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K AN ~~T KITAIEY f 

Inönü, Veygand ve Vaveli Kabul Etti 
lzvestia "Pakt, Sovyetlerin 

Bili vasıta Menfaatlerine 
Dokunmamaktadır,, Diyor 

Balkanlarda 
Ve Akdenizde 

Tecavüz Tehlikesi 
Kalmamı ıtır 

Yazan: M. Zehriya SERTEL 

T um -F raneız - lnıiliz aa. 
lapnaaı dünyanm her ta-

rafmda büyük akialer yaptı ve 
ha itt:if ak ..ıhün, biç olmazsa ~ 

cliin:ramn bir kımımda, en büyük 
pnnt:im olarak ala,landL Fil. 
h.tlri1m bu anl&flDIL, Avrupayı 
.umakta olan büyük yanamm 
Be .. ınlara ve Akdenize siraye
tine mini olacak bir aiper ma

/ 
/ 

Mar.,al Fevzi Çakmak ve Fran•ız Şarlı ordulara 
lnımanclanı Orgeneral W eyganJ biraraJa 

Mülikatta Ş. Saracoğlu 
ve lngiliz Fransız 

Sefirleri de Bulundular 
hiyetindedir. 

vaziyet fUdur: Gece Fransız Sefaretinde lngilz ve Fransız 
Geçen Mayısta Türkiye ile fngtL fin 9• Zİ f t y iki 

tere ve Fransa Ballı:anlarda ve Ak· Generalleri Şere e ır ıya • en 
den•• tecavüzü önlemek için milf. 11....,.ı F.., C••--uulan ı,..aı." F~ •ierf ,_,.,,.,.. ,.,.,_ Hril• .q,,/ette A;.a..., 21 (A.A.) -Rei.icümhur lemet JnailU buaün saat 18 
tereken hareket edeceklerini ilAn 
ettikleri zaman ortada mütecaviz o. 
larak iki devlet vardı: Biri Roman. 
ya ve Yugoslavyayı istilaya hazırla
nan Almanya, diğeri Arnavutluktan, 

Almanyada istişareler 

Göze Çarpan 
Diplomatik Faaliyet 

Balkanlara kundak koymak istediği 1 B J • d 
zannedilen İtalya. Bu iki büyük mü. er ın e 
tıecaviz o vakit Balkanlara ve Akde. 
nize ate§ verebilirlerdi. 

Fakat aradan geçen altı ay içinde 
nziyette büyük değişiklikler oldu. 
Almanya Sovyetlerle yaptığı bir an. 
lapna ii7.erine Balkanlan istila e
melinden vazgeçti. Tuna ve Balkan 
devletleri ile olan alakasını iktısadi 
Ahaya inhisar ettirmiye karar ver. 
dL Bu karannda samimi olduğunu 
göstermek için de, Tuna ve Balkan 
memleketlerinde birer tahrik unsu. 
ru olarak bulunan Alman azlıkJarını 
geri çekmek istediğini bildirdi. Şu 

Dün de Devam Etti 
Fon Papen, Her Hitlerle Tekrar Görüıtü, 
Anlaımaya Ait lem Noktalar Hakkında 

izahat istemek Ozere Emir Aldığı Söyleniyor 
halde, hiç olmazsa bugün için, Tuna Londra, 21 (Huauıi) -Türk - lnıiliz - Franıız ittifa:kmm im-
ve Balkan memleketlerinde bir Al. zuı dolayııile Berlinde ıöze çarpaın dip lomatik faaliyet buaıün 
man tecavüzü tehlikesi varit olma- de devam etmİf ve Fon Papen bUgün de Her Hitler tarafından 
mak liznn gelir. Sovyet ordulannın kabul edilmi,tir. Fon Papenin Ankaraya avdetin den evvel Her 
Romanya hududunu tutmalan Al.. Hitler ile bir kere daha göriitme1i bekleniyor. 
man ordulahna Balkan yollannı Jta. 
pamı§ ve tecavüzü orada önlemiş 1 Kopenhag gazetelerinden biri, 

bulunuyor. sara c o CJv 1 u Fon Papenin Ankaraya dönmek ü-
zere olduğunu haber verirken onan, 

Balkanlarda yangın çıkarmasın.. Türk • İngiliz • Fransız muahedesine 
dan korkulan ikinci tehlike de bu- ait bazı noktalann tenviri için emir 
gün için hiç Olma7.Sa aulrnı§tır. İ. Ankarada aldığını bildirmektedir. 
talya Almanya ile beraber harp et. Alman gazeteleri, Fon Pepenin 
nıiye mütemayil görünmüyor. Bita. Berline geldiğinden bah9etmedikleri 
raflık hoşuna gitmiştir, ve elinden Mera 5im1 e gibi, Almanyanm Moskova ve Jtoma 
gelditi kadar bitaraf kalmakta de- sefirlerinin de Berline eeldiklerini 
vanı edecektir. Hattl o da hüsnü n1- meskut geçiyorlar. 
1etini ispat için Arnavutluktaki as. Kar§ıl d 
kerlerini geri çekmiş, bir tecavüz e.. Q ft 1 Berlin gazeteleri 1'ugün Türk -

İngiliz - Fransız anlaşmasını bıra-
ll'leli beslemediğini ispat etmek iste- karak İngiltereye hücum ediyor ve 
nıittir. Ankara, 21 (A.A.~ - Moskovadan bilhassa Mister Çurçil aleyhinde ne1-
Şu halde şimdilik Balkanlarda bir dönmekte olan Harıclye Vekili Şük- Tiyat yaparak onun Athenia'yı batı

İtalyan tecavüzünden de korkulmaz rü Saracoğlu, bu sabah saat 9,20 de ran cani olduğunu iddia ediyorlar. 
Yalnız İtalya Balkanlardaki emel. eksprese bağlan~n hus.usi bir vagonla Diğer taraftan Almanya dahilin-

lertnden vazgeçmiş değildir, bilikis Ankaraya gelmış ve ıstasyonda Bü.. deki bütün mıntaka nazist liderleri 
Sovyetlerin Balkanlarla alakadar ol. yük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik 
nııya başlaması İtalyanlan yeniden Renda, Başvekil Doktor Refik Say .. 
bu sahada faaliyete sevketmiş ve hiç dam, şehrimizde bulunan vekiller, 
0lnıazaa Almanyanm bıraktığı saha. Meclis Müstakil Parti Grupu Reisi 
11 ele geçirmek ümitlerini uyandır- Rana Tarhan, bir çok mebuslar, Ha
nııştır. Nitekim İtalyanın Yug01lav. riciye VekAleti Umumi Katibi Nu • 
Ya, Macaristan ve Romanya arasım man Menemencioğlu, Riyaseti Cüm· 
bularak bu devletler üzerinde siyasi bur . Başyaveri Celil, İngiliz, Fran
JlÜfuzunu kurtarmıya çalıpnası, ken- m büyük elçileri, Balkan devletleri 
di hinıayesi altında Macaristan, Yu. büyük elçi ve elçileri, kordiplomatik, 
lallavya ve Bulgaristandan mürek- fehrimizde bulunan İngiliz, Fransız 

( Sona Sa. sa. 1 ) (Sonu Sa: 8, SU: 4) 

Berllne davet olunmuşlardır. Bun -
1arla bugün de, yann da devam ede
cek istişareler yapılacaktır. 

lzvestlyanın Makaleıl 
Diğer taraftan dünya matbuatı 

Türk - İngiliz • Fransız paktı hak
kında mütalealarını yazmaktadır. 
Bugünkü yazılann başında Moskova
da çıkan İzvestianın makaleal ge1L 
yor. 

<Sona Sa: 1, 91: 1) 

-------------•da Frama Şark orduau komutam General Weypnd'ı kabul bu-
................. 

Eski Başvekil 
Rauf Orbayın 

Mebuslu~ için 
Namzetliği 

ııan Edildi 
Ankara, Zl ( A.A.) - "Beyan. 

name,, Kastamonu Mebusa Hüs
nü Açıksös'ün ölilmü dolayısile 
boplan Kastamonu mebuslu
iuna, eski İstanbul Mebusu es· 
ki Başvekil Rauf Orbay'ın Ge· 
nel Başkanlık divanınca nam· 
zetliii kararlaştırılmıştır. 

Rauf Orbay'ın hakkında ev
velce İzmir İstiklil Mah.kenıe'i 
tarafından verilmiı olaa mah. 
k'iimiyet karannın ref'i için, vi. 
ki müracaati üzerine yapılmış 
olan hukuki tetkikte, araya ~ir
mlı olan Umumi Af Kanunları, 
isnat olunan fiili bertaraf ettiği 
ıibi, mahkemenin iadesini de 
ıayrimümkün kılmış ve mah. 
keme iade edilebilse idi, beraa· 
tinin muhakkak olacağı kanaa. 
tine vanlmış oldufa görülmüş.. 
tür. Saym ikinci müntehiolere 
bildirir ve ilin ederim. 

C. H. P. Genel Başkan vekili 
B•tvıkll Dr. Rıflk 8•yd•m 

• 
Ankara, Zl (A.A.J =. Urfa 

Mebusu Ali Saip Ursavaş'ın ö. 
lümü dolayısiyle boşalan Urfa 
Mebusluğuna Nafıa Vekaleti 
demiryol intaat dairesi reisi 
mühendis Razi Soyer'in C. H. 
P. Genel Başkanhk divanınca 

namzetliii kararlaştınlmıştır. 

Sayın ikinci müntehiplere bil. 
dirir ve ilin ederim. 

C. P. R. P . Geneı nassan f 
Vekili Boşvekll Dr. 

1 ........ :~ .. ~~~~ ..... 

)'Ul'llluflardır. Kabul eanumda Fransız Büyük FJçiai B. Rene 
Muaiıli ile Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu hazır buhmmut
lardır. 

Fransız heyetinin çekilmesini müteakıp lnıiliz Şark oftlma 
komutanı Orgeneral Vavcl ile İngil-ı 
tere büyük elçisi Sir Hughe - Mont
gomerry Knetchull • Hügessen, Rei
ıicümur tarafından kabul buyurul. 
muşlardır. Bu mülakatta Hariciye Ve 
kili Şükrü Saracoğlu hazır bulun -
muştur. 

Uç Alman 
Tayyaresi 
Dütürüldü 

Gerek Fransız ve gerek İngiliz he
yetlerinin Reisicümhur İsmet İnönü 
ile mülakatları birer saat sürmüştür. 

Geceki ziyafet 
Ankara, 21 (A.A.) - Bu &Xşam 

Fransa sefaretinde General Veygand 
ve General Vavel şereflerine bir zi. 
yafet verilmiştir. Ziyafette, Başvekil 
Doktor Refik Saydam, Genel Kur. 
may Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, 
Hariciye ve Milli Mtldafaa Vekilleri, 
İngiltere sefiri, Hariciye erkanı se
faretler erkanı ve Türk, Fransız ve 
İngiliz Generallerinin maiyetlerinde 
ki zevat hazır bulunmuşlardır. Ziya. 
feti parlak bir suvare takip etmiş ve 
suvare geç vakte kadar çok samimi 
bir hava içinde devam eylemiştır. 

Teati Edllen Telgraflar 
Ankara, 21 (A.A.) - Türk - İngi

liz - Fransız karşılıklı yardım pak
tının akdi münasebetile bir taraftan 

<Sonu Sa: 1, SU: 1) 

HITLERIZMI MA<lLOP 
Edinceye Kadar Harp 

Londra, 21 (Hususi) - İngiltere 
Harbiye Nazın, harbin yedinci haf
tasının bitmesi münasebetile söyle. 
diği bir nutukta müttefiklerin kara
da denizde ve havada mütemadiyen 
ku~etlendiklerlni ve Hitlerizmi 
mağlup etmedikçe sulh yapmıyacak. 
lannı anlatmıştır. 

Slovakyaya Arazi 
Londra, 21 (Hususi) - Her l'lit. 

ler, bugün Slovakya Sefirini kabul 
etml§, Lehistandan aynlacak bir 
parçanın Slovakyaya verilecelini 
söyleml§tir. 

--o-

Şimal Denizindeki 
Harpte Bir Denizaltı 

Gemisi Batırıldı 
Londra, 21 (HueusO - Ami

ralliğin buıünkü teblifine ıare, 
bir lnıiliz ticaret pmiai, bugün 
bir Alman tahtelbabirine kal'fl 
kendini müdafaa için &tef açmıf, 
atet iabet ettiii için tahtelba
hir dalamamıt ft orada yeti,en 
muhrip tarafmdan hemen bab
rdmıtbr. 

fngilterenln muhtelif yerlerinde 
bugün hava akını işareti verilml§, 
İngiliz tayyareleri, Alman tayyare· 
lerini karşılamak üzere harekete 
geçml§ler, ve Şimal denizinde 12 Al
man tayyaresile harp etmişlerdir. 
Neticede üç Alman tayyaresi dü§
müş, biri denize inmeğe mecbur ol
muş ve İngiliz tayyareleri salimen 
geri dönmüştür. 

Fransadaki İngiliz hava kuvvet· 
lerine refakat eden Reuter Ajann 
muhabirine göre, havanın yağmurlu 
ve bulutlu olması yüzünden Garp 
cephesinde müttefik hava kuvvetle-
ri hemen hiç faaliyette bulunama· 
maktadll'lar. 

Cephedeki Harekat 
Diğer taraftan Garp cephesindeld 

son askeri vaziyet hakkında §11 ma. 
l<tınat veriliyor: 

Cephede dünkQ ıtın. harbin baılanıı
cındanberi kaydedilen en sakin ,an ol

(Sona: Sa: I, SU: 4) 
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PENCEREMDEN 

Öldükten 
Sonra da 
Seyahat 

Yazan: M. Turhan TAN 

F renklerin l\!arkopolol~nna, A. 
raplarm lbni Batuta'larına 

tekabül edecek ve müıahedelerine 

lcarıştırdığı ruhi neşe bakımından 

onlara üstün de sayılabilecek yegane 
seyyahımız EvlJya Çelebiyi bilmi. 
yen ve sevmiyen münevver bir Türk 
tasavvur olunamaz. Zeki, zarif ve 
cesur seyyah on büyük cilt tutan e· 
serinin birinci cildinde ıeyahate na. 
sıl manevi bir şevkin ve teşvikin 

ihramiyle bağlandığını §U şekilde 

anlatır: 

''İııtanbulu çevreliyen köyleri, ka. 
sahaları yaya olarak zaman Zaman 
gezerken ıçıme büyük seyahatler 
arzusu düıerdi. 1040 Muharreminin 
(1630) onuncu secesl bir dil§ gör· 
düm. Guya Yemtı iskelesi civann. 
daki Ahi Çelebi camiinde imitim. 
Birden camiln kapısı açıldı, içeriye 
bir alay müsellih asker ıcfl'di ve her 
taraf nur ile doldu. Ben sağıma raıt· 
lıyan güzel yüzlü zata kim oldufunu 
sordum, ''Kemankeılerin Piri Sa'd 
:ilmi Ehi Vekkas oldufunu söyledi, 
elini öpfüm, cemaatin kimlerden te
şekkül ettiğini sormak cesaretini 
gösterdim. Bunların emblya, evliya 
ve esfiya ruhları olduğu cevabını al. 
dım. Sa'd hazretleri bu cevap ile ik· 
tifa etmediler. Risaletmeap Efendi. 
mizin de camie geleceklerini söyle· 
diler \'e "O Hazret sabah namazının 
sünnetini edadan sonra ikamet eyle, 
diye sana işaret buyururlar. Sen bu 
emri yerine ıetirmekle beraber na. 
maz bitince Hazretin elini öp, ~faat 
iste,, dediler. Gerçek te öyle oldu. 
Risaletmeap, camie geldi. Eşkiline 

nazar eyledim. (Hakani) nin hilye. 
sinde yazıh olduğu gibi idi. Yüzün
de al şaldan bir örtü vardı. Hırkala. 
n sarıya mail deve tüyilndendi. boy; 
nunda bir sof bulunuyordu, ayakla. 
nnda sarı çizme görünüyordu. E.. 

mitleri mucibince ikamet edip tek
bir aldım. Namaz bitince ben vecd 
içindeydim. O sırada Sa'd yanıma 

geldi, elimden tuttu ve beni Risa. 
letmeabın yanına götürdü. "Sadık 

asıkın, miiştak ümmetin, Evliya ku
lun şefaat rica eder,, dedi, bana da 
"el öp,, emrini verdi. Bu emri yeri. 
ne getirdimse de meclisin mehabe. 
tinden kendimi ıaşırdığun için "Şe
faat ya RcsulUllah,. diyecek yerde 
"Seyahat ya Resulullah,, diyivermi. 
şim.,, 

İ te (1630) yılından (1682) yılına 
kadnr Avrupanm, Asyanın, Afrika
nın bir çok yerlerini gezmiş ve her 
gördiiğii yerin canlı tasvirlerini bize 
yadigar bırakmış olan Evliya Çelebi, 
bahtının bu cilvesini bir sebebe bağ. 
1amak isteyince şu rüyayı ortaya at
mıştır. 

Rahmetli seyyah gerçekten böyle 
bir diiş gönniit müydil ve manevi 

bir ibramın tazyiki altında kalmış 

mıydı? .. Buralarını aramak manasız 

bir külfet olur. Fakat Evliya Çele. 

hinin seyahate bütün ruhuyla i§ık 

olduilJna inanmak lazımdır. Çünkü 

o, ömrünün dörtte üç buçuğunu se

yahatle gcçirdiii ~ibi meza1ında da 
rahat edcmiyerek timdi yeni bir se. 
y;ıhatc hazırlanmıştır. 

Evet, Evliya Çelebinin -eğer k1tl
mış ise- kemikleri \'eya bir avuç 
topraktan ibaret olan aziz na~i ya .. 
kında ve ufak mikyasta bir sey:\hate 
çıkacaktır. İstanbul belediyesi onun 
Şişhane karakolu civarındaki meza· 
:rını yola kalhetmek ve kemiklerini 
haşka bir yere taşıtmak suretiyle bu 
seyahati temin edecek ve sayın sey. 
yahımızın ruhuna da pek alışkan ol
duğu hir ze,•ki hissettirecektir. 

Blr insana bahti "yürü,, demiye. 
görsün, o zavallı öldükten sonra da 
bö~ le dolaşır ve dolaştırılır! 

Edirnede lııkları Söndürme 
Tecrübesi Y aplldı 

Edirne, 21 (A.A.) - Edirnede dün 
akşam hava tehlikesine karşı ışıklar 
söndürme ve maskeleme tecrübesi 
yapılmıştır. 20 dakika devam eden 
bu tecrübe Edirnede ille defa yapıl
mıt olmasına rağmen muvaffakıyet

le neticelenmiştir. 

TAN 

Hariciye VekUimizi Sivastopoldan getiren "Mo•kova,, kruvazörü kumandanı, dün sabah Takıim abidesine merasimle 
çelenk koymu,tur. Burada, bu mümuebetle abidede yapılan mera.ime ait iki intıbaı wörüyoruz. 

Taksimde 
-

Kanlı Bir 
Kavga Oldu 
~ 

Kapıcı ile Kiracılar 

Almanya, Romanya 
T arikile Bizden 
Mal Alacakmış 

Birbirrerine Girdiler 
Evvelki akşam Taksimde bir apart 

man kapıcısı ile kiracılar arasında 

kanlı bir kavga olmuş neticede kapı· 
cı muhtelif yerlerinden ağır yaralan. 
mıştır. Hadisenin tafsilatı şudur: 

Diğer 

Bütün 
Taraftan, lngiltere ve Fransanın da 

ihraç MaU~rımızı Alacağı Söyreniyor 
İç piyasalarda muhtelif maddeler 

üzerindeki satışlar artmıştır. İhracat 
mallarının mevsim itibarile doküm 
vaziyeti satışları canlandırmaktadır. 
1'arahisar renkli yapakları 56, İzmir 
mallan 60, Trakya nevileri 65 ku -
ruştan ceman 500 balya yapak, muh
telif tiftikler cinslerine göre kilosu 
105 - 107,5 kuruştan iki yüz balya 
tiftik, kilosu 309 kuruştan 350 bin 
kilo kuru bakla ile 500 bin kilo su-

Taksimde Yerok apartmanının ka. 
pıcısı İsmail ile ayni apartmanın 4 
numaralı dairesinde oturan Samoe
lin arası hayli zamandanberi açıktır. 
Bunun sebebi de Samoelin karısı 
Marinin diğer kiracılardan fazla sı

cak su sarfetmesidir. Evvelki akşam 
yine bu yüzden İsmail ile Mari kav.. sam satı~ları olmu~~r. Susam, bak-
ga ederlerken SamoeJ He kız kardec:i • la ve !lftık ihra~at ıçın alınmaktadı:. 
Ester de işe karışmış, üçü birden ka- ! ~ış ~-ıy~salara ıhr~catı arttı:mak ~~ 
pıcının üzerine çullanıp döğmive ç~.n ~ukumet~e yenı bazı tedbırl~~ du 
başlamışlardır. 'Mari, tsmailin g1I'tla- şunulrnektedır. Mallarımızın dunya 
ğını sıkmış, Ester elini ısırmış, Sa- piyasasının fiyatlarile muvazeneli bir 
moel de eline geçirdiği saç ayak ile vaziyete getirilmesi için icap ederse 
başına vurarak onu ağır yaralamı~ ihracat primi verilmesi bile mevzuu 
tır. Biraz sonra vaka mahalline ge. bahistir. Bilhassa kliring hesaplar1.
len polisler İsmaili Beyoğlu hastaha- nın tasfiyesi suretile Almanyaya ih
nesine kaldırmışlardır. Suçlular ya- racat ve mukabeleten oradan ithalat 
kalanarak tahkikata başlanmıştır. 

Pencereden Sokağa Düştü 
Ayaspaşada oturan Hamdinin oğlu 

5 ya§ında Tevrat evin birinci kat 
penceresinden sokağa düşerek muh
telif yerlerinden ~ğır yaralanmıştır. 
Tevrat, Şişli çocuk hastahanesinde 
tedavi altına alınmıştır. * Şoför İhsanın idaresindeki 3686 
numaralı otobüs ile Sitrak tarafından 
kullanılan 1701 numaralı otobüs a
rasında Ankara caddesınde bir çar. 
pışma olmuştur. Her iki otobüs te e
hemmiyetli surette hasara uğramış, 
nüfusça zayiat olmamıştır. 

Lise Müdürleri Dün 

Bir Toplantı Yaptdar 

yapılması için tetkiklere girişilmiş -
tir. Söylendiğine göre, Balkanlardan 
ve hususile Türkiyeden mal ithal et

mek için harp malzemesinden gayri 

her türlü madde vermiye hazırdır. 

Almanya hesabına Romanyanın ba

zı mallanmızı almak ·1stediği ve ye

ni ticaret anlaşmasının akdinin bu 

sebeple tacil edilmek istenildiği söy

leniyor. Romanyaya gidecek malla. 

nmızm Romanyadan Almanyaya 
sevkedileceğl tahmin edilmektedir. 
Hatta lisansa tabi olanların bir kıs. 

mının serbest surette ihracına ve ih

racı yasak edilen malların bir kıs.. 

mının lisansa tabi tutulması hakkın
da görüşmeler yapıldığı haber veril
mektedir. 

Mevsuk olarak öğrenildiğine göre, 
üç cepheli yeni Ankara paktının iç 
ve dış piyasalarda tevlit ettiği mü
sait tesirlerin bugünlerde geniş öl. 
çüde maddi delilleri gqrülecektir. 
Fransız ve İngiliz müşterek sermaye. 
sile faaliyete geçecek olan yeni bir 
teşekkül yurdumuzun ihracat malla
rından mümkün olabilen miktarını 
satın alarak ihraç edecektir. Bu yeni 
ihracat faaliyeti başladıktan sonra, 

Artık Almanya için piyasalarımız -
dan mal almak imkansız hale girmiş 
bulunacaktır. İzmir bankaları tüccar 
lara mal karşılığı olarak krediler aç
mıya bqlamışlardır. Bu bankalar ti.. 
cari bonoları da ödemektedirler. Şeh
rimiz bankalarında henUz bu mua -
melelere baılanmamıştır, Fransa ve 
İngiltere hesabına mal mübayaasına 
başlanınca f stanbul bankalarının da 
tüccara kredilerini tevsi edeceğine 

şüphe yoktur. 

Türk • Rumen Ticaret 
Görüımeleri 

Türkiye - Romanya arasında ye. 

ni yapılacak ticaret m•ıkavelesinin 

müzakerelerine yarın saat on birde 
ba~lanacaktır. Görüşmeler Tophane 

kasrında yapılacaktır. Türk heyeti, 

dün Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Heyetimiz dıı ticaret umum müdürü 
Burhan Zihni ile Ticaret Vekfileti 

müşavirlerinden Fikri ve Bükreş ti

caret ataşemiz Nejattan müteşekkil
dir. 

Limanımıza Gelen Eıyalar 
Son iki gün içinde limanımıza ge

ler. vapurlardan İngilız bandıralı 

Brandia bir çok inşaat malzemesi, 
muhtelif mensucat, motık ve maki
ne aksamı getirmiştir. Yunan ban • 
dıralı Grigorius, Yunanistandan altı 
yüz elli sandık tıbbi ve kimya mad. 
deleri, asitler, boyalar getirmiştir. 
Romanyadan gelen Dacia vapuru da 
muhtelü ambalaj bezleri getirmiştir. 

Gaı Maskeleri 
Gümrüksüz Gireceli 

Avrupa veya Amerikadan yolcu 
beraberinde getirilecek olan gaz mas 
kelerinin gümrükten. geçirilmesine 
müsaade edilmemekte idi. Gaz mas
kelerini yalnız Kızılayın ithal edebi. 
leceği karar iktızasından bulunmak
ta idi. Hükumet bu meselpyi ince
lemi~ ve her yolcunun zati eşya ola. 
rak beraberinde iki tane gaz maske. 
si getirebileceği neticesine varmıstır. 
Dün bu yoldaki müsaade gümrükle
re de tebliğ olunmuştur. 

Şehrimizdeki Maarif Vekaleti mü
fettişlerile orta mektep ve lise mü
dürleri ve maarif müdürü dün Ve
kalet başmüfettişi Salih Zekinin ri
yasetinde toplanarak mekteplerin, 
yeni tedrisat talimatnamesile bir 
ihtiyaçları olup olmadığı tetkik edil
miştir. Toplantıda mektep müdürleri 
tarafından verilen izahattan, tedri
satın normal olarak devam ettiği, 

bilhassa öğleden sonraki müzakere
lerin gittikçe fazla verim temin e
decek bir hale geldiği anlaşılmıştır. 

Maarifte Yeni Tayinler SUAL CEVAP 
Unlveraite Edebiyat Fakültesi mezun

larından Hil!ll Sıvas lisesi coğrafya mu
allımligine, lise mezunlarından Şe\·ket İz
mir erkek lisesi tabliye muallimliğine, 
Muallim Mektebi mezunlarından Suat 
Beyoğlu orta mektebi tabliye muallimli- j 
ğine, lise mezunlarından Muzaffer Kara
gümrilk orta mektebi riyal.iye muallimli
ğine, lise mezunlarından İhsan Şehremini 
orta mektebi fransızca muallimliğine, Har 
biye mektebi mezunlarından Mehmet S -
lfıhattin Şehremi1,1i orta mektebi riyaziye 
muallimllilne, lise mezunlarından Rıdvıın 
Fahri Beyoğ1u orta mektebi riynz!ye mu
allimliğine, Gilzel Sanatler Akndemlsl 
mezunlarından Fuat Kabataş lisesi resim 
muallimliline, Edebiyat Fakültesi mezun
larından Guzlde Uluçay Çamlıca kız lise
si türkçc muallimliğine tayin edilmişler
dir. 

S. - Üç aylık maaıların tevılatın
da maaı aahlplerlno gCSıterilecek ko• 
!aylıklar nelerdir? 

C. - Miltekaitlerle dullar ve reşit 

kız çocukları ile yüksek tahsile devam 
etmlyen reşit erkek çocuklar maa:ı al
mak için bizzat mUracaat ettikleri ve 
Cotoirafll nilfus cüzdanları ile resmi se
netlerini gösterdikleri takdirde, baika
ca kayıt ve muameleye tabi tutulmak
sızın maaşları kendilerine verilecektir, 
Bu husustaki Hlylha, yakında Millet 
Meclisinde görüşülecektir. 

• 
S. - Sıvaa • Erzurum hattı ile bir· 

tikte ne kadar demlryolumuz oluyor? 

C. - Memleketimizde mevcut de
mlryollarının uzunluğu bu yeni hatl:ı 

7367 kilometreye varmıştır. Bunlardan 

6930 kilometresi devlet tara.tından işle
tilmektedir. 

• 
8. - Elma reçeli na11I .>" ı' ? 

C. - 1 kilo kUçilk elma, 2 ;:ilo şe
ker ve limon malzeme olarak hazırla
nır. Elmalar yıkanır, doğranır ve haş
lanır. Yarım litre su ile fieker koyu bir 
şurup haline getirilir. Ehııa1ar içine ko
nulur. 30 dakika pişirilir. Bir 11mon sı
kılır ve bir taşım kaynattıktan sonra 
ateşten indirilir. 

Yeni Maya 
Fabrikası 

' 
İşe Başladı 

:.__o-. 

Avrupadan Maya 

lthar Edilmiyecek 
Üsküdarda yapılan maya fabrika

sının istihsal ettiği maya nümunesi 
belediyeye getirtilerek tetkik ve be
lediye İktısat müdürlüğü ekmekçi
lik mlitehassısı tarafından ekmek 
imalinde kullanılmak suretile tecrü
be edilmiştir. 

Yerli mayanın, ötedenberi Avru
padan celbedilen mıcyalara faik ol
duğu ve aktivite itibarile fazla ran
dımanlı olduğu görülmüştür. Fabri
kanın istihsal ettiği maya henüz az 
olduğu için, yalnız pastn ile franca
lada istimal edilecektir. Fabrikada 
yapılacak tevsiatla da istihsal, şeh
rin bütü ihtiyaç:ımı tekabül edecek 
derecede çoğaltılacaktır. 

Bursanın imar Planı 
Bursa valisi Refik Koral, Bursanın 

imar pliinını yapacak olan imar mü· 
tehassısı Prostle görüşmek üzere, 
dün şehrimize gelmiştir. Refik Ko
ral dün bu husı.ıs hakkında mütehas
sısla konusarak mutabık kalmıştır. 

Prost. şehrin imarına müteallik 
planını bir sene içinde ikmal e.de-
cektir. ' * Şehir Meclisi teşrinisaninin bi
rinci çarşamba günü yeni topl::ıntı 

devresine başlıyacaktır. Daimi En
cümen azaları arasında deği~iklikler 
olması ihtimali vardır. 
* Parti Ocak kongreleri ikmal e· 

dilmiştir. Teşrinisaninin birinden i
tibaren de kaza konı:rrelerine başla
nacaktır. 

''Moskova .. Kumandanı 

Abideye Merasimle 

Bir Çelenk Koydu 
Hariciye Vekilimizi Sivastopoldan 

şehrimize getirmiş olan (l\foskova) 
kruvazörü kumandanı, dün saat 12 
de Taksim meydanına gelerek abi
deye çelenk koymuştur. Bu mera
simde bir müfreze Sovyet bahriyPlisi 
ve başlarında bir bando mızıka ol
duğu halde bir müfreze de Türlç hah 
riye efradı hazır bulunmuştur. 

Sovyet harp gemileri komutan ve 
zabitanı şerefine saat 17 de Heybeli
ada deniz lisesintie bir çay ziyafeti 
verilmiştir. Bu ziyafette İstanbul de
niz komutanı ve Sovvet kolonisi ha
zır bulunmuşlardır. 

Dolandırıcı Mahmut 
Saimin Muhakemesi 

Mahmut Saim "Galatasaray, Fe. 
nerbahçe neşriyatı,, firmasile Ana
dolu ve Rumelideki bütün tüccar • 
lara, mekteplere tamim yaparak do
landırıcılığa teşebbüs ettiği için tev. 
kif olunmuştu. Şimdiye kadar İstan.. 
bul müddeiumumiliğine 150 kadar 
müracaat vaki olmuştur. Anadoluda 
hadiseyi gazetemizde okuyanlar da 
gazeteyi bir istidaya raptederek müd 
deiumumiliğe müracaat etmekte ve 
Mahmut Saime ceza verilmcsiru is
temektedirler. 
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Piyango 
Parası 

Bir Dava 
Doğurdu 
Kasımpafada eski bayram yerinde 

24 numaralı evde oturan Huriye 936 
senesinde bir bilet almış, biletine 200 
bin lira isabet etmiştir. Huriye 
parayı, kocasına vermiş, kocası 

Necdet te bu parayı Adapazarı Ti
caret Bankasına kendi namına ya
tırmıştır. Bundan sonra kan kocanın 
arası açılmış ve Huriye bankadaki 
paranın kendi namına çevrilmesini 
istemiş, Necdet buna muvafakat et
meyince iş mahkemeye aksetmiştir. 
Bir taraftan da boşanma, bir taraftan 
da alacak davaları ikame edilmiştir. 
Boşanma davası intiç edilmek üzere 
dir. 

Necdet bu biletin çocukları Gün
gör namına alındığını, Huriyenin a
lakası olmadığını söylemiş ve Asliye 
Dördüncü Hukuk mahkemesi de ban 
kadakl 17125 liraya çocuk namına 

ihtiyati haciz koymuş ve bu paranın 
çocuğa ait olduğuna karar vermiştir. 
Bundan sonra, Necdet anasının ya
nında bulunan çocuğa velAyet iddia 
etmiştir. Huriye, paranın çocuğa ait 
olmadığını, bileti kendisi aldığım i
leri sürerek verilen karan temyiz 
etmiştir. Temyiz ma;kemesi kararı, 
Huriye lehine bozmuştur. Yakında 
davaya tekrar başlanacaktır. 

iki Kadın Bir Erkek 

Kavga Etmişler 
Pembe ile Şevki kan kocadırlar. 

Necibe isminde bir kadın ile bir EV· 

de oturmaktadırlar. Evvelki akşam, 

kavga etmişler ve iddiaya göre Ne
cibe hem Pembe, hem de Şevkiye 

küfretmiştir. Dün gece meşhut suçla

ra nöbetçi olarak bakan Sultanahmet 
sulh ikinci ceza mahkemesi bunların 

duruşmalarını yaptı. Necibe- de: 
- Asıl davacı benim, onlar karı, 

koca bir oldular. Bana yakası açıl

mamış küfürler savurdular, diyordu. 

Şevki müdafaasını yapmadan evvel, 

koltuğundaki kocaman bir bohçayı 

masanın üstüne koyarak: 

- Bunlar hep benim başımdan 

geçti. Bohçadan kocaman bir maşra. 
ba, bir hamam tası, bir de takunye 
çıkardı. Maşraba ve tasın eğrilikle

rini göstererek: 
- İşte Necibe bunlan benim başı

ma fırlattı. Bu bakırlar benim ba
şımda böyle yassı yussu oldu. dedi. 

Hakim şahitleri dinledi. Küfürle. 
rin karşılıklı olduğu anlaşılıyordu. 

Kendilerine verilecek cezalar biribi
rini imha etti. Şevki karardan son
ra: 

- Bay hAklm, bu maşrabayı, tası, 
takunyeyi huzurunuzda şu kadına 

teslim edeyim. Yarın bunlar için de 
davaı açar, dedi. 

Hikim bunu kabul etmedi ve: 
- Götür evde verirsin, dedi. 

T A K V 1 M ve H A VA 

22 llkteırin 1939 
PAZAR 

10 uncu ay r.ıın: 31 Hızır: 170 
ı\ raht 1358 Rıımf· 1355 
Ramazan: 9 Blrineıteşrin: 9 
Güneş: 6,18 - Öğle: 11,58 
İkindi: 14,58 - Akşam: 17.20 
YatSl: 18,50 - imsak: 4,39 

Hava Vaziyeti 
Yesilköy Meteoroloji istasyonundan a

lınan malumata ıöre, yurtda hava Trakyıı 
da çok bulutlu ve mevzii yağı~lı. diğer 

bölgelerde umumiyet1e kısmerı bulutlu 
geçmiş, rüzgarlar Doğu Anadolud'l Şarkt, 
di~er bölgelerde Cenubi iı;tiknmetten Do
ğuda hafif, diğer yerlerde orta kudrette 
esrıılştir. 

Diın İstanbulda hava bulutlu gecmiş, 
rüzıllr Cenubu garbtdcn saniyede l - 2 
metre hızın esmiştir. Saat 14 de hava taz
yiki 101,10 milibar idi. Suhunet en yilk• 
sek 26,4 ve en düşük 12,8 santigrat ol -
rak kaydedllmlşttr. 
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1 HARP HiKAYELERi 1 

Bir Otomobil 

Kazasında iki 

Kişi Öldü 

====================================================~ 1 TAN 
SPORı Hataydaki Alaya 

Büyük Merasimle 

Sancak Verildi 

lrl!'!ll•' 

i • • • • 
on Keramet 

• • • • Yazan : AKA GÜNDÜZ ··----.- • • • ........... 

Soy adını, parlak akıllı ma
nasına gelsin diye Usutan 

almıştı. Bunda kendince hakkı 
vardı. Çünkü böyle pek kısa bir 
zamanda ve baremdcn önce baş 
sekreterliğe; ancak aklı, zekası, 

kavrayışı, puslu dağda iz sezi~i 
sayesinde yükselmişti. 

Bay Tayfur Usutan kendi gör. 
düğü rüyalara inanır ve telepati
sine güvenir. Gözünün seğirmesin. 
den keşülerde bulunur. Hel" avu~ 
cunun kaşınmasını noktası nokta
sına doğru olarak tefsir eder. Dai
re arkadaşlan bile aşağı yukarı 

kerametine inanır olmuşlardır. Na. 
sıl inanmasınlar ki bir gece gördü
ğü şu rüyayı anlattı: 

-Hayırdır inşallah, dün gece 
rüyamda Viyanada idim. Başvekil 
Şuşnig beni bir kır ziyafetine da
vet etmiş. Gittik, gittik, bir yer. 
lere geldik. Burası Tuna kenarında 
bir kumlukmuş.Yere bir sofra kul'
ınuşlar. Ben alafranga bir yerde a.. 
lafranga bir adamın hu biçim ziya. 
fet çekmesine şaşa kalmıstıın. Rü
ya bu ya Şuşnig bana dedi ki: 

- Çekinme, otur, otur! Burası 
kumluktur. Batacak çeri çöpü yok
tur. 

O oturdu, ben otururken uyanı. 
verdim. 

Arkadaşları sordular: 
- Bunu nasıl tabir ediyorsun? 
- Basit: Yakında çöpsüz kuma 

oturup saf asına bakacak. 
Yaman tabir! Bir kaç nafta son

ra Viyana Berline iltihak etmesin 
llli? Bütün arkadaşları şaşakaldı
lar. 

B ir gün de §U rüyasını bil. 
dirdi: 

- Allah hayıra çıkarsın, rüya 
bu ya yuzdc seksen iskontolu se. 
Yahat bileti bulmuşum da şurası. 
burası derken Praga varınışım.K'J
C&Jnan bir meydanda ahali toplan. 
lnış. Panayır varmış. Tuhaf, her
ltes maskeli. Ortada birbi dans e
diyor, ötekiler alkışlıyorlar. Bir!si 
<le eline bir def almış. parsa top. 
luyor. Bu dans eden kim? dedim. 
'.aeneş, dediler. Ya şu (Haha, hay! 
İioho, boy!) diye haykıra dolaşa 
l>arsa toplıyan kim? dedim. Bir
denbire bir gürültü koptu, uyanı. 
\'erdim. 

\re rüyasını derin bir alim cid. 
diı.ığne tabir etti: 

-Yüzde yüz muhakkak: Maskeli 
Panayır, diplomaUarın boş yere liıf 
~tışrnalarına alamettir. Dans eden 
k a kası, parsayı toplayan da b:ış
lt ası olduğuna göre bu işte hayır 

1 
alınadı demektir. Olacağa baka-
lln. 

l' A.y geçmeden olacaklar oldu. 
llyfur Usutanın arkadaşları baş 

~0kreterin kerametine - kendisi 
adar - inanmıya başladılar. 
berken bir rüya daha: 

})·:- Iiayırdır inşallah, deyiniz. 

0 Un gece rüyamda çi!t.çıUk ettim. 

13 hlr a, çoluk çocuk heves ettiler. 
l' u. sene kışlık bulgurumuzu biz 
'il llPalıın deyip yaptılar. Bu rüya
s ltı tesirile olacak sandım. Fakat 
u.
0
llra anladım ki iş başka imiş.Ben 

~u.n, koridor gibi bir arazide pi
lu ç ektim. Ortalık karışık, ne o-

t ne olmaz ambarda biraz da pi-

rinç bulunsun, fazlasını da satarım 
diye düşünüyordum. Bir de bak
tım ki tarlanın suyu birdenbire ke
sildi, pirinçler yeşerip mahsul ver
medi. Kaderime küsüp eve geldim. 
Çocuklar bağırışmıya başladılar: 

- Bulguru taraçaya sermiştik, 
sabaha karşı kargalar üşüşünce 
hepsini silip süpürmüşler! 

- Desenize Dimyata pirince gi
dince evdeki bulgurdan olduk. 

Bu tabir de tıpa tıp çıkınca bü
tün arkadaşları kerametine yüzde 
yüz inandılar ve kendisi de yüzde 
milyon inandı 

F akat son kerametini kimse. 
ye söylemedi. Yatağına gi

rerken sağ gözü seğirmiye başladı. 
Gülümsedi. İyi haber alacağına a
lametti. Uykusu gelirken sol avu. 
cu tatlı tatlı kaşındı. Pek sevindi. 
Daima para pul işareti idi. Gördii
ğü rüya da parlaktı: Bir motörsüz 
tayyareye binip birdenbire hava. 
lanmıştL Sağ tarafında kocaman 
bir bina ile solunda parlak, araba. 
ya benzer bir şey de uçuyordu. 
Sonra tayyare kayboldu. Rüya bu. 
Usutan da kendini birdenbire o 
binanın damında buldu. 

Sabahleyin uyanır uyanmaz, hiç 
kimseye bir şey söyl~meden ka

rarlarını tatbike başladı: Tasarruf 

sandığına koşup altı aylığı nisbe

tinde bir para istikraz etti. Evde 

de bir kaç yüz lirası vardı. H~p. 
sini cebine yerleştirip önce, yıl
lardanberi baktıkça ah edip hasre
tini çektiği kübik köşkün sahibine 
gitti. Sekiz bin liraya pazarlığı ke
sişti. Beş yüz lira pey verdi ve 
mal sahibi caymasın diye bir mu. 
kavele imzaladı. Oradan acenteye 
koştu, altı kişilik bir lüks otomo
bili üç bin liraya kapatıp dört yüz 
lira pey verdi ve kontratı imzala
dı. Döşemeciye uğrayıp köşkü baş
tanbaşa döşetmek için üç yiiz lira 
pey verip üst tarafı için senetleşti. 

Kerametin hesabı meydanda irli. 
Sağ gözünün seğirmesi, sol elinin 
kaşınması. motörsüz tayyare .. Ha
vada uçan köşk ile parlak ara~a. 
Demek her ş~y ma'lın olmuş. Al. 
tıncı çekilişten bir tayyare bileti a
lırsa iki yüz binin onda biri hesa. 
bına tam yirmi bin Ura! Hem ne 
vakit? Öbür gün. Bugün çarşam. 
ba, yarın perşembe, öbür gün cu
ma. Cuma günü çekiliyor. Kazanan 
yirmi bin lira alıyor! 

Muhtekirin birinden dört buçuk 
liraya bir tane onda bir bilet aldı. 
Keyfine ölçü yoktu. Perşembe ak
şamı bütün arkadaşlarına Taksim. 
palas otelinde şatafatlı bir ziyafet 
çekti. Cuma oldu. Piyango çekili
yor. Tayfur Usutan telefonun ba_ 
şında. Çünkü biletçiye telefon nu. 
marasını kurşun kalemi ile yazı
lırsa belki silinir, sabıttir diye stL 
lo mürekkebi ile yazdırmıştı. Pl. 
yango çekildi. Cumartesi oldu. Pa
zar tatiL Pazartesi QÜOÜ ııitti. iki 
lira amorti aldı! 

S on keramet pek firaklı oldu. 
Günü gelince köşkün sahi

bi dayandı: 
- Hadi takrire gidelim. Ne! Vaz 

mı geçtin? Öyleyse mukavele mu
cibince verdiğin beş yüz lira pey 

İzmir - Kimyager Nejat eczacı 
başının kullandığı hususi otomobil 

Kültürparkta bir virajı dönerken, 

Kültürparkta motosikletle fıçı için • 

de numara yapan Halil oğlu l 7 ya -

şmda Cevdet Yeşil ile Ahmet oğlu 

16 yaşında Hasan Kayanın binmiş 

oldukları motosikletle çarpışmıştxr. 

Motosiklettekiler ağır surette yara -

lanmış ve hastaneye götürülürken 

ölmüşlerdir. 

--<>--
Hendekte Burunan Demir 

Madenleri Zengin 
Hendek (TAN) - Ahmet Türk. 

men oğlu tarafından Haraklı köyü 

dağında bulunan demir madeni, ma. 

den tetkik ve arama enstitüsü namı

na gelen mühendis Dr. Wikerslath 
tarafından tetkik edilmiştir. Damar
ların yüzde yetmiş nisbetinde zengin 
ve cevheri haiz olduğu, ayni mahal. 
de yedi demir madeni daman dah:ı 
bulunduğu tesbit olunmuştur. Bu 
damarlarda külliyetli demir vardır . 

Hendeğin, şimal, şimali garbi, şi. 
mali şarki dağlarında da mebzulen 
demir mevcut olduğu da anlaşılmtŞ
tır. 

----o-
lspartada Yeni Eserler 
İsparta, 21 (A.A.) - İnşası tamam 

lanmakta olan yeni hükumet konağı 
önünde büyük bir cümhuriyet alanı
nın açılması takarrur etmış ve Na. 
fıa Vekaleti şehir mütehassıslarının 
hazırladığı plan vilay~te gelmiştir. 
Bu pliına göre, Cümh11riyet meydn. 
nında icap eden tesisata başlanılmış 
ve eski parkta da mühim değişiklik
lerin yapılması için hazırlıklara !!i
rişilmiştir. 

--0-

Daslirrr Köprüsü Açıldı 
Denizli, 21 (A.A.) - Yeni yapılan 

Afyon - Denizli şosesi üzerinde Das 
kırı köprüsünün temel atma merasi. 
mi beş yüze yakın köylünün iştira
kile yapılmıştır. Merasime vali riya· 
set etmiş ve kurbanlar kesilmiştir. 

Yeni Çeıni Ekmek 
Pazartesinden itibaren yeni çeş _ 

niye göre ekmek çıkarılması dün bü. 
tün fırınlara tebliğ edilmiştir. Yeni 
çeşniye göre un çıkarılması daha ev. 
velden değirmencilere tamim edildi
ğinden her fırın ihtiyacı nisbetindc 
yeni undan tedarik etmiştir. 

Protokol Umum Müdürlüğü 
Ankara, 21 (TAN) - Hariciye Ve

kaleti protokol umum müdı.irlüğüne 
Tahran sefareti müsteşarı Salahattin 

J Aybel tayin edilmiştir. 

yandı! Zaten başka mti~terilcrim 
peşin para ile bekliyorlar. 

Otomobilin günü geldi. Tabii o
nun dört yüz lira peyi de cicozu 
çekti. Döşemeci hepsinden açık 
göz çıkmıştı. Eşyayı satmı~, bir 
miktarını önce almış, geri kalanın 
hepsini de şimdi istiyor. Satış se
nedi böyle yapılmış, kanunca hak
kı mıdır. Hakkı. 

İyi ama on iki odalı köşkün 
eşyasını oturduğu üç odaya nasıl 
sığdırsın Zar zor yalvara yakara 
yüzde kırk sekiz eksiğine yine dö. 
şemcciye satıp yüzde elli ıki borçlu 
kaldı. 

Tasarruf sandığının güni1 geldi. 
Ondan sonra döşemeciye kalan 

yüzde elli ikinin birinci taksit gü
nü gcldi. O gitmeden bakalın gü
nü, elektriğin günü, terzin~n gunü 
geldi. Ve derken şiddetli bir kalb 
çarpıntısı yüzünden hastahaneye 
yatma günü geldi. 

Garip değil mi? Hastahanede ya. 
tarken bir gece bir rüya daha gör
dü: Bir koca çanta dolusu serbest 
döviz uzattılar ... 

Hemen yataktan fırladı. Haykır
mıya başladı. Doktorlar üşüştüler. 

- Aman, dedi. Benim hiçbir has
talığım yok. Rüya görmemek için 
bir ilacınız var mı? Bana öyle bir 
ilaç veriniz ki rüya görmeyim! 

Samimi arkadaşlarından birisi 
içini çeke çeke sordu: 

. - Be birader .• Önce ikramiye-
ni.n çıkmasını bekleseydin de alış 
verişi sonraya bıraksaydın olmaz 
mıydı? 

- Olmazdı? Çünkü rüyaların ço. 
ğu tersine tabir olunur! 

TAN Kupası 
Fiks ürü 

Hazırlandı 

Antakya, 21 (A.A.) - Orgeneral 
İzettin Çalışlar beraberlerinde Korge 
neral Muzaffer Ergüder olduğu hal
de, dün Hataya gelmiş, İskenderun 
İstasyonunda vali Şükrü Sökmensü. 

ANKARA RADYOSU 
TlJrkiye Radyodifüzyon Postalan 
Tiirkiye Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

r. A. Q. 19.74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
r. A P 81.70 m 94!i6 Ke!! 20 Kw. 

Pazar, 22. 10. 1939 
Kız ve erkek lise. orta okul sanat er, parti müfettişi Hasan Reşit Tan. 

mekteplerinin senelik spor program- kut, askeri ve mülki erkan. parti ve 
larını tesbit etmek üzere diin Maa- halkevi mensupları, memurlar, mek
rif müdürhiğiinde Beden Terbiyesi tepliler ve kalabalık bir halk kutlesi 
muallimlerinin iştirakiyle bir toplan· tarafından karşılanmıştır. 
tı yapılmıştır. Orgeneral İzzettin Çalıslar, Hata-

12.30 Program ve Memleket saat ayarı, 
12.35 Ajans ve Meteoroloji haberlerı, 12.50 
Tilrk MUziği: Yurd Panoraması, Okuyan
lar: Kilme ses heyeti, Çalanlnr: Fahire ve 
Refik Fersan, S. Ataman, Ruşen Kam. İ
dare eden: Mesut Cemıl. 13 30/14.30 Mü
z.ık (Küçük orke tra - Şef· Necip Aşkın), 
1 - Malnzer: Düğün Torenl, 2 - J. 
Br hms: Macar d nsı, No. 3, 3 - Karı 

Komzak: Vlynnnda gece, 4 - Arnold 
Mel ter: Bohemya rap odı , 5 - Kal
mann: Mlnyatilr suiti: n) İki kilçük tav
şan, b) Uyu yavrum, c) Haydi, ata bine
lim, d) ve şarkı sByllyeyim. 6 - r:dunrd 
Kilnneke: Dans su!Unden Blus. 

Gazetemiz tarafmdan üç sene ya ilk giren takviyeli dağ al&yına 

mi.iddctle ortaya konan "TAN Ku- merasimle sancak verdikten sonra 
pası,, futbol maçlnrının fikstürünü yanında General Muzaffer, vali, par
tanzim etmek üzere kura çekiJmis ti müfettişi ve alay komutanı Şukrtl 
ve mektepler şu numaraları almış- Kanatlı olduğu halde diğer askeri er. 
Iardır: kanla beraber Kırıkhan ve Reyhani. 

1 - Muallim Mektebi, 2 - Ga- yeye gelmişler ve Demir köprüde vi
latasaray, 3 - Kabataş, 4 - Pertev- layet merkezinden gelen zevat tara
niyal, 5 - Vefa, 6 - Taksim, 7 - ) f.ından istikbal edilmişlerdir. 
İstanbul, 8 - Haydarpaşa, 9 - Da· Buradan Antalyaya gelen general 
rüşşafaka, 10 - Işık, l1 - Sişli Te- şehrin giriş yerinde bir müfreze jan
rakki, 12 - Boğaz~i, 13 -- Ticaret darma, izciler, mektepliler ve kalaba 
14 - Sanat, 15 - Yuce Ülkü, 16 - lık bir halk kütlesi tarafından coşkun 

18.00 Program, 18.05 Memleket saat a
yorı, Ajans ve Meteoroloji haberleri, 18.25 
Muzik (Radyo Caz orkestrası), lll.00 Ço
cuk saati, 19.30 Türk müziği. Çolanlar: 
Vecihe, Reşat, Cevdet Kozan. 1 - Oku
yan: Muzaffer İlkar. 1 - Nuri Bey: Bu
selik peşrevi, 2 - Itri Efendi: Buselik 
beste, 3 - Dede - Buselik şarkı: (Zül· 
filndedlr benim bahtı siyahım), 4 - Re
şat Erer - Taksim, 5 - Şakir ağa - Şar
kı: (Sünbilllstan), 6 - Tanburt İshak -
şarkı: (G6nül vermez bivefaya), 7 - Se
lim ın. - Şarkı: (Bir pür cefa hoş dıl
berdir), 8 - Behram Ağa - Buselik snz 
semaisi. II - Okuyan: Semahat Özden
ses. 1 - Mahmut CdtıletUn P. - Karcı
ğar şarkı: (Vnhı ,mcyw;i visalin), % -
SalAhatUn Pınar - Kürdili şarkı: (Aşkın
la yanan kalbime), 3 - Rahmi Bey -
KürdilihlcazkAr şarkı: (Mahrumu şevkim) 
4 - Rahmi Bey - Kilrdillhlcazkir Ş3rkı: 
(Gönlümü başka emellerle). III - Oku
yan: Safiye Tokay. 1 - SallıhatUn Pınar

Nihavent şarkı: (Hlıl~ yaşıyor), 2 - Faiz 
Kapancı - Nıhavent şarkı: (Gcl güzelim 
Çamlıcaya), 3 - Refık Fersan - Suzlnlik 
şarkı: (Canın kimi isterse). 

tstiklıil, 17 - Hayriye. tezahüratla selamlanmışlardır . 
Kız okullar arasındaki voleybol Heyetin geçtiği bütün yol güzer _ 

maçlarında kura şu suretle isabet gahları bayraklarla süsleıımış ve yol. 
etmiştir: larda köylüler muhterem misafirleri 

ı - Kız Muallim, 2 _ İstanbul, sclamlamışlardır. 
3 - Kandilli, 4 _ Erenköv 5 _ Vali Sökmensüer tarafından Tu --. 
Çamlıca, 6 - Cümhuriyct, 7 _ Siş- rizm otelinde misafirler şerefine bir 
li Terakki, 8 - Boğaziçi, 9 _ İs- öğle ziyafeti verilmiştir. Ziyafetten 
tikliıl, 10 - İnönü. sonra orgeneral Çalışlar, General Er-

Müsabakalar her harta Şeref ve güderle Yayla dağına gitmişlerdir. 
Taksim stadlarmda yapılacaktır. 

Henüz başlama tarihi tesbit edil
memiştir. İstanbul Maarif Beden 
Terbiyesi umumi kntibi Vahi tali
mat almak üzere Ankaraya gitmiş
tir. 

Galatasarayın Kongresi 
Galatasaray klübü umumi heyeti 

dün kendi lokallerinde ievkalıide 
bir toplantı yapmışlardır. Miihim 
bir kalabalık kütlenin bulunduğu 
bu toplantıda eski idare heyetinin 
raporu okunarak kabul edildikten 
sonra, bazı mesail üzerinde konu
şulmuş ve yeni idare heyeti intiha
bına geçilmistir. İdare heyeti de şu 
suretle teşkil edilmiştir: 

Reis: Sedat. Umumi katip: Tevfik 
Ali. Başkaptan: Leblebi )fohmet. 
Muhasebeci: Adil Oğuz. Veznedar: 
Adnan. 

AtıJ Poligonu için 
Halkı atış sporuna alıştırmak ga

yesile şehrimizde asri bir al1~ Poli
gonu yapılmasına karar verilmiş ve 
bu iş için Beden Terbiyesi direktör
lüğü atış federasyonu başkanı İstan
bula gelmiştir. Poligonun merkezi 
bir yarde olması diişlinülmiış ve 
Taksim bahçesinde yapılmasına k.l
rar verilmiştir. 

Gelediye Sarayı için 
Ankara, 21 (Tan Muhabırinden)

İstanbul valiligi Sultanııhmet parkı. 
nın karşısında Alemdar caddesi ile 
Divanyolu caddesinin birle§tlği nok
tada yapılacak olan Belediye sarayı 
için istimlak edilecek yer hakkında 
menafii umumiye kararı verilmesi
ni Dahiliye Vekaletinden istemiştir. 

--0,._ __ 

Şehrin Nüfusu Artmış 
Son zamanlarda gelip geçici yol

cular da hesap edilmek şartiyle şe. 

hir halkının çoğaldığı., bu tczayüde 
göre gerek iaşe, gerek ibate mesele. 
sinin daha büyük bir ehemmiyet 
kesbettiği görülmi.ıştür. Bu vaziyet, 
şehrimizdeki bazı sıhhi tedbirlerin 
ittihazını da zaruri kılmıştır. Bele -
diye sıhhat işleri müdürlüğü tifo a
şısı yapmamış olanlara tifo aşısı tat
bik etmeğc karar vermiştir. Bundan 
başka bekar kahveleri, oteller sık 
sık sıhhi muayeneden geçirilecek ve 
buralarda fazla temizliğe riayet edil. 

mesl gözönünde bulundurulacaktır 

Bu sıhhi kontrol ve muayenelerin 
yapılabilmesi için Beyoğlu, Eminö
nü ve Fatih gibi kalabalık kazaJara 
fazla olarak birer doktor verilmiştır. 
Belediye sıhhat işleri müdürlüğü bu 
maksatla on beş günde bir defa si. 
nemalarda tnthirat yapılmasına ka -
rar vermiş bulunmaktadır. 

Alacaijı Tabanca 
ile Vuruldu 

Konya (TAN) - Ağyethan nahi
yesinin Taşıdoğin köyünde M ustnfa. 
satmak istediği tabancasını alıcı Ah· 
mede gösterirken, tabanca ateş a!.mıı; 
çıkan kurşun Ahmetli öldürmüştür. 

Amerika, Ordusunu 

Tensik Ediyor 
Vaşington, 21 (A.A.) - Emin bir 

membadan bildirildiğine göre, Har
biye Nezareti ordunun tenslkini der
piş eylemektedir. Nezaret her bıri 
40 bin kişiden mürekkep olmak üze
re her an faaliyete geçmiye hazır 9 
seyyar cüzütam teşkil etmek tasav. 
vurundadır. 

• 
Eski Amerika Relsicümhuru Hoo. 

20.30 Konuşma, 20.45 Türk müzl~ (Fa
sıl heyeti), 21.30 Muzlk (Dans müğlzl -
Pi.), 22.00 Memleket saat ayarı ve Ajans 
haberleri, 22.15 Ajnns Spor se:vısi, 22.25 
Müzik (Canband - Pl.), 23.25/23.30 Ya
nnkf program ve kapanış. 

1 ~--H __ A_L_K_E_V_L_ER __ lN_D_E ___ ı 
ver, dün akşam radyoda bir nutuk Müzik Dersleri 
söyliyerek tecavüz silahlarına konan Beşiktaş Ha}ltevinde keman, man. 
ambargonun ibkası ile müdafaa si- dolin, piyano ve akordeon derslerine 
lahlarına konan ambargonun kaldı- 1.11 .939 dan itibaren başlanacaktır. 
rılması hususundaki teklifini tekrar Arzu edenlerin hergün idare memur-

luğuna müracaatla isimlerini kay -
etmiştir. dettirmeleri lazımdır. 

Amerikan kuryeaini kontrol * 
Vaşington, 21 (A.A.) - Almany:ı- Beşiktaş Halkevinde kız ve erkek 

ya gönderilen Amerikan kuryesini ortaokul çocukları için matematik, 
hamil bazı vapurların İngHizle!" ta- geometri, kimya, İngilizce ve Fran
rafından durdurularak kuryelerin sızca kurslarında 1.11.939 tarihin _ 
sansürden geçirildiği ve tekrar Ame- den itibaren derslere başlanacaktır. 

Arzu eden kız ve erkek ortaokul 
rikaya iade edildiği hakkındaki ha- talebelerinin her gün idare memur. 
berler üzerine Cordell Hull, bu hu. !uğuna müracaatın kayıtlarını yap -
susta İngiltere hükumeti nezdinde tınnalan lazımdır. 
teşebbüste bulunulması muvafık olup Lisan Dersleri 
olmıyacağı meselesinin tetkik edil - Kadıköy Halkevlndcn: İngilizce, Fran-
rnekte olduğunu beyan etmiştir. sızca, Almanca ve İtalyanca lisan dersleri 

P. T. T. dairesindeki yüksek me- · 1 - 11 - 939 da başlıyacaktır. İstlyenler 
murların verdiği malumata göre, in- lkf ~otoğrafi ile idareye muracaat edecek· 
giliz abloka~ından kaçırılması ümi- lerdir. 
dile Almanyaya gönderilen Ameri • * Bakırköy Hnlkevinde çiçekçilik ve 
kan kuryesi İtalya tarikile sevkedil. şapkacılık kursları 23, tilrkçe kursu 24 ve 

transız:ca kursu 1.11.1939 tarihinde derı
mektedir. Ayni zamanda geçen umu. lere başlnnacaklır. 
mi harp esnasında Amerikan kurye- Bu derslere devam etmek istiyenler i
lerinin İngilizler tarafı;-ıdan zaptı do-- klşer vesıka fotoğrafile ve nilfus tezkere
lnyısile bu hususta Londra ile Va- !erile birlikte herg{ln saat O dan 21 re ka
şington arasında notlar teati edildiği dar Halkevi idare memurluğuna müra• 
hatırlatılmaktadır. caat edeccklerdır. 

-----0--
Kardcı Kavgası 

Yeşildirek hanında oturan ve sey. 
yar satıcılık yapan on üç yaşında 
Mehmet ile on beş yaşındaki kardeşi 
Ali dün sabah alacak yiızlinden kav
ga etmişler. İddiaya göre, Mehmet, 
Aliye hem tabanca çekmiş, hem de 
bıçak göstermiştir. Alinin, istimdadı 
üzerine polis gelmiş ve Mehmedi e
linde tabanca ve kama ile vakala -
mıştır. Müddeiumumilik Mehmedi 
Sultanahmet sulh birinci ceza mah. 
kemesine vermiştir. Mahkeme taban
canın musadercsine karar verdi. 

Erzurumda Yeni Eserler 
Erzurum, 21 (A.A.) - Dün Erzu

rum istasyonunun işletmeğe açılma 

töreninden sonra kiişat resimleri va
pılan modern Halkevi, müfettişlik 

ve Vali Konağından başka İnönü ilk 
mektebi, zührevi hastanesi, ~ocuk 
doğum ve bakım evi ve yeni tayyare 
cemiyeti binaları ile spor alanının 
da açılma törenleri misafirlerin ve 
kalabalık bir halk kütlesinin huzuru 
ile yapılmıştır. 
~ 

Zonguldak • Çankırı Maçı 
Zonguldak (TAN) - Karaelmas 

spor klübü gençleri Çankırıya git -
mişler, orada yaptıkları bir maçı iki
ye karşı 4 sayı ile kazanmışlardır. 

Kamyon Altında Öldü 
Konya (TAN) - Hoca Hicap ma

halle.sinde oturan Mustafanın 6 ya. 
şındaki biricik kızı Hikmet, bir kam 
yonun altında kalarak olıniıştür. Şo
för Mustafa tutulmuştur. 

BORSA 
ÇEKLER 

21 - 10 - 1030 

Londr8 
NeVTorlr 
Paris 
MllAno 
Cenevre 
Amııtl'rdam 

Bcrlln 
BrOksel 
Atına 

Sotys 

Praı 

Madrid 
Varsovı 

Sudapest
BOkTea 
Belıo-ad 

Yokohamı 

Stokholm 
Moskovı 

5 24 
129 60 

2.06875 
6.65375 

29.3475 
69.5425 

21 925 
0.97 
1.5975 

13.1025 

23.425 
0.955 
2.40.ll 

so 6125 
aı.19 
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