
GONLOK SiYASI HALK GAZETESi 

,.,,,_-----.------------~~~, BU KUPONU SAKLAYINIZ 
TAN gazetesinin okuyucularına 150 kuruşa verdıği 
elliyi mütecaviz kitaptan mürekkep tam takıma ait 

KUPONUDUR 
Bu kuponlardan 15 tane getirene kitaplar İstanbulda ll50, 
mmıleket dahilinden ı:tl>nderllenlere 200 kuruşa verllf?'. 

Kıtaları Uzerıne 
Almanya lsveç Sularında da 7 Defa Ateş Açtı 
Mayin T ariaları Tesis Etti 

Türkiyenin 
Siyasetinde 
Hiçbir Tezat 

Yoktur · 
'~ 

Bize tezattan bahsedenler, 
kendilerinin beş ay evvelki 
harici siyasetleri ile bugünkü 
siyasetleri arasında birbirini 
tutar bir nokta bile göstere-

bilirler mi acaba? 

Yazan: Sadri ERTEM 

ı 

Molotof, Finlandiya Sefirine 

Derhal Yererek Fin Kıtaatının 

Nota Bir 
Huduttan 

25 Kilometre Geriye Ç.ekilmesini Talep Etti 
Zürih, 26 (A.A.) - Bugün. Leningraddan gelen haberlere 

göre, Rusya - Finlandiya hududunda ciddi hadiseler cereyan 
etmiştir. Finlandiya arazisinde yapılan bir topçu talimi esnasın
da Sovyet arazisinde bazı kimselerin yaralandıkları söylenmek
tedir. 

Moskovanın tafsil atı 

B erliner Börsen - Zeitung, 
Roma - Ankara ba.,lıklı 

bir makalesinde Cümhuriyet 
Türkiyesini üçüzlü ittifakı imza
la.ınakla büyük hata itlemit te
likki ediyor. Gazeteye göre 
Cünıhuriyet HükUmeti bu hare
keti ile " Kemalist ana.neyi ter .. 

Ha.im taralından denize Jüşiirülmüş bir tayyarenin ıağ kalan pilotu ve riiatdt imdat bek liyorlar 

1 Moskova, 26 (A.A.) - Leningrad 
askerlik mıntakası erkanıharbiyesi, 

26 teşrinisani günü saat 15 i 45 daki
ka geçerek, Fin arazisinde Majlina
nın Cenubu garbisine bir kilometre 
mesafede bulunan Sovyet kıtaları Ü

zerine birdenbire bir topçu ateşi a. 
çıldığını bildiriyor. Finler yedi defa 
ateş acmıslardır. Üç Kıztl askerile, 
bir muhafız ölmüştür. Yedi Kızıl as
kerile bir muhafız ve bir yedek su
bay yaralanmışlardır. Leningrad as
kerlik mıntakasr erkanıharbiye birin 
ci sube amiri Albay Tikomirof ma
hallinde tahkikat yapmıya memur e. 
dilmiştir. Bu tahrik Fin topçusunun 
taarruzuna u~ayan mmhıkad:'lki 

kıtalar arasında derin bir infial u. 
yandırmışhr. 

Sovyet h ükumetinin notası • 
Moskova. 26 (A.A.) - Havas ajan. -

sı bildiriyor: 

Mareşal Voroşilol 

... "" ....... H/frı,&A ,, 

Atatürkün ölümünden hatta hasta
lığının şiddet kesbettiği zamanlar. 
danberi düşman membalar, Türkiye
deki sarsılmaz milli kudreti belki 
Parçalanmış gibi göstermek suretile 
kendilerini tatmin çarelerini aradı. 
lar. 

Atatürkün ölümündenberi bir se
:ne geçti. Bu bir sene zarfında ne da
hili, ne de harici politikada cümhu
riyet hükılmeti, bir gerileme kaydet. 
!neıniştir. Atatürk Türk vahdetinin 
~ terakki hamlesinin sembolü idi. 
:Bugün ayni vahdet, ayni iştiyakla 
Milli Şef İsmet İnönünün etrafında 
tek kalp, tek ruh halini almıştır. 
Cfunhuriyet bir inkılap ve milli }jjr
lik bayrağıdıi'. O bayrak Atatürkten 
gonra yere düşmedi. Bayrak Milli Şe. 
fin elindeClir. Ve dolu dizgin safları 
SlklaŞtırarak hedefimize i?idiyoruz. 

Hitlerin, .lngiltereye Karşı Mayin Harbini 

Şiddetlendirmeğe Karar Verdiği Anlaşdıyor 
Stokholm, 26 (A.~.) - İsveç Bahriye Nezareti, Falsterbo açık

larındaki Alman mayin tarlasmm bilhassa Şimal iatikametinde 
geni,letildiğini haber vermektedir. Almanya bu tedbir ile Fals
teroo'nun cenubundaki mmtakayı seyrisefaine kapamıf bulunu 
yor. Alman mayinleri, lıveç karasularının yakınlarına kadar yer-

HOLAND 
--, leştirilıniştir. Bahriye Nezareti, bu 

A vaziyetin Berlin nezdinde derhal 
protestoyu mucip olacağını ilave et.. 
mektedir. Nitekim, İsveçin Berlin el-Hedef nedir? , ~ 

Bunu anlatmıya lüzum yoktur . 
Cüınburiyetin tarihi onu göstermiye 
kafidir. 

Biz milli inkişaf imkanlannı fet
hetmek istiyoruz. Yurtta ve cihanda 
Sttlhü korumak istiyoruz. 

İstiklal Harbinin bittiği günden bu 
güne kadar cümhuriyet hükumeti 
bunun zıddını yapmadı. Yalnız yap. 
tnadı değil, düşünmedi bile. Cümhu
l"iyet Türkiyesi sulhü dünya için ve 
kendisi için büyük bir nimet telakki 

Berlini 
Protesto Etti 

' Çekyadaki Tedhiş 
Hareketlerine Dair Yeni 

Tafsilat Geliyor 
etmiştir. Bunun içindir ki, harp son- Amsterdam, 26 (A.A.) _ Holanda 
!'ası dünyasında daima sulhün mu- hükumeti Gestapo memurlarının do
hafızı, daima sulhün hamisi olmuş.. kuz teşrinisani tarihinde iki İngiliz 
tur. , ve iki Holanda tebaasını kaçırmak 

Büyük Harpten sonra sulbü koru- suretile, Holanda toprağının masuni. 
?nak için, kurulmuş olan beynelmilel yetini ihlal etmiş olmalarından do. 
?nüesseseler de yaşadığı müddet zar. layı Alman hükumeti nezdinde res
fında onları takviye etmek, beynel- men protestoda bulunmuştur. Ma _ 
?nilel emniyeti esaslı bir surette mu- lfım oldoğu üzere kaçmlanlarda•1 bi. 
hafaza etmek istemiştir. Milletler ri ölmüş, biri de yaralanmıştır. Bu 
Cemiyetinde olsun, diğer beynelmi- protesto D. N. B. ajansının neşrettiği 
lel müesseselerde olsun Türk diplo. malumata istinat etmektedir. 
nıasisi sadece sulh için çalışmıştır. Alman makamları, kaçırma hadi. 
Batta silahların tahdidi işinde bile sesinin Holanda topraklarında vuku 
en samimi hislerle ilk safı Cümhmi- bulduğunu beyana cesaret edememiş
Yet hükumeti teşkil etmiştir. Fakat ler ve yalnız vakanın Alınan veya 
kollektif emniyeti tesis için Millet- Holanda topraklarının hangisinde ce
ler Cemiyeti ruhu, yani milletlerin reyan ettiğinin tesbiti için tahkikat 
nıüsavi haklı mevcudiye~·~hfnğu yapılmakta olduğunu kaydetmekle 
telakkisi inhilale uğradıl?d' r.iisoe~te iktifa· etmişl~rdir. 
Yeni metotlarla çalışmak tfrıeti;de . . . ~olanda .'ın~~In;larının bu husus. 
meydana çıktı. Harp so~ :- ~ijttyası. 1ta.ki tahkikati hi~t~c şüpheye mahal 
IUllı için Milletler Cerniyel f:;;\t.A. Si .. · 'bn-akmanıaktadır .' 

t ' .. ,. . ... 

(Sona Saı 1, S~'-~:~--' -~ ·, . ..,'. .. :.. -.'i ." Sa. S, Sil, 5) 

.. - ... ' "' ... - , ~ 

çisi şimdiden bu hususta malumat 
almıya memur edilmiştir. 

İsveç gazeteleri, mayin tarlaları
nın genişletilmesini ve bilhassa İsveç 
kara sularının 4 millik hududunu ta
nrmıyarak, tesis ·edilen yeni mayin 
barajlarını endişe ile karşılıyorlar. 

Bu hareketin iki memleket arasın
daki ticaret müzakerelerine de mü-
essir olacağı söyleniyor. 

Yeniden Batan Vapurlar 
Londra, 26 (A.A.) - Amirallik da

iresinin bu akşam neşrettiği malu
mata göre, 1586 tonilatoluk İsve<;" 

bandıralı Bolgesson vapuru Simon 
Bolivar adındaki Holanda vapuru
nun batırıldığı şekilde batmıştır. Au
sset ismindeki İngiliz vapuru da 
bir mayine çarparak ağır hasara uğ
ramıştır. Vapur romörkörler vasıta. 
siyle limana çekilmiştir. Mürettehat 
arasında ölü veya yaralı mevcut olup 
olmadığı hepüz meçhuldür. 

Hookwood isimli İngiliz vapuru. 
bir mayine carparak batmıştır. Tay
fadan ikisi boğulmus. diğerleri kur
tanlmıştır. Muhasamatın basından- i 
beri İngiliz bahrivesi tarafından ki
ralanmı s olan, P~lonvalıların 14294 
tonluk Pilsudski vap~ru, bu sabah 
İngiliz sahillerin in Şimali Garbi sin
de torpillenmiştir. Tayfası tamamen 
kurtarılmıştır. 

Bahriye Nezaretinin bir tebliğine 
göre, Peninsul and Oriental • Mail 

( Sonu Sa. 6 Sil. 4 ) 

r 
lngiltereye Denizden 

Ve Havadan Şiddetli 

Hücumf ar Y apıf acak 
Londra, 26 (A.A.) - Sunday Dis

patch gazetesinin diplomatik muhar
riri Almanların müttefiklere karşı 
takip edeceği muharebe planını ifşa 
edebilecek vaziyette bulunduğunu 
kaydettikten sonra şunları yazmak
tadır: 

"Bu plan geçen hafta Hitlerle ge
neralleri arasında vukubulan top
lantıda takarrür etmiştir. Şiddetli 
bir ekonomi, deniz ve hava muhare
besine taraftar olanların mütaleası 
galip gelmiştir. Bu itibarla Almanlar 

(Sonu Sa: 6. Sü: 6) 

olotof bu a am ;Fin andlyıtnm 
Moskova elçisi !rio Kokinen'i knbul 
etmiş ve bugün öğleden sonra Rus.. 
ya • Finlandiya hududunda vukua 
gelen hadiselerden dolayı kendisine 
bir nota tevdi etmiştir. Notada Fin. 
landiya hükumetinin, kıtaahnı hu. 
duttan 25 kilometre ...ızeriye cekmesi 
talep edilmektedir. 

Moskova. 26 (A.A.) =- Bütün Sov
yet merkezleri. Kareli'de Sovyet -
Finlandiya hududunda cereyan eden 
hadiseyi uzun mütalealar ilave etme. 
den haber vermişlerdir. Bu hadiseyi 
"bir tahrik hareketi olarak tavsif et. 
misler ve Sovyet kıtalarının bu nevi 
tahrikata mukabele etmem<'k üzere 
emir aldıklarından dolayı Finlandi. 
yalılar tarafından açılan ~opçu ateşi. 
ne mukabelede bulunmadıklannı 
kaydetmektedirler. 

Bu akşam Molotof tarafından veri. 
len notada ahiren Finlandiya ve Sov
yet hükumetleri arasında cereyan e
den müzakereler esnasında Sovyet 

(Sonu Sa: 6, Sü: 6) 

Beşiktaş Begkozu 
Dün 2 - O Yendi 

z ak 
. Hataydan 
Ayrılıyor 

"Hataylıla ra 

Zamanların 

Geçmiş 

lstırabrnı 

Unutturacağız, 
Antakya, 26 (A.A.) - Şehrimizde 

bulunan Dahiliye Vekili Faik Öztrak, 
bugün öğleden sonra İskenderuna 
gitmiş, merasimle uğurlanmıştır. 

·Dahiliye Vekili. şerefine verilen 
ziyafette bir nutuk söylemiş, Antak. 
ya halkına teşekkürlerini bildirerek 
demiştir ki: 

"Cümhuriyet hükumetinin bütün yurda 
matuf olan samimi ve güzel niyetleri, el
bette Hataya da şamildir. Bütün memle
ketin huzur, silktin ve saadet içinde yaşa-

(Sonu Sa: 6, Sil: C) 

EN SON DAKiKA 
v 

R 
ca ·.-- ' 
ranmakla ham , •• m kt T"r 

p ,,. v 'a Ba~v ' 
rıin mü~a er ' 
tı ğın ha • • 
yet'erle do" 
liyerek clıyor ki 

"üinul r k 
Kajander 
Fir.jan ·y ~ 

er n VP M 
1 rı l ~ • 

iÖturmc ~r 
cektir .,, 
• 

Tan, makineslndekl husust tP.rtıbat sa
yesinde bu sütunda ber ~ün en son da
kika gelen haberleri verecektir. Haber 
olmadığı gün bu kısım boş kalacaktır. 

Dün h~ ü~ stadda birden yapılan 
lig maçlarile birinci devre nihayet. 
lenmiş 1 ve Beşiktaşlılar bu devreyi 
başta bitirmişlerdir. Dünkü müsaba. 
kalar neticesinde Beşiktaş Beykozu 

2 - O, Fener - Hilali 10 • O. Vefa ts. 
tanbulsporu 7 - 2, Galatasaray _ Sü. 
leymaniyeyi 9 - O, Kasımpaşa • Top. 
kapıyı 3 • 2 yenmişlerdir. l\ta~ların 

tafsilatı sp~r sütunumuıdadır. .. .................... .. 



~ arp s·niri 
Yazan: N ACl SADULLAH 

A şağıdaki scrlcvhalan, 
gazetelerde okudum! 

"- İngiliz gemileri, torpil toplu-
yorlar!,, 
"- Holandadan, iki İngiliz zabiti 

kaçırıldı!,, 

"- Alman avcı tayyareleri, 
Fransız tayyaresi düşürdüler!,, 
Dünyanın bugiinkü acıklı manza. 

rasını, basit görünen bu üç serlevha 
ne kadar bclağatlc tasvfr ediyor de· 
ğil mi? 

Eskiden, denizlerden bahli:, kır. 

lardan çiçek toplıyan insanlar, şim. 
di asker, kitap, beyanname ve •.• tor. 
pil topluyorlar ...• 

Eskiden keklik, bıldırcın dü~ürcn 
"avcı,, lar, §İmdi tayyare düşürüyor
lar ..• 

f' 

1 :'llliı·~ 
Ve eskiden, kız kaçıran delikanlı

lar, şimdi silah ve ... zabit kaçırıyor· 
lar! .. 

Ankarat!a ordu ah biuicilik nıüsab:ılrnları yapılmıştır. Bu müsabaka- l sabakalara iştirak eden subayları ve mania atlıyan 
larda 'Üst Teğmen Cenap birinciliği almıştır. Yukarıdaki resimler, mü. mektedir. 

bir biniciyi göster. 

Fakat, galiba alıştığımız için, bu 
acı tezatlar bize artık, eskisi kadar 
garip göriinmüyor. Meseli geçen 
gün, bir lokantada yemek yiyordum. 
Bir tnrafımdan radyonun sesi geli
yordu: 

Fırtına Dün 
Yeniden· 

Şid et en.di 

HASEKi BAŞDOKTORU SÖYLÜYOR: 

Çocukları Gazetelere 
Sardığıinız Yalandır 

87 Memur · 
Hakkında· 

Tahkikat : 
"- Şimal denizinde, dört ticaret 

gemisi daha batırıldı. Ölenlerin sayı. 
sı belli değil! .. ,, 

Diğer taraCımdan mOşterilerden 
'birisinin sözlerini duyuyordum: 
"- Garson... Şu lki günlük frıuı. 

ealayı al da, bana tazesini getir . .,, 
Radyo spikeri devam ediyordu: 
"- Garp cephesinde on bir tane 

Alman tayyaresi düşürülmüştür. Dfi
~en ve hurdahaş olan bu tayyareler. 
den çıkarılan insanlar ... ,, 

Yanımda oturan müşteri arkadaşı· 
na: 
"- Yahu, diyordu, tayyare dedi 

de aklıma geldi: Ben tayyare bileti. 
mi hala alamadım!,, 

Radyonun sesi: 

"- Son gelen haberlere göre, AJ. 
manyada kurşuna dizilenlerin sayısı 
yüz eIHyi geçmiştir ... ,, diyordu. 
Diğer bir titiz müşteri ise, garsona 

rıkışıyordu: 

"- Yahu ... dizilenler, dedi de ak. 
Jrma geldi ... Et, şi;:e böyle mi dizilir? 
Bu manzara, insanın adeta iştahını 

kaçırıyor. Nerede o eski ahçılar? Et 
fa.nelerini, şişe öyle intizamla dizer
lerdi ki, insanın yemeğe kıyama;vıp, 
inci gerdanlık gibi boynuna takaca. 
ğı gelirdi! .. ,, 

Bunlardan da anlaşılıyor ki, harp 
denilen facianın ilk tahrip ettiği var
lık, insan yüreği oluyor. Ve birden. 
bire nasıl tnslashih anln<111Jarn1'-'an 

- .. b '.> .J 

yüreklerimizin kapıları, facialara 
karşı, Lirer l\lajino aşılmazlığiyle 
kapanı\•eriyor. 

Yoksa, nnsıt olur da, imınnlar, iç
leri insan dolu tay~ arelcrin hurda
haş oluşunu dinlerken tayyare pi
yangosunu, ve ·a. kurşuna dizilen in
sanların kanlı akıbetini dinierken 

' şi§lere intizamla di7.ilcn nefis et par· 
çalarma hatırlar? "ı\lışmı<ı, kudur. 
muştan beterdir!., derler.~ Ililhaı;sa 
harbe alı5:,m "bc5eri~·et,, için, bu söz 
çok yerinde değil mi? 

Eskiden: "sinir harbi., \'ardı. Şim. 
di de: "harp siniri,, var. Ve beşeriye. 

tin "harp sinirleri.. o kadar kuvvet
li ki, kanlı gözliiklerine rağmen, kai. 
natı pespembe görebiliyor. Bunun i· 

çindir ki, harp ilahının, göklerde, de. 
nlzlerde ve karalarda gösterdiği kan. 
lı marifetleri, hepimiz, "harp siniri,. 
nin verdiği silkin bir tebessümle sey· 
rediyoruz: 

ZavaIIı "1\fars,, ın, kanlı cinavet
Jeri kahkahayla !ilcyrolnnan "~fanak· 
yan .. dan ne farkı kaldı? 

Cami l\f uvakkitleri 

İşlerini Bıraktılar 
Şehrimizdeki büyük camilerin mü

vakkitleri işlerini terketrnişlerdir. 

Buna sebep evkaf idaresinin kendi
lerine vermekte olduğu 6 liralık ay. 
lık tahsisatı da kesmesidir. 

Köy Enstitüleri Açılaca:K 
Maarif Vekaleti, her nevi ziraat 

işlerine elverişli arazili yerlerde köy 
enstitüleri açılması hakkında bir ka
nun projesi hazırlamt§tır. Bu ensti
tüler köy muallimleri yetiştirecek -
IP..rdir 

Bir 
Bir 

Çatı Çöktü. 
Adam Ezildi 

Dün gece sabaha ka~ı şiddetlenen 
yağmurla beraber fırtına tekrar baş
lamış kara ve denizde hasara ta sebebi 
yet vermiştir. Fırtına bilhassa Kara
denizde tesirini ğöstermiş, yolda bu
lunan merakip en yakm limanlara il
tica et~işlerdir. Küçük vapurlar Ka
radenize açılamamaktadırlar. Büyük 
vapurların da gecikecekleri anlaşıl
maktadır. 
Devamlı yağmurların tesirile ev

velki gece Karagümrükte Meymenet 
sokağında düyunu umumiye memur. 
luğundan mütekait 70 yaşında Fua
da ait 1 numaralı evin çatısı çökmüş
tür. Çatı yıkıldığı esnac!a tesadüfen 
evde Fuattan başka kimse bulunma
dığından yalnız bu ihtiyar enkaz al
tında kalmış ve muhtı:?lif yerlerinden 
ağır surette yaralanmıştır. Bir itfai. 
ye müfrezesi adamcağızı ~nkaz yığt. 
m altından güçlükle cıkarm1ştır. Ya
ralı imdadı sıhhi otomobili ile Cer
rahpaşa hastahanf'~ine ka ldrrılmı~tır. 

Egede Şiddetli Fırtına 
İzmir, 25 (A.A.) - Ege denizinde 

5iddetli bir fırtına hüküm sürmekte
dir. Bu yüzden Dumlupınar vapuru 
lima~ımıza 24 saat sonra gelmiştir. 

Sirkeci Meydan&nın 

Açdması 
Sirkeci meydanının açılmasına ait 

bütün hazırlıklar ikmal edilmiştir. 
Planlar belediyece tetkik edilmekte
dir. Bu iş tamamen belediyeye inti
kal etmis bu unuyor. Belediyece 
plD.nlann tetkiki ikmal olund•ıktan 
sonra tatbikata geçilecek ve Sirke. 
cide istimlake başlanacaktır. 

Trakya cihetine harekt)t eden ot('I_ 
büslerin tevakkuf mevkiinden dö:.-t
yol ağzında işaret memurunun bu • 
lunduğu yere kadar uzanan ada ta. 
mamen istimlak edibcek, bu suretle 
garın önünde geniş bir meydan açıJ_ 
mış olacaktır. 

İstanbul - Edime asfalt yolu da 
Sirkeciden başlıyacak, ilk iş olarak 
Ankara caddesine yapılmış bulunan 
asfalt denize kadar uzatılacaktır. Mü 
teakıben Topkap1ya kadar tramvay 
caddesi de asfaltlanacaktır. 

-<>-~ 

Yeni Bir Ressamlar 

Birliği Kuruldu 

Doğum 

Bir 
Nüfus Meselesidir, 
Yatakta iki Hasta 

icap Ederse 
Yatırırız 

Belediye Sıhhat Müdürünün 
miitalean 

Son günlerde Haseki hastahanesL J 
nin perişan hali hakkında bazı neş
riyat yapılmış, bu arada hastahanede 
yeni doğan çocukların gazete kağıt
larına sarıldığı da yazılmıştır. Hase. 
ki hastahanesi sertabibi Doktor Naz
mi bu hususta demiştir ki: 

Şehir meclisi azasından General 
Refik Münirin, şehir hastahanelerin
den hemşehrilerin hakkHe istüade 
edemedikleri, hastahanelerde d~1ıa 
ziyade tedrise yarayan hastalıkla ma
lul bulunanlara rağbet gösterildiği 
şeklindeki beyanatı üzerine de bele
diye sıhhat müdürü Osman Sait şun-

u_ Bize gelen hastalardan hiçbiri 
geri çevrilmiş değildir. Biz icap e
derse bir yatakta iki kişi yatırır, yi
ne hastayı açıkta bırakmayız. Çünkü 
doğum sıhhat ve nüfus meselesidir. 
Her gece nöbetçi doktorlardan başka 
iki üç profesörü ı;ağırarak hastaları

mızın tedavisini yaptırmaktayız. Lo
husa bir kadının dört gün ikmal eL 
meden dışarıya atılmasına imkan 
yoktur. Eğer hasta ısrar eder ve e
vine gitmek isterse o vakit kendisin
den senet alır ve sıhhi mahzur görül. 
memiş ise bırakırız. Bütçemizde kun
dak ve müteferrika için hususi tah
sisat vardır. Onun için çocukları ga. 
zete kağıdına sardığımız şeklindeki 

iddialar da yalandır.,, 

ŞGrk Vilaye+rerinden 

Koyun GetirİH\ıor 
Son haftalnr içın e şark vilayetle

rinden koyun ihracatı azalmış oldu

ğu için bu mıntakahrdan piyasamı
za fazla miktarda koyun getirllmek-

tedir. Her hafta on beş bin baş ka. 
dar koyun getiren tüccar bunların 

diri olarak kilosunu 15 - 17 kuruş 
arasında satmaktadır. Üç yaşında o-

lan ögüçlerin kilosu 17 - 18 kuru-

1~M cıİ'\,7lam;c-+;..,.. 

"- Hastahanelerimizdeki yatak 
miktarının bu şehir için kafi gelme
diğine kaniim. Fakat devlet her se
ne yatak adedini arttırarak yoksul ve 
kimsesiz vatandaşların hastahaneler
de tedavi edilmeleri imkanını temin 
etmektedir. Tıp fakülte<;i tnlebeleri
nin hastahanelerde tatbikat dersi 
yaptıkları için profesörlerin E>ntere
san hastalara ihtimam ettikleri me
selesi mevzuubahis değildir ve hiç 
bir profesör hastalara karşı alaka 
göstermemezlik yapmamıştır ve yap
maz da.,, 

Rektör ve Dekanlar 
Ankaraya Gidecekler 

Maarif Vekaleti üniversitJ rektörü 
Cemil Bilse! ile fakülte dekanlarını 
Ankaraya davet etmiştiı·. Bu davetin 
sebebi üniversite tedrisatma verile. 
cek yeni istikamet ve bu maksatla 
talimatnamede yapılacak tadilat hak 
kında kendilerile görüşmektir. 

Rektör ve dekanlar bugün Anka-
raya gideceklerdir. ' 

şa verilmiştir. Yunanlıların koyun Ticaret Sarayının Yeri 
almak için şehrimize gönderdikleri Evkaf müdürlüğü, Eminönü ile Un 
mümessiller Koyun İhracat birliği i.. kapanı arasındaki istimlak sahasında 
le görüşmektedirler. Bugün fiyat ü- yapacağı ticaret sarayı için belediye 
zerinde anlaşma yapıldtgı takdirde imar müdürlüğüne 'll.t.iracaat ederek 
Trakyadan Yunanistana hayvan gön- bir yer istemiştir. Bu sahada yapua
derilmesi için teşebbüslc.c başlıya - ı cak ticaret sarayının alt katı hal o
caktır. lacak ve merkez haline bağlanacaktır 

Emniyet Müdürf üğü 
Takibat Y apryor 

Emniyet müdür muavininin r iyase
tinde şube müdürlerinden müteşek
kil inzibat komisyonu ile polis ·di
vanı son günlerde faaliyetlerini art. 
tırmışlardır. Divanla komisyon he
men her gün toplanmakta, rüşvet ir
tikap, vazifeyi ihmal ve saire gibi 
isnatlar altında bulunan 87 memur 
hakkındaki isnatların hakikat olup 
olmadığı etrafında tahkikat yapıp 
kararlar vermektedir. Bu memurla-
rın ff"inNA ~mn;, ... + a~; ... 1-.... ,; ı.. .... "1 .. -
miser, komiser ve komiser muavinle-
ri bulunduğu gibi polisl~r de vardır. 
Memurların inzibat komisyonu ile 
Polis divanının verdiği kararlara i. 
tiraz edip bunları refetmeleri ihti
mali nazarı dikkate ahndığından, ka
ralar kesbi katiyet ed?nciye kadar i
simlerinin ilam muvafık görülme
mektedir. 

POLiSTE: 

iki Dükkan, Bir 

Ev Yandı 
Dün saat 12,20 de Sultanahmette 

Cami sokağında Manola ait 20 nu. 
maralı sütçü dükkanında yangın çık
mıştır. Ateş biraz sonra yandaki K~ 
rabetin dükkanına sirayet etmiştir. 
İki dükkan da kısmen yandıktan son 
ra söndürülmüştür. 

* Dün saat 11 de Üsküdarda SuL 
tantepesincle Selvi caddesinde Zafe. 
re ait 9 numaralı evde yangın çıkmış 
bina kısmen yandıktan sonra söndü· 
rülmüştür. 

Otomobil Çarptı 
Şoför İbrahimin idare ettiği 2093 

numaralı otomobil Galata rıhtım cad 
desinden geçerken, Şişlide Hoca Man 
sur sokağında oturan Errnenaya çar. 
parak bacaklarını kırm1ştır. 

Yaralı Beyoğlu hastanesine kaldı
rılmış, şoför tutulmuştur. 

* Şoför Alinin idaresindeki 2549 
numaralı otomobil Beyazıttan geçer
ken, otobüs biJetçisi Tahsine çarpa. 
rak muhtelif yerlerinden yaralamış
tır. Yaralı hastaneye kaldırılmış, şo

1 
S. - KAğıt hangi maddelerden ya· 

pılır? 

C. - 160 yaşına kadar yaşıyanlara 

tesadüf ediliyor. Vasati ömür 75 sene
dir. 

. för yakalanm1ştır. 

1 

* Mehmet tarafından idare olu. C. - Terkibinde faır.la miktarda sel
lilloz bulunan ağaç, yaprak, ot ve paçav
radan yapılır. 

• 
e nan tek atlı yük arabası ile şoför 

s - Zeminden itibaren kac kllometre 1 Mustafanın 3064 numaralı otobüs a· 
yUkıekllöe kadar hava vardır ve hava · 1 rasında Şehzadebaşmda ~ir çarpı~a 

S. - Gllk niçin mavidir? · d k K ·· 
Şehrı·mı"zde 25 ressamdan mürek- nın ıUhunetl nedir? 1 olmuştur. Araba içın e ı aragum_ 

1 

C. - Havayı terkip eden muhtelif 
kep bir Ressamlar birli~ teşekkül et. gazlarla su buharının blrle~mesL köiHl c - Son keşitlcre gôre 50 kilometre- 1 rük sakinlerinden İbrahim başmdan 

• l ye kadar hava olduğu tahmin edilmek- v 1 dıg-ından Cerr h miştir. Bunlar, inkrla Jımızın safha- bize mavi göstermektedir. agırca yara an a paşa 
tedir. Sühuncti daima mütcbeddildir. ld ı t 

larını gösterir tablolar hazırlıyacak- • ' hastanesine ka ın mış ır. 

lardır. Bu tablolar htanbulda tesis 8 · - DUnyada ne kadar mU.IDman, • * Sarıyerde Gelibolu caddesinde 
edilecek galeride daimi surette teş.. nıı kadar hırlatlyın, ne kadar yahudl 8 - Sovyetlerde Ruı nllfuııu ne ka- oturan Mehmedin idaresindeki tek 

vardır? dardır? 

hir edilecektir. Bunun için ressam- c. _ 230 milyon müsl"-an, 650 mil- atlı binek arabası, Sarıyerde Dere-
'"" C - Son istatistiklere göre Sovyet 

lar belediyeye müracaat ederek ça- yon muhtelif mezheplere men~up hı~ Rusyada Ruslar ve Beyaz Ruslar umu- hoyu sokağından geçerken, ayni so-
lışmak üzere bir yer istemişlerdir. ristiyan, l0,300,000 yahudl vardır. ml nüfusun yüzde 63,3 ünü tPskil eder- kakta oturan 6 yaşında Yusufa çar-
Gerek belediye riyaseti, gerekse par- • ler. Rus ve Beyaz Rus sayısı 62 milyon-

1

1 parak basmdan yaralamıştır. Yaralı 
tire~am~rnkç~en~aw~ttef~-8··--'n.•.~.".e·n-c.nk_n_e_k_~~.•.r_y_••.•.r.?~d·u•r·· --·-----------~ Ş~liçoc~~~a~~M kddın~ş. 
bulunacağını vadetmiştir. sürücii yakalanmıştır. 

Kömür 
Buhı·anı 
Kalmıyor 
Piyasada sömikok buhranı vardır. 

Fakat alfı.kadarların temin ettiğine 
göre şehir katiyen mahrukatsız kal
mıyacaktır. Zonguldak ve Karabük 
kokları yakında piyasayı bcsliye
eektir . . Bugünkü muvakkat darlık 
b!.!-§lıca iki sebepten doğmuştur Her 
sene İngiltere, Polonya, Norveç ve 
Almanyadan kömür ithal edilir ve 
İstanbul kömür piyasası da eylıllde 
başlardı. Harp çıkar çıkmaz hariçten 
kömür gelmemiştir. Mahrukat kamı .. 
nu da 14 vilayetin kömür yakmasını 
mecburi kılmı§tır. !stanbulun kömür 
ihtiyacının yandan fazlası hariçten 
gelen kömürle temin ediliyordu. Kö
mür depo,Ian hariçten kömür gelece
ği ihtimali üzerine mevsiminde kö.. 
mür tedarik edememişlerdir. Bunun 
için piyasa biraz daralmıştır. Zon .; 
guldalt günde 150 ton kömür ~ 
sal etmektedir. Şimdi Karabiikten de 
kömür gelmiye başlamıştır. !stanbU:. 
lun senelik kömür ihtiyacı 75 bin 
tondur. İzmir ve :Ankara da kömfit'Ü..; 
nü !stanbuldan temin etmekterlr. 

İstanbuldaki Yedi.kule, Kurbağa.Jı,;. 
dere ve Dolmabahçe gazhaneleri d& 
piyasaya yerli kok olarak tonu 16-
liro. 18 kuruştan kömür yetiştirmek.. 
tedir. " ,. 

Zonguldak kömürünün tonu yerln.; 
de 15, Karabükünkü rn lira.dır. K&
mürler ayni evsafı haiz olduğu haL 
de Karabük kömürünün Zonguldağ'a 
kadar tren masrafı ton başına üç li
ra tutmaktadır. Belediye Karabük 
kömürüne de narh koyacaktır. Bu
günlerde Zonguldak ve Karabükten 
büyük partiler gelecektir. Depo sa
hipleri §imdiden sip3riş almıya ba.ş-
,_.._ .... 1 .... -J.r:. ~ -

Şehrimize Geldi 
Nafıa Vekili General Ali Fuat Ce

besoy dün sabahki ekspresle Anka
radan şehrimiıe gelmiş, doğruca Kuz 
guncuktaki evine gitmiştir. Naiıa Ve
kili dün kendisile görüşen bir mu .. 
harririmize şehrimize bıızı işleri !çin 
geldiğini ve bu akşam Ankaraya dö
neceğini söylemiştir. 

Karadenizlilerin Yeni 
İdare Heyeti 

Karadeniz liselerinden mezunlar ce. 
miyetinin mutat senelik toplantısı 

dün Eminönü halkevinde yapılarak 
yeni idare heyeti seçilmi~tir: 

Reis I: Mirat Olgaç, Reis Il. Ka
zım Demircioğlu, Genel Sekreter: 
Avni Kefeli, İdare müdürü: Re!ik 
Türel, Veznedar: Macit, Spor Baş
kanı: Murtaza, Azalar: Emine, Fah· 
riye, Teftiş Heyeti Reisi: Nuri, Mü.. 
fettişler: Avni Yam.an, Kenan, Mu
hasip: Cevdet Karslı. 

Üç Aylıklar 
Mütekait, dul ve yetimlerin üç ay.; 

lık maaşlarına ait hazırlıklar ikmal 
edilmiştir. Tevziata önümüzdeki a
yın bidayetlerinde başlanacaktır. 

T A K V 1 M ve H A V A 

27 Sontcsrin 1939 
PAZARTESİ 

11 inci ay Gün: 30 Kasım: 2Cı 
Arabt: 1358 Rumt: 135!\ 
Şevval: 15 İkinciteşrin: 14 
Gyneş: 7,01 - Öğle: 12,01 
İkindi: 14,29 - Ak~am: 16,43 
Yatsı : 18,21 - İms~k: 5,16 

Hava Vaziyeti 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı

nan malumata göre, hava yurdun Egenin 
şimal kısımları ile Trakya, Kocaelı. Orta 
ve Cenubu Şark! Anadolu bölgeleri ile 
Karadeniz kıyılarında kapalı ve yaltışlı, 
diğer bölgelerde çok bulutlu ve mevzit ya
ğışlı geçmiş, rüzgArlar bütün bölgelerde şi
mal! istikametten orta kuvvette esmistir. 
· Dün t~tanbulda hava kapalı ve ya~ışh 
gecmiş, rüzgAr şimalden !':aniyede 2 • 4 
metre h11:la !':mi ştir. Saat 14 de hava taz· 
yikı 1018,l milibar idi. Sühunet en yüksek 
8,6 ve en düşük 7,3 santigrat olarak kay
dedllml~lr. 
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1 BUG[[l 
Almanya 
Cenubu Şarkiye 
Dönebilir mi? 

Yazan: Omer Rı1KI DOCRU L 

ı ngiliz askeri muhauirlcrinin 
son günlerde en çok kurcala. 

dıklan mevzu budur. Ve bu mevzuu 
hulasa eden suale verdi!<leri cevap 
nıenfi mahiyettedir. Daily Telegraph 
gazetesinin askeri muhabiri olan Ge. 
:neral Gwynn bu bahse ait bütün ih. 
tiınalleri hesapladıktan ve hepsini 
em ayrı tenkit ettikten sonra diyor 
ki: 

"l\facaTi!danın Romanya.ya karşı 
Yapılacak bir taarruza razı olacağını 
farzetsek bile, Almanya, eski şartla. 
r.. nishetle çok bü;vük gayretler sar· 
fetmek mecburiyetinde kalacaktır. 
Garptan şarka büyük kuvvetler gön. 
dermek hem uzun, hem çek masrafh 
bir iştir. Gerçi Almanya hu yil,;den 
garp cephesindeki tedafüi kuvvetini 
dü~ürmez, fakat taanuz imkanlarını 
kaybetmiş olur. Sonra Romanyanm 
cöstereceği mukavemete mebni, o
lllfll iktı9adi kaynaklanndan istifade. 
Ye inı.kAn kalmaz. 

Bana kalırsa Alman erkan1l1arl>i. 
3'esi, harbin bu safhasında şarkta ye. 
:ni bir cephe kurmağa isteye isteye 
'.!'azı olmaz." 

•• 
Ayni meV%U ile meşgul olan askeri 

Jnütehassıs General Temperlcy de 
ayni fikirdedir. O da birsok mukad. 
dem.atı Deri sürdükten sonra hulasa
ten diyor ki: 

"Almanyanm Rnsyadan izin ve 
Jnüsaade alabildiğini fan:etsek dahi 
onun karşıla'jacağı mühim J?ij~lükler 
'1aı-dır. Çünkü Romanyayn karşı an. 
~ak l\.lacaristandan Transilvanya yo. 
lile taarruz edebilir. Bunun için ev. 
'\>'ela MacarJstanı çiğnemek lbımdır. 
Bu ise onun düşmanlarını arttırır ve 
ancak son dcre~e mebzul askerler 
~ullanmakla my,•asalasını t~J)1İJ1 ede. 
ıur. ::,onra Almanya bu ışı baC$ar. 

ınak için Avusturyada btiyttk leva. 
~m üsleri kurmak mecburiyetinde. 
dir. Sonra Almanya 1914 • 1918 de 
olduğu gibi iki cephede harp ile me§. 
guJ olur. 

Onun için Almanyanm lıu macera. 
Ya girişeceğine innnmıyorum.." 

• 1 

1\fütelıa~!'ıt<>lann dü~ünceleri hu 
:merkezde olduğu halde ikide bil'de 
!ayi olan haherlcrin mahiyeti ne ol. 
tnak lazım gelir? 

Bir bakıma göre bunla~ slnir hat. 
l>lnin devamı saymak Iazıtt\dtr. Sinir 
harbi ancak hazırlıksız Vfl hesapsız 
olanlan yıpratır. Her ihtimali hesap. 
lıyarak ona ~öre ha7.Irlanan1ar ise en 
sağlam sinirle hadiseleri taklı> eder. 
ler. 

Bunun da verdiği emniyetle diye. 
biliriz ki Avrupanın cenubu şnrki
•lnde bu mevtdmde bir hadise bekle. 
11\emek daha doğru olur. A. 

Japonlar On Beş 

Günde 100 Bin 

Ölü Verdiler 
Londra, 26 {Hususi) - Chekiai a

jansı Çunkingden bildiriyor: 
Son günlerde neşredilen resmi is. 

tatistiklere nazaran, Japonlar, teşri
ltisaninin ilk on beş gününde, Çinde
ki muhtelif cephelerde 100.330 ölü 
'Vermişlerdir. 

~~~-40~------~ 

Almanlar Amerikanın Harbe 
Girmesini İstemiyorlar 

Seattle, 26 (A.A.) - Hitlerin mü
§aviri iken, şimdi San Fransiskoda 
l3aşkonsolos olan Yüzbaşı Wiede
?nann, dün akşam Seattle'de verilen 
bir akşam yemeğinde bir nutuk söy
lemiş ve ezcümle demiştir ki: "Biz 
Almanlar Birleşik Amerikanın harbe 
sürüklenmemesini, bütün kalbimizle 
tc · ed' ınennı ıyoruz.,, 

Köseivanof Beyanatta 

Bulunmamış 

Sofya. 26 (Hususi) - Bulgar a
jansı, yabancı bir ajans tarafından 
'Üç gün evvel, Başvekil Köseivanof'a 
atfen neşredilen beyanatın tamamen 
llYdurma olduğunu bildirmektedir. 

Japonyaya 
Karşı 

~ktesadi 

Vaşington, 26 (A.A.) - J2ponya
ya karşı iktısacli tedbirler alınrr•ası 
aleyhinde bulunan fıya!l azasından 

Vanderberg ve Boran'ın matbuata 
yaptıkları beyans.ta cevap veren Pit
mann bazı Japon ihracatına ambargo 
konulması hakkındaki projesini a
yanda kabul ettirecek kadar reye 
sahip bulunduğunu söylemiştir. Bir 
çok ayan azasının tekrar i11tihapları 
işile uğraşmak üzere Vaşingtondan 
gaybubetleri dolayısile bu rey sahip. 
!erinin tahkiki mümkün değildir. 
Kongre koridorlarında söylendiğine 
göre, Japonyaya karşı takip edilmesi 
lazım gelen harici siyaset hakkında 
iki fikir cereyanı vardır. 

• 

• 
' t . 
' ' ' 

' 

Amerika Deniz Kuvvetlerini Arttırıyor 

24 Saatte Denizlerde 
Dolaşan Gemiler ~e···.·1 Almun denizaltı ve kors::ın _ 

gemilerinin tehdidine rağmen 
hergi.ln denizler üzerinde yal-
nız İngiliz gemisi olarak 2500 ,. f 
gemi dolaşmaktadır. Bu bari- t 

tnda gördiiğünilz gemiler 24 ~1 
saai içinde deniz i.iıerinde bu- !l 
lurnmlardır. Ve b•Jnlar yalnız •. 
3000 tondan yukar1 olan gemi- • 
lerdir. 

' 
s • 

.. 

.. ... .. ,,, . ... 

Rumen Siyaseti 
Değişmiyecek 

Bazıları evvelce mukarrer olı.luğu 
veçhile Japonya ile mevcut ticari 
muahedenin 26.1.940 da münkazi ol
masını arzu etmekte ve diğerleri d e 
alakadar devletlerie Birleışik Ameri
ka ve Japonya arasında Uzak Ş:ırk
taki umumi politikanın müzakeresi • 
ni kolaylaştıracak jekilde, yeni bir 
muvakkat anlaşma vücude getirilme
sini tercih etmektedirler. Hariciye 
Nezareti bir çok Japon mahfillerinin 
müzakere kapısı açmak hususundaki 
arzusunu bildiğinden bu .msusta te
reddüt izhar etmektedir. Diplomatik 
müşahitlere göre, bugi.in muhalif dev 
!etlerin Japonya ile ticaretlerini ida
me imkansızlığında bulunmaları, ona 
lüzumlu olan iptidai maddeleri ver
memeleri yüzünden Japonya ile Bir. 
leşik Amerika arasında. iktısadi ra
bıtaların gittikçe azalmakta olduğu
nu ve iptidai maddeleri Birleşik A· 

Bükreş, 26 (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: 
Başvekil Tataresko, meclisin içti. 

maından sonra matbuat mümessille
rini kabul ederek aşağldakı beyanat
ta bulunmuştur: 

Deniz Tahsisatı 1 Mi yar 
300 Milyon Dolara Çıktı 

"HükUmetin programını bir kaç 
1 T güne kadar memlekete bildireceğim. 

Amerika Bahriyesinin Raporuna 
Donanması Alman Donanmasının 

Göre 
Dört 

n 91 iZ Şimdilik tasrih edeceğim cihet, Ro

Misli manya dış siyasetinde hiçbir değişik. 
liğin olmadığıdır. Bu siyaset, bütün 

_ ___.:1--- .. -- T """",._,.,.,.,,11r.., .,,o,...ohil~rPii°in; 

sövlemektedirler. 
............ ., .... oı,~11111ıııuıııııınunıınnlt'•11•tttı""'--

Kaiser Wilhelm 

Norveçe Gi~iyor 
Londra, 26 (A.A.) - Sabık Kai

ser, İngilizce People gazetesinin ver
diği bir habere göre, en kısa bir za.. 
man zarfında Doorn'dan ayrılmıya 

hazırlanmaktadır. Bu maksatla, dört 
tayyare hazırlanmıştır. Bu tayyare
lerden ikisi on dörder kişi nakledebi
lecektir. Diğer ikisi sabık hükümda. 
nn menkul eşyasını götürecektir. 
Sabık K a i s e r, D o o r n ' _ 
dan çıkacak olursa Norveçe gi
decek, Oslo şimalinde Maisen gölü 
kıyısında küçük bir kasabada bun
dan üç hafta evvel kendi namına ki
ralanan bahçe içinde, geniş ve rahat 
bir eve yerleşecektir. Sabık Kaiser'in 
evinin tefrişatı, Norveç ve Holanda 
hükCımetleri tarafından clbirliği ile 
tamamlanmıştır. 

.l.'H:vyorK, "'o (A.A.) - Nevyor:k 
Times'de okunmuştur: 

Amerika Bahriye nazırı Şarl Edi. 
son senelik raporunda Amerikan 
bahriyesinin, düşmanı Amerikan sa
hillerinden uzak tutmakla beraber 
süratle yenmiye hazır olduğunu yaz
maktadır. Bu raporda bugünkü de
niz programının tacil edilebileceği, 

fakat tatbikatta hiçbir suretle tetaa. 
te cevaz olmadığı kaydedilmekte. 
dir. 

Şarl Edison gemiler için tam per
sonel istemekte ve bugün yalnız de
nizaltı mürettebatının tamam oldu. 
ğunu, fakat diğer sınıf gemilerde bu 
nisbetin harp zamanının ancak yüz.. 
de sekseni derecesinde bulunduğunu 
yazdıktan sonra, böyle bir nisbetin 
bazı tip muharebe gemileri için sulh 
zamanında kafi olduğunu, fakat per
sonelin donanmanın sderberliği ha
linde lazım olduğu dereced~ talim 
görmemiş bulunduğunu ilave etmek
tedir. Raporda, bundnn b3.şka birse-

• Almanya, bilhassa bitaraf memleketlerde bulu
nan Hitler düşmanlarile mücadeleye karar ver
miştir. lsviçre, Holanda, Belçika, Skandinav ve 
Balkan. memleketlerinde Nazi rejimine muhalif 
devlet ricali ve gazeteciler aleyhinde geniş mik
yasta prı~paganda yapılmaktadır. Bu memleket
lerdeki hükumet ricalini küçük düşürmek için 
bunlar hakkında yerli yerıiz birtakım ithamlar 
yapılmaktadır. 

• 

• 

fahi Çekoslo\·{lk Cümhurr!i Doktor Ben<'se kar"' d:ı 
f('lıdit edici propaganda yapıldığı i~in, Bcncşiu ~tra. 
fıntla r.rnhafızlor hulundurulm:ıktadır. 

* ltalyanın Balkanlcırla alakadar olman ve ltalyan 
gazetelerin!n ltalyan hududunun Tun~ olduğunu 
söyleme/en, Balkanlarda, bilhassa Romanyada 
fena tesir yapmışhr. Romanya, bu ltalyan iddia
larının Balkarı!ann ba~ına bir felaket getirme
sinden korkmaktadır. 

* Observer gazetesinin diplomatik muhabiri, Almanya. 
nın İngiltere ile her türlii ticarete nihayet vermeleri 
irin bitaraf kom~u]arını tazyik ettiğini ve dört hedef 
takip eylediğini yazarak diyor ki: 
Almanyanın hedefleri şunlardır: 
l - Diiyük Britanya~'l ahloka etmek, 2 - Bitaraflat' 

u~u n diğer seneye geçilirken inşaat memleketin, muhariplere karşı hali
programındaki vahdeti muhafaza lü- sane bir surette bitaraflığının jda
zumu kaydedilmektedir. mesi ve komşu memleketlerle müsa-

Nevyork Times gazetesine göre, lemet ve iyi anlaşma münasebetle. 
Bahriye Nezareti. deniz tahsisat.mm rinin inkişaf ettirilmesi hakkındaki 
bir milyar üç yüz mılyon dolara çı- daiıni arzu ve iradesini temsil eyle. 
karılmasını teklü eden kanun layi. mektedir. Hariciyede dostum Gafen
hasını kabul etmiştir. Bu kanun la- konun bulunması bu devamlılıil'ın bir 
yihası kongrenin gelecek kanunusa- zımanıdır.,, 
ni toplantısının birinci haftasında Ayan ve Mebusan 
müzakere edilecektir. Meclisleri toplandı 

Raporda ecnebi milletlerin deniz Bükreş, 26 (A.A.) - Ayan bugün 
kuvvetleri hakkında aşağıdaki ma- içtimalarına başlamıştır. Eski Baş
lö.mat verilmekte ve şu sıra ile tas. vekil ayan reisliğine seçilmiştir. Ve. 
nif olunmaktadır. liahd Prens Mişel ayan azası sıfafüc 

İngiltere 2.030.000 Ton yemin etmiş ve bu münasebetle söy-
Birleşik Amerika 1.754.000 Tcın lediği nutukta gerek Prens ve gerek 
Fransa 750.000 Ton vatandaş sıfatile bütün faaliyetini 
İtalya 723.000 Ton ı vatani hizmete hasredeceğini bildir-
Almanya 541.000 Ton mi::ıtir. 

Japonya inşaatı gizli tutmakla be. Müteakıben söz alıın Başvekiı Ta
raber bu raporda Ja9on filosunun to- taresko, dün akşam yeni kabinenin 
nilatosu bir milyon iki yüz altı bin teşekkülü anında bildirmiş olduğu 
elli dört ton olarak tahmin edilmek- gibi dahili ve beynelmilel ideallere 
tedir. sadık kalacnğını kaydetmiştir. 

• 

tk-ıreıini Almımyaya çe,·irmek, 3 - Bitaraflan, Al· 
nıan davasına hağhyarak, işin içine sokmak, 4 - İkin. 
<'İ hedefini elt\e etmek için zaruri olan ecnebi dövizini 
bulmak. 
Bu son hed<'fte Almanyanın bir son planı daha vardır 
ki, o da, "Eston~·a,, malı adı verilen emtianın Alman. 
y:lya dÖ'dz {<'min etme~i için, Baltık memleketlerinde 
fabrikalar kurmaktır. Almanya. üçüncü hedefi için an. 
cak kendisi galiı> geldiği takdirde ödcnrcek olan uzun 
vadeli krcdifor bulnn;rn çalışmaktadır. Biikreste Clan. 
diuseve . f{opcnhag'da W:11tncr'e bu vaJide talimat ve. 
rilmi!51İr. Clandius, keza azami miktnrda Romanya pet. 
rolii bulmak iizC>re talimat alnu!)tır. Zira. Almanyanın, 
giivendiği suni petrol, elinde mevcut miktardan daha 
fazla kömüre ihtiyaç gösterı~ektedir. 

* Almanya, açık denizlerde kor&anlık eden Amiral 
$ir ve D.~yçland adındaki Cep kruvazörlerinin 
Alman limcınlarında bulunduğunu işaa etmekte
dir. Alman menbalarma göre, Amiral Şir zırhlısı 
hiç açık denizlere çıkmamıştır, Doyçland da meş
hur City of Flint gemisi hadi.sesinden sonra geri 
dönmüştür, 

* Almanyadaki i{izli radyo şu havadisi veriyor: 
" - Bitler, petrol edinmek üzere, Romanyayı sı~,ştıl'. 
maktadır. Fakat bu ihtiyacım temine muvaffak ola. 
mı~·acaktır. 
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Ufak Bir· 
Hadisenin 
Müşahedesi 

Yazan: 8. FELEK 

Eğer mikroskip icat edilme-
seydi, gözle görülnıiyerck ka. 

dar küçiik olan ve binaenaleyh kü. 
çüklüğü için ehemmiyetsiz ve tesir
siz sayılmak icap eden türlii tiirJü 
hastalık mikropları görülmez ve ça. 
releri de bulunamazdı. İmdi kiiçüğü, 
küciiktiir diye ihmal etmek rnikros. 
kopla göri.i1en Patojen amilleri ih. 
mal etmek demek olur. 

Ben, ara sın bu sütunlarda ehem
miyetsiz ı?Öriilcn han kiiçük hadise. 
leri miic:ahede ve mfüalca etmiye 
çalısırım. Bunu ;\"apaTken de işi ııde. 
se ile ~örmi~·e u~a'iırım. Bundaki 
maksadım, bir kiiciik işi iznm etmek 
değil, kiiı-iik kalırsa ufttnetler doğu
ra<'ak şeyleri örtülü bırakmamaktır. 

:\liinasehet dü~tiik\:e ben bu sü. 
tunlarda suna işaret ederim: bir hii. 
kiimeti. bir rejimi, bir idareyi halka 
sevd:rccek olan eller, halk ile daimi 
temas halinde bulunan tahsildarlar, 
7.ahıta memurJarı, jandarmalar, muh. 
tarlnr gibi kiidik memurlardır. Onun 
irin bu ~ihi mı.:>m1•r1arın halkı daima 
hoş tutmalarma dikkat etmek lnzım. 
dır. 

Bu ufak miilahazadan sonra size, 
pek yakın hir a!iinamm naklettiği 

hir hl\disey) anlatacağım: 
Cümhuriyet bayramının ilk güntl, Ni

şantaşı taraflarında bir yere yeni taşınmış 
olan bu i:ıinıvnın bir a~çlSl var. Ramaza
na tesadiif eden o gün orucunu bo:ı:mu$, e
vin akşam yemeğini hazırlamakla meşgul 
olan ascıbaşı hiç tanımadığı mahallede 
mutfağa lüzumu olan bir şey tedarik etmek 
mecburiyetinde kalır ve kapıcıyı bulmak 
için oturdukları ap:-ırtımanın kapısına iner. 
Kapıcıyı bulamaz. Beklemiye mecbur olur. 
Saat akıi:ımın yt>di buçuğu. 

O sırada oradan mahalle bekçilerinden 
biri gP.çer. Aşçıya: 

- Ne duruyorsun orada? diye sorar. 
Aşç1 da: 

- Senin nene lAzıml cevabını verir. 

Beke.! de Yemez icmez. aı>arlımanın el· 
varındaki karakola gider, a~çıyı jurnal e
der. 

Karakoldan - galiba - bir komf~er mu
avini ~elir ve posta eder. Karakola götü
rür. Sorarlar: 

- Başında aı:;çı külahı ile lr•m1n1n n.. 
nünde ne duruyqrdun? 

- Kapıcıyı bekliyordum. 
- Sen bunun yasak olduğunu bilmiyor 

musun? 
- Hayır. kapı önünde durmanın yasak 

olduğunu bilmiyorum. Ben buraya bugün 
geldim. 

- Öyle ise Vf"T ceza•»ı ilı:ı öilrP.nl 

- Ne vereceğiz~ 
- fkl lira. 
A15çı, daha fazla karakolda kalmamak ve 

akşam yemeğini hazırlamak için iki lira 
verir. Eline de "a"sı kılı,ğile caddede dolaş
tığından dolayı iki lira ceza alındığına'' 

dair bir makbuz ı:unulur. Döner eve gelir. 
Böyle yaşlı ve eski aşçılar şimdiki gibi 
başlarına b<'yaz a<:çı külahı ve sırfüırma 
da beyaz c('kf't giymek istemedikleri hal
de bi7.lm il<:ina bu adama bunu gi:.·dırmiş
tlr. CeT.ayı verip eve dönen aı;çının efen· 
disine ilk !'özti ı;u olur: 

- ElPyefendi! Sizln glydirdiğiniT. ~eyler 
<:ırtımda olduğu için bana ceza ke~tner. 
Eğer ben kendi kılığımda olsaydım, bunu 
yarnııyacaklardı. 

Asinamız hfıd!<>e,·i haber ::ılınc:ı -vani va
k:ıdan bir ı:aat ıo~nra - karalrnla. telefon 
ederek, Cümhuriyet bayrnmının birinci 
günü, mahalleye ilk defa gelmiş bir ihti
yar ve oruç tiryakisi adam:l, kapısının ö
nünde aşçı killahilc duruyor diye ceza 
kemıenin doğru olmndığını söyler. Komi· 
ser de ayni m!Jtaleada bulunur ama, me
murhrın takdiri bu karlar olduğunu ve ar
tık işin geri dönmesine imkan bulm:ldığ1-
nı bildirir. Dostumuz, bıı kadarla kcılmaz. 
UMiseyi mahallin en büyük belediye a- · 
mil'i olan kaymakama, hatta polis mildü
rlyetine aksdtlrlr. 

Neticede. Belediye znbıtn<>ı nizn!T'namesi 
mucibince aşçı ve berberlerin iiıcrlcrinde 
i~ ııömlckleri ve b:ı~l::ırın ıfa takkclerilP. 
cnddt>lerde ''e soknkl.,rda aezrn"1cri y:ıs:ık 
oldu;~ •e ce?'a suçlıı t~r::ıfmdan tediye e
dilml~ bulundıı;tu ic;in. mı>st>lenin bir da
ha incelenmesine imktın bulunmadı~ı ken
disine anlatılır \'e aşçıd:ın haksız olarak a
lırımıs olan iki lira cezanın ne fodesine. 
ne bu cezayı yanlış ·esene bir ~eı~ söz soy
lenmesine id:ırf ,.e kanuni bir yol bulun:ı -
m::ı,.. 

Simdi bu işin sakatlıkları ncretfo. 
dir? 
BİRİNCİSİ şuradan başlar: 

Bekçi gibi mahallenin birnz hiz. 
metçisi gözile görülrniye alışılmış, 

sııl!hiyetsiz ve ehliyetsiz adamların 
Belediye ve zabıta işlerine karıştırıl. 
ması. 

Bu. yalnız hu a~cı hadiSP!';İnde de. 
ğil, Eminönü, Çal'şıkapısı falan gibi 
esnaiı bol yerlerde de hö~·Jcdir. nu 

'Devamı 6 ıncıda) 
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Lig Maçlarının ilk 
Devresi Neticelendi 
Beşiktaş Begkozu 2 -O Yendi 
Günün en mühim maçı dün şe_ ....... ...._ ... ~, .... ,..-.a:a T k 

ref stadında şampiyonanın Takım Maç Ga. Be. Ma. At. Ye. Pu. a sim Stadında 
başında giden Beşiktaşla Beykoz a- Beşiktaş 9 9 39 6 21 

d ld Fenerbahçe 9 7 ı ı 29 6 24 
rasın a o u. Takımlar sahada karşı. Galatasaray 9 6 Fenerbahçe • Hila] 
lıklı dizildikleri vakit Beşiktaşın en Vefa 9 6 ! ~: 1~ ~~ Taksim stadının en mühim maçı 

HONOLUL·u 
• 

Dünyanın eşini görmediği bir yıldız : 

ELEANOR POVEL 
• 

Zevkli mevzuu.na, eğlenceler dolu sahnelerine 
dayanılmaz bir filim. 

HONOLUL' U 
Çarşamba Akşamı MELEK Sinemasında 

, ............................ _. ......... ı 
# İstanbulun en ~sek halkı ' 

Bu Perşembe Akşamı LALE Sinemasında 
Fransanın en meşhur muharrirlerinden SACHA GUİTRY'nin tam 

14 ay Parisi yerinden oynatan en büyük eseri 

mühim üç oyuncusu olan Hakkı, Beykm: 9 s ı a 18 15 20 olan Fener • Hilal karşılaşmasında 
Hüsnü, Feyziden mahrum olduğu gö- istanbul~por 9 4 5 20 22 17 Hilalin her zamanki kadrosu karşı- i 
rüldü ve şu şekillerde idiler. ~~~~:::~!ye : ~ ı 6 13 29 14 sında Fenerbahçeliler şöyle bir ta- j KADAil. BEŞiKTAŞ: M. Ali - Taci, Faruk - Hü- 2 6 9 22 13 kımla çıktılar: 
seyin, Bedii, Cihat - Hayati, İbrahim, Rıd- Topkapı 8 1 7 8 42 10 1 G b M 1 s h G •t J 
van, Şeref, Eşref. Hilal 8 1 7 4 33 7 Cihat - Faruk, Lebip - M. Reşat, Ange- a y or ay - ac a w ry - acqueline Delubac 

BEYKOZ: Safa _ Bahadır, Halit _ .. ıı:us- tw·~=w=wew'tr~- - - • - lidis, Fikret - Basri, Rebü, Melih, Yaşar, ı filmini alkışlamak için toplanacaklardır. Perşembe akşamı için nu-
tata, Kemal, Cahit - Turan, Mehmet" Şa- - .- - - - - . - - - - ava~ Fikret. maralı biletler şimdiden satılmaktadır. Tel: 43595 
hap, Ali, KAzım. ' 1 e~tı. 40 ıncı dakıkada Topkapılılar da Oyuna Halit Galibin idaresinde " # 

Hakem Sami A~ıköneyiı1 idaresin. hır gol kaza~dıla: ~e devre 2 - 1 Ka- b~şl.a~ış.ve Fenerbahçeliler hemen ••••••••••••••••••••!111•••••••• _ 
de oyun başladı. Ilk hücum Beykoz- sı~paşa lehıne bıttı. hakımıyetı ele alarak Hilal nısıf sa
cla idi. Beykozun kırılan bu hücumu. Ikinci devreye daha canlı başlan. ı hasma yerleşmişlerdir. Beşinci ve 
nu bir kaç hücum takıp etti. Bu ara- dı. 10 uncu dakikada Topkapılılar, ~ltıncı dakikalarda Melihin yaptığı .... inh~sarlar .,: Um~n( ~~iidürlüğü :llaniarı . 
da Beykozlular bir fırsat ta kaçır- beraberlik golünü yaptılar. 15 inci ıki golden sonra Hilalin müdafaasını Cinsi 
dılar. Bilhassa Turan, Beşiktaş mü- dakikada kornerden Selimin ayağile tamamile saran Fenerliler 12 inci da
dafaası için tehlike oluyordu. Ye • bir gol daha kazanan Kasımpaşalılar kikada Rebiinin ve 22 inci dakikada 

M lktarı Mu h. Bedeli % 7,5 teminat Ekalltme ıel<ll Saati 
Lira Krş. Llra Krs. 

dinci dakikada bir Beykoz hücumu sahadan 3 - 2 galip ayrıldılar. da Basrinin ayağile gollerini dörde Cam Ulat 2460 adet 2518.76 188.91 Açık eksiltmı> 14 

Beşiktaşa büyük bir korku geçirtti. çıkarmışlar ve devreyi 4 - o galibi- Et•za 107 .. 494.85 37,31 ,. ,, 15 

Şahap kaleci ile karşı kar;ııya kaldıgıv Fener Stadında : yetle bitirmişlerdir. Alalı fenniye 111 " 5890.80 441.81 Kapalı zart 16 

tk. ,, 92 ,, 2623.65 196.73 Açık eksiltme 16,30 
halde topu kalecinin ellerine verdı·. ınci devrede yine Fenerliler ha-

----------~'"' I - Evsafını göstC'rir mevcut müfredat listeleri mucibince yukarda yazılı mal-
Beykozun hakimiyeti 20 dakika · kimiyeti ele almışlardır. Nitekim be. zeme hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 
devam etti. Yirminci dakikada bir lstanbulspor - Vefa şinci dakikada K. Fikret, 7 nci da. II - Muh ammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizaların-
Beşiktaş hücumunda İbrahim güzel Fener stadında Şazi Tezcanın ha- kikada Basrinin yaptığı gollerle Fe- da .E!österilmiştir. 

kernligı" · altındak' V f İ t b Is l'l 1 İII - Eksiltme 13/ XII/939 Çarsamba "''nü Kabatac:ta Levazım ve ." .. ubav·aat bir vuruşla köşeden ilk Beşiktaş go- ı e a - s an u por ner ı er sayı arını altıya çıkarmışlar- · l\U " "n 
- - k ıl d V f d Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. lünü yaptı. Yirmi dakikalı1t hakun' 1·_ arş aşmasın a e anın tam kadro. ır. Hilalin müdafaası Fener hücum-! IV - Listeler her gün sözü geçen Şu beden para!<ız alınabilir. 

yette gelen fırsatlara rağmen gol suna mukabil stanbulsporlular zayıf larını durdurmıya gayret ederken V - Miitred:ı t listelerinde gösterilen Kataloit numaraları sadece aletin tip ve 
kaydedemiyen Beykozlular bu ani bir kadro ile çıkmışlardır. İlk devTe Rebii tekrar iki gol daha yapmıştır. evsafını göstermekte olup, şartname makamındadır. Başka markalar da verilebi
golle derhal hakimiyeti Beşiktaşlıla- mütevazin geçmiş 17 inci dakikada Oyunun son dakikalarında Hilal fa_ lir. Bu hususta fazla izahat için Kabataş ta Şarap ve Kimya laboratuvarı Şubesine 

Vef H kk t 'l 'Ik ı · k k "d f müracaat edilmelidir. ra terkettiler. Bu çok sürmedi. Bey. a, a ı vası ası e ı go i.ı a- ımı mu a aasının yorgunluğundı:ın 
t t t b l 1 1 d b · tif d ed y VI - Münakıısaya l~tirak edecek olanlar münakasa gününden evvel fenni koz hücum hattı hu··cumlarını tekrar zanmış ır. s an u sporu ar a u ıs a e en aşar ve Angelidis tc t kl' ı . 

e ıf erıni mezkCır Şarap ve Klmya laboratuvarı Şubesine tetkik ettirmelidirler. 
sıklaştırdı. Fakat bir müddet sonra gole penaltıdan yaptıkları bir golle birer gol kaydetmişler ve maç ta 10 - VII - Kapalı zarf münakasasmn iştirak edecekler mühürlü teklif mektupla-
yine oyuna hakim olan Beşiktaşlılar mukabele etmişler ve devre 1 - 1 be- O Fenerin galibiyetile bitmiştir. rını kamını vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya Banka teminat mek-
devre sonuna kadar Beykozu tazyik rabere bitmiştir. İkinci Kiime Maçları tubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 

ıkı.ncı· devrede Vefal,la " • ş mezkCır Komisyon Ba~kanlı"'ına makbuz mukabllinde vermelerı· ve dı"ğer eksı'lt-ettiler. Fakat netice deg~işmedi ve - r ruzgar a. eref stadındaki Beyog-luspor - Al '~ "' 
1 hl ın ,_ -...... melere gireceklerin tayin olunan _gün ve saatlerde oz. 7 .5 ınıven'me n.a(al:ı..ı:.iYle devre 1 - O Beşlktaş 1ehfne bttti. Y r 

0~• ~n r-0--.oı:n 'e1:tnh M...- Lnıt1I'Ou nrcı~"Ulua :oeyogrcıspor b • orrnt<Le yuıuırna uu1 ~t!ı;en Komısyona geımeıen uatr oıtrnur;- ııT~oJJ 
İkinci devreye Beykozlular çok oyun çıkarmışlardır. Bu devre baŞ- galip gelmiştir. 

canlı başladılar. Ve oyunu Beşikt.1ş tan nihayete kadar Vefanın hakimi- Fenerbahçe stadında oynanan Ka
nısı! sahasına intikal ettirdiler. 35 yeti altında geçmiştir ve Sulhi iki, ragümrük - Galataspor maçı 5 - O 
inci dakikaya kadar devam eden bu Hakkı bir gol kaydederek gol adedi- Karagümrük lehine neticelenmişfü•_ 
hakimiyete rağmen gol çıkaramadı- ni dörde çıkarmışlardır. Bu arada Taksim stadındaki Feneryılmaz -
lar. 36 ıncı dakikada bir Beşiktaş İstanbulsporlular da bir gol yapmış. Galatagençler karşılaşmasını 5 _ 1 
hücumunda iki müdafi arasından sıy- lardır. Bundan sonra Sulhinin ayağı Feneryılmaz kazanmıştır. Anadolu
nlan Şeref Beşiktaşa ikinci bir gol ile iki, Muhteşemin aya.ğile bir gol hisar - Davutpaşa maçı 1. 1 berabere 
daha kazandırdı ve maç ta bu su. daha kazanan Vefalılar sahadan 7 - 2 neticelenmiştir. 
retle 2 - O Beşiktaşın galibiyetile ne. galip ayrılmışlardır. Fenerbahçe KJübü 
ticelendi. Galatasaray - Süleymaniye Ko~gresi Toplandı 

Beşiktaşlılar bu son galibiyetle bi- Fenerbahçe stadında son maç Ga- Fenerbahçe umumi heyeti, dün 
rinci devreyi hiç puvan kaybetme. latasaray - Süleymaniye arasmda ol. klübün Kadıköyündeki lokalinde fev 
den 27 puvanla başta bitirdiler. muştur. Bu oyunu Adnan Akın ida- kaliide bir kongre akdetmiştir. Nasu. 

Topkapı - Kasımpaşa re etmiştir. İlk dakikadan oyunu Sü- hi Baydann başkanlıgındald bu top-
Şeref stadında Beşiktaş - Beykoz leymaniye nısıf sahasına intikal et. lantıda evvela merhum Galibin hatı

maçmdan evvel Kasımpaşa - Topkapı tiren san kırmızılılar bu devrede Ce- rasına hürmeten bir dakika sükÜt e
karşılaştılar. Takımlar sahaya tam mil vasıtasile üç, Eşfak ve Boduri dilmiş, bunu müteakıp yeni nizam
kadrolarile çıkmışlardı. Oyun Tarı- vasıtasile birer gol kazanarak dev- name ittifakla k<tôUl edilmiştir. 
ğın hakemliği altında geçti. İlk da. reyi 5 - O galip bitirmişlerdir. Müesses azalar meyanma yeniden 
kikalar Topkapının hakimiyeti altın- İkinci devre de ayni şekilde Gala. arkadaşlar teklif edilmiş ve Fazıl, 
da geçti. 20 inci dakikada Cemal ilk tasarayın tazyiki altında geçmiş, Sa- Süreyya Ormancıoğlu, Razi, Müslim, 
Kasımpaşa golünü yaptı. lahattin ve Cemil vasıtasile ikişer Hulki Köknar, Doktor Ömer Seyfet-

Bunu çok geçmeden Cema- gol daha yapan Galatasaraylılar ma. tin, Razi, Galip Azmi, Hüseyin İs. 
lin frikikten yaptığı ikinci gol takip çı 9 - O kazanmışlarc.lır. mail Şeyda, Füruza-:ı, İhsan Şükrü 

seçilmişlerdir. 1 1 
Yeni idare heyeti de şu suretle teş T I' Y A T R O L A R 

kil edilmiştir: __ 1 

Reis: Şükrü Saracoğlu, ikinci reis Ha- :----·· T 
san K~mil, umumi kaptan Zeki Rıza, u- Şehir iyalrosu 
mumi katip Ramiz, muhasebeci nacı Bekir Komedi Kısmı İstiklal caddesinde 
zare Ali Muhittin, 1izalar; muvaffak, Ha- Bu akşam 20,30 da 
mit Saracoglu. BiR MUHASiP ARANIYOR 

Yeni idare heyetine muvaffakıyet
ler dileriz. 

Askeri Liseler Arasında 
Askeri liseler arasında tertip edi

len futbol maçlarına dün yalnız Fe
nerbahçe stadında devam P.dilmiş ve 
Kuleli ile Maltepe karşılaşmışlardır. 
Şazi Tezcanın idare ettiği bu maç, 
Kulelinin hakimiyeti altında geçmiş 
ve Maltepenin 6 - O mağllıbiyeti He 
nihayet bulmuştur. Ş~ref stadında 

Deniz lisesi ile Bur~ arasında ya
pılması icap eden maç, sahanın ca
murlu olması yüzünden tehir edil
miştir. Bu maç bugün saat 14,5 ta 
Şeref stadında yapılacaktır. 

Halk Opereti 
Bu ak~am (Eıkl Ça§layanda) saat 21 de 

e GÖNÜL BELASI • 

SADİ SALONU 
Mualll . SalOhattln Pınar ve arkad:ışları 

Her akşam Saz · Caz . Varyete 
Pazar gUnlert rnatlne 

Arnavutluk Sefaretinden: Arna
vutluğun milli bayramına müsadif 
önümüzdeki Salı günü saat 15 - 17 
ye kadar, Ayaspaşada Kunt Palas 
apartımanındaki Arnavutluk Sefa
reti hemşehrilerinin tebrikatını ka
bul edecektir. 

ANKARA RADYOSU 
Ttlrkiye Radyodifiizvon . Po~talan 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 

DalPa U711nlu2'u 
,.;i: ~ 1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

T. A. P. 31.7 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

Pazartesi, 27. 11. 1939 
12,30 Program ve memleket saat ayarı, 

12.35 Ajans ve meteoro1oii haberleri, 12.'iO 
Tilrk müziği (Pl.), 13.30 - 14,00 Müzik 
(Kanşık hafif müzik - Pi.). 

18,00 Program, 18,05 Memleket saat a
yan, ajans ve meteoroloji haberleri, 18.25 
Milzik (Rııdyo caz orkestrası), 19,00 Ko
nuııma (Çocuk Terbiye~i). 19,15 Türk mü
zi!{i. Çalanlar: Vecihe, Rşat Erer. Rusen 
Kam, Cevdet Kozan. 

1 - Okuyan: Radife Erten: 
1 - Arif Bey: KilrdilihicazkAr sarkı 

(Gurup etti güneş), 2 - Rahmi Bev: Kür
dilihicazkar şarkı (Söyle ey mud;ibl na
zende eda), 3 - Şemsettin Ziya: Kürdili
hicazUr şarkı (Gilvenme hüsnilne). 4 -

1 Kürdilihlcazkllr ~arkı (Kaldı yollarda bu 
[ şeb), 5 - Şevki Bey: Kürdilihicazkar şar
kı (Sende acap uıı~aka eziyet mi çoğaldı). 

11 - Okuyan: Muzaffer llkar: 
1 - Arif Bey: Nihavent şarkı (Benim 

gönlüm kaldı sende), 2 - Yesari Asım: 
Nihavent şarkı (Bir kış gecesi Şişlide kal
dun), 3 - Sadettin Kaynak: Kürdili şarkı: 
(Akşam yine ak~:ım yine gölgen), 4 - Sa
dettin Kaynak: Türkü (Fırat), 5 - l\·tu-
7~ı!.fer İlkar: Türkü (Yeşil çamlı yaylAsı). 

111 - Okuyan: Safiye Tokay: 
1 - SalAhattin Pınar; Hicaz şarkı (LeylA 

ıtibi hı~kırsa), 2 - Saltıhattin Pınar: Hicaz 
şarkı (Yüzüm ~l~ede kızlar), 3 - Rıfat 
Bey: Hicaz şarkı (Niçin billbül figan eyler), 
4 - Lemi: Uşşak şarkı (Siyah ebrülerin), 
5 - Lemi: Uş~ ... :;: şarkı (Neler çektim ne
ler). 

20.15 Konuşma, 20,30 Tilrk müziği (Fa
sıl heyeti), 21,15 Müzik (Küçük orkestra. 
Şef: Necip Aşkın): 

1 - Paul Holzner: Saksonya köylü 
dansları. 

2 - Niemann: Zenci dansı. 
3 - İtalo Azzonf: Sabah şarkısL 
4 - Karı Föder: Viyana ~arkı..cı. 

5 - Felix Glesmer: Sabah selamı (Fan
tezi). 

6 - Valter Borchert: Bir gecenin roma
nı (Val~). 

7 - Felix Glesmer: Sar nehri kenar
larında. 

8 - Puccini: Tosca. 
22,00 Memleket saat llyarı. ajnns haber

leri; ziraat, esham - tahı.rilat, kambiyo - nu
kut borsası (Fiyat), 22,20 Müzik (Küçük 
orkestra - Yukarıkl programın devamı), 

22,35 Müzik (Opera aryaları - Pl.), 23,00 
Müzik (Cazband - Pl.), 23,25 - 23.30 Ya-

• 

6 birincikamm ÇARŞAMBA 
akşamı saat 21 de 

MÜNİR NUREDDİN 
Konseri 

-------ı &'-·-········- 1 • .__ ..................... , 

t~.?.~?.~.~~~~~::.~:~!.~~ .. I 
IZM iRDE: 
Katilden sabıkalı saatçi namile maruf 

Mehmet Reşat ile sirkatten sabıkalı Ah
met oğlu Hüseyin, geceleyin Basmahanede 
Altınpark'da ı::arhoşlukla kavga etmişler
dir. Hüseyin, Reşadı karnından ağır suret
te yaralamıştır. 

e Belediye, kömür fi.vatlannı n9rha tAhi 
tutmuştur. 

ADANA DA: 
Belediye, bardakla satılan memoa su

yuna 20 para narh koymuştur. Bu fiyat 
az görüldilğü için hiç kimse bardakla su 
satmamaktadır. Belediye, bu fiyata satıl
dığı halde kllr edilmes~ni temin için, bar
dakla su satan yerlerin tahdidini dü~Un
mektedir. 

-- Ben başka bir şey bilmem. 
Şaşkınlığa uğrayan doktorun bir şey düşünme

sine meyC:an kalmadan beş kişilik bir heyeti mahsu
sa odaya girdi. Reisliğini ettiği anlaşılaıı cüce boy!u 
birisi söze ba~ladı: ı· t E 

-....,._,,_ • .,........ ....... _ -11·----"', ..... ...,..,11111 ........ -...... -.. .. ----, 

ı· § E K 
- Otek~ arkadaşlarımız gibi bir kurban, dediler. 
Doktor Ferhat, kozmopolitliğinin gafil fecaatini 

- Doktor Ferhat sen misin? 
- Evet. 
- fradei seniye ile tevkif edildin. Sordukları-

mıza doğruca cevap verirsen hakkında hayırlı olur. 
Doktor bir saat sonra bütün işi anladt: Uç yıl

danberi yapılan tezvirat neticeye varmıştır. Dokt0r 
Istanbul sarayı aleyhinde Tahran sarayı ile birleş. 
mişl Abdi.ılhamidi tahtından indirip Osmanlı impa
ratorluğunu Iran şahlığına bağlamıya çalışanların a
rasındaymış! Hatta yirmi beşinci yıldönümü ın<'ra!'i. 
minde bile . bulunmayacak derece kü::ıtahlık etmiş! 
Hayatüddevlenin yeğeni Şirinle evlenmeleri kımuna 
uymazmış ve bunun için nikahları sahih sayılmaz.. 
mış! Bu mmtakada ne hastalık varmış, ne de Istan
buldan doktorlar gönderilmiş! Huduttan içeriye bir 
oyunln sokularak kolay yakalanmak için böyle bir 
tertip kurulmus! Ve bir sürü akla, hayale gelmiye
cck tc•zvirler, hezeyanlar ... 

Doktoru::ı bütün parasını aldılar. Bir çnm:ı~ır 
valizi bıraktılar. Ve ertesi gecenin yarısında çöl yo. 
lu ile Şama doğru yollandırdılar. Yanınd,ı iki polis 
komiseri, bir zaptiye bölük ağası (jandarma yüzbn
şı ı ve yirmi kişi vardı. Biribirlerile fisk()slu konuş
tukları halde doktora bir söz söylemiyorlar. Elcezire, 
Sincar dağları, Halep çölü ... Nihayet Şam! Ve Şam
da hapishrane.nin bodrum katında bir oda! 

Beşinci ordu kumartlanı Müşir Hakkı Paşayı. 

kurmav baskan1 albay Ahmet !zzet beyi (sonra mü. 

1 ) 1 ) 
\.. ...__ _ _,,.,.... ..... 

YAZAN: AKA GÜNDÜZ 
şir ve sadrazam olan Ahmet Izzet paşa) oabasının 

dostları oldı..ıklarından tanıyordu. Bir mektup yaza. 
rak halini anlatmak istedi. Ne kağıt verdiler, ne kur
şun kalem. Eğer onlarla konuşabilseydi mutlak knr
tulacaktı. F c..kat onların yerine Abdülhamidin ıkinci 
başkatibi Izzet Holo'nun bir adamı ile Beyoğlundaki 
hafiyelerin başı olan Kara Süreyya -;ı.dmdaki bir Ya. 
hudi ile karşılaştı. Bağdattaki sorguların ayni. Bağ. 
d1tta verdiğ! cevapları verdi. Kara Süreyya kızJ!, 
)ki tokat attı. Doktor Ferhat o dakikaya .tadar her 
şeye - belki zoru zoruna - tahammül etmişti, fa
kat Kara Süreyyanın tokatlarını yer yemez, herifi 
ayaklarının altına aldı. Yetişmeselerdi ölüsü çıkacak
tı. yetiştiler de baygın çıkarabildiler. 

Doktor Ferhadın iki ayağını pırangaladıbr ve 
bileklerine kelepçe geçirdiler. 

Ertesi günün gece yansında doktorn Beyruta 
' gönderdiler ve orada istim üzeri bultınan Peykişeca. 

at torpitosuna bindirdiler. Peykişecaat oc9.khrını bir .. . . 
haftadanberi tutuşturmuş, ıstım tutmasını beklemiş.. 
ti. Artık hareket edebilirdi. Ve zar zor kalkabildiler. 

Torpitoda dikkate değer iki tip ızördü. Biri sü-

.,) 

No. 12 
var!si. biri de seyir zabiti. Süvarinn adı: Emirganlı 

Sarı Müniı Kaptan. Seyir zabitinin adı: Trabzonlu 
Ali şükri.ı Efendi Mülazim. 

Münir kaptan şen, şakrak, genç, içkici.. Oteki 
sarı palabıyıkh, orta boylu, çok ciddi ve çok okı..ıyan 
bir gen" mülazim. 

Diğerlerinin dünyadan haberleri yok. Münir 
kaptanla Şükrü efendi fiskos ettiler. Doktoı·un pıran
galarını. kclep~elerini söktürdüler. Temiz bir kama. 
ra verdiler. Ve: 

- Trablusgarp limanında demirleyince bu zin
cirleri yi:ıe gecireceğiz. 

Dediler. Doktor Ferhat iki aydan beri ~ektiklerini 
ve bu hali düşündü. Bütün kederleri dağıldı, gülüm
sedi. Içinden gelen bir arzu ile; 

- Sfa kimsiniz dedi. . 
- Bi.: Türk bahriyelisiyiz, dediler: 
Gözleri clo1a, dola: 
- Sizncsiniz yahu? dedi. 
- Biz inkılapçıyız, dediler. 
Ve gözlerine dolan yaşlar boşanarak:" 
:...,.._ Ya, ben neyim? dedi. 

ancak o zaman anladı. ı 

Düşüne düşüne ,tedaiden tedaiye uğraya uğraya 
hatırlıynbildi ki, tezvirat iki b~şlıdır. Yıldız sarayı
nın neden tirktüğünü biliyordu, Tahran sarayı da 
aksi şeylerden ürkmüş. Ve daha, daha sezdi ki, am· 
ca babanın siyatikten yatağa düştüğü yalandır, ko .. 
nağmda goz hapsine alınmıştır! 

Emirganlı Sarı Münir kaptan çıkıştı: 
- Ne somurtup durursun be doktor? !ç şu 

Zahle rakısını! Sen Ali Şükrüye bakma. O hem in
kılapçıdır, hem biraz konservatör. O kadar yıl In
gilterede tahsil etmiş te bir bardak viski içmemiş. 
Bbyle bahriyeli mi olur? 

Ali Şükrü başka türlü konuştu: 
- Kaptanın dediğini yap ama beni de dinle: 

Hiç üzülme. Trablusgarp sandığın, tahmin ettiğin 
gibi bir yer değildir. Orada bizim gibi gençler çok
tur. Doktor Süleyman Emin orada, (sonra Ankarada 
askeri sıhhiye reisi olan Süleyman Emin Paşa mer. 
hum) ~oktor Bombort Galip orada. erkanı harp Yu.. 
suf Akco;:-a orada, erkanı harp Bodur Ferit orada, 
Mi.ışirin yaveri kaymakam Şevket orada, Bahriyeli 
Sam! Fizanda, Ahmet Bedevi, (şimdi Ziraat Banka
sında) orada. Sürüsüne bereket. 

Sarı Münir atıldı: 
- Hepsinin başı var başı! Kimdir bilir misin? 

Trablusgarp vali ve kumandanı Müşir (Mareşal) Re
cep Paşa! Sen onu işittin mi? Inkılapçılıkta Mitha t 
Paşadan, Hüseyin Avni, Süleyman Paşalardan son!'a 
o gelir. O sürgünlerin babasıdır, Allahıdır Je! O o. 

, radayken hiç kimseden korkma! CDevamı V9r) 
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MilleUerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet suraslyle 30, 1S, Si, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değllitirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul il~vesi Hizımdır. 

GÜNÜN .MESELELE_Rİ 

Pazarhksız · 
Satış işi 

B u sütuna, bundan evvel de yaz. 
dığunız gibi, maalesef, çok i. 

llabetıe koyduğumuz bazı yasaklann 
tatbikatını çabuk tavsatmaktayız. 

Bir yasağın - ona lüzum kalmadı. 
i'ı halde - devam ettirilmesi ne ka· 
dar zararlı ise, henüz faydasını gör. 
in.efe başladığımız bir sırada tavsa· 
tılnı.ası ayni derecede manasızdır. 

Bn satırları, pazarlıksız satı17 ka. 
llunundan bahsetmek ihtiyacını du. 
3'arak yazıyoruz. Bu kanunun bu. 
gün, layıkile tatbik olunduğunu id
dia edenler hak kazanamazlar. Zira, 
lıu kanunun tatbik edilmediğine şa· 
lıit olan vatandaşlar, maaselef büyük 
bir ekseriyet teşkil eylemektedir. 

Ve bu kanunun tatbikini temin 
'naksadiyle gösterilen gayret, ilk 
eii.nlerdeki hafif ve eksilt hızıııı bile 
kaybetmiştir. Bu dikkat gösterilme. 
diği takdirde, fiyatlar "maktft,, de. 
iil, "maktfil,, olmıya mahkiı:m kala. 
Caktır. 

• 
Denizyollanndan Bir Dilek 

Dün, yirmi imzalı bir mektup al
dık. Mektup bizde mahfuzdur. Çok 
haklı bir talepte bulunduğu içindir 
ki, bu mektubu - alakadarların na. 
%al'l dikkatini celbetmek ve bu su· 
'.retle birçok vatandaşları, ~lerine ye. 
ti§enıemolc: mot'lb.urlyetindcn kur .. 

tarmak ümidiyle - aşağıya koyuyo. 
ruz: 

"- Kadıköyünden sabah saat 7,30 
da kalkan ve 7 ,40 ta Haydarpaşadan 
hareket eden vapur, - trenin mu
vasalatına bağlı bulunması itibariy. 
le - ekseriya vaktini beklemekle 
geçirmektedir. HalbukJ, Kadıköyil· 
tıüıı ha vapur yolculan, saat sekizde 
iş ve vazifeleri başında bulunacak o
lan talebe, memur, ve iş sahiplerin. 
den ibarettir. Ve vapurun Haydar. 
Paşada treni bekleyişi yüzünden, bu 
Yolcular hemen her gün işlerine ye
tişcmemektedirlcr. 

Halbuki, Adalardan gelen, ve 7,40 
ta Kadıköyünden hareket eden va. 
Purla ayni dakikada Haydarpaşada 
bulunan, hatta Haydarpaşaya yana
şabllmek için Kadıköy vapurunun 
hareketini bekliyen bir vapur var. 
dır. Ve bu vapur, gayet tenhadır. 

O saatte, İstanbula inecek olan 
Baydarpaşa yolculannı rahatça köp. 
riiye nakledebilir. Ve bu suretle, Ka. 
dıköyünden hareket eden vapur da, 
l>aktinde köprüye varmış olur. Aca
ba, bunu yapmak. ve bu suretle, bir. 
Çok memurları, talebeleri, işlerine, 

Jnekteplerine yetişememekten kur
tarnıak mümkün değil midir?,, 

AJakadarlann, bu çok makul tale. 
bl yerine getirmelerini ümit etmek 
te, fazla bir şey beklemek sayılmaz 
sanırız! 

Halk evlerinde 
Resim Sergileri 

Cümhuriyet Halk Partisi halkev. 
lerinin şubat ayında birer resim ser. 
gisi açmalarını kararlaştırmış ve hu 
hususta alakadarlara direktif vermiş
tir. 

Bu sergilerde kazananların eser· 

leri mayıs ayında Ankarada halke.. 
\rinde açılacak olan umumi sergide 

teşhir edilecek ve birinciden beşinci. 
Ye kadar muhtelif mükfrfatlar verile
cektir. 

Camilere Su Veriliyor 
Belediye Sular idaresi, camilere 

Verilecek su için cami kapılarına ka
dar lazım olan tesisatı ikmal etmiş
tir. Camilerin dış kapılarından mı.ıs
hıklara kadar olan tesisat ta Evkaf 
tarafından yaptırılacaktır. 

Almanlann bu sefer Şimal Denizine koyuverCliklerl torpiller 

Miknatısh torpillere karşı da çare bulunursa, Aim anya 

çarptıkları geniileri 

hangi silahı müessir 

Asa~daki yazı ile şu iki sualde kilitlenmiş olan ihtimalleri açacak analitan 

o o o 

neden affetmiyorlar? 

olarak kullanabilir? 

bulınağa çalışacağız. 

Almanlar Bir lnfilik 
Maddesi mi Keşfettiler? 

T ahtelba.hir harbinin te 
ıiri, ticaret gemileri· 

nin kafile halinde seferleri 
yüzünden çok azalmışken, Al
manlar miknatıslı torpillerle 
iti birdenbire azdırdılar. Al
man kumanda heyetinin İngi
liz ablokasma kartı kullan
mak istediği bu silaha çarpan 
gemiyi mutlaka denizin di·bine 
göndermesi itibarile fU son 
günlerde b;rçok ihtimallerin 
akıllara takılmasına aehPn 
oldu. 

Aklın aJabileceği ihtimaller a_ 
rasında "Alınanların yeni bir in
filak maddesi keşfetmiş olmaları,, 
başta geliyordu. 

Biribiri peşine kaynayan gemi
lerden kurtulanlardan torpillerin 
infilak şekilleri hakkında malumat 
alınınca, ilk günün şaşkınlığı geç
ti. Batan gemilerin miknatıslı tor
pillere çarptıkları anlaşıldı. Ve 
Almanların şimdiye kadar bilinen
lerden daha müessir bir infilak 
maddesini henüz keşfetmedikleri 

veya kullanmadıkları mevdana 
çıkmış oldu. 

M iknatıslı torpiUerle parala. 
nan gemilerin pek çabuk 

kaynamaları tabiidir. O cins tor
piller geminin belkemiği mesabe
sinde olan omurgasını mahvettiğin. 
den yaralanan vapurun da ayakta 
kalması, hatta biraz sürüklenmesi 

imkanı pek azdır. 
Mıknatıslı torpillerin herkesçe 

malum memeli torpillerden başlı
ca farkı geminin mutlaka su altın
daki kısmına ve boyunun ortaları
na doğru çarpmasıdır. Halbuki 
memeli alelade torpillerin çarpa
cağı yerler, geminin seyrine ve tor
pile nazaran olan vaziyete göre de. 
ğişir. 

Mıknatısh torpi1ler ise, suyun 
yedi sekiz metre .:ıltmd.ı sallanır
ken üstüne doğru gelen geminin 
ilk magnetique tesirine tabi ola
rak demir gövdeye doğru emilL 
yor gibi yükselmiye başlar. Su al
tında bulunduğu yedi sekiz met
reden tekneye yükselinceye kadar 
geçen müddet içinde ise gemi ek
seriya torpilin hizasından yarısı
na kadar seyretmiş olur. Böylece 
torpille tekne arasındaki temas 
omurga hizalarında ve teknenin 
makine dairesi civarında vuku bu
lur. 

Oınurga üstünde ve gövdenin 
merkezine yakın su altından açı.. 
lan büyük bir yaraya, bölmeleri 
muntazam harp gemilerinin dahi 
pek güç muvakemet ettikleri ma
lumdur. 

Almanlar geçe!l harpte de, 
tahtelbahir mücadelesinde 

müşkülata uğrayınca ticaret yol
larına serseri torpil koyuvermek 
çaresine başvurmuşlardı. Fakat br. 
raktıkları torpillerin çoğu ınagne
tique değildi. İngilizler ilk hafta
nın sürprizi içinda o zaman da 

epeyce kurban vermişlerdi. Son. 
radarı harp ve ticaret gemilerinin 
yanlarında salıverdikleri torpil ve 

tayyareye benziyen makaslar ve 
muhtelif tarama 8.letlerile müca -

deleye başlıyarak tehfüc9yi savuş

turmuşlardı. 

Miknatıslı torpillerin tesir ve 
tehlikesi, yukarda a:ılattığımı7. gi
bi, alelade memelilerden daha 
fazla olduğundan temizleme ve 
kesme ameliyesi de o nisbette mu
hataralı ve güç olacağı şüphesiz
dir. 

İngiliz amiralliğinin magnetique 
torpillere karşı ilk tedbir olarak 
mıknatıslı su balonları ve araları
na elektrikli ağlar gerilmiş tahta 

Yazan: E. Ş. Atabey 

.Mayinlcri dökmek için Alınanların katettikleri yolu ve Holand:mın lş. 

gali Jıalinde bu mesafenin ne kadar kısalacağını gösterir harita 

gemiler kullanmıya başladığını 

haber alıyoruz. Su balonları to
parlak veya sucuk ~eklınde oluyor . 
Toparlaklar kılıçağ tertibinde de
nize seriliyor. Suyun cereyanile 
akarken mıknatıslı bombaları cez_ 
bederek patlatıyor ve:1a yakalıyor

lar. 

Sabih torpiller ister magne
tique, ister memeli olsunlar, 

kör düşmanlardır. Yani tahtelb a
hir gibi hasmını arayarak, gö-
rerek mücadele etmek hassasından 
mahrumdurlar. Muvaffakıyetleri 
suların, havanın cereyanına ve va
purların civarlarından geçiş tesa
düflerine bağlıdır. Döküldükleri 
denizlerin değişen derinliği de su 
altındaki hizaları üstünde rol oy
nar. Daha mühim bir menfaatleri 
de yüzlercesi döküldükten sonra, 

cere)•anların seyrisefer hatları üs-

ı-

KURU 
Ecnebi dostlanmızın bizim pi. 

yasadan bol bol kuru üzüm aldık. 
larını gazetelerde okudukça tabii 
memnuıı olu:vorsunuz: İlkin ora
daki yurtta:şl;rımız mallarım satı. 
yorlar diye ... Sonra da, takas ve 
Klering sözleri çıkalıdanbcri her 
kes az çok sarraflık öğrendi, iizü· 
me karıııhk memlekete yabancı 
memleketlerin dö\"izi geliyor di
ye ... 

Daha sonra da -bizde iizümiin 
kurusundan ziyade tazesini yemek 
adet olduğundan- Avrupalılar 
bu kadar çok kuru iizümden ne ya. 
parlar, diye belki düşünürsünüz. 

Kuru iiziimden şarap ta yapmak 
mümkün olmakla beraber bunun 
için olmasa gerektir. Kendilerinin 
taze üziimlerinden yaptıkları sa. 
raplar elbette daha iyidir. Fakat 
Avrupalılardan bazıları taze üzü· 

mii bol bol yemeyi sev • 
mezler de onun yerine !<urn 
iizümil yemeyi ve türlü türlü pas· 
talarına katmayı severler. Kuru 
üzüm yemeyi tavsiye eden kita-p. 
lar arasında -bizde de üzümün ta
zesinden ziyade kurusunu yemek 
adet olduğunu zannederek- Türk 
lcrden iyi pehfü·an yeti~mesini 
kuru üzi.imiin burada çok yenil~ 
mesine atfedenler vardır! 

Türk pehlivanlarının kuvveti 
kuru üzümden gelip gelmediği 
diişünülecek bir !!ey olmakla bera
ber, kuru üzümün verdiği yii7:de 
72 şekerle en kuvvetli yemi~ler. 
den biri olduğu şiiphesizdir. Yal· 
nız (renk iiziimiinün kurusu ~·iiz
de 74 sekerle ondan biraz daha 
kuvvetli ise de o da pek az bulu. 
nur. Bizim knru üzümlerin albü
mini ve biraz da yağı hesap edi
lince yüz gramı insana 300 kalo. 
riye yakın bir kuvvet verir de· 
mektir. 

Kuru üzümiin bir iyiliği de ku. 
rumakla vitaminlerini kaybetme.. 
mesinden ileri gelir. Hele üzüm 

tünden uzaklara sürüklemesi dola
yısile döküş ameliyes ini sık sık ta
zelemek lazım gelmesidir. 

, Almanlar bu se ferki torpilleri 
her halde pek kolay dökememiş

lerdir. Vilhelmshaven'den İngilte
reye ve Şimal denizine daha yakın 
olan Mordirnay ad:ısmm karşısın

daki hava ve deniz üslerinden ha
reket eden hava ve deniz va<>ıtala
rile bu işi başarmış oldukları ve 
bombaları tayyarelerden paraşütle 
attıklan bildiriliyor. 

İngiliz ve Fransız karako~ gemi
lerile tayyarelerinin tarassuclundan 
bu ameliye için Nordervey ~dası
nın garbine doğru zincirlenen, u. 
çü Almanya ve beşi Ho1andaya a
it olan adaların sütresinden istifa
de etmiş olmaları hatıra. gelir. 

Bu şartlar dahilinde yapılmı~ o. 
lan dökme ameliy ~sini . gözleri şim 
di daha ziyade açılmış ve bir çok 

.. .. M 
UZU· 
çubukları ki.ikiirtlcnmiş · olursa 
verdikleri yemis kurudukça vita
minleri -kuruluk nishetinden zi· 
yade- artar. A vitamini tazesin. 
de yiizde 50 ölçii olduğu halde ku
rusunda 178 öl<:ü olnr. Bundan do
layı kuru üziiın mikroplu hastalık· 
lardan korumaya ve cocuklarm 
biiyümesinc ~·arar. Sinirforin sağ. 
lığına vannm B 1 vitamini taze
sindckfııc · nishetfo kuru iizihnde 
azahrsa da. B 2 vitamininden ta. 
zesinde ancak e<:eri bulunduğu 
halde kurusunda 50 ölçii bulunur. 
Onun için taze Ü7.Üm kendisinin 
verdiği şekeri vi.icudii.n işine yarı· 
yacak hale getirmiye yeti~mcdi~i 
halde kuru üztim hem kendisinin 
verdiği, hem de arasına girdiği tat. 
lıların şekerlerini viicudün iyi kul. 
lannıasına hizmet eder. 

Madenleri de ehemmiyetli nis
betlerdcdir, hele vücudümiizdeki 
nesiçlerin temeli demek olan Po. 
tasyonıdan yiizde 850 miligram 
getirmesi kuru iizüme büyük bir 
paye verir. Kanımızın ve ncsiçle. 
rin arasındaki sulu maddelerin te· 
meli olan sodyom madeninden de 
yiizde 50 miligram vermesi pek iyi 
bir şeydir. Çdik madeninden de 
yüzde 3 miligram verdiğinden 
kansız olanlara kuru üzümii kay. 
natarak icirmek ötedenberi adet ol 
muştur. 'Fakat çeliğin yanında 
manganez madeni hic bulunmadı. 
ğından çeliğin gerçekten i~e yara
yıp yaramadığından simdi biraz 
şiiphe edilmektedir. Fosforu ile 
kireci arasmdaki nishctten dolayı 
kuru üzüm kemiklere tazesinden 
biraz daha faydalı olur. İyot nıa· 
deninden yüzde 0,012 miligram 
verdiğinden biitiin taze ve kuru 
yemişler arasında -zaten pek az 
yenilen anana$tan sonra- birinci 
gelir. 

Kuru iiziim alkalenlik derecesi. 
le de hemen üç misli kadar ekme· 
ğin yahut hamur işinin vereceği 
ekşiliği karşılar. 

ihtimalleri daha iyi hesaplıyacağı 
şüphesiz bulunan müttefiklerin 
kontrolünden sıyrılarak sık sık tek
rarlamak har halde çok güçtür. 
Şimal denizinin, İngiltere ve 

Fransa arasındaki nakliyatı bakı
mından, en kıymetli iskele ve lL 
manlan Alman hava ve deniz üs
lerinden hayli uzaktadır. İngiliz 

ve Fransızlar için birinci derece
de ehemmiyetli olan iskeleleri ve 
limanları muattal bırakabilecek he. 
va ve deniz hücumlarını idareye 
kabiliyetli şimaldeki Alman üsleri 
dört tanedir: 

1 - Helgoland. 2 - Cuxhaven. 
3 - N orderney karşısı, 4 - V ~ı
helmshaven. 

Bu dört üssün, Cahis ve Fol
kestove'den başlay::ırak Dieppe -
Portsmouth'a doğru sıralan3n 

Fransız ve İngiliz iskele ve liman. 
lanna uzaklığı takriben 600 ile 
1000 metre arasında değişir. 

Vakıa son sistem Alman bom
bardıman tayyarel<;?rinin tam ha
mule ve mühimmatla katettikleri 
mesafe bu yoldan fazladır. Fakat 
havadan ve denizden daimi kontrol 
ve tehlike içinde girliş geliş 1200 

kilometreye kadar çıkacak akın

lar yapmak. bazı havalarda imkan
sızdır, müsait mevsimlerde de bü
yük zayiatla neticelenmıye malı. 

kumdur. 

I• şte bu sebep1.,.rdir ki, aske
ri mütehassıslara ve :şlerin 

içyüzünü bilenlere Almanyanın 
ergeç Holandaya saldtrma"!-t mecbu
riyetinde bulunduğu düşüncesini 
veriyor. 

Almanlar Hol an rl. ;:ıy1 isgale mu
vaffak oldukları takdirde Rotter-

dam ve F lessingue'de tes\s ede • 
cekleri hava ve deniz üslerile Lon. 
draya, 300 ve 225 kilometre kadar 
sokulmuş olurlar. 

Bu üsler sayesinde yakrncla ça
resi bulunacağı sanılan miknatıslı 
torpillerden sonra, yem yaptırdık

ları bildirilen 47 lik uzun menzilli 
toplarla, tahtelbahirleri ve tayya

rclerile İngiltere ile Fransa mu -
vasalasını daha ciddi tehdit edecek
lerini düşünüyorlar. 

Bir an için Alm~nların Holan
dayı işgal edip o iki üssü tesis et-

tiklerini düşünsek dahi, uzun men
zilli toplar, tayyareler ve tahtel. 

bahirleri vasıtasile arzularına ne 
kadar muvaffak olabileceklerini 
yarınki yazımızda tetkik edeceğiz. 

Umumi Müfettişlikler 
Lôğvedilmiyecek 

Ankara. 26 (Tan Muhabirinden)
Umumi müfettişliklerin. lağvedilece
ği ve bir çok valilerle, 70 kaymaka

mın değiştirileceği hakkınd;ı gazete
lerde çıkan haberler üzerine Dahili. 
ye Müsteşarı Nazif Erginle görüş

tüm. Bana aynen şunları söyledi: 

"- Umumi müfettişliklerin lağvı 
hakkında hiçbir malumatım yoktur. 
70 kaymakamın tebdili yalandır. De
ğişen 20 kaymakamdan ibarettir. Bir 
kaç vali hakkındaki kararname de 
henüz çıkmamıştır.,, 

Tren Bir Kadını Çiğnedi 
Dün akşam saat 18 de Ahırkapıda 

bir tren kazası olmuştur. Sirkeciden 

kalkan banliyö trenlerinden birisi A
hırkapıdan geçerken, hattın üzerin
den bir taraftan diğer tarafa geçmek 
istiyen orta yaşlı bir kadına çarpmış, 
sol bacağının kesilmesine sebebiyet 
vermiştir. Baygın bir halde Haseki 
hastahanesine kaldırılan kadının Ba. 
kırköy sakinlerinden 45 _ 50 yaşla
rında Reşide olduğu anlaşılmıştır. 

Kaza hakkında zabıta tahkikat yap
maktadır. 

G'öPfJSLER 
Beni Dinleyecek 
Bir insan Kulağı 
Y k d , 21'.11·3'1 o mu ur • 
Yazan: Sabiha Zekeriya SeTtel 

Y eni harflerle yazılmış tam beş 
sayfalık bir mektup aldım. Bu 

mektubun sahibi yüksek tahsil gör
müş bir gençtir. Hazin bir lisanla ha
yatının hikayesini yazıyor. Üç, beş 
satırla şöylece hulasa edebilirim: Bir 
iş bulmak için yaptığı bir seri teşeb· 
büsten sonra, kendi bilgisine uyl{un 
bir iş bulamıyacağını anlamış ... Kar. 
nını doyu.rmak için işin nev'ine. şek. 
]ine, ücretine bakmadan her işe razı 
olmuş ... Han bekçiliğine kadar ... 

Seneler sarfederek nurlandırmak 

için uğraştığı dimağının, şuurunun 

üstüne basmış, okumuş bir adamı 
tatmin edecek işten alacağı zevki aç 
midesinin girdaplarında boğmuş, 

haysiyet ve izzeti nefsini ona bir ek. 
mek parası verecek olanın ayakları
nın altına sermiş, bütün bu eğilme.. 
lere, biitiin bu kıvranmalara, biitün 
bu maddi manevi ezilmelere rağ· 

men. aldığı cevap, gökten inmiş bir 
ayet kadar kati, bir nehiy cevabın. 
dan ibaret kalmış: "İş yok,, ...... . 

Bu bir sayfahk mektubun sonun. 
da da bana soruyor: 

-.... Sesimi nercJere yükselteyim? .• 
Beni dinliyecek bir insan kulağı yok 
mudur? 
Şu gencin vakasını, kendime bir 

mevzu yaparak istismar etmek, onun 
acılığile, azabile, sefaletile alay et. 
mek olur diye, müsbet bir çare ara
dım ... Onun gibi ben de her baş vur
duğum yerden menfi cevap aldım .... 

Her gün bu çeşit mektupları almı· 
ya alışkın olduğum için diişündiim, 

acaba bana niçin müracaat ediyor. 
lar... Bir iş bürosu amiri değilim. 
Yüksek nüfuz sahibi değilim ... Ban. 
katar ve ticari müesseselerle hiçbir 
alış verişim yok... Bütün bu müra.. 
caat edenleri maddeten tatmin ede
bilecek bir mevkide değilim... Ben 
ne yapabilirim?... Ancak elimdeki 
kalemi, bu ağlıyanların, sızlıyanla· 
rın, azabına terciiınan yapabilirim ... 
Bu sahada ne]er ya7madım... Sakat 
bacaklı bir Use talebesi için onunla 
beraber ne azaplar çektim ... İş biiro· 
suna şahsan yaptığım müracaatlar 
dahi, bu gence verilen cevap gibi, 
bir nehiy işaretinden öte~·e geçmedi. 

Bu müracaatları yapanların sahip. 
lerine cevap verirken, adeta ben gü. 
nah işlemiş gibi, kabahat benimmiş 
gibi azap duyuyorum... Şu gencin 
sorduğu suali buraya kaydetmekten 
başka elimden ne gelir? 

- Sesimi nerelere yükselteyim? 
Beni dinliyecek bir insan kulağı yok 
mudur? ... 

Yalnız bu gence şunu haber vere
yim ki, onu dinliyecek belki de mil. 
yonla insan kulağı vardır. Fakat se· 
sine •cevap ''erecek iş bulma bürola. 
n olmadıktan, bu mi.iesseseler cezri 
surette faaliyete geçmedikten sonra. 
bu insan kulakları ancak bükülmeğe 
yarar. 

Edirnenin Kurtu!uş 
Y lldönümü Kutlandı 
Edirne, 26 (TAN) - Dün Edirne. 

nin 17 inci kurtuluş yıldönümü mü
nasebetile yapılan ,nerasim muazzam 
olmuştur. Saat dokuzd3. şehre giren 
askeri kıtalar halk ta..-afından coş -
kun tezahüratla karşılanmış ve bu. 
nu müteakıp partide kutlulama me
rasimi yapılmıştır. Bilahare Cümhu
riyet meydanında nutuklar söylen
miş ve üç sene evvel ayni merasim 
sırasında vefat eden General Şükrü 
Naili ile Edirnenin kurtuluşunda hiz. 
meti bulunan merhum Şeref Ayku.. 
tun hatıralan taziz edilmiştir. Daha 
sonra Atatürk anıtına gidilerek ih· 
tiram merasimi yapılmıştır. 

Yataklı Vagonlarda Tenzilat 
Beynelmilel yataklı vagonlar mü

essesesi müfettişlerinden M. Lebrun 
dün sabah İstanbula gelmiştir. 

Yataklı vagonlar ücretlerinde ay 
başından itibaren yüzde 10 - 22,5 nis. 
betinde tenzilat yapılması kararlaş
tırılmıştır. 

İstanbul - Erzunım hattmda da 
haftada üç defa konulan yataklı va. 
gonlar ihtiyaca yetmediğinden hafta. 
da beşe çıkanlacaktır. 
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Ava, Avcllığa Dair Yarenlikler 
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Tavşan Deyip 
Geçmeyiniz 1 

V .. ~nn ! Aka Gündüz 

2 
'(Btqı ilünkü •ay&mıidadar) 

A rs1an diıll bilmediğim ve ars. 
lan avına gitmediğim için 

tav§a.nm kulaklarından neye kork. 
tuğunu aorup öğrenemedim. 

Acaba arslana, yaktığı canlar. 
dan kinaye olarak kulaklarını sal. 
layıp: 

- Seni gidi senli Hele dur, günü 
ıelince ben ıana gösteririm! mi dl... 
Yor? Yoksa arslan mı yarası oldu.. 
tu tçin giıcüniıyor? Her halde bir 
aır var ki ancak erbabı biliyor. 

Fakat katınn kulaklanndakl 
lllef}ıttr marifeti bilmiyen var mı. 
dır! Tekranndan zarar gelmez: 

Eakl kadılardan biri dehşetli 

anaforcu imi§. Her çeşit maskara. 
htı yaparmış. Ve her kötülüğü 
:Yaptıktan sonra da diz çöker, na. 
m.u kılar ve Allahım.I dermiş, ben 
bunu bilerek yapmadım, o hınzır 
§eytan yok mu ~ytan? İşte o beni 
kandırdı. 

Bir böyle, on böyle. Şeytan içer. 
leıneğe başlamış: Dur bire mende. 
bur kadı! demiş, ben de sana bir iş 
Yapayım da tadı canına yetsin. 
Kadı, kadılık dairesine gidip ge. 

Urken bir katıra binermiş. 
Yokn. hfkAyeyi biliyor musu. 

!hı%? Biliyoraanız bllmiyenler o. 
kusun. 

Bir gün §eytan kadının kattrı 
kıyafetine girmi§. Kadı katırlaş. 
Jnı§ feytana binip giderken yolda. 
kt çeşmenin önüne gelmiş. Katır 
birdenbire kadının altından .sıyrı. 
hp çeşmenin daracık musluğundan 
içeri kaçnıt~! Kadı ne olduğunu şa. 
ŞJ.rmıf. Kadı korku içinde. Katır 
musluğun ağzından kulaklannı çı. 

karmıt sallıyor! Kadı haykırmağa 
ba§lanuş: 

- Amanfn ahali! Yetişin! Be. 
nim katır musluğa kaçtı! Bakın, 

ibakın kulaklannı da sallıyor! 
Hallt toplanmıı ve hükmünü 

vermiş: 

- Kadı fenalık ettiği halkın a. 
hına uğradı, çıldırdı. 

Kadryı tımarhaneye atarlar. Fa.. 
kat kadı uırar eder de eder: Katı. 
nm musluğa kaçtı! 

- Aman kadı efendi! Etme kadı 
efendi! Koca 'katır çeşme muslu. 

tuna girer mi? 
- Vallahi girdi, billahi girdi! 
Bir ay, beş ay, kadı tımarhane. 

de. Katının musluğa kaçtı dedik. 
çe atıyorlar sopayı, veriyorlar 
buzlu suyu tepesinden aşağı! 

Fakat Jtadı efendi hakilcatperest. 
tir, yalan bilmez, göz1erile de gör. 
nıüştnr k1 katın musluğa kaçtı! 

Dostlanndan biri acımış, tımar. 
haneye gltmit gizlice: 

- Azizim, demiş. Ben sana fna.. 
llı'yonmı, katırın musluğa kaçtı. a. 
rnenna. Fakat gel de güllabicibaşı
ya anlat! Israr ettikce burada kahp 
sopayı yiyeceksin. Gel şunu inkar 
et de kurtul. 

- Av mevsimi miinuebetile -

Kadı akıllandı deyip çıkarmış. 

lar. Sevinçle tin tin evine gider1{en 
yine çeşmenin önüne gelmiş. Bir 
de ne görsün? Katır musluğun ağ. 
zından kulaklarını çıkarmış, ka. 
dıya karşı oynatmryor mu? Kadı 
etrafına şöyle bir bakınmış, kim. 
se olmadığını görünce musluğa 
yaklaşmış da: 

- Ulan katır! demiş, ben senin 
ne katır olduğunu bilirim, bilirim 
amma Jlel de güllAbicibaşıya an. 
lat! 

B unun bir masal oldu~u şüp. 
hesiz. Size bunun bir de ol. 

muşunu anlatayım. 

Bizim gazetecilik Alemtnin en 
eski emekdarlanndan ve eski peh. 
livanlardan ve balcılık mütehas .. 
sıslarından bir arkadaşımız var. 
dır. Adı CelU Davut Arıbal'dır. 
On sekiz yıldanberi Ankaranın 
Dikmen bağlarında ve sapa bir 
yerde oturur. O zamanlar yollar 
şimdiki gibi otobüslü, asfalt olma. 
mıştı. Celal Davut sporcu olduğun. 
dan bağına yaya gider gelirdi. Bir 
gün matbaada çok iş olur, geç ka. 
lır. Gece yarısına doğru Dikmen 
yokuşunu tutar. Kahveyi mahveyi 
geçtikten sonra en tenha yere ge_ 
lir. Hafi! bir mehtap. Yolun sağı 
ilerisinde ayak ucu tatı devrilıni,, 
baş ucu taşı eğrilmi' mezann bir 
evliyanın öbür dünya evi olduğu. 
nu söylerler. Ve bu evliya pekçe 
tekin sayılmıyan, sinirli evUyalar. 
dan biridir. Şakaya tahammiilü 
yoktur. Vaktile iki ktpye çarpmıı, 
keyfine göre davranmıyan bir ka. 
dıncağın çarpıbm§tır. Fakat bi. 
zim pehlivan, sporcu ve bnhassa 
balcı ve gazeteci Davut buna me. 
telik verir mi? İşi bal gibi tatlıya 
bağlıyamazsa cebindeki altıpatla. 
ra dayanır. Nitekim de öyle olur. 
CelAl Davut ne olur ne olmaz, 
komşuluk nezaketidir diye evliya 
hazretlerine doğru şöyle bir bakar. 
Bakar amma ne bakar! Yatır haz. 
retleri evinden çıkmış, ikl eli ile• 
Cel§l Davuda (Gel! Gel! Buraya 
gel!) diye işaret etmez mi? Fesilb. 
hanallahl Gidecek, gidecek fakat 
çağırdığı yer öbür dünya evi. 
Komşu köşklerden biri olsa neyse 
ne. Celal Davudumuz ayni zaman. 
da hafızdır da. Hemen okuyup ilf. 
!emeğe baslar. Elham, Y~sln, Tün. 
cina, Yemliha, Meksclina, Mislina, 
Dernu§, Şazenuş, Kefeştatayyuş, 

~ıtmir filin, aklına diline ne gelir. 
se okur üfler. Nafile üstU nafile! 
Dede efendi hazretleri boyuna Ce. 
lAl Davuda gel, gel! diye ellerile 
işaret ediyor! Bu sefer de merhum 
üstadımız Ahmet Mithat efendi. 
den öğrendiği Iatince bir dua eder. 
Nafile! Adiyo santo de tondo diye 
yarım yamalak bildiği bir İsrail 

duasını okur üfler, yine nafile! İşa. 
retler o kadar kesilmecesine verL 
lir ki Mecusi duasının bile para et
miyeceğini anlıyan Celal Davut 

' kendi kendine der ki: 

TAN 
................................................ , 1 

ASIPIN KENAN l ı 
ı : Sizi; SOGUKTAN, NEZLEDEN, GRIP,TEN, BAŞ, DIŞ 

ve bütün ağrılardan ve kırrklı.klardan koruyacak ilaçtır. 

~ ........ 11111111 ...................... . 

Gümriik Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

1 - Muhafaza tetkilAtı içhı satın alınacak 20 tane karyolanın 28/11/G39 salı 
g{inü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tahmin tutarı 240 lira ve ilk teminatı ıg liradır. 
3 - Evsaf ve ıartname ve numune komisyondadır. 06rUleb1llr. 
4 - İsteklllerin gtln ve saatte flk teminat makbuzları ve kanuni veelknlarlle 

birlikte Galata rıhtım caddesi Veli Alemdar han lklncl kattaki komlayona iel-
mcleri. (9674) 

r•öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM• 

• Hakkı Katran Pastilleri de vardır. J1 

••••-•-• Dünyaya nam veren 

HACI· BEK 1 R 
LOKUM, ŞEKER ve HELVA larmdan şaşmııyınız. 

ALI MUHiDDiN HACI BEKiR 
Merkezi: Bahçekapı. Şubeleri: Karaköy, Beyoğlu, Kadıköy. 
l • , 
~ ........................... ... 

Devlet· Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

işletmesi 
llCinları 

27 İkinciteşrinden 4 Birincikanuna kadar muhtelif 
h~il~r~ kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

lzmlt hattına 

M udanva hattına 

Bandırma hattına 

Karabf!Ja h11ttrna 

Jmroa hattııuı 
Ayvalık hattın• 

lzmlr sOrat hattına 

M ırıln hattına 
, .. 

NOT: 

- Snlı 12 de (Ege), Persembe 12 de (Karadeniz), Cu
martesi 10 da (Dumlupınar) ve Pazar 18 da (Aksu). 
Galata rıhtımından. 

- Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Mersin). 
Sirkeci rıhtımından. 

- SRlı, Peıııembe ve Pazar 9.30 da (Ulur). Tophane 
rıhtımından. 

- Pazıı.rte!i, Salı ve Pazar 9.!50 de ve Çarşamba, Per
ı,;embe ve Cuma 1~ de (Sus). Cumartesi ayrıca 

' 13.30 da (Trak) .' Galata rıhtımından. 
- Par.artesl, Çarşamba ve Cuma 8.l!l de (Trak). Ga-

lata rıhtımından. Aynca Çarşamba 20 de (Merı:ln), 
' Cumartesi 20 de (Antalya), Tophane rıhtımından. 

- Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 

- Po.zar O da (Buran). Toph ne rıhbmından. 
- Çarıamba 111 de (KemAl), CUrnarte.l 111 de <Saa-

det). Sirkeci rıhtımından. 
• Pazar 11 de (Kadeş). Galata rıhtımından. 

- Sah 10 da (Tırhan), Cuma 10 da (Anafarta), Sir-
keci rıhtımından. rnnn 

Vapu1' seferleri hııkkınde her ttırlO malô.mat aoaiıda telefon numaralan ya
zılı Acentelerimizden öirenilebilir. 
Galata Baı AeentellOI - Galata nhtımı, Lima nlar Umum 

tında MüdtlrlüAii binası al 42362 
Qatıta ı,ube Acentellftl - Galata rıhtımı, Mınt aka Llınıı.n 

relsllğ!. binası altında 40133 
Sirkeci Sııbe Aoentellill - Sirk~i. Yolcu salonu 22740 

.. .................... ! ................ ... 

Atlası-., 

Baş, Diş, Nezle. GriPw Re 
N•vrnm. kırıkhk ve blitün ağrıı~rınız\ derha' k,...",."? 

- icabında günde 3 ka~• cdı!!abilfr. 

ALANYA 
·T ES H 1 N 
SOBALARINI 

Görmeden soba almnyınız. Her 
vllAyct ve §ehlrde bulunur. 

Kışla, Haıtnnc, Mckteb, I.okanta ve Oteller için lıcr bOyUklUktc ye. 
mek ııobaları siparişi kabul edilir. 

Toptan ve perakende sah~ deposu: İstanbul, Bcyazıd, YenlçcrUcr 
tramvnv caddcsl No. 114, Telefon: 23476, TelızraC: Ekonomik - İstanbul 

1 HALiL SEZER , 
Karyola ve !\ladeni Eşya Fabrikası 1 

Muhtelif clns karyola ve divanlarla madeni möbleler fabrikanın sa
lonlarında teşhir edilmekte olup evvelce olduğu gibi hiçbir yerde sa. 
tış yeri yoktur. Sirkeci Salkımsöğüt, Demirkapı caddesi No. 7. 
•maııım ____ .. - Tel: 2163Z --; w zızawww ti 

tll~~. 
HER YERDE SATILIR 
DEPOSU: GALATA, GÜMRÜJ 

.SOJ<AK N<ı 36 

Coğrafya iı 

Alaturka ve alafranga. 

Orta mektepler için hazırlanmış en yeni Coğrafya defterleridir. , I 
Neşriyle beraber muallimlerin takdirini, mekteplerin rağbet1erini 

kazanan bu defterlerin Türkiye kısmı da çıkmıştır. Tevzi yeri 
Hilmi Kitabevidir. mükemmel 

' ı Arşimidis Müessesesi 
Otomobil Malzeme Ticareti 

Türk Anonim Şirketinden: Coğrafya İş Atlası : yemek, Tath 
Birinci defter (Asya • Afrika) H. S, Selen ve F, R. Unat 10 Kuruş 

İkinci ,, (Avrupa) " ,, ,, " ,, " ,, 
Üçüncü ,, (Amerika Avusturalya., ,, ,, ,, ,, ,, 
Dördüncü ,, (Türkiye) ,, ,, ,. ,, ,, ,, ,, 

12,5 
10 

10 

,, 
" 
" 

Cep kılavuzu (Osmanlıcadan Türkçeye • 2 cilt dil kurumunun 
Türkçeden Osmanlıcaya ) 40 kuruş 

1 Toptan alanlara ayrıca iskonto yapılır. 
İstanbul Ankara caddesi Hilmi Kitabevi 

• 

Pastalar kitabı 
Yazan: f'ahrlye Nedim 

Her eve !Azım olan bu k,ltnb, bine 
yakın yemek, tatlı, paııtıılıır rılı!rme
s!nl kolay surette tarif edtr. 

Fiatı: 100, clldllsl 125 kuruı. 

Şirketimiz hissedarhm umumi he
yetinin 31 temmuz 1039 tarihli fev. 
kal.Ade toplantısında şirket ııerma

yesinin seksen bin (30.000) liradan 
iki yüz bin (200.000) liraya iblağına 
karar verilmiş olup şirketimiz hisse. 

Satış yeri: 1 d l b h . • k t' .. 
I. b l 1. k l" Ki b . ar arının, e erının -ıyıne ı yuz 
stan u n ı ap ta evı . -1 1 (100) Tilrk lirasından ibaret olarak 

'••-••••••••ıt. yeniden ihraç edilecek bin iki yüz 

11'.111 •111111ıııı•ııııaıııı•ıııınıııı•ıııınıııı•ıııı••ıııı•ıııı• ıııı•ıııı•ıııımıııı•ıııı111111mııııaıııı~ 
(1200) yeni hisse senedinden şirket 
sermayesindeki hisseleri nisbctinde 
yeni senet alabilecekleri ve bu bap. Canma tak ed@n . kadı raıı ol. 

!XlUf. Güllabicibaşı ve hekimbası.. 
lar !Orm.u,ıa.r: 

- Bu dede öbür dünya dedesi = - taki hakkı hiyarlarının 9 Birinciki· 
değil. mutlaka bu dünya dedesi. ! • nun 1939 tarihine kadar istimal ede-

- Kadı! Katınna ne oldu? 
:_ Hiçbir ~ olıriadı. 

dir. Binaen,,, aleyh ... kendisine bu Bir kösenize bes, on para atarken bir de bir = bilecekleri beyan ve işba haklarını 
dünya usulünce cevap vermeli. • • istimal etmek istiyen hissedarların 

:_ Çeşmenin musluğuna kaçma.. 
dı nu? 

Altıpatlarını çıkarır, Yere yatar, ii • mezkur tarihe kadar şirket mi.idilrlü-

baş siperi uydurur, ve siperin ar. - ,.,,.,,., p,·yango = ğüne alelusul müracaat eylemeleri 
- Aman efendim! Ne söylüyor

sunuz? Koca katır musluğa kaçar 
nu? 

kasından dede efendi hazretlerine B iİİ rica ve o tarihten sonra v-uku bulı:ı-
ateş etmeğe başlar. • cak müracaatların na?.arı itibar:ı alı-

(Alt tnraft ~·:ıl'ın) i = namıyacağı füm olunur. 

- ----~---------- .................... . 
Çanakkale Belediyesinden : 
Gazojen ve mazot makinelerne di~er makine ve mot5rden ve elektrik lşlertn

den anlar 150 lira ücretle bir makinist alı nacaktır. T alip olanların bu işlere aid ve
S<ıikle birlikte tklnciteşrin 939 sonuna kadar belediyemize müracaatları i!An olu-
nur. (9457) 

1 Rileti atınız ! !!!!! 

== ! Bu bilet sizin bir kaç senede e!de edemiyeceğiniz 

nvın 11 inde ve bir sanive icinde. 

~ 
parayı • 

--

Dr. Hayri ()mer 
ZDhrevf ve cflt hııst,.lıltTıtr• "'"~""'"""'' 
)ğledeı:ı sonra Beyoğlu Ağacamı 

ıca~nımda No. 133 'retpfön :435fÇ 

_____________________________ _..-----"---
Haydarpaşa Lisesi Müdürlüğünden : 
Yatılı talebenin 2 inci taksiti 1 Birinci KA.nurıdadır. (9889) İi ·--------· 
Gümrük :Muhafaza İstanbul Deniz Mııttaka 

.Bir pereme motörn lk!ncl kaptanlığı a~ıktır. 

liııı;kövnP. bulunan komutanlıii:ımıza mür acaatlan. 

Komutanlığından : 
İsteklilerin veslkalarlle birlikte 

(9672~ 

• --• KAZANDIR .ABiLiR • --• 
•ıııı•ını•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•1111•1ırı•ıııı•ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııı :i 

Sahibi •e Neşriyat Miidiirü Ham 
Liıtfi DÖRDÜNCÜ 

Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. 

Basıldıtı yer TAN matbaası 
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lKINCITEŞRIN 

1 9 3 9 

T A N E V 1 
İstanbul, Ankara Caddesi 102 

TELGRAF: TAN. İSTANBUL 
TELEFON: 24310. 24318. 24319 
BEŞİNCİ YIL - No. 1553 

5 KURUŞ GONLOK SiYASi HALK GAZE1'ESI 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Muallimlerin ve mektep taleltesl.nin en kuvvetli yar':' 

duncısı, çocuğun en zengin kütüphanesidir. Çocuğunu 5e

ven her babanın yavrusuna verebil~ceği en güzel hediye

dir. Müessesemiz tarafından ne~redilmiştir. Evin.izde bir 
tane bulundurunuz. 

Deni.z ·a arbinden Muhtelif Resimler 

'.Alman mayinlerine çarparak batan vapurların sayııı ıon iki hafta içinde yirmiyi bulmuştur. Bir lngiliz denizaltı gemisind·e: Alman tahtelbahir ar.ıcın göründüğü takdirde derhal denia 
dalmak üzere gemi memurları ile bütün mürettebat vazife başında bekliyorlar Bu resimde, torpillenmek •uretile batırılan büyük bir gemiyi •ulara gömülürken görüyoruz 

.....---..,,.,,--.,.~,,~. _ ..... '*...,_,,~-~ -..... .... -~--. . 

Bir Alman denizaltı gemisi bir Amerika vapurunu durdurarak 
kaçak e1ya ıolup olmadığını muayene ederken 

Geçen halta Alman mayinlerine çarparak batan Simon Bolivar 
Holanda vaourunun bin mü.şkülôtla kurtanlan yolcularından 

bir kınnı Londra hastanelerinde 

• 

Sıvas - Erzurum Demiryolu 
istikrazı Tahvilleri 

Maliye Vekc11eti ve Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Bankasından : 

Z8/5 ve 15/1Z/ 1!JJ4 tartb ve Z41JJf%014"'11Umara1ı kanun. 
lar mucibince ihracına salahiyet verilen ve ıtcliri tamamen 
Sivas • Eruzurum Demiryolunun inşasına tahsis olunan % 1 

gelirli Sivas - Erzurum istikrazının 20 senede itfası meşrut 
4,5 milyon liralık altıncı tertibinin kayıt "muamelesi 5/12/ 
1939 akşamı nihayet bulmak üzere 25/ 11/ 1939 sabahından 

itibaren başlamıştır. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira iti
bari kıymette Birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmıştır. 

Bu tah,•iller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan 
daire ve müesseselerce vilayet hususi idareleri ve belediye. 
lerce yapılacak müzayede ve miinakasa ve muka,•clelerde te. 
minat olarak ve hazinece satılmış ve satılacak olan milli em
lak bedellerinin tediyesinde başa baş kabul o]unacakları gi. 
bi, gerek tahvi1 ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin tama
men itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf buluna· 
caklardır. 

Tahvillerin ihraç fiatı % 95 olarak tesbit edilmiştir. Ya. 
ni 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 2:1 lik tahvil 
bedeli de 4':':1 liradır. Kayıt muamelesi Türkiye Cüınhuriyet 
Merkez, Türkiye Cümhuriyet Ziraat. Türkiye iş, Emlak ve 
Eytam, Halk. Türk Ticaret, Belediyeler Rankaları ile Siimf?r. 
Etihanklar tarafından icra edilmektedir. Diğer bankalar vası. 
tasile de bu husus temin olunabilir. 

Sermaye ve tasarruflarını en emin ,.e en çok gelir geti~ 
ren sahalarda işletmek istiyenlere keyfiyet arz \'e bu kısa 
suskripsiyon müddeti zarfında bankalara müracaatlarının 

kendi menfaatleri iktizasından bulunduğu işaret olunur. 
(9566) 

Şimal denizinde düşman denizaltısının görüldüğü r.ıe denize 
daldığı sahaya bir lngiliz muhribinden dip bombaları atılıyor 

"Simon Bolivar,, vapurunun inli/ah sırasında yaralanan 
.... yolcularından bi; kadın ve bir yavru 

j 1 • il • . • • • . • • . ., ... , • ~ • • • • '~-

ile SABAH · öGLE · AKSAM HER YEMEKTEN SONRA Günde 3 Defa Muntazaman Dişlerinizi Fırçalayınız 
• • •• t • ~ ' • .~~ • • .J ' '\ • ... ..f'" ., ' I' 


