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5 KURUŞ GUNLOK SiYASi HALK GAZETESi 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
TAN gazetesinin okuyucularına 150 lrunışa verdiği 
elliyi mütecavız kitaptan mürekkep ta:n takıma ait 

KUPONUDUR 
:Bu kuponlardan 15 tane getirene kitaplar İstanbulda 150, 

memleket dahfilnden gönderilenlere 200 kurusa verilir. 

TAN'ı Alman a • • • 

Almak · İçin Viki Sahillerine Mayin Atıyorlar 
Teşebbüs Nedir? 

"\ 
Bizi, ilan Vermemekle Tehdit Eden" Bayer .. 

Müessesesidi.r. Mali Yardım Diye Gazetemizi 

Satınalmak için Vaki Olan Teşebbüs de 

Doyçe Oryent Bank Tarafından Yapdmıştır 

' ~ Yazan : M. Zekeriya SERTEL 

H itler "Kavgam,, adlı eserinde der ki: 
"Propagandanın teme~ yalandır. Yalan nekadar büyük> 

nekadar mübalağalı olursa o kadar müessir olur. Küçük yalanın 
tesiri yoktur. Çünkü küçük yalanı herkes IÖyler. Halk> uydura
mıyacağı, uydurulamıyacak zannettiği büyük yalanlara inanır.,, 

Alman Propaganda Nezareti bütün işlerinde Hitlerin bu sö
zünü kendisine şiar edinmiştir. 

iddialarını Tevsik Edemediler 

İngiliz gazetelerinden iktibasen TAN' da çıkan bir haber üze
rine n N . R ~i~ı:ı~mlr,ı 'riirk m~tlm::lt1 hakkmdrıki ith:.lJTlı da 
uuy1E!"mUa7.Zanı ·oır-yaiana dayanıyordu. · Bazı Tfiırk matbuatı-
nın İngiliz - Yahudilerle birleşerek Almanyanın Sovyet Rus
ya ile olan münasebetlerini bozmağa çalıştıkları hakkındaki 
iftiranın temeli de böyle bir yalandı. Nitekim, ellerinde bu id
dialarını tevsik eden vesika ve delil varsa bunları neşir için 
kendilerine açık bulundurduğumuzu bildirdiğimiz TAN sü
tunlanndan istifadeye hala teşebbüs etmediler. Bu iddiayı ile
ri sürmek için istinat ettikleri vesika ve delilleri getirip neşret
tirmediler. Çünkü, ellerinde böyle bir vesika yoktur, iddiala
rını isbata muktedir değildirler. Onların maksatları, sadece 
satın alamadıklan Türk matbuatını halk ve hükumet nazarın
da, beynelmilel efkarı umumiyelerde itibardan düşürüp kötü
lemekti. Ortaya attıkları büyük yalanla bu maksatlarına ere
ceklerini sandılar. 

Fakat, TAN, TürJi matouatına karşı tertip edilen hu sui
kastın maskesini indirip de bütün matbuat müşterek bir 
cephe altında yaylım ateş açınca D. N. B. şaşırdı ve sustu. 

Yalnız bu defa Berlin radyosu bütün hücumlannı şahsımız 
iizerine teksü ederek bana karşı medeni bir adamın ağzına 
Yakışmayacak küfürler savurmağa başladı. Bir taraftan da 
TAN'ı iddialannı tevsika davet etti. Bu sebeple TAN'ın Alman
lar tarafından tesir altında bırakılması ve satın alınması için 
yapılan teşebbüsler hakkındaki ifşaatunızı bugün tamamla
mak mecburiyetini duyuyoruz. TAN iddialannı tevsika muk
tedirdir, hiçbir korkusu yoktur~ fakat D. N. B. ajansı iddiala
nnı nasıl tevsik edecektir? .• 

Türkiyedeki Alman Aianları 

B iliyoruz'ki, ecnebi memleketlerde bulunan bütün Alman 
tebaaları Alman hükfrmetinin o memleketlerde birer 

ajanı olarak çalışırlar. Bunlann hepsi merkeze bağlıdırlar ve , 
vazife sahibidirler. Hatta Almanya seferberlik ilan edip harbe 
başladıktan sonra bile burada askerlik çağında bulunan Al
ınanları memlekete davet etmedi, kendiliklerincen askerlikle
rini yapmak üzere Almanyaya dönenlere de: 

"-Sizin vazifeniz bulunduğunuz memlekettedir. Geri dö
nünüz ve milli vazifenizi işinizin başında yapınız,, dediler ve 
bunlan geri gönderdiler. 

Hariçteki Almanlarla Almanyada Hariciye Nezaretine bağlı 
bir "Yurt dışı teşkilatı,, vardır. Bu teşkilat, yurt dışında bulu
nan her Almanın gördüğü, duyduğu ve ehemmiyetli bulduğu 

(Sonu Sa. 6 Sil. 4) 

Arabistanda Tanıdığım 

Fevkalôde Tipler 

Çocuk Sayfamız, 

8 inci Sayfadadır 
TAN, bugfinden Itlbaren çoculc sayfa
sını her hafta muntazaman neşrede

cektir. Küçük okuyueulanmızdan seki
zinci sayfaya bakmalamu rica ederiz. 

Muharrir arkadaşımız Kandem ir 'in ha
zırladığı bu dikkate değer seriye ait ilk 
Yazıyı dOn çıkan kısmının hulAsası ile 
birlikte 6 ıncı sayf~mu;d~ ~yunuz. 

!ll!!Iİlı-.. ....... ---------------------------
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lngiliz mayin 

Yeni Blok·-1 Hava Harbi Şiddetlendi ı- -POLONYA 
.... 

Karşısında 

Almanya 
.. __ 

Yeni ltalyan Siyaseti 

Hoş Görülmüyormuş! 
Bükref, 24 (Hususi) - Oni

venul gazete•inin Berlin muha
biri bildiriyor: 

Yeniden Sekiz Alman . 

Ta.11..qaresilJüşürüldü 
Londra, 24 (H1Uuef) - Alman ta~elerinin Şimal denizine 

ve İngiliz sahillerine mayin atm:aia devam ettikleri anl&fılmakta
dır. Manyetik tipte birkaç bomba Times körfezine ve sahilince
nubu prkiaine dütmüştür. Bu halin bu mıntakalarda tehlikenin 
mevcudiyetini izah ettiği, hatta bir Alman deniz tayyaresinin bir 
müddet deniz üstünde durduğu müşahede edildi ği iyi haber alan 

Tataresko Yeni Rumen 
Kabinesini Dün Kurdu 

Kabinenin Harici Siyasetinde Değişiklik 

Olmuyor, Gafenko Hariciyede Kaldı 

dır. 

Londranm tetkikleri 
Londra, 24 (Hususi) - Mayin har. 

Jtlmanya ile Romanya tltt'tUIMa en mühim müzakere mev.zuuna bi meselesi bir kaç cepheden tetkik 
te,kil etlen Rumen ~trol lnıyulan .(Yazısı altıncı ayfada). (Sona Sa: 8, Sil: 3) 

. 
Nez.dinde 

Türk Elcisi 

Cemal Hüsnü Yakında 

P arise Gidiyor 
Polonya harbinin nih ayet bulması 

üzerine Bükreşe gelen Varşova sefi
rimiz Cemal Hüsnünün yakında Pa· 
rise giderek Fransada kurulan yeni 
Polonya hükumeti nezdinde Türk!. 
yeyi temsile devam edeceği haber ve
riliyor. 

Varşova konsolosumuz Vahit. ~ 
len Varşovadadır. Öğrendiğimize gö
re, Polonyada yerleşmiş bulunan 600 
kadar Türk tebaasının yurda dönme
lerini temin edecektir. Çünkü, ora. 
daki vatandaşlarımızdan çoğu yersiz, 
yurtsuz bir vaziyete düşmüşler ve 
bombardımanlar neticesinde şehir he 
men baştan başa harap olduğu için 
işlerini terketmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. -----· .. lf1s, ~°'f1usu~)AKIJu~n 
Almanlar hiçbir hava hareketi 
yapmadılar. Son üç günde Almsn
lar 24 tayyare kaybettiler. Buna 
mukabil Fransa bir tayyare kay
betmiş, Ingilizlerin de ıki hafif 
tayyaresi yaralanmıştır. 

Harbin başlamasındanberi In. 
gilizlerin düşürdükleri Alınan tay. 
yareleri 48 e varmıştır. 

M. Daladier, bugünkü kabine ıç
t.imamdan sonra Italya ile Fransa 
hududu üzerindeki vilayetlerde 
askeri tedabirin rcfetlileceğini iliin 
etmiştir. 

Londra, 24 (Hususi) - Bahri:;" 
Nezareti Belfast kruvazörunu 
geçen salı günü hasara uğradığını 
ve tamir edilmekte olrluğunu iliın 
etmiştir. Hasarın bir torpil mi ve
ya mayin yüzünden mi hasıl oldu
ğu anlaşılmamıştır. 

Roma, 24 (Hususi) -- Sinyor 
Mussolini bugün Trablusgarp u
mumi valisi Mareşal Balboyu ka
bul ederek Şim3li Afrikadakı as
keri vaziyet hakkında malıimat 
almıştır. ltalya Şimal Afrıkasm. 
dakı askerı mczunıyet.eri yinnı 
gun uzatmıştır. 

Tan, makinesindeki hususı tertıbıa sa
yesinde bu sotu nda her gOn en son da
kika r elen haberleri v erecektir. Haber 
olmadı.tı ~n bu kısım boş kalacaktır. 
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Çocu ara 
Sorulan Sualler 
Ya.zan: NACI SADULLAH 

P aris • Soir gazetesi bir anket 
yapmış, alh ile on dört yaş a. 

rasındaki okuyucularına birçok su. 
aller soruyor. Fransız çocuklannm 
muhatap olduktan suallerden bazıla. 
rı da şunlar: 
"- Hitler kimdir? Ne.yapmak is

tiyor? Fransa ve İngiltere niçin Jıar
be girdi?,, 

Fransız çocuklan, bu fiç sualin, bi. 
rincisinc ve ikincisine, birer büyük 
adam ciddiyet ve vukufu ile, ve çok 
makul cevaplar vermişler. Fakat ü. 
ciincü suale verdikleri cevabı oku. 
~ca, gülümsemekten kendimi ala. 
madnn. Zira, ~ocuklnr, o üçiincü sua. 
le muhatap olunca: 

"- Fransa ve İngi.ltere, küçük 
milletlerin istiklalle~ini korumak i. 
çiıı harbe girdi!,, diyorlar. 

Nasıl? Cevap, hakikaten çocukça 
değil mi? 

Tütüncülere 
Kredi Verilecek 
Müstahsilin Elinde Bulunan Bütün 

Satm Alınacak. Yakında Piyasa 

Tütünler 

Açılıyor 
Ankara, 24 (TAN Muhabirinden) - Ticare! Vekaleti .. ~.le 

temaslarda bulunmak üzere şehrimize gelmış olan ~ut~~ 
tüccarları avdet etmişlerdir. İzmir tüfün piy~sasmın hır ı!u 
güne kadar ehemmiyetli satıslara sahne olacal!ı haber verı)
mektedir. 
Bu sene tüccarlarımızın müstahsil. 

lerin ellerinde bulunmakta olan yeni J 

rekoltenin tamamını mübayaa ede
cekları anlaşılmaktadır. Tüccarları

mızın Egede otuz !nilyon kiloyu ge
çen tütünlerin tamamını alabilmele. 
ri için kendilerine milli bankalar ta-

• rafından kredi açılması yolundaki ta-
Yalan ve Yanlış: lepleri hükumetçe kabul edilmiştir. 

Yağmurdan 

İki Ev 
Yıkıldı ' Milli bankalarımız her tüccarın va-

Bu mı!'lraı yazmak ta, bana, şu son ziyeti ticariyesine göre, kreli aça- Son günlerde yağan yağmurlnr 
giinlerdeki "Edebi,, milnakaşalan caklardır. Bu suretle müstahsilin lÜ- şehirde bazı hasaratı mucip olmuş.. 
hatılattı: Fuzulinin bu mısraındnn tünleri gelecek ekim mevsimine ka- tur. Bu meyanda Büyükadada Şeh
da anlıyonız ki, şair sözü, yani şiir dar tamam.ile elden çikarılınıj ola - bal sokağında Holancla Bankası di-
"yalan,, dır. Eğer bir anket açıp ta, caktır. ı rektötü Perükte ait evin yan duvan 
muhataplannn:a: "Romancı ne de- ispanya ile ticaret yıkılmıştır. Enkaz bu evin bitişiğin. 
mektir?,, sualiı~i soracak olursanız, Uzun müddet harp vaziyetinde kal deki Yaniye ait evin mutfağı üzerL 
ekseriyetten alacağınız cevap ta şu. mış bulunan İspanya ile memleketi- ne düştüğünden bu evin de mutfağı 
dur: miz arasında ticari mübadelelerin çökmüş ise de nüfusça hiçbir zayiat 1

'Romanc1, usta yalancı demektir!,. başlaması için bazı t~şebbüsler ya. olmamıştır. Her iki ev de polis ta-
Bu hesapça, "EdebiYat., ta, garip pılmıştır. İspanya ile mevcut ticaret rafından tahliye edilmiştir. 

Erzurumdan 
Trabzondan Kesilmiş 

Et Getirtilecek 
İstanbul Belediyesi et fiyatla

nnı daha indirmek ve hayatı 
ucuzlatmak için yeni ve mühim 
tetkikler yapmıya başlamıştır. 

Tetkiklere esas olan cihet so· 
ğuk havalı vagonlarla ve va
purlarla Erzurum ve Trabzon. 
dan kesilınis koyun eti getirt-
mektir. 

Bükreş Belediyesi şehrin et i 
ihtiyaçlarını bu slU"el.Ic temin 
etmekte, bu sayecle de eti daha 
ucuza mal etmektedir. Rom~n· 
yada muhtelif · şehircilik mev· 
zulan etrafında tetkikat yapan 
Vali ve Belediye Reisi Lfttfi 
Kırdar, bu meseleyi de bilhassa 
etüt etmiştir. Erzurum ve hava
lisinden canlı olarak İstanbula 
getirilen kasaplık hayvanlar bir 
çok ellerden geçtiği için maliyet 
fiyatı arttığı gibi hayvanlar da 
zayıflamak suretiyle müstehli
kin aleyhine ikinci bir zarar 

1 
doğurmaktadır. Bu tetkikat iler 
ledikten sonra icap ederse Bele
diye soğuk hava tertibatı bulu
nan bir vapur alacak ve Trab-

1 
zondan İstanbula kesilmiş et 
nakledecektir. Esasen Dahiliye 
Vekaleti de evvelce etin ucuz
latılması için Bclcı:Uyeye mü

ı him tavsiyelerde bulunmuştu. 
: .......................... . 

Otelciler itiraz 
Ediyorlar 

Oteller f ~in Realiteye Uymayan Şartlar 

Konulmuş. Bunların Tatbiki İmka·nsız Görülüyor 
Avrupadaki son siyasi buhran dolayısiyle şehrim~zde}\li h~: 

yük oteller sıkıntıya diişınüş, bat!a Per~pal~s .~tel~ rlc tatı.lı 
faaliyet etmişti. Otellerin iktısadı . va~ıyetı uze~ıne tcsır 
eden bu harici tesirden başlta beledıyenın de . o ... telcıle~e ba~J 
sıhhi şartlar ve kayıtlar koyması bir takım şıkayetlerı mucıp 

Bir Kadın 
Bir Kadını 
Yaraladı 

Kandillide oturan Azize ile kom
şusu Vasiliki ismindeki kadın ara
sında geçimsizlik yüzünden çıkan bir 
kavgada bunlardan Azize, eline ge. 
çirdiği bıçakla Vasilikiyi 3 muhtelif 
yerinden ağır yaralamıştır. Yaralı 
Nümune hastahanesine kaldırılmış, 
Azize bıçağı ile beraber yakalanmış
tır. 

ON1VERS1TEDE 

I 
olmakta ve bu sıkıntıyı şiddet 

Iendirmckted ir. 
Otellerin vaziyeti hakkında Otelci .. 

ler Cemiyeti reisi Şevket Ak şunları 
söylemiştir: 

bir itina ile seçtiğimiz manzum ve anlaşmasının müdd:?ti geçmiş ve ye. Bundan başka Hasköyde Kadriye 
mensur «yalan,, lardan mtltesekkil- nilenmemiş old~ğu için bu memleket sokağında Davide ait 4 numaralı ka
dir. Ve biz hunları, "yalan., oJihık- ile yeni bir ticaret anlaşması yapmak gir evin arka duvarı da yıkılmış ise 
tarını bile bile severiz. Vakıa, "Ede- icap etmektedir. Ticaret müzakere- de kimseye bir şey olmamıştır. Müttefikler Müşterek 
bi,, eserlerin "yalan,. la dola olduk- }erinin baş1aması bir zaman meselesi Çarşamba gecesi yağan şiddetli 
lannı biliyo~duk amma, "yanbş,, la olduğu için her iki hükumet bu mü- yağmurlardan Aksaraydaki kanali
doJn olduklarını bilmiyorduk. zakerclerin başlamasını beklemeden zasyon çukuruları tıkanmış, . polis 

Bir Tercüme Bürosu 

Kuruldu 

"- Ötcdenberi belediye, oteller
den bir çok şeyler istemektedir. Bun
ların bir kısmı teferruat kabilinde~ 
dir ve otelciler tarafından yapılması 
kolaydır. Fakat asıl mesele hava ve 
satıh meselesidir. Eski zabıtai bele .. 
diye talimatnamesine göre her şahıs 
için 4 metre murabbaı satıh ve 12 
metre mikabı hava istenmekte idi. 
Halbuki hazırlanmakta olan ve tara
fımızdan itiraz edilen madde odalar
da her şahıs için 5 metre murabbaı 
satıh ve 20 metre mikabı hava ko
nulmasının talebidir. Bu; ne inşaat 
kanununa muvafık, ne de bugünkü 
durumla mütenasiptir. İnşaat kanu
nuna göre, 2,80 tnetre tavan kabul e
dilmektedir. Kübik binalar ve diğer 
inşaat için müsaade edilen bu mik
tar, neden oteller için de tatbik edil
mesin. Diğer lavabo ve sıhhi şartlar 
arasında da realiteye uymıyan mad
deler vardır. Mesela pençerelerde ha
va tecdit edecek vasistas teşkilatı is· 
teniyor. Halbuki, otellerden başka 

hiçbir yerde bu sıhhi teşkilata ba -

Meğer onlar, hem •'yalan,, , hem dostane bir anlaşma yapmışlardır. merkezi ile Valde camii arasındaki 
de "yanlış,, escrlermfş! Buna nazaran ihracat için mevcut ka geniş bir sahayı sular istila etmiştir. 

Fakat acaba "yalan,, ı sevip te, rarnameden istifade edilerek İspımya Buradaki dükkanlardan bir çokları.. 
''yanlı~., a katJanamayı~Ymft neden? bu kararnamenin dördüncü maddesi na sular dolmuş ise de itfaiyenin vak 
Eskiler, büyük bir gaflet ~österirler hükmüne tabi tutulmuştur. Bu mad- •;~..t~ -.. .. t.ic.rnc>cü "-"'"·""·inrlo tr.-1"1iln• .... in 

~r: deye göre, !spanya ile takas ~uame- önü alınmıştır. 
"- ''Yalan., olmasın da, ''yanlıs •• ıcıc.an. y:<>-pıhır..J>..lz:tıl" Bundan boyle es- Denizlerde fırhna devam ediyor 

olsun!., derlern1i5. ki bir yumurta müşterimiz olan İS- Karadenizde fırtına devam etmek-
Halbuld şimdi biz, "yalan,, olan panyaya bol yumurta gönderilebile- tedir. Bir haftaya yakın zamandan

"Edebiyat,, a tapıp, onun "yanlış,, ceği gibi piyasatn1zda çok azalmış beri Bartın postalan yapılamamak. 
Janna kathmamamnkJa: bir ithalat maddemiz bulunan man- tadır. Bartına gitmek için bir kaç 

"- ''Yalan,, olsun da, "yanlış,, tarların da ithali mümkün olacaktır. gün evvel tahrik edilen Mersin va. 
olmasın demiş sayılmn7. mı~·t7.? Fa- Türk- Rumen ticaret anlaşması puru da Boğaz ağzında kalmış ve 
kat, eğer siyasi hadiselere bakılırs~, Romanya ile aramızd:ı imza edL dün sabah Karadenize çıkmış ise de 
bizim bu yeni tel\ıkldmiz uma.ne 1

- len ticaret anlaşması evvelki akşam fırtınayı sökemiyerek geri dönmüş. 
caplanna daha uygundur. Ve hugün, tasdik edilmiştir. Tasdikin metni bu- ve limana avdet etmiştir. Bu akşam 
hakikaten, sade edebiyatta değil, he. gün gümrüklere tebliğ edilecektir. saat 18 de Ülgen vapurunun Bartına 
men bita istisna her şeyde, "yalan,, , İhracat eşyamıidan maden kömü- kalkması beklenmektedir. F~kat ha
uyanhş,, a müreccahtrr. ''Yalan .. süy. rü deri susam, balmumu, zeytin ta- ' va böyle devam etti~i takdirde Ül
leyip, her vartayı sa\'u.,turmak miim- ne~i ve' zeytin yağı, tiftik, ham pa- genin de fırtınayı sölcemiyeceği an
kiindür. Fakat bir tek "yanlAı~., h_n- muk gibi maddeler .de lisansa, ya'?i !aşılmaktadır. 
reket, hazan insanların, hatta mıl- hususi müsaadeye tabi tutulmuştur. Tarı vapuru dün sabah Samsun 
Jetlerin hayatına mal oluyor: ~lm~n- ihracat faaliyeti yo1cularını da alarak Karadenize 
yaya baksanıza? Polonya hadısesıne Balkan memleketlerinden Yugos. çıkmıştır. 
kadar, bütiin zaf:rlerini" "yalan,, }_a lavya, ve Romanya piyasaları ~u~- Diğer şilep ve. yelkenliler henftz 
kazandı. Fakat hır tek yanh~ .. ~ u. dumuzdan pamuk satın almak ıçın Büyükdere önlerınden beklemekte -
zünden, bütün o zaferleri tclılikeye müracaatlarda bulunmuşlardır. no- dirler. 
soktu! manyaya pamuk ihracı lisansa tabi 

"Yalan,. sa:vesinde, daha kimlerin tutulmuş oldu~ için Yugosla_vya~~ 
neler kazandıklarını, ve ''yanlış,, yü. da ancak lisan~a göndı?rilebılecegı 
zünden dalıa kimlerin n~ler kay.het. anlaşılmaktadır. Dün iki ~emi tor!k 
tiklerini sorarsam~... Rırc;ok mısal- 1 İtal aya gönderi1mistir. Romımyaya 
)er sayabilirim ... Fakat "yanlı~ •• bir kesiane ve tuzlu balık, Fi!istine tu7~ 
iş yapmaxtnnsn, gelin, yine ''y~lan,, ı lu balık, Yunanistana taze balık, İs-
tercih edeyim de: veçe kuş yemi gönıfarilmiştir. İhra-
"- Bilmiyorum!,, diyeyim! cat için balmumu 92 kuruşa ve ba-

0 dem 90 kurusa ve k~ten tohumu ta-
Bay Neclp'e: lepleri arttığından fiyatı 11 kur!l§tan 
"- Berlln radyosu ti\rkçe neşrlyahnı, t h 26 

1 13 kuruşa, mavi haşhas o umu ' her akşam, saat 19 da, kısa da ga, l!l ve • bakl 
31 metrelerde yapar. Fakat, sakın yuka- susam 17, iç fındık 37,5, kuru · a 
ndaki yaz1mı o\..."Uyup ta kulak asmayın: 3 30 kuruşa yükselmiştir. 
Zira, "yalan., ı söylemek faydalıdır ama, ' yapak tiftik ihracat birliği 
dinlemek değlH - N. S. Yapak ve tiftik ihracat birliği te-

• • • sisi hakkında nizamnameyi '1azır1a-
Hicazın Parıs Sefırı mak için seçilen kombyon dün Tica-

Şehrimizc Geldi, Gitti ret Vekaleti teşkilatlandırma umum 
Hicaz hükumetinin sabık hariciye 1 müdürü Servetin reisli~i al~ında top

nazın ve halen Faris sefiri bulunan !anmıştır. Komisyo~ bır nıza~na;:.e 

F t Be Hamza evvelki akşam Av- hazırlamıştır. Bu nızamnamenı~ _u
ua Y · ·· b ·1 • ddenın ihrupa ekspresi ile şe:!:ırimize gelmiş kümlerıne gore, ~ ı.n ma .. . 

ve dün akşam tekrar Parise gitmiştir. raç ve sat~~~an pıyasa te:nevvuclerı 
Fuat Bey Hamza, Tcros ekspresi daima birlıgın murakebesı altında bu 

Yeşil ay Merkez Heyeq 
Top) anıyor 

Yeşilay kurumu merkez heyeti bu 
gün saat 13.30 da C:ığaloğlu Çocu~ 
Esirgeme kurumu binasındaki hususı 
bürosunda toplanacaktır. Yeşilay 
gençler kurumu da gelecek ayın 24 
ünde toplanacaktır. 

Yeni Profesörler 
İngiliz filolojisi profesörlüğüne ta

yin edilen Halide Ediple so:ı as~ e
debiyatı profesörlüğüne tayın edılen 
Ahmet Hamdi Tanpınar kanunuevve 
lin birinden itib:ıren derslerine baş
lıyacaklardır. 

. • 

s·u AL 

ile Beyruttan şehrimize gelen ailesi- lunacaktır. • .. • ı 
ni almak için gelmiştir. Un fıya~l~rı yuks~ldı 

S. _ Fener . Galata1aray ılmdlye 

kadar kaJ maç yapm11tır, Fenerbalıçe 

kaç defa ıamplyon olmuttur? 
C. _ Fener _ Galatasaray şimdiye 

kııdar 64 defa maç yapmıştır. Fener• 
bahçe üç defa şampiyon olmuştur. Gol 
hesabı ne Galatarasay F~erd~ fazla 
gol atmıştır. 

Yeni Bir Tramvay 
Hattı Yapılıyor 

Son iki gün ıçınde un fıyatlarında 
·hissolunur derecede bir yükseklik ı 
kaydedilmektedir. Bu pahalılık buğ- j 

Bir Ticaret Bürosu 
Kurdular 

Harp ekonomisini müşterek bir i
dareye tabi tutmıya karar veren İn
giliz ve Fransız hükumetleri müşte-- - - ---- ........ '""'"''•'- ----~- --- --
muşlardır. Müşterek büro Balkanlar· 
dan ve bilhassa Türkiyeden ithal e
dilecek mallar üzerinde tüccarlarla 
görüşmelere başlam::ık üızeredir. Bü
ronun mümessilleri bir kaç güne ka
dar şehrimize geleceklerdir. Piyasa
mızda tetkikler yapacak olan mümes
sillere 1'olaylık olmak üzere de şeh
rimizde bulunmakta olan ve ticaret 
işlerile alakadar bulunan bazı zevat 
Fransa ile ticari mübadelatın iyi bir 
şekilde işliyebilmesi, tediyatın ko. 
laylıklan hakkında piyasada düşünü
len çareleri ve mütaleaları tesbit et
mişlerdir. 

Fransanın almıya talip bulunduğu 
tütünler için İzmir, İstanbul firma
larından bir çoğu tarafından mütead
dit nümuneler gönderilmiştir. 

Beykoz Fidanhğı Ucuz 
Fidan Dağıtıyor 

Universitede talebenin kitap ihti. 
yacını karşılamak için her gün yeni 
tedbirler alınmaktadır. 

Bilhassa kitap tercümesine büyük 
ehemmiyet verilmektedir. Bu mak. 
satla bir tercüme büros•ı kurulmuş-

~leb; ~rtık kitap ~oksanlığı "<i~rdin
den kurtulmuş olacaktır. Eksik ki. 
tap ihtiyacı talebe tarafından bası -
lan notlar ile tamamlanmakta idi. 
Bu notların çıkartılmasına bu sene 
de müsaade edilecektir. 

Profesör Nissen Geliyor 
Ccrrahpaşa hastahanesi cerrahi 

profesörü Nissenin bugünlerde A
merikadan hareket ettiği haber alın-
mıştır. • 

Profesör İstanbula gelir gelmez es
ki vazifesine başhyacaktır. 

Tıp fakültesi kulak, boğaz, burun 
kliniği Cerrahpaşa hastahanesinden 
Guraba hastahanesine nakl~dilmiye 
karar verilmişti. Guraba hastahane.. 
sinde bu kısım için ayrılan yer ha
zırlanmıştır. Nakil işi bugünlerde va
pılacaktır. 

Rektör ve Dekanlar 
Ankaraya Çağırıldılar 

Üniversite rektörü Cemil Bilselle 
fakülte dekanları, üniversite tedrisat 

Vilayetin Beykozda meyvasız a- talimatnamesi hakkında görüşülmek 
ğaçlar fidanlığı müdiirlüğü fidanlı-. ve tedrisata verilecek yeni istika
ğında bulunan bütün fidanl~rın cins- meti tesbit etmek tizere Maarif Ve
lerini, yaşlarını v: s:ıt1ş fıy'ltl~ır~~ kaleti tarafından Ankaraya davet e. 
t~sbit eden, renklı tablolarlrı suslu dilmişlerdir. Dekanlar pazartesi ak. 
hır katalog hazırlamı~1:1r: B~ _se?e aını Ankaraya hareket edeceklerdir. 
fiyatl~ı da yarı yarıya ın~ı~n:-ışt.:r· ı ş E l b. t Fakültesi 
Beş yaşında saltsıaa yetıştırılmı ş, c e ıya .. . 
çam fidanlarının fiyatları 75 ve tar- : Üniversite edebiyat fakülte.sın~ t~u 
lada yetişen ayni yaştaki fidanlarını sene ~ek fazla ~alcbe. kayd~ü~:ş f:~ 
f' tl ı da 50 kuru~a indirilmiştir. Bu yuzden fakulte bınası, 
ıya ar ., \ "l t k"lAt . t' dememekte-B !'danlar haricte ancak beş liraya ku te eş ı a mı ıs ıap e. ~ , 
u ı · d" F k"lt · t teşkılattle mesa. satılmaktadır. Bu sene piyasaya muh 1 ır. a u enın a~ . . . ivarda 

telif cinsten tam 120 bin fidan arze- ı isin(') devam edcbıl~esı ıçın c t"l 
decektir. Fidanlıkta şimdi yetişmiş başka bir bin~ tedank et~~~ 's~:e bıu: 
bir hale gelen 400 bin fidan vardır. fakülteye bagh b~zı enstıtuler .

1 
. _ 
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C. - Devletin tesbit edecegı hplcr 
henüz te!';bit edilmemiş ve bu kısım 

halk radyola
0

rı gelmemiştir. Ancak halk 
radyosu tipleri, yani uzun, orta, kısa 

dalgalı ucuz radyolar vardır. Bunların 

şehir cereyanı ile çalışanları olduğu gi
bi, aklmüUltör ve batarya ile çalışanla
n da satılmaktadır. 

raya nakledilmesıne karar ver1 mış 
tir. Askeri tıbbiy~nin Ankaraya ıı~~
li meselesi tahakkuk ederse bu . • 
külteden boş kalacak bina. .edebıyut 
fakültesine tahsis edilccektır. 

1 --o---
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Ş ehir Meclisinin 
Dünkü içtimaı 

1 Şehir meclisi, dün mutat içtimaı-
1 nı yapmış, bir kısu:ı teklifler tetkik 

Eminönü ve Bahçekapı tramv:ıy 

şebekesinin görülen lüzum •üzerine 
genişletilmes i kararlaştırılmıştır: J?a
ha seri ve geniş münakale tem.mı ~
çin Paket postahanesi ve gümrük bı
nası ile yoku salonu caddesinden bir 
hattın geçirilmesi kararlaştırılmış ve 

day fiyatlarının 2 - 4 ~~a ~~dar yük j 8. _ Y•ıı altmıı beı1 geçen eand, a. _ F1n ve Hunlerln •••lları TUrk 
selmesinden ileri geldıgı g:ıbı boş un knanç vergisinden muaf mıdırf mDdUr'T 

• • için encümenlere, bır kısmı makama 
1 havale edilmiş, zabıtai belediye ta
! 1imatnamesinin mağşuş yağlara ait 
1 maddesinin tasdiki hakkındak~ tek. Çuvalı ithalatının ::ı.zalmR.Sından do- C. - Kazanç vergisi için yaş haddi c. - Evet, Tilrktürler. Att11Anın lrn-

.:ı yoktur. 65 yaşında olanlar sadece yol tı A aya Roma-layı çuval fiya_ tlarmın art:nas_ın1•1_ an I mandasında ti Ba vrup • 
vergisinden muaftırlar. n1 Batı Hun da tevellüt etmektedir. Evvelkı gune, • ya kadar ilerllyen Hu er, 

kad~b~çuv~un6,15kuru~~~ ı l.~s~.~~H~a~tk~r!a!dv:o~ı:~r:ı~a:e:ım=~~~~ı:~:'!'~~d:e~v:~:ti~T~r:rr;~;e~r;~~d~e~~~i•r·. -~~--· 
lırken dün bu fiyat 6,35 kuruşa fır- ~ 

lü küçük bir münakaşayı muc1p ol
! muş, bu da ait olduğu sıhhiye ve ik
i tısat encümenine havale edilerek içi timaa nihayet verilmiştir. 

h!PyJnft~t'lPJlıui\S~ 1?.~.-~e 1 ed_' ~:-l-?~
mektedir? Biz her yerde oldugu gı· 
bi pencereleri açarak havayı yenili
yebiliyoruz.,, 

Gars~n mektebi 
Müşterilerin otel garsonlarınd~~ 

~ikayeti hakkında da cemiyet reısı 
şunları söylemiştir: 

"-:- Müşterilerin otel garsonların. 
dan şikayet ettiği doğrudur. Maama
fih yalnız otellerin değil, lokanta, 
hamam, kahve, diğer umumi yer. 
lerde çalışan işç~ler için de bu şi~~
yet va}\idir. Biz, belediyeye verdıgı. 
miz mufassal bir raporda buna da te .. 
mas ettik ve bir garson mektebi a
çılmasını ileri sürdük. He~~z m~sbet 
bir netice alamadığımız ıçın muşte
rilerin şikayeti de devam etmekte .. 

dir.,, 
Otel tarileleri üzerinde tetkikat 

Belediye iktısat müdürü de ga:-son 

mektebi açmak için etüt!.- yapılmak 
ta olduğunu bildirmiş ve Otelciler 

cemiyetinin altı sınıfa ayırdtğl otel 
tarifeleri üzerinde yapılmakta olan 

tetkiklerin de yakında ikmal edile

rek tatbikatına başlanacağını ilave 

etmiştir. 

TAKViM ve HAVA 

25 Sonteşrin 1939 . 
CUMARTESi 

11 inci ay 
Arab1: 1358 

Gün: 30 Kası.ın: 18 
Rum!: 1355 

İk!nciteşrin: 12 
12.00 
16,44 

5,14 

Şevval: 13 
Gi.lneş: 6,59 - Öğle: 
İkindi: 14,30 - Akşam: 
Yatsı: 18,21 - lmsAk: 

- Hava Vaziyeti -
Yeşilköy Xeteoroloji istasyonundan alı

nan malClmata göre, hava yurdun Kara
deniz kıyıları ile Doğu ve Cenup Doğu~ıl 

bölgelerinde kapalı ve yer yer yağışlı, 

Egenin Cenup ve Akdenizin Garp kısım
larında bulutlu, diğer yerlerde ç~K: bulut
lu ve mevzii yağışlı geçmiş, rüzgiirlar no-
ğu ve Cenup Doğusu bölgelerı'lde Cenubi, 
dilter bölgelerde Şimali istikametten orta 
kuvvette, Ege denizinde kuvvetlice es
miştir. 

Dün tıstanbulda hava tamamen kAp~lt 

geçmiş, rüzg!lr Şimali Şark!den ıaniye;c 

3 - 5 metre hızla esmiştir. Saat 14 de 
hava tazyiki 1023,5 milibar ıcli. Sühunet 
en yüksek 9,6 ve en dilşük 5,8 santigrtı~ 
olarak kaydedilmlştlr. 

hazırlıklara ba~anmıştır. ------~la:m:ı~~~ır:·~--------------~------------------------------------------------------~--------------------------------------------1.;....:...._~--------~----....._ .__ ____ _ 
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G-QE]ı @ fifK 
Valimiz 11Realist .. 
Bir Adamdır 

Harp Yeni 
Bir Safha 
Arifesinde 

Yazan: ômer RıZICı DOCRUL 

Almanyadan gelen haberlere gö
re Ilitler, askeri '\"e sivil rüesa 

ile yaptıG'J müzakerelere devam et
mektedir. Bitler, dünkü toplantı es
na~ında harbi şiddetlendirmek ve 
miittcfilderin aldıkları iktısadi ted. 
birlere mukabele etmek için kati e
mirler vermiş bulunmaktatlır. 

MUNiH SUIKASTiNIN YENi SAFHASI 
Yakalanan lngilizler Seriinin 

Yazan: B. FELEK 

Y üzünü ilk defa, İstanbula ,·ali 
ta:dn edildil!i sırada gazete. 

cilerle tanı~mak üzere Matbuat Ce
miyetine geldif,'İ zaman gördüğüm 
valimiz Doktor Kırdara karşı, bir 
istnnbullu sıfatiyle beslemekte ol
duğum duygu~·u burada yazmaktan 
kendimi alama(lım. 

Almanyanın vereceği knti karad:ı.
rı biitün diinya, bilhassa Alman mil
leti ~ahırsızlıkla beklemektedir. Fa· 
kat henüz harbin mecrası üzerinde 
kati tesiri haiz olacak hiç hir şey gö. 
:rülmemiştir. Gerçi arada tayyare. 
lcrden paraşütlerle mayn atmak, 
muhariplere ait olsun elmasın rast
gele her gemiyi batırmak yolu tu
tulmuş ise de bunun da kati bir te· 
siri haiz olamıyacağı, geı·ek tahtcl. 
bahir harbinin, gerek mayn harbi. 
nin, batta tayyare harbinin ınfüte

f"ıkleri yrldırmıyacağı, Almanyıtnın 

da 7enilmez bir vaziyette bulundu. 
.ğmıu göstermiyeceği d:ıha şimdiden 

anlqılmıştır. 

O halde ortada, Almanyanın ynp· 
rtığı emrivaki.in müttefikler tarafın. 
dan kabul olunmasmı kap ettirecek 
bir şey yoktur. Hatta üstelik mütte
lfikler tarafından tatbik edilen iktı· 
ısadt ablokanın tesirini gösterıniye 
ıve arttllnuya başladığını ispat eden 
tımareler çoğalmakta Ye bu sureıle 
Almanyarun verdiği veya vermek ü. 
zere oldaiu karar, meraklı kıymeti· 
nl muhafaza etmektedir. Yani Al. 
nıanya, bugünkü vaziyE'tin içinden 
ftkmak için muzaffer bir taarruz 
yapmak mecburiyetindedir. Fakat 
bu katt darberi nerede ve nasıl yapa. 
cağı belli değildir. 

Almanya Zigfrid hattını inşa et· 
mekle Majino hattının aşılmaz oldu. 
ğanu zımnen kabul ettiğine göre 
müttefiklere katı bir darbe .ndirmek 
Jçln ne yapacak? Holanda ile Bclçi· 

--•tJLA..&.& ): b._.,.,._...,._ bW".a.&A .; 

l1ir çevirme hareketine zemin hazır. 
lıyabilir. Fakat bunu yapmanın dn 
mevsimi geçmiştir. Motörlil kıtaların 
bu sırada bu memll"ketleri kolay ko
lay geçeı:niyeceğl, mütehassıslar ta
rafından açıkça söylenmektedir. 

O halde yalnız lıava sllahma mı 
güvenilecek ve onun tek başına kati 
bir netice vermesi mi beklenecek? 

Ful~at askeri mütelı::ıssıslarn görl', 
İspanya ve Çin harpleri, hatta Po· 
Ionya harbi böyle bir netice bekle. 
nıenin doğ;'tl olmadığını ı;östermiş. 
tir. 

Sonra Almanlar tayyıı-re silahm:ı 

güvenerek müttefiklerin sivil h
0

:ılkı
na taarruz ettikleri takdirde miitte· 
fiklerin de ayni tekilde hareket et. 
nıelerl beklenir. Almanya ise bu 
mukabil taarrtıztın Alman milleti ii
zerinde bırakacağı tesiri dikkatle 
hesaplamak mecburiyetindedir. lla
husus fimdiye kadar yapt1an tet'rii· 
beler, müttefiklerin hava ı:;il:1hı ha. 
lamından daima üstünlüğiinü göster. 
:ınfştir. Nitekim son gfinJcrdc vuku 
lıulan bütün hava hareketleri de 
nıfittefiklerin bütün üstünlüğünü te· 
yit etmiştir. 

İngilterenin en tanınmış askeri mu 
harrirlerinden General Chııdcs 

Gwynn vaziyeti şu ~ekilde hulasa t>t
nıektedir: 

"'Almanyarun Pındiye kadar bir 
karar vere~esi onun ansızın bir 
karar vermlyecefini ifade etmez. Fa· 
kat Hitledn hedefi en kati hareketi 
Yaparak yıldınm siiratiyle netice al. 
ıtıaktır. Müttefikler de buna göre ha. 
zırlanmnktadırlar. Bitler, neye ka · 
rar verirse versin muhakkak olan 
bir şey, ordunun bu karan tatbike 
nğraşacağıdır. Fakat deyam eden te. 
reddüt, verilmesi istenen kararın 
bir ı;ok itirazlarla karşılandığım 
gfüıtermektedir. Hareketsizliğin de. 
vamı, yahut askeri harekatın mu· 
vaCfakıyetsizliği yüzünden Alman 
ıtıilletinin ne hissedeceği de pek bel. 
li değildir. Fakat Almanlar uzun bir 
zamandanberi vesika ile yaşamakta, 
ırıesal saatlerini liizumnndan fazla 
uzatmakta, ve ahlokanın tesirini his. 
setmcktedirler. Bu itiharla vaziyetin 
bu şekilde devamından hoşnut ola· 
caklann6 söylcmiye imkan yoktur . ., 

Sulh Te.kliflerini Londraya Valimiz "realiste,, ve "realisa
teur,, bir adamdır. Bu kelimeleri 
Fransızca :razdığımdan dolayı öziir 

Götürmeğe Memur idile 
Gestapo ajanlan tarafından yapıldı~ Alman hükumeti nez<lind~ protesto. Bu muhabir şunu .ilave ediyor: 

dilerim. Bunları, hakikati gören \'e 
diişündiiğiinü tahakkuk ettiren diye 
de terciime edebilirdim. Ama o ke· 

limelerin kuvvetini haiz olamM:dı. 
Doktor Liıtfi Kırdan daha zayıf ter. 
cümclerle vasfetmek istemediğim 
için o frenkçe sözleri kullandım. Ku
sura bakılmasın! 

Paris, 24 (Hususi) - Buraya gelen 
malıimata göre, 1fünih suikastinin 
faili olarak yakalanan Elser 937 den
bcri bir tahşit kampında mahpustu 
ve mahpusiyeti geçen haftaya ltadar 
devam etmiştir. Geçen hafta EJser i
le bir arkadaşı kamptnn alınmtş, İs
viçre hududuna kadar götürülmüş, 
sonra burada suçlu diye tevkif olun
muştur. Almanyada çalışan gizli hür
riyet radyosu da bu yolda m:ıliımat 
vermekte ve Himmler'e hitaben o
nun Elser ile arkadaşlarının maS\t
miyetini çok iyi bild~ğini anl::ıtarak 
Himmleri itham eden sözler söyle -
mektedir. 

ğı Alman hükumetince kabul edil - da bulunduğunu, Il3ndelsbald gazc. Tahmin ediyorum ki, hi.ıluimet, bu 
mesi üzerine Holanda hüklımetinin, tcsinin Bcrlin muhabiri bildiriyor. protestoya, Gestaponun, y.::ıka!::ınan 

' Ho!andalı subay üzcdnde iki tane 
Bayram tatilinden istifade ederek 

Bükreşe giden vali, iki gün evvel ls
tanbula döndü. Bükreş seyahati hak. 

kında gazetelere verdiği beyanatta 
hu kom~u payitahtın, İstanbulun 
imannda, bii~ iik şehirlerden daha 
fazla bize modellik edebileceğini 

söyledi. Ne kadar evvel olduğunu 

şimdi hntırlıyamıyorum. Ya Biikrcş, 

Yakalanan lngüizlerin 
astl vazileleri 

Londra, 24 (A.A.) - Reuter •ıan
sının öğrendiğine göre, 9 teşrinisa. 

nide Venlodan Almanlar tarafından 
kaçınlarak Almanyaya götürülen İn
giliz yüzbaşısı Stevens ve Best Al
man • Holanda hududunda İngiliz 
hükumetinin malumatı altında bulu. 

Adliye Vekaleti 

Mahkeme 
Harçlarını 

Azaltıyor 
Ankara, 24 (Tan Muhabirind~n)
Adliye Vekaleti harç tarifesi ka

nununda tadilat yapan yeni bir ka
nun layihası hazırlamı~tır. Halen 
mcri olan kanunun tatbikat bakımın
dan bazı noksanlıkları görüldüğü, 

yeni bir takım ihtiyaçları karşılama
dığı ve bazı esaslı noktalan da mes
kut geçtiği görülmü~tur. Yeni hü
kümlerle harç miktarında halk lehi
ne tenzilat yapmayı istihdaf eden bu 
layiha hazırlanarak önümüzdeki gün 

Hariciye Vekili 
Harici 

Ticaretimizi 
Anlatıyor 

ayrı hüdyet varakası bulundu ~,u ce
vabını verecektir. Bu nokta. hadise
nin, vahim siyasi akhler yapacağı 

zannını uyandırmaktadır. 

Belgrat, 24 (A.A.) - H:avas: 
İyi haber alan mahfillerde söylen

\ diğine göre, son karglşalık1ardnn ev. 
vel Prag'da bulunan bazı Almanların 
verdiği malumat ve Alman tenkil ha
reketinden evvel ve sonra cereyan e

Tanınmış Fransız gazetecilerinden den hadisler Alman zimamdarlarının 
biri, Hariciye Vckilimizle mühim bir bu tenkil hareketini evvelce hazırla
mülakat yapmıştır. Muharrir, bil- dıklarını göstermektedir. Almanya. 
hassa Türkiye - Almany.ı iktısad.l mü nm ba~lıca gayesi 1~ hemyada ve 
nasebatına temas etmiş ve mülakata l\foravyada Çek halkının pasif mü. 
"politika iktısada bağlı de&til midir?,, dafaa hareketlerine kati olarak niha
sualile başlamıştır. Şükrü Saracoğ. yet vermektir. 
ıu "iktısat politikaya bağlıdır,, diye Ayni mahfillerde son hildiselcrin 

cevap verdikten sonra Türk • Alman Gestapoya P~ag üniv~~~resi~i kap:ıt
ticari münasebatımn bir tarihçesini mak, talebeyı ve pro!esorlerı nefyet
yapmış 31 ağustosta müddeti biten I ınek, operatörJirasek gibi harnr~tli 

Al ' T" k ı· t h d · · Al vatanperverleri haydut şeklinde gös. man - ur ıcare mua e esını 1 • ~ •. 

ya Atina, ya Belgrat Jıulllsa bu üç 

Balkan payitahtından biri için bir 
kaç sene ev,•el yazdığım bir yazıda: 

''İ~tanbulu bu şehre bcn7.etecck 
belediye rl'i'>inin heykelini dikmeli. 
yiz,. demiş olduğumu pek iyi hatır· 

larım. 

İstanhtılun lmannda. şehrimizde 
kurulacak belediye ,·e amme miies. 
seselerinin tesisinde A vrupamn Ber

lin gibi. Pari~ gibi, hatta Pc~te, Prag 
gibi şehirlerini nilmune almak doğru 
olamaz. Bizde ne bu ~chirlet'İn irat nuyorlardı ve bir müddettir de bazı 

yüksek Alman ricali ile temasta idi
ler. Bu iki zat kaçırıldıkları 9 teşri
nisani tarihinde, İngiliz hükumetine 
tevdi edilmek üzere bir Alman me
fiıuruuun vcn:.-c~gı :suın tt!Kıuıerını 

1 ·ı k d 1 termek fırsatını verdıgi soylenmek-man ann yem eme arzusun a o ma- .. .. 
Layiha esaslarına göre, sulh mah- dıklarını, halbuki Fransa ile aramız- tedir. Bir tek darbe ile butun Çek 

kemelerinde görülmekte olan dava- da yeni bir ticaret anl11şınası yap- münevverleri Almanyanın muhtelif 
ıara ait olan harçlar daha az bir de- bb" d' Alm 1 d noktalarına dağılmış, temerküz kamp 

mıya teşe us e ınce an arın <>. , 
- ---,, - ~-" "-''J•·- '1'>----ı- ı... ..... -ı..... yenıaen bızımle anlaşmak arzusunu larına kapatılmıştır. !3unu yapmaıt-

lerde meclise gönderilecektir. 
mcmbaları, ne onların imar ''asıta
lnrı. ne de onlarınki kadar geni~ şe. 
Mr ihtiyacları vardır. Biz, bize yakın 
modeller aramalıyız. 

almak için vaki davet üzerine Venlo
ya ·gitmişlerdi. Stevens ve Best hiç
bir vakit Almanlara İngilizler tara· 
fından sulh teklifleri tevdi etmemi~
lerdir. 

tashihi karar ve talik talepleri gibi izhar ettiklerini söylemiş ve sözüne la BcrHn Çek şehirl~:min ve ~as.~b~-
tarafların yekdiğerini ızrar mahiye. şöyle devam etmiştir: larmın mukavemetını kırmagı umıt 

Pariste. Londradn, Berlindc vardır 
diye İstanhulda bir ~·craltı dt>miryo. 

tinde görülen ve mahkemeleri işgal etmektedir. 
"- Almanya muharip bir devlet lu yapılırsa, şliphe iz faydaın olur 

ama bu ~ehir için kaldıram1yacağı 

kadar nğrr bir masralla sade<'e bir 

liiks temin edilmiş olur. Çünkü di· 
ğer ve daha ucuz nakil ''asıtalariyle 
bu işin yapılması mümkündür. 

ve işlerin uzatılmasını istihdaf eden Almanyanın ikinci hedefi Çek dev 
olduğu cihetle onunla bir ticari an-

hususlara müteallik harçlar kısmen let adamlarından Paris ve Londrada. 
laşma yapmamız aleyhimize olacak 

Alman memuruna mülaki olmak tenzil edilmiş ve ayni zamanda ce- ki Çek mültecilerinin faaliyetini ten-
zai hükümlerle de techiz edilmiştir. idi. Çünkü muharip olması Alman- kit mahiyetinde söz almaktır. üzere Venloya geldi?deri vakit ta;ır_ 

ruza uğramışlar ve Holandı. hudu -
dundan Alman topraklarına götürül
müşlerdir. İngiliz makamatı bunların 
Berlinde ve hayatta bulundukların. 
dan haberdar edilmiştir. 

B d b k h 1 Yayı taahhütlerini y"'rine getirmek. • 
un an aş a ukuk ve ceza işe- " Polonyada teJhış 

ten menedecekti. Halbuki biz, mu-
rine davet olunacak şahit, ehli vukuf Londra, 24 (A.A.) - Reuter ajansı 

harip olmadığımızdan taahhütlcri- İ~te \'ali hi.iyiik şehirleri bıraka. 
rak İstanbulun imar işlerinde Biik. 
rcş gibi beldelerin umran çalışma· 
ları ve şehir miless~clerini miltalaa 
etmekle reafüıt olduğunu göstermi~
tir. 

ve ehli hibre ücretlerinin tokdir ve bildiriyor: Faris radyosu, Almanln-
mizi aynen ifaya mecbur olacaktık. 

Bu İngilizlerin vazifefori hakkında 
Holanda hükumeti malfımııttar idi. 
Öyle anlaşılıyor ki, Alman siyasi 
polisi bazı yüksek ~lman maJ1afıli. 
nin muslihane hareketlerine mani ol-

istifası yeni hüküml~.rle tesbit edil
miştir. Ve bu arada hakimlerin lü • 
zumsuz ücret takdirlerinin onune 
geçilecek yeni kayıtlar konulmuştur. 

Bu kanun meriyete girdiği sırada 
görülmekte olan davalarla tahkikat, 
ve icra, iflas işlerinde 118 ve müte
addit maddelere göre bn kanunun 
hükümleri tatbik edilecek hususlar 

mak için bunları tevkif etmiş ve son
ra da Münih suikasdile alakadar gös. 
termeyi düşünmüştür. da meriyet tarihinden sonra yapıla

cak muamele için kanuna göre harç 
istifa edilecektir. 

Velno hadisesinin gayri mesul ve
ya meçhul şahıslar tarafından değil, 

• Almanyada l1asılan, fakat Almanya haricinde yayıl. 
mamasına ehemmiyet verilen birtaknn haritalar nazist 
lcrin 1938 de hnzırladıklan fütuhat plllnını if'5a t?tmek. 
tedir. Bu haTitalan ele geçiren ve bir suretlerini Dailv 
Telcgraphe gazetesine veren siyasi muharrir Vidor 
Gordon Lennox, nazistlerin fütuhat planı hakkında şu 
malumatı ,·eriyor: 
"Ahnanyanm hedefi 1948 senesine kadar - İtalya, Ce. 
nuhu Şarki F'ram:a ve Cenubu Şarki İspanya hariç kal. 
mak iizere - hiitiin A vrupaya hakim olmak ve geri do 
kalan lıa' aliyi İtalyan mıntakası tanımaktı. 
Uu 11rogr::ımın tntbiki icin ht?r bahar ve sonhahnr mev
simlerinde l!Ml ~enesi~in ı:;onun:ı kadar bir hareket 
) apılacnk ,.e tasarlanan saha işgal edilecektir. Sahalar 
~ımlardır: 

1938 ilkhaharındn: Avn.sturya 
] 938 !'Onl1ahannd:ı: Çekoslovakya 
1939 iJkbalmrında: Macaristan 
J 939 sonhahannda: Polonya 
1940 ilklınlıarınoa: Yugosln\')'a 
1940 sonhalrnrında: Romanya, Bulgaristan ve Tiirid. 
yenin Rumeli kısmı 
1941 ilkbaharında: Danimarka, Belçika, Dolanda, İs. 
viçre ve Liyonun Şimalindeki bütün Fransa 
1941 Sonbahannda bütün Beyaz Rusya, Ukrayna ve 
Hazar denizi gerileri (Yani Avrupa Rusyasımn şöyle 
hö~·le yarısı) 

Riitün bunlar :ra1nldıktan sonra. sıra İnıriltereye ırele. 
cckti. 

En mühim ihraç maddelerimizden 
birisi olan kroma h.:ılen Amerika 
müşteri vaziyetindedir. Yüzde ellisi

ni alıyor, mütcbakisini de İngilt!:'re 
Fransa mübayaaya hazırdır. Fransa 
ve İngiltere ile yeni ticari müzakere. 
lere başladık. 

Fransa ve İngiltercyc olan dostlu
ğumuz sarsılmaz şe!ulde olup, bunu 
daha geniş bir iş birliği ile takviye 
arzusundayız.,, 

rın işgali altında b!llunan Polonya 
topraklarında bir tethiş rejimi tat
bik ettiklerini de haber vermektedir. 
100 kişi kadar kurşuna dizilmi~tir. 

Toulouse rndyosuna göre, oradaki 
yarı resmi Polonya ajansı bu rejimin 
günden güne şiddetlendiği ha berini 
almıştır. Her giin Polonyada en kü
çük kabahatlerden dolayı idam hü. 
kümleri verilmektedir. Sınai tesisat, 
sistemli bir ~ckilde Polnnyadan Al -
manyaya nakledilmektedii'. 

Valinin yaphklannt beğenmiyen. 

ler ,·ardır. Belki Şehir Meclisi içinde 
de Ltanbulun bu~ünkii imar siste· 
mini iyi hlllnuyanlar me\'cuttur. 

Bent'e bundan daha tabii .bir sey 
olamaz. Herke.si ayni şekilde düşün. 
dürmek ve ayni fikir etrafında top. 

lamak mfimkün olm1yaeağınn göre 
Doktor Lutfi f{ırdarın da :'\·aphkla
nnı beğenmivenler olması normal 
bir mfü;ahededir. 

l\fl'sela İs tan hulda Beyoğlu t'adde. 
derece uygundur. Mesela 1933 de llitler tarafın(lan c;inin bozuk kaldırımları dururken 
Urunsurch·cJcki ~iiksek teknik mektebi askeri ilimler Taf sim Bah~esinin tanzimini, oraya 
profesiirliiğünc tn~·in olunan Ewalde Baurc "Raum und bir ~chir gazinosu yapılmasını doğru 
Volk., (Arazi ve halk) adlı eserinde İngiltereyi orta. bulmıyanlar görüyorum. UnutmAma. 
dan kalclırnıanın sok kolay bir iş olduğunu anlatarak Iıyız ki; vali herkesin düsiindüğünii 
Cl.iyor ki: değil, kendi diişiindü«ünü tatbik e. 
"Fı·ansamn fmhas1; Holanda, Belrikıı ve Cenubl Do. eler. Miisfakil fikirli ve kendi kendi. 
nlmarkanın iJhakı üzerine Alman sahili Danimarka. d ne düşüniir her a amın yapacağı da 
dan Man2 denizine ve Atlas Okyanuo;:una kadar nıana. budur. Valinin en biiyük kıymt>ti şu. 
cak, İngiliz dt>niz kuv,·eti felce uğTayacak Ye İngilte. radadır ki; miinasip ve lii7.umlu gör-
reyi istila eimek çocuk oyuncağı olacaktır.,, düğii herşe~ i , ·akit kavbctmcden 

* derhal tatbikn gl't'mektc ,.e onu ta-
A,·nl nta göre. Almnnyanın Damigden sonra lıcdt>fi, 

hakkuk l'ttirmekteclir. Gdrliğindf'n 
Uiksenıbur~. Holanda ve miistemlekelerini, nckika İ 

heri stanb11lda gCirdii~iimi.iz giize 
\'e miistemfolıl'forini, Alman Fransa"'ınt (Ynni Flnn<lcrs 

carpan yenilik işte budur. 
\'e Alsns Lorcn', Fransız Sudan'ı, Yugoslavya, Polon. 
ya. Lih,.am•a ve Danimarkadır. Yanlış mı Yarı1yor, doğru mu ya· 
Lehistana knr~ı ,·ukubulan teca,•üz, bu geni" istil:l pıyor diye tetkik etmeden bari:ı: bir 
pro~rmmnm tatbikine gt'cildiğini gö~tercn bir harL'ket hnsletı ' 'ar ki o da yapm ohna.,uhr. 
olduğu i~in, chl'mmi~·eti haiz olcluğu gibi, bu hnrcket İ~te muhterem doktorun :rc:tli<oatl"ur 

olmacı:ı vasfı da burada tecelli etmek. Mac:rristana k:rr~ı ~·apılncak frca,·üziin c!e ileriye hıra. 
tedir. 

kılruğını göstermektedir. Fakat hiitiin plfını akamete 
uı!rafa('ak bir hadise, İngilterenin 1942 den önce harbe Her tarafı imara, tan:7.İme, tesviye. 
girmesi olacaktı. Nazistlerin yanıldıklnn nokta da hu. ye ve tathire muhtaç asır!ardnnbcri 
dur. ihmal edilmiş bir şehrin ba~ına gel-

Eu l'aziyet Bcrlinde yapılan uzun konusmalann, İngil. diği zaman yapılacak islerin soktu. 
tereyi ortudan kaldırmak için dcni:ı ve hava harplerini ğundan ürkmcksizin işe l1a!'!ıyan ve 
teşdit etmek meselesinin ileri sürülmesinin, Almanya başlar başlamaz semerelerini topla· 
haricindeki b\itiin Almanlann, Almanya isinde birle~- mıya munffnk olan valimiz icin te. 

O hnlde hoşnutsuzluklarını nasıl 

gi)sterect>kler? 
+ meleri yohında hareket edilmesinin bütün sebeplerini !menni edeceğimiz ey. hic olmR7sa 

____ E_i_it_n_n_h_u_..p_r<'_g .. r_"_m_. _h_u_g_ii_n_k_i_i _A_ı_m_an __ d_u_· ş.,.iı_'niişü_n_e_s_o_n _____________ t_en_v_ir,_f'_tm_e_k_tc_d_i_r_ .. _. ---------------~ projelerini tahakkuk ettirind~·e ka. 
İşte mesele de budnrl dar §ehrimizden aJ·rılmnmasıchr. 



SPOR: 

MektepJiler TA N 
Kupası Maçları için Bir 

Fikstür Hazırlandı 
Müsabakalar 11 Hafta Devam Edecek 

Mektepliler Tan kupası futbol fiks
türünü tanzim etmek üzere mektep
ler beden terbiyesi muallimleri, dün 
maarü müdürünün başkanlığı altın
da toplanmışlardır. Evvela mektep 
maçlarında herhangi bir hadiseye 
meydan vermemek üzere alakadar 
mektep idarelerine bir tamim yapıl
mıya karar verilmiştir. 

tiğinden açılmıştır. Bu hafta yapıla
cak maçlar şunlardır: 

FENER STADİNDA: Vefa • İstan
bulspor, Galatasaray - Süleymaniye, 
ŞEREF STAD1NDA: Beykoz _ Be-

şiktaş, Topkapı • Ka.sımpaşa. 

TAKSİM STADİNDA: Fenerbah
çe - Hilfil karşılaşacaktır. 

Ferenç Varoş Geliyor Fikstür tanzim '9dıJmeden evvel 
kırmızı, beyaz gruplar şu suretle teş
kil edilmiştir. 

Kırmızı grup: Galatasarav. Ka
bataş, Pertevniyal. Muallim, ·Hayri
ye, İstiklal, İşık, Darüşşafaka, 

Beyaz grup: İstanb~l lisesi, Hay
darpaşa, Vefa, Taksim, Boğaziçi, Şiş
li Terakki, Ticaret, Yüce Ülkü, Sanat 

11 haftada ikmal edilecek maç!a-
nn fikstürü aşağıda haftalarla gös
terilmiştir. 

Maçlara gelecek cumartesi günü 
üç statta birden başlanacaktır. 

BiRiNCi HAFTA: Vefa - Şişli, Hayri
ye - Kabataş, Erkek Muallim - Darüşşa
faka, Boğaziçi - Taksim, Yüce Ülkü - Sa
nat, Galatasaray - Pertevniyal. 

iKiNCi HAFTA: Taksim - Vefa, Sa
nat - Boğaz.içi, İstiklal - Kabataş, Yüce 
Ülkü - Ticaret, Haydarpaşa - Şişli T~rak
ki, Hayriye - Darüşşafaka. 

ÜÇÜ NCÜ HAFTA: Şişli Terakki - Tak
sim, Işık - Galatasaray, Kabataş _ Erkek 
Muallim, Vefa - Ticaret, İstanbul - Yüce 
Ülkü, DarQş!jafaka - İstiklal. 

DÖR D ÜNCÜ HAFTA: Yüce tiıkü _ 
Haydarpaşa, Pertevniyal - Kabataş, İs

tildAl - Işık, İstanbul - Ticaret, Şişli Te
rakki - Sanat, Galatasaray - Erkek Mu
allim. 

BEŞlNCI HAFTA: İstanbul - Şişli Te
rakki, Pertevniyal - Işık, Galatasaray -
DarOşşafaka, Haydarpaşa - Boğaziçi, Tak
sim - Ticaret, Hayriye - Erkek Muallim. 

A L TiNC i H A FTA: Bojtn%içl - Yüce Ül

ku, İstiklal - Erkek Muallim, Sanat - İs
tanbul, Hayriye - Galatasaray, Haydar
paşa - Ticaret, Işık - Darüşşafaka. 

YED iNCi HAFTA: İstanbul - Vefa, 
Hayriye - Işık, Pertevniyal - Erkek Mu
allim, Y!lce Ülkü - Şişli Terakki, Hay
darpaşa - Taksim, Kabataş - D~şa!a

ka. 

. Macaristanın birinci sınıf klüple- 1 
rınden ve meşhur futbolcü Şarosinın ı 
klübü Ferenş Varoş üç maç yapmak 
üzere yılbaşında memleketimize ge. 
lecek İstanbulda bir, Ankarada iki 
maç yapacaktır. 

Ceza Alan Oyuncular 
Futbol federasyonu hakem r apor· 

larına dayanarak İstanbul klüplerin
den bazı oyunculara cezalar vererek 
İstanbul bölgesine bildirmiştir. 

Fenerden Ali Rızaya 4 ay, Demir
spordan Edip, Kaleden Onnik, Yeni 
Şişliden Haçadur, Alemdardan Şa
hap, Davutpaşadan Nusret, Ali Hay
dar, Fikret ikişer ay, Vefadan Necip, 
Topkapıdan Hakkı on beşer gün ce
za almışlardır. 

Askeri Liseler Şampiyonası 
Geçen hafta başlıyan askeri liseler 

şampiyonası volebyol müsabakaları
na bugün saat 16 da Beyoğlu halke. 
vinde devam edilecek, Kuleli ile De
niz Harp okulu lisesi Maltepe ile 
Bursa lisesi karşılaşacaktır. 

Askeri liseler futbol ~ampiyonası
na da yarın Fenerbahçe ve Şeref ::;tat 

larında devam edilecek, Kuleli ile 
Maltepe Fenerde, J31ırsa ile Deniz 
Harp okulu lisesi şeref stadında kar
şılaşacaklardır. 

BORSA 

Londra 
Nevyor~ 

CE'KLD 
24 - 11 - 1939 

5.21 
129.60 

T A N 
Kongreye Davet i 

Çımfıca klübilnden: Çamlıca klübünün 1 
senelik kongresi mevsim itibariyle bu
lunduğu Beyoğlu İmam sokak Ziya bey 
apartımanırun 3 numaralı dairesinde pa
zartesi günü saat 15 de toplanacağından, 
Azaların teşrifleri rica olunur. ' 

Çarşı.kapı 

AZAK 
il Sinemada 

Şehzade başı 

FERAH 
Sinemada 
Tel: 21359 

25 . 11. 939 

~:ı ... _r_ı_v A TRO L_A_R __ ,,_ 
Şehir Tiyatrosu 

c:=:====================I 
Mühim Bir Müessese 1 

Avrupada muhtelü memleketlerde 
beş fabrikası bulunan ve memle- ! 
ketimizde büyük rağbet kazanan 

Tel: 23542 

Yalnız bu çarşamba gününe ka
dar devam edecek olan: 

Gülnaz Sultan 
Poker traş bıçaklan fabrikaları ı Türkçe sözlü - Türk musikili 
Türkiye'ye her ne suretle olursa ol- : Bu hafta İstanbul tarafının ha. 
sun Poker traş bıcaklarını gönder- süat ve izdiham rekoru kırdığı
meye acentasına teminat vermiştir. ' nı, yer bulamayıp geri dönmek 

Poker traş bıçaklan piyasamızdr mecburiyetinde kalan sayın si-
mevcuddur ve daima olacaktır. nema meraklılarına sorun 

TEPEBAŞI "' D R A M ,. KI SMINDA 
Bu akşam saat 20.30 da 
ŞERMIN 

Komedi Kısmı İstiklal caddesinde 
Bugün saat 14 de (KEL OGLA N 

Çocuk Oyunu) Operet 
Bu akşam 20,30 da 

BiR MUHASiP ARA NIYOR 

Halk Opereti 
Bu akşam "eski Çağlayanda" saat 21 de 

GÖNÜL BELASI 

YENİ NEŞRİYAT: 

dolgun Cins itibariyle şimdiye kadar ge- ~· -••••••••ı••••••' Vulık - Son 135 inci sayısı 
len mallardan üstündür. ~------••••••••m-Un•d•e•r•ec•a•tl•a•in•tiılsa•r•et•tı•·. ____ , 

1 
T 
5
! :f!:~Ar... f: Y 1 L D 1~min ~!~!~~sında 

A e Simons:et~~b;;l:~al en J 1. • G E N ç K 1 z L A R 
a
m Yalnız 1 de ve 4.30 da ı• 

N MİLYONERLER Dehakar artist LOU1SE RAİNER • MEL VYN DOUGLAS -
s R Ö VÜ S Ü ' ROBERT YOUNG 

20 ay~a Am::~.~1 :il::n::~I\ l 2 •• ARTİST vv~ MODELLER 
nın hazırladığı... \. # 
20 haftada binlerce artistin kud- 1 •••••••••••••••••••••••••••• 

ANKARA RADYOSU 
Tiirkiye Radyodifüzyon Postalan 
Tiirkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga U:ıunlu!u 

Cumartesi, 25. 11. 1939 
13.30 Program ve Memleket saat ayarı 

13.35 Ajans ve Meteoroloji haberler! 
13.50 Türk Müziği; Halk türkillerf ve halk 
oyun havaları. Okuyanlar: Azize Tözem 
Müzeyyen Senar, Mahmut Karındaş. Ça 
lan: Sadi Yaver Ataman (Kaşık, darbuka 
ve saz). 14.30 Müzik (Riyaseticümhur 
Bando!;u - Şef: İhsan Künçer), ı - Paul 
Lincke: Marş, 2 - G. Pares: Kapris (Me
nüet), 3 - Vincent Wallace: Maritana U
vertürü, 4 - Paul Vidal: La Burgonde o
perasından Bale No. 2, 5 - Glazounow~ 
Stenka Razine - Senfonik parça, 15.15 -
15.30 Müzik (Dans Mü7Jği - PJ.). 

18.00 Program, 18.05 Memleket saat 
ayarı, Ajans ve Meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik (Radyo Caz orkestrası), 19.00 
Türk müziği: Geçit konseri. Ankara rad
yosu küme saz heyeti ve 14 okuyucu ı:ıra 
iJe. İdare eden: Mesut Cemil. 20.00 Ko
nuşma, 20.15 Türk müziği: Müzik Folk -
Lor'umuza ait nümuneler. Sadi Yaver A
taman. 20.30 Türk Müziği: Karışık pro
gram. Çalanlar: Hakkı Dennan, Şerif f ç
li, Haı;an Gür, Hamdi Tokay, Basri Üf
ler. 21.00 Müzik (Küçük orkestra _ Şef: 
Necip Aşkın}. -....-

retlerile ördüğü ... 
20 büyük kimy'lgerin aylarca 
renklerini yarattığı... 

Sanatın büyük zaferi 

VATAN 

Bugün 1V1E:LEK Sinemasında 
GÖRENLERİN ve BÜTÜN İSTANBUL HALKININ 

GÜZELLİGİNDEN BAHSETTİGİ ŞAHESER. 

~o:r ı.s-ı :ı..z Ask KURTARAN 
ARSLAN 
Filmini 

20 günde 

LALE 'de 
Tam 82.585 kişi gördü .. 

Fransı~~a sözl~, Baş rolde L U İ S E R A İN ER 

1 
AŞK - GUZELLIK - SANAT - ve KADINLIK FİLMİ 

Filme ili.ve olarak FOKS dünya havadisleri ve renkli 
VESUV Y ANARDACI NAPOLt F1LM1 

--------- Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matine ••••••••••ıl 

,~~~~~---------------------------------------, 
B U G Ü N İ p E K Sinemasında 

Akıllara hayret ve dehtet verecek bin bh 
maceranın kahramanı 

T.ı:.r.zı:::ı• ı 
LI si için 5 gün daha gösterilecek

tir. İlaveten METRO JURNAL' 
SÖZL Ü in en son harp habf'rleri. T Ü R K Ç E 

Bugün saat ı ve 2.30 da tenzi. Hakiki TARZAN rolünde dünya yüzme fantpiyonu 
latlı halk matin<?leri. JONNY WEISSMOLLER ve MORlN O'SULLlV AN 
Bu film pek yakında Ankarada Filme ilave olarak FOKS, dünya havadisleri gazetesi 

SEKi Z iNCi HAFTA: Galatasaray - Ka
bataş, Pertevniyal - Darüşşafaka, Boğa

ziçi - Şişli Terakki, Taksim - İstanbul, 
Yüce ttıkü - Vefa, Sanat - Ticaret. 

Para 
Mfll no 

2.9525 
S.7875 

ULUS sinemasında gösterile- 1 Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı iki matine vardır. 

' cektir. , •-----------------------
1--------------•-•I 

DOKUZ U N CU HAFTA: Boğaziçi - Ve
fa. Kabataş - Işık, Galatasaray - İstiklal, 
Haydarpaşa - Sanat, Taksim - Yüce Ül
kü, Şişli Terkki - Ticaret. 

ONUNCU HAFTA: Işık - Erkek !\'l:ual
liın, Vefa - Haydarpaşa, Boğa:ılçi - İstan
bul, Taksim - Sanat, Pertevniyal - İstik
lal, Hayriye - Ticaret. 

Cenevre 
Amsterdaın 

BerHn 
Brllkse' 
At1na 
Sofyıt 

Prag 
Madrk 
Var"50T• 
Buda peste 
BOkreş 

Belçad 

29.1475 
69.0075 

21.2875 
0.965 
1.6025 

13.5325 

23.6825 
0.915 
2.48 

, __ _ Türkivenin 

·MİLLİ 

Ses Dehası MÜNİR NUREDDİN'in 

ALLAHIN CENNETil 1 
nele misilsiz sanatkarımızın lstanbulu gaşyeden lahuti şarkılarını 

ilk Filmi: 

ve ALEMDAR Sinemalarının 
ON BiRiNCi HAFTA: İstanbul - Hay

darpaşa, Hayriye - Pertevniyal, Boğaziçi -
Ticaret, Vefa - Sanat. 

Bu Haftaki Lig Maçları 
Yok:ohama 
Stokholm 

31.45875 
31.0l:l5 

en son s iste m makinalarında zevk ve hayranlıkla dinleyebilmeniz için 

Moskova Lig maçlarına önümüzdeki hafta 
da devam edilecek ve bu maçlarla 
birinci devre nihayetlenmiş olacak
tır. İstanbul bölgesi tarafından sıhhi 
tenakuz dolayısile knpatılan Taksim 
stadyomun da noksanlarını ikmal et-

ESHAM VE TAHVfı.AT 

Ergani 
Merkez Bankası peşin 

'-------
Mahun salonun ortasındaki somaki havuzun 

başında Tahrımdaki yakın akrabalarile karşılaştılar. 
Ferhat bir peri masalı içinde yaşıyor gibiydi. 

Annenin epeyce uzakta bulunması konağın için
de bir serbest neşe havası yaratmıştL 

19.70 
109.-

Filim 4 CJÜn 

aw• _w.,..ı wwwwww• 

daha 

SON FIRSAT! 
Çarşambadan Sonra da Temdıd Olunmıyacaktır gösterileci!ktirl 

-~~:itii:=::=-::=::-;;::===~==~ Bugün 1 den itibaren ve yarın 11 den itibaren devamlı matineler. 

Tupac.!a tahsil ettiği halde Jon Türklere karışmamış
:ır. Elçi paşaya karşı doktoru tutarsa münaforetleri 
:nuvazenelendirmiş olur. Diğer taraftan da Tahran 
ıarayına karşı bir cemile göstermek fırsatı kaçırıl-

naz. 

* Kasrı - Şirinin, bahçelerini, şadlrvanlarını, so-
Bu geceki aile ziyafetinde Isfahanın en meşhur 

okuyucuları ve sazcıları bulundu. Tarihi, milli ve 
modem oyunlar oynandı. Bahçede mehtap eğlencele. 
ri seyredildi. 

Kelimenin bütün manası ile mesut idiler. 
Tahrandaki iki arkadaşı ile hemen her gün mek

tuplaşıyordu Bulanan hava iyiden iyiye durulmuştu. 
Elçilikte doktoru adeta unutmuşlardı. 

YAZAN: AKA GÜNDÜZ No. 10 

falarını bir nıerak havası kaplamıştı: Bebek kız mı 
gelecek, oğlar mı? 

Erkekler kız, kadınlar oğlan gelmesini istiyor
lardı. Bıribirlerme mat olsun diye. Ezeli hikaye. Ka
cı.ının istediğrnı erkek, erkeğin istedıgiııi kadın be
ğerımez. Yaradanın bile zıd yarattığı görülmüyor mu? 
Erkegın yuzde doksan dokuzunu gü:t'el, kadının yüz.. 
de birini güzel yaratır. Kavga da hundaı1 çıkıyor. 

Güzeli seyre1': olan kadınlar, güzeli bvl olan erkek
lere sırnaşırlar Güzeli bol erkekler de güzeli endex 
kadınlardan bir tanesini bulabildiler mi, hemen ab
loka ederler Gönül kıyameti de bu ndan kopar. 

Ancak on beş hafta sonra Tahrana dönebildiler . 
Arkalarından vazolarla su döküldü. Beyaz güverdn
ler, gri kumrular uçuruldu. Sakalar, floryalar, tuti. 
!er azat edildi. Fakat dönüş yolu iki mislinden çok 
uzadı. Kervan pek yavaş yürüyordu. 

Anne boyunlarına sarılıp geciktiklerinin sebe
bini sorduğu zaman Şirin kızararak yere baktı. Bir
denbire bir şey anlamıyan anne gözlerini Ferhada 
çevirdi Ferhat sıkılmadı, gülümsiyerek cevap vE>rdi: 

- Bebeğimizi rahatsız etmemek için yavaş gel. 
dik. 

- Bebek! Bebek! Demek bir bebeğiniz de var. 
Durun bakayım, hesapla bana oğul! Peki, peki, De... 
mck virmi ik1 hafta sonra ... Bebe,ği ilkönce ben öpe
ceğin~! Bebeği ilkönce ben kundaklıyacağım! Bebeği 
ilkönce ben 2nne babasmın mezarına götiireccğim! 

Ht.stalıklı anne o kadar sevinmiş, heyecanlan.. 
mı~tı ki, doktoıca bir müdahaleye lüıum görüldü ve 
zoraki bir istirahate mecbur tutuldu. 

Amca baba siyatikten muztarip olduğu için bu. 

.unamadı. Onlar konağına gittiler. Ertesi günü ikinci 
it.at]p geldi, şu emri bildirdi: 

- Elçi paşa hazretlerinin selamları var. Gözle
C'inizi öptliler. Yarın öğleden bir saat evvel, reelin. 
got takımınızı giyinerek resmi bir şekilde teşrifinizi 
bekliyorlar. 

- Bir merasim mi var? 
- Zannedersem sarayı humayundan bir tahri. 

:at almışlar, siıre bazı müjdeler vereceklermiş. 
Erte&ı gün söylenilen saatte elçiliğe gitti. Herkes 

resmı kıyafetteydi. 

Büyük salonda toplanıldı. Osmanlı tebaasının 

muteberler i de davet edilmişlerdi. Elçi Paşa kısa bir 
autuk söyledi: 

- Değerli doktorumuz Ferhat Beyefendinin 1z· 
divaç ettiklerini berayı sad akat sarayı hümayuna ar
zetmiştim. Şevketmeap padişahımız efendimiz haz
retlarine cenab1 vacibülvücut h azretleri tükenmez 
ömürler ihsan buyursun! (Şiddetli, amin sadalan) . 
Ala hazreti şchinşahı Iraniyanın başhekimlerinden 

ve çok sevdikleri has nedimlerinden Hayatüddevle 
cenabı Mirza kulu h an h a zretleri ltlbi ali bir zatın 

yeğenlerile izdivaç buyurduklarından dolayı pek 
ma.hzuz olmu§lar. Doktor Ferhat Beyefendiyi sela
mı selamet encamı padişahilerile taltif buyuruyor. 
lar. Bundan başka maaşlarını bir misli arttırıp mü
temayiz rütbesine lutfen terfi eylemişlerdir. ~evket
lü padışahımız efendimiz hazretleri ay11i zamanda xe
fikai muhteremeleri necabetlti, şefkatlıl Şirın Ha
nıfendiye de üçüncü rütbeden Şefkat nişanı zişanı 

ihsan bı·yurmuşlardır. Bu nişan öğleden sonra refi
kam tarafından götürülüp merasimi mahsusa ile ve
rilecektir. Doktor Ferhat Beyefendiyi tebrik ederken 
bir defa daha padişahımız efendimiz hazretlerinin 
ömrü şahanelerine dua edelim. (Gürültülü, amin sa. 
daları.) 

Herkes yerden temennalarla, sahte samimilik
lerle doktoru tebrik edip dağıldı. Doktor ataşcmili
terle sıvıştı. Ikisi de buna bir mana verememişlerdi. 
Nihayet şt• tahminde birleştiler: Abdülhamit vesve-
seli bir adamdır. Elçi paşa, doktorun aleyhinde yaz
dı. Demek ki, elçilikte bir geçimsizlik var. Istenilen 
de budur. :Mademki doktor un aleyhindedir , doktorun 
da on un aleyhinde bulunması lazımdır. Doktor Av. 

Doktoı lt'erhadın neşeli neşeli ortaya 1lthğı bu 
nazariyelere şakadan kızanlar, şakadan birlik olan. 
lar aı asında yalnız Şirin bitaraftı: 

- Bi: bebek değil mi? Bir bebek olsun da ister 
kız olsun, ister oğlan. Diyordu. 

Ve kocasile başbaşa kaldıkları zaman soruşur. 
lardı: 

- Kız olu rsa adını ne koyalım? 
- Leyla! 
-· Sus~ Olmaz! Mecnunun kanbum çıkmıs. ço-

pur ı:;evı:tıHsini benim güzel bebeğime mi benz<?tıyl)r· 
iiun?! 

~Asli koyalım mı? . 
(Devamı v ar) 
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25 İkinciteşrin 1939 

TA N 
ABON E BE D E L 1 

TOrklye Eoneb. 

1400 Kr, 1 '!tene 2800 Kr. 
750 " 6 Ay 1500 .. 
400 .. 8 A) 800 • 
150 • 1 A) aoo .. 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet surasiyle so. 111, O, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 k:uru:ıluk 
pul ilhesi lbımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Nevyork Ser9isi . . ,,.. 
lçın Yapllan · 
Davet Karşısında ... 
Oğrendiğimize göre, Amerika. 

dan İstanbula gelmiş, ve An· 
karaya geçmiş olan N evyork Sergisi 
Direktörü Bay Whalen'in kararı, 

Tiil'kiyeyi, şimdiden, 1940 ta Nev
yorkta tekrar açılacak olan beynel · 
tnilel sergiye davet etmektir. 

Yapılacağını duyduğumuz bu dos. 
tane davetin, bize iftihar ve mem· 
ıınniyet veren ciheti aşikardır. Fa. 
kat biz, bu vesileyle, bu seneki N ev· 
:rork Sergisinde uğradığımız tabil 
muvaffakıyetsizliği hatrrlamAktan, 
't'e hahrlatmaktan kendim.izi alamt
ncağız. 

1'Tabit" dlyorur. Çünkü, sergi: 
1 - İhtısas işidir, -
2 - Para işidir! . 
Hele Nevyork Sergisi gibi, bey· 

nelmilel manzumeler arasına katıl

nıak mevzuu bahsolunca, bu iki 
nıaddenin rolü büsbütün büyür. 

Halbuki, itiraf edelim ki, ne, bu 
işin bizden beklediği büyük masrafa 
katlanabilecek mevkideyiz, ne de, 
bu rekabette fleri derece alabilecek 
kadar derin ihtısas sahibiyiz. 

Nitekim, Nevyork Sergisi, bu ha· 
kikatin bir defa daha ortaya çıkma. 
l!lma vesile olmuştur. Ve Nevyork 
Sergisindeki Türk pavyonlan -bü· 
tün şahltlerin müttefikan iddla et. 
tilrfppt mıı;_ ~.fad•0-1-!- -!!1----· 

liyete yaklaşmaktan çok uzak kal. 
:rnıştır. 

Bunun içindir ki, biz, yapılacağı· 
JlJ öğrendiğimiz daveti kabul etmek 
zevkinden kendimizi mahrum etme· 
liylz: Zira, 1940 yılında açılacak o
lan ikinci Nevyork Sergisinde ala. 
cağımız fena neticenin zararı ve acı· 
sı, bu dostane daveti kabul etmenin 
faydasından ve zevkinden çok daha 
büyük blacaktır: Bize geUnce, bu 
noktayı; yanlış bir adım atmaktan 
~ekinmemize henüz fırsat ve zaman 
ınevcutken hatırlatmawn huzurunu 
duyuyonız! -

* Valinin Romanya Seyahati 

Liitfi Kırdar, kısa süren bir Ro
blanya seyahatinden döndü, ve bize, 
--gaze. "'ler vasıtasiyle-- bu seyaha. 
tinin esu · · intıba ve müşahedelerini 
bildirdi. Sözlerine bakıp ta, valimi. 
zin çok istifadeli bir seyahat yapmış 
bulunduğuna inanmamak mümkün 
değildir. 

Fakat, biz bu vesileyle, gl'çen yıl 
larda, eski Vali Muhittin 'Üstün<la· 
iın yaptığı o malum Avrupa seya. 
batini ve neticelerini hatırladık. l\fu. 
hittin tİstündağın avdetinden sonra, 
hepimiz tabii bir ümide kapılmış, ve 
eski İstanbul Valisinin, Avrupada e· 
dindiği tecrübeJerin semerelcrin gör
ıniye hazırlanmıştık. 

Fakat, maalesef, bu bekleyi~fo so. 
:nunda bize miiyesser olan acı nasip, 
bir sukutu hayalden ibaret kaJdı: 
Zira Muhittin tİstündağ, o seyahat. 
ten, İstanbuJ şehrine bir tek hediye 
getirebildi: Otomobillerin kornR çal 
nıalannı menetmek karan!.. Biz ise, 
bu karan öğrenince, bittabi, acı acı 
gülümsiyerek, "Dağ fare doğurdu!,, 
darbımeselini hatırladık! 

l\faamafih, Lutfi Kırdann, bizi 
ayni sukutu hayale uğratmıyacağın
dan emin bulunduğumuzu, yarın yi.i. 

zümiizün kara çıkmasından korkmr. 
yarak söyliyebiliriz: Zira biz bu em· 
niyeti, Lutfi Kırdann İstanbul şeh

rindeki kısa mazisine bakmaktan a. 
hyoruz. Bu kısa mazi, bize l'mni~·et 
\ı'el'en eserlerle doludur. Ve eııerji. 
sini, taze, zengin görüşlerle siisle· 
rniş olan Lutfi Kırdarın, yapacağı 

)'eni ve orijinal hamleJerde muvaf· 
fak olmasını samimiyetle ve kuv. 
'9etli ümitlerle temenni ediyoruz? 

Sadrettin Celal Anfel, Bugünkü Y azısınaa 
Düşüncelerini Anlatıyor, Bunların Eksik ve 

r 

ilk Mekt.ep Okuma Kitapları Hakkındaki 

Noksan T ar.aflarmı Tebarüz Ettiriyor. 

o o o 

ilk Mektep .Okuma 
, . 

Kitabı Nasıl Olmalı? 
M .. -uallimle beraber en ~ü

hiın tedria unaunı olan 
ders kitaplan hakkındaki dü
fÜncelerimi daha evvel.ki bir 
makalemde bildirmittim. (*) 

Bu ders kitaplannın bizim için 
hususi ehemmiyeti, bütün mek. 
teplere mükemmel muallimler 
göndermek mümkün olmadığı hal.. 
de bütün talebeye mükemmel 
ders kitapları temin etmek imka
nından ileri gelmektedir. Yine av
ni yazıda, umumiyetle ders kita~ 
larında bulunması lazrm gelen va. 
sıflan da izaha çalıştım. 

Fakat bu umum! vasıflardan 
başka, her ders kitabın-la aranma
sı icap eden bazı hususi vasıflar da 
vardır. 

Bu yazıda yalnız ilk mekteple
rin (okuma kitapları) hakkındaki 
düşüncelerimi söylem ek istiyo.. 
rum. 

Bundan evvel, bazı noktalara işaret 
etmeyi faydalı buluyorum: 
Bazı memleketlerde aynca bir (o

kuma kitabı) yoktur. Birçok kitaplar 
vardır ve bu kitaplar, mekteplP.rin bu
lundukları mıntakaların hususiyetleri
ne göre mahalUleştirilmiştir. 
Diğer memleketlerde, meselA Fran

sada muallimler, tabiler tarafından neş
redilen yüzlerce okuma kitabı arasın
dan istediklerini seçmekte serbesttir -
ler. 

Fransadıı, son zamanlarda, mütenev
vi mevzulara alt, blrbirleriyle rabı+.ası 
olmıyan klsa parçaları ihtiva eden o
kuma kitaplanndıın büsbütün başka 
--.ı..t.--U- 1 .. :ı-.,.1.... .ı-·r- '--!Jı-.. -....v"'·--. 
Bunların arasında Romain Rolland'

nın, - büyük lnsanların zevk ve is
tifade ile okudukları Jean Christophe 
ismindeki çok kıymetli romanı, ba
zı kısımlan kısaltılarak., ban ifadeleri 
değiştirilerek yedi, sekiz yaşındaki ço
cuklar için bir okuma kitabı haline 
konmuştur. 

Bu yeniliğin bence, okuma ki
tapları hakkında aşağıda müdafaa 
ettiğim esaslan teyit etmesi dola. 
yısiyle büyük bir ehemmiyeti var. 
dır. 

Memleketimizde (tek kitap) ~is
temi, devlet prensipi olarak kabı,ı 
edilmiştir. Klasik tarzda okuma 
kitapları esası kabul edilmişti!". 

Kitaplar, müsabaka ile seçilmex
tedir. 

Bundan dolayı, ilkmektep oku
ma kitapları meselesini, bu çerçe
ve içinde mütalaa etmek mecbu
riyetindeyim. 

• J lkmekteplerde ana dili ted-
risatının gayesi yazı ile ve 

sözle, düşüncelerini, müşahedeler" 
ri.ni, duygularını doğru ve tertipli 
bır surette ifade etmek, başkaları
nın sözlerini ve yazılarını anlata-· 
rak takip edebilmektir. Bütün kı
raat, imla, tahrir, ifade müınare. 
seleri bu gayeye müteveccihtirler. 
Bu gayenin temininde, okuma kL 
taplannın rolü çok büyüktür. Ço
cukların ana dillerine tasarrufla
rını kolaylaştıran, tnünı.kün kılan 
okuma kitaplarıdır. ' 

Çocuklar, lisanı da -büyük 
mikyasta- taklitle kazanırlar. 
Güzel ve temiz bir lisanla ifade ~
dilen sözleri işiterek ve okuyarak 
ana dillerini öğrenirler, lisanlarını 
zenginleştirirler, güzelleştirirler, 
yeni mefhumları, yeni fikirleri ka_ 
zanırlar ve ifadeye muktedir bir 
hale gelirler. Bu yazılar, onlara 
örnek olur. Okuma kitaplarının bu 
vazifeyi yapabilmeleri için bazı 
şartlara riayet etmesi lazımdır. 

en ehemmiyetlisi hiç şüphesiz, ya
zıların yaş ve zeka seviyelerine 
uygun, temiz, doğru, edebi bir li
sanla yazılmış olmalandır. 

Şüphesiz, çocuklara okutacağı. 
mız kitapları onların yaş ve bilgi 
seviyelerine göre ayarlamak, dere
celemek pedagojik bir zarurettir. 
Bu yaztlarm, çocuklann onlan an
lamak için yapmıya mecbur olduk
ları zihni cehdi peşinen imkansız 

xılacak ve cesaretlerini krracak 
kadar seviyelerinden çok yüksek 
olmamaları lazımdır. 

Ancak, bu esasta müba~ağaya 
gitmek ve çocukların seviyelerine 
uygun olmak endişesiyle onlara, 
hiç bir zihni cehit sarfctmeksizin 
bir okuyuşta ve derhal anlıyabile. 
cekleri basit yazılan arzetrr..ek te 
en büyük pedagojik hata olur. İs.. 
teğimiz, hedefimiz, çocukları ken
di mahdut ve basit lisanlan içi!l
de hapsetmek, onların lis~ıni ve 
fikri inkişaflarını tevkif etmE:'k 
değildir. Belki onlara, mütemadi
yen, yeni kelimeler, tabirler, ifa_ 
de şekilleriyle beraber yeni mef
humlar ve fikirler kazandırmak 
spretiyle lisanlarını zengin leşt•r
mek, fikir seviyelerini yükse!t. 
mek, ufuklarını genişletmektir. B unun içindir ki, çocuklara O-

kutacağımız yazılarda d:tlii, 
onlann henüz bilmerJi.kleri keli
melerin, ifadelerin -muayyen hir 
nisbet dahilinde- bulunması la· 
zımdır. 

Bu suretle, sene sonunda, oku. 
ma kitabını bitiren çocuk. sene ,oa
şına nazaran, bir çok yeni kı:>lime, 
tabirle beraber yeni mefhumlar ve 
fikirler kazanmış olacaktır. 

MütaIAadan edilecek en bOyi;ıc 
istifade, bizim fikrimizi aşan ve 
hazan onu şaşırtan bir fikirle yap
tığımız mücadeledir. Kendi fikir
lerimizi kendi lisanımızla ifade e. 
den yazılann bize ne faydast olur? 
Muharrir bizi bir cihetten aşma.. 
mışsa, ondan ne bekliyebiliriz? 

Bakmak, görmek değildir. Bir şeyi 
gijrebilmek., müşahede yapabilmek i
çin, sadece göıo:lerin açık olınaSJ kafi 
değildir. Müşahede yapabilmek, göre
bilmek için, ııeeniyeti isticvap etmek 
fikrl bir cehtle ondan sırlarını kopar
nııya çalışmak lAzundır. 

Okumak ta bir nevi müşahede yap
maktır. Muharririn fikirlerini kavnya
bilmek için, onu sorguya çekmek lA-· 
zımdır. Okunan bir yazı karşısında böy 
le faal, zihni bir vaziyet almadıkça, o
kumadan fikir terbiyesi için bir fayda 
beklenemez. 

Binaenaleyh, yeni mefhumlar ve fi-

kirler ve onların kalıpları demek olan 
yeni kelimeler ve ifadeler getirmiyen, 
zihni yüksek fikir ve hislerle besle
miyen yavan ve ruhsuz yazılat'ın hiç
bir kıymeti yoktur. 
Diğer cihetten, lisan bir vasıta, bir 

anahtardır. Gayesi, mevcut neşriyatı is
tüadeli bir tarzda tak.ip etmeyi müm
kün kılmaktır. 

İlkmektebi bitiren gençlerin büyük 
bir ekseriyeti, daha yüksek bir tahsil 
görmeksizin doğrudan doğruya hayata 
atılacaklardır.Kendi seviyelerine uygun 
neşriyatı istifadeli bir surette takip e
debilecek, gazeteleri anlıyar~k okuya
bilecek bir hale gelmeleri la1.ımdır. 

Halbuki, bugiln, ilkmekteplerın oku
ma kitaplarının lisanı ile gazetelerin ve 
diğer neşriyatın lisanları arasında o 
kadar ayrılık vardır ki, bu ş:ı.rait i
çinde, ilkmektep mezunlarının bu neş
riyatı istifadeli bir surette takip etme
lerine imkAn yoktur. 

Filhakika mevcut okuma ki tap
ları, -bilhassa ilk üç smıfın kibp

ları- umumiyetle gayet yavan, 
ruhsuz, edebi kıymeti olmıy:ı.n ve 
çocukların alakalanm katiyen cel. 
betmiyen çocuk ruhunu okşRmı
yan, ufuk açmıyan, yeni kıymet
ler kazandırmıyan bir takım ya. 
zılarla doludur. 

Bunun içindir ki, mektepleL·rl.e 
okuma ders saatleri cok yekr.esak, 
sıkıcı ve istifadesiz geçmektE'dir 
ve bir defa dahi zevkle okunm1ya 
tahammülü olmıyan bu y1<zıiarı 

bir çok defalar okumrva ve dmle
miye mecbur tutulan çocakbr, 
zihni bir atalet ve iç ıakmtıs~ i:;ln
de, dersin sonunu sabırsızlık13. bek
lemektedirler. 

Okuma kitaplarından, - ana 
lisanına tasarrufu temin~en 

başka- istediğimiz ....-e beklcdi~i
miz diğer bir şey: çocukların u
fuklarını genişletmesi, onlara 
memleketlerini ve g~niş dfr•ıyayı 

tanıtması, mütalaa ve bilgi z~vkini 
kazandırmasıdır. 

hk üç sınıfında, okuma k:ta!:ıın· 
dan başka bir ders kitabı olmıyan 
ilkmekteplerde (okuma kit~l.ı), 
fikrimizce, bir nevi çocuk ansiklo
pedisi olmak mccburivctindedir. 

İnsanların tabiata ka~şı yaptıkları 
savaşların ve kazandıkları z;ıferlerın 

LOKMAN HEKIMtN öGOTL.IRi · 

FAZLA ALKALEN OLURSA ... 
Kandaki kimya muvazenesi bo· 

zulup ta alkalen hali tabii derece. 
den biraz fazla olunca, bu sefer de, 
asidozun aksine olan alkaloz has. 

· talığı meydana çıkar. 
Bunun, şüphesiz, hastalık denL 

lemiyecek bir şekli herkeste ha
zım iptiduında olur. Yediğimiz 
yemekler mideye inince orada 
hazmedilmeleri için asit kloridrik 
lazım olduğunu bilirsiniz. Bu ek· 
şi madde hasıl olabilmek için de 
midenin etrafındaki J-~ '"a kan da. 
marlannda, daha ~- .ra bütün 
vücuttaki damarlarında bulunan 
ekşiJiği çeker, kanda kimya muva
zenesi bozulur, alkalenlik artar. 

Yemekten son.ra, hele çokça ye. 
diğimiz zaman, gelen . uvusuklui!'tt 
midenin dolmuş olmasına, hazmın 
zorluğuna atfederiz. Halbuki bu 
uyuşukluğu yapan, kandaki kim· 
Ya muvazenesinin bozulması. al· 
kalenliğin artmasıdır. Mide ·haz
mettiği zamanda hasıl olan idrar 
toplanıp ta tahlil edilirse, idrann 
da o zaman alkalen olduğu anlaşı.. 
lar. 

Bereket ver"in ki -biraz da ke. 
yifli bir hal olan- bu alkaloz bas· 
talığı başlangıcı muvakkat bir 
şeydir. Yemekler mideden barsak
lara geçince orada pankreas .:fra:ıı 
başlar. Bu da rnid<"deki ifrazın ak
sine alkalendir, kandaki alkalen 
mıuldf'leri çeker, bir taraftan da 
midenin çıkarmıs olduğu klor bar. 
saklarda tekrar kana geçer, o da 
35ittir. Bu suretle kanın kim.ya 
mnvuenesl yeniden düzelir ... o. 

nun için yemekler mideden bar
s~klara geçince bazım uyuşukluğu 
bıter. 

Midede hastalık bulunur da ek· 
şilik devamlı surette fazla olursa 
o zaman alkaloz hali de devamlı 
olur: Mide ülseri hastalığında ol
duğu gibi. .. Midededeki fazla ekşi. 
Uğin önüne geçmek için çokça 
karbonat kullananlar vardır. On
larda a)kaloz iki kat olur. Bir ta
raftan mide ekşisi hasıl olmak kin 
kandan alkalen maddeleri gelir, 
bir taraftan da zaten alkalcn olan 
karbonat kana geçince orada alka · 
lenliği arttırır. 

Kanda ekşilik olunca insan sık 
sık nefes almıva mecbur olur, bu 
suretle kandaki ekşiliği çıkanr. 
Bunun aksin-e olarak. kanda ekşi. 
lik bulunmadan -viiksek yerler. 
de bulunmaktan va'hut nefes dar. 
lığı. akciğer şişki~liği gibi bir has
talıktan dolayı- sık sık nefes a· 
hnca fazla asit çıktığı için kanda 
gene alkaloz olur: Ellere ve ayak. 
lara karıncalanma gelir, adaleler. 
den bazıları büziilür ... 

Yemeklerde asit ve alkalen mu
vazenesine dikkat edilmiyerek al
kalen yemeklerden fazla yenilin· 
ce de alkaloz neticesi olarak gene 
böbrek hastalığı gelir. O vakit bü. 
tiin viicut !!i!'.ler, böbrekler çok<"a 
albiimin çıkarır.... . 

Yemek muvazenesinde dikkat. 
sizliğin neticesi bu dereceye va
nnca onu tcshis ederek hastalığın 
sebebini anlamak tabii hekime a· 
ittir. 

menkıbelerine; ıstıraplanna, i"unitlerl
ne, neşelerine; zamanımızı alakadar ve 
meşgul eden içtimai meselelere ait e
debi bir üslüpla yazılmış yazılar; sa
nayi, ziraat, güzel sanat faaliyetlerine 
dair canlı ve renkli tasvirler, bu oku
ma kitaplarında bilhassa bulunması i
cap eden mevzulardır. 
• Büyük bir ekseriyeti doğrudan doğ
ruya meslek hayatına girecek olan 
gençler, işin kıymeti ve a11aleti, muh
telif mesleklerin hususiyetleri hakkın
daki yazıların, onların me11lekt istika
metlerine yardım bakımından büyük 
ehemmiyeti ı·ardır. 

Hul~sa, okuma kitabının, beşeri fa
aliyetlerin mütenevvi şekillerini ve 
cephelerini canlı tablolar halinde ço
cukların gözlerinin önüne koyarak, on
lara iş ve meslek zevk ve hE:yecanını, 
tattırarak, uyanık ve duygulu vatan
daşlar yetiı;tirmekte mühim bir rolü 
vardır. 

Okuma kitaplarının, en büyük tek
nik ve sanat eserlerine ait resimlerin; 
başta Türk sanatinin nefis eserlerinin 
fotoğrafları olmak üzere, insan dehası
nın yarattığı en kıymetli resim ve hey 
kellerin röprodüksiyonlarının - ayrı 

kağıtlar üzerine güzel basılmış ola
rak - koıunalan, ı:ıençlerde bedii zev 
ki inkişaf ettireceği için, bu hususun 
da büyük bir dikkat ve itina ile temi
ni icap etmektedir. 
İlkmektepler için iyi bir okt•ma 

kitabının vasıflarını tesbit ettikten 
sonra, bunun meydana gelmesine 
mani olan sebepleri de göstermek 

lazımdır. 
Fikrimce bunun b:ış sebebini, 

yazımın baş.ında izah ettiğim ..:ih
niyette, daha doğrusu oedacoHk 
dalalette aramalıdır. 

JlkmektPp kitaplan, tahsjsen 
okuma kitaplan yazanların 

ekserisinde bulunan bu zihnıyet, 
maalesef kitaplan tetkik komıs
yonlarına dahil olanlarda faz1asile 
mevcuttur. Bundan dolayıdır ki 
bu komisyonlar, bu zihniyete uy. 
gun olarak tertip ediieh kitapları 
kabul etmektedirler. 

Bazan, yukarıda izah ettiğlm e
saslara göre kitap yazanlar na bu
lunuyor. Fakat, komisyon azasının 
görüşlerine ve telakkilerine uygun 
olmıyan bu eserler, kazanmıyor, 
hatta müsabaka harici bınkılı. 
yor. 

Bu hususta canlı bir misal olmak Q
zere, dördüncü ve beşinci sınıflar için 
hazırlanan bir (Yurt Bilgisi) kitabının, 

tetkik komisyonu t~rafından: (İfade ve 
bilgi seviye~inin ilkokul, hatta orta 
okul için yüksek oluşu; ünitelerin iş
lenilişinde, çocuğun kavrıyamıyacağı 

felsefi fikirlere yer verilmesi... dolayı
sile kitap serisinin ölçil listesi dışında 
bırakılmasına) karar verilmiştir. 

Komisyon, müsabakaya d!'lhil o
lan diğer kitaplar aras•nda derece 
bile alamıyarak müsabaka harici 
bırakılan bu kitap hakkındaki ra
porunda, ifade ve bilgı seviyesir,in 
aşıldığını tevsik etmek maksadile 
şu cümleleri ve üadel:=ri tesblt et
miştir· 

"Hayatın giiçlükleriyle ~arpışan 
gençler.,, 

"Fena yola sapanların ellerin· 
den tutulur.,, 

"Bi.iyük babalarımıza borçlu ol
duğumuz nefis eserler.~ 

"Saadet paylaşılarak çoğalır, sı. 

kıntılar ve acılar paylaşılarak aza· 
hr.,, 

Halbuki bu cümleler ve i!ade
ler fikrimce -ve bir çok kimsele
rin kanaatine göre- dördüncü ve 
beşinci sınıf çocuklarının seviye
lerinin üstünde değildir; hatta ü
çüncü sınıf çocuklarmın dahi kav
rıyabilecekleri ifadeledir. 

* J şte, bence, iyi bir okuma ki-
tabının meydana gelebilme

si için, herşeyden evvel bu zihni. 
yetle mücadele etmek lazımdır ve 
bu yazılan bu maksatla yazıyo
rum. 

Büyük bir mcmnutıiyetle görü
yoruz ki, meselenin ehemmiyetini 
çok iyi takdir eden Maarjf V eki. 
leti, bu ders kitapları işi ile çok 
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Günde 6 Milyon 
İngiliz Lirası 25 
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Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

I• ngili:ı: Maliye Nazın John Si. 
mon, İngiltercnin harp mas· 

rafı olarak günde 6 milyon İngiliz 
lirası sarfctmekte olduğunu bildiri.. 
yor. 

Bu ifşaatı okuyanlann gözleri 
hayretle açılıyor, dudaklarım büke 
büke: 

- Ne diyorsunuz, günde 6 milyon 
İngiliz lirası... Dehşet .... Diye mırıl. 
danıyorlar." -

Bunda şaşacak ne var? .• 
Ben size Cihan Harbinde milletle

rin harp masrafı olarak ne sarfettik
lerini söylersem, bu defa hayretten 
sırtüstü düşer, bayılırsınız diye kor. 
kanm. 

Harbin ilk iki senesinde, harbe iş· 
tirak eden milletlerin gündelik harp 
masrafları 123,000,000 altın dolardı, 
1918 de bu masraf 244,000,000 dola. 
ra çıktı. Her saat başına 10 milyon 
dolar havaya uçup gidiyordu. Cihan 
Harbinde bilavasıta harp için sarfe· 
dilen para 186,000,000,000 dolar, 
bilvasıta sarCedilen 337 ,000,000,000 
dolardır. 

Alman ordusu Cihan Harbinde 
286,000,000 top kullanmıştır ki, bu. 
nun tahmini kıymeti 24,000,000,000 
marktır. Cihan Harbindeki zayiatın 
tam hesabı yapılmış olmamakla he. 
raber devletlerin işaa ettikleri zayi· 
at istatistiği şöyledir: 

Memleket 

İngiltere 
Fransa 
Avusturya • 

Mlllf Mlllf Harp Her 
servet varidat masrafı sene

nin% 
n lıbetl 

70.5 
58.5 

11.10 
6.0 

33.4 
31.3 

7.7 
7.2 

Macaristan 40.4 3.8 24.8 5.7 
Rusya 80.0 6.5 26.5 7.8 
Harbe giren 
diğer 11 dev-
let 5.60 80.8 249.4 57.5 

İşte bu harp masraflarıdır ki, Ci
han Harbinden çıkan miUetlerin se. 

nelerce be11erlni doğrultamadı. Bu 
yekOnlar yalnız harpte sarfedilenler. 
dir. Halkın harp yüzünden olan za. 
rar)arı 30,000,000,000 dolar, batan 
gemilerin kıymeti 6,000,000,000 do. 
lar, bitaraflann zayiatı 2,000,000,000 
dolar, boğulanlann ailelerine verilen 
tazminat 30,000,000,000 dolar, istih
salden kaybedilen de 45,000,000,000 
dolar tahmin edilmiştir. 

Şimdi bu adetler karşısında İngil~ 
tere hükumeti giinde 6 milyon İngi. 
Jiz sarfediyor diye hayret etmenin 
ne manası var?.. Daha şimdilik hiç 
bir şey değil.... Bu harbin sonunda 
eğer sağ isek, harp zayiatını, istatis· 
tikleri okumak nasip olacaksa o za. 
man hayretten dillerimiz bir kanş 
sarkacaktır... Günde 6 milyon İn. 
giJiz, 1939 harbi için badem şekeri 
gibi bir şey ... Bunun için değil midit 
ki, harbin mesuli~·etini bir türlü 
paylaşamıyor]ar ... Bu para masrafı· 
na bir de insan sarfım ilave edersek, 
bu yekiınlara boyuna O ila,·e edip 
adetlerden ehramlar kurarsak, bu 
mesuliyeti hangi devletin omuzları 
taşır, hangi mcsul devletin bu eh. 
ramlann altında nefesi kesilip can 
vermez? .... 

yakından ve ciddi bir suretle ala
kadar olmakta ve mükemme! mek
tep kitaplarının meydan:ı .;ıkması 
için, elinden gelen herşeyi yap. 
maktadır. 

Pek yakında, bugünki!lerden 
daha iyi ve pedagoHk şartlara da
ha uygun mektep kitaplarına ma
lik olacağımızdan şüphe etmiy~ 
rum. 

Fikrimce, bu gayenin temirıi için a
lınması ]Azım gelen tedbirlerden biri 
Maarif VekAletinin (Tetkik komisyonu) 
Azasını büyük bir itina ile seçtikten 
sonra, komisyon tetkik faaliyP.tine gec
meden evvel azasına, bilhassa okuma 
kitaplarının tetkik ve kabulünde na
zarı dikkate alınması l~zım E(Plen esas
lar hakkında sarih direktifler vermesi 
lazımdır. 

Yukarıda izahına çalıştığım esaslara 
uygun olmasını temenni ettiğim bu di
rektiflerde, resim ve imla meselelerine 
ait bazı yeni esasların da yer almasını 
faydalı bu1uyorum. 

Fikrimce, imla\ ve daktilo hatalarını 
birbirinden ayırmak güç olduğundan, 

esere imlA bakımından bir not tRkdir 
edilmemesi ve bunun, eserin tertip ve 
tashihinde itina ile nazarı dikkate alın-

(Lutfen sayfayı çeviriniz) 

(1) TAN - 12. 8. 1939. 
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i J Tanıdığım Tipler · 
........................................... , J 

Yazan: KANDEMİR No. -
Bir Yol Olsun 
Yapamaz mı? 

· Birinci Kısmın Hulasası ı 
Mısır, Suriye, Hicaz, Fillstin, Lübnan, 
Maverayf Erdün gibi Arap memleketle
rini dolaııan muharrir, buralarda her 
biri ayrı ayrı. birer roman mevzuu 
teşkil edecek derecede çok enteresan 
erkek ve kadınlara rastladığını beyan 
etmekte ve bu tiplerden hemen ekseri
sinin eskJ Osmanlı .hükumeti nılzı:r, 
memur ve zabitleri olduklarını ilave 
etmekte ve bundan sonra, bu eski tip
leri izah eylemektedir. 

Tahsisat ayrılmış, yüzlerle ame
le toplanmış, bir faaliyettir gidi
yor ve paşa ömründe bir kerecik 
olsun alnının akıyle bir orduya 
kumanda edemeyişinin acısını, 
çöl güneşinin altında kan ter için
de çırpınan yalınayak, başıkabak 

zencilerden çıkarmak hırsiyle sa
ğa sola emirler vererek uğraşıp 
duruyordu. 

EvvelA Lilbnan şehrini tatlt eden mu
harrir, burada rastladığı ve milli kuv
vetlere karşı hllfı!et ordulan kuman
danlığını deruhte etmiş olan Süleyman 
Şefik (paşa) dan bahsetmektedir: 
Mekkede, Hicaz kralı İbnissuud ne 
mülakat yaparken kral, İstanbuldan bir 
akıl hastalıkları doktoriı çağırmak la
z.ım, diye söze başlıyarak, bu paşadan 
şikAyet etmiş. Çünkü Süleyman Şefik 

(paşa) krala uzun uzun projeler, kro
kiler, raporlar göndererek, Cidde li
manını ıslah etmek i~tedlğini, projesi 
tatbik edildiği takdirde bütün gemllerin 
mecburen bu limana uğrıyacaklarım i
leri sürmektedir. Fakat bir avuç saç
madan ibaret olan bu projeler karşısın
da Hicaz kralının sözü şu olmuştur: 
"Osmanlı İmparatorluğunun niçin yı
kıldığını §İmdi anladım .. , 

~ • r =- Majeste İbnissuut çöl anane-
lerine sadık, çok iyi kalpli, alice. 
nap ve cidden asil bir tacidardır. 
Meşrutiyet devrinde Osmanlı hü
kumeti tarafından bazı meseleleri 
müzakere için Necid'e ~önderilen 
heyetin riyasetinde bulunan bu 
paşa ile o zaman teessüs eden hafif 
tertip dostluğun hatınnı sayan 
Kral, yersiz yurtsuz kalan bu bed
ibahta elini u~atmayı bir insanlık 
vazifesi saymıştı. 

- Hala o mu bakıya; bu pa::a
ya? 

- Hayır. Kral İbnissuut bu pa
şaya, son nefesine kadar devam et
mek üzere dolgun bir tekaüt aylığı 
bağlamış ve dilediği gibi seyahat 
etmesine de müsaade etmişti. Fa. 
kat paşa velinimeti Majeste İbniS
suudun elini öperek Mekkeden 
ayrılır ayrılmaz soluğu Amman
da alınış ve orada Emir Abdulla
hın huzuruna çıkar çıkmaz: 

"Sizi, Mekkei Mükerremeye, A
rabistan tahtına davete geldim. o. 
raya İbnissuut değil, siz layıksr_ 
nız!,, diyecek kadar bunaklık ve 
nankörlük göstermiştir. Tabii tah
min edersin ki Emir Abdullahı 

kahkahalarla güldüren bu müra
caat ile .• 

- Bunak, bindiği dalı, yani te
kaüdiyesini kendi eliyle kesmiştir 
değil mi? 

- Kral İbnssuut, dedim, o meş.. 
hur Cidde projesinden sonra bir 
kere daha boş bulun"llu,, bu Os
manlı paşasına, nasılsa yine inan
mıştı: Mekke ile Cidde arasında 

yetmiş küsur kilometrelik bir çöl 
yolu vardır. Buraya adam akıllı 
bir şose yaptırmak istiycn kral bir 
gün karşısına dikilen bu paşanın 
~ sözlerini dinledi: "Uzun müd
det Arabistanın muhtelif yerlerin_ 
de edindiğim tecrübeler sayesinde 
kum dalgalarından müteessir ol. 
mıyacak bir yol yapmanın sırrını 
öğrendim. Göreceksiniz, Mekke ile 
Cidde arasında hiç bir kum fırtı
nasının, hiç bir afetin bozamıya
cağı mükemmel bir şose yapaca
ğım. Bu hususta bana itimat bu.. 
yurmanı?.1 istirham ederim.,, 

Ve o kadar dil dökmüş, çene 
yormuş, bin dereden su getirmişti 
ki, nihayet kral; "Bu adam bir yol 
olsun yapamaz mı? .. ,, diye inanı. 

vermişti ona. 

ması ve bütün mektep kitapla11nda im
JA birliğini temin maksadile, bütün ki
tapların - eserin sahibinden başka -
ayni musahhihlerin elinden geçmesi fay 
dalı ve zaruridir. 

Resim için de esere ayn bir not 
takdiri doğru olmaz kanaatinde
yim. Bu resimlerin, M!tarü Veka
letinin geniş vesait ve teşkilatı ile 
temin edilmesi, herhalde, resimle. 
rin kıymet ve nefaseti bakımın

dan. daha doğru olur .• 

Gittik, gördük. Dümdüz çölün 
ortasında ayaksız köprü gibi yük. 
sele yüksele uzayan bir acayip 
yoldu bu. Vaktaki on, on beş kilo 
metreyi buldu, bardaktan boşa.. 

nırcasına gelen bir yağmur ve 
peşinden gürliye gürliye akan bir 
yaman sel bir anda bu yolu da si
lip süpürüverdi. 

Yine otomobile atladık, kalk
tık, oraya gittik. Paşa izinden bile 
eser kalmamış bu meşhur yolun 
bulunduğu yerde, etrafına toplan~ 
mış olan zencilere dert yanıyordu: 

- Ben, diyordu, işte yalnız bu 
seli hesaba katmamıştım! 

Ve avdet ederken otomobilimize 
yaklaşan zencilerden biri, otuz iki 
dişini gösteren bir sırıtışla onu işa. 
ret ediyor: 

(Devamı var) 

.Yeni Blok KarŞ'lsında 
Almanya 

(Başı l fncfde) 
lerl, şimdiye kadarki İtalyan hare
ketiyle tezat teşkil ediyor. Bilhassa 
İtalyanın Balkanlarda Türlöye ile 
beraber he.reke\ tn:ıeıs1 gartp gl.)rl). 

nüyor. Çünkü İtalyanın Tiirkiyeye 
karşı takip ettiği siyasetle Balkan
lardaki siyaseti arasında bir ayrılık 
mevcuttur. İtalyan siyasetinde görü
nen bu tebeddül Berlinde hoş görün
müyor. 

Köseivanofun yıldönümü 
Sofya, 24 (A.A.) - Bulgar Ajansı 

bildiriyor: 
Gazeteler, Başvekı1 Köseivanofun 

iktidar mevkiine geçtiğinin yıldönü. 
mü münasebetiyle uzun makaleler 
neşrederek Başvekilin dahilde bütün 
sahalarda kalkınma ve hariçte de 
barışın muhafazası ve bütün mem. 
leketlerle ve bilhassa komşularımız
la iyi anlaşmanın tesis ve idam.esi yo 
!unda sarfettiği gayretleri bilhassa 
tebarüz ettirmektedirler. 

Takip edilen banş siyaseti, komşu
ların Bulgaristana karşı itimadını 

iade etmiş ve Bulgaristanla Yugos
lavya arasında bir ebedi dostluk pak. 
tı aktedildiği gibi 1938 de Seianikte 
aktedilen anlaşma Balkan devletlerL 
le m ühirn bir teşriki mesai hatvesi 
teşkil eylemiştir. 

Roma, 24 (A.A.) - Macar murah. 
has heyetinin reisi Nazır Nickl ile İ
talyan heyetinin reisi ayandan Gun
nini bugün Macar - İtalyan ticari 
mübadeleleri komisyonu mesaisinin 
nihai protokolunu imza etmişlerdir. 

Fransa • Türkiye 
Ticari Münasebatı 
Ankara, 24 (Tan Muhabirinden)-

Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu, 
Fransa büyük elçiliği ticaret ataşe. 
sini kabul etmiştir. Ataşe, Fransa hü
kumetinin Fransız piyasasına fazla 
Türk malı ithaline hazır bulunduğu
nu hükumetimize bildirmiştir. Tefer
ruatın tesbiti için Numan Menemen
cioğlunun riyasetindeki hey•!tin Pa
riste müzakerelerde bulunacağı bil
dirilmektedir. - -

Dahiliye VekHi 
Antakya, 24 (TAN Muhabirin

den) - Dahiliye Vekili akşam yir. 
mide İskenderuna ve bugün 13 de de 
Antakyaya geldi. 

Binlerce halk tarafından karşılan. 
dı. Vekil, halkevinin balkonundan 
bir nutuk söyledi 

Mayin Harbi 
Genişliyor 

(Başı 1 incide) 
olunmaktadır. Birincisi mayin teh
likesini kaldırmak, ikincisi mayin 
harbi dolayısile alınan iktısadi ted
birlerin bitaraflar üzerinde yaptığı 
tesiri hafifletmek. 

Gizlice dökülen m:ınyetik mayin. 
lerin teşkil ettiği yeni tehlikenin Ö

nüne geçmek için mümkün olan her 
şeyin yapılacağına ve bu mayinlerin 
kullanılması keyfiyetinin fngiliz de
niz eksperlerini gafil avlamadığma 
dair dün Sir John Simon tarafından 
yapılan beyanat iyi haber alan mah
fillerde hatırlatılmakt.:ıdtr. Eksper • 
lerin esasen tipi mevcut olan tahta 
mayin tarayıcısı gemileri kullanıl -
masını tavsiye ettikleri ayni mahfil
lerde ilave edilmektedir. Manyetik 
mayinlerin müessir olabilmesi için 
bunların pek derin olmıyan sulara 
dökülmesi lazım geldiğinden bu ne
vi tarayıcı gemilerin kullanılması ko.. 
laylaşacaktır. Mayin tarayıcı gemiler 
tahmin edildiğine göre ikişer ikişer 
çalışacaktır. Aralarında bulunacak 
olan elektrikli bir kabh mayinleri 
cezp ve infilak ettirmektedir. Ayni 
zamanda mayin tarayıcı gemilerin 
denizin dibine kadar aletleri buluna.. 
caktır. Bu aletler bir mayine tesa
düf eder etmez mayinler infilak et. 
tirilecektir. 

Esrarengiz faaliyet 
Diğer cihetten iyi haber alan mah

fillerde Almanyanın her gün yeni bir 
şey icat edeceği kanaati mevcuttur. 

Yüzlerce Alınan tayyaresinin 
denizlerdeki esrarengiz faalL 
yeti bu kanaati teyit · etmektedir. 
Ayni mahfillerde bu tayyarelerin 
mayin dökmeleri mümkün olduğu, 

fakat bu takdirde bu mayinlerin bü
yük cesamette olmıyacağı söylenmek 
tedir. İngiliz deniz eksperleri bu de. 
niz tayyarelerinin Alman tahtelba • 
birlerine benzin vermiş olmaları 
mümkün olduğunu söylemektedirler. 

Bitaraflarm itirazlanna karşı 
Mayin harbi dolayısile iktısadi ab

lokayı teşdit eden ve Alman ihraca· 
tını imha etmeyi istihdaf eden ted. 
bir:lerin bitarafJar üzerinde yaptığı 
tesire gelince, Ingiltere, ıntaranann 
içinde bulundukları fena vaziyeti ha. 
fifletmeği cidden arzu eylemektedir. 
Zira, İngiltere, seyrisefaini güçleşti
ren engellerin ne derece fena oldu
ğunu, bizzat kendi tecrübeleri ile, 
çok iyi bilmektedir. Fakat, İngiltere, 
bilcümle Alman ihracatının yakında 
başlryacak olan kontrolii . hakkında 
Holanda gazetelerinin ileri sürdük. 
leri mütalealan katiyen 1.tabul ede -
mez. 

Holandalılar, diğer taraftan İngi
liz kontrol servislerinin bitaraf ge
mileri ararken çok fazla gecikmelere 
sebebiyet verdiğini de söylüyorlar. 
İngiltere, buna çok daha evvel ce
vap vererek İngiliz se!'Vislerinin, el
lerinden gelen kolaylıkları yaptığını 
bildirmiştir -

• 
Holandanın Londra elçisi, hükft • 

metinden aldığı talimat üzerine, Al
manya hakkında İngilterenin alınağı 
kararlaştırdığı ekonomik mukabele 
bilmisil tekliflerine kat'şı Londra hü
kumeti nezdinde şiddetli protestoda 
bulunmuştur. 

Holanda gazeteleri bu bahis üze
rinde neşriyat yapmakta, fakat ma
yin muharebesi yapmanın iktısadi 
harbi teşdit etmekten daha vahim ol
duğunu söylemektedirler. 

Alman gazetelerinin hücumu 
· Alman gazeteleri ise, İngiltereye 
karşı ateş püskürmekte ve Almanya
nın daha şiddetli mukabelelerde bu
lunacağını anlatmaktadır. 

Deutsche Diplomatische Correspon 

denz, İngilterenin tam abloka kara

n hakkında tefsiratta bulunarak di
yor ki: 

"İngiltere bütün dünya denizleri
nin kendi mülkiyeti olduğu ve bütün 
deniz milletlerinin kendi arzusu Ö

nünde eğilmeğe mecbur oldukları 

fikrini tebarüz ettirmek istiyor. Al
manya, İngiltere bu meydan okuyuşu 
etmek suretile Alman milletini imha 
ile, kadınlara ve çocuklara karşı harp 
etmek istiyor. Almanya, tesiri şüp
hesiz daha az olmıyacak olan ted. 
birlerle mukabele edecektir. Üçüncü 
devletler, tiyatro sahnesinden uzak 
kalır ve bilhassa Alman milletinin 
hayatını kasteden harp hareketlerine 
yardım etmezlerse iyi yapmış olur. 

lar." 

TAN:-:==============================================:.. 25 - 11 - 939 

"D.-N. B~, 
şeyleri merkeze bildirmeği, ve 
her vazifeyi yapmayı emreder. 

MESELESi 
(Başı 1 incide) 

merkezden kendisine verilen 

Diğer memleketlerde olduğu gibi, Türkiyede de Almanlar 
teşkilatlandırılmış ve merkezden verilen emirlere göre vazifP
lendirilmişlerdir. 

Satın Alma Teıebbüsünün iç yüzü 

:Matbuat üzerinde müessir olmanın en kestirme yolu ilan
dır. Bu sebeple Türkiyede matbuata ilan verme işleri ile, öte
denberi memleketimizde miiesses bulunan Bayer müessesesi 
tavzif edilmiştir. Biitün Alman firnialarına hangi gazetelere 
ne miktar ilan verebileceklerini o tayin ve tesbit eder. Bizi ilan 
vermemekle de tehdit erlen bu müessese olmuştur, ve hu mü
essese namına konuşan da Bayer müessesesi müdürü Vid
man'dır. 

Bu müessesenin Almanya aleyhinde yazmakta devam etti
ğimiz takdirde ilan vermemekle bizi tehdidi münferit bir ha
dise değildir. Çünkü ondan iki gün sonra müessesemize veril
miş olan bir Alman bankası ilam dizilmiş olduğu halde geri al
dırılmış, ve ondan sonra bir daha hiçbir Alınan firması TAN'a 
ilan vermemiştir. Ve yine bu müracaatin reddinden iki gün 
sonra Doyçe Oryent Bank istihbarat servisi, müessesemizin 
mali vaziyetini, kimlere nekadar borcu olduğunu, gazetenin 
kapanmasından nekadar zarar ettiğini anlatarak bize yardım 
elini uzatmak istemiştir. Bu teklif de reddedilince TAN'a karşı 
açıkça cephe alınmıştır. Binaenaleyh bütün bu müesseseler 
birbirine bağlı, ve bir merkezden verilen direktif üzerine ha· 
reket etmişlerdir. 

Yanhş Bir PropaCJanda Taktiği 

•ı fte Almanların T AN'ı evvela tesir altında bırakmak, son-
ra da satın almak için yaptıkları tefebbüsün içyüzü budur. 

Şimdi, TAN ve sahipleri ve ayni zamanda Türk matbuatı aleyhin
de ithamlar yapan D. N. B. ajansı da bizim gibi iddiasını isbatla 
mükelleftir .•. Kimden 10 para almıtsak, kiminle aramızda men
faat üzerine müesses bir anla,ma varsa, hiç sıkılmadan, bu vesi
kaları hemen ilan etsin .•. Fakat yalan ve iftira ile, insanları, mil
letleri töhmet altında bırakmak, yanlıt bir propaganda taktiği
dir ... Dost yer\ne dütman kazandırır ... Davasını isbat edemiyen 
müfteriyi herkes nazarında gülünç bir mevkie düfürür. Biz iddia 
ettiğimiz isimleri tasrih ederek veriyonız, davamızı isbat edi
yoruz, timdi tahsımız hakkında yaptıkları ithamı isbat ıırası 
onlarındır. 

~m""Mlr~ 'hiikitmı>H 'RirlPc:ik AnıP. 
rika devletlerine gönderilmekte olan 
eşyayı hamil bitaraf gemilerin ser
best bırakılması için Alman hüku
meti nezdinde teşebbüste bulunmuş.. 
tur. 

Bu teşebbüs kısmen isaf edilmiştir. 
Ancak Alman hükumeti, mezkur eş
yanın müttefiklere geçmiyeceğine 

dair ithalatçıların yemin etmesini 
şart koşmuştur. 

Yakala.nan casuslar 
Reuter Ajansı bildiriyor: 

YOf. ki! 
'Hava barbinin kara harbine tatklyetl, 

dün artmıştır. Buna muk1bil. karadaki 
faaliyet son derece az olnıuııtur. 

Gerek hatlar üzerinde gerek daha uzak
larda keşif yapmak üzere her iki taraftan, 
faT.la miktarda tayyare havalanmıştır. 

Müttefiklere mensup hava kuvvetlerinden 
yalnız bir tayyare noksandır. Ve hafif su
rette hasara uğrayan diğer iki tayyare de 
hatların dahiline girebilmiştir. Alman tay 
yareleri, ağır zayiat vermişlerdir. Sekiz 
düşman tayyaresi Fransız topraklarına 

' di.lşürülmüşttlr. 
Alman zııyiah, düşen tayyarelerin çoğu 

bi.lyük bombardıman tayyareleri olmalan 
dolayısile, do.ha ağırdır. Bunlar, sürati 
arttırmak için tayyareleri hafifletmek ü
zere bombasız uçan rüyülı:: keşif tayyaresi 
olarak kullanılmaktadır. DüşUrülen tay
yarelP.rin birinde müteaddit kı1işeler bu
lunmuştur. Bu kıli~eler Fransız kuman
danlığına kıymetli malürnat t€min ede
cektir. Fransız arazisinin pek muhtelif 
noktıılarında, Şimal, Şimali Garbl ve Şark 
mıntakalarında Alman tavvareleri tahrip 
edilmiştir. 

Tataresko Yeni 
Kabineyi Kurdu 

Bükref, 24 (Hususi) - Tata. 
resıko kabinesini teşkil etmi,tir. 
Kabinenin tefekkülü her tarafta 
memnuniyetle karşılanmıttır. 

Yeni kabinede başvekalet ve dahi
liye nezareti vekilliği Tataresko, Ha. 
riciye nezareti Ga!enko, Harbiye ne
zareti İlkos, Hava ve Bahriye neza· 
reti General Teodoresko ve Maliye 
nezareti Konstantinesko. 

Münakalat nazırı Jilbertu, Ziraat 
nazın Profesör Bane:;ku, Sifetil, Sıh· 
hat nazırı Doktor Burnuldis, Adliye 
naZlrI Strati Miçesku, Maliye nazırı 
Mitisa Konstantin, Parti nazın Pro. 
fesör Jeresku, Nafıa nazırı Profesör 
Nister, Milli iktısat nazın Koskita 
Anjelesku, ve Maarif nazırı Petd 
Andriyi 

Kabinenin siyaseti 
Kabine tebeddülünün Almanya • 

Romanya arasında cereyan etmekte 
olan ticari müzakeralerden ileri gel
diği hakkındaki neşriyat asılsızdır. 

Kabine, tamamile dahili "ekonomik 
rejim,. yüzünden çekilmiye mecbur 
kalmıştır. 

Yeni kabine de bundan evvelki 
kabinelerin takip etti@ harici siyase
ti takip edecektir. 

Londrada memnuniyet 
Londra, 24 (Hususi) - Tataresko

nun yeni Rumen kabinesini teşkil et· 
mesi, burada memnuniyetle karşı. 

lanmıştır. Gazeteler Tatareskonun 
iyi bir diplomat, tecrübeli bir idare 
adamı ve kuvvetli bir siyasi lider ol. 
duğunu anlatıyor ve sabık kabinenin 
istifasının sebebini tahlil ediyor. 
Deyli Heraldin siyasi muharriri isti
fa hakkında şu mallı.matı vermekte
dir. 

"Kral Karo), menileketinin tedri. 
cen Almanyamn ekonomik nUfum 
altma girmesine müsaade etmemiş. 

tir. Almanlar çok ileri gitmişlerdir. 
Claudius'un Başkanlığındaki Alman 
ticaret heyeti yalnız Rumen ihracatı.. 
nın arttınlmasını değil, ayni zaman
da Romanyaya parasının kıymetini 

düşürülmesini ve markın 41 ley olan. 
piyasasını suni olarak 60 leye çı. 
hUAa_.,._......._ .:tU:L"'W.t ·- .&-&1:&.IU_.._ .l'_&....,.a-..,'4 

bağlamasını istemiştir." 

Muharrir, Romanyanın mutavaatı 
reddetmesi önünde Alınanların ted. 
birler almasına intizar etmekte, fa
kat Romanyaya karşı bir taarruzun 
Rusya ile Macaristanın tasvibi olma~ 
dan tasavvur · ed ilemiyeceği, bu iki 
memleli:etin ise Hitlerin doğu - ce
nup Avrupasma doğru ilerlemesine 
müsaade niyetinde gözü.Ioııedi.klerini 
kaydeyleme~edir. 

Almanlarla yapılan müzakereler 
Havas Ajansı da Bükreşten şuma

lıimatı veriyor: 

İyi haber alan mahfillerde söylen; 
diğine göre, Argetoiano kabinesinin 
istifası ve Tatarescu'nun BaşvekAle
te getirilmesi keyfiyetleri Alman ile. 
tısadi heyet taraiından ileri sürülen 
taleplerin reddi mahiyetindedir. 

Daily Elpress'in bu sabah yazdığı
na göre muhasamatın başladığı tarih 
te Büyük Britanyada ablokada kalan 
elli bin Alınan ve Avusturyalı mülte. 
ci Amerikaya gitmiye hazırlanırlar
ken, içlerinde yüzden fazla casus keş 
fedilmiştir. Bu sahte mülteciler, ha
kiki mülteciler ve memleket müda
faası hakkında malumat toplamakta 
idiler. Bunlar, şimdi üsera kampın
.ta mevkuf bulunmaktadırlar. 

Tayyare harbi 

İngiliz tebliği 
Londra, 24 (Husus!) - İngi117. Hava ZELZELEDEN 

Nezaretinin bir tebliğine göre, İngiliz ha- ' 
P::ırfs, 24 (A.A.) - 24 te§rlnlsani sabah 

tebliği: Gece kayda değer bir hadise ol
mamıştır. 

Dün gündüz, dördü İngiliz tayyareleri 
tarafından, dördü de Fransız tayyareleri 
tarafından olmak üzere sekiz Alman keşi! 
tayyaresi topraklarımız üzerine düşürül

müştür. 

Avcı tayyarelerimizden biri üssüne d!Sn
memi~tlr. 

24 teşrinsanJ akşam tebliği: Mosellenin 
Şark mıntakasında düşmanın bir baskın 

hareketi aklın kalmıştır. Birkaç esir al· 
dık. 

Mevzii topçu faaliyetleri kaydelimiştlr. 
Hava faııliyeti bugün mııhdut olmuştur. 
Berlln, 24 (A.A.) - Ordu bRşkuman-

danlığı tebliğ ediyor: Garpta, keşif kol
ları ve topçu biraz daha faaliyette bulun
muştur. Hava ordu!<u, Fransız arazisi üze
rinde keşif 1.1çuşlarına devam etmiştir. 

Hudut mıntakalannı muhafıızıoya memur 
Alman avcı tayyarelerlle düşman avcı 

tayyareleri arasında, müteaddit hava mu
harebeleri olmuştur. Bu aradıı, bir İngiliz 
tayyaresi Verdun yakınında dığer bir ta
nesi Sarrebruk ynkınında bir f'nınsız tny
yaresi de Sweibrucke civarında, hava 
dafi toplan tarafından düşl!rtilmüştür. 

New York Times gazetesinin, Belfast 
İngiliz kruvazörünün riddl surette ha8ara 
uğradığına dair verdiği haber, şimdi, Firth 
ot Forth'da Southampton sımfmdan bir 
kruvazörü torpilliyen bir tahtelbahirimiz 
tarafından teyit edllml:i bulunmaktı;ıdır. 

İngiliz Bahriye Nezareti, İngilterenln 
Gypy muhribinin, İn.!Olterenin Şark sahili 
yakınında blr mayine çarparak battığını 

bildirmektedir. 
Havasın tebliği 

Havas dünkü yan remd tebliğinde dl-

va kuvvetlerine mensup tayyareler, dün Al!'!.ıkta Kalanlar 
Franı;ada yedi Alman tayyaresi düştırmüş- ~ 

tür. Bu tayyarelerin altı tanesi müttefik- Ankara, 24 (Tan Muhabirinden)~ 
!erin hatlarına yedincisi ise, Alman hatla-
rına düşmüştür. Erzincandan şehrimize gelen haber-

Alman tayyareleri, tek tek uçarak, 700 lere nazaran Erzincan ve havalisinde 
metre vey:ıhut daha yüksekten keşif u('Uş- zelzele kısa fasılalarla devam etmek
ları yapmıştır. Bu tayyarelerin ikisi "Rein tedir. Dün ve bugün Karakulak ve 
kell he 111,, tipi, dört tanesi "Dorni,..r do Başköy nahiyelerinde beş saniye de.o 
17,, tipi, yedincisi de tesbit ed!lemiyen bir d 

vam e en zelzele oL-nuştur. İlk zeltipteydi. 'Dornier,, lerin dördii de Fransız 
topraklarına düşenler arasındadır. Bunla- zelede çatlıyan binalar bu defa kami-
rın bir tanesinde fotoğraf makineleri bu- len yıkılmıştır. Karakulak nahiyesi
lunrnustur. ne bağlı Yeniköy ve Ördek köyünde 

Hava çarpışmalarının birinde, Alman açıkta kalan halktan bir çocuk soğuk 
tayyarelerinden birinin mürettebatından ·· ·· 

yuzunden ölmüştür. Köylerde halk iki kişi parnşütle atlamıştır. 
çadırlarda ikamet etmektedir. İngiliz tayyarecileri ar:lııındo. ölen yoktur. 

Yalnız tayyarelerden bir tırneı:ine kurşun Ağır yaralılar Erzincn'l hastııha
nuzmesi i~abet ederek, bu trıyyııre ınmeğe nesine nakledilmekte, hafif yaralılar 
mecbur kalmıştır. Tayyarelerden birinin bulunduklan yerde seyyar sıhhat me 
de kuyruğu sakatlanmış, faknt pilot, bu murlan tarafından tedavi edilmek
tayyareyi hava meydanına getirmeğe mu-
vaffak olmuştur. tedirler. Vilayetçe halkın iaşesi ve 

Alman tayyareleri, bu l'!ece, Taym!s ibatesi için çalışılmaktadır. 
nehrinin mans::ıbı üzerinde alçaktan uça- Bergama ve Trabzonda dün de zcJ .. 
rak paraşütle mayinler atmıştır. Bu ha- zele olmuştur. 
beri veren Reuter, bu mayinlcrin manye- Çankırı, 24 (A.A.) ..:_ Son günler-
tik olduğunu da bildirmektedir. de İlgaz dağlarında hüküm ı:üren kar 

Dün sabııh Fransıının Şarkında bir Al-
man tayyaresi düşlirülmüştıir. Tayyare fırtınası yüzünden kapanmış olan 

Çankırı - Kastamonu yolunun açıl .. 
ması için yapılan bütün gayretler ne
ticesiz kalmıştır. Vilayet hududu ci
varında salı günü tipiye tutulan pos
ta kamyonu yolculan geceyi Derberıt 
jandarma karakolunda r;eçirmişler

dir. Sivricik köyünden ~ehrc ı;!elmek
te olan bir kadın soğuktan donaralt 
ölmüstür. 

yanmıştır. 

Sovyetler Bir Kısım · 

Askerlerini Terhis Ediyor 
Londra, 24 (Hususi) .- Paris rad

yosu Polonyanın işgali münasebetiy
le silah altına alınan Sovyet asker
lerinin terhis edileceğini bildiriyor. 



%5 - 11 .. 93!) 
~ ........................................ ~ 

V AKIT, NAKİTTİR •• 
5 porsyon1uk bir komprime ile (su ve ateşten gayri hariçten 

hiç bir madde ilave etmeyi dütünmeksizin) 15 kuruş mukabi
linde 15 dakika gibi kısa bir zamanda zenırin ve fştihalı bir 
aofra hazırlayabilininiz. 

Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefıs bir çorbayı 
her zaman bulamazsınız. 

~ 

Büyük yardım ve faydası aşikiu ulan çorba1ık sebze komprimeleri.. 
mizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğine şahit ola. 
caksınız. 

ÇAPAMARKA 
Mercimek, bezelya, nohud ve sair hububat sebze. ve çorbalık kom

primelerini kilerinizde bulundurmaY: ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkı!ık bi:r zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 
Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman ve 
her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallarııvzdan 50 
gramlık bir komprime 9, 100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruştan 
alabilirsiniz. 

Betiktaş : ÇAPAMAR~ Tarihi tesisi 1915 
• 

~ ........................................ ... 

Ada Parsel ( 

&08 ,, 
No: aa , 

136 
138 

. . ; 
eski IU"SA 

138 Yeni 
Bülbiil !hahailesinin yeni Turan sokağında balAda nmnarası muharrer arsa 2762 

llayılı Vakıflar Kanununun (44) üncü maddesi mucibince Kadastroca teselli yapıl
ll"lış olduğundan bu arsada tasarru! iddia edenlerin alelus(U Mahkemeye ve Ev-
kafa müracaatlan. (9718) 

•• • • • 1 ., , .' •• ', L ,,, .. ,_ ~) 
~ ' . . . . , . . . 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemeliten sonra günC:I~ 3 defa muntazaman 

diıleriniıi fırçalavınız. 

__ Savın lstanbul Telefon 
Abonelerine : 

r Slş1I sırntraıı 25/11/939 da saat t5 de faaliyete geçecektir. Abonelerimiz.in ev
\llelce teni edilen 939 - 940 Telefon Rehberini o saatten itibaren kullannııya baş
lım:ıalanm ye rehbere müracaat etmeden abone aramamalarını bilhassa rira ede-
rim. M üdürlyet (9667) 

# Babadan oğula ------------•lı 
Dededen toruna 

KALAN BiR ŞÖHRET 

Ali Muhiddin Hacı Bekir 
MERKEZi: BAHÇEKAPI 

Şubeleri : Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy.' , ________________________ ., 1 

Devlet Limanları isletme Umum Müdürlüiiünden: .. 
Nevi 

.. 
SO!ndir yağı 
Buhar makine yağı 
Dizel makine yağı 
c .. .,. walb. 

Kilo . 

4000 
5000 
ıoooo 

2000:. 

• 21000 
İdare vasıtaları ilıtiyacı için muktezi yukarda cins ve miktarı yazılı yirmi blrôın 

kilo muhtelif makine yağı kapalı zarf usu lile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedelleri 7800 lira muvakkat teminatı 585 lira olan mezkur yağların ihalesi 30-11-
939 tarihine rastlıyan perliembe günil saat on beşte Galata rıh~mdaki umum mü
dürlük binasında toplanacak olan sabnalm a komisyonunda yapılacaktır. 

Tekli! mektuplarını bildirilen vakitten bir saat evveline kadar komisyon reisll
tlne tevdi etmeleri lhımdır. Bu baptaki şartname sözü geçen komisyonda her gün 
IÖrUlebilir. (9433) 

MAZON MEYVA TUZU 

===============================~========================~·1 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii1 kırıklık, ve bütün ağrılarınizi derhal keser. 

.- -. L& 
icabında 9ünde 3 kaıe ahnabilir. 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. ... . 2 

Gümrük :Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım 
' Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Mlktarı Cinai Tahmlnt ilk Açık eksiltme günU Saati 
bedel tem inatı 

7000 Tire çorap 1960 147 11/12/939 pazartesi 10 
3104 ,, 8fi9.12 66 11/12/939 Pazartesi 11 
4000 ,, 1120 84 11/12/939 Pazartesi 14 
1 - Teşkilat eratı için salın alınacak Tire çorapların yukarda yazılı. gün ve 

saatlerde açık eksiltmesi yapılacaktır. N i.lmune çorap ve evsaiları komisyondadır. 
Görülebilir. 

2 - İsteklilerin kanunt vesikaları ve ilk teminat mııkbuzlarile Galata Rıhtım 
caddesi VeU Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. (9721) .il/il......... ' 
ASIPIN KENAN l ı 
Sizi; SOGUKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN, BAŞ, DIŞ 

ve bütün ağrılardan ve kırrklıklardan koruyacak ilaçtır. 

Günll'ük Muhafaza İstanbul Deniz Mıntaka 
Komutanhğınclan : 

Bir pereme motörii ikinci kaptanlığı açıktır. İsteklilerin vesik11lnrile birlikte 
Hasköyde bulunan komutanlığımıza müracaaUarı. (9672) 

,ı ............................................... , 

T. iŞ BANKASI 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
Ke~~deler: 1 Şubat, 1 .Mayıs, 1 Ağustos, 1 İkinciteşrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında en az elli lirası bulunanlıır 

kuraya dahil edileceklerdir. 

1 Adet 2000 
3 ,, 1000 

6 ,, 500 
12 

40 
75 

210 

,, 
,, 

" 

250 

100 
50 
25 

liralık = 2000.
,, - 3000.-
,, 
,, 
,, 
" ,, 

3000.-
3000.-

= 4000.
= 3750.
= 5250.-

,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 

_-_I 

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktirmiş 
1 cılmaz, ayni zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. 

, .......... ! ...................... _, 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ZİRAAT BANKASf 

Kunılut Tarihi: 1888 

Sermavesi : 100,000,000 Türl< Lirası 

Şube ve Ajans adedi: 265 

'7.ir::ı.i ve ticaTi her nevi banka muameleleri 

~~-
Para Biriktirenlere 28,800 lira. 

İKRAMİYE VERiYOR· 
Ziraaf P.ankasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hcsaplannda en 
az 50 lirası hulunan1ara senede 4 defa çekilecek kur'a ile dŞ&ğıdaki 

4 

' 4 
40 . 

100 
120 
160 

'. Ade~ 

• 

• ,. 
• 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
1.000 Liralık 4,000 

500 • 2,000 
250 
100 

• - 1,000 
4,000 

-l • 5,000 
40 • 4,800 

Lira 

• .. 
• 
" ,, 

• 20 • 3,200 ,. 

DIKKAT: Hesaplanndaki paraıar bir sen; tçinde 50 liradan asağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslyle verilecE'ktir. 
Kuralar SCflede 4 defa, 1 Eyl61, 1 Birincik,inun, 1 Mart ve 1 Bazıran 
tarilılcrinde çekilecektir. 

• •••• . .... .'l. , .. '..,_ıf".~...,· .. \# •• • • :. • ... • • ' s.. . . .,.. .. : . 

Cinai Mlktar.ı Muh. Bedeli % 7,5 teminat Eksiltme ıekll Saati 
Lira Krş. Lira Kra. 

Cam AlAt 2460 adet 2518.76 188.91 Açık eksiltme 14 
Ecza 107 ,, 494.85 3'1,31 ., ,, 15 
AlAtı fenniye 111 ,, 5890.80 441.81 Kapalı zarf 16 

,, ,, 92 ,, 2623.65 196.73 Açık eksiltme 16,3!l 
I - Evsafını gösterir me\•cut müfredat listeleri mucibinee yukarda yaz.ılı mal

zeme hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedelleri. muvarl:kat teminatları. eksiltı:ne saatleri hizaların

da gösterilmiştir. 
İII - Eksiltme 13/XII/939 Çarşamba günü Kabataşta Levazım ve Mubayaat 

Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Listeler her gün sözü geçen Şu beden parasız alınabilir. 
V - -Miifredat fö:;telcrinde gösterilen Kataloğ numaraları sııdere Aletin tlo ve 

evsafını göstermekte olup, ;şıırtnaıne ma karnındadır. Baska markalar da verilebi
lir. Bu hususta fa1la izahat için Kabatas ta Sarao ve Kimya liiboratu\•arı Subesine 
mürııcaat edilmelidir. 

VI - Münakasaya istirak edecek ol anlıır miinı:ıkaı;a gününden C\'vel fenni 
tekliflC"rini mezkur Şarap Ye Kimya l~ boratuvarı Şube.sine tetkik ettinnelidirler. 

VII - Kapalı zarf milnakasasına iştirak ed,,c:-ekler mühürlü teklif mektup!a
nnı knnuni vesaik1e 3 7,5 güvenme parası makbıızu veya Banka teminat mek
tubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvl"l ine kadar 
mezkur Komi~yon Bıışkanlığınıı makbuz mukabilinde Yermeleri ve diğer ek~ilt
melere gireceklerin tayin olunan gün ve sanUerde % 7,5 güvenme paralariyle 
birlikte yukarda adı geçen komisyona gelın leri ilan olunur. (9725) 

:!_11 llr - TAN Gazetesi 1111~ -- -- ------.. - Fivatları -----
: 1 inci sayfa santimi :2 - ' ' ' 53 - , ' 5 4 • ' ' ~ t-; sayfalarda , 
: ~on sayfa • c 
: Dikkat: 
=----

-----400:: 
250 § 
200 = 
100 = -60 E -
40 = ... 

-... .. ... -
İZAM E ı - 1 santim= gnetenin lnre § 

: yazısile 2 'iatırdır. =· 
E ! - İlanlnnn fiyat1 ~azcten!n ;, Sac; Bakımı 

güzelliğin en birinci şartıdır. E tek siitunu üzerıne hesap- '; = lanmıştır : 
:5 ~ - Kalın va21Jar da ~azetedP : 

- = = kapladığı vere göre santim .: Satdık Yazıhane - -Galatada müsait bir mahalde. bir = fp ,!)lriilil r 
-.ıııııııııııııııırıııııerıııııı;ııt:ıııır 

yazıhane'bütiin meirı.ışatı]e çok e1-
verişli şcraitle elden çıkar; l::ıc;ıktır. 

Galata, Mumhane caddesi Mura.dive Or HAFI? r.FMAI 
Sahibi ve Ne~rlyat MOdDrD Hafll LOt~iJ Pazardan maada saat (14,30 dan 18 e, 

OÖROONCO. Gazetecllfl< ve Neı,rlyaı Salı. Cumartesı 12 ye kadar tıkara.:ta. Dı· 
T. L Ş. Basıldıi:iı ye~ TAN Matbaesı 11anvolu No. ın4. 

Müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, temizler, MiDE ve BARSAKLARI ahıhrmaz ve yormaz. 

INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğlnde MİDE EKŞiLiK ve 

yanmalarında emniyetle l<ullanılabilir. MAZON isim ve HOROZ markasına dikkat. 
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TAN 'ın Resim Müsabakası : 

Ne Olmak I stigorum?-
Her çocuk büyüyünce bir şey olmak ister. Kimi doktor, kimi mühendis, kimi 

asıı:er. kimı ressam, "kimi berber kimi baska bir sey olmayı kurar. 

B üyüyince ne olmak istiyorsunuz? Bu olmak istediğiniz şeyi 
anlatan bir resim yapınız. Resmi kuponla beraber bize gön
deriniz. Yaptığınız resim, çocu k sayfamızda basılacaktır. Size 
bir de ,&?Üzel hediye ver eceiiz. 

Resminizin gazetede basıldıltnı görür görmez derhal müracaat ederek hediyenizi 
...ımız. Resimleri çini mürekkebi ile yaparsanız iyi olur, 

BU SAYIMIZDA RESİMLERİ BASILARAK HEDİYE KAZANANLAR: 

1 - Gemlik bit' numaralı cadde No. 2 de Kemal Çıpa. 2 - Gaziantep, adliye 
yanında Doğruluk yazıhanesinde Nazi! Yeşilova e 3 - Bursa İpekçilik caddesi 
No. 10 da Akın Altıok e 4 - Trakya }'oto Naşit kızı Nurten Gülen e 5 - Keskin 
hukuk haklıni oğlu Ayhan Şarman e 6 - Zonguldak mektupçusu oğlu Turhan 
Uluğ e 7 _ Elazı~ müteahhit Doğan kardeşi Zülfikar Aytunç e 8 - Pangaltı, Şa-

1ak sokak No. 50 de SamJm Önder e 9 - Harp Akademisi daire müdürü oğlu Sal
tuk 

HEDİYELERİMİZ PAZARTESİ PERŞEMBE 9:tlNLERİ VERİLMEK· 
TEDİR. İSTANBULDA OTURMIYANLARINK I POSTA İLE GÖNDE
RİLECEKTİR. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
- - - - . 

EGLEt\ICELI 
OYUNLAR 

KARE YAPINIZ ! 
!şte, size, beş kollu bir yıldız. 

,.. ~Bu yıldızı makasla on parçaya ""ö
leceksiniz. Fakat, o ~ekilde kese
ceksiniz ki. onlar, mün'asip şekilde 

· bir arcı.ya getirildikleri zaman, bir 
kare hasıl olacaktır. 

Bu, belki bir kısmınıza güç ge. 
lecek. Fakat hiç te yapılamaz oır 
şey değildir. Yaoın bakalım. 

, YANLIŞLARI BUL ! 
Şu saate bir bakın! İlk bakışta 

hiç bir şeyin farkına vannadınr:ı: 

değil mi? Bu da bütün blldiğim.iz, 
gördüğümüz saatler gibi bir saat. 
Fakat iyice dikkat ederseniz, onu 
çizmiş olan ressamın bir çok yan· 
lışlıklar yapmış olduğun•1 göre 
ceksiniz. Acaba siz bu yanlışlar -
dan kaç tanesini bulabilirsiniz? 

KİBRİT OYUNU ! 
Resimde, beş kibritle üç sayısını 

meydana getirmenin ne kadar ko
lay bir şey olduğunu görüyorsa. 
nuz. Acaba size yedi tane kibrit 
versem, bana bu yedi kibritle sı
fır yazabilir misiniz? Yedi kibritle 
şu sayılan da yapmak mümkün
dür. 2, 3, 4, 5, 6. Haydi tecrübe e
din bakalım! 

SİHİRLİ KARE ! 
Size güzel bir oyun. Her sırada

ki karelerin içinde bulunat~ sayıla. 
n toplayın! Bunları, rlairelerin 
içindeki sayılann toplamın·:Ian çı. 
karın! Göreceksiniz ki, geriye hep 
9 kalacak, hem soldan sağa, hem 
yukardan aşağı, hem de kö§eden 
köşeye bütün sıralarda hep 9 ar_ 
tar. 

DOKUZ RAKAMLA ! 
Birden dokuza kadar olan dokuz rakamı muh

telif şekilJerde kullanarak yüz sayısını teşkil etmek 

snümkündür. lşte size bir şekil: (9 + 18) + (3 -:- 6) 

+ 25 + 74. Siz de başka şekiller tecrübe edin baka

lım, yüz sayısını başka türlü de teşkil etmek müm

kün müdür? 

Tan'ıı;ı Bilmece - Bulmaca Kıwonu : 
25 Teşrinisani 1939 

DÜNYA REKORU! 
Oktay, olimpiyat yarışlanna gir. 

miş, fakat hiçbir şey kazanamamıştı. 
tstanbula döner dönmez hastalandı. 
Hemen doktor çağırıldı. Derecesine 
bakıldı: 40. 

Hasta Oktay, yarı baygın başını doğrultarak dedi 
ki: 

- Beı;;y doh'lur, ı:ıunya r'C'h.uı-uııtuı :ıı.~!i vıuu~L•uu .,,, ... 

nr. söyler misiniz? Acaba ateşim bir iki clerece daha 
yükselse dünya birincisi olabilir miyim! 

KAZA OLMAMIŞ: ! 
Seyyah - Bu uçurum bana çok 

korkunç ve tehlikeli görünüyor. İn.. 

san buraya otomobille hızla gelirken 
yuvarlanacak olsa, tlızlu buz olur. 
Niçin, uzaktan görünmesi için uçu
rumun başına tehlike işareti olsun diye bir kazık 
kakmadınız? 

Köylü - Böyle bir kazık vardı. Daha düne kadar 
duruyordu. Fakat iki senedir hiçbir kaza o~ınadığı i
çin onu söktüm, sobaya odun yaptım. 

KOKMAYAN BALIK ! 
Müşteri - Bana bak, garson, ge

tirdiğiniz balık kokmuşa benziyor. 
Fena halde burnum Lıkandı. Siz müş

terilerinize hep böyle mi yemek ye
dir'irsiniz? 

Garson - Hayır efendim. Sizin yediğiniz balık 
daha yarım saat evvel denizden çıkarıldı Kokmuş 

balık kokusu, şu yanınızdaki masada oturan muş. 
terinin yediği balıktan geliyor. 

NİÇİN YAŞIYOR ! 
Yazı yazmıya meraklı bir lise ta

lebesi günün birinde bir roman ya
zıp, basılsın diye kitapçılardan biri
ne gönderdi. Romanın adı şu idi: 
Niçin yaşıyorum. Kitapçı kitabı baş. 

f~~'!i. . ,.., ., . .. . - .... .. 
tan aşağıya kadar okuduktan sonra şöyle bir cevap 
yazdı. Kitabınızı kendi elinizle vermek için benim 
yanıma kadar gelmiye cesaret edemediğiniz için ys. 
şıyorsunuz. Yoksa gelseydiniz kaianızı patlatırdım 

MEŞHUR ATTİLA! 
Genç mektepli, elinde tuttuğu şi

irleri kitapçıya göstererek - Bun
ları bir kitap halinde basar mısınız? 
dedi. Kitapçı şu cevabı verdi: - - Ma. 
alesef basamayız. Çünkü biz, yalnız 

ismı mcışhur irisanların kitaplarını basıyoruz. Çocuk 
şu cevabı verdi: 

- Fakat efendim, benim ismim de meşhurdur. 

Adım Attiladır. Siz hiç Attila adını duvmadınız ını? 

HAPSE GİRME~ 
Hakim - Bunu çalan siz değil mi. 

siniz? i!I. (~·· Suçlu - Hayır efe.adim. Vallahi 
billahi ben çalmadım. 

Hakim - P eki söyleyin bakalım, 
siz şimdiye kadar kaç defa hırsızlıktan hapse girdi
niz. 

Suçlu - Vallahi, billahi, şimdiye kadar hiç hapse 
girm<?dim. Daha ilk olarak bir şey çaldım. 

TAN 

HiKAYE: 

Devekuşunun 
• • 
lntıkamı 

Yazan: İlhan T!!.ı< 
•• 
O mrümde, kaplan, sırtlan, 

kurt, hulasa, yırtıcı hay
vandan korkmadım. Hala da kork. 
marn. Fakat, ne vakit, şu herkesin, 
alaylı bir tebessümle andığı deve. 
kuşlarının adı söylense, tirtir tit
rer, korkuyla ürperirim. 

O sene, meşhur hayvanat bahçe
lerinden birinde gardiyan olarak 

çalışıyordum. Malum a, bütün gar
diyanlar, cesur ve güçlü kuvvetli 
olurlar. Ben de işte hu sırada öy. 

leydim. Gözleri çakmak çakmak 
çakan kurtlarla eş do&t gibi selam
laşır, çakalların önünden geçer -
ken, alay olsun diye şapkamı çı.. 

kanr, hatta, arslanlara elimi uza. 
tarak her sabah bonjur yapardım. 

Hele, devekuşlarına ettiğim mua
meleyi sormayın? Onlara metelik 

bile vermiyor, kendilerini fare ka
dar bile saymıyordum. 

B ir gündü, bu devekuşların. 
dan birini kafese sokmam 

icap etmişti. Kendisini galiba bi. 
raz fazlaca sarsmıştım. Vay efen

dim, sen misin bana böyle kötü mu
amele eden.. Hayvan birdenbire, 
öyle ansızın, öyle korkunç bir şe. 
kilde üstüme saldırdi ki, neye uğ. 
rad.ığımı bilemedim. Pençesini eti
me geçirmiş. bardak bardak kam

ını akıtmıştı. Daha kendim! topar
lamıya vakit bulamamıştım ki, 
hayvan gerilip gerilip acaip sesler 
çIIcararak, gozlerı tırıl firıI, deh. 

şetli pençesini bana bir daha dal
dırdı. Ben, can havlile, gözlerim 
yan açık, yarı kapalı onun upuzun 
boynuna atılmıştım. 

İki kudur mu ş boğa gi
bi, dövüşmiye başladık. Bu dövüş 
ne kadar sürdü bilmiyorum. Bir a. 
ralık, hayvan geri geri çekildi. Ar. 
tık beni bırakacak sanıyordum. 

Fakat aldanmışım. Gagasile kafa
ma öyle müthiş, öyle sersemletici 
bir darbe attı ki, ben. neya uğra
dığımı bilememiş, küt diye boylu 
boyumca yere uzanmtştım. 

Artık ondan ötesini hiç bil. 
miyorum. Saatler sonra, 

gözlerimi açtığım zaman kendimi 
bembeyaz çarşaflı bir yatakta bul. 
dum. Arkadaşlanm etrafıma top
lanmışlardı. Onlardan, yere bay
gın bir halde düştükten ~onraki 

halimi sordum, Onlar haline gül. 
sek mi, ağlasak mı? Ne yapsak 
der gibi acaip acaip yüzüme bakı.. 
yorlardı. Ben tekrar, onlara: 

- Peki ben yuvarlandıktan son
ra hayvan ne yaptı, beni nasıl kur
tardınız? Diye sordum: 

1 içlerinden biri cevap verd~: 
- Sizi boğuşurken evvela 

ben gördüm. Daha o zam:ın, hay_ 
van sana son darbesini atmamıştı. 

Hemen koşmıya başladım. Geldi. 
ğim zaman, sen, artık, çoktan ye
re serilmiştin! 

-Peki hayvan ne yapıyordu. 

- Hiç! Başucuna çökmüş, ade-
ta, yaptığına pişman, acıyan göz. 
lerle sana bakıyordu. Ama diye. 
ceksin ki, asıl ben, yere baygın bir 
halde yuvarlandık.tan sonra yapa
cağını yapmalıydı .. Hayır! Deve
kuşları, insanların bir çoğundan 

daha mert, daha alicenap hayvan. 
lardır. Düşmanlarını yere uzanmış 
gördükten sonra artık onlara sal~ 
dırmazlar. 

O gün bugündür, devekuşların
dan hem korkar, hem de onları, bü
tiin hayvanlardan çok severim. 
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Kızdıkları zaman, korkunç ve 
tüyler ürpertici bir dehşetle insa· 
nın üstüne saldıran devekuşları, 

karşılarındakini aciz, düşkün gör
dükleri zaman bir melek kadar uy. 
sal ve iyi oluyorlar. 

Birleşik Amerika bayrağı son 
olarak 1912 de değişmiş ve 

her biri bir hükumeti gösteren 48 

yıldız, sekizerden altı sıra olmak 

üzere .sır~lanm.ıştır. 

• 

Eldivenin tarihi epeyce eski. 
dir. 16 ıncı yüz yılda o ka

dar ince deriden eldiven yaptlıyor

du ki, bir çüt eldiveni bir fındık 

kabuğuna sığdırmak mümkün olu. 

yordu. 

b u malUl Fransız görmüyor, 
bir kulağı duymuyor. F.li 

de koy .. Fakat, her işini görebiL 

mekte ve yazı makinesile dakikada 

20 kelime yazmaktadır. 

Portakal vitamini bol bir 
meyvadır. Çok yenmesi de. 

iyidir. Fakat.. Resmini gördüğünüz 

genç bir oturuşta tamam 60 büyük 

portakalı birden yemiştir. 

Resmini gördüğünüz Hintli, 
tamam 40 sene, hiç kıpır-

damadan olduğu yerde otura kal· 

mış ve bacak kemikleri tamamile 

artık hareket edemez bir hale gel
miştir. 
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EVET- HAYIR" 
Su sualleri okur okumaz kısaca 

EVET yahut HAYİR deyiniz: 
1 - Hiç filden daha ağır ayı o. 

lur mu? 

2 - Kaplumbağa deveden daha 
çok mu yaşar? 

3 - Kalkiita şehri Afrikada mı
dır? 

4 - Kül kedilerinin tabii ha
rareti tavuğunkinden daha mı 

çoktur? 

5 - A vustralyad9. yaşıyan Müs. 
lümanlar Amerikada yaşıyan Müs. 
lümanlardan daha mı çoktur? 

6 - İstanbuldan Erzincana git
mek için Parise gitmekten daha az 
mı zaman lazım.dır? 

7 - Kızılcık ilkbaharda mı olur1 
8 - İstanbul şehri kurulalı beş 

bin sene oluyor mu? 
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MESELE - Şöyle bir toplama 
var: 136 + 259 - 4780. Eğer ba 
toplamaya dikkat ederseniz, sıfır. 

dan dokuza kadar bütün rakamla. 
rın içinde birer defa mevcut oldu
ğunu görüyorsunuz. Fakat bu top-

lamanın neticesi yanlıştır. Bu toP
lanan iki sayının tutan 4780 de. 
ğildir. Sizden şunu istiyoruz: Sı-

fırdan dokuza kadar on rakamı 

yalnız bir defa kullanarak bir top· 
lama ameliyesi yapın! Üçer rakam.. 

lı iki sayı toplandığı zaman dört 
rakamlı bir tutar elde edeceksiniz. 

Hem bu toplama doğru olacak, 
hem de her rakam yalnız birer de. 
fa kullanılmış olacaktır. 

MESELE - Üç sayıdan birinci 
ile ikinci 10, üçüncü ile ikinci 20, 
birinci ile üçüncü 14 tür. 

CEVAP - 2, 8, 12. 

• 
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NE DERSfNlı? 
Kare biçiminde bir masa var. 

Karenin her kenarında üç kişi o
turuyor. Rahmi, Nihatla yanyana. 
Hilmi, Mehmetle Nurinin arasın
da. Nuri, Hasanla yanyana. Hasan, 
Rahminin karşısında. Hilmi, Ah. 
metle karşı karşıya. Ali ile Mehmet 
masanın birer köşesinde. 

Dört köşe bir masa çizip bunların 
yerler.ini gösterebilir misiniz? 

• 
Yalnız iki defa okuduktan son-

ra başınızı kaldırıp cevap verecek
siniz: 

Bu altı işten hangisinln yapanı 
belli değil: 

Kuş, uçtu, 
kalktı, araba, 
yattı, kondu . 

havalandı. çocuk 
balon, tren, durdu, 

• 
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il- U L M A ,C ·,·A 
1 - Ben, üç heceli bir Türk 

şehriyim. Birinci hecem zaman bil
dirir. Birinci, ikinci hecelerim 

bir arada adı var, kendi yok olan 
bir kuştur. İkinci üçüncü hecele. 
rim bir renk bildırır. Ben ne
resiyim? 

2 - Şu heceleri münasip şekiL 
de birleştirerek dört kelimeli bir 

atalar sözü meydana l!'etircceksiniz 
be - ten - kal - var - yol -
kalp - dır. 

* D1KKAT: 

Bu bilmeceleri doğru 'lalleden. 
lerden 25 kişiye muhtelif hediye
ler verilecektir. 

Yalnız, hediye kazanabilmek i· 
çin: "Bilmece - Bulmaca., tmponu. 

n u da göndermeniz lazımdır. Ayni 
hafta içinde hem b'lmece bulma
cadan, hem d e resim müsabaka ~ 
mızdan hediye kazanabilirsiniz? 


