlatır mısın, nasıl tanıdın 7 
- Mekkede Suudi Arab istan 

ltralı Majeste İbnissuudu ziyarete 
gitmiştim. Beni büyük bir neza
ketle kabul eden kralın ilk sözü şu 
olmuştu: "İstanbuldan serian bir 
akıl hastalıkları mütehassısı getirt. 
menin imkam va mıdır?,, Krala: 
"Neden olmasın?,, dedim. Fakat o, 
sözümü işitmemiş gibi masasının 

üzerinden kağıtları avuçlayarak 
bana uzatmış ve devam etmişti: 

"Bunlar, demişti. Mahut paşanın 

beni de çileden çıkarmak için tak
dim ettiği raporlar, projelerdir .. 
Dün gece üşenmeden, sabır ve se
batla baştan aşağıya kadnr hepsini 
okudum. Kendiliğinden hazırlay1p 
verdiği bu kağıtlar Cidde limanını 
yepyeni bir şekle c:ıokacak projeler
miş! Bahriahmerin vüsntinden bile 
bihaber olan bu adam Ciddeden 
uzattığı dal~a kıranlarla bu denizi 
ikiye bölüyor, bilmem nereye kur
duğu bir muhteşem fenerle dün
yayı aydınlatıyor ve Ciddeyi Bahri 
ahmerden geçen bütiin gemilerin, 
Çin, Japon, Cava ve Hint st>ferleri 
yapan bütün tran.;;atlantiklerin uğ
ramıya mecbur olacakları yeryü
zünün en mu·azzam limanı haline 
getiriyor. Asıl garibi bunları ken
dine göre rakaml~r, hesaplar. kro. 
kiler ve haritalarla tcsbit ederek 
hakikatleştiriyor, yani bu saçm:tla
n, inanarak ortaya siiri.iyor. Söyle, 
ne dersin buna? Şimdi, serian bir. 
akıl hastalıkları mütch-ıssısına lü
zum görüşümün sebebini anladın 

mı?,, 

Şaşkrn, şa~kın, kralın ylızüne ba-

kakalmıştım. 

O, zenci kölenin sunduğu kak<>
leli acı kahveyi yudumlarken, sinir 
leri ge~miş görünüyor, artık gü
lümsüyor ve gözlerimin içine ba
karak şöyle diyordu: ''Ya Kande
mir, ben dün gece bu kağıtlan oku
duktan sonra Osmanlı imparator. 
luğunun niçin yıkıhp battığını da
ha iyi anlamış oldum. Hatta, bu 
çeşit dehaların Harbiye nazırlığı 
ettikleri bir hükumetin bu kadar 
uzun müddet payidar oluşuna 
mütehayyir kalmaktan da kendi
mi menedemiyorum doğrusu!,, 

B ir sevler sorm1va hazırlanan 
arkadaşımın Jafm1 ağzında 

bırakarak devam ettim: 

-İşte, dedim, ben, bu paşa haz. 

retlerinin yüzünü bile görnıed'ğim 
bir günde, onu Majeste 1bnissu

udun dilinden böyle tanımış oldum. 
_ Peki, bu adamı, kral ne diye 

uzun müddet yanında alıkoydu, 

besledi, himaye etti? 
(Devamt var) 

1 Artık Söylüyorum 

T elrikamızı bugün yedinci 

aaylamızcla bulacaksımz. 

TAN 

R'.üçük~eket~ Hitler, Ordu Erkinı ile 
istişarelerde Bulundu 

·Ve Yeni Talimat Verdi 
Çiftçilere 
Buğday 
Dağıtılıyor 

(Ba'1 1 bıctde) na malQmat netretmernelı: hakkını bah

bll tedbirlerin çok şiddetli olacağı an- ıebnektedir ... 
laşılmaktadır. · Fakat Alman mahafillnin bu mü-

il. Adana - Muhta~ ciftçflere tı1c J*'
Ude elli bin kflo bufda7 dafı.tılacaldır. 
Tevzi tş1n1 tanzim için bir komisyon ku• 
rulm~tur. 

Adana (TAN) - Yazın ıehrtmtzhı ten
hala~a!!l yilzQnden tkinclteşrlnln sonuna 
bırakılan Kızılay hattan için hazırhklara 
başlanılmıştır. 

Hattanın başlıyaeatı aym yirmi beşinde, 
Kızılay gençlik kollan menauplanmn Jşti
rakile Atatürk anıdına çelenk konulacak· 
tır. 

• taleaları gayri mefn.1 harbi mazur 
Berlinden Alman Ajansının bildir. gösterecek mahiye.tte sayılmamakta. 

diğine göre, Hitler bugün Alman or- dır.Almanlar gayrımeşru harbe başla 
dulan rüesa.uru toplamış, Şarkta ya- mışlar ve dai~ mukabil tedbirleri 
pılmış olan harbin tecrübelerini göz dav~t e~mişlerdır. 
önünde tutarak müstakbel sevkul- Nıtekiın ablokanın teşdidi ve Al
ceyş hareketi hakkında talimat ver- man ihracatının kamlen müsaderesi 

e Balıkesir - Belediye rnecıtst, bna
mum ticarethanelerln mevsim yaz ve kıl 
oldutuna göre ııabahlan saat 5 ve 6 da 
açılmasına, akşamlan 19 da kapanmuına 
karar vermiıtir. 

e Osmaniye - Doktor Ahmet Akkanın 
isti!asile açılan belediye reisliğine Ab
dürrezzak Güvenci intihap edi1ml~tir. 

e Balıkesir (TAN) - Zonguldak ilk 
tedrisat miifettl5lerinnen Celal Göktuna, 
BaJıkesir muallim mektebi usulü tedris 
muallimliğine tayin olunmuştur. 

e Zonguldak (TAN) - Emniyet mO· 
dilrü Hamdi tekaüt edilmf~. yerine Anka
ra emniyet rtmirlerinden Zeki Tamer ta7in 
edllmf~tlr. 

Zonguldnk sulh Mklmliğine Recai Eş, 

Bartın ortamektebl beden terblyesl mu
allimliğine de Artvinden naklen Sıtkı ta
yin olunmuşlardır. 

e Zonguldak (TAN) - Bunda ~pı
lan futbol maçlann<'la Bartın takımı bire 
karşı iki ııııyı fle Ereğlilileri, Zon!.flllthk 
t.a.kımı da ikiye karşı dört sayı ile Bartın
lılıın yenmiştir. 

e Zonguldak (TAN) - Burada 1'enlden 
üçiineü bir eczone açılmıştır. 

e Bll?ll (TAN) - r.mıt piyangonun fik 
çekilişinde, Süleyman Akgül fıımlnde dört 
çocuklu bir k::ıhveci çır::ığına 1500 lira çık
mıştır. Süleyman Ak~], g{l?:el bir kahve
hane açaeağmı söylemektedir. 

e Hend"k - İlk tedrlııat lcadTosu ge1-
mlştlr. Merkez kaza ve köy muallfmler:I a
rasında hayli değişiklik yapılmıştır. Bu 
arada manri! memuru İhııan Abacı GölcUk 
maarif memurluğuna nnkledilmtııttr. 

e Gerı;nş - Yenl inp edilen hükt\
met konnğı ne merkez llkmekteblnlu acı
llş resimleri yapılmıştır. 

e Antakya - Eski Belediye bahr,e5! ı

cinde yapılmakt..ı olan büyük Halkl'Vinfn 
inşnntı çok flerlemiştir. Bina, sene b:ı.şın
da te'."'lm ~hnııcı>kh'r. 

e Mersin - Ha~ev!., ~ subattA bir a
matör fotograf ~el'gl~I açacak; blrlnci, ikin
ci ve üçüncüye mükafatlar verecektir. 

Adana da 
KuruköprO - H:ıcıb:ıyrafri kuyum: yolu

na parke döşenm~tir. Yeni ist;ı!':yon • 
HQkllmet asfalt yolu t:ı.mlr edilmi~lir. Ir
mak boyu yoluna p::ırke döşenmektedir. 

Asfalt yol - Kuru1;:öprü şosesi 22 metre 
geni§liğe çıkarılmıştır. 

!c; mnhallelerde çok çamurlu olan yol-
1al.'ln mühim bir kısmına yayıı kaldırımı 
yapılmışhr. Yağmurlar bı:ı~layınea ağaç

sız yollRra ağaç dikilecektir. 

* Atatürk p!lrlanda bir tenis kordu 
yapılmış ve açılmıştır. 

Kütahyada 
Vilayet içindeki on fki kaplıcıı suyunun 

bütün evs:ı.fını tesblt için getirtilen mü
tehassıs. sulardan nCımune alıp Ankaraya 
götürmii;;tür. 

* Altıntaş nahiye Pl"-rJcczinde kurulan 
binicilik ve cirit oyunları klüb\l. nahiye 
köylerinde teşkilatını genlııletı:aek Aza 
y:ızmaktudır. 

Bursada 
Bu ı;ene kışın otomobillerin tnud:ığ'd:ı

ki otcle kadar çıkmasını, bu suretle spor
cuların ve meraklıl::ırın iştl!:ıdeşlni temin 
için çcıreler aranıyor. htanbul viH\yctinin 
kar temizleme m::ıkinesinin bu i~e tahı;isi 

istenilmektedir. 

Kızılca!ıamııırt 

İlk knr yağmıştır. Kn~abada hl~ odun 
yoktur. Fırınlar bile odun!;U7.dur. E\•terde 
çocukl:ır so~ktan titreşmekte ve ağlaş
maktadır. Mnhalle aralarında gizlice ve 
tane ile odun satılıyor. Zem! mahallesi 
halkı, mc7.arlıktaki a~ac;ları kesmeğe mec
bur olmustur. 

Bu vaziyet, nmıan idareslrun köylerden 
mahrukJtt gelmesini menetmesinden ileri 
gelmi!':, belcdivenin teşcbbiiRleri fayda 
vermemiştir. Etrafa k3r düştükten sonra, 
yakacak gelmesi bil blltiin giiçle~eceğin

den halk, acınacnşk bir haldedir. 

miştir. tedbiri de bu cümledendir. 

İtalyada nasıl kartılandı? Yanan İngiliz torpidosu 
Almanyaya karşı Fransız - İngi. . L?nd~a, 23 (A.A.) .- An_ıirallik da. 

liz ablokasının arttırılması, İtalyan ıresı, Gıpsy adıdakı torpıdo muhri
siyasi mahfillerinin ciddiyetle dik- binin bir tahlisiye sandalına iltica 
katini çekmektedir. etmiş olan üç Alman tayyarecisini ka 

Fransız - İngiliz terbirleri Alman raya götürdükten sonra yeniden de. 
iktısadına ve maliyesine çok ağır bir nize açıldığı sırada İngilterenin ce
darbe vuracaktu. Birleşik Amerika- nup _:ıahilleri~de bir may.ne çarpmış 
nın ve efkD.n umumiyenin, Almanya oldugunu teyıt etmektedır. Kaybo _ 
tarafından sahih maynler kullanıl. !anların miktarı 40, kurtarılanların 
masına karşı ~ddetle h k t geç- adedi 97 dir. Bunlardan 21 i yarah-

sı• are e e d R k'· 1 • t t. 
mesi veyeni tedbirler ittihazmın za- ır. omor or er, gemiyi plaja o ur 
ruri görülmesi, Roma'da büyük bir mu~tlar ve orada tahlisiye işi başla-
t 

. .. Ü .. mı!': ır. 
esır yapmış gor nuyor. n·· t 

Gaz t ı İt 1 F. un ngilterenin cenup sahillerin-

runun
ehcaenrg· a ytalnınd hı~n1.0nda vkapu- de bir Yunan vapuru batmıstır. Biri 

ı şar ar a ı ın c aza- k d .. ~ 
ya uğradığını ka detmektedirler. .a. ın olmak' uzere 24 yolc!.! bir tah-

B
·r Al . Y k b t lısıye vapuru tarafından kurtarılmış. 
ı man maynıne çarpara a an t 

Graiia vapuru kazasından sonra vu- ırf. . 
kua g ı Fian had· . İt 1 ngilterenin cenubu şarki sahilleri 

e en ona ısesı, ayan ıklarınd b. 1 
mücehhizler mahafilinde şiddetli bir ~?r Fransı~ bırl kmayne ~a~mı9ş ko .a~ 
h t l

·t tm kt d' 1 a ı çı gemısının ışı-
eyecan ev ı e e e ır. ·b .. A . den ı aret olan murettebatının akı-
Bır İtalyan gazetesi diyor ki: betinden endişe edilmektedir. 
"Böyle bi: ~edbir b~tün Avru~a Son yirmi d,ört saat içinde İngiliz-

~emlek~tl~rının hayat: .mcnfaat.~e~ı- lerin kayıbı Giraldes, Sulby ve Dar
ın muhıldir. Eğer İngılizle!" butun lina vapurlarıdır. 
Avrupa .lotasınm ticaretini kontrol • 
etiniye kalkışırlatsa, bitaraf memlc. Fransa hükUmeti, abloka hakkın. 
k~ler Almanya aleyhine değil, İn- da yeni kararlar almaktadır. Resmi 
gıltere aleyhine döneceklerdir. Bu- cedde harp iktısadiyatı üzerinde 
nun bütün neticelerinden İngiltere tesiri bulunan bütün nezaretlerin fa. 
mesul t)}acaktır. aliyetlcrini bu faaliyetlerden mi 

Cebelitaı:lda bir 'kaç harp gemisi istifade tc~in edilebilecek s:::tte 
b ulundurmakla yapılabilecek olan tanzim maksadiyle bir komite ibda
~de~tz a~lokasına gelince, bu tehdit sına müteallik olan bir kar:ı.rname 
gosterır kı, Akdenizln bugünkü sta. isdar edecektir. 
tüsü Akdeniz devletleri için taham. Komite, Daladiernin riyaseti al· 
mül edilmez bir vaziyettir.,, tında bulunacak ve Maliye"-Ziraat. 
AJ.manıarm attık!an torpmer İaşe, Nafıa, Münakalat, .cahriye, 
Diğer taraftan Alman deniz tayya.. Hava, Ticaret, Teslihat, Ticareti 

relerinden gelişi güzel maynlcr at- Bahriye ve abloka naz1rlan ile Mil. 
tıkları anlaşılmıştır. Bu maynler pa. li İktısat Ali Komiserinden müte. 
raşütlerle denize atılmaktadır. Al - şekkil olacaktır. 
manyanın mayn taşıyacak tayyarele. 
ri bulunduğu malumdur. Bu maynler 
tahtelbahir ma~lerindt>n daha ha
:fif ise de zarar vermek hususunda 
onlardan geri kalmıyacak mahiyette. 
dlr. Sonra maynler mıknatıslıdır. 

Alman mahafili, bu gayn meşru 

hareketi tevil için şu mütaleaları i
leri sürmektedirler: 

"İngilizler, İngiltereye giden ticari sey
risefqin yollarını askeri tedbirlerle hima
ye etmektedirler. Şu halde yollar, mev
cut değildir ve ha.,mın harp gemilerine 
karşı icap eden tedbirleri ittihaz etmeııi 1-
cnp eder. Mayinler hnkkmda 1907 tnrihln
de La Hnye'da aktedilmiş olan itil:Hna
mede askeri zaruretıeı·in müsaadesi halin
de mayin tarlaları v.ücude getirilmiş oldu
junun alenen haber verilmesi ldzım ol
duğu esası va7.cdilmiştir. 

Askeri zaruretlerin bu suretle hareket 
cöllrneslne ne derecede mi.lsait olduğunu 
tayin etmek mi.lnhasır::ın Almanyaya ait
tir. L llnye itill\fname~i , ticari seyrLc;cfa
inl istihda f eden m::ıyinler vaz'ını menet
mektedlr, fak::ıt denlz yolları ilzerinde ve 
İngiliz snhllleri yakınında İngiliz harp ge
mllerinin mütemadiyen bulunması, bu 
mıntak::ılarda mayin t::ırlaları vücudc geti
rilmesini meşru kılmakta ve Almanyaya 
askeri gaye elde edilmPden eV\·el bu ma
yin tarlıılaruı ın vaziyet! hakkında bir gQ.-

----<O--

RumenK abinesi 
istifa Etti 

(Başı 1 incide) 
Rumen mahfillerinde hii.kı'imeiin 
mali ve iktısadi siyasetine karşı mu
halefetin gittikçe arttığını, iktısat na
zırının da bu yüzden çekildiğini bil
dirmektedir. 

• Londra, 23 (A.A.) - Hava Neza
reti, son bir kaç hafta içinde büyük 
Britanyanm hava yolu ile Rornanya
ya 36 Bleinheim bombardıman tayya 
resi teslim edilmiş olduğunun artık 
ifşa edilebileceğini söylemiştir. 

Bu tayyarelerin hepsi de Bii"kreşe 
\.'amııştır. Bundan takriben bir ay 
evvel yüksek rütbeli bir Rumen za. 
biti ile 12 pilot, ilk tayyareleri te
sellüm etmek üzere İngiltereye gel
mişlerdir. Müteakıben diğer pilotlar 
da gelmişler ve diğer tayyareleri 
Romanyaya götürmüşlerdir. Bu tay. 
yarclerlc üç hava filosu vücude ge
tirilecektir. 

.Demirspor • Konya Maçı 
_..,.......,..,. -

* Ziraat b:mkası, ııon bir ayda muhtnç 
çiftçiye yetmiş ton tohumluk arpa ve 
bu~dny tevzi ettniştlr. 

Kütnhyada 
H;walar mü~ait gittiğinden. kövlü he,r 

Renedekindn !azla zeriyatta bulunmuştur. 

* Hava Kurumu ~besi, yer ürünü 
gelirlerinin kalkması dol:ıyısile eıal~n va
rid<ıtını, sehir ve köyde yeniden !aza kay
dı suretiyle tellltlye ve bunun için heyet
ler teşkiline, pancar bedelleri tevziatın

dan iane alınması için de şeker fabrikası 
nezdinde te1'ebbQsat icrasına karar ver
ml,t.ir. 
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Suikastin Faili 
i dam Edilmiş 

(Başı 1 incide) 
ban olan bu iki İngilizin de suçlu 
olarak bulunacağı muhakeme, nazi 
harbinin ilk büyük tiyatrosunu teş. 
kil edecektir. Alman gazeteleri hfila 
bu suikast ile ehemmiyetli surette 
meşgul olmakta ve yakalanan Elser, 
Münih dramının başlıca şahsiyeti de. 
ğil, Almanyayı berhava edecek olan 
büyük bomba makinesinin ancak kü
çük bir çarkıdır, demektedirler. 

Bundan başka Alınan gazeteleri. 
yakalanan iki İngilizin tercümei hal
lerini yazmaktadır. 

Himmlerin iddialan 
Diğer taraftan Himmler, Münih 

sufkastiyle Vanlo işi arasında bir mü 
nasebet bulunduğunu söylemekte ve 
Entellicens Servisin Münih suikasti
ni yalnız teşvik etmekle kalmayıp 
para da verdiğini iddia eylemekte 
ve İngilizlerin La Heyde bir tcthif 
ve ihtilal merkezi tesis ettiklerini ve 
bu merkezin Almanyada faaliyette 
bulunduğunu ileri sürmektedir. 

İngiliz gazeteleri, Himmlerin bu 
tezinin hiç bir esasa dayanmadığını 
ve bu iddialan teyit edecek bir de
lil bulunmadığını müttefikan beyan 
etmektedir. 

Gazeteler, Himmler kaldmlan iki 
memurun Gestapoya proje ve plAn
lannı üşa ettiklerini söyliyerek, Gel 
taponun her şeye vakıf olduğunu öne 
sürmekle bu işin bizzat Gestapo tara
fından tertip edilmiş olduğunu itiraf 
ettiğini hatırlatmakta ve yakalanan 
İngilizlerin infilaktan bir gün sonra 
tevkif edilmelerini ve Holanda top
raklarından kaldırılmalarının en ha
yali bir casusluk filmine mevzu ola
bileceğini ileri sürmektedirler. 

Hadisenin tafsilatı 
Ga%etelere göre, htıdise şöyle cereyan 

etmiısttr: 
"9 teşrinisani 15ğleden sonra, iki İngfllz 

zabiti, ,.anıannda bir Holandalı olduğu 
halde, yine bir Holnnda4 şoför tarafından 
idare edilen büyük bir otomobille Venlo
da hudut hattından birkaç metre mesafe
de Holanda toprnğındnki kahven\n önüne 
varmışlardır. O anda gümrük parmaklığı
nın kolu kalkmış ve mitralyözle müceh
hez altı kişi bir Alm:ın otomobilinden ve 
Alman g(imrük karako1undan çıkmıştır. 
'Rımlnrriıın ilfl«i Hn1on...ı~ ....ı;,.... .. ı;ı.,. lı'Anıkn
lu önünde bckllyerek içeı"dcld Hol:inda 
:qıemur1nrına kıpırdanmaınalarını ihtai' •et
mişlerdir. Bir diğeri kahveye girerek, kah
venin sahibine ve biraz evvel hııdudu ge~
miş olan iki Almana ~1Hihlarını çevirmiş
lerdir. Diğerleri ise, Holanda otomobiline 
ateş ederek, şofikü yaralamı:ılardır. 

Bunun üzerine, otomobilin içindeki iki 
İngiliı.le beraber olan Holandalı otomobil
den atlamış ve Hoİunda gümrük karako
luna doğru koşmuştur. Fakat daha sokağı 
geçmeden mitralyöz ateşiyle yere serll· 
miııtir. Yüzbaşı Best ve yUzbaşı Stevem 
arabadan dışarı çekilmi3, elleri bağl.annµş 
ve silahla tehdit edilerek hududu geçme
ğe mecbur edilmişlerdir. Kahvede oturan 
iki Almanın da elleri bağlanmış ve Alman 
toprağına sevkedllmişlerdir. MQteakıben. 

Gestapo ajanları mitralyözleri kahvenin 
sahibine ve gorsonuna ve ıümrük memur
larına tevcih edilmiş olduğu halde, Holan
da otomobilinin basamağına çıkmıı;ılardır. 

Bunlardan biri yaralı şo!örO otomobil
den dııan atmış, motörü çalıştırmııl ve o
tomobili Alman toprağına aevketmlştir. 

Kırmızı beyaz renkteki gümrük mani
ası tekrar inmi~ ve otomobil Alman top
rakları içinde süratle kaybolmuştur. 

Kahve sahibi Ue gümrük memurlan • 
zaman Holaııda makamatına telefonla 
meseleyi anlatmışlardır. Holanda poltll, 
Venlo ~ehrine .ııeldikleri zaman hudut lril
kfuıet içindeydi ve yalruz Alman gümrlllt
çüleri vardı ki, bunlar da hiçbir fie7 aGr-
medikleri.nl söylemiıılerdir.,. · 

tzmirde İki Çinli 
Tevkif Edildi 

İzmir - Adi taşları elmas diye sa· 
tan iki Çinli burada tevkif ~ 

tir. 
-=:.o--.;.-

Rize ve Urfa Belediye Reisleri 
Ankara, 23 (TAN) - Rize beledi. 

ye reis1iğine Hasan Fehmi, Urfa be. 

lediye reisliğine Ömer Alayın inti· 

hapları tasdik edilmiştir. 

Çin l\Iilli Kongresinin 
Yeni Kararları 

* Kütahyayı daima tehdit eden sel 
fel~ketlnln önüne geçmek için, Nafıa Ve
kılletinln gönderdiği mühendis, belediye 
mimarı ile beraber tetkikatta bulunmu~
tur. 

Konya (TAN) - Buraya gelen Ts
tanbul Demlrspor klübü takımı Kon
ya İdmanyurdu ile yaptığı maçı bire 
karşı dört sayı ile kazanmıştır. Kon-

ya Gençlerbirliği ile yaptığı maçta 
da iki ikiye berabere kalmıştır. Re
simde her iki takım bir arada görül. 
meittedir. 

Çunking, 23 (A.A.) - Kanunu esa
sinin meriyet mevkiine konulması i. 
çin 21 teşrinisanide içtimaa davet e
dilen milli kongre, bazı kararlar tas
vip etmiştir. Bu me·yanda. Mareşal 

Çankayşekin icra heyeti riyasetine 
ve Maliye nazırı doktor Kung'un reis 
vekilliğine seçilmesi ve Çinin idari, 
mülki tamaroiyctinb sıyaneti ıçın 

ecnebi tecavüzüne itar~ı mukaverr,ı.ctc 
devam edilmesi mevcuttur. 
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Almanya hesabına 6 sene casusluk etmiş bir İngilizin hatıraları 

tt.ı.ısı:nc•n:·mım 
itiraflarını yazan : Reginald George Patrick Garbutt 

Berline Dönünce 
SukutuHayaleUğradım 

Tefrika No. 7 
Londraya vardığım zaman ilk i- lerdi. Zira onlar, vazifelerini bitiren 

şim, bittabi adreslerini hafJZ:ıma yabancıların işlerini bitirmeyi mu
yerleştirmiş bulundugıım bu iki zatı tat edinmişlerdi. Bu itibarla, yürii
bulmak oldu. Plfınımı onlar da çok düğüm, dolaştığım, girip çıktığım 
nıuva!ık buldular. Ve ben, hayli pa- yerlerde, daima, arkamda patlıya

ra vermek suretile, bahsettiğim rna- cak bir silah sesi duymaktan korka. 
kaleleri, İngilter~nin en muteber bir rak, soğuk terler döktüm. 
ticaret gazetesinde neşretme\{ ımkfı- Fakat muhtelli seyahatlPr yaptık
nını buldum. Tahmin ettigim gibi, tan sonra, kani olabildinı ki, benim 
makalelerin uyandırdığı alaka, çok hakkımda böyle bir niyetleri yoktur, 
büyük oldu. Ve yaln~z ilk üç, dört ve beni takip bile etmeml'ktedirler. 
gün içinde, İngiltercnin en tanınmış Günün birinde beni tekrar çağtr
tirmalarından birçok mektuplar al. dılar. l3en, yeniden iş vereceklerini 
dım. Bu mektupları, başka temasla- sanmıştım. Fakat btı sefer, karşıma 
nmda, iddiamı isp:ıt edecek birer çıkan Gestapo memunı, yiizüme bir 
vesika olarak kullanmalt üzere iti- sabıkalıya bakar gibi baktı ve: 
na ile sakladım . .Mektup sahiplcr;ne "- Sizin gibi. bir insanın boş du
de, tahriren, uyanan şüph<?lerini rncağmı sanmıyoru 7... Dedi.. Bize, 
kuvvetlendiren cevaplar yazdım. yapmış olduğunuz hizınetlcrcicn faz
Bittabi, o muteber gazetenin antenli la zarar vermeniz :htimalini diisün. 
kağıtlarına ve zarflarına yazarak dük. Bu itibarla Almanyadan u~ak
göndcrdiğim için, icap eden itimadı laşmnnızı istemek liizumunu duy
tclkin eden bu mektuplara da imza 

1 

duk. Nc~eye gitmek istersiniz? 
atmadım. Bu, hıç hatırıma gelmemişti. Ne 

Nihayet, az zaman sonr~. ilk fiıli cevap verebilir, neraye gideceğimi 
ınuva!fakıyete kavuştum: Fazla veh· söyliyebilirdim? 
ham bir sermayedar, o kadar telaş- Ben tereddüt edine~, muhatab!m: 
landı ki, Çekoslovakyadaki mühim- "- Eğer, dedi, paraya ihtiyacınız 
ce sermayesini derhal çekmek üze- varsa, verebiliriz!,, 
re, fedakarlığa bile razı oldu. Ve O anda, aklıma Belçika geldi: 
hissesini derhal devir alıp, sermaye- "- Belçikaya gideceğim!., dedim. 
sini nnkden, ve İngiliz lirası olarak Ve ben, Belçikada hürriyete kn-
ödeyecek kimseye, ylizde 15 kar bı- vuşmak ümidiyle oradan uzaklaşır
takacağmı söyledi. ken, elime sıkıştırılan paraya bak. 

Ben, Gestaponun yardımiyle, der- tım: Yalnız on tngi1iz lirasıydı! 
hal, bu sermayedarın arzusunu yeri- - B İ T T İ --
he getirmek imkanını buldum. Hele 

bu hareketin şüyuundan sorııa. çe- Hükümet Yunanistana 
koslovakyada sermayeleri bulunan 
firmaların telaşlan büsbütün ciddi
leşti. Ondan sonra, çok geçmeden, 
Çekoslovakyada, Himmler'in bekle
diği iktısadi panik başladı. Fakat, bu 
neticenin kazanılısından sonra, Ber
lin e Himmler'i gördü im gi.in, uğ-
radığım sukutu hayal çok acı oldu. 

Zira, o, benimle konuşurken, ba
na karşı tamamiyle itimat besleme
diğini gizliyememişti. 
Şimdi düşünün bir kere... Bütiin 

tneşru ihti~larımı, ır.esleğfmi, hu
lasa, hayatımdan başka her şeyirni 
nazilcre feda etmiş, üstelik, yine on
lar uğrunda, canrmı bile birkaç defa 
tehlikeye sokmuştum. Gırtlağıma ka
dar ihanete gömülmü7 bulunuyor
dum. Ve onlardan başka hiç kimse
ye sadakat göstermemiştim. Fakat 
buna rağmen, hnla, gözlerime şüp. 
heyle bakıyorlardı. Ve sözlerinden 
IÜphe akabiliyordu. O anda i!k de
fa olarak, onlara ihaneti, hatta o an
da bir cinayet işlemeyi, veya intihar 
etmeyi düşündüm. Zira bu şüphe, 
beni bir deliye döndürmüştü. Son
ra, onlarla alakamı kesmeğc ve na
llluskar bir hayata dönmeğe niyet. 
lendim. Fakat ne yapabilir, nereye 
gidebilirdim? 

Üstelik te, artık onlann emrinde 
hareket etmeğe mahkumdum. Zira 
)'aptıklanmı ifşa edebilirler ve ken
di kıllarına bile zarar getirmeden, 
beni ortadan kaldırtabllirlerdı. Bun
lan düşününce, artık içinden çok 
zor çıkılır bir bataklığa saplanmış 

bulunduğumu anlamanın müthiş acı
aını duydum. 

Münihte, Heinlein'den gördüğüm 

lnuamele de pek parlak olmadı. O 
da bana: 
''- Artık, dedi, sizden bir ricada 

bulunabilecek vaziyette değilim: Zi
ra artık, Südet Almanlarının müca
deleleri mevziilesmls bulunuyor. 
Siz, yine talimatınızı Himmler'dcn 
lstiyeceksiniz!,, 

Bundan da belliydi ki, artık, Hein
leinin de bana, benim yardımıma ihti 
Yacı kalmamıştı. Artık, bilfiil itavga 
Zamanı gelmişti. Ve ona, benim gibi 
profesörler yerine, bomba atacak, 
arkadan adam vuracak, :masum yu
valara kundak koyacak, yangın, ve 
Patırdı çıkaracak Kriminel yaradı
lışta elemanlar lazımdı. 

Himmler'le görüştüğümil:r. zaman, 
benden o da bir iş istememişti. An. 

Hayvan ihracına 
Müsaade Etti 

Ankara, 23 (A .A.) - Haber aldı
ğunıza göre, bir taraftan ·unnnistan 
ile olan ticari mübadelelerin inkişa. 
fu:ıa hizmet etmek ~e cliğer taraftan 
yurdun İzmir ve Traky:ı mıntakal:ırı 
canlı hayvan ihracahnı temin eyle -
rnek gayesile İzmir, Dikili, Kuşadnsı 
iskelelerlle, Trakya, canlı hayvan ih
raç merkezlerinden, Yunanistana mü 
him miktarda koyun ve keçi ihracı
na, Ticaret Vekaletince mlısa~de e
dilmiş ve alakadarlara bu hususta 
tebligatta bulunulmu~tur. 

---o---
Almanyanın Tahran Elçiliği 

Roma, 23 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: !talyada'k.l nazilerin şefi 
Ervin, Almanyanın Tahran elçiliğine 
tayin edilmiştir. 

BORSA 
23 - 11 - 1939 

Londra 
Nevyork 
Paru 
MilAno 
Cenevre 
Am'<terdanı 

Berlin 
Bn1kııel 

Atina 
Sofy:ıı 

Prag 

Madrfd 
VarşoVI 

Buda peste 
BOkret 
Reıtrad 
Yokohım• 

Stok.!) o im 
Moskova 

5.21 
130.36 

2.9780 
fl.7875 

29.1475 
69.70 

21.21!75 
0.965 
1.6025 

13.6025 

23.685 
0.915 
2.48 

Sl.045 
aı.0125 

F.SHAJ\f ~ TAITT'ti,AT 

Esham ve Tnhvll~t (izerlne ınua-
mele olmamıştır. 

--~~~--~------..) 

Satllık Yazıhane 
Galatada müsait bir mahalde, bir 

yazıhane bütün mefruşatıle çok eL 
verişli şeraitle elden çıkar;lacaktır. 
Galata, Mumhane caddesi Muradiye 
Han 13 No. ya müracaat. 

~aşılıyordu ki, nazil~rin artık bana Or. SUPHI SENSES 
lhtiyaçlan kalmamıştı. Fakat, ~un.~ 1 Mrar yollıın hn~tnlıklnrı mntehıı~!l1sı 1 
hissedince, içime bir korku çoktu. 
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Beyoğlu Yıldız sineması karsısı Lek· 
Beni, sırlarını ifşa etmem tehlikesini ter aonrtıman. FalôrlP.rıa nara~?.. 
&ınlcmck için, ortadan knldırnbilir- ' Tel : 4392' 1 

TAN 

Matbuat Cemiyetinin 
Bir Toplantısı 

'(Başı 2 incide) 
ban ~esler yükseldi: 

getirtilip, a:ı:a ofonların isimleri hi
rer birer okundu ... 

"- Doğrudur .• Bu tasfiye lazım- O zaman, konı:rede bulunanlar, 
dır! giiniin en candan knhkahasmı sanır. 
"- Evet .. Hakları ohnıyanlar rey maktan kendilerini alamadılar: Zira 

,·ennesinler! okunan adlar arasmda kimin ismi 
Rei!'! i~i yine kısa kesmek istedi: yoktu biliyor musunm:? 
"- Efendim.. Ben, burad:ı hulu. Bu tasfiyenin yapılmasına aleyh-

nan bütün arkada lnrı tanıyorum.... tar olan Ahmet Cemalettin Saracoğ
Bu tnlepte bulunanlar ,·chmc kapılı- tunun .. Yani .... Kongre reisinin! 
yorlar ... içimizde an o1mıy:ın yok. e 
tur. Boşuboşuna \'akit k:ı~·bcde~<'ği7... Ve ... İşte bilhassa hundan sonra. 

Fakat, i!iraz cd<'nler ağır bastık. dır ki, bizim cemiretin ortadım kalk. 
lan i~in, hu tasfiyenin yapılması ka. mnsına taraftar olanlar ekseriyet 
rarlaştırıldı. Ve cl'miyctin defteri te_kil ettiler! .. 

YENi 

Pudraya tam teninize en 
uygun rengi veren Kolori
metrik yeni bir makine 
icat edilm:ltİr. 

Bu makine sayesinde şim
diye kadar görülmemiş em· 

ıısız blr z 11 kıe yıml puU.. 
ra 'T'enkforl icat edilmektedir. 
Bu yeni pudra "su geçmez,, 
cinsindendir ve yağmurlu ve 

önünde 

KADINLARIN 
HAYRETi 

*-....... 
kolorimetrik 

bir makina vasıtasile 

i s t i h ı a r e d i 1 m e k t e di r 
*------' 

TENiN GOZELL1C1Nl 
tKl MlSLl ARTIIRIR. ........................... __ 
rüzgfırlı bır havada bile ~abit 
durur. Burnunun parlaması

na mani olur. En sıcak bir sa
londa dans ederken bile teni 
nizin tazeliğini ve sevimliliği
ni muhafaza eder. Hemen bu 
günden bu yeni Tokalon ud
raslJll tecrübe ediniz ve her 
gün biraz daha genç görünü
nüz. 

100 Lira Ücretli Bir Dizel Makinisti Aranıyor. 

Erzincan Bakteriyoloii Müessesesinden : 
l - Elektrik ve motor tamiri i~lerl bilmesi şarttır. 
2 - İstekliler ehliyetname, bonservis, askerliğini ifa ettiklerine dair vesaik, ıltı

sacn hal terecmesi ve iki kıt'a folografla birlikte ya bizzat ve.va yazı ile Müdürlu
ğilnıüıe müracaattan. 

3 - ikamet için mesken müessesece temin edilecektir. (9541) 

Çanakkale Belediyesinden : 
Ga7.ojen ve mazot maklnelerile diğer makine ve rnotörden ve elektrik işlerin

den anlar 150 lira ücretle bir makinist alınacaktır. Talip olanlann bu islere aid ve
saikle birlikte ikinciteşrin 939 sonuna kadar belediyemize müracaatları ilttn olu-
nur. (9457) 

Devlet Limanları işletme Umum Müdürlüijünden : 
İdarenin Mayıs 940 sonuna kadar !htJ;racı için muktezi aııgıırl yedi aıaml on ton 

benzin açık eksiltme suretile satın alınacaktır. Muhnmmen bedeli 2080 Ura ve mu
vakkat teminatı 156 lira olan mezktır benzinlerin ihalesi 27/11/939 tnrihlne raat
lıyan pnzartesi giinil !'aat on beşte Gatata nhtımındakl umum mOdUrlük binasında 
toplanacnk olan sntın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Bu baptaki şartname sözil geçen komisyonda her glin glSrOleblltr. (9269) 

i s'tanbul .··. Belediyeli ·. llGnları .· 
Kartal kazası hududu dahilinde Yak ııclğln Snmandrıı. mevkilpde bulunan Dev

lete ait araziden 5 ~ene müddeUe çıkıınlacak boya toprafının beher tonuna 20 
kuruş resmi nisbl tahmin edilmiş ve senevi !500 ton miktarında çıkarılacak top
raktan alınacak resmi nisbt açık arttırmaya konmuştur. İlk teminatı 37 lira 50 
kuruştur. İhale 11/12/939 Pazartesi günü ıaat 14 de Daimi Encilmende yapıla
cakb.r. Şartname Zabıt ve MuamelAt Müdürlilğü kaleminde görülebilir. Taliplerin 
ilk ~minat makbuz veya mektuplarlle ihale günü ınuaTYen saatte Dalm.1 Encü-
mende bulunmaları. (9701) 

·. İnh.i,s~rl~r· . Umum Müdürlüğü .ilanlar~ 
v ... . • . • 

CJnsl Miktar Muh. B. % 7,5 tem. 
Lira Kr. Lira Kr. 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

Boru levazımı 9 kalem 1086 45 81 48 ~8/XI/939 açık E. 14 
Ahşap perke 1100 M 2 2420 - 181 liO ., ,. 15 
Vermut Şişesi 50000 adet sif 3646 - 273 45 4/XII/939 ,. 14 

I - Değiştirilen nhş .. p parke ebadı mucibince ve ytne yukarda yazılı, ~ kalem 
malzeme ~artnnme ve miltredat listeleri veçhile hizalarında gösterilen usullerle sa
tın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminattan eksiltme gün ve aaallerl hi
zalarında ya.zilıdır. 

III - Eksiltme Kabatasta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve mOtredat listeleri her ıtın sörll geçen şubeden parasız alı
na~lleeeıt gJbf vermut lfıesi krokisi de tetkik edllebi.llr. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen ~n ve saatlerde ~ 7,5 etıvenme 
l)aralarlle birlikte meıkür komiıyona gelmeleri ilAn olunur. (9412) 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: 
İdaremiz Cinkografhanesl için yapılacak imtihan neticesinde intihap ~dilecek 

iki çinkograf alınacaktır. Taliplerin 29/ ll/939 günü saat on dörtte Mildilrlycte 
mftrac:ıatları. (9696) 
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Sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra mutlaka günde 3 
defa disleri niçin temizlemek lazımdır 

Çünk .. Unutmayın z kt!: 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin ı 

düteri, bademcik, kızamık, enflo

enza, ve hatta zntürrieye yol açtık

ları, iltihab yap~n diş etlcrile kök

lerinde mide humması, apandisit, 

nevrasteni, sıtma ve romntizma yap

tığı fcnncn anlaşılmıştır. Temiz a

ğız ve sağlam di!!ler umumi vücut 

nğlığının en birinci şartı olmuştur. 

Binaenaleyh dişlerinizi her giin -ıa. 

aka! 3 defa- (Radyolin) diş macunilc 

fırçalıyarak sıhhatinizi garnnti ede

bilirsiniz ve etmelisiniz. Bu suretle 
mikroplan imha ederek dislerinizi 

korumuş olursunuz. 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa dişleıinizi fırçalayınız. 

rı 
iol 

. . · ... ..;:,. ... ' .. 

UŞAK ÜLKÜ LİSESİ 
DIREKTÖRLÜGÜNDEN: 

9, 10 ve 11 inci sınıfımıza naklen namzed kaydedilmis olanlann 25-11-939 tari

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

melelerin! bitirmlycnlerln kayıdian silinecek ve yerlerine ba~kalan nlınııcakb.r. Ka

yıd için İstanbulda (YUCA ÜLKÜ) Llsectne dahi müracaat olunabilir. _ .. ___ .. _ 

BaJ, DiJ, Nezle, Grip, Romatizma:; 
evraUi, kırıkhk ve bütün aijrdarınızi derhal lieser. 

icabında CJÜnde 3 kaıe ahnabilir. -

Sayın istanbul Telefon 
Abonelerine: 

Şl§H santralı 25/11/!139 da saat 15 de faaliyete geçecektir. Abonelerimizin n
velce tevzi edılen 939 - 940 Telefon Rehberini o saatten itibaren kullannııya baa
lamalarını ve rehbere müracaat etmeden abone nramamalanru bilhassa rica ede-
rim. MUdürlyet (9667) 

_ Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma J{omisyonundan : 

1 - Muhafaza te~klll'ıtı içln sııtın alınacak 20 tane karyolanın 2.R/11/939 aah 
g{inü saat 11 de pazarlığı yııpılecaktır. 

2 - Tahmin tutan 240 lira ve ilk teminab 19 liradır. 
3 - Evsaf ve şartname ve nümune komisyondadır. Gl!rQlebrur. 
4 - İsteklilerin gQn ve saat e tık teminat mnkbuzlan ve kanun! vesfknlarfle 

birlikte Galata nhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci .kattaki komisyona gel-
meleri. (0674) 

Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

İşletmesi 
• A 

ilanları 

Hfılcn tatbik olunan Adalar - Anadolu - Yalova hattı tarifesi ~ mevsi
minde de aynen tatbik olunacaktır. 

Evvelce 30 İkinclteşrin 939 tarihinden itibaren lAğvedllecel! ntın olunan Bü
yükadadan saat 7 de hareketle Heybeliye uğrayarak kBprOye gelen ve köprO-
dcn lA.25 de Adalara kalkan seferlere de oynen devam olunac:ıktır. (9695) ..................... 

Ankara Asliye 4 üncü Hukuk Mahkemesinıl@n! 
939/ 545. Müddeialeyh: 
1stanbu1da I3ahçekapıda 4 ncfi Vakıf hanında 84 nunıaradn icrnyı fa

aliyet etmekte iken halen nerede olduğu bllinmiycn Amerikan Ek~. 
pres Bankası. 

Necati Güleç tarafından bankanız aleyhine acıhın hacz!n kaldırıl
ması ve icraca kesllen paraların iadesine karar verilmesi hakkındaki 
davanın duruşmnsı için 4.12.939 pazartesi günü saat 10,5 tayin edil· 
miş olduğundan o gün ve ~atte mahkemede bir mümessil veya vekil bu. 
lundurmanız tebliğ nıakamına kal m olmak üzere illin olunur. 

. (6018) (9631) 

Muhterem İstanbul Telefon Abonelerine : 
Bu aydan itibaren şimdiye kadar kullanılan fatura ve makbuzlar de. 

ğiştirilmiştir. 

Yeni faturalar ayni zamanda makbuz mahiyetinde olduğu fçln abo
nelere bu makbuzların ihbarname makamında kuponu verilecek ve te. 
diyatı müteakıp makbuz tevdi edıle cektir. Kuponlarda matlup bir ka
lemde gösterllmiştir. Makbuzlar matlubun teferruatını ihtiva eder. Te. 
diyatın hüviyet varakalan yanlarındn bulunan tnhsildarlarımızın vere.. 
ceklcri imzalı makbuz mukabili yapılmasını muhterem abonelerimiz-
den rica ederim. (7699) "MÜDÜHIYET 
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e Tıpkl güneşin • 
zıyası gibi 

e Yeni bembe_qaz ve gayet parlak zszk 

e Cereyandan tasarruf 

En az p_a .. aya• En bol aydınlık 
-

.aau~L-R -Bi-R-AD-E-Rlf-R iSTANBUL ANL-'ARA .' iZ.MiR 

• 

,.. Bu Hakikati Herkes 
Grip, nezle, enfloenza, sıtma gibi hutahkl ara tutulmamak için ıağlığınızı BlOGENINE 

kan ve derman haplarile sigortalaymrz. 
BlOGENlNE; en birinci kan, kuvvet, i,tiha yaratan ve tesirin i derhal gösteren bulunmaz 

bir devadır. 
BlOGENlNE; daima kanı tazeleyip kuvvet lendirir , halsizliği giderir, hariçten gelecek her 

tür lü mikroblan öldürür. Tatlı bir İftiha temin eder. S inir ve adaleleri ıailamlaştınr. zekayı 
yükseltir . Bel gevtekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. 

BIOGENlNE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıttan, soğuktan ve havalarin değİftI1e&İn

den müteessir olmazlar. Çünkü vücudü her zaman genç ve dinç bulundurur ve bu sayede 
müthiş akibetlerle neticelenen GRiP, nezle, enfloenza, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu 
hastalıklardan korunmak için büyükler sabah, öğle, akşam birer, sekiz Y8.lmda.n üstün ço
cuklar yalnız sabah, akp.m birer BIOGENINE almalıdır. Hasta olanların kurtulması için de 

bu miktar bir miıli arttırılmalıdır. Her eczane de bulunur. 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu 

Satınalma Komisvonundan : 
Cinai 

Kavrulmuş fındık 

Çekirdeksiz iV.ilm 
Kuru incir 
Ceviziçi 
Kuru kaysı Malatya 
F.lma Amasya 

M iktarı 

1900 
2200 
1900 
2300 
1000 
4200 

Elma Gümüşhane 4200 
Ayva 780 
Portakal Dörtyol 10700 

Beher klloıunun 
tahmin beedell 

45 
20 
20 
35 
70 
20 
15 
10 

4.375 
3.75 Portakal Alanya 5700 

Mandaline Rize 4000 2,5 

l ık El<alltme t e kil 
..tmlnat g Onll v e aaatl 

413 24 

4/ XII/1939 
Salı günü saat 

14 te açık 

eksiltme 

ı _İstanbul Kız Öğretmen Okulu muallim ve pansiyon kısımlarının yukarda 
mikdar ve beher kilo ve adet ve tahmin b edellerlle ilk teminatı ve eksiltme saati 
hizalarında yazılı yaş ve kuru meyveler açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme İstanbul Beyoğlunda İstik 1Al caddesinde Liseler muhasebeciliğin
de toplanan Komisyonda yapılacaktır. isteklilerin ilk teminatlarını belli gün ve 
saatten evvel Liseler Muhasebeciliği veznesine yatırılarak teminat makbuzlarını ve 
yen! yıl Ticaret Odası vesikalarını eksiltin e zamanında Komisyona vermeleri. 

3 - İsteklilerin 5artnameyi okul ldareı::inden görülüp okuyabilecekler! ilAn o-
lunur. (9527) 

Dünyanın meşhur şekercisi 
___ , 

ALI MUHiDDİN 
HACI BEKİR 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. 

KAYMAKLI LOKUM, KESTANE ŞEKERi 

T AHIN HELVASI, BAKLAVA 

________ , 
OSMAN SAKAR 

Müessesesinde 

Taksitle 
KÖl\IÜR SOBALARI 

Avizeler - Saatler 
Galata: Bankalar cad. 47 Voyvoda 
han zemin kat. Tel: 42769 Beyazıd: 
Üniversite cad. No. 28 Elektrik ida
resi karşısL 

Kadıköy: İskele cad. No. 33 - 2 

Diğer aatıt yerleri : 
Beyoğlu: İstiklAl cad. No. 316 Foto 

Spor mağazası. 
Büyükada: Gülistan cad. No. 2 

geros maiazası. •••" 

,.__ İHTİRA İLANI -11111ıı.. 

1 "Geriye tepen kısa namlulu 
otomatik silah,, hakkında alın. 
mıı; olan 29.12.1931 _günlü ve 
1308 sa.yılı ihtira beratı bu defa 

mevkii fiile konmak üzere ahe
re devrü!erağ veya icar edilece
ğinden talip olanların Galata'
da, İktısat hanında, Robert Fer
rive m üracaatlan ilan olun ur. 

Sahib i ve Neırlyat M Od UrO Halli LOtfO 

OÖRD 0 Nc0, Gazetecilik ve Neerlyat 

T. l- Ş. BaaıldıOı yer TAN Matbaa11 

. TORK TiCARET BAMKASI A. s. 

KURUL~Ş TARiHİ 1919 

Tamamen vatır1lmıs 
. 

sermayesı : T. L. 2.200.000 

ANKARA 

HER NEVi BANKA MUAMELELERi 

Telgraf Adresi: 

Umum Müdürlük! 

TORKBANK 

Subeler: TiCARET 
• 

. : ... ' ' 
1 , ~ • l •• ~. 

Ankara Hukuk ·Fakültesi ı;>ekanlığmdan : 
Fakülteye ceza hukuku grubu için imtihanla bir doçent alınacaktır. İmtihana 

ikinci kanunun onunda baslanacaktır. İkinci kAnunun beşine kadar yazılı mevzu
nun idareye teslimi Uzımdır. Talip olanların imtihan suallerini almak için Fakül-
te dekanlığına müracaatlan llAn olunur. (6011) (9684) 

Karadeniz Talebe Birliğinden: 
Birliğimizin sen~lik kongresi 26. 

11.939 saat dokuzda Eminönü halk
evinde yapılacağını bildiririz. 


