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FAUCETT tedris U«U~J;n ' ;rür ç~~uailimlere VARDIMCI 
KiTAP. Mekteplerde "oı.ruti.ı~ İngilizce aslı 4 kitapta toplan

mıştır. Mual~ ?tiılebe için faydalı bir rehberdir. 

r BU KUPONU SAKLAYINIZ 
TAN gazetesinin okuyucularına 150 kurtışa verdiği 
elliyi mütecavız kitaptan mürekkep ta..'11 takıma ait 

KUPONUDUB 

'\ 

1 inci kitap 65, 2 "i4? 3 üncü 60 ~ar, • üncü kitap 75 kuru~tur. 
, . KANAAT KiTABEVi Çarpinba Z9 İkincitep'in 939 TANEVİ l~tanbul Ankara Cad. No. 102 BEŞİNCİ YIL-No. 1555 

Tl!LGRAI"": TAN, ISTANBUL TELEFON: 24310, 24318. 243111 

Bu kuponlardan 15 tane getirene kitaplar İstanbulda 150, 
memleket dahilinden gönderilenlere 200 kuruşa verilir. 

Rus -Fin-Hududunda Çarpışmalar 
r-

Ateş Açan Fin Askeri1 

• 

Takip Edildi Neticede 
Bir Kısmı Oldürüldü 

-
-..... 

Rus Hükilmeti Finlerle 
Olan Ademi Tecavüz 
Paktını Dün Feshetti 

iki Taraf Münasebetleri Vahim Bir Safhada, 
Moskova Radyosu ~n Piyadelerinin Mitralyöz 

Ateşi ile Püskürtüldüklerini Bildiriyor 
Londra, 28 (Hususi) - En son haberlere göre, Sovyet Rus

ya - Finlandiya hududu üzerinde bugün birkaç hadise vuku 
bulmuştur. Leningrat haberlerine göre, Sovyetlerin üz~rine 
ateş eden Finler takip olunmuş, kısmen esir alınmış ve kısmen 

lnglliz .Anavalan filosuna: mensu.p sallt harp gemisi "Royal Sovereign,, açık denizde seyir halimle 

iNGiLiZ PARLAMENTOSU ACiLDi 
Fin cukerleri yürüyü1 halinde 

öldürülmüştür. Bundan başka hududu geçmek isteyen bazı H b D Et k 
Finler mitralyöz ateşile püskürtülmüştür. ar e eva m me 

-------------------- Havas ajansı, hadise hakkında fU 

Terpil Har-bjnin 
Tesirleri Ve 

!Alman Rus- tafsilatı veriyo~r=:....=-~4=,,__.,6-.ı:;;._,,_#~ 

Neticeleri 
Mu··zakerelerı· ~:!u:::1~::~r1:~FE. için HükUmet. Mühim 

Moskova saatile gece yansı haber 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

2 2 sene evvel bu hafta ln
gilizler yeni ke,fettikleri 

gizli sili.hı, tankı ortaya çrkardı
la.r, ve Garp cephesindeki zaferi 
bu yeni ve gizli ıilah aayeıinde 

Yürümüyor 
,Bu Netice Almanyada 

Büyük Bir inkisar 

Uyandırdı 

ve:ı~!~ere göre. 23 teşrinisanide Tahs·ısatı ·sı·ıyecek saat 17 de Ribatechi ve Sredni şehir-
leri arasında, beş Finlandiya askerin. 

1 
den mürekkep bir kafile, bir Sovyet 

kazandılar. · 

müfrezesine ateş açmıştır. 
Moskova radyosuna nazaran, beş 

Finlandiya askeri tarafından vukuu 
iddia edilen tahrik hareketi netice. 

Amsterdam, 28 (A.A.) _ Havas A. sinde bu askerlerden üçü tevkif ediL 
miş ve iki tüfekle bir röverver mu. jansı bildiriyor: 

Alınan - Sovyet iktısadi münase- sadere olunmuştur. Diğer taraftan 
batı, Berlinin istediği şekilde bir te- saat 18 de Finlandiya arazisinden 
kamül göstermemektedir. Bitaraf mil Sovyet arazisine beş el tüfek atıl. 

mıştır. 

Başvekil 
Beyanatında 

Dedi ki: 
--o-

Bu defa Almanların ortaya yeni 
~ gizli silahlariyle atrldıklannı ve 
İngitereyi bu yeni siahla tehdit et
tiklerini görüyoruz. Bu gizli silah 
~iknatıslı torpildir. Alınan tayyare 
'\te denizaltı gemileri Şimal denizine 
bunlardan binlerce atmışlardrr. Mık_ 
llati.sli torpil denizr dibinde, torpil 
e.taı:na gemilerinin erişemiyeceği de. 
l'iı:ııikıerde bulunduğu için taranıp 
tenuzienemiyor. Mıknatıslı olduğu 
:lçin de üzerinden geçen geminin de. 
ll:tir veya çelik teknesi torpili yukarı 

şahitlerin fikrince, Alınan zimamdarc 
ları mahafilinde, müzakerelerin ve Leningrad erkanıharbiyesi de 'Tid- . 
tatbikatın yavaşlığı inkisar uyandır- liki mıntakasındaki Finlandiya top
rnaktadır. Alınan büyük erkanı har. çusunun Sovyet arazisine iki top 

" Av~upayı Tehdit 
Eden Tehlikeyi 

biyesı· h f'l" d k. h 1 k t attığını ve hududu geçmek teşebbü- K""k .. d S""k ""'• ma a ı ın e l aya su ll u .. o un en o ecegız,, daha bu·· ··kı·· Sa . h'tl . d sunde bulunan Finlandiya piyade yu ur. nayı mu ı erın C· 
de sabırsızlık hüküm sürmekt dl gruplarının Sovyet kıtası tarafından 
matbuatta ık b 1 eAl r ve açılan mitralyöz ateşile püskürtüldü-

ç an azı yazı ar, !lllan w.. _ t bl'ğ . 
firmalarını s t Ru j gunu e ı etmektedır. , ovye syaya a an ve 
mümessil gönde k h d . ı· Moskova radyosu hudut muhafız rme ususun a ıs ı- _ . . . . 

Çekiyor. Torpil süratle yukarı çı- calden tevakkiye d t t ktedi mufrezelerının derhal takvıye edıl. 1t ave e me r. . w. • h b . 
arken gem.iye altından çarpıyor ve AI . . ıgını a er verıyor. 

Londra, 28 (Hususi) - İngil
tere Kralı, bugün Avam Kama
rasını bir nutukla açmıttır. Fa
kat bu def at sulh zamanındaki 
mera.simin hiçbiri yapılmamış 

--~-~-

Fransaya nakledilen lngiliz kıta/arından bir parçt;, 
bir . . . man tazyl]ri_ karfıımda • 

anda gemıyı berhava edıyor. Bu Amsterdam 29 (A A 
9ebeple de mıknatıslı torpillerin ha- gazetesinin B~rlin · uh.) -b. .Tele~af Moskova radyosun•ın spikeri Mos
lcik ten hl. · · tl' m a ırıne gore kova saatiyle 21.30 da Finlandiya a-

ve Kra.1, kapalı bir araba ile 1-
Mecliae giderek küşat nutkunu 1 •11111111111111111•••••••••11111111111111••••••••• 

a te ikeli ve ehemmıye ı Alınanlar Mosko a ' 
bir silfilı ld ğu k b 1 ed"li ff t v Ya murahhaslar leyhtan t.ezahürat hakkmda söz söy. 
lerin ° u. .. a: u 

1 
yor. ı ·i göndererek Sovyetleri Almanlarla lediği sırada "Sovyet milletinin sab-

ilarb · d.\b~A::nı:;ıen sod~ği~ :~ı iktısadi teşriki mesai hususunda taz. n tükenmiştir., demiş ve ~öyle de. 
\rerı: eS"-" e ar ver 1 er yik etmek istiyorlardı. Fakat Ruslar vam etmiştir: 

or. müçtenip davranıyorlar. Deutsche "Milletin, yenilmez Kızılorduya 
Torpil harbiniıı teşdidi demek a- (Sonu Sa: 6, SU: 6) (Sonu Sa: 6. Sü: 3> 
~ denizlerde emniyetin azalması, 
'el'l'üsıeferin akamete uğraması de. 
tl'.ıektir. Torpil kör bir silah olduğu 
içbı düşman veya bitaraf önüne çı
ltan her gemiyi batırıyor. Binaena
leyh düşman gemileri için olduğu 
~dar, bitaraf gemiler için de deniz. 
erde seyrüseier tehlikeli bir hal alı

}'or. 

Çanakkale Dışında 
Meçhul Bir /Jenizaltı 

Gemisi Görüldü .A.lmanlann beynelmilel kanunlara 
?l'ı.uhalif olan bu harp usullerine kar
§tlık olarak İngiliz ve Fransız Harp 

Meclisinin kabul ettiği karar da, a- Çanakkale Boğazının Ege denizi ağzındaki Bozcaa.da ve Ba
tık denizlerde seyrüseferi bir kat baka.le mevkileri arumda hüviyeti meçhul bir tahtelbahir aörül-
dnha .. ı ı· · ,-.....,nk .. İ ·ıtz • 
F'ran guç eş ırıyor. ywb';W. u fngı 

1
ve düğüne dair, İstanbul Liman Reisliğine ma.IUınat verilmittir. Li-

sız donanması ,itft'Ca mem e. . • w • • • •• •• • • 

ketıer de dahil olduğu haİde~ ablo- man Reı&lıgı keyfiyeti, butün merakı be derhal tamım ederek 

kayı şiddetlendiriyor. Bitarar gem~ ı~anrk ~unm~annı bildi~ittir. Karasularmıızda emnivetin 
lerde bulunan Alman ~ç mallan .. ~vamı ıçın de ıcap eden tedbırler abnmıftır. 

CSonu Sırj G. Sü: ' 1tı, i J 
·.- ' -~ 

okumuştur. 
Kral bu nutkunda bütün impara. 

torluğun harbi tam bir azim ile idare 
ederek vazifesini ifa ettiğini anlattık. 
tan sonra Meclisin yeni devresinde 
kendisinden birçok mühim tahsisat 
isteneceğini söylemiş ve şöyle de. 
miştir: 

"Şu saatte büyük bir mesuliyet 
altında bulunuyorsunuz. Eminim ki 
milletin kararına tercüman o1aeaksı. 
nız. Tasvibinize arzedilecek olan 
tedbirler, milletimin hayrı namına 

(Sonu Sa. 6. Sü. 4) 

iki lngifiz Gem isi 

Daha Batırıldı 
Dün yeniden iki İngiliz gemisi 
daha batırılmış, iki Alman va
puru zaptedilmiştir. Deniz har. 
bine ve Garp Cephesindeki ha. 
rekata ait tafsilat üçüncü sayfa. 
mızdadır. 

EN SON DAKİKA 

Berlin, 28 (A.A.) - D. N. B. ajansı bildiriyor: 
27 - 28 teşrinisani gecesi, İngilizler, Almanyanın Şimali Garbi 

mıntakaları üzerinde, müteaclit tayyarelerle bir kere daha uçmağa 

teşebbüs etmişlerdir. Bu teşebbüs, evvelkiler gibi akim kalmıştır. 

İngiliz tayyarelerinden biri, Şimal denizine inmek mecburiyetinde 
kalmış ve imdat i:ıareti vermiştir. Hava kapalı ve deniz dalgalı ol. 
duğuna göre, bu t.:ıyyareyt? mahvolmuş nazarile bakılabilir. 

* Londra, 28 (Hususi) - Hariciye Vekaleti Umur< Katibi N11:nan 
Menemencioğlu'nun reisliğindeki Türk heyeti, bu gece Paristcn 
Londraya gelmiştir. Numan Mene mencioğlu, yarın temasların.:ı baş. 
lıyacaktır. 

TAN, makinesindeki hususi tertibat sayesinde bu sütunda her gün en son dakik 
gelen haberleri verecektir. Haber olmadığı gün bu kısım boş kalacaktır. 



ÇOCUK ANStKLOPEDtSI 
,.. 

AŞKIN TEMiZİ , 
Muallimlerin ve mektep taleltesinln en kuvvetli ~ 
dunc.ısı, çocuiun en zengin küttlphanesJdlr. Çocufunu se

ven her babanın yavrusuna vereblleceıt en ıtızel hediye

dir. Müessesemiz tarafından nşedllmiştir, Evinlıde bir 
tane bulundurun\1%. SA.LL 28 :lkincitepin 1939 TANEYİ lstanbul Ankara Cad. No. 102 BEŞİNCİ YIL ;;;;: No. 1554 

T ELGRA F: T A N, ISTA NBUL TELEFON: 24810. 24318, . 24811 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
Satıı yeri t TA N • lstanbul 

Fiyatı: 100 Kr. 

·Son·~ H arekitaAit Muhtelif Resimler 

Bir İngiliz kruvazörü, ticaret yolla nnı Almanların taarruzundan koru. 
mak için Şimal denizinde devriye vazifesini yapıyor. 

~--------------· 1 V AKIT. ~AKiTTiR •• 
5 ponyonluk bir komprime ile (su ve ateşten gayri hariçten 

hiç bir madde ilave etmeyi dütÜnıneksizin ) 15 kurut mukabi
linde 15 dakika gibi kııa bir zamanda zen gin ve lştihalı bir 
sofra hazırlayabilirainiz. 

Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis bir corbavı 
her zaman bulamazsınız. r 

Büyük yardım ve faydası aşikar olan çorbalık sebze komprimeleri. 
mizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettiğine şahit ola. 
caksınız. 

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

primelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiı servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkıtık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 
Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman ve 
her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallannızdan 50 
grnmlık bir komprime 9, 100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruştan 
ala bilirsiniz. 
Beşiktaş : ÇAPAMARKA ' T arihi tesisi 1915 

" ~! .................... ~ 

İngiliz bahriyelileri, Alman mayin· 
lcrini birer birer patlatıyorlar. 

Zararsız hale konulan bir Alman tor 
pili denizden çıkarılıyor 

Alman mayinlerine çarparak hat:ın 
bir geminin kurtaulan yolcularından 

iki çocuk hastanede 

! 

!Jir İngiliz mühimmat fabrikasında top mermisi imal ccliliyor: Bu fab. 
rika, senede 1 mil;von top mermisi yeti~tirmektedir. 

Majino hattında zırhlı tarassut kulelerinden bir görüniiş .. 

1 Sabah, öğle ve akşam 

1 Her yemekten sonra mutlaka günde 3 
defa disleri niçin temizlemek 'azımdır 

Çünkü Unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çuruyen dişlerin 

Miinihte Ilitlere suikast hazırlanan birahanenin infilaktan sonraki hali difteri, bademcik, kızamık, enflo-

enza, ve hatta zatürrieye yol açtık. _ .... - .... .. - ları, iltihab yapan diş etlerile kök-
lerinde mide humması, apandisit, 

G
. ·· ... A .. ·;:· ·:_· P··.· .. ·. - ·N,~; .. . 

. ' 

. :ı . ' . .: 1 '··. 1 : .. 
. • : ' ~ ~~ - .. 1 1 . ı - • 

BAŞ. DİŞ. NEZLE. GRiP, ROMATİZMA 

Nevralii. Kırıklık 
ve bütün ağrlları
nızı derhal keser 

frAhmda günde 3 kaıe 
alınabilir. 

lier yerde pullu kutulan 
ısrarla isteyiniz. _ .... - .... - .... -

nevrasteni, sıtma ve romatizma yap

tığı fennen anlaşılmıştır. Temiz a

ğız ve sağlam dişler umumi vücut 

sağlığının en birinci şartı olmuştur. 

Binaenaleyh dişlerinizi her gün -ıa. 

aka! 3 defa- (Radyolin) diş macunile 

fırçalıyarak sıhhatinizi garanti ede

bilirsiniz ve etmelisiniz. Bu suretle 

mikropları imha ederek dişlerinizi 

korumuş olursunuz. 

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

günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 
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FAUCETT tedris U6UfBi')~ ' Tür çest. uaTiimlere YARDIMCI 
KiTAP. Mekteplerde• olrufujJM't İngilizce aslı 4 kitapta toplan

ıruştır. Muallim )'.~talebe için :faydalı bir rehberdir. 

r BU KUPONU SAKLAYINIZ 
TAN gazetesinin okuyucularına 150 kunışa verdıği 
elliyi mütecavız kitaptan mürekkep ta:n takıma ait 

KUPONU DUR 

' 
1 inci kitap 65, 2 v-e 3 üncü 60 :şar, 4 üncü kitap 75 k:uruıttur. 

KANAAT KiTABEVi Çarşamba 29 İklııcite~rin 939 TANEVI lstanbu.l Ankara Cad. No. 102 BEŞİNCİ YIL- No. 1555 
TELGRAF: TAN, ISTANBUL TELEFON: 24310. 24318. 24319 

Bu kuponlardan ııı tane getirene kitaplar jstanbulda 1'50, 
memleket dahilinden gönderilenlere 200 kuruşa verilir. 

Rus -Fin· Hududunda Çarpışmalar 
Ateş Açan Fin Askeri' r : 

Takip Edildi Neticede 
Bir Kısmı Oldürüldü 

Fin askerleri yürüyüı halinde 

Rus Hükiimeti Finlerle 
Olan Ademi Tecavüz 
Paktını Dün Feshetti 

iki Taraf Münasebetleri Vahim Bir Safhada. 

Moskova Radyosu Pin Piyadelerinin Mitralyöz 

A +eşi ile Püskürtüldüklerini Bildiriyor 
Londra, 28 (Hususi) - En son haberlere göre, Sovyet Rus

ya - Fmlandiya hududu üzerinde bugün birkaç hadise vuku 
bulmuştur. Leningrat haberlerine göre, Sovyetlerin üzerine 
ateş eden Finler takip olunmuş, kısmen esir alınmış ve kısmen 
öldürülmüştür. Bundan başka hududu geçmek isteyen bazı 
Finler mitralyöz ateşile püskürtülmüştür. 

Havas ajansı, hadise hakkında §U 

Ru tafsilatı veriyor: 
--.::.--ı.~--. ~~:_;_r'"'""__,.___.~.~---~...___ 

os ova ra yosu, :rın - Sovyet Torpil Hai!!hinin~!Alman 
Tesirleri Ve Müzakereleri 

hududunda Finlandiya tarafından 

yeni tahrikata tevessül edildiğini, 

Moskova saatile gece yansı haber 
vermiştir. Neticeleri 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

2 2 sene evvel bu hafta ln
gilizler yeni ke,f ettikleri 

&izli &ilahı, tankı ortaya çıkardı
lar, ve Garp cephesindeki zaferi 

bu yeni ve gizli ailah sayesinde 
kazandılar. 

Bu defa Almanların ortaya yeni •e gizli silahlariyle atıldıklarını ve 
İngitereyi bu yeni si8hla tehdit et· 
tiklerini görüyoruz. Bu gizli silah 
Gltiknatıslı torpildir. Alman tayyare 
-.e denizaltı gemileri Şimal denizine 
bunlardan binlerce atmışlardxr. Mık_ 
bat:isli torpil deniz• dibinde, torpil 
ataına gemilerinin erişemiyeceği de. 
l'inlilderde bulunduğu için taranıp 
tenüzıenemiyor. Mıknatıslı olduğu 
dçin de üzerinden geçen geminin de
~ veya çelik teknesi torpili yukarı 
Çekiyor. Torpil süratle yukarı Çl

ltarken gemiye altından çarpıyor ve 

bir anda gemiyi berhava ediyor. Bu 
41ebeple de miknatıslı torpillerin ha
kikaten tehlikeli ve ehemmiyetli 
bir silah olduğu kabul ediliyor. Hit
ıerin de bu tecrübeden sonra torpil 
~bini teşdide karar verdiği haber 
\>eriliyor. 

Yürümüyor 
,Bu Netice Almanyada 

Büyük Bir inkisar 

Uyandırdı 

Bu habere göre, 23 teşrinisanlde 
saat 17 de Ribatechi ve Sredni şehir. 
leri arasında, beş Finlandiya askerin. 
den mürekkep bir kafile, bir Sovyet 
müfrezesine ateş açmıştır. 

Moskova radyosuna nazaran, beş 
Finlandiya askeri tarafından vukuu 
iddia edilen tahrik hareketi netice. 

Amsterdam, 28 (A.A.) _ Havas A- sinde bu askerlerden üçü tevkif ediL 
miş ve iki tüfekle bir röverver mu. jansı bildiriyor: 

Alınan - Sovyet iktısadi münase- sadere olunmuştur. Diğer taraftan 
saat 18 de Finlandiya arazisinden batı, Berlinin istediği şekilde bir te-

kamül göstermemektedir. Bitaraf mii Sovyet arazisine beş el tüfek atıL 
mıştır. 

şahitlerin fikrince, Alınan zimamdar .. 
lan mahafilinde, müzakerelerin ve Leningrad erkamharbiyesi de Yi<i. 

ilki mıntakasındaki Finlandiya toptatbikatın yavaşlığı. inkisar uyandır-
maktadır. Alman büyük erkanı har. çusunun Sovyet arazisine iki top 
biyesi mahafilindeki hayal sukutu attığını ve hududu geçmek teşebbü. 
daha büyüktür. Sanayi muhitlerinde sünde bulunan Finlandiya piyade 
de sabırsızlık hüküm sürmektedir ve gruplarının Sovyet kıtası tarafından 
matbuatta çıkan bazı yazılar, Alınan açılan mitralyöz ateşile püskürtüldü. 
firmalarını, Sovyet Rusyaya ajan ve ğünü tebliğ etmektedir. 
mümessil göndermek hususunda isti- Moskova radyosu hudut muhafız 
calden tevakkiye davet etmektedir. müfrezelerinin derhal takviye edil

iğini haber veriyor. 
Alman tazyiki k&J"fısmda • 

Aınsterdam, 29 (A.A.) - Telegraf Moskova radyosun•ın spikeri Mos-
gazetesinin Berlin muhabirine göre, kova saatiyle 21.30 da Finlandiya a
Almanlar Moskovaya murahhaslar leyhtan tezahürat hakkında söz söy
göndererek Sovyetleri Almanlarla !ediği sırada "Sovyet milletinin sab
iktısadi teşriki mesai hususunda taz.. n tükenmiştir,, demi~ ve ~öyle de. 
yik etmek istiyorlardı. Fakat Ruslar vam etmiştir: 
müçtenip davranıyorlar. Deutsche "Milletin, yenilmez Kızılorduya 

'I'orpil harbinill teşdidi demek a- <Sonu Sa: 6 SU: 6> (Sonu Sa: 8. SU: 3) 
~ denizlerde emniyetin azalması, ' 
leYrüseferin akamete uğraması de. -----------------------------
blektir. Torpil kör bir silah olduğu 
içUı düşman veya bitaraf önüne çı
kan her gemiyi batınyor. Binaena
leyh düşman gemileri için olduğu 
kadar, bitaraf gemiler için de deniz. 
lerde seyrüsefer tehlikeli bir hal alı. 
~or. 

Çanakkale Dışında 
MeçlıuiBir Denizaltı 

Gemisi Görüldü Almanlann beynelınilel kanunlara 
tnuhalif olan bu harp usullerine kar
§tlık olarak İngiliz ve Fransıı; Harp 

lf eclisinin kabul ettiği karar da, a- Çanakkale Boğazının Ege denizi ağzındaki Bozcaada ve Ba
çık denizlerde seyrüseferi bir kat bakale mevkileri arumda hüviyeti meçhul bir tahtelbahir aörül-
daha .. 1 t· · r<..",nk·· İ ·1· • 
t'ra guç eş ırıyor. Y .... b~ u fngı ız 

1
ve düğüne dair, lıtanbul Liman Reisliğine malUınat verilmi9tir. Li-

nsız donanması ıift\'tı\ mern e. . . w. . . .. .. . . 
ketıer de dahil olduğu haİde~ ablo- man Reıshgı keyfiyeti, butün met"akıbe derhal tamım ederek 

kayı şiddetlendiriyor. Bi~al"at gemi.. ı~anrk bulunmalarını bildirmiştir. Kara&~lanm.ızda emnivetin 
lerde bulunan Alınan qµaç mallan. ~vamı için de icap eden tedbirler alınmıştır. 

CSonu Sıi;. 6. Sü: ,; lh i J 
· .. • r ..... ..,ı! 

/ngiliz .Anavatan lilosun« mensr.ıp sallı harp gemiai "Royal Sovereign,, açık denizde aeyir halinde 

iNGiLiZ PARLAMENTOSU ACiLDi 

Harbe Devam Etmek 
için Hükümet Miihim 
Tahsisat istiyecek 
Başvekil m1~~

Beyanatında 
Dedi ki: 

--o--

il Avrupayı Tehdit 

Eden Tehlikeyi 
Kökünden Sökeceğiz .. 

Londra, 28 (Hu5usi) - İngil
tere Kralı, bugün Avam Kama
rumı bir nutukla açmıştır. Fa
kat bu defa, sulh zamanındaki 
meruimin hiçbiri yapılmamış Fransaya nakledilen lngiliz kıtalarından bir parçCJ. 

ve Kral, kapalı bir araba ile '-

Meclise giderek kü~at nutkunu 1 .......................................... . 
okumuttur. 

Kral bu nutkunda bütün impara. 
torluğun harbi tam bir azim ile idare 
ederek vazifesini ifa ettiğini anlattık. 
tan sonra Meclisin yeni devresinde 
kendisinden birçok mühim tahsisat 
isteneceğini söylemiş ve şöyle de
miştir: 

"Şu saatte büyük bir mesuliyet 
altında bulunuyorsunuz. Emirum ki 
milletin kararına tercüman o lacaksı. 
nız. Tasvibinize arzedilccek olan 
tedbirler, milletimin hayn namına 

· (Sonu Sa. 6. Sü. 4) 

iki lngiliz Gemisi 

Daha Batırıldı 
Dün yeniden iki İngiliz gemisi 
daha batırılmış, iki Alman va
puru zaptedilmiştir. Deniz har. 
bine ve Garp Cephesindeki ha.. 
rekata ait tafsilat üçüncü sayfa. 
nıızdadır. 

EN SON DAKİKA 

Berlin, 28 (A.A.) - D. N. B. ajansı bildiriyor: 
27 - 28 teşrinisani gecesi, lngili zler, Almanyanın Şimali Garbi 

mıntakaları üzerind~, müteaclit tayyarelerle bir kere daha uçmağa 

teşebbüs etmişlerdir. Bu teşebbüs, evvelkiler gibi akim kalmıştır. 

İngiliz tayyarelerinden biri, Şimal denizine inmek mecburiyetinde 
kalmış ve imdat i53reti vermiştir. Hava kapalı ve den~z dalgalı ol
duğuna göre, bu tayyareyi:! mahvolmuş nazarile bakılabilir. 

* Londra, 28 (Hususi) - Hariciye Vekaleti Umumi Katibi Numan 
Menemencioğlu'nun reisliğindeki Türk heyeti, bu gece Paristen 
Londraya gelmiştır. Numan Mene mencioğlu, yarın temaslarına baş. 
lıyacaktır. 

TAN, makinesindeki hususi tertibat sayesinde bu sütunda her gün en son dakik 
gelen haberleri verecektir. Haber olmadığı gün bu kısım boş kalacaktır. 



z 

İŞiN ŞAKASI 

Mizah 
Mevzuları 
Yazan: NACI SADULL"A.H 

./ 

B irkaç gün evvel, dostum, Bur. 
han Felek, artık mizah mev. 

zuu bulamadığından şikiyet ediyor. 
du. Alaya alınacak hadise bulamadı. 
ğı için, "ciddi,, yazmıya mecbur ka-. 
lıyormuş. 

Halbuki ben de, dostumun düşün. 
eesinln tam aksine kani bulunduğum 
içindir ki, her işi pkaya dökmiye 
çalışıyorum: Zira, bugün, mizahi ya. 
:n yazmak, ciddi yazı yazmaktan çok 
daha kolaydl1'. · 

Eskiden, mizah yapabilmek. i~in. 
rastgeldiğimiz hadiseleri ya miibala. 
ğa etmemiz, ya tahril, yahut da teb. 
dil etmemiz lazımdı. Bu işte muvaf. 
fak olabilmek de, zeka kudretine, ha. 
yal kudretine, görüş, buluş kudreti. 
ne sahip bulunmıya bağlıydı. 

Halbuki. bugiin, bu meziyetlerden 
hiçbirisine Jiizum yok. Ve gazeteleri 
okurken, radyolan dinlerken bir par. 
ça dikkatU davranmak kafi. Zira, ba. 
zan en ciddi havadisler, insanı • arı 
acı da olsa • en ince nüktelerden faz. 
Ja giildiirüyor. 

Bundan da belli ki, bug{ln. mb:nh 
mevzulan. ortalıkta her zamankin.. 
den daha boldur: 'Üstelik de, yazıl
mış, hazırl~nuş bir haldedir. Mizah 
muharrirlerine dilşen basit iş ise, on. 
lan bulup, ortaya koyuvermekten ı. 
barettir. Bunu isbat için şimdi sizd~n: 
dilnkfi gazetelerde gözüme ilişen bir 
h avadisi okumanızı rica edeceğim. 

Meseli şu satırlara bakın: 

.. _ Bugün, Arnavutluk lstiklAlinln 2'7 net 
yıldöntlmüdQr. 

Bu bayram (!) mnnasebetlle, şeh,.imlz
de Arnavutluk sefaret ve konsolo!ıluk bi
nahırında, bir resmi kabul yapılııcıık, ve 
tebrikler (!) kabul olunacaktır. Yine bu 
münasebetle halen Pariste bulunan Arna
vutluk Kralı Zogo hazretlerine de bir teb
rik (!), ve tazim (!) telgrafı keşide edile
cektir. 
Diğer tarRfüın. Arnavutluk hükömetlne. 

İtalyan krallığı tara!ından yeni bayrağı 
verilmiştir. Bu mOnasebetle Arnavutluğun 
bayramı, Beyo lundaki "Kaza d'İtalla 
klObünde de tcslt olunacaktır." " 
Şimdi soranm size: 
"- Siz vatanını seven bir Ar;,nvut 

nlsanız. ve böyle bir matem güniin. 
de birisi karşınıza rıkıp da: 

"- İstiklal bayramım tebrik ede. 
rim!" dese, mart~ne sarılır mısınız, 

sarılmaz mısınız? ••• 

Hele Kral Zogonun tebrik olunma. 
sına ne buyurulur? · 

Acaba firari kralın. hazineden ka. 
çrrıp düşmandan kurtardığı altınlar, 

elmaslar, ve <"eşit !;eşit mücevherler 
arasında zavallı, mağdur, mazliım ve 
masum Arnavut milletinin "istiklali,, 
de var mıydı dersiniz? 

Vakıa, onun kaçırdığı ha:zineler 
arasında, hakikaten "Arnavutluk is
tiklali" de var: Ve Kral Zogo. bu 
hazineyi, Parlse defil, Romaya ka. 
çırdı ... 

Fakat ... Öteki hazineleri oldultu 
gibi elile kacıramadı, bilaki! ... Elin. 
den kaçırdı! Şimdi ise, zavallı Arna. 
vutlar, onun kaçırdıfı istikliıll ka. 
zanmak için çırpınıyorlar!. 

Mimar Mektebi için 

Bina Aranıyor 
Güzel Sanatlar Akademisinin Tez. 

yini Sanatlar kısmı bir müddet e\·vel 
Mimar Mektebi binasından Dolma. 
bahçe Sarayına nakledilmişti. Bina
nın ihtiyaca kafi gelmemesi dolayı
siyle yapılan bu nakil . işi bu sefer 
başka mahzurlar doğurmuş ve bu 
yüzden yeniden merkez banasına 

nakledilmistir. 
Mimar Mektebi binasının günden 

güne artan talebe ihtiyacına karşı 

gelmemesi nazarı itibara alınarak 
yeni çareler düşünülmektedir. Yeni 
bir bina bularak taşınmak en muva. 
fık bir çare olarak görülmektedir. 
Fakat şimdilik böyle münasip bir 
bina bulunamamaktadır. 

Sıhhat Şurası İşlerini Bitirdi 
Bir hafta evvel Ankarada toplanan 

yüksek sıhhat şurası işlerini bitir. 
miş ve içtimalanna nihayet vermiş. 
tir. Srhaat şurasına iştirak etmek ü. 
7:ere İstanbuldan Ankaraya giden 
Profesör Akil Muhtar Özden, Maz. 
har Osman Uzman ve doktor Müfit 
İbrahim dün şehrimize dönmüşler. 
dlr. 

29 - ıı . 939 

' Baltacı Hani 
15,500 Liraya 
Sigortalı İmiş 
Baltacı hanı yangını hakkındaki 

tahkikata dün de devam edilmiştir. 

Tahkikatın bugünkü seyrine göre O. 
lofun boyoıhanesinde Donna isminde 
bir kızla hamal Raşit reçine kayna. 
tırlarken Donnanm çaktığı kibritten 
reçine parlamış, bu suretle yangın 
çıkmıştır. Raşitle, Donna yangına 

sebep oldukları iddiasile nezaret al. 
tına alınmışlardır. 

Yurtta tetkik •eyahati yapan Dahiliye V eküi 
Faik Ôz trak, Hatayila istikbal ediliyor 

A rnavutluk lıtiklalinin yıldönümü münasebetiyle 
dün yapılan toplantıda bulunanlar 

Hanın bir İtalyan sigorta şirketine 
14 bin liraya sigortalı olduğu anla. 
şılmıştır. Boyahane de ayni şirkete 
1500 liraya sigortalıdır. 

Yeni Talebe 
Yurtları 

Açılıyor~ 
Jstanbutdaki talebe yurtiannın 

ihtiyaca kati gelmediğini ve birçok 
taşralı tahsil gençlerinin pansiyon. 
larda fena şartlar altında mekteple. 
tine devam ettiğini gören Cümhuri. 
yet Halk Partisi, eski Yiice Ülkü bt. 
nasını kiralıyarak bir 'Önlversfte kn: 
talebe yurdu tesis etmiştir. 16 ikinci
teşrtnden itibaren talebe kaydına 

başlanan yurdun resmi küşadı bütün 
tamirat ve in~aat ikmal edildikten 
sonra yakmda merasimle yapılacak
tır. Şimdilik 100 yatak olarak ihzar 
edilen yurda on üç bin lira sl\rfcdil
miştir. Bu rakamın on beş bine çıka. 
rılması muhtemeldir. 

Bugüne kadar yurda Üniversitede 

okuy~ SO kız müracaat etmiş ve 
yatmağa başla{Ilışlardır. 

Önümüzdeki sene biri kızlara, biri 

erkeklere mahsus olmak üzere" iki 

yurt daha açılacağı bildirilme~te. 
dir. 

Çekeş Kaymakamlığı 

İstanbul emniyet altıncı şube mü. 
dürü Halil Tekin Çerkeş kazası kay. 
makamlığına tayin edilmiş, dün ye. 
ni vazifesi başına hareket etmiştir. 

Denizlerde Fırtına 
Kalmadı, Fakat Birçok 

Yerlere Kar Yağıyor 
Bir haftadanberi devam eden Ka

rayel fırtınasından sonra hava lodo. 
sa çevirmiş ve dün U:nanda kuvvetli 
lodos rüzga~ hissedilmiştir. Boğa

ziçi vapurları köprüye dönüş sefer. 
!erinde lodos yüzünden gecikmişler. 
dir. 

Karadenizdeki fırtın::ı esnasında 

Aksu vapuru Sinopta 24 saat gecik
miştir. Gemi, dün limanımıza gele
cek iken, bu yüzden bugün gelecek
tir. 

Silifke (TAN) - Çok fazla yağ
mur yağmış, misli hatırlanmıyan 

seller gelmiştir. Acıca ve Mukaddem 
dereleri taşmış, Mukaddem mahal. 
lesinde birçok evleri su basmıştır. 
Bazı duva:-lar yıkılmı~tır. 

Çanakkale (TAN) - Havalar bir
denbire soğumuştur. Odun ve kömür 
buhranı başlamıştır. Bıı nevi mahru
kat membaları bol olan Çanakkale. 
de muhtekirler kömüriln kilosunu 
altı, odunun kilosunu bir kuruşa çı
karmıştır. Fakir halk, yakacak teda. 
rikinde müşkülat çekmektedir. 
· Boluda birkaç gündenberi devam 
eden yağmurlardan sonra, başlıyan 
kar, nala devam etmektedit'. Şehir
de beş santimetre kar vardır. 

Tokatta iki gündenberi devam e
den yağmurdan sonra, Tokatta kar 
yağmağa başlamıştır. Fasılasız yağ. 
makta olan kar her tarafı kaolamış
tır. 

İş Kanunu Değişmiyor 
Ankara, 28 (TAN) - İş kanunu. 

nun değiştirileceği ve bu maksatla 
bir proje hazırlanmakta olduğu hak
kmdaki haber do~ de~Udir. 

ihracata Mukabil 
Avans Veriliyor 
J akas Şirketi Akreditif 

Bedellerini Yüzde 

Gelmiş ise 

Yüz Ödüyor 

Prim 

İhracatımız gün geçtikc;e artm1ya başlamıştır. Dün muhte
lif memleketlere yüz ell i bin liralık mal gönderilmiştir. İh
racatın artması üzerine bankalar avans, takas şirketi de ban
kalara akreditif gelmiş ise primlerin yüzde yüz bedellerini, 
akreditif geluıemiş ise yalnız avans suretile bir kısım prim

Nü mu ne 
Sığınakları 

Yaptırılacak 

Yangın esnasında yaralanıp Cer. 
rahpaşa hastanesine kaldırılan itfai.. 
yecilerin tedavilerine devam edil. 
mektedir. Hastalar evvelki geceye 
nazaran b iraz daha iyileşmişlerdir. 

Arnavutlann Milli 

Bayramı Kutlandı 
İstanbul vilayeti seferberlik mü. 

dürlüğü muhtemel bir hava taarru. Dün, Arnawtlar mlltı JstiklAllerL 
zuna karşı vatandaşların ne şekilde n in 27 inci yılelönümünü, Ayaspaşa

daki sefarethane binasında mera.t.lll"' 
müdafaa yapmaları lazım geldiği hu. 
susunda tertibat almakta ve tetkikat le kutlulamışlardır. 

Bu m erasimde Arnawtluk hüktl.. 
yapmaktadır. Eski binaların mah. 
zenlerinden ne şekilde istifade edile. met inin en ileri gelenleri, başta baş· 

vekil M. Kota, prens Celil, maarif 
ceği fen memurları tarafından tesbit vekili Abdürrahman, meclis reis ve. 
edilmekte olduğu gibi pasif korun. kili Hikmet, muhafız kumandanı 
ma için de bir broşür hazırlanmak. 

mek üzere mühim miktarda çivi, tadır. Hasan Selman ve yüz kişiye yakın 
en büyük devlet memurlan hazll' 

leri vermiye başlamıştır. 
Tütün piyasası 

makine aksamı, mühim miktarda ka- İki yüz bin nüsha olarak hazırlan. 
ğıt, çinko ıavha, emaye eşya getir- k 1 .. b' bulunmuşlardır. Merasimde sefir, 
miştir. Amerikan bandıralı Exprcss :a /a o ~n bu broşur ır ailenin ze- arnavutça bir nutuk söylemiş, bu yıl 
vapuru, makine aksamı, elektrik le. tedırbı. glazlara karşı alınası icap eden milli bayramın bir matem günü ol-

ır er e, yangın zuhurunda yapa. 
t f lt bak 

· · k duğunu anlatmıştır. 
vazıma ı, as a , ır çıvı, imyevi cağı işleri gösterecektir. Ayni zaman. 
ecza, Romanya bandıralı Recelo Ca. d b h 1 Nutku, Arnavutluk milli marşı ve 

a, ev a çe erinde yapılacak sığı. kral marşı takip etmiş, hazır bulu. 
rol vapuru da ecza, pamuk ipliği, naklar icin model ve malumat da ve. nanlar marşları ayııkta ve Arnavut 

Fransızların memleketimizden 100 
milyon franklık tütün almıya karar 
verdikleri haberi piyasalarımızda 

memnuniyetle karşılanmıştır. Bir ay 
evvel tütün tüccarlarımıza Fransa
nın alıcr olduğu bildirilmiş ve tütün 
nümuneleri ile fiyat istenilmişti. 

Tüccarlarımız istenilen nümune ve 
fiyatları Fransaya füldirmiŞlerai. 
:Mübayaa edilecek miktarın bu defa 
taayyün etmesi üzerine tütüncüleri. 
miz hazırlıklarını yapmışlar ve İz
mir piyasasına eksperlerini gönder
mislerdir. Amerika ve İngilterenin 
de İzmir piyasasından külliyetli mik 
tarda tütün alacakları anlaşılmıstır. 
~u itibarla bu sene İzmir piyasasın. 
da Almanyanın yerım Amerika, 
Fransa ve İngiltere işgal etmiş bu· 
lunacaktrr. Yeni piyasadan Roman. 
ya, Slovakya, Mısır rejileri hesabına 
da tütün alınacağı haber verilmekte
dir. Cuma günü Muğla ve Manisa 
vilayetlerinde tütün piyasaları açı

lacaktır. 

kınli ve limon getirmislerdir. rilecektir. 1• ' .1 w 11 . ·· w .. 1 · d 
""---'"'"--~~....- M ,.,. l ..i.. .... se amı ı e sag e erı gogus crın e o-

Cl'ZlJt va ~~~ı .r»ynca De;yvğln, Fatih ve Em>n-<Woi'- 1ara.ır-aun:o~ıy~..,;n;u • . 

Amerikalılar da mal almak 
i•tiyorlar 

Amerika tüccarları memleketimiz
den bir çok ham madde almak için 
alakadar makamlara müracaat et. 
mişlerdir. Yüze yakın Amerikan ti
carethanesi Türkiye ihracatçılarıyle 

tanışmak ve iş yapmak istemekt<:!
dirler. Yapılan mi.iracaatte Amni. 
kaya memleketimizden anason, baha 
rat, tuzlu ve konserve balık, balmu
mu, borasit, muhtelif deriler, av de. 
rileri, fındık, haşhaş tohumu, incir, 
kuru üzüm, kestane, kitre, palamut 
ve hulasası, muhtelif maden cevher
leri, kuşyemi, nohut, safran, sakız, 
sucuk, pastırma, sünger, muhtelif 
tohumlarla yapak ithal etmek iste
nilmektedir. 

Dün getirilen efya 

Son hafta içinde mazot darhğı kazalarında dörder, diğer .kazalarda Konsoloshanedeki merasim 
hissedilmiye başlamıştı. Dün Roman ikişer adet nümune sığınağı yapıla. 
ya ile yapılan ticari anlaşmrya göre cakbr. Bu sığınakların bir kısmının 
ilk parti olarak İstanbula 400 ton projeleri bitmiştir. Yakında inşaata 
mazot gelmiştir. İstanbula başka baslanacaktır. 
partilerde de mazot ve diğer mevad- Bir harp vukuunda pasif korun
dı müştaile gelecektir. Mazotun to. ma isinin polisi alakadar eden kısım. 
nu eskisi gibi 70 liraya satılacaktır. ları ile mesgul olmak üzere emniyet 

Pamuk ihracat Birliği müdürlüğünde bir seferberlik büro
su teşkil edilmiştir. Kazalardı:ı yapı. 
lacak pasif korunma işleri de bu bü. 
ro tarafından idare olunacaktır. 

. . 
nızamnamesı 

Yapak ve tiftik birlik nizamname
si yapılmış ve tüccarların noterlik
ten musaddak imzalarıyle nizamna
me Ticaret Vekaletine gönderilmiş.. 
tir. Devlet Şurasında tasdik edildik
ten sonra birliklerin kurulmasına 
başlanacaktır. 

Pamuk ve zeytinyağ birlikleri kur 
malt için de ayrıca toplanılacaktır. 

Ekmek ve Süt 

Fabrikaları için 

Tetkikata Başlanıyor 

-----o--

Eminönü Meydanına 

Y apllacak Binaların 

Şekli Tesbit Edildi 
Belediye Eminönü meydanının bir 

an evvel tanzimi için faaliyete geç
miş bulunmaktadır. Meydanın et
rafında yeniden inşa edilecek bina. 
ların Yenicamiin tı;ırzına uygun mi
mari vasıfları taşımaları kararlaştı. 
rılmıştır. 

Mimar Prost Mısırçarşısı civarına 
yapılacak binaların ve dükkanların 

sütunlu ve revaklı olmasını tensip 
etmiş, projesinde bu ciheti de teba. 
rüz ettirmiştir. 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır
dar Romanya seyahatinde fırınlar 

ve süt fabrikaları hakkında aldığı 
notları belediye iktısat müdürü Saf_ 
fete vermiştir. Saffet bu notlara gö-
re fstanbulun ekmek ve süt islnini Jf. 
tetkik edecek, bunlara verilecek is- Belediye Yerebat:ma yaptıracağı 

Ayni merasim saat 17 den sonra 
Taksimdeki Arnavutluk konsolosha
nesinde yapılmıştır. Atatürkün hatı
rasına hürmeten beş dakika sükut e
dilmiş, müteakıben konsolosun nut
ku dinlenmiş, sonra Arnavut gençle
ri hep bir ağızdan milli marşlar söy
lemişlerdir. Toplantı saatlerce sür
müştür. 

· Yugoslavya 

Milli Bayramı 
Y ugoslav milli bayramı münase

betile, 1 kanunuevvel tarihinde saat 
onda, Beyoğlundaki Saint - Antoine 
katolik kilisesinde bir "ayini rCıhan!,, 
ve ayni günde saat 11 de de Taksim
deki Sainte Trinite Rum ortodoks 
kilisPsinde dini merasim yapılacaktır. 

O gün, Beyoğlunda, Suterazi soka. 
ğında 19 numaralı Maier apartıma. 
nının 2 numaralı dairesindeki "Ju
goslavenska Sloka,, birliğinde, Yu
goslav General Konsolosu tarafından 
bir resmi kabul verilecektir. Yugos
lav tebaasından olanlar, ve Yugos. 
lavyayı sevenler bu toplantılara da
vetlidirler. 

T A K V I M ve H A Y A 
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ÇA R Ş A MBA 

11 inci ay Gün: 30 Kasım: 22 
Arabt: 13!5P Rumt· 13!i!I 

tikameti bir rapor halinde hazırlrya. belediye binasının bu sahadaki eski 
caktır. Romanyada 14 çeşit ekmek ve tarihl eserlerin ihtısamını boz
yapılmakta ve ekmekler kağıtlara mıyacak bir şekilde yapılmasına ka
sarılarak satılmaktadır. İktısat mü- rar vermiştir. Bunun için o civarda
dürüne Bükreş belediyesinin ekmek ki tarihi binaların evvela birer ma
narh formülleri de tevdi edilmistrr keti hazırlanacak, bunlar tetkik e

================================ ı dil~~~rahlMp~~m~~L 
kaya konacaktır. 

Belediye, yeni binasını yaptırır
ken, Avrupada bu gibi binaları yap
makta temayüz eden mimarlara mü. 

Dün f inlandiya bandıralı Pohc:e 
Anma vapuru, limanımıza ihrac edil. 

SUAL CEV· AP 
Şevval; 17 İkinclteşrin: 10 
Güneş: 7.04 - Öğle: 12.02 
İkindi: 14,29 - Akşam: lll,42 
Yatsı : 18,20 - İmsfık: 5,13 

S - Boyabatta kırk senedir petrol 
çıktı§ı do~ru mudur? 

C - Boyabatta petrol sızıntı halinde
dir. Bu pek mühim bir damar değildir. 
Balıkcsirde ve Midyat ile Müreftede de 
sızıntı halinde petrole tesadüf edilmiştir. 

• 
S - Bazı yıllar leyleklerle kartalların 

muntazam Hflar te9kll ederek m uhare· 
be yaptıklu ı do!\ru mudur ? 

C - Doğrudur. Evvelki sene Erdek 
civarında böyle bir hava muharebesi 
olmuş, hattA yaz mevsiminde şehrimize 
hicret etmiş olan leylekler de bu mu-

• harebeye istinık irin ıtltmlslerdlr. Av-

det ettikleri zaman içlerinde yaralı o
lanlar vardı. Bu tabii şuurlu bir hare
ket değil, insiyakt bir harekettir. Bir 
kartalın bir leyle~l parçıılaması hay
vanları toplu bir halde toplu kartal sü
rülerine karşı harekete gcçmeğe scvket
mektedir. Bu hal kargalarda cta görülür . 
Ekser kargalar yuvalarını bm:an inc:an· 

lara bile toplu bir halde hflcum edP.rek 
gagalarlar. 

• 
S - Aynştayn nazariyesi nedlrT 

C - İzafiyet nazariyesidir. Ayn~tayne 
göre mutlak k1ymet yoktur, her şey iza
fidir. 

racaat edecektir. 

Francala Fiyatlanna 
Zam Yapılmıyo:r 

Son zamanlarda francalalık un fi. 
'yatlarında da hafif bir yükselme gö. 
rillmüştür. Fırıncılar francala fiyat.. 
!arının da yükseltilmesini istemiş.. 
lerdir. Belediye iktısat müdürlüğü 
francalalık un fiyatlarını gözden ge
çirmiş, filhakika hafif bir tereffü ol. 
duğu görülmüşse de bunun fiyatla. 
ra zam yapılacak kadar büyük ol
madığı anlaşılmıştır. 

- Hava Vaziyeti 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı

nan malümata göre, hava yurdun Karade• 
niz kıyılarının şark kısmı ile doğu ve ce· 
nubu şarki Anadolu bölgelerinde kapalı ve 
mevzlt yağışlı, Akdeniz sahillerinde kıs· 

men bulutlu, dlğer yerlerde acık gec:miş, 

rüzgArlar doğu bölgelerde sakin kalmış 

Egenin cenup taranan ile Akdeniz sahil· 
lert ve Orta Anadolu bölgelerinde şlmalt 
diğer yerlerde cenubi istikametten halif o
larak esmiştir. 

Dün tstanbulda hava az bulutlu peçmlş 
rüzııAr cenubu garbiden saniyede 1 - ! 
metre hızla esmiştir. Saat 14 de hava ta:t· 
ylkı 1018,6 milibar idi. Sühunet en y(lk· 
sek 13,!5 ve en düşük 8,5 santigrat olaralı 
kaydedllml~tft'. 
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1 BUGÜN 
Mayin Harbine 
Kati Mukabele 

Yazan: ômer Rı11a DOGRUL 

l• ngiltere ile Fransa hiikfönetle
ri Alman ihracatını azami de

recede körletmek için verdikleri ka· 
rarı tatbik mevkiine koyan emirna
nıeleri neşreltiler. Bu emirname mu
cibince bundan böyle menşei Alman
ya olan ihracat, müttefikler tarafın. 
dan müsadere edilecek ve bunun için 
bu eşyayı taşıyan bitaraf gemiler 
teftiş olunarak bunların muhtevi ol. 
duğu Alman malları da müttefiklere 
ait olacaktır. 
Almanyanın, ihracatını seneler· 

denberi himaye etmekte olduğu na. 
zarı dikkate alınırsa ihracatına ne 
derece ehemmiyet verdiği anlaşılır. 

Filhakika Almanya ancak bu ihracat 
sayesinde yabancı dövizi elde ederek 
kendi ihtiyaçlarını temin edebilmek 
tedir. Bu menbaın kapanması hiç 
şüphe yok ki Almanya üzerinde fena 
tesir edecek, belki de harbin kısal· 
nıasına sebep olacaktır, Meyin harbi 
de, bitaraflardan milhim bir kısmını 
ticaret yapmaktan alıkoyduğu için 
Almanya keneli ihracatım bu yüzden 
de tahdit etmiş oluyordu. Fakat 
nıüttefiklerin verdiği karar u
ınumi \'e şümullü olduğu için bu ka
rarın Almanyaya mühim zararlar 
\'ereceği şüphe götilrmez. Bu yüzden 
harbin daha fazla şiddetlenmesi ihti
ınali de göz önünde bulundurulması 
lazımdır. 

* Alman Radyosu 
Türklerle Arapların Arasını 
Açmağa Çalışıyor 

Berlin radyosunun Arapça neş

riyat yapan çığırtkanı dün akşam da 
'l'ilrklerle Arapların arasını bozmak 
için bir hayli uğraşıp durdu. Onun 
anlatışına göre İngilizlerle Fransız ve 
Türkler, Arap yurtlannı paylaşmak 
için birleşmişlerdir, her gün bu pay. 
laşmayı gerçekleştirmek için pllnlor 
hazırlamakta ve bu planlan tatbik 
için carcler bulm_!Ya ~lış_maktadır • 
lar. Aynı affiimın anlatışına göre, İn. 
gilizlcrle Fransızlann ve Türklerin 
bu vaziyeti aldıkları Araplarca anla
şılmış ve bir takım Arap gazeteleri 
de buna karşı gelmek için neşriyat:ı 
girişmişler, Arap yurtlarının bu üç 
ınüttefik arasında paylaşılmasını 

Protesto etmişlerdir. Yine bu neşri· 
Yata göre Araplar, bu çeşit teşebbüs. 
lere bütün kuvvetleriyle mukavemet 
edecekler, yurtlarından herhangi bir 
Parçanın yabancı bir devlete veril. 
ll\emesi için ellerinden geleni yapa
caklardır. Elhasıl bu çığırtganm an. 
latışına göre Arap yurtlarına karşı, 
'l'ilrklerin iştirakiyle ınüttcfikler ta
rafından hazırlanan bir suikast var. 
dır. Gayesi, harp fırsatmdan istifade 
ederek Arap memleketlerinin mu. 
kadderatına istedikleri şekli verınek 
\'e kendi işlerine yarıyan parçaları 

da kendilerine ayırmaktır. 

Berlin radyosunda Arapça neşri. 
:Y-at yapan adamın bu aslı astarı ol. 
ll\ıyan, fakat mütemadiyen tekrar c. 
dilen, belki de dinleyici bulan bu uy· 
durmalarla mümkün mertebe suları 
bulandırmak, bir takım şüpheler u· 
Yandırmak, bu bahisler üzerinde bir 
takım neşriyat yapılmasına saik ol. 
inak ve bu neşriyattan istifade ede. 
l'ek uydurulan şeylere konuşulan, 
düşünülen hakikat mahiyeti vermek. 
tir. Arap aleminin bu çeşit neşriyata 
ehemmiyet vereceğini sanmıyoruz. 
l:liınize geçen Arap gazetelerinin 
neşriyatı da bu düşüncemizi teyit e
diyor. Bunun böyle olması, Arap a
lemi için takdire değer bir uyanık· 
lıktır. Bilhassa Arap gazetelerinin 
doğrudan doğruya hu neşriyntı istih. 
daf eden ve bu neşriyatın bütün kıy. 
lnetsizliğini ve esassızlığını tebarHz 
ettiren neşriyatına da tesadiif etmek. 
te olduğumuzdan ~erlin radyosunun 
J\rapça çıfırtganı tarafından uydu. 
l'ulagelen saçmaların Arap komsu· 
larıınız üzerinde hiç bir iz bıra~n· 
dığına inanmak istiyoruz. Hatta Ber
lin çığırtganının ileri sürdüğü bazı 
J\rapça gazete neşriytını da tahrif e. 
derek söylediği şüphe götürmez. o. 
llttn için Arap Aleminin uyanıklığını 
takdir etmekle beraber Berlin :rad. 
l'osundaki Arapça neşriyatın bu va
dide ısrar etmesinin hikmetini de 
anlamanın çok güç olduğunu söyle· 
inek isteriz. 

iKi INGILIZ GEMiSi DAHA BATIRILDI 
Almanyaya Göre, lngiltere 
Şimal Denizini T erketmiş 

Mevzilerini 
Bir Taarruzda 

Almanlar, Fransız 
Kullanarak Yeni 

Duman İçinde Bırakan Bir Obüs 
Bulundular, Bir Netice Alamadllar 

Londra, 28 (Hususi) - Ma

yin harbinin bugünkü kurbanı 
2500 tonluk U skmouth adlı İn
giliz vapurudur. Yirmi be' kiş.i
lik mürettebattan üç kifi kayıp
tır. 

Ticaret kruvazörü Rawalpindi'nin 
mürettebatından bir kısmı daha kur
tarılmıştır. Amirallik dairesi bu bü. 
yük geminin batması hakkında şu 
tafsilatı veriyor: 

Rawalpindi muavin kruvazörü, bu ayın 
23 ünde saat 3.30 da Iı:lnndanın cenubu 
şarkisinde cevelan yapmakta iken bir düş
man harp gemisi görmüştür. Kaptan Ken
nedy, bu geminin Doyçland olduğunu 
derhal anlamıştır. Kaptan, düşm:ın gemi
sini sancak tarafına almak için istikameti
ni değiştirmiştir. 

Rawalpindiyi Doyçlanda göstermemek 
ve kac:mRsını tcrn1n etmek için derhal du
man bulutları neşredilmiştir. Bu esnada 
sancak tarafından başka bir düşman ge
mısı görülmüştür. Doyçland, süratle 
Rawalpindiye yaklasmıs ve ona stop et
mesi emrini vermiştir. Rawalptndi, bu em
re itaat etmediğinden Alınan r.ep kruva
zörü, Rawalpindinin baş tarafı istikame
tinden bir ihtar topu atmıştır. Fakat Raw
alpindi, durmaksızın yoluna devam edi
yordu. Bunun üzerine Doyçlnnd, 11 inçlik 
toplarile bir yaylım ateşi açtı. Bu esnada 
iki gemi arasındaki mesafe, 10.000 yarda 
idi. Rawalpindi, sancak tarafındaki 6 inc:

.lik tonu llP ınuluıh.U.. t n...,..;ı..,..,:ı.,.,. _._ 
çüncü yaylım ateşi, Rawalplndideki bü-
tün ışıkları söndürdü ve toplara gülle ver
mekte olan elektrikle müteharrik vinçler! 
kırdı. Dördüncü yaylım ateşi, birinci köp
rüyü yıktığı gibi telsiz kamarasını da yok 
etti. Simdi iki Alman gemisi, Rawalplndi
ye pek yakın bir mesafede bulunuyorlar
dı. 

İkinci gemi, İngiliz muavin kruvazörü
nün arkasından dolaşarak iskele tara!ına 
geçmiş idi. 

Bu ikinci gemi de ateş etmeğe başlad1. 

Rawalpindi, bütün topları istimalden sa
kit oluncaya kadar ateş etmeğe devam e
dildi. Ancak bu gemide yangınlar çıkmış 
ve biraz sonra bütün gemi, alev fışkıran 

bir meşale halini almıştı. İki gayri mü
savi kuvvet arasındaki bu 30 - 40 daki
kalık muharebeden sonra düşman, ateşi 

kesti. Rawalpindinln düşman endahtı yü
zünden pek faz.la hasara uğramış olan üç 
sandalı, denize indirildi. Bunlardan ikisi
nin içinde 30 kadar bahriyeli vardı. Bu 
bahriyelilerin Alınan gemilerine alınmış 
oldukları zannedilmektedir. Saat 6.15 de 
bir İngiliz kruvazörünün takarrübü, Al
manları muharebe mevkiinden uzaklaş-

mıığa sevketmemlş olsa idi Almanlar, ih- arttırmasından korkulmaktadır. Han yet hakkında D. N. B. Ajansı şuma-
timal üçüncü sandalı da alırlnrdı. delsbladdın Berlin muhabiri diyor lumatı vermektedir: 

Rawnlpindi, saat 8 e kadar yanmakta H 1 f 1 
devam ettikten sonra battı. İngiliz kruva- ki: Almanlar, şunu söylemektedir: ava arın ena o ması yüzünden 
zörü, Alman gemilerini bulmağ:ı uğraştı, Bitaraflar İngiliz ablokasına karşı Alman ve düşman tayyarelerinin fa. 
fakat Almnn gemileri, zulmet ıçinde ve protesto etmekle iktifa ediyorlar. Bu aliyeti az olmuştur. 
~iddetli bir yağmur altında meçhul bir is- 'kiti değildir. Harekete geçmeleri ve İngiliz sahilleri açıklarında, bir. 
tikamcte doğru giderek gözden k:ıyboldu- medeni cesaret göstermeleri lazım- çok vapur batmıştır. Denizaltı gemi
lar. d • !erinin ve tayyareleri!'l hücumlaı-ın-

Bütün bunları üçüncil sandalın Chltral ır. 
tarafından alınmış olan ıı kisi nakletmek- Holanda, istesin istemesin Cenubu dan korkmakta devam eden ve do. 
.tedirler. Şarki hudutlarında büyük arazi fe- nanmasını muha~aza altında bulun-

Holandanın zararı yezanlarr dolayısiyle su altında kal- j durmak istiycn Ingiltere, Şimal de-
Spaardam adındaki Holandalı va- mıştır. Yağmurlar Meusse'in kolla- ı nizi~i v~ Şi~a~ Atla~tiğini, buralar

pur, henüz batmamıştir. Fakat ge- rını tasırmışlardır. Bir cok ver1e-roe ı da ıstedıği gıbı. hare.ı{et et.mekte ~
mide büyük bir yangın çıkmıştır. yollar kasten su altında bırakılmak- lan Alman denız kuvvetlcrıne tesll· 
Alevler, bu sabah ta Times Halici tadır. Hatta bazı köylerde sular evle. me emcbur kalmıştır. İzlaııda civa. 
yakininde Kent'in Şimal sahili açı- rin yarısına kadar cıkmıstır. rında. vukua gelen deniz muharebe-
ğında bu gemiyi yiyip bitirmekte idi. H bı· ~ı . si, 15 santimetrelik sekiz topla mü-

arp te ıg erı hh b' t ·u · k ·· 
Alınanyanın mayin muharebesine ce ez ır ngı z muavın ruvazo. 

Faris, 28 (A.A.) - Diln akşıımkl Fran- ·· ·· b t lm d d 1 d 
başlamış olduğu tarihtenberi Holan. runun a mış o asın an o ayı e-

sız h::ırp teblijtinde söyle denilmektedir: 
da ticaret filosu 31.000 ton kaybet- S::ıbahleyin Moselle'!n şarkındaki mm- ğil, fakat bir deniz muharebesinin 
miş ve 120 kişi telef olmuştur. Ho- takad:ı mevzii olmak üzere piyade ve top- bu mıntakanın merkezinde vukua 
landanın kara sularında, bir çok ser- çu faaliyeti olmuştur. Cephenin sair aksa- gelmiş bulunmasından dolayı, !ngil-
seri torpiller görülmüştür. Vlissin· mında işara dder bir şey yoktur. terenin zaafına bir işarettir. 

Akşam tebliği: ş· d · · L1 d G 
gen'de 14, Zandvort'da 2, Castricum ımal enızinı, yo eorge'un Cephenin her tarafında gün sakin f!eç-
da 2, Scheveningen'de 1 ve Auddorp mi$tir.Topçu mevı.it bir faaliyet ıtöster- da söylediği gibi teslim etmiş olan 
da 2 mayin görülmüştür. miştir. Almanların 6000 tonluk Trlsels ve İngiltere, bundan sonra Şimal At. 

Nakliyattaki müşkülat dolayısiyle 4600 t.onluk Santafe yük vııpurları, harp lantiğinde de ayni dereceue zaaf gös 
Hollandada benzin, petrol ve maden gemilerimiz tarafından, açık rlen!ıde mti-

sadcre ve Fransız limanlarına sevkedilmiş- termektedir. 
yağı fiyatı yükselmiştir. !erdir. 

İngiliz sahilinde mayine çarparak Bertin, 28 (A.A.) - 28 teşrinisani sabah Bir Alman taarruzu 

batan İsveç "Gustave Reuter,, petrol tebliği: Paris, 28 (A.A.) - Havas A]an:sı 
J?emisioin bütün mür ttcbatı ıırta- Garnta, ceııhenin bazı noktalarında ha- askeri vaziyet hakkında ;>u mahirna-
rılrnıştır. fit keşıt kolları ve topçu faaliyeU olmuş- k d" 

tur. tı verme te ır: 
Sürüklenen mayinler Tayyare faaliyeti, havaların fenrılığı yü-

Mayinler dolayısiyle Danimarka zilnden ancak hudut civarlarına inhisar et
ile Bornhom adası arasında seyrüse- miştir. 

Amiral Marı;chall'in kumandası altmdafain tatil olunmuştur. 
ki Alman deniz kuvvetleri Afüıntik deni-

İsveç mayin tarak gemileri, şirn- :r:inin şlmaUnde Feroe adası ile Groenland 
diye kadar Sund Boğazının İsveç'e adası arasında keşif cevelanı yapmı;;tır. Bu 
ait sahilleri boyunca fırtına esnasın- kuvvet İı;lande adaı:ı civarında İngiliz 
da yerlerinden kopmuş 23 Alman .ftawalpindi muavin kruvazörüne tesadüf 

ve kısa bir musademeden sonra bu geml-
mayinine tesadüf edilmiştir. yl batırmıştır. Derhal tahlüılye ı~tne baş-

!sveç hükı1meti, Almanların İsveç lanmış ise de mürettebattan ancak 26 kişi 
karasularında ve 4 mil murabbaı sa· kurtarılabilın1şUr. 
hada mayin tarlaları vücude getir- Berlln, 28 (A.A.) - Ordu başkuman-
melerinden dolayı dün Berlin nez- danlığı tebllği: 

Londra sınıfı bir İngiliz kruvazörü, 
dinde protestoda bulunmuştur. İs- Shotiand adalarının ~arkında Scaja Flox 
veç bu sebepten dolayı uğrıyacağı gallbl Yarbay Prlen tarafından torpil12n
zayiat için tazminat istemek hakkznı miş ve imha edilmistir. 
da mahfuz tutmuştur. Londra sınıfı kruvazörler takriben 9100 

H ı tonluk olup, 32 mil yaparlar ve 1917-1928 
O andanm vaziyeti de inşa edilmiştir. 20.3 santimetrelik ve 

Aınsterdam, 28 (A.A.) - Abloka- 810.2 santimetrelik sekizer toplan vardır. 
nın şiddetlenmesi üzerine Almanya- Almanların bir iddiası 
nın Holanda üzerindeki tazyiki de Berlin, 28 (A.A.) - Askeri vazi-

"Moselle'in Şarkında Almanlarm 
dün akşam üzeri bir ileri Fransız 

mevziine karşı yaptıkları hareket her 
zamankinden başka bir şekilde ol
muştur. Bir bölükle yapılan bu ha. 
reket, Fransız mevziine karşı bir sa
at süren fevkalade şıd~tli bir topçu 
ateşinden sonra yaptlmıştır. Alm:m 
askerleri siperlerintlen çıkarken, 

Fransız mevzileri yeni bir topçu ate
şi karşısında kalmıştır. Almanlar 
mevzilerin etrafına duman obüsleri 
atmışlardır. Öyle ki, kalın dumc:n 
tabakaları Fransız mevziini tecrit et. 
miştir. Fakat bu nevi hareketlerinin 
şu mahzuru vardır ki, rüzgarın tesi
rile bu dumanlar Fransız mevziini 
Almanlardan gizlemiştir. Müsademe 
mitralyöz ve tabancal:irl:ı cereyan et
miş ve Almanlar bekledikleri netice. 
yi elde edememişlerdir." 

HADİSELERİN iÇYüZU 
• lngiliz ve Fransız Parlamentolarının fevkalade 

içtimaa davetinin sebepleri funlardır: 
lngilterede harbin ilanındanberi hükumetten, ln
gilterenin harbe girişinin sebeplerini izah etme
si utenmektedir. Ba,vekil mütemadiyen bu tek
lifi reddetmiş, şimdi bu kabil münakaşalara gir
menin zamanı olmadığını aöylemi1tir. Bunun 
üzerine muhal.iller hali bir içtima akdini teklif 
etmi,lerdir. Fakat şimdiye kadar hükumet buna 
da razı olmamı~tır. Son zamanlarda harp ıebep
leri açıkça ilan edilmedikçe Hindistanın harbe 
girmeyeceğini bildirmesi, bu meseleyi daha müb
rem ve müestacel bir hale getirmiştir. Anlaşılıyor 
ki muhaliller bu noktada ısrar etmi,lerdir. 
/ngilterede mevcut ikinci bir cereyan da Bahriye 
Nezaretinde bulunan Mister Churchill'in BQfve
kalete getirilmesidir. Muhalifler bunun için de 
ötedenberi Parlamentonun hali olarak toplanma· 
sını istemişlerdir. 

Vçüncü sebep de denizlerde harbin şiddetlenme· 
•İ üzeri.ne alınman lii.zım gelen tedbirlere ait ve
rilen mühim kararların Parlamentolarca ta.di. 
kidir. 

• 
• Alınanya, f ııgiltereye taarruz edecek Alman hava kuv.' 

• 

''etlerinin muayyen bir yükseklikte Holanda iizerinden 
geçmesine miisaade edilmesini Holandadan istemiştir. 
Holanda hu teklifi reddetmiştir. Bunun üzerine Alman. 
Yll Jlolandayı istila ile tehdit etmiştir. Ve bu tehdit ile 
Holanda:vı yolıt getireceğini ummuştur. Fakat bu tehdtt 
de ınüsbet netice veı-memiştir. Bu sebepten Almanlnrın 
lngiltere üzc-rine yapmayı düşündükleri hava taarruz. 
!arı ı:ecikıııi~tir. 

* Almanyanın, F elemengin zengin müstemlekele-
rinde, ve Kraliçe Vilhelmina'nın şahsi servetinde 
gö~ü vardır. Çünkü Holanda Kraliçesi dünyanın 
en zengin kadını olarak marul olup senelik vari
datı 300,000 lngiliz lirasıdır. Bu sebeple Alman
ya, Prensea Julyana'nın Alman Prensi Bernlıard
la evlenmesine büyük ehemmiyet vermişler ve 
buna siyaıi bir renk uermek istemişlerdir. Fakat 
Kraliçe, bu izdivacın Holanıla Üe Almanya ara· 
sında bir evlenmek demek olmadığını söylemiştir. 

* Almanlar, Bulgaristanı komşulan aleyhine tahrik için 
!;On w:aınanl:ırdı- pek çok para sarfetmişler, ve Sofyada 
siyast tesirler icrasına çalışmışlardır. Almanya, Bul. 
garf~tanı, P.omanya, Yunanistan ve Yugoslavyadan a. 
nzl tsteme!e teşvik etmiş, Bulgarlara birçok harp si. 
Uhı \'e mühtmnıat vermi$, Bulgar htikfunetini Balkan. 
larda bir ştJrl~ membaı olarak kullanmak istemhtir. 
Fakat hUtün bu teşebbüsler akim kalmıştır. 

3 

Falih Gemilerinin 
Yolu! 

Yazan: 8. FELEK 

V alimiz LUtfi Kırdar, Hasahır 

arsasına yapılacak stadyomun 
planını tetkik ederken, İstanbu1un 
fethi sırasında Fatihin, gemileTini 
buradan karaya çıkarıp, öteki sırttan 
da Halice indirmiş olduğunu düşüne. 
rek, i!in tarihçiler tarafından ince. 
lenmesini muvafık görmüş. 

Dedelerimizin bu güzel şehri zap. 
tederken, o zamana göre değil, şimdi 
bile harika telakki edilecek bir hü
nerini gençliğin harman olacağı bir 
yer olan stadyoma bir nişan taşı ile 
çakmak cidden takdire değer bir !İ· 
kirdir. 
Yağmur yağdığı zaman bir çok so

kaklarından hBla araba yürütemedi. 
ğimiz İstanbulda koca bir donanma. 
yı karadan yürütmek her kabadayı. 
nın karı değildir. 

Bu mesele vaktiyle dedelerimizin, 
babalarımızın hatırına gelmiş o1sa 
idi, oraya ev\•ela bil' ahır yapılması. 
nı belki hoş görmezler, sonradan da 
gazhane gibi bir şehir için hakikaten 
çirkin bir manzara teşkil eden du· 
manlı \'e isli bir müessesenin orada 
kurulmasına miisaade etmezlerdi. 
Teşekkür olunur ki bugün orası 

gençJik kaynağı olan stadyom gibi 
asil bir müesseseye arsa oluyor. 

Yalnız endişe ettiğim bir nokta 
var: 

Sakın içerilemesinler ve Üzerleri· 
ne almasınlar. Tarihşinaslarıınız ve. 
ya öyle geçinenler içinde bir takım 
kimseler var ki; kararına ve reyine 
ehemmiyet verdirmek ve efkıln umu 
miyeyi üzerine çevirmek için şu ve. 
ya bu bina yahut taşa umulmadık ve 
inanılmadık kıymetler vererek ora· 
da yapılacak her nevi imar ve deği· 
şiklik hareketlerine engel oluyorlar. 

Burada kimseye tariz niyetinde ol. 
mı~·arak yazdığım bu satırlann mi. 
sal ile teyidine bilınem lüzum görür 
mÜ!'iÜnüz? 

Onun için korkuyorum ki; bir ta. 
rlh bilgici ~ıkıp: 

- Nedir orada yaptıitnız? • 
- Efendim, stadyom! 
- Staclyom da nedir? 
- İçinde futbol oynanır, koşulur, 

atlanır .... 
- Anladım, anladım! Oyun ma

halli. Burası ecdadımızın Kostanta· 
niye fethinde kalyonları geçirdikle. 
ri mahaldir. İçinde o zamanm kadir. 
gaları tarafından çizilmiş izler mev
cuttur. Böyle oyun yeri yapılması la. 
übalillk ve hürmetsizlik olur. Allha. 
lihi ipkası lazımdır. 

Derse o zaman hapı yutarız. Hapı 
yutarız da bir şey oluruz demiyorum. 
İş geri kalır. Haydi bir takım 
komisyonlar kurulur. İzler araştırı· 
hr. l\fakaleler yazılır. Öteye beriye 
takrirler verilir. Fotoğraflar çekilir. 
Heyetler mahallinde tetkikat yapar. 
lar ve iki üç sene böyle vakit kay. 
bettikten sonra stadyomun inşasında 
mahzur olmadığı meydana çıkar anı. 
ma iş hızını, tadını, tuzunu kaybe
der. 

işte bu korkudan dolayı naçiz bir 
tav~iyede bulunacağım. Bu işi uzun 
derln incelemekten ziyade gemilerin 
hangi tarihte kara yoluyla Halice in
diğini tesbit ettikten sonra stadın 
kapısına mı olur, içerisinde metha· 
lin tam alnına gelen yerine mi olur 
bir büyük kitabe koyarak 1453 te 
Türk gemilerinin buradan Halice in
diklerini yazmak kafidir. 

Benim tecrübem, fazla karıştırır. 

sak vallahi Hasahırın kaldırım tasla
rı birer antika olur, sonra saklıyacak 
yer bulamayız. 

Halifax, Sovyet 
Sefirile Görüştü 

Londra, 28 (A.A.) - Lord Hali. 
faks, Sovyetlerin Londl'.'.:ı Sefiri::ıin 
kendi arzusu üzerine t>ir mülakatta 
bulunmuş, her iki memleketi allı.a
dar eden bazı meseleler görüşü lmii.ş
tür. Sovyetlerle Finlandiya arasın. 
daki münasebatın da bu mülakat es
nasında gözden geçirlldıği zannolu· 
nuyor. 

Bu Yıl Nobel Sulh Mükafab 
Verilmiyecek 

Oslo, 28 (A.A.) - Nobel sulh mü
kafatı, bu sene verilmıyecektir. 



TA N Z9. 11. 939 

SPOR: RAGBET BÖYLE OLURt ....... , ...................... . 

' mam!' İstanbul halkının tekrar tekrar görmek suretile gösterdiği coşkun r::ı.ğ bet ve umumi arzu üzerin~ 

Tan Kupası 
Maçları İçin 

Yeni Kararlar 

Mi LLi ve ALEMDAR Sinemalarında ANKARA RADYOSU 
Dehalı ses sanatkarımız MÜNİR NUREDDİN'in alkışlarla seyredilen ilk filmi Tilrkiye 

Tf\rkiye 
Radyodifüzyon Postaları 

Radyosu Ankara Radyosu 
Da lga Uzunluğu 

:• ....... •••••• .... cwwwwwwa•a aaasuw••• ______________ , ______ __ ...... ._...•-••• .. •---•·-----·-------

1ALLAH1 N CENNETi! 
T. A. P. 

1648 m. 
31.7 m. 

182 Kes. 120 Kw. 
9465 Kes. 20 Kw. Geçen halta toplanan İstanbul 

rnaarü beden terbiyesi komitesi, 
"Tan Kupası,, maçlarının fikstürünü 
tanzim etmiş idi. Bu fikstüre göre 
haftada altı maç yapılacak ve bır 

devreli olacak şampiyona on bir haf. 
tada ikmal edilecekti. Müsabakaları 
her üç stadda birden idarenin güç. 
lüğü ve ikinci küme maclarının de.. 
vamı dolayısile saha alınamaması 

fikstürde bazı tadilat yapılmağı icap 
ettirmiştir. Verilen karara göre, 
haftada dört maç yapılacak ve bu o. 
)'Unlar iki stadda oynanacak ve şam. 

piyona on altı haftada ikmal edile-

···-----·-·······--·-·-···-..... --···-·-.. -----------····---· .. ······ ....... -.......... -········--------·----------------= 
2 İNCİ HAFTA ZAFERLE DEVAM EDİYOR Çarşamba, 29. 11. 1939 

DİKKAT : Programa sayın halkımızın bu kadirşinaslığma bir cemile olarak ayrıca nefis bir sanat eseri olan 

MERCAN A D A S 1 Büyük Filmi ilave Edilmiştir. 
12,30 Program ve memleket saat ayarı. 

12,35 Ajans ve meteoroloji paberlerl, 12,50 
Türk müziği (Pl.), 13,30 - 14,00 Müzik 
(Küçük orkestra - Şef: Necip Aşkın): Mümessilleri : l\.iİCHELE MORGAN - JEAN GABİN 

1 - Sidney Jones: Gey:ıa operetinden 
potpuri. 

2 - Pepi Müller. Küçük serenade. 

Bu Akşam SÜMER Sinemasmda 11\~ATROLAR 1 
3 - Fried Valter: Rüya (Keman solo ve 

orkestra için). 
4 - Leopold: Nil nehri kenarlarında. 

Bütün musikisi ... ve bütün aşklarile İspanya .. : 

1 

Şehir Tiyatr osu 
5 - Robert Stolz: Viyana geceleyin gü

zeldir. "KARMEN,, ve "E~DULUS GECELERİ,, nin parlak yıldızı 

cektir. ı EMPERİO ARGENTİNA 
T EPEBA$1 " O R A M ., KISMINDA 

Bu akşam saat 20.30 da 
e Ş E Y TAN. 

18,00 Program, 18,05 Memleket saat a
yarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 18,25 
Türk müziği (Fasıl heyeti), 19.25 Konuş
ma (Dış politika Mdiselerl), 19,40 Türk 
müziği: Çalanlar: Fahire Fersan, Cevdet 
Çağla, Vecihe, Şerif İçli, Refik Fersan. 

TEŞEKKÜR 
dansları • . • şarkıları . • Serenadları ve gitarlarile Komedi Kısmı t etikISI caddesin~e 

Bugün saat 14 de ( K EL OGLA N 
Çocuk Oyunu) Operet Esbak Tahran Büyük Elçisi aziz 

babamız B. Sadreddin Sayman'ın Ö

lümünden doğan büyük acımızı pay. 
laşmak lütuf ve nezaketinde bulu
nan sayın Hariciye Vekiline, Gala. 
tasaray klübüne, İstanbul Su ıdare
sine, merhumun arkaıiaşlarına, bü
yüklerimize, yakınlarımv.a ve dost. 
larımıza ve onu hasta yatağında hu. 
susi bir dikkat ve alaka ile tedaviye 
koşan doktor B. Necmeddin Rifat ile 
Doktor B. Mey'e sonsuz şükran ve 

S P A N Y O L İ T A ' yi 
Bu akşam 20,30 da Ok uyın: Semahat Özdenıeı: 

Hakiki İspanyol müzik ve gitarlarının iştirakile İspanyada çevrilen i
kinci büyük İspanyol filminde görünüz. AŞK. GÜZELLİK . NEŞ'E -
DANS - ŞARKI ve ZEVK FİLMİ. İlaveten: EKLER JURNAL en mü
mih ve en hakiki harp ve dünya havadisleri. Yerlerinizi evvelden al-

• KAN KARDEŞLER • 

Halk Opereti 

1 - Hicazkar peşrevi, 2 - Osman Ni
hat: HicazkAr şarkı (Ellere uzaktan bak), 
3 - Afik Bey: Suzinfık şarkı (Çekme ele
mi), 4 - Arif Bey: Suzinfık şarkı (Papu
suna ermek), 5 - Cevdet Çağla: Keman 
taksimi, 6 - Münür Nurettin: Suzin.Ak 
şarkı (Durmadan aylar geçer), 7 - H. 
Mehmet: Suzinak şarkı (V:ldeylemiştin ey 
peri). 

•m::1••••------------------- dırınız.•••••••••--s# Bu akGam ( Eakl Ça~layanda) saat 21 de 
e GÖ NÜ L BELASI • 

teşekkürlerimizi arzederiz. ı 
Merhumun çocukları: 

Bedriye, Mecdi, NUkhet, Necip 

Sultanahmet 1 inci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Davacı Minas Sa. 
hakyan tarafından mtiddeaalcyh Şel 
Kumpanyası ve Petro ve Dimitri a- : 
aleyhlerine açılan istihkak davası- ı 
nın icra kılınan duruşmasında: 

,. Fransız muharrirlerinden SACHA GUİTRY'nin 
Kaleminden hayat alan meşhur 

K A D R i L 
Fransanın en büyük bir tiyatrosunda tam 14 ay alkış ve takdir 

topladı. Sinema aleminin sönmez yıldızları 

Gabby Morlay - Sacha Guitry - J acqueline Delubac 'in 
Kudretledn den yaratılan 

K A D R 
• 
1 L de 

Fransız sinemacılığının en büyük bir zaferi, Fransız zevkinin en 
canlı bir misalidir. Bu şaheseri 

Yarın akşamdan itibaren 

L -A L E 1 de 
Görmeğe hazırlanınız. Numaralı biletler şimdiden satılmaktad1r. İ
laveten: Renkli MİKEY ve en son METRO JURNAL. Tel: 43595 ........................................... ~ 

69 .......................................... , 

ÇENBERLITAŞ Sinemasında " 
BUGÜ'NDEN İTİBAREN FEVKALADE BİR PROGRAM 

1. SEVDA KAMP 1 
GİNGER ROGERS - DOUGLAS F AİRBANKS Jr. 

Emsalsiz r;ençlik, arkadaşlık ve büyük aşk filmi 

2. TAVSİYE MEKTUBU 

Davacının bundan evvelki celsede 
mahkemeye gelmemesi hasebile, da
vayı takip etmediği takdirde sarfına. 
zar etmiş addile gıyabında karar ve. 
rileceğinden bahsile tebliğine karar 
verilen gıyap kararının, müddea. 
aleyhlerden Şel Kumpanyası Vekili 
avukat Yervant Latlf tarafından 
şimdiki ikametgahı olan Mahmutpa. 
şada Yeşildirek Koca mmJ.O a teb
liğ edilmek üzere, mumaileyh Mi
nas Sahakyanın gösterilen mahalde 
bulunmadığı ve yeni adresinin de 
belli olmadığı şerhile mübaşiri tara
fından verilen meşruhatla iade edil. 
miş ve mahkemece 15 gün müddetle 
ilanen tebligat icrasına karar veril
miş olduğundan tarihi tebliğden iti. 
baren 5 gün içinde itiraz etmediği ve 
muhakemesinin icrası için tayin kılı- ADOLPHE MENJOU - ANDREA LEEDS 
nan 18 - 12 • 939 tarihine rastlıyan İçtimai bir hayat faciası 
pazartesi günü saat 10 da mahkeme. Nazarı Dikkate: Her hafta pazartesi ve salı 

de bulunmadığı takdirde gıyabında ucuz HALK Gu·· NLERI Duhurıye Husuat F!alkon 
karar verileceği gıyap karan tebliği 10 kuruş 15 kuruş 20 kuruş 

yerine olmak üzere ilan olunur. 1 ~-----• Telefon 22513 ••••••' 

~··.• .. •-•.•_•_• .. •-• .. •.• .. • .. • .. • .. • .. • .. • .. •.• .. • .. • .• •u• .. •.• .. • .. •.~•-... llllllllllll•lll•Jmllllllllllllllllllllllllllllllllllll• .. 111111111111111 .. b•u .. •y•u .. •k, 
Şehzadebaşı Taksim sinemasının 3 hafta üst üste gösterilen senenin en 

TURAN · FERAH NE Ş i DE i 
1EçMnE l. (Ümit Şarkısı) 

B 
.. sin1emalarınd'1. Ses kraliçesi ÜMMÜ GÜLSÜM'ün O?dne.sed 

ugun 1 den itibaren TüRK .,E SÖZLÜ APÇA ŞARKILI .................... ._-.................. ___ .. y - AR 
PROGRAMA E:bedi Şefimiz A TATÜRK'ün birinci ölüm yılı mü- ~:-_______ .. _ _.. ____ _ 

nasebetile Aı."\IKARA ve !STANBUL'da yapılan me- i FERAH . TURAN 
:iLA VETEN : rasiın ve Cümhuriyetin onuncu yılı dönümünde A- İ . 

l'ATURK'ün TARİHİ NUTUKLARI. ~---·-----·----·-···-····· ...... : 

YENİ NESR1YAT: 
Sadi Salonu 

ARKITEKT (Mimar) - Bu derginin Mualla - Salahattin Pınar ve arkadaşları 
103 - 104 üncü sayılnrı zengin mündere- Her akşam Saı: _ Caz - Varyete 
catıa intişar etmiştir. P azar günler! matine ,r ........................ -. ..... , 

Bu Akşam M E L E K Sinemasmda 
Senenin en nefis, en güzel filmi 

HONOLULU 

20,05: Türk müziği: Halle tarkUleri 
Çalan: Sadi Yever Ataman. 
Okuyınlar: Azize Töz111m, Mahmut Ka· 

rı n daı. 

20,20 Temsil, 20,50 Konuşma (Haftalık 
posta kutusu), 21,10 Müzik (Riyaseticii.m
hur bandosu - Şef: İhsan Künçer): 

1 - Bryk Al: Türk zafer marşı. 
2 - Adolf Schreiner: Yakın ruhlar 

(Klarnetler için konser). 
3 - F. Schubert: Rosamunde (uvertür), 
4 - F. Casadesus: Mistral'in bir şarkısı. 
5 - J. S. Bach: Toccata ve Fugue (Re 

Minör). 

ACI BİR KAYIP 
Tekirdağ Meb'usu (Cemil Uyba. 

dın'ın) refikası hamiyetı ve herkese 
iyiliği ile tanınan çok kıymetli ve 
münevver kadınlarımızdan Bayan 
Ayşe Nimet Uybadın müptela oldu
ğu hastalıktan kurtulamıyarak Ce
nabı Hakkın rahmetine kavuşmuş
tur 

Cenazesi 29.11.939 Çarşamba gü-
nü sabah saat onda Haydarpaşa Nü
mune hastanesinden kaldırılarak İs. 
tanbula nakil ile öğle namazı Beya
zıt camiinde kılındıktan sonra Mer
kez Ef. kabristanındaki aile makbe
resine defnedilecektir. 

Mevla kederdide ailesine sabır ve 
merhumeye rahmet ihsan eyliye. 

Umumi Meclis Azasından 
Hayri Uğur Vefat Etti 

İstanbul Umumi Meclisi Daimi en. 
cümen azasından Hayri Uğur, dün 
gece vefat etmiştir. Kendisi cuma 
akşamına kadar Daimi Encümende 
çalışmış, sonra evine gider gitmez 

Baş rolde: hastalanmış, hastaneye kaldırtlınış, 
Dünyanın birinci pankreas iltihabı olduğu anlaşılmıi-

dansözü tır. Müda:f:aai Hukuk ve Parti teş. 
Filme ilave olarak: FOKS DÜNYA HABERLERİ ve Prof. FUAD kilatında büyük hizmetleri sebltat 
KÖPRÜLÜYE Pariste Sorbon Üniversitesinde Fransız Ciımhurreisi etmiş, çalışkan bir zat idi. 
önünde yapılan büyük merasim. Bu akşam için loca kalmamıştır, Cenazesi bugün Lalelideki ika. 

Numaralı koltuklar sabahtan itibaren satılmaktadır. Tel: 40868 metgahından kaldırılarak Edirneka-

~--------·--··---------••••••' 1 pıdaki şehitliğe gömülecektir. 

- Ayağın uğurluymuş evlat, dedi. Ben bunu bir
kaç ay sonra bekliyordum. Millet kurtuldu. Şevket! 
Mektupçuy~ sö~l~ bi~inci telgrafı hükumet meyda. 
nında okumak ıçın bır merasim programı hazırla
sın. Doktor! Sen de oğlumla beraber merasimi ida
reye :nemursun. Süleyman Emini, bütün sürgünle. 
ri toplayın. Bir saat sonra hepsini kabul edeceğim. 

IE5) 
~ 

rc5) 
u=?J EK 

ra ltalyanlan bire kadar denize dökaeektik. Ne ça
reki, Balkanlar ayaklanmak üzeredir. 

- ltalyanlarla sulh olursa, Balkanlarda dövüşü~ · 
rüz! 

- Tabii, fakat nasıl döneceğiz? 

- Tunus - Manilya - Paris - Semplon yolile. Tn-

Milletle beraber doktorun canı da kurtulmuştu, 
fakat kaibinden ve hayatının özünd~m yaralıydı. De
mek Hayatüddevle ailesi söndürülmüş, karısı öl. 
müş ve bebeği ... Eğer bebeğin bulunduğu yer bilin. 
seydi paşa söylerdi. Onu da arar bulursun, deyişine 
göre bebek meydanda yoktu demek. 

Doktor Jı'erhat, sevinç ve ıstırap hisleri arasında 
~ndeliyerek çıktı. Vazifeyi verenle, verilen vazife 
büyüktü. Başka bir şey düşünmeğe zaman ve ım
kô.n yoktu. Ortalık durulduktan sonra, paşanın de
diği gibi hareket etmek en doğru yoldu. 

Recep paşa harbiye nazırı oldu. Trablustan ayrı. 
Jırken, memleketin politika ve sivil lşlerini Ferhat
la Yusuf Şetvan beye bıraktL 

- Oğlum doktor, her şey yoluna girdi. Sen bir 
müddet daha burada kal. Emretmiyorum, hatJiım 

lçin ... 
- Her isaretiniz benim için bir fermandll' paşam. 
- Burcda ittihat ve Terakki Cemiyetini kurar. 

sın. Halka hüriyeti, meşrutiyeti anlatırsın. Şurasını 
ehemmiyetle söyliyeyim: Buradaki Italyanlara dik. 
kat et! Benim zamanımda kıpırdayamadtlar ama, 
belki ben gidince cesaret alırlar. Sana şifre ver:;,in
ler, her gtln doğrudan doğruya harbıye nezaretinde 
b:mimle muho.bere edersin. Romanın burada gözü 
var. BUJJu Abdülhamide bir türlü anlatamadım. Ba-

YAZAN: AKA GÜNDÜ' 
kalım bizimkilere dinletebilecek miyim? 

Recep paşa Istanbula gitti. Harbiye nezaretınde 
çallşmıya başıadı. Bir gün vazüe başındayken, anc;1. 
zm öllıverdi. Anjin dediler, sekte dedt...er, kan hü
cumu dediler, bin türlü ilmi sebepler gösterildi. Fa
kat hiç kimse Recep paşanın o gün c;araya gittiğini, 
Abdi.ılhamitle bir iki saat konuştuğunu ve o sırada 
şerbet içtiğini ileri süremedi. 

Recep paşa, Abdülhamid.in suikasdına kurban git. 
miştir. 

Ittihat ve Terakki Cemiyeti bunu kurcalıyamaz
dı Çünkü vaziyete hakim göründüğü halde değildi. 
Hakikatte Abdülhamit kuvvetliydi. .Söyle bir şeyi 
inceler de, doğru olduğu meydana çıkarsa. Abdül
bamidi ma.hkUrn etmek lazım gelecekti. Hürriyetin 
ilk gi.mlerincıe bun a cesaret edecek yoktu. Hüküme. 
te gelince; hükumet te Ittihat ve Terakkiye day.&
nıyordu. Bu dayanıştan aldığı kuvvet, tabii hakiki 
bir kuvvet değildi. Fakat tarih denilen esrar yırtrcı 
el, bir gün bu vakayı da meydana çıkaracaktır. Da. 
va başı şudur: Büyük Recep p~şayı, Abdülhamit ze. 
hirletti! 

No. 14 
31 m;ırt isyanından sonra, Abdülham~t tahtından 

kovuldu, Sdiıniğe sürüldü. Bu iş yine kurcalanma
dı. Çünkt; b-;.ına benzer binlerce iş vardı. O zaman 
hepsini birden kurcalamak lazım gelecekti. Halbu· 
ki, mernleket politika kavgalarına başlamıştı, hatt~ 
gırtlağına kadzr saplanmıştı. Işte bu~ünlerdeydi ki, 
Italyan donanması ansızın Trablusgarbı boınbardı. 

man ve işgal etti. 
Tra.blL.tsgarp muharebesi başladı. Karal arda bi~ 

galiptik, denı-zlerde onlar hakimdiler. Istnnbuldaı: 

koşup gideı' Enver bey, Bingazinin, Mustafa Kema: 
Bey, Tobruk. ve havalisinin, Paristen koşup .Tunw 
yolile yetişer. Fethi Bey (Ali Fethi Okyar) Trablu· 
sun kumandalarını ellerine aldılar. 

Doktor f'l:ırbat her üç cephe arasında vazife me. 
kiği dokuyordu. 

Bingazi mektupçusu ve cephenin gön üllü müfre. 
ze kumandanlarından lbrahim Süreyya (KocaeJi 
mebusu lbrahim Süreyya Yiğit) bir gün şu haber: 
verdi: 

- Doktor, haberin var mı? Zaruri bir sulh yapı. 
lıyor. Eğer buna mecbur olmasalardı, az zaman son· 

san dövü§meğe karar vermeğe görsün, yol mu bu. 

lunmaz, iz mi? 
Doktor F'e:-hat ve öteki arkadaşlan dediklerini 

yaptılar. 

Neye yarar ki, Komanova felaketinden sonra, 
doktor Tevflk Rüştü ve gazeteci Ethem Hidayetle 
beraber Buda - Peşte yolu ile lstanbııla dönmeğe 
mecbur kaldılar. Istanbul bir ıstırap, felaket ve mu
hacir mahseriydi. Hadımköy mütarekesinden sorıra 
sulh imzalanmıştı. Yeni kurulan milli müdafaa ce.. 
miyetine memur edildi. 

Doktor Ferhat, bir makine adama dönmüştü. 

Meşhur Müşir Deli Fuat paşa, milli miıdaiaa ce. 
miyetinir. u mumi reisiydi. Bir içtimada doktora çı.. 
kıştı· 

- Doktor! Dedi. Sen artık çok oluyorsun! Sana 
bır bafLa mecburi izin veriyorum. Evine gidecek
sin, bir hafta, mutlak bir istirahate \ekıleceksin. Bi
ze göreceğin iş ne kadar lazımsa, sıhhatın de o ka. 
dar lazım! Ne kadar sıhhatte olursan, o kadar çok 
hizmet edersin. Kendini öldürmek mi istiyorsun? 
, - Fakat paşa hazretleri... 
• :........ Laf yok! Bir hafta mutlak istirahat! Soldan 
geri marş! 

(Devamı V'lr) 
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GÜNÜN MESELELERi 

Anıt· Kabir 
Hakkında 
Düşünceler 
B aşvekil Bay !tefik Saydamın, 

Mecliste, "Anıt • Kabir,, hak
kında verdiği izahat arasında öğren. 
dik ki bu esere, içine bütün Türk u
lularını alacak bir Panteon mahiye. 
ti verilmesini düşünenler vardır. 
Bize kalırsa, bu niyet, fazla taraftar 
bulabileceğini hiç sanmadığımız bir 
dUşUnüştür. Bizde bu kanaati uyan
dıran da, bu hususta geniş bir , ·a
tandaş kütlesi içinde yapmış bulun. 
duğumuz anketin verdiği neticedir. 

Atatürkün de söylediği gibi, 
"TUrk vatanında, bir çok Mustafa 
ltemaller vardır.,, 

Ve hiç şüphe yok ki, bu l\fm.tafa 
İ{eınallar, yarın bu memlekete, bi
ter azametli '\'e ebedi abideye hak 
kazanacak derecede büyük hizmet
ler göreceklerdir. 

Fakat bütün bunlar, Atatürkün, 
'l'Urk tarihindeki emsalsiz ve husu. 
fiİ ınevkiini, deği tirmez. Her Türk 
§ehrine, Atatürkün bir heykelini 
dikmek, bu ebedi şerefe hak kazanan 
diğer Türk büyüklerini de abideleş
tirıneınize, mani olmadı. 

Bundan da anlaşılır ki. TUrk mil. 
let1, kendi içinden yetişen büyükle
te, onların değerleri ve eserleriyle 
lnütenasip azamette abideler dikme
Yi, asil ve ihmal olunmaz bir vazifl> 
saymıştır. Bu vazifeye, ebediyen ri
ayetkar kalacağından da hiç klınse 
§Üphe edemez. Halbuki bütün Ttirk 
tılulannın ebedi istirahatıahlarını. 
bir tek mezar halinde tasavvur P.de. 
bilmek için, onlardan her birinin e
bedi şahsiyetlerini, kendi tarihi hu. 
•usiyetlerile abideleştirmekten mah
rum kalmayı cöze almamız ln -
tırndı.r. 

Bu mahrumiyeti göze alamıvan. 
lar, büyük bir ekseriyet teşkil e.ttiği 
i~indir ki: 

"- Bir Panteona taraftar mısı
Juz?,, 

Sualine aldığımız cevaplann ~o-
h, şu tek kelimeden ibaret kaldı: 
"- Hayır!,, 

Evet... Hepsi de: 

"- Hayır •.. Dediler ••• Ve ilave et. 
tiler: 

"- Bütün Türk büyüklerini, bir 
Panteon'da toplamak, Türk tarihini, 
bir tek sayfaya sığdırabilmek kadar 
hnknnsızdır. Zira her Türk büyüğü
tıUn çapı, şahsiyeti, bu vatana yapa
tağı hizmetin nev'i, hududu, ve bu 
bıcrnlekete kazandıracağı zaferlerin, 
eserlerin mahiyeti, ve kıymeti, diğer 
bir Türk büyüğünün şahsiyetinden. 
hizmetlerinden, zaferlerinden ve e. 
8Crlerinden --daha bü'-·iik veya da-
h " ' • 

a küçük,- fakat mutlaka çok fark-
lı olacaktır. Nitekim, Atatürk, bu 
tncmlekette, -bir daha benzerleri 
haıarılamıyacak olan- eserler, ve 
11lkılaplnr yaratmıştır. Zira fes, sa. 
l'ık bir defa atılır, adına hilafet de
bilen korkuluk ta, tekke de, medre. 
ıe de bir defa yıkılır, Türk alfabesi 
bir defa değişir. Türk kadını hilrrl. 
l'etinc bir defa kavuşur. Ve -ileri 
llttığımız hiç bir adımı hiç bir za
llıan, \'e hiç bir kuvvetin ta:ıyiki ö. 
nünde geri almıyacağımız için-, bu. 
günkü Türkiye Cümhuriyeti, bir de· 
fa kurulur. Ve ... Atatürk bir defa ~e
l' ır .•. 

Muhakkak ki. Türk milleti, çok 
emsalsiz "deha,. lar yetiştirecektir. 
llntta, onlar arasında, "Atatürk,, ten 
tlaha ynrntıcılarmın hulunamıvncn
~ını hie diisiindiii:riimüz yok .. 7.ircı 
böl le diişiinehilmek, ancak, hu mil
letin rnuhayyerülukiil mucizeler ya. 
l'atınakiaki emsalsiz kabiliyet ve 

s 
Harp hiliayeleri 1 

ÇAR$AMBADIR .ÇARŞAMBA 15 Tayyarey~ 
./ 

Karşı 

Mıknatıslı Mayinler 
1 Tayyare 

I• ngillz hava kuvvetlerine men· 
sup bir devriyeye Alman hat. 

tının rerisinde, fakat Sar havzasınn 
en müstahkem mevkiinde keşif uçu. 
şu yapmak için emirler verilmiştl 
Tayyareler uçtular ve tayyare dafil 
bataryalarının ateşleriyle karşılnş· 

tılar. Fakat İngiliz tayyareleri bu a. 
teşl atlatarak ilerliyordu. 20,000 ka. 
dem yükseklikten uçan tayyareleı 
düşman topraklarını temaşa ediyor· 
lardı. Çok geçmeden gerideki bir bu. 
lutun kenarından 9 düşman avcı tay. 
yaresi göründü. Bunlar 200 kadem 
daha yüksekten uçarak İngiliz tay
yarelerine yaklaşıyorlardı. Çok geç. 
meden sağ taraftan da altı Alman 
tayyaresi ileri atıldı. Mücadele şid. 
detli idi. Alman tayyareleri İngiliı 
tayyarelerinin her biri il.zerinde top· 
tanıyor ve ateş açıyorlardı. İngiliz 
tayyarelerinden Uçü dil tü ve biri 
yere inmek mecburiyetinde kaldı. 

Fakat mürettebatın 12 sinden sekizi 
para ütle kurtulmuştu. 

M ahkemelerden birinde mi? 
Karakollardan birinde mi? 

Bilmiyorum doğrusu, nerede? 
Böyle bir yerde birisi para kese. 
sinin bir kadın tar:ıiından aşırıl

dığından şikayet etmekteymiş. 

Şöyle bir muhavere olmuş: 
- Anlat bakalım delikanlı! Na. 

sıl oldu da sen bu tuza~a düştün? 
- Vallahi Bay Bay! (Beyefen

di yerine)! Ne bileyim ben? İşte 
beraber otomobile bindik Ben bi. 
raz keyiftim. Şöyle bir dolaştık. 

- Otomobilde ne yaptınız? 
- Ne yapılır Bayıın otomobil-

de?.. Güldü.iç, oynadı!t. 
- Ne oynadınız? 
- Bayım! Otomobilde altı kol 

iskambil oynanmaz ya! Yarenlik 
ettik işte! 

- Sonra? 
- Sonrası bir buçuk saat mi 

diyeyim, iki saat mi iyi bilmiyo
rum, neden sonra otomobilden in. 
dik .. O gitti. Ben de şoförün para
sını vermek için elimi cebime at. 
tım. baktım ki, çantamt:ı yerinde 
yeller esiyor ..• 

- Sonra? 
- Sonrası, buraya düşiük işte! 
- Hiç aklı başında bir adam, 

böyle ilk rastladığı kadına inanır 
mı? 

- Bayım, nasıl anlatayım! Pek 
şirin şeydi!. 

- Ne gibi şirin seydi? 
- Ne gibi olacak? Mıknatıslı 

mayin gibi!.. Şirin bir tehlike! Ben 
farkına varsam, çarpar mıydım? 

Yanlış Kitap 

Ne oldu bu yanlış kitap işi? 
'.Büyüdü ve yayıldı. Bir yağ 

lekesi gibi. 
- Şimdi ne olaca!t? 

Yazan: Burhan FELEK! 
İyiliğin Teşhiri 

T aş kırmağa kadar razı olup 
iş arayan bir üniversite ta. 

!ebesinin ilanından müteessir o
lan· Peyami Safa arkadaşımız yaz.. 

dığı bir bend ile ıellgınlerin bu 

iş arayan delikanlı üzerine mua. 

venetini çekmek tsteınii'tı. İstedi

ği oldu ve bir mürüvvet sahibi a

dam, bu çocuğa yardımı kabul et. 
ti. 

Hepsi güzel! Birbirimize yardım 

etmek ahlakıyatımızın ve içtimai 

vazifelerimizin temel taşıdır. An

cak dedelerimizden kalma bir söz 

var: "İbadet te gizli olmalı. kaba. 

hat te,, demişler. dunu genişlete-

rek: "Merhamet te gızli olma!ı, 

muavenet te., diye ikinci bir me

sel darbetsek, fena olmıyacak. 

Çünkü - muharrir arkadaşı bu 

kısma katmıyarak söylüyorum -

bu çeşit muavenetlere bir övün. 

me çeşnisi verildiğim görmekle 

müteellimim. 

Buna mukabil dün elime geçen 

fransızca bir gazetede, orduya 

sıhhiye otomobili tedarıkine yar. 

dım için kurulmu~ bir cemiyete 

verilen ianeler arasında şu gözü. 

me çarptı: 

100.000 lranlc ilri .Jo•t yacli
gan olarak: 

Evet, evet! 

Merhamet te gizli kalmalı. mu. 
avenet te. Bu daha tatlı ve şüphe
siz daha kibar olur. 

Mimar mı, Nakkaş mı? 

B u da tuhaf bir hikayedir. 
Bay Gotye, tzmirdekı kül

tür parkını yapmıştır. Oradaki 
hüsnü tabiatı ve sanati hoşa git
miş, Taksim bahçesinin tanzim. de 
onun üstüne veril:niş. Görünür 
göye kılavuz istemez Orayı da 
fena yapmadı. 

Derken bu :te.ta bir de tiyatTo 
projesi hazırlatılmış. İddia odur 
ki, projede yanlışlıklar varmış. Ve 
bunun üzerine ortaya bir iddia 
çıkmış. Bunu gazetelerde ben de 
görmüştüm. Hatta C<.?mal Nadirin 
amcası bile bu işe ksrıştı Gfıya, 

bu Bay Gotye mimar değil, nak.. 
kaşmış. 

Dünkü gazetelerde bu rivayetin 
yanlış olduğunu ileri sürerek, Bay 
Gotye'yi temize çıkıı.rmıya çalışı

yor. Bana sorsalar:iı, böyle bir 
tekzibe lüzum göstermezdım Eay 
Gotye için mühendis dememişler 

ya, nakkaş demişler. 

Nakkaşlık istikbali ve istidadı 

parlak bir sanattir, hor görmiyc

liın. Eğer Bay Gotye kalkar da: 

- Ben mimarlığı lıitfen kabul 

ediyorum. Yoksa ben nakkaşım. 

Böyle ufak işlere tenezziil mü ed~
rim, derse, cevap veremeyız! 

Reddedilen Tablo 

G üzel Sanatlcr Birliği, mer
hum Halil (pa:şa) nın tnb. 

loları devlet resim sergi.sine kabul 
edilmediğinden dolayı gazetelerle 
bir protesto neşretmı~. Bu birlığe 
mensup bir ressam olsam, ben de 
böyle düşünür ve: 

Mesele basittir. Evvela kimse 
yanlış kitabın aleyhinde değildir. 
Yani "Yanlış kitap, diye bir mah. 
lıik mevcut değildir,, iddiasın. 

da bulunan yok. Y:ınlış kitabın 

zararlarından şikayet eden de 
yok. Yanlış kitaptaki yanlışların 
ehemmiyetinden ~ah~eden de 
mevcut değil. Şu halde yanlış ki
tabın vaziyetinde endişeyi mucip 

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERİ 

!YEMEK YEMEDE GÜÇLÜK ••• 

bir taraf yok. Zaten yavaş yavaş 
(yanlış kitap) ismi de (kadın bu
du), (vezir parmağı), ,dıiber du· 
dağı) gibi manalarııdan başka şey 
anlatan bir klişe olacak! Zaman
la bu işe meur edilen komisyon 
lızalannın da sebebi vücutıarını 
unutacaklan ve bu hadisenin yaL 
nız kartvizitlerine (yanlış kitap 
komisyonu azasından) diye men
suplarına bir hüviyet vermekten 
ileri gitmiyeccği 'llunakkaktır 
Frenkçe bir darbımesel vardır. 
"İyi biten her şey iyid;r.,. Yanlış 
kitap ta fena başlamış olsa bile 
iyi bitmiş bir şeydir. 

velfıdiyctini 

dUr. 

unutmakla mümkün. 

Doğacak Türk büyüklerinin yara. 
tacaklan eserler, Atatürkün yarat. 
tığı eserlerden -küçük olmasa bi. 
le-- mutlaka "başka,, olacaktır. 

Bunun içindir ki, onun ebedi isti

rahatgahı da "başka,, olmalıdır. 
Bunun içindir ki, biz, ekserlyetjn 

diişünüş ve duygularına terciiman o. 
larak, bir "Panteon,, yapmak niyeti. 
nin, tasavvur halinde kalmasını te· 
menni ediyoruz. 

Ve bunun içindir ki bi:r., Atatih'kii 
abide şeklinde ebedileştiren elle tu. 
tulur hatıraların en büyUğU olma
sını beklediğimiz Anıt • Kabir'in her 
~i:ıgisinde, bütiin tarihi hususiyetle. 
riyle Atatürkün yaşamasını. Atatür. 
kiln okunmasını, ve Atatiil'kün can· 
lanmasını istiyoruz! 

f tahsız olup ta huldukJannı yi. 
:remiyenlerin yahut züğürt olup ta 
yiyecek bulamı)·anların çektikleri 
giiçlüğ'it söylemek istemiyorum. 
İştahlan volunda ve keseleri dol
l?ttn olup "ta her istediklerini yiye. 
bilecek olanların karşılanna çıkan 
güçlüğü anlatacağım. 

İnsan, kf'vfine tı'\'l!ltn l!'rlen her
. e)·i yemekte kt"ndlni serbest 7an
neıfer. Yıllardaberl mec;hur olan 
kalori hec;aplannı hrllemiş ve ıııon· 
radan çıkan vitaminlerle madenle. 
rin de han~ tiirlii .rııtalarda hn. 
hınduğunu öğrenmiş olursa hu bil. 
gilerine de az çok riaYet ederek 
artık tam fence yhip f<'t-rrk rahat 
,·ası:vncabnı farzf'der. Halhuki hir 
kaç 'yıldanberi. türlii tiirlü J?ldah•r 
arasında muvıt:ıene bulunması lü
zumu da ı?ittikçe hi.iyiik f'h~mmi
vet almaktadır. f nsana kalori VP. 
km·vet veren. vücudiiniin seklini 
muhafaza P.den. tahii hararetini 
muhafa7B ettiren. vikudün kinde. 
ki uzuvlarla kollarını ve ha('8kla
rını hareket ettiren gıdalann hi
rihir1cri arasında muva7tme. vita. 
minlerln her biri arasında muva. 
zene, madenler arasın.ta muva:ıe. 
ne, ıııonra da hu üç türlü maddeler 
arasında muvazene •.. 
Yakın :zamana kadar hiç akla 

geJmlyen bu muyazene "imdi akla 
pek vakın geliynr. Ciinkfi, herke
:oıin bildiği gibi vUcudUmüz savısız 
derecede ~ok hücrelel'le, onlanıı 
etrafında dolasan ve onlan besli. 
Yen kımJa daha baska sulu mad
delerden tesekkill etmi.,fiT. O hüc. 
rt'ler ~a,·et na7ik ~eylerdir, onları 
terkip eden maddelel' ara"lında mu
vazene huhınma7:"18 derhal bozu
lurlar, ha .. tnlanırlar. Terkiplerin. 
deki maddelerin her birini de et. 
raftaki kandan ve sulu maddeler• 
den alıl'181'. Bunlar hücrelerin 
idndeki muvazenevi temin edet'ek 
halde bulunmala..:ı da ancak ye. 
meklerde muva7ene'·'" l'ia,·et et. 
mekle mümkiin olur. Netic~de, gö. 
l'Üyorsunuz ki, bütün viicudiin sal 
lığı yediğimiz seyler arasında mu· 
vaıeneye bağlıdır. 

1\fcseıa ('ocuklukta her ey, albü. 
min, yağ. sek<.'r, vitamin tamam 
olduğu halde tuz yahut <:inko ma. 
deni eksik olur da mm•azene bozu. 
lur ·a çocuk büyü~·emez. 

Biraz bü:vüd ükten . onra fazla 
alhiimin ,.~dirir eniz onun dökiin
tiiJeri cokahr. karadqer bozulur, 
iiremi hastalığına ~·ol acar ..• Faz. 
)a yağlı yedirir eniz yağlar vücut. 
ta hirikir. çocuğun i manca olma. 
sı helki hosunu:ıa gider. Fakat 
yağların kolesterol denilen cinsi 
viicude -nıeoıela a<;ıların tutabil
mesi için- lii7Umludur, fazla olup 
ta mu\'azene hoznhıncn hic olmaz. 
"18 karaciğerde kum hastalığına 
götiirür. 

İnsan o~lu çocukluktan kurtu. 
hıp ta büyüylince o muYazene lii
zumundan gene kurtulama7.. Faz
la yağ yerse şismnnlık. fazla albii
min yerse üremi. fa7la şeker ''crsr 
şekel' hastalığı. Rnnlar e ·kiden be. 
ri bilinen se,•ler. Fakat ~·ediği "ev. 
lerde mesela kireç, muvazene de
recesinden az olunca kana liizum. 
lu olan kireç kemiklerden çıkar, 
kemiklerin nesci gevscr. rümatiz. 
ma ağrıları me,·dana <"tkar.... Vi. 
taminlerin eksikliğinden ileri .ı?e· 
len hastalıkların bir çoğunu zaten 
bilir iniz. 

Yeml'kler ara<ııında mu,·azene 
meselesi, şimdiki halde. insanın 
aklındaki muvazeneyi bozacak gi. 
bi bir şe)·dir. Çiinkii muyazen~nin 
lüzumu iyice anlaşılmakla bera. 
her, muvazenenin sart1arı henüz 
tamamı tamamına tayin edileme
mistir. Giin gedik<:e . birer birer 
anlasılıvor. Simdive kadar bili. 
nenleri ·sırası geldikçe burada an. 
latmıya cahc;acağım. 

Hepsi bilininci)•e kadar ~·apıla. 
cak sey hiç bir türlii yemekte ifra
ta gitmemektir. Çiinkii muvazene 
bozulunca viicut onu kendi kendi. 
ne diizeltmiye cahsır. l\fuvuene. 
de bozukluk fazla olunca vü<"at 
yorulur ve cnhuk hastalnnır. Fa. 
kat bozukluk ifrata gitmeyince 
yor,,ınlnk ve hastalık olmaz. 

Her \•akit en doğru kaide, her
scvdc ifrattan !'IRktnmaktır. 

- Bu fıini dünyaya gozumü 
yumduktan sonra, benim de tab
Jolanmı böyle röfüze ederlerse, 
halimiz nice olur? Bu ne abes bir 
iştir! diye şekvacı olurum. 

Lakin unutmamalıdır ki, lıer ı
yi şey zamanında takdir edilmiş 
değildir. İlk temsilinde ıslık çalın
mış ne piyesler vardll' ki; sonra. 
dan dünyanın hayran olduğu şa
heserler arasına girmiştir. 

Böyle kadri sonra bilinmiş olan 
eserler arasında birçok musiki 
parçaları ve tablolar da mevcut. 
tur. 

Onun için rahmetli Halil (Pa. 
şa) nın tablosunun da sergiye ka
bul e?ilmeyişini böyle bir istikba
le alamet telaki etmek te - sergı 

jürisi hakkında cemilekar bir tah. 
min olmasa da - pek mümkün
dür. 

Maahaza hatırlarım ki; yeni re. 
sim mektepleri mensuplarının, re
simler ve sanat eserleri hakkında 
birtakım telakkileri va:- ki; ne bi
zim gibi güzel sanatlerin sadece 
hayranları. ne de onu;ı Halil (Pa
şa) merhum gibi en eski emektar. 
larınca bilinmiş ve sezilmi~ değil
dir. Bir türlü manası anlaşılmı. 

yan ifadesi bozuk yazılan, her 
türlü menazır ve est~tik kaidele
rini inkar ed:?n karalamaları be
ğenmiyenlere şimdi: 

- Sende Education artistique, 

yani "artisti!.: terbiye,, yok! 
Diyorlar. Belki de rahmetlinin 

eserinde bu terbiyeye uymıyan 

huncrlcr görmüşlerdir. 

Sporcuların Şahitliği 

E ski hikaye. Şu kadar ay ev
vel Ankaranın resmi mües. 

seselerinden birini temsil eden bir 
futbol takımı, İstanbulda müsaba
ka yaparken, kalecisı, ha.kemi 
dövdü idi. 

Hakem yüzü gözü kan içinde 
polise müracaat etti. Kaleci ys... 
kalandı. Meşhut cünimler mahke
mesine giderken kaçtı, tekrar tu
tuldu. Neyse şimdi bunun muha. 
kemesi yapılıyor. 

Dayak yiyen hakem, kendisini 
kalecinın dövdüğünü söylüyor ve 
zabıta memurlariyle orada vazife 
icabı bulunan yan hakemleri ve 
diğer seyirciler de bu iddiayı te. 
yit ·ediyorlar. Lakin kalecinin mü 
dnfaa şahidi olarak kendi klübü
ne mensup olanlar arasından gôs
terdiği şahitlerin hepsi Ankarada 
istinabe suretiyle verdikleri ifa. 
delerinde kalecinin hakemi değil, 
hakemin kaleciyi dovdtiğiinü söy
lüyorlar. Bunu göl'f'n (Cümhuri
yet) gazetesi de buna şaşıyor. 

Şaşacak ne var? Her yiğitin bir 
pilav yeyişi var. He:- sporcunun 
bir şahadet tarzı olduğu gibi. Yal
nız hakemin kaleciyi dövdüğünü 
iddia edenlere, hakemın suratını 

perşembe pazarına kimin çevirdi. 
ği sorulursa, acaba Nasreddin 
Hocanın dediği gibi, onlar da: 

- Biz de bunu düşünüyoruz. 

derler de mahçubiyctten kurtulur 

lar mı? 

Şaşanın. şaşarız. şaşars1nız, şa. 

şarlar: Klüp davalarında tarafla

ra mensup olanların şahitliklerin

de hakikat arayanlara! 

Antakya ve İskenderundaki 
Şirketler 

.:'\.nknra. 28 (TAN) - Nafıa Vekl
lcti, Antakya ve İskenderun elektrik 
şirketlerinin mezkur belediyelere 
devri hakkında bir kanun projesi ha
zırlamıştır. 

İngiliz tayyarelerinin lideri, "ağa, 
ola dönerek diişman ate inden ka. 
çınmıya uğl'aşıyor, fakat keşif yolun. 
dan uzaklaşmamıya bakıyor, ve mii
temadiyen ateş ediyordu. Bu ateş, 
Alman tayyarelerinin başında bulu. 
nan Messer Schmit tayyaresine lsa. 
bet etmiş ve tayyare evvela !liarsıl· 

mış, sonra ale,·ler içinde infilak et. 
mi ti. 

Çok geçmeden ikinci bir Alman 
anısına da ateş isabet etmiş ve bu 
da kara dumanlar saçarak düşmüştü. 

250 kurşun yuvarlağı dil manın iki 
tayyaresine mal oldu. Kar ıda 13 Al
man tayyaresi bulunduğu halde. mu
harebeyi terketmeyi tercih etmişti. 

Bu İngiliz tayyarecisi de geri dön. 
mek mecburiyetinde idi. Geri döndü. 
ğü zaman tayyaresinin 80 yerinden 
yaralı olduğu, bundan başka ~en. 

zin deposunun da delindiği görm::ıüı 
tü. TayyaYeciler, bu deliği mendil. 
teriyle tıkıyarak \'Uİyeti idare et
mişler ve bu sayede bütün benzinin 
ızıp gitmesine mani olmu lal', geri. 

de kalan benzin ile geriye dönebi!. 
mişlerdir. 

Tayyare geri dönmekle beraber, 
·ere iner inmez bir daire çizmiş, ~on· 
ra bir kanadına da ·anarak ate' al. 
mış, yanmış. l'C tayyareci kendini 
dı arıya dar atmı. tı. Fakat tayvare 
topçuııu içerde kalmış ve güçliikle 
kurtarılabilmişti. İkisi de yalnız ha. 
fif çe yaralanmı bulunuyorlardı. 

Böylece bir tek tayyare 15 Alman 

tayyaresini kaçırmıya '\"e iki tayya

reyi dü ürmiye muvaffak olmuştu. 

Yulyuz Berger Şirketine 
771 Bin Lira Tazminat 

Vereceğiz 
Ankara 28 (TAN) - Yulyoz Eler

ger şirketi ile hazine arasındaki ala
cak ihtilafından dolayı lsviçrede ha
kem komitesi tarafından verilen ka
rar, bugün Emlfık ve Eytam Banka.. 
sında saat 10 da tarafeynın huzurun 
da okundu. 100 küsur sayfadan iba· 
ret olan kararın okunması 5.5 saat 
si.ırdü. Karar, hükumetimizin mez
kur şirkete 771 bin ktisur lira tazmi
nat itası şeklindeydi. 

Gıda Maddeleri Hakkında 
Nizamname Hazırlandı 

Ankara, 28 (TAN) - Her gıda 
maddesinin ve kullanılncalc eşyanın 
vasıflarını, bunların ne vakit ve ne 
şekilde hileli veya mağşuş veya sıh. 
hate muzır addedil~ceğini ve her 
maddeden tahlil için alınacak nümu
ne miktarlarını tesbit maksadıyle 
Sıhhat Vekaleti tarafından bır nl. 
zamname hazırlanmıştır. Nizamna· 
me, Yüksek Sıhhat Şürasınca tasvip 
edilmiştir. 

Nizamname, alakadarlarm müta. 
leası alındıktan sonra Devlet Şüra
sına gönderilecektir. 

----0--

İhtikarla 1\-lücadeie 
Ankara. 28 (TAN) - Dahiliye Ve. 

kaleti, ihtikarla yapılan mücadele 
ve hayat pahalılığı ~trafmda alınan 
tedbirler hakkında vilayetlerden ma
lumat istemiştir. Bu raporların tet. 
kik inden sonra V ekalctçe liizum gö
rülen kararlar alınacaktır. 
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Ava, Avcıhğa Dair Yarenlikler 
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Tavşan Diyip 
Geçmeyiniz! 

Yazan: Aka Gündüz 

"(BClf "taralı dünkü sayımızda) 

-4-

Tavşanın eti kıpkırmrzıdır da 
içi yağlıdır. 'Üstad Taptas 

duymasın, tavşan yağı kulak ağrı. 
larına birebirdir ... derler. Benim 
dediğim ve bildiğim de şudur kı bu 
Yağı kulağa damlatmaktansa tere. 
Yağ gibi ekmeğe sürüp gövdeye 
indirmek daha faydalıdır: İhtiyar 
erkekler için derneğe lüzum var 
nu? Anlayıveriniz. 
Tavşan işkembesi dünyanın en 

nefis peynirine zarflık eder, daha 
doğrusu bu peyniri meydana geti.. 
rir. İyi kaynatılmış sütten yapılan 
yoğurdu torbadan süzünüz. İçine 

bolca tuz, biraz çörek unu ile tane 
halinde karabiber koyunuz, bunu 
tavşan işkembesine doldurup iyice 
dikiniz. 'Üstüne de ağırca ve düz 
bir taş bastınnız ve bir ay sonra 
dillin dilim kesip ister meze yapı. 
nız, ister ütarlık. 
Tavşanın barsakları ve atılacak 

kam kümes hayvanlarını şişman.. 
latır ve yumurtlatır. Neye yara. 
rnaz ki? İlk ve ortamektep çağın. 
daki çocuklara, hele bedava öğle 
Yemeği verelim mi verm.iyelim mi 
diye konuşup durduğumuz yavru. 
lara ada tavşanının eti dana etin.. 
den ve havyardan daha faydalıdır. 
Tavşan, benim bu makaleleri ya. 
zıp Tan'cı Halil Lutfi Dördüncü. 
den para almama da yarar. Tav. 
Şan nasıl pişirilir? Efendim, tav
§an .... 

Av mevsimi münaıebetüe 

rap, ayni miktar süzülmüş kanlı 
su ve ayni miktar çiy zeytinyağı. 
Kızarttığınız yağı burada kullan. 
mayıp atmalı, hassası bitmiştir. 

Bir çorba kaşığı iyi domates salça. 
sı da arzuya bakar, konulsa da o
lur konulmasa da. Tuz, karabiber 
tamamlandıktan sonra kapağı ka. 
panır, kenarı hamurlanır, ya hafif 
ateşli mangal kömürüne, yahut 
orta sıcaklıkta ev fırmına sürülür. 
İki saat ağırda pişer. İndirildikten 
sonra dereotu maydanoz demeti 
çıkanlır. Etler tabağa dizilir ve 
salçası üstüne dökülür, yanları da 

kırmızı turp ve kıvırcık salata ile 
süslenip soğutulur. Çünkü soğuk 
yenir. Bunu yerken yanında mut. 
laka inhisann Tekirdağda yaptır. 
dığı bir şişe nefis siyah şarap bu
lunması farzolduğunu Profesör 

Bay Fahrettin Kerim tavsiye et. 
mekte imiş ki benim tecrübem de 
bu tavsiyenin yerinde olduğu mer
kezindedir. 

T AVŞAN DOLMASI: Ev tav. 
şanı ile yapılırsa tencereye 

daha uygun gelir. Fıstık, kuş üzü
mü ı , çentilmiş havuç, rendelenmiş 
soğan, beyaz badem hazırlanır. 
Ne kadar? Tavşanın karnına göre. 
ne kadarla tıka basa dolacağını 

tahmin ederseniz o kadar. Güzelce 
dikersiniz. Unutuyordum, doldur
madar. önce tavşanın karnının iç 
taraflarına tereyağı sürüp tuz bi
ber serptikten sonra biraz bırak. 
malı. Tavşanı tencereye ve üstünü 
iki parmak aşıncıya kadar su ko
yarsınız. Sövüş oluncıya kadar pi
şer, alıp süzersiniz. Bu suya tere
yağında penbeleştirilmiş pirinçle 
pilav salarsınız. Pilav pişe durur. 
ken tavşanı fırına koyarsınız. İki
de bir kızarmıya başlıyan yerleri
ni şu tertiple ve kaşıkla sularsınız: 
Bir çay fincanı erimiş tereyağı, bir 
çay fincanı beyaz şarap, yarım çay 
fincanı ezilmiş domates salçası. 

pilavı kenarlı tepsiye, kızarmış 
tavşanı pilavın üstüne. Beyaz şa. 
rap bardaklarını da tepsinin etra. 
fına .... 

(Alt tarafı yarın) 
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İYi AŞÇI ARANIYOR 1 ŞEKE~.ş~~rln~~ğu~a~!~~~.k~~DADIR 

Büyük bir milli bankamızın fabrika kantini için alafranga ve ala. 
turka yemekleri gayet iyi bilen, tecrübeli, intizamlı ve temiz bir aşçıya 
ihtiyaç vardır. Alakadarlar sertefika ve referanslarile birlikte İstan. 
bul 1008 posta kutusu adresine tahriren müracaatleri. 

i HACIBEKiR ŞEKER, LOKUM ve 

HELVALARINI YEYINIZ 

MUHiDDiN HACI '----------------------...,.' Ali İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: a.~ııı..- Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri, Karaköy, Beyoğlu, Kadıkö~· _ _.., 
BEKiR 

1-~rr~~ph~~h~~~e~wlın~ta ~an hl~ci Ş~ilrji kl~~nin ------------------------------~ 48559.36 lira keşilll ikmal inşaatı 14-12-1939 perşembe gilnil saat 15 de rektörlükte 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler bu işe ait dosyaları (245) kuruş mukabilinde rektörlükten alabi
lirler. 

3 - Bu işe girebilmek için 939 ticaret odası vesikasile dosyasındaki llAn ~artla

rında :yazılı vesikalar ile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel rek-
törlüğe verilmelidir. (9841) ----.---
NEVROZiN - --

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma:: 
Nevralii, kırıkhk ve bütün ağrllarınızf derhal luuc,.r. 

- icabında cıünde 3 kaıe ahnabilir. -

lstanbul Defterdarhaından: 
Bakırköy sahilinin takriben 2500 açıklarında bundan 20 sene evvel batmış o

lan Pelengl derya ganbotunun hurda demir aksamı müteahhide ait olına.k üzere 

parçalanarak çıkarılması işi 1462,5 bin dört yüz altmış iki buçuk lira muhammen 

bedel üzerinden açık artbrmaya konulmuştur. Mağruk gemiden çıkacak Esleha, 
cephane, Tech!zat ve saire gibi milli müdafaaya elverişli mevat ile bakır, plrinç, 

alcminyilm ve emsali maadin, meskfüdlt ve evrakı nakdiye hükumete alt olacaktır. 
İhaleyi müteakip yirmi gün içinde ı~e başlanması ve dört ay zarfında ikmal edil· 
mesi meşruttur. Şartname bedelsiz olarak her gün Mil11 EmlAk müdilrlüğil muha
sebe kaleminden alınabilir. Arttırmaya 14-12-939 Perşembe günü saat 14 de mllll 
emlAk müdürlüğünde içtima edecek olan komisyonda yapılacaktır. Taliplerin 110 
liralık muvakkat temlnaUa muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. (9691) 

Türk Yüksek Mühendisleri Birliğinden : 
Birliğin senelik kongresi 3.12 .939 tarihli pazar günü saat 10 da 1 

Ankarada birlik binasında toplanacaktır. 
Sayın azaların bu kongreye şeref vermeleri ve ruznameden alma

mış olan arkadaşların keyfiyeti bildirmeleri rica olunur. 

Reis: Refik Fenmen 111 

· ıs tanbul Belediyesi ilônları 
imtihan Sıra Numara11 

238 
403 
1134 

536 
537 

.Ahınet Nuri Mertkan 
Fehime Dural 
Hayriye Satnak 
Saime Toraman 
İffet Tüzün 

YukRrda imtihan sıra numarasile ad veısoy adlan yazılı olanlar 10 lira aylıklı 
k~Up ve daktiloluk için 23-11-939 tarihinde icra edilen imtihanda muvaffak ol
muşlardır. Belediye Hesap İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. (9872) 

r AsirıN KENAN l 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım 

Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Miktarı Clnıl Tahmlnt 

bedel 
lık 

teminatı 

Açık okslttme gUnU Sııatı 

7000 Tire çoran ]960 147 11/12/939 pazartesi 10 
3104 ,, 869.12 66 11/12/939 Pazartesi 11 
4000 ,, 1120 84 11/12/939 Pazartesi H 
1 - TeşkllAt eratı için satın alınacak Tire çoraplann yukarda yazılı, ıün ve 

saatlerde açık eksiltmesi yapılacaktır. Nümune çorap ve evsaflan komisyondadır. 
Görülebilir. 

2 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuzlarlle Galata Rıhtım 
caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. (9721) 

SiLKO 
ROMATiZMA, LUMBAG01 SiYATiK, ARKA 
BEL, DiZ, KALÇA ağrılarmı teskin ve izale eder 

·Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılaniarı 
Muhammen bedeli 3545,36 lira olan 9170 adet muhtelif bUyüklUkte 0Sl'am, Tungs

ram, Luma, Philips veya bu markalara muadil olduklarına dair snlAhiyetıi maka
mat tarafından verilmiş vesika ibraz edilen diğer marka ampill 14-12-939 per~embe 
günü saat 15 de Sirkecide 9. İşletme binasında A. E. Komisyonu tarafından açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanun! vesikalarlle ve 265,91 lira teminatla komisyo
na müracaatları lAzımdır. Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmekte-
dir. (9848) 

Böbreklerden idrar torba.ama kadar yollardaki 
haatalıkların mikroplarını kökünden temizlemek 

,.,,. için H E L M O B L ö kullanınız. 

HEL OBLEU 
Böbreklerin çalı~mak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını. 

eski ve yeni belsoğukluğunu. mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar 
bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

İdrarda kumların, mesanede taşların teşekkülüne mani olur. 
DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavilcştirir. 

Sıhhat Vekaletınin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

Emlôk ve Evtam Bankasından: 
1 

Petin 

Eıas No. Yeri Kıymet.. Nev'i Me11ha11 Depozttfısu 

688 Büyükada Yalı mah. 

Tavşan çok türlü pişirilir. Ben 
klasik çeşitlerini söylemiyeceği.m. 
Aşçılık kitaplan hepsini yazat'. 
Hususi tecrübeleri tarif edeceğim. 
Bazı kimseler tavşanı o kadar çok 
suda bırakırlar, o kadar çok yıkar
lar ki bembeyaz olur ve tabii tav
şan yerine pösteki yerler. Tavşa. 
nın kanı hiç akltılır mı? Asıl tadı, 
hikmeti onda. İçine kar doldurup, 
yahut buz dolabına koyup bir kaç 
gün tutarlar. Bütün av ve kasap 
hayvanları böyle yapılmalıdır. Ta
ze et kayış gibidir, pişmez de. Yor
gun hayvanın -mezbahalarımız
da kesilenler gibi- çoğu zararlı 
imiş; Lokman Hekim söylüyor. 
Fakat bence bu, tavşanın kanını 
VÜcudünde dondurup ziyan etme. 
nıek için olsa gerektir. Kirnbilir 
hangi ağzının tadını bilen tarafın
dan bulunmuştur. Bence bunu bu_ 
lan bir bektaşi babasıdır. Çünkü 
özlü bir bektaşi babası, çok ince, 
zevkini, ağzının tadını bilen bir ki
bar adamdır. 

1 Sizi; SOGUKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN, BAŞ, DIŞ 
ı- '- ve bütün ağrılardan ve kırıklıklardan koruyacak ilaçtır. 

Sarnıcı olan B83.50M2 400.-
Kumsal cad. No. 23 2000.- bahçeli ahşap 

evin 2/3 his. 

Ada tavşanı denilen ev tavşanı 
tabii tüfekle vurulmaz. Bıçakla ke
Silir. silir. Halbuki bu suretle kam 
çok akmış olur. En iyi tarz başının 
arkasındaki hayat noktası denilen 
küçük kemik yuvarlağının altın
dan ön tarafa doğru şişlemektir. 
Sünneti Şerüesini istiyenler de 
ayrıca gyrtlağını biraz çizerler. 

. Tü!ekle vurulan tavşanın saçma 
lSabet eden yerleri moranr, pıhtı.. 
laşır. Bu yerleri jilet gibi keskin 
bir şeyle çıkarıp attıktan sonra üç 
dört su yıkamalı ve sudan çıkarıp 
bir kuru kabın içine koymalı. Sü
zülecek temiz ve kanlı suyu ayrı 
bir kapta temızce muhaf;17,a ot. 
lneli. 

z EYTİNYAÖLI TAVŞAN: 
Tavşan büyücek parçalara 

~Yrıhr. Bir bardak iyi zeytinya
gında iyice penbeleşinciye kadar 
~ızartılır. İnce çentilmiş bol so_ 
gan bu yağda öldürülür. Etler top
rak çömleğe veya tencereye yer
~:Ştirilir, üstüne soğanlar, onun 
Ustüne bir avuç tanelenmiş sar
ınısak dizilir ve üç dört defne yap
rağı ile beş on yeşil zeytin, bir ku.. 
tu mantar, (konserve) lokma lok. 
?na iki orta boy havuç. Birer kii
ÇÜk ve demet halinde dereotu ile 
lnavdanoz. Bir su bardai!'ı ıüv;ı h s;ı. 

OSMAN SAKAR 
Müessesesinde 

Taksitle 
KÖMÜR SOBALARI 

Avizeler • Saatler 
Galata: Bankalar cad. 47 Voyvoda 
~an zemin kat. Tel: 42769 Beyazıd: 
Üniversite cad. No. 28 Elektrik ida
resi kar§ısı. 

Kadıköy: İskele cad. No. 33 - 2 

Diğer satıf yerleri : 
Beyoğlu: İstiklal cad. No. 316 Foto 

Spor mağazası. 
Büyükada: Gülistan cad. No. 2 Li-

geros maiazası. •••fi 
KAYIP: - 1428 sicil numaralı a. 

rabacı ehliyetnamemi zayi ettim, 
yenisini alacağımdan hükmü yoktur. 

Cemal Melikoğlu (Akpınar) 

Alaturka ve alafranga 
mükemmel 

Yemek, Tath 
Pastalar kitabı 

Yazan: Fahriye Nedim 
Her eve lAzım olan bu kitab, bine 

yakın yemek, tatlı, pastalar pişirme
sini kolay surette tarif eder. 

Fiatı: 100, cildlisi 125 kuru~. 
Satış yeri: 

İstanbul İnkılap Kitabevi 

~------' Sahibi ve Neşriyat Müdürü BaliJ 
Lutfi DÖRDCNC'Ü 

Ga:zetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. 
Basıldığı yer TAN matbaası 

• 
Hali Tasfiyede Şark Demiryolları 

Türk Anonim Şirketi 

TEVZiAT 1l:AN1 
t ;_· ---====-
Aksyonerlere İlan 

Sermaye birinci tevzii ve vergisiz olarak on beş İsviçre frangı tevzi 
edileceğini sayın aksyonerlere ilan ederiz. Bu tevziata beher aksyonun 
2 numaralı kuponu mukabilinde olarak 1 Birincikanun 1939 tarihinden 
itibaren başlanacaktır. 

Tevziat İsviçrede 15 İsviçre frangı ve diğer memleketlerde tediye 
mahallinin ve tediye gününün kambiyosuna JZöre 15 İsviçre frangı mu. 
kabili olan para ile tediye edilecek tir. 

TORKIYEDE,. 

lstanbulda, Sirkecide, Şirketin dairei mahsusasmda. 

FRANSADA 

Pariste, Bulvar Dezitalien, 16 numarada Milli Ticaret ve Sanayi Ban. 
kası Şube ve Acentalannda. 

Pariste, Bulvar Malerb'de 9 numarada R. de LUBERSAC ve Şurekası 
müessesesinde. 

ısvtÇREDE 

ZURICH, BALE VE CENEVRED E, Credit Suisse Bankasında: 
BAL'DE Kaufhausgasse 7 numarada SPEİSER, GUTZWİLLER ve 

Şurekası müessesesinde. 
Evvelce mukarrer olduğu üzere, % 5 faizli 1937 Türk borcu tahvil. 

lerinin aksyonerlere tevziine gelince, işbu tevzi muamelesi ayni zaman. 
da damga resminin de talebini icap ettirdiğinden ve Likidatörler koleji 
damga resmi tediyesinde Türk Hükumetine terettüp eden hisseyi henüz 
alamadıklarından, bu tevzi muamelesi teehhür etmiş bulunmaktadır. 

LİKİDATÖRLER KOLEJİ 

1303 Bilyükada 23 Nisan 

1304 

1305 

1306 

1307 

1470 

1473 

ve Liman sokak 23 
Nisan cad. 8, 10 No. 
lu Liman sokağında 
No. 3, 5, 7, 9, Ada 21 
parsel 2 
Büyükııda Yalı mah. 
Mehmetcik ve Kü
çük karakol sokağı 

nda 22, parsel 6 
Bilyükada Meşruti

yet moh. Çankaya 
cad. ada 152, parsel 2 
Büyükada Cami 
mah. Güzeller sokağı 
çıkmazı ada 85, par
sel 85 
Büyükada, Cami 
mah. Doğramacı İlı

•san sokağı ada 78, 
parsel 18 
Biiyükada Karanfil 
mah. Sakarya ve 
Kolbaşı sokağı eski 
2, yeni 8/1, ada 89, 
parsel 10 
Bur&"azda Hirlsto te
pesinde yeni l, taj 
2 No. 

423.-

102.-

3563 

75.-

....._ 
48.-

59.-

61.-

11 
Sekiz taksitle 

681 Burgazda, Çınarlık 

sokağı No. 21 574.-
699 Burgazda, Çarşı cad. 

ve Yalı sokağı No. 33 
taj 30, 31 150.-

700 Burgazda, Gökdemir 
sokağı No, 4, taj 
4, 4/1 112.50 

Beş dükk~n ve 235 ın 

bir evin 1/8 
hissesi 

:Arsa 5/8 his. 81.50 Y 

Arsa 1/2 1425 M2 

Bahçeli ev 485 M2 
14/64 his. 

Bahçeli ev 48 ın 
1/2 his. 

A.rsa 5734/23040 86 M2 
his. 

Ahşap kah- 109.50 M:a 
vehane 

ve faizsiz 

Arsa ,- 287 M: 
..... -

Ah~ap dükk1\n 36 M~ 
3/8 his. 

Evin 6/24 58.50 M~ 
his. 

84.60 

2MO 

712.110 

15.00 

9.60 

11.80 

12.20 

114.80 

30.00 

22.50 

Yukarda adresi ve tafsilAhı yazılı gayrimenku).l.Qrin satısı acık arttırma usulile 
yapılacaktır. 

(1) numara altında gösterilen peşin para ne. 
(2) numara altında gösterilen ilk taksit peşin olmak il:r:ere falzslz sekiz taksitle 

satılacaktır. 

İhale 11-12-939 pazartesi günü saat ondadır. Müzayede sırasında verllt>n bedel 
mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozitolarını nisbet dairesinde tezyit 
eylemeleri ve mühür kullananların mühürlerini noterden tasdik ettirmeleri Uıtımdır. 

İsteklilerin pey akçesi ve nüfus tezkeresi ve üç kıt'a vesikalık fotografla birlikte 
bildirilen .ıtün ve saatte subemiz emliik servisine mi.irncııntları. (9734) 



ÇOCUK ANSIKLOPEDl$1 Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 
Dr .Gaııııon diyor ki: 

Muallimlerin ve mektep talebesinin en kuvvetli yar

dımcısı. çocutun en zengin kütüphanesidir. Çocuğunu se
ven her babanın yavrusuna verebileceği en güzel hedlye

dJr. Müessesemiz tara.tından ne~edilmistir. Evin.lıde bir 
tane bulundurunuz. Çar§amba 29 İkinciteşrin 939 TANEYİ lsta.nbuı Ankara Cad. No. 102 BEŞİNCİ YIL - No. 1555 

TELGRAF: TAN, ISTANBUL TELEFON: 24310, 24318, 24819 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim tuıullerf tatbik etmek 
ıaretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman içinde müşterile
rinin adedini bir miıli arttırabilir. Ben bu kitabımda aize 
bu ıanati öğretiyorum.,. Fiyatı 50 kurutı. 

·earbe Ait Muhtelif Resimler 

Zehirli gazlara karşı tam teçhizatlı bir sıhhi imdat kıtası: 

Efradın maskeleri, elbiseleri ve ayakkabıları 
bilhassa nazarı dikkati çekiyor 

ta~· f~ NEŞENiZi Biı 
'1;.~~ .... GENERAL ELECTllİ~ RADYO 

-8,.it';:~ ~ALARAK YENiDEN 
•.. KAZANIRSINIZ! 

* * * 

RADYOLARI 
DOnyanın en BOyOk Fabrikasıntn Mamulltıd11• 

Muhtelif c·•~9Yan ve e volt akümülatörle l~llyın 
. modellerimiz mevcut 
BiRLEŞiK. AMERIKANIN MAMULATIDIR 
SATIŞ YERi ı 

GENERAL. ELECTRiC MAGAZASI 
Beyotıu letlklll cadd .. I No. 28 Tel: 43849 

Bitaraf gemilerle Almanyaya 
sevkedilirlerken Fransızlar 

tarafından musadere olunan 
· kaçak eş-yadan bazıları lngiliz teslihatına ait resimler: Bir mühimmat labrikaaında mermiler dolduruluyor 

-
Yüklü lngiliz kamyonları, geniş bir nehir üzerinde sallarla karşı sahüe naklediliyor 

L 

Jli • 1 • "1 ı • .... • • " • ,..., • •• • • •• 

t 
Sabah, öğle ve akşam her yemek· 
ten sonra günde 3 defa dişlerinizi 

RADY.OLiN 
Macunile Fırçalamahsınız. 

Çünkü: 
Bir defa fırçalamakla dişler temiz· 

lenmiş olmaz. Ağız gudd.elerinin ve 
dahili uzuvların mütemadi ürazatı, 
dışardan mütemadiy·m alınan ecnebi 
madeler, mikroplar, yemek, iı:;ki, si
gara vesaire, dişlere, diş etlerine bin 
bir mikrob aşılar. arızalar husule 
getirir. Bunlar birike birike nihayet 
dişlerde çürüme, etlerdd iltihaplar 
başlar. Artık felaketi onlemek ve 
durdurmak güçtür. -a ııw 

Fransız Başvekili Daladier, ve Hava Nazırı, cepheaeilı 1 

teftişleri sırasında tayyare zabitleri ile göriişiiyorla~ ~ ... -....;=:iiııii.:.,.....,iiiiiiiiıiiiıııi...,ııiiıiiiııı,. 

Vaktinde ihtiyab 
elden bırakmıyarak 

dişlerinizi 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa 

RADYOLIN'le 
GRlP, NEZLE, NEVRALJİ, BAŞ, DlŞ, KIRIKLIK, SOGUK ALGINLIKLARI ve 

AGRILARI TESKİN EDER. Fırçalavınız. , ____________________________________________ __ 


