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Hakkımız 

Değil midir? 

5 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Moskova Mukabil 
1 • 

Teklifini Bildirdi 
T ürk matbuatı, totaliter 

devletlerdeki matbuat T ı 
gibi, Propaganda Nezaretinin 
dikte ettiği emirleri neşir ile ik- em as ar 
tifa eden birer resmi ceride de-

iyi Safhada! 
ğildir, bugünkü dünya matbu- ......................... ......... 

atı içinde Türk matbuatı, en hür 1 lngiliz Hariciye Nazın ı 
memleketlerdeki matbuat nis- ! t Sovgetler, Üç Taraflı 

Bir ittifak istiyor 
betinde, hürriyetten istifade et
mektedir. Böyle olduğu için de, 
bütün hür memleketlerde oldu
ğu gibi, Türk matbuatında da 
az çok dünya hadiselerini görüş 
ve tefsir farkları vardır. 

Yalnrz Türk matbuatmın birleş

tiği bir nokta vardır: Bütün hadise
leri milli ölçüye vurarak tartmak ve 
milli menfaate en uygun şekilde tef
sir etmek. 

Fakat bu ölçüyii herkes kendi te
lakkisine göre kullanır. Bu sebeple 
matbuat arasında içtihat farklaı·ı 5::>
rünmesi tabiidir. Nitekim bütün de
mokrat memleketler matbuatında ela 
ayni içtihat farkları görünmektedir. 
Biz dünya hadiseleri karşısında men:
leketin menfaatini, toprakla!"ımızda 
emelleri bulunan devletlerin siyaset
lerine karşı uyanık bulunmakta bu
luyoruz. Bunlarw .,i,.-al5etlerlni, mak
.,::dılcu mı, emellerini halka bildirmek
te fayda görüyoruz. Şimdiye kadar 
yaptığımız neşriyatta bu gayeden 
aynlmamağa çalışmıştık. Memlekete 
hizmet ettiğimize kani bulunduğu
l'nuz için böyle yapmışızdır. Son ha-

' '\..o.• • - O•• •• _. oa U ·~ t ..... :;, \. -"' 

lnlşse, bundan dolayı sevinç duyma'k 
Ve bu sevincimizi izhar etmek bizim 
hakkımızdır sanırız. 

* B azı arkadaşlar, bizim dünkü 
yazımızdan, hükumete adeta 

akıl hocalığı ettiğimiz manasını çı
karmakta haksızdırlıı.r. Hükumet, el
bette hadiseleri bizclen daha iyi, dıı
ha vazih, ve daha olgun bir tarzda 
görür. Hükumetin gayesi, son daki
kaya kadar memleketi bir harbe sti
rliklenmekten kurtarmak, bitaraf 
kalmak, şu veya bu cereyanın tesi
tine kapılmamaktı. Büyük bir sabu
la son dakikaya kadar bu siyasetin
de ısrar etti. Fakat son aylar içindeki 
hadiseler, memleketimiz hakkında 
fena emeller besliyenlerin maksatla
?1.nı açığa vurdu. Dünya hegemonya
s:ııu kurmak hulyasile hak ve ahit ta
llımıyan devletler Balkanlara sok•ı
lunca, ve sahillerimiz boyunda bila 
Sebep tahkimat yapınca, memleketi11 
'ttıukadderatını elinde bulunduran 
hükumet, şüphesiz, istiklal ve hür-ri
:tethnizi taarruzdan korumak tedbir
leri almağa mecburdu. Bu mecburi
Yet, Akdenizde emniyeti korumakta 
bizim kadar alakadar olan Ingiltere 
ile anlaşmamızı intag etti . 

. Şüphe yok ki, TAN'ın neşriyatı ile 
btikUmetin bu karan arasında hiçbir 
'.ttı.ünasebet yoktur. Ne biz hükfımete 
bir fikir verecek vaziyette olduğu
ltıuzu iddia edeeek kadar had naşina
llt, ne de Türk hük•J.meti bir gaze
tenin neşriyatına uyarak devlet ida
~esine bir istikamet verecek kadar 
b~iz vaziyettedir. Bunu akla getirmek 
ıle affedilmez bir günahtır. 
.l:ıizim sadece kaydetmek istediği:z ~Mise, hükumetin vardığı bu ka

t· ıle, TAN'ın görüşlerindeki isabe
i~ teyit etmiş olmasıdır. Ve bu vesile 

e kullandığımız milli ölçünün doğ
l'Ulu ~ 
h't gu meydana çıkmıştır. Bunu tes-
~ ederken sevincimizi izhar etmek 

elbette bizim hakkımızdır. 

* ~ :~ ,. 
Ş unu da kaydetmek isterı'ld, 1 

letler dü1:kü yazımızda "faşist· dev
dai ' harıç ve dahildeki gazetelerile 
~e llıa efkarı umumiyeyi zehirlemi
ın çalışmışlardır." cümlesinde Türk 
b~tbuatı kastedilmiş değildir. !stan-

da İtalya ve Almanyanm propa
( Sonu: Sa. 10 .. Sü: 6 da.) 
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Cenevrede Sovyet mümessilleri 
ile yeni temaslar yapacak 

olan Lord Halifax 

"İzvestiya", Türk - İngiliz itilafını Tecavüze Karşı 

Suth Cephesi Teşkili Yolunda Atılmış Olan 

Adımların En Mühimlerinden Birisi Addediyor 
Londra, 15 (Hususi) - Öğrenildiğine göre, İngiliz mukabil 

tekliflerine Sovyet cevabı: bu akşam İngilterenin Moskova El
çisi Seeds'e tevdi edl1nıiştfr. Tahminlere göre, Moskova, gene 
Ingiltere, Fransa ve Sovyetler arasında mütekabil yardım esa-
~ına müstenit bir ittifak teklif etmektedir. Bununla beraber, 
Iııgiltere Hariciye Nazın Lord Halifax'ın Cenevrede Sôvyet 
mümessilleri ile yapacağı mülakatın iki taraf arasındaki anlas-
maya büyük Mzmet edeceği işaret olunmaktadır. ~ 

Londra ve 

Totaliter 

Paris, Düçenin Sözlerinden 

itidalle Harekete Devletlerin 

Nutuk Fransız matbuatında hiçbir 
heyecan uyandırmamı~t1r. ~ · , 

Petit Parisien şöyle yazıyor: · 
"Mussolini, eğer memnun~~-. '~ 

te gecikilirse mihverin çı~ ' ati . , 
yani ihtilafı kar~ılamağ, • az!T. -blö:l'f: 
ğunu söylüyor. Fakat bu tıı.kdirdı:ı- . 

· (Sonu Sa. 10 ~_,~;.. ; 
•, '!;4 

·================r========~ 
~ 

y_,, Papen Mezuneit " r . .. '" 
, ·Berline "Gidiyor ·- ·--:-

.~j(.a, 15 (Tan Muhabirinden)
~~üyük ~lçisi - von Papen, me
zune,n Berline .,gitme~ tizere bu ak
şam Istanbula harekat · etıniştir. 

~··ı 

Tayyare şehitlerimiz için dün Fatihte çok haz.in bir ihtilal ya

pıldı, nutuklar söylenerek aziz şehitlerin hatıraları anıldı ve bunu 
bir geçit renni takip etti. ihtifale ait talsilat ve diğer resimler 
ikinci saylamıUlaJır. 

r ŞİŞMAN YANKO 
J. Ananiyadi Mahdumları 

İst. Yenipostane cad. No. 39 
Mevsimlik yünlü, ipekli, pamuklu bilumum kumaş
larınızla tuhafiye ve cihaz takımlarınızı emniyetle 

tedarik edeb ilirsiniz. 

Alman ordusuna mensup motörlü kıtalar seyir halinde 

~anzigde Vahim 
Hidiselerden 
Endişe Ediliyor 
Nazi Teşekküllerinin Yapacakları Geçit 

Resmine iştirak için Şarki Prusyadan 
Birçok Hücum Kıtaları Danzige Sevkedirdi 

lspanyol Kıtaları 

Siperler Kazıyorlar 
Cebelitarık, 15 (A.A.) - Ispanyol 

kıtaları Cebelitarığı İspanyaya. ait o
lan Lilinea şehrındcn ayıran bitaraf 
mıntakada büyük bir faaliyetle si
per kazmaktadırlar. 

Arasında 

Değişiklik 

Yapıldı 

Ankara, 15 (Tan muhabirinden) -
Valiler arasında geniş değişiklikler 

yapılmış ve yeni tayin listesi yüksek 
tasdika iktıran etmiştir. Listeyi a..,j_ 
nen bildiriyorum: .. r 

Balıkesir valisi Etem İzmir! vali
liğine, Üçüncü umumi müfelttislik 
başmüşaviri Nizamettin Ataker K~n
ya valiliğine , nüfus umum mü•diirü 
Muhtar Srvas valiliğine. Tn"lıalli ' ida
reler umum müdürü Faik Turel Ma
nisa valiliğine. eski Sevhan ,.afüi 
Tevfik Hadi İsparta valili~ine. Mu~
la valisi Recai Gürel BalTkf.sir vali· 
liğine, mülkiye müfettislerinden A
sım Tureli Elazığ valiliğine, Trab
zon valisi Refik Bursa valiliğine, 
Ankara vali muavini Salahattin To-

(Sorıu: Sa. 10, Sü: 5 da) 



PENCEREMDEN 

Ruhlar 
Konuşsaydı 

Yazan: M. Turhan TAN 

M eslekdaşımız İtalyan gazeted
ler, ırkdaşlannı - şüphe yok 

ki, herkesten iyi tanırlar ve ondnn 
ötürü her fırsatta o millet gençlerinl 
cesur olmıya teşvik ederler. Çünki.i 
İtalyada, altın ve petrol gibi, tabia
tin esirgediği nimet ve kıymetlerden 
biri de cesarettir, musikide. resimde, 
mimaride ve hatta edebiyatta şahe
se~ler yaratmış olan İtalyanlar ha
masi vadilerde dalına beceriksiz ve 
yaya kalmışlardır. 

Bu hakikati yalnız tarılıte oku
makla değil, 1916 yılmda, iki Alman 
fırkasının -tek bir hücumu müte
akip-- Po vadisine kadar iniver
diklerini gözleriyle görerek bütün 
acılığı ile kavramış olan o meslek
taşlarımız faşizmin teeı;ısüsündenbc

ri genç faşistlere cesaret telkin et- Dün tayyare şehitlerimiz için Fatihte yapılan ihtilal.den iki görünüş ve söz alan hatiplerden birisi 
miye çalışmakla işte bu tabii noksa-
nı sun'i usuller ile telifi etmek ül
küsünü gütmektedirler. Almanla
rın kömürden benzin, camdan pa
muk, odundan tereyağı çıkarmaları
na bir nazire olarak İtalyada da 
~un'i cesaret imaH belki mümkün
dür. Fakat tarihe gesmi~ hakikatle
rin yine hakikat olarak kalacağı 

-her halü karda- tmutulmamak 

Hapishane Dün 
Tamamen 
Boşaltıldı 

Şehir Meclisinde Bu Yüzden Münakaşalar Oldu 

gerektir. 
Fakat sayın İtalyan meslektn5J:ı

nmız, sun'i cesaret imalini mümkiin 
kılmak için neşr.ıttikleri bentlerde 
-kasti ve iltizami olarak- tarihi 
de kendi meramlarına göre, kullan
maktadırlar. l\fseHi Sinyor Musso
Jinin son nutkunu neşrederken de 
Piyemontelilere bermu'tad cesaret 
telkin etmek istemişler ve "Piyc
montelilerin ~erefle dolu askeri ta
rihlerinde İtalya topraklarında bir 
gezinti yapmanıa pek sıhhi bir ş~y 
olmadığını gösteren unutulmaz saf
halar vardır,, tarzında yazılar bas
mıştır ki tarih bu sözii kolay kolay 
kabul edecek durumda değildir. 

Yeni Bina Bir Sene 
içinde Bitirilecek 

Adliye Vekaleti umumi h<.pishane-

nin derhal tahliyesi için müddeiu

mumiliğe emir vermişti. Müdcleiu

mumilik burada bul•1mın mahkum

ları İstanbul ve Üsküdar tevkiflıane-

Belediye Su Fiatlarına 
Bir Kuruş Zammetti 

Ben bu cümleleri okurken ihtl
yarsız Napolyon Bonapartı hatırla

dJm e henüz yaşıyanlanu sözlerine 
ölülerin -ruhları vasıtasiyle- ce
vap vermelerine imkan bulundui:,rt1 
takdirde Napolyonun o cümleleri 
kullananlara nasıl bir cevap verece
ğini düşündüm. MalUm olduğu üzere 
Birinci Fransuva1ardan, Sekizinci 
Şarllardan, Habsburglardan çok son· 
ra ve on dokuzuncu asrın ilk yılla

lerine naklediyordu. Dün akşam ŞIJn 

kafileyi de çıkarmıştır. Hapishanede 

yalnız hasta mahkumlar kalr.ııştır. 

Adliye Vekaleti binnnın yıktınl-

ması için 44 bin lirahk tahsisat gön-
dermiş ve yıkma işi de bir müteahhi

dE' ihale edilmişti. Müteahhtt dün 

mühendislerle hapishaneye giderek 

yıkılma işini tetki!t etmişti:-. 

Adliye Vekaleti yeni. bina i~in 500 
bin lira ayırmıştı. Bina hapishanenin 
bulunduğu yere yapıhcağı ve duvar 

yolu üzerine de bir cephesi açılacağı 
için 250 bin liralık bir zam daha ya
pılmıştır. Ankaradan gelen haberlere 
göre, Adliye Vekaleti İstanbul adli
yesini sıkıntıdan kurtarmak için bu 
sene yeni binanın yapılınasmı arz:.ı 

etmektedir. 

rına doğru Napolyon Bonapart İtal- -..-..+••••••••••••••••••• 
ya topraklarında hayli uzun süren . Bir lngiliz Ticaret 
hir gezinti yapmıştı. Gerçi o, ilkin 

İtalya yoluyla Viyanaya gitmek için Heyeti Geldi 
Alp dağlarını aşmıştı, bütün Şimali 
ve Şarki İtalyayı dolaşmıştı. Lakin Evvelki gün şehrimize ü~ İn-
ıııonra, hayata henüz gözünü açan oğ- giliz fabrikası mümessilinden 
)unu Roma Kralı ilan edecek kndar mürekkep bir heyet gelmiştir. 
İtalyaya ve İtalyanlara tasarruf et- İngiliz mümessilleri piyasaları-
mişti. mızda bilhassa zeytinyağ, sacle-

Şu tariht hakikat ve ruhların ko- yağ ve diğer nebati yağlarla 
nuşmaları hayaline göre Napolyo- hayvani yağlardan mübayaa ct-
nun cevabı şu şekilde olabilir: ı mek üzere görüşmelere başla- ı 

"Aziz dostlarım. Bugüne ve yarı- 1 mışlardır. Haber aldığımıza gö
re, Almanyanın memleketimi.ına ait sözlerinize kar15mam, lakin 
den aldığı her nevi maddelerin 

geçmişten bahsederken tarihin hak-
1 tiyatlan ve piyasalarını tetkik 

J,,,,nı ve tarihe karışan bizlerin hak- i 
eden İngiliz müesseseleri, bu 

kımızı IUtfen unutmayınız. Ben 17!16 
sene bu maddeleri, daha ziyade 

yılında ve yalınayak, başıkabak kırk 

1 
toplamak i~in piyasamızla ya

beş bin Fransız askerinin baş1nd:ı 
kından temaslar yapmaktadır

Alpleri geçerken hiç bir güçlükle kar 
stlaşmadım. Elbette kitaplarda oku- lar. 
dunuz, o sırada ben henüz yirmi ye· •••• • • • • • • • • •• •• • • • • • ••• • • • • 
di yaşındaydım, askeri şu sözlerle 
;,evke getirmiştim: 

Şehir meclisi, dün, vali ve beledi
ye reisi Lıltfi Kırdarın riyasetinde 
toplanmıştır. Dünkü toplant1da Ha
liç vapurları işle~mJ idaresi 9:3~ se
nesi bilançosile araba iskelelerindeki 
araba alım satımının eski gedik usu
lünü iktisap etmemesı için belediye 
zabıtası talimatnamesine bazı madde
lerin ilavesi hakkındaki teklıfler ait 
oldukları encümenler<'! gönderildik
ten sonra beş mayon liralık istikrazm 
sarfedileceği yerler hakkında bütc;:c 
encümeni mazbatası okunmuştur. En
cümenin mazbatasın<ı gore bu beş 
milyon liradan üç milyon lirası şeh
rın mUht.eıu s~rntt .. apılacak 

yollar ve diğer imar i~lerine esas teş
kil edecek olan istimliık işlerine, bir 
milyon lirası Avrupadan getirilecek 
otobüslerle bu otobfü:;lerin bıılunaca
ğı garajlara. yüz bin lirası Istanbu!
da yapılacak olan süt fabrikası inşa
atına, üç yüz bin lirası Mısır çarşısı
nın yardımcı bit' hal şekline ifrağı 

maksadile bu muhnll I ! istimlak ve 
ıslahına sarfedilecektir. Encümen, 
bu paradan yüz bin liranın ötede be
ride kiralı binalarda oturan tanzifat 
amelesi bölüklerlne koğuş yaptırıl

ması ve motörlü vc!lait için garaj, 
tanzifat hayvanları için ahır inşaatı
na sarfedilmesi hakkındaki makam 
teklifi reddeylemiş, bu paranın da 
daha müsmir işlere hasrzdilmesini, 
beş yüz bin lirası da. belediye namı
na yaptrnlması henüz tnsavvur halin
de bulunan ekmek fabrikası in~aatı
na sarfedilmcsini muvafık görmiiş -
tür. 

Mazbata okunduktan sonra aza
lardan bazıları söz alarak (in~sı mu
tasavver) kaydine Hiraz etmişler

dir. Azalardan birisi. bu memleket 
halkının en mühim gıdasının ekmt!k 
olduğunu, bu sebepten dolayı hiç ol
mazsa halka sıhhi bir ekmek vermek 
icap ettiğini ileri sürerek bundan ta
savvurla değil, katiyelle bahsedilme
sini teklif etmiştir. 

Bunun Uzerine vali ve belediye rei- J atlerinin ancak 15 sene dayandıklan
si Lfıtfi Kırdar, beleciiyenin ekmek 1 nı, bu sebepten dolayı şim1iye kadar 
fabrikası inşası bzıkkmdaki kararının 1 bir amortisman müddeti hesap eJil
bir tasavvur değil, bir katiyet oldu- ı mediğini, önümüzdeki sene zariında 
ğunu ve para alındıktan sonra fabri- bunun da tetkik edilip meclise arze
kanın inşaatına başlanacağını, esasen 1 dileceği anlaşılmıştır. 
icap eden etütlerin de yakında yapı- Su tarüesi, idarenin te!difi veçhile 
lacağını söyledi. kabul edilmiştir. Bundan sonra da vi-

Bu izahattan sonra mazbata ka- !ayetin üç senelfa nafıa yol progra
bul edilerek Sular idaresinin Anado- mı hakkında nafıa encümeninin maz
lu ve Rumeli. cihetleri su tarifesi hak- batası okunmuştur. 

kında muhtelif encümenlerin nıüş- Bundan sonra da kendilerine ucuz 
terek mazbatası o::Cundu. tarife ile su verllmesi hakkında ha-

Bu tarifeye göre, Rumeli ve Ana-' mamc1ların şehir meclisine gönderdik 
dolu .cihetlerinde suyun bebex met- l_eri telgraf okunmus

1 
tetkik edilmek 

re mıkabı 16 kuruştur. Senelik saat uzere outçe encumen ne gonaerıımı:i-
kiraları ise milimetrelik mik~arları- tir. 
na gore 4, 5.40, 6.20. 8.20, 12, 18, 
28.80 liradır. İdare malı olan şebeke MOTEFERRIK: 
yolu kirası, beher metrelik borunun 
senelik kirası !10 kuru~tur. Abone 
malı olan şube yolunun senelik ta -
mir ve bakım bedeli bir lira, ayar üc
reti. saatin biiyüklüği.i ııe göre 1.5. 2, 
2.5 liradır. Ana musluğun açılması 

30 kuruştur. 

Bu tarife ol{unduktan sonra bazı 

azalar itirazda bulunmu~lardır. Hal

kın o kadar şikayet etti&ti eski şirket 

zamanında beher metre mikabı su

yun 15 kuruşa satılchgı halde, Bele

diye Sular idaresinin bunu 16 kuru
şa çıkarmasının doğru olamıyacagı
nı ileri sürmüşlerdir. Bu itiraz üzeri
ne Belediye Sular idaresi mı..idürü 

Yusuf Ziya izahat vermiştir. Tcrkos 
şirketi zamanında beher metre mi
kabı suyun 15 kuruş olmakl,ı be ı -
ber halka yükletilen tekalifle suyun 
metre mikabınm 18 kuru§tt geçtiğini, 

halbuki bu tarife ile halkın bu kadar 
para veremiyeceğini söylemiştir. 

Bazı azalar da su saatlerinden şi
kayet etmişlerdir. Bir abonenin kac_: 
sene için saat kirası vereceğini, sa
atler için bir amortisman hesap edi
lip edilmediğini sormuşlardır. Buna 
cevap olarak verilen izahattan su sa-

Desen Sergisi Açlldı 
Bir kaç ay evvel Taksimde açılan 

resim ve heykel sergisinin on beş gün 
lük sergiler serisinden dün bir De
sen sergisi açılmıştır. Sergide, bir 
çok değerli desenler teşhir edilmek
tedir. Sergide Halil Dikmen, Zühtü 
Müritoğlu, Elif Naci. Ercüment Kal
mık, Arü Kaptan, Hamit Görel, Ze
ki tzer, Şeref Akdik, Arif Dino, Ke
mal Zeren, Nusret Suman. Bedri Rah 
mi, Eren Eyüboğlu, Cemal Tollu 
}forullah Berkin eserleri vardır. 

Sergi on beş gün :ıçtk kalacak ve 
herkes her gün sabahtrın akşama ka
dar sergiyi parasız gezebileccklerdir. 

lstanbulda Japon Bankası 
Japon hükumetinin, Türkiye ile ik

tısadi ve mali münasebetlerb.i ge
nişletmek arzusunu izhar etmesi ü
zerine merkezi Yokohamad·:\ bulunan 
Stecie bankın mlimessili Takahasi, 
dün semplon ekspresile şehrimize gel 
miştir. 

İstanbulda tetkikatını ikmal ettik
ten sonra mensup olduğu bankanın 

Istanbul şubesini açmak için hazır
lıklarda bulunacaktır. 

- Asker! Sizin 1ı1ç bir şeyiniz 

yok. Şimdiye kadar vatan size ba
kamadı. Yiyeceğinizi, giyecegınızı 

tedarik edemedi. Siz her türlü mah
nımiyete katlandınız, her türlü feda
karlığı gösterdiniz. Ben şimdi sizi İ
talyanın mamur sahralarına götürü
ybrum, yiyecek, giyecek, boJiulc:, 
servt?t ve hususiyle şanü şeref sizle

KARILERIMIZIN SUALLERiNi BURADA CEVAPLIYORUZ 

ri ortıda bekliyor! .. 
"Oradan ötesini ve hele Baron Kol

u kuhıandasındaki Piyemonte ordu
sunqn önümden nasıl savu~tuğunn 
siz de benim kadar bilirsiniz!!.,, 

:Evet, ruhlar -arasıra olsun- ko
nuşsaydılar ne iyi olurdu? .. 

Süvarilerimiz Geliyor 
A vrupada muhtelif müsabakalara 

iştirak etmiş olan süvarilerimiz ev
velki gün Brindisi'den Kirinale va.
purilc hareket etmişlerdir. Vapur çar 
şamba günü öğleden sonra iki i!e üç 
:ırasında limanımtz·ı ı!elecektir. 

S. - ilk Türk gazetecisi kiın-

dir?, 
C. - Esat Efendidir. 1786 da 

doğmuş, bir müddet Babıfetvaya 
devamdan sonra vakayi katibi ol
muştur. 1825 de Yeniçerilerin lağ
vına dair olan fermanı Sultanah
met camii minberinde okuyarak 
şöhret bulmuş ve 1826 da vaka
nüvis olmuştur. 1831 de de Tak· 
vim Nezaretine tayin edilmiştir. 

Esat Efendi, Takvimi Vakayü 
neşre memur ilk gazetecimizdir. 

• 
S. - Pazar giinü İzınirdc yaın-

1 

lan ma~ta Fenerbahçe takımında 
Ali Rızn ile Mehmet Reşadın da 
oynadıklarını okuduk. Halbuki, 

onlar giden kafilede yoklardı. 
C. - Fenerbahçe, cumartesi 

günü oynıyan Ateşspor maçını 

güçlükle kazandığından, ertesi 
günkü maç için, bu iki oyuncu İs
tanbuldan tayyare ile İzmire ge
tirtilınişlerd ir. 

• 
S. - Yünlü ve koyu renkli el-

biselerin temizlenmesi jçin ne yap· 
malıdır?. 

C. - Yün örgü ceket veya bltız, 
yün çorap gibi eşyayı temizlemek 
için evvela ılık suya batırmak la
zımdır. Eğer renkleri birbirine ka
rışıyorsa, hemen sudan çıkarıp, 
gölgede ve düz bir satıh üzerinde 
kurutarak temizlenmeğe verme -

lidir. Renkler birbirine kanşmı -
yorsa, ılık suda bol sabun köpüğü 
yapıp, iki kaşık sirke ilave ederek 
asla çitilemeyip, ellerin arasında 

sıkıştırarak ovmalı ve sonra da 
yine sade ılık suda durulamalı ve 
bir masanın üzerine yayılmış o-

lan havlu parçasının üzerine ya

yarak tekrar üzerine bir başka 
havlu veya eski koyup bir şişe
ye sıkı sıkı sararak suyunu gider
meli. 

Bezleri ve şişeye sarma işi, ne 
kadar tekrarlanırsa, eşya da o ka
dar çok kurutulmuş olur. Bundan 
sonra da, artık nemlı halde kalan 
eşyayı düz bir yerde kurutmalı

dır. 

~... : . . . '.~ ~ ~ 

·c.~:·:.E ~ y;~. A·· ·P · ... 
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S. - Deri ceketlerin temizlen

mesi için kolay bir usul var mı

dır?. 

C. - Deri ceketin kirlerini te
mizlemek için bir parça beze bir 

kaç damla gliserin damlatarak 

kirli yerleri silmek ıa'zıındır. Bir 

müddet açık havada bıraktıktan 

sonra, yünlü temiz bir kumaş par

çası alarak onunla tekrar silme

lidir. Eğer süet ise, bezle silecek 

yerde madeni fırça ile fırçalama

lıdır. Fakat ceket çok kirliyse, te

mizlenmeğe vermek muvafıktır. 

Tarihçi İhsan 
Şerif Dün 
Vefat Etti 
Cenazesi Bugün 

Merasimle Kaldırllacal< 
48 senedenberi muhtelü mektep

lerde tarih mu::ıllimliği yapmış, 9u 

müddet zarfında memlekete 30 bin· 

den ziyade münevver genç yetiştir .. 

miş olan tarih muallimi Ihsan Şerif 

dün vefat etmiştır. 

Muallimler arasında (Bab:ı.) ismile 

tanınmış bulunan Ihsan Şerif 1283 

tarihinde doğmuş. tahsilini bitirdik

ten sonra 1891 senesinde muallim oı .. 

muştur. Ihsan Şerif Meşrutiyetten 

evvel talebelerine hürriyet fikirleri 

aşıladığı için Urfaya. sürülmüş VI? 

1908 senesine kadar orada kalmıştır. 
~,. .t.! -:.ı.14--~--'---

ralık Bursa idadisinde muallimlik 

ettikten sonra o zamanki Gq,latasa

ray sultanisine tayin edilmiştir. Bun

dan sonra da Darülmuallimini aliye

de, kız ve erkek muallim mekteple

rinde ve en son da Istanbul erkek li

sesinde tarih muallimliği yapmıştır. 

Vefatı muallimler arasında büyük 

bir teessür uyand1rnn Ihsan Şerifin 

cenazesi bugün saat 15 te Gülhane 

hastanesinden kaldırılsrak namazı 

Beyazıt camiinde kılındıktan sonra 
Edirnekapıdaki şehitliğe defnedile
cektir. Orta tedrisat muallimlerinin 
ekserisi ve bir çok ta mektep talebe
leri cenaze merasimine iştirak ede
ceklerdir. 

Yugoslav Baıvekilinin Eşi 
Vilayete gelen bir telgrafta Yugos

lavya Başvekilinin eşi ile annesiniı1 
şehrimize müteveccihen hareket et
tikleri bildirilmış, vnli Lütfi Kırna
rın ,eşi misafirleıi karşılamak üzere 
dün sabah Sirkeci garına gitmiştir. 

Fakat telgrafta hareketleri bildiri
len misafir bayanlar konvansiyonel 
ve ekspres trenlerinde çıkmamışlar
dır. Misafirlerin bugünkü trenle gel~ 
meleri ihtimali gôzönünde tutularak 
tekrar istikballerine çıkılacaktır. 

TAKViM ve HAVA 

S A L 1 
16 Mayıs 1939 

5 inci ay Gün: 31 
Arabc 1358 
Rebiülevvel: 27 
Güneş: 4.42 - Öğle: 
İkindi: 16.07 - Akşam: 
Yatsı: 21.10 - İmsftk: 

Hızır: 11 
Rumi: 1355 

Mayıs: 3 
12.10 
19.19 
2.37 

Hava Vaziyeti -
Ye§ilköy meteoroloji istnsyonundan alı .. 

nan malumata göre, dün hava yurdun ce' 
nubu şarki Anadolusunda açık, orta Ana .. 
doluda az bulutlu, dogu Anadoluda bU .. 
lutlu, diğer yerlerde çok bulutlu geçnıiŞ• 
rUzıArlar cenup bölgelerde ~imali, Kara .. 
deniz kıyıları ile Trakyada cenubi istıl;a .. 
metten kuvveUi, diğer bölgelerde garp~ 
orta kuvvette esmiştir . 

Dün İstanbulda hava bulutlu geçnıiŞ• 
rüzg<ir cenubu şarkiden saniyede 2 - ! 
metre hızla esmiştir. Snnt 14 te h nva tnı .. 
yikı 1017,1 milibar idi. Sühunet nznnıi 24.0 

d'l' ve asgari 10.9 ımntigrat olnrnk kaydc 1 

ml§tir. 
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lsuGüNI 
İngiliz • Romen 
Anlaşması 

Yazan: Ömer Rıza DOCRU L 

1 ngiltcre hükumeti tarafından 

Romanyaya gönderilen tica· 
rd heyeti vazifesini ikmal ederek 
Bükreşte iktı adi bir anlaşma imza· 
lamış, daha sonra Yunan tütünleri· 
nin İngiltere tarafından satın alın· 
masını temin için Atinaya giderek 
çah~malarma başlamıştır. 

İngiltere - Romanya ticaret an· 

laşmacıı, iki memleket arasındaki ik· 

hsadi münasebetleri daha sağlam e· 

saslara bağlamakta ve Romanyanın 

siyasi istiklali gibi iktısadi istiklalini 

korumak imkanlarını temin etmek

tedir. İngHtere hükt1meti, Roman· 

yanın acil ihtiyaçları için beş milyon 

Sterlinlik bir kredi açıyor, ve yr.ni 

senenin mah!luliinden 200,000 ton 

buğday alarak Romanyanın İngilte
reden alacağı eşyanın bedelini öde

mesine de imkan veriyor. 

Anlaşma, iki memleket arasında 

karşılıklı ticareti normal kanallarla 

ilerletmeyi istihdaf ettiği için büyük 

bir kıymeti haizdir. 

İki memleket arasındaki tediyat 

anlaşması tadil olunacak, her mem

leket mnhsuUerinin diğer memleket 

piyasalarında kolayca satılması için 

iki taraf ticaret teşkilatı yapacak , .e 

bu te kilattan istifade edecektir. 

İngiltere, Romanyaya karşı vuku 

bulacak her tccavi.ize karşı teminat 

verdikten sonra Romanya ile iktıs:ı

di bir anlaşma yapmakla, teminatı 

sağlamlamı \'C fo-•rnlamıştır. 

Ayni heyetin Atinada muvaffak 

olması beklenmektedir. 

* 
"Berlin,, in arapça nefriyah: 

D n .. H .. .in Rnma <YH•i 1..;.. .;:.1. 
dettenberi radyolariyle Arap· 

ça neşriyat yapınıya haşlamış, ve 
Romada yapılan Arapça neşriyatı 
tak,•iye etmi~tir. Romada yapılan 

Arapça neşriyatın hedefi, Arap ef
karı umumiyesini İngiltere '\'e Fran
ıa aleyhinde tahrik etmektir. Berli
:rıin de ayni maksadı istihdaf ettiği 
§İmdiye kadar takip ettiğimiz neşri
Yatından anla5dıyor. Evvelki giin 
iki radyo merkezi de Irak Kralı Bİ· 
rinci Gazinin ölümüniin kırk giin 
geçmesi miinasehetiyle matem tuttu 
,.e merhum kralın hatırasını yaşat

tnak için mersiyeler okudu ve ha
timler indirdi. Hatta hu münasebet· 
le çalınan mu iki dahi, matem hava
larından müteşekkildi. 

Berlin ve Roma radyolarının Kral 

Gazinin hatırasına gösterdikleri bu 
Vcfakarlığın samimy<'ti (!} herhalde 
A.rap aleminde çok derin akisler 
Yapmış olacaktır! 

İ)n garip tarafı, bi7.zat Arap rad
Yolnrının bu derece vefakarhk gös
terrniye lüzum görmemeleridir. A
"•ı> radyo istasyonları bütün Şark 
lllilletlerinin kalbinde çok derin iz 
bırakan faciadan bahsetmiş, bu mii
tlasehetle Bağdatta yapılan merasi
lrıi anlatmıcı, merhumu rahmetle an
?tıış ve bu o;uretlc · amimiyetini ifa
de etmi tir. 

norna ve Berlin radyolarının bn 
lllünasebetle geceler tertip etmeleri· 
~n sebebi o;üphe yok ki bambaşka· 
ır, Mak!'lat, Araplardan fazla Arap 

:Örünnıek, ve bunu da Araplara ka· 
uı ettirmektir. 

k Arapların aklı selimi herhalde, 
endiJerinden daha Arap, daha ko· 

~u Miisliiman görünmek istemekteki 
lllüstetir hü,·eyi anlıyorlar. 

............................................. 
!..__ klSA HABERLER l 

...... ~ .... ~ ............... ~ .. ···· 
:n ·1 Q ;:ıı Y Herald gazetesi, Fransanın Suriye 

d:crındcki mandası hitam bulduğu tak
S rdc sabık Arnavutluk Krnlı Zogonun 
l' llrfye tnhtınn namzetliğini koyacağını 
azırı:ıktadır. 

f!.Ö• İnglliz hOkümdnrlıırını Kanadnya 
rı lUrcn vapur, sıs ve seyyar buz kütlele
ğ YOzOncten çok ağır bir §ekilde llerlcme-

e l'l1ecbur kalmıştır. 
g • Yugoslav Başvckl11 Svetkovlç, Yu
k~;lavyadaki Alman ekalliyetine ait bir 
nı tQr cemiyeti bulunan Kulturbund'un 
ın :l'llnamesinl tasvip edeceğini, Alman 

c Usu Frnnsham'a vnadebnlştir. 

Dobrica
Hc1disesinin 

Akisleri 

Romen 

Yakaya 

Tafsilat 

Aiansı 

Ait Yeni 

Veriyor 
BükrC§, 15 (A.A.) - Dobricada 

Bulgar ekalliyeti ile meskun bir ka
sabada taşkınlıklar yapıldığına dair 
Bulgar menbalarından verilen ha
berleri yarı resmi Rador ajansı, mü
ibalağalı, yanlış ve kasde müstenit 
olarak tavsif etmektedir. 

Rador ajansına göre hadiseler şu 
suretle cereyan etmiştir: 

Bir tayyare fabrikasını.!) müdürü 
olan mühendis Zamfirescu, refaka
tinde 11 kişi olduğu halde geçen 
hafta Dobricadaki malikanesine gi
derken 20 kadar haydudun tecavü
züne uğramıştır. 

Mütecavizler jandarmalar tarafından 
yakalanmışlar ve cilrilmlerini tamamile 
itiraf etmişlerdir. Bunların büyük bir 
kısmı, Bulgar, bazıları da Romen idi
ler. HayduUar adliye makamlarına tes-

lim edilmek üzere kaza merkezine 

doğru yola çıkarılmışlar ise de yolda 
mukavemet gösterdiklerinden jandar
mıılar siltıhlarını kullanmak mecburi
yetinde kalmışlar ve haydutlardan biri 
Romen olmak üzere birkaç tanesini öl
dürmilşlcrdir. 

Diğerleri ka('\l'Jlağa muvaffak ol
muşlardır. Müddeiumumilik tarafın
dan yapılan tahkikat neticesinde jan
darmaların meşru müdafaa halinde 
bulundukları sabit olmuştur. 

Rador ajansı, milli rönesans cep
hesindeki Bulgar mümessillerinin 
Baıjvekil Armand Calinescuya bir 
muhtıra göndeırerek haydutluğa te
şebbüs eden millettaşlannın bu ha
A"'-cM::uııı uı;:,vıv eLmeu.Kıcrıru ve hay-
dutluk vakalanna nihayet verilme
sine yardım edeceklerini bildirdikle
rini ilave eylemektedir. 

Callnescu, dahiliye müsteşarının 
Bulgarlarla meskun kasabaları teftiş 
ederek Bulgar ahalinin haleti ruhi
yesini tetkik etmesine ve icap eder
se lazım gelen tedbirleri almasına 

karar vermiştir. 

Filistinde Yeniden 

Nümayişler Oluyor 
Kudüs, 15 (A.A.) -- Beyaz kitab.n 

çarşamba günü neşredileceği haberi 
muhtelif tezahürata sebebiyet ver
miştir. Polis, eski idare şeklinde her 
hangi bir tebeddül vukuuna muarız 
olan bir nümayişçi alayını dağıtmış
tır. Telavivde bir çok ;nuhariplcrin 
evinde araştırmalar yapılmıştır. Mü
teaddit amele ve sendika teşekkülleri 
aralarında toplantılar yaparak mer
kezi teşkilatın mukarreratına göre, 
hareket etmeği kararlaştırmışlardır. 

Bağdat, 15 (A.A. ı - Filistindeki 
isyanı idare eden Arif Abdülraz:ı:ak, 
Palmire gelmiş ve orada teslim ol
duktan sonra tekra:i." firar etmiştir. 
Beraberinde büyük müftinin akraba
~ıından biri vardır. Abdiilrazzak, 
Şükrü Saka namı altında seyahat et
mektedir. 

Subayiara Ait 
Yeni Barem 

Ankara, 15 (Tan Muhabirinden)
Bütçe encümeni, subaylarla askeri 
memurlara ait yeni baremin tetkiki
ni tamamlamışttr. Projede askeri ba
rem için 13 derece tesbit edılmiştir. 
Idarei hususiyeler ve bclediye1erde 
hizmet eden memurların bn hiznıet
lerde geçen müdclctierinin tekaütlük
te hesap edilmesini temin i~in tekaüt 
kanununda değişiklik yapılması ka
rarlaşmıştır. 

Macar· Leh Münasebetleri 
Budape~ie, 15 (A.A.) - Leh - Ma

car dostluğundan bahseden "Magyar 
Nemzeti" gazetesi diyor ki: 

"Bu dostluk hallhazırdaki ahval
den daha kuvvetlidir. Çünkü kötü 
kültür sıhriyeti ve silah arkadaşlığı 
Vırihe gömülüdür. 

'I A N 
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YugosJavya Naibi ltalyadan 

Yıgoslavya Kral Naibi Prens~ Paul 'le Prenses Olga, dün Florans:ıdan Belgrada 

dönmüşlerdir. Bu resimde Prens Paul'ü Romoda İtalya kralı ve Mussoli

nl tarafından karşılanırken görüyoruz. 

İngiltere 
Protesto 
Ediyor 

Madrit 
Alayı Geri 
Kaıyor 

Madrlt, 15 (A.A.) - Henüz rcs· 
men tesbit cdilıniyen fa';<at 19 ma
yısta yapılması derpiş edilen zafer 
geçit resmi J\tndridin tekrar Ispanya
nın hükümet m~rkezı olarak kabulü 
ve memleketin nonnnl sulh şartları

Çekyada 
Almanların 

Tazyiki 

Almanlaştırma 

Gayretine Karşı Şiddetli 

Bir Mukavernet Var 
Prag, 15 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Çekler Alman kıtalarının tehdidi

n<' rağmen kendilerinin Almanlaşh

rılmasına karşı şirldctle mukavemet 
etmektedirler. Hnlkm ekser:yeti, Ha
şanın vaziyetini bilhassa Hitlerin 50 
inci yıldönümü münasebetile Berli
ne giderek Alrnnn devlet reisine 1 e
mennilerini arzettiği gündenbcri ten
kit etmektedir. 

Hitlerin Avusturyada ve Südet a
razisinde olduğu gibi bir plebisit yap-

Ben 
Anlamam! 
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Yazan: B. FELEK 

B ir uf ak hadise üzerinde ehem· 
miyetle duracağım. Geçenler· 

de vefat eden meşhur Türk pehliva· 
nı Kurtdereli l\fchmedi şahsen gör· 
memişseniz bile adını, sanını elbette 
işitmişsinizdir. 

Bu adam gerek Türkiye içinde ge· 
rek Avrupada, hatta Hindistanda 
şöhret almış dehşetli bir adam idi. 
Kuvveti , vücudünün tenasübü haki
katen "Tiirk gibi kun·etli., meselini 
teyit eden canlı vesikalardan olmuş
tur. 

Ben bu adamı tanıdığım, güreşle
rini .seyrettiğim zaman pek genç de
ğildi. Fakat hôla kuvvetini ve vücut 
güzelliğini muhafaza ediyordu. 

Büyük Türk pehlivanları neslin
den tek knlan bu numune de geçen
de gözlerini bu fani dünyaya yum

du. 

Beden Terbiyesi Umum l\füdiirlii· 
ğü yerinde bir kadirşinaslık göstere· 
rek ailesine ynrdım etti. Mezarının 

mak istemiyerek eski Reiskümhur yapılmasını temin etti ve daha iyisi 

Haşanın hiisnü niyetini h;tismar et

tiğini tercih ettiği beyan olunmakta-

bu ünlii yiğitin namını yad için ala
turka güre lerin ba pehlivanına \·e
ritmek üzere bir de altın kemer 

dır. Bundan dolayı, rlaşanın politikn-
yaptırdı. Bunlar giizel şeylerdir. 

sına efkarı umumiycnin de müzahe-
Keşke .her kıymetimize böyle kadir-

rct ettiği şeklini vermek maksadile şinaslıkla mukabele etsek. 

bir milli birlik partisi teşkiline karar İnsan ağacı ancak böyle teşvikler-
verilmiştir. Bu parti, memlekette te- le yemiş verir. 

ş~kkülüne müsaade erli.len biricik Liıkin bu arada bir şey öğrendim 
parti olup herkes oraya yn.zılı::ıakta- ki hiç hoşuma gitmedi. 

dır. Hnlk dünyarla cereyan eden vu- Kimin karar verdiğini, neden ka

kuattan bihaber bulunmakta, Alman- rar verildiğini bilmiyorum. Fakat 

lar da Südetlerin yllrdımile l>iiti.in is- gazetelerin yazdığına nazaran Kurt

tihbarat teşkilatını kontrol etmekte- derelinin mezarı gömülü olduğu asıl 

dirler. Berlin fırkasının eski matbuat meskatiresl olan "Kurtdere köyün

şefi, şimdi matbua~ sansürü olmuş· den Bahke ire nakledilecekmiş. 
tur. Südetler, radyo ve filmleri de Neden? .. 
kontrol etmektedirler. 

Mütehassrı amele ırkıntlıı 
Almanyaya Çek ameles! gönderi -

mcsi üzerine Bolıcmya ve ,Moravya
nın endüstri müesseseleri, mutahas
sıs amele tedariki hususunda giiçlük 
çekmektedirler. 

Şimdiye kadar Almanyaya 20 bin 

Böyle me~hur bir pehlivanı yetiş
tirmis olan bir köy halkı onun meza
rına gidip bir F tiha okumak -ç bu 
mezarı çocuklarına: 

- işte t>irlm köylü, me hur -cihan 
pehlivanı Mehmet pehlivan burada 
medfundur. Siz de bunun gibi pehli
\'an olunuz ve adınızı cihana !'!alı
nız! 

Londra, 15 (Hususi) - Japon Do
rnei ajansının Amoydan · ıildirdiğine 
göre, Kulangsu enternasyonal mın· 
takasının Japonlar tarafından işga

linden sonra iki Ingiliz torpitosu A
moy limanına gelmiştir. Çin suların
daki Ingiliz filosu kumandanı Ami
ral Perey'nin 16 mayısta Amoya gel
mesi bekleniyor. 

Ingilterenin Tokyo sefiri Robert 

Craigia, Japon kıtalarının Kulangt

suya ihraç edildikleri esnada ittihaz 

ettikleri tarzı hareketi, Japonya hü

kumeti nezdinde protesto etmek için 
talimat almışır. 

na avdeti için bir vesile teşkil ede- mütehassıs Çek ı.ımelesi gönderilmiş

ccktir. Geçit resminin ertesi günü tir, Endüstride kullanılan makineler 
Madritte ilk defa olarak nazırlar, ve tesisat da Almanyaya yollanmış
Frankonun riyasetin le toplanacaktır. tır. Çek sanayi mahfillerlnrle söylen
Bununla beraber nazırlar, Madride 

Demek hakkına sahiptir. Niçin 
onları bu haktan ve bir cihan peh
lh·anı yctiştirmi olan bir köyü onun 
mezarını taşımaktan mahrum etme
li? 

a,ncak Franko, yaz nihayetinde te
melli olarak geleceği zaman yerleşe
ceklerdir. 

Şimdi yalnız beş nazır. Mndritte 
vazife görmektedir. 

Bir Çin - SovyP.t anl!ışması hak
kuıda Japonlar tara{ınrlan yayılan 

haberler Çin makamatı tarafıu~an 

tekzip olunmaktadır. 

Kondor lejyonundaki Alman gö
niillüler, 22 mayısta Vigodan Al
manyaya vapurla hareket <'decekler
dir. Bu münasebetle büyük bir teza· 
hürat yapılacaktır. * Merkezi Çindeki Japon~rdm:unun 

bir tebliğinde Huped~ Japonlar tara· 
fıncfon yapılan taarruz neticesinde 
26 Çin fırkasının mağlüp olauk şi
male doğru ricat ettiği \'e çete harp
leri yaptığı bildirilmektedir. 

Nevıehirde Dolu 

• 

• 
• 

Nevşehir (TAN) - Bir saat uzak
taki Çat köyüne ve Segidin mevkiine 
yarım saat, nohut büyüklü;:unde do· 

lu yağmıştır. 

HAD is ELER i N iç y u z·u 
Berlin - Roma mihveri Yugo•lavyayı ııkıflırmahtadır. 
Romada bulunan Prenı Paul' e fU tekli/ yapılmı,tır: 
1 - Yugoslavya, Berlin ~ Roma mihverine iltihak ede
cektir. 2 - Antikomintern paktı imza edecektir. 3 - Yu
goslav ordu.una Alman ve ltalyan muallimler alına
caktır. 4 - Hırvatlarla cereyan eden müzakereler uza. 
tılacaktır. 5 - Yugoslcwyanın iktısadiyatı mihverin ih
tiyacına göre tanzim edilecektir. 

* Yugoslav~·a bu teklifleri kabul etm«-z~e, Berlin • Roma mih-
veri Yugoslavyayı parçalamak için ~u tahrikatı yapacaktır: 
Slovenler Banat şehrini, ttaly anlar Dalmaçyayı i tiy<'cekler, Ma
carlara da i:ııtediklcri verilecektir. 

Fakat Türkiye _ İngiliz anlaşmasından sonra mii7'8kereler 
sarpa sarmış, ve arada hiç bir anlaşma imzalanmamıştır. 

Jt.. 
Mısırda ltalyan Generali Balbo, Kral Faruk ile uzun bir 
mülakat yapmı' ve bu mülakattan •onra Mısır ve Trab
lu• hucludundaki gerginlik zail olmuştur. 

* 
Fransa lle İtalya araStnda müzakereler başlamak ib:eredir. 

Mussolininin son nutku, bu m üı:akerelerin ba~lamasına mini ol· 
mıyacaktır. 

diğine göre bu usuliin tatbikine de-
• 

vam edildiği takdirde memleket sa-

nayiinden eser kalmıyacaktır. 

Ölen Sovget 
Tayyarecileri 
Dün Gömüldü 
Moskova, 15 (A .A.) - Dün Kızıl 

Meydanda Moskovn işçileri geçen 
gün bir hava kazası esnasında ölen 
Sovyet tayyarecileri Serof ve Pau
linosipenkonun küllerini Kremlinin 
duvarına gömmüşlerdir. 

Saat 16,30 da cenaze alayı bir 
müfrezenin refakatinde olarak Kızıl 
Meydana gitmiştir. Orada binlerce 
ve binlerce işçi murahhaslan top-

: lanmış bulunuyordu. Ölen tavvare-
1 cinin küllerinin konulduğu ~~du-

l 
knları Molotof, Voroşilof, Kagano
viç, Andryef, Mikoyan, Çanof ve Be-

l ria taşıyor~ar~ı. Bu esnada Kızıl 
Meydanın ustundc avcı ve bombar-
dıman tayyareleri filoları gözük
müştür. Sovyet tayyarecilerinin ö
len arkadaşlarına yaptıkları bu son 
ihtiram geçidinin başında Sovyet 
kahramanı Eremenkonun idare et
tiği tayyare uçuyordu. 

İcra Komiserleri heyeti ve Sovyet 

komünist partisi namına Müdafna 

Komiser Vekili Meklis, Moskova 

1 Sovyet Meclisi ve Partisi namına 
j Şermakof ve Sovyet tayyarecileri 

namına da Şevçcnko birer nutuk 

söylemişlerdir. 

Bu ihtifalden sonra Stalin ile si
lah arkadaşları ve Sovyet kahraman
ları sandukaları Kremlinin duvarına 
götürmüşlerdir. 

Toplar salvo ateşi yaparken, tay
yarecilerin külleri Kremlinin duva
rına konulmuştur. 

Ve nihayet kendi ,·asiyeti olma
dıkça hir adamı tabii olan rnedfenin
den kaldırıp başka bir kasabaya 
nakletmekte ne mana vardır? 

Küçük köyde büyük pehlivan din
lenmez mi? 

Eğer fiile geçmi bir te ebbüs var
sa heml'n durdurulması ,·e bu fikir 
heniiz proje halinde ise bundan vnz
geçilme i ciddiyet namına temenni
ye ayandır. Her öhrctin en tabii 
yeri doğduğu toprnktır. Bırakalım 

Kurtdl'reliyi de bütün hayatında a
dını adına eklediği köyünün topra
ğında dinlen'Iİn! 

Almanya • Litvanya 

Arasında Müzakereler 
Kaunas, 15 (A.A.) - Almanya ile 

Litvanya arasındaki iktısadi müza
kerelere Berlinde devam edilmekte
dir. İki memleket arnsında ticari bir 
anlaşmanın gelecek cuma günü im
zasına imkan hasıl olacağı tahmin e
dilmektedir. Bu anlaşma ile Çekos
lovakya ile Avusturyanrn Almanya 
tarafından işgalinden sonra hadis o
lan vaziyete göre iki memleket ara
sındaki mübadeleler yeni bir şekle 

konacaktır. Muahedenin mer;y~t 

müddeti iki senedir. Memelde Lit
vanyaya mahsus bir serbest liman 
tesisi meselesi, bilahare bunun için 
teşekkül eden komisyon tarafından 
halledilecektir. Bu müddet zarfında 
Litvanya evvelce olduğu gibi Me
me! limanından istifadeye devam e
decektir. 

* Varşovadan avdet eden Genernl 
Rastikis1 Reisicümhur Smetowa ta
rafından kabul edilmiştir. General, 
devlet Reisine Polonya ricalile yap
tığı temaslar hakkında malllmat 
vermiştir. 
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Bir Celebin Kumarla 
2600 Lirasını Almışlar 

Polis, Çemberlitaşta Tavukpazarın
da Romanyalı Mehmedln evinde ku
mar oynandığından şıiphelendiği i
çin evi nezaret altına almı~ ve müd
deiumumilikten de bir aranıa emri 
çıkarttıktan sonra evvelki ge{ e 
ansızın bir baskın vermiş ve içc:-de 
barbut oynayan beş kişiyi cürüm va
sıtası olan oyun aletleril~ ve masa 
üstündeki 35 lira ile beraber yakala
mıştır. Bunlar Muharrem, Homan
yalı Mehmedin karısı Yaraşova, Mo
scs oğlu Sergis, diğer Sergis, kolsuz 
Nuri, Hasan oğlu l\Iehmettil". 
Meşhut suçlara hakan Sultımah

met üçüncü ceza mahkemesi, dün 
bunların duruşmalarını yaptı. Ro
manyalı Mehmetle karısı ve Hasan 
oğlu Mehmet hadiseyı taetrmen in
kar ediyorlardı. Muharrem ise ken
disini müdafaa ederken-

- Bay reis, ben celebim. Anadolu
dan koyun getirir, burada. satarım. 

Beni bir gün bir arkadasım, Roman
yalı Mehmedin evine götürdü. Ora
da kumar oynuyorlardı. Ben ele oy
nadım. Sekiz günün içinde benim 
tam 2600 liramı aldılar. Ben bu pa
ramı geri alabilme!<: için evlerine de
vam ve oyunlarına iştirak ediyor
dum. Camın yandığı ve ticaret işle
rim altüst olduğu için beni mazuı 
görmenizi temenni ederim, diy.:ırdu. 

0

Moses oğlu Sergis ile kolsuz Nuri 
de kumar oynadıklarım itiraf ettiler. 
Hakim şahitleri dinledikten sonra 
hepsinin suçlarını snbit gördü. J\J u
harremle Romany::ılı MehmP.t ve ka
rısı Yaraşovaya beşe:: gün hapis alt
mışar lira para ce"Zası, iki Sergisle 
Nuri ve Mehmcde de onar lira para 
cezası verdi. 

Harmanyerinde Bir Doktor 
Bulunan Fare Olümden 
Davası Bitti Suçlu Görüldü 

Sultanahmet sulh ikinci ceza malı-: 
kemesi dün Çar~ıkapıda Ahmedin fı
rınının harman yerinde bulunan sı
çan davasını neticelendirdi. Ehlivu
kuf ve dinlenen şahıtler harman ye
rine fındık faresini ı ~ıkabj]ece!,ri.ni 

söylüyorlardı. Esasen za:bıt:ıi beledi
ye memurları da burada fareyi gör
düklerinde ısrar ediyorlardı. Mahke
me fırıncı Ahmedin itirazını varit 
bulmadı, belediyenin verdiği üç gün 
kapanma cezasını yerinde buldu ve 
tasdik etti. Ahmedin fırını üç ~ün 
kapatılacaktır. 

Kalp Beşitiiryerde 

Sürmüş 
Dün ağır ceza mahkemesinde Ka

l!ımpaşada oturan Hikmete kalp beşi 
bir yerde sürdüğü iddiasile tevkif e
d ilen Hulusi ile gayri mevkuf arka
daşı Ibrahimin duruşmalarına devam 
edildi. Şahitler dinlendi. Şahitlerden 
birisi: 

Ağır ceza mahkemesi dün bir ölü
me sebebiyet davasına başladı. Da
vacı posta müdürlerinde!'l Nadir A
tasay, suçlusu da eskiden Erenköyün
de Altıntarlada serbest doktorluk ya
pan ve şimdi Kütahya hastanesinde 
nisaiye şefi bulunan doktor Ratiptlr. 
Davacının iddiasına göre, hadise şu
dur: 

Nadir Atasayın refikası Bayan Ka
mile hamile imiş, bir yolculuk neti

cesinde rahatsızlanmış ve 3 eylül 936 

tarihinde Erenköyünd~ doktor Rati-

be müracaat etmiştir. Dokto!' kendi

sine: 

- Eğer bana otuz lira ""rirs.,.n 
kürtaj yapar. çocuğunu alırım, der. 
Bir gün sonra da IGmilenin rah
minde bir ameliyat yapar. Çocuğu a
lırken bir filet rahmi yırttıktan son
ra 25 santimetre içeriye girer ve 
barsakları parçalar. Doktor Ratip, 
hastasının vaziyetini tehlikede gö
rünce Uski.idar Nümune hastanesine 
gönderir, hastane başkası tarafmdan 
müdahale edilen ve çocuğu alınan 

bu hastayı kabul etmek istemez. Fa
kat zavallı kadının sıhhi vaziyetini 
tehlikede göri.ince doktor Bayan if
fet ile Operatör Zeki Tektaş mLida-

Bir Yağcı ve Bir 
Şekerci Hapse 

Mahkum Oldular 
Seyyar yağ satıcı Konyalı .Meh -

met pamukyağı ile karışık yağ sa
tarken belediye zabıtası tarafnıdan 

yakalanmış ve yağından alınan mi
mune belediye kimyahanesinde tan
lil ettirilerek karışık olduğu anlaşıl· 
dığı için müddeiumumiliğe verilmi~
tir. Sultanahmct sulh jkinci c.eza 
mahkemesi, dün Niehmedin duruşma
sını yaptı . Mehmet: 

- Ben yağı hazır aldım. Aldrğım 
gibi de satıyordum. Karışık ol
duğunu bilmiyt)rdum, diyordu. Ha· 
kim kimyahanenin rapor~ınn okudu 
Zaptı imzalayan m~murları dinledi 
Mehmedin suçunu sabit gördü. Ken
disine bir ay hapis ve bir ay da sa
natten memnuiy~t cezası ''el'di. 
Mübaşir bund'..\n sonra salona Se~ 

zadebaşmda şekercilik yapan Ahme· 
di aldı. Bu da :ıkide şekerlerini bo 
yadığı halde kavanoza bunların bo
yalı olduğunu gfü;teren etiket koy
mamaktan suçlu idi. Suçlu kendisini 
müdafaa ederken kısaca kanunun bu 
maddesini bilmedi o'ini Sliylüyordıı. 

Hakim şahitleri dinledi. Bunun da 
suçunu sabit gördü. Kendisine bir 
ay hapis ve bir ay sanatten men ce
zası verdi. Hakim suclunun temayü
lü ahlakisini naz:ırı iti.bar& alarak ce
zasını tecil etmi;:tir. 

TEŞEKKÜR 
Dün Emine Santuru hilkatin şaş

maz hükmüne serfiru ederek toprağa 
tevdi ettik. Şimdi fennin ölümle yet
miş dört gün süren bu mücadelesini 
bütün hazakat ve dirayetlerile idare 
eden Üniversite Tıp fakültesi ile G i.il
hane seririyatı muhterem profesör
lerine ve Şişli Sıhhat Yurdu ailesini 
teşkil eden umumdoktorlal' ile me-
murine ve Heybeli sanatoryom mü-
dürü ile hususi i.istat doktorlara şük-

etmekteyiz. Tm fakültesi dekanlığı 

ile Ask~ri Tıbbiye müdürlüğünün ce
naze merasimine gösterdikleri yük
sek alakaya ve Eminenin gerek Tıb
biyedeki ve gerekse Şişli Terakki 'i~ 
sesindeki arkadaşlarmın cenazesını 

ellerinin üzerinde taşımak suretile 
gösterdikleri civaumerdane hassasi
yete ve cenazeye iştirak lutfunda bu
lunan ve telgraflar ile, mektiıpl~r ile 
taziyemize şitap eden ve gönderdik
leri çelenkler il~ merasim güzerga
hını seyyar bir bahç~ haline getiren 
umum zevata en derin ve en kalbi te

- Ben Hikmete kalp beşi bir yer
de verirlerken görmedim. Fakat ken
disi bana anlattı. O gece kumar oy
namışlar. Hulusi yutulmuş, Hikmete 
para yerine kalp bir beşi bir yerde 
vermiştir. Bunu poliste de itiraf et
tiği için kumar oynana~ ev kapatıl
mıştır. 

hale ederek bir ameliyat yaparlar. şekkürlerimizi arzetmegi vecibe cıd
Kadm_ın rahmini çıkarırlar, barsak!a- deyleriz. 
rmı dikerler. Fak:ı.t kazuratın har1ce) Eminenin annesi Senive Santur, 
defedilmesi için b~r. mahre~ bırak_~l- Şişli Sıhhat Yurdu ailesi Dr. M. Ikiz, 
mamıştır. Bunun ıçın de kadın ol- F. Santur, c. Derviş. 

Ge1miyen şahitler vardı. Muhake

me onların çağmlması için tehir e

d ildi. müştür. Teşvikiye Sağlık ~vi ailesi: Dr. !. 
Ceset morga kaldmlmış, Adli Tıp o. Güçer. 

Sabun Kazanı 
işleri müdürlüğü hadisede doktorla
rın üçünü de suçlu buJmuş ve müd
deiumumilik te tahkikatmı bitirerek 

Cinayeti Muhakemesi doktorıarın üçünü de sorgu hakimii-

* 
TEŞEKKÜR 

Çok sevgili ve kıymetli annemiz 

Bayan Esnanın acı kaybı dolayısile 
D

.. y hk . d 
1 ğine vermiştir. Burada doktor Bayan 

un agır cez:ı ma emesın e ge- . . . . ld y • t 1 1 
b f b 

"k d b k . İffetle Zekı Tektaş ıtıraz etmışler: a ıgımız tazıyc name er c ve ccııa-
çen sene sa un a rı ·asın a e çı 

Sevketi boğarak kazana atan Mus- - İlk ameliyatı yapan, kadının zc merasimine i:;;tirakle tesliyet !Ut-
tafa oğlu Mansurun muhakemC'~ine rahmini ve barsaklarını delen doktor funda bulunan muhterem zevata bu 
devam edildi. Mahkemede Şevketin Ratiptir. Biz fennı:a mecbur olduğu- suretle arZ1 şükran ve minnettari ey
oğlu Mustafa da müdahil sıfatile bu- muz bir müdahale yaptık. Ameliya
lunuyordu. Mahkem!? geçen celsede tımız da yolundadır. Fakat kadın da
hadise yerinde yeni bir tetkikat ya- ha evvel aldığı yaraların tesiri altın
pılarak incelemiyo? karar vermiş- da ölmüştür, demişler. 

!emeği teessürümüze bağışlamalarını 

hürmetlerimizle rica eyleriz. 

Müldür ailesi 

ti. Dün de bu kararını sonraya bıra- istintak hakimi, bu itirazla bera-
karak şahitlerin dinlenmesine lüzum ber morgun raporunu Ankaradaki Toplantılar, darJetler : 
gösterdi. Yüksek sıhhat şurasına göndermiş ve 

Yeni Sabah Beraet Etti 
Kadın Hekimleri 
Ayhk Toplantısı 

vaziyetin aydınla tılmasmt istemiştir. 

Şura hadisede Iffetle Zeki Tektaşın 
suçlarını görmedigi için sJrgu haki
mi yalnız doktor Ratip aleyhine dava Tüı·k Ginckoloji Kurumu, bu mevsimin 

acmı~tır. Dün ınahkr>mede suçlu ıle son toplantısını Dı'. Orhan Tahsinin ba~

avukatı bulundular. Davacıyı da oir kanlığında yaptı. Bu celsede: 

Hava Şehitlerimiz için 
Dün Fatihte Hazin Bir 

İhtifal Yapıldı 
Hava şehitleri ihtifali dün saat 14 

te Fatih parkı içindeki abide önünd~ 
binlerce halkın da iştirakile yapıl

dı. 

Abidenin etrafı C. H. Partisi, h
tanbul komutanlığı. Belediye, Hava 
Kurumu, hava zabitanı ve şehrimiz
deki bilumum bankalar tarafından 

gönderilen çelenklerle süslenmiştir. 

Merasimde vali muavini Hüdai 
Karataban, İstanbul komutam Ge· 
neral Halis Bıyıktay, Merkez komu
tanı Cemal Akan, hava müsteşarı 

Zeki Dolan, Fatih kaymakamı İhsan 
Sakızlı, yüzlerce hava, kara zabita· 

nı ile mektepliler ve halk hazır bu
lundular. 

çinden kopan bir sevgi ve saygı ile 
anıyor. 

Bundan sonra Hava Kurumu na
mına Şehir Merlisi azasrndan Meliha 
Avni de söz alarak ezcümle dedi ki: 

- Bütün bir milletin sevgisi ile 
baglanmış çiceklerin bırakıldığı bir 
mezar önündeyiz. Buraya biriken, 
buradan geçen sayısı7. insanlar. bü
yuk bir huşu kinde bu mezarın kah
raman çocuklarını: cok içten, ta gö
nülden hir unutmadan anıyorlar. 

15 mayıs, Ti.irk havalarrnın cesur 
bekçilerine hürmet günüdür. 

15 mayıs. Türk kahramanlık tari~ 
hinin sanlı birkac yaprağıdır. Bin 
saygı, bin sevgi, bin alkış bu desta
nı yazanlara ve yaratanlara ... 

Bunu müteakip Fatih Halkevi bas
kanı Avukat Sırrı Enver Batur Şehir 

Merasimi merkez komutam Cemal 
Akan açtı ve hazirunu hava şehitle
rini selamlamağa ve bir dakika ih- Meclisi namına söz aldı ve hislerini 
tiram vakfesine davet etti. Bu sıra- söyledi. 
da Fatih. Beyazıt, Selimiye, Taksim Son olarak Üniversite ve yüksek 
ve Maçkadan toplar atılıyor, liman- okullar namına 'l'ıp Fakültesi son 
daki vapurlar düdük çalıyorlardı. sınıf talebesinden Cengiz Hener de 

Bundan sonra ilk olarak, ordu na- bir nutuk söyledikten sonra bir ınan 
mına hava yüzbaşısı Kemal Çolakoğ- ga asker farafından havaya üç el a-
lu kürsüye geldi ve ezcümle şunları teş edileli. Bunu müteakip askeri li
söyledi: se talebeleri, hr piyade taburu. bir 

- Yurdun aziz şehitleri; milli duy- topçu bataryası tarafından bir res
guların manen beslendiği böyle bi.r ı mi gecit yapılarak merasime niha
günde, büyük Türk milleti sizleri i- yet verildi. 

ÖLÜM HABERLERi 

HAZIN BİR . ÖLÜM 
Tarih Muallimi 

IHSAN ŞERiF SARU 
,Öldü 

J Mahkum ve Mevkuflar 

Namına Gönderilen 

Posta Havaleleri 
Ankara, 15 (TAN) - Mahküm ve 

mevkuilar namlarına gönderilen ha
vale ve mersülelerin alınmasında ve 

Maarif ailesi elli kendilerine v.::!rilmesind~ muhtelif 
iki yıldanberi ve- ı tarzlarda muamele yapılmakta oldu
rimli ç~lışm~si.yle 1

1 
ğu anlaşılm1ştır. Muaı11elattrı ittıradı 

Memlekete bınl<>r- ve ceza evleri inzibatnnı1 halelden 

~.: :~~_?1~:~iş;~~n 1 ~~~~~~~!~i ... ~.:.1:1!~. i~'.~. =~~;;ır __ ~lmı-
de ve gönüllerin-! rına gönderilen havale ve mersi.ilele
de (Baba) vaı:;iım 1 rin bunların altı ayda bir yenilen-

alan mek üzere mül'!t~rek bir istida ile 
İhsan Şerif Saru'yu ebediyen kay- mutemet tayin l)clecekleri ceza evi 
betmekle muztariptir. Cenazesi Bu- müdür veya men:urlarından biri va
gün saat 15.30 da Gülhane Hastane- sı1.asile ve mahcur mahkumlar nam
sinden kaldırılarak namazı ikindiyi larına gönderilen havale ve mersiile
müteakıp Sultanah~et Camiincle. k~-

1 
)erin ele kanuni müıneso;;i11P.ri brafın

lındıktan sonra Edırnekapı Şelııtlı- dan alınarak keıa1ik ceza evleri 
ğindeki Ebedi Metfenine tevdi edile- müdür veya mr.ınurları marifet.ile 

cektlr. 1 kendilerine verilmesi Adliye Ve-
Kederli ailesine. teselliye muhtaç kal eti tııra f•ndan :.> lakad:ırlara bir ta

yavrularına, kalpleri onun sevgi ve mimle bildirilmiştir. 
saygısiyle dolu olarak arkasından 

ağlayan talebe ve öğretmen evlatla
rına samimi taziyetlerimizi sunarız. 

* VEFAT 
Hakim ve müderri.~ llacı Osm::m 

Nuri oğlu, Gi.imt'ük ve Inhisarlar Ve
kaleti müfcttişlP.rinden Medeni Ince
oğlunun ağabeyisi, öğretmen Hikmet 
Şölenin kayın biraderi, mütekait kav
makam Neşet.in d:ımadı, hakim Ad
nan ve doktor Asımın enişteleri, Sfl
rayı Devlet müddeiumumilerinden 
Zihni lnceoğlu 15.5.9:39 günü sabahı 
vefat etmiş ve Içerenköyündeki aile 
kabristanına defnedilmiştir. 

• 

Bir Alayımıza Sancak 
Verildi 

Mersin. 15 ıT.i!'n -- Bugün şeh
rimizdeki alaya sancak verileceğin
den yirmi binden faz1a bir halk küt
lC'Sİ erkenden merasim mahallini dol· 
durdu. Mersin hnfü1 adeta bir bay
ram heyecanı iç;nd~ idiler. 

Muayyen saatte meydanda ıne,•ki 
alan alaya, Orgeneral Izzettin Ça
lışlar tarafından sancak verildi, bu 
münasebetle yapılan askeri mera:::i
rni halk candan alkı:}la<lt. 

Maden Ocaklarında Kurs 
Ankara, 15 ITANl - Sınai mües-

ANKA RA RA DYOSU 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 151!15 Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31.70 m. 94fı6 Kes. 20 Kw. 

Dalga Uzunluğu 
Türkiye Radyosu Ankara Radyosu 
'l'lirkiye Radyodifüzyon Postaları 

Sah, 16. 5. 1939 

12,30 Program. 12,35 Türk müı.iği (Pl.) 
13 Memleket saat ayarı. ajans ve meteo
roloji haberleri. 13,15 .Müzik (Karışık 

program - Pi ) 13.45 - 14 Konuşma 

(Kadın saati). 
18.30 Program. 18.35 l\Iüzik (oda müzi

gl - PU 19 Konuşma, 19,15 Türk mu
ziği (Fasıl heyeti). 20 Memleket saat aya
rı, ajans ve meteoroloji haberleri. 20,15 
Türk mi.ıziği· 1 - Suzidil peşrevi, 2 -
Tanburi Ali Efendinin suzidil ağır sema
isi: (Kanı yııdı lebinle) 3 - Haşim Be
yin suzidil şnrkı: (Mesken oldu bize dağ
hır) 4 Nuri Halil Poyrazın şarkı: (Se\·
drı elinin bülbülii .. ) 5 - Cevdet Kozaıı: 

Ud h ksimi. 6 - Leon Hanciyanın suzi
dil şarkı: (Cama gamı aşkınla) 7 - Şerif 

İdiniıı suzidil şarkı: (Hasretim çok c~ki
dır) 8 - İsak Varonun hüzzam şarkı: 
(Kaç yıl beni sen) 9 - İsak Varonun E
\•iç ~aı kı: (Son ayrılığın matemi) 10 -
Sadettin Kaynıı,iün hicaz şarkı: (Benim 
~önliım butfın) 11 - Sadettin Kaynağın 
buselik şarkı: (Saçlarıma ak dU:;;tü) 21 
Konuşma. 21,15 .Esham, tahvilat. kambi
yo - nukut \'e ziraat bor~aı<ı (fiyat) 21.~!'i 

Ne•eli pl!ıklar - R. 21.30 Müzik (Radyo 
Orlcestrası - Şef: Praetoriu~) 1 - Fram: 
Schubert: Uvertür Re majör (İtalienisch) 
2 - Felix Mendelıı~ohn - Bartholdv: 
3 üncü Senfoni la minör. op. 56 Entro
dükşyon ve Alle~ro agitato - Scherzo 
assai Vh•ace - Adagio cantabile - Al
te~ro guen·iero ve Finale maesto~o. 3 -
Charles Gounod - Faust operasının ba
let mii?.iğii. 22.30 :'.filzik (Opera arya1arı
Pl.) 23 Son ajans habederi ve yannki 
program. 23.15 - 24 Müzik (Cazband -
Pl.) 

Yalovada 
earasız 

Toprak 
Verilecek 

Yalova kaplıcaları işletmesi ve kap
lıcaların inkisafı işinin Sıhhat Veka
letine devri hakkındaki kanun layi· 
hasını hi.ikı'.ımet Millet Meclisine gon
dermiştir. Layiha esaslarına göre, 
Yalovada bulunan sıcak ve soğuk su 
kaynakları ile kaplıcalar ve bunlara 
ait binalar Sıhhat Vekaletine devro
lunacak ve "Yalova Kaplıcaları İş
letme İdaresi" namile bir idare ku
rulacaktır. Bu mmtakada hususi 
mesken, otel, pansiyon. kapalı eğlen
ce yerleri, gazino ve lokanta tesis 
etmek isteyen \'atandaşlara parastz 
olarak hazineye ait araziden lüzumu 
kadar arsa ferağ ve temlik oluna
caktır. Bu binalar, kanunun neşrin· 
den itibaren tamamen kağir veya be
ton olarak inşa edilecektir. Her bi· 
na icin parasız verilecek arsa mik· 
tarı iki bin metre murabbamı gec;
miyecektir. Yalova kaplıcaları işlet· 
me idaresi, Sıhhat Vekaletinden ala· 
cağı emir üzerine müracaat sırası gö· 
zetilmek suretile kime, ne miktar a· 
razi tefviz edileceğini krokisi ile bir
likte Yalova kaymakamlığına bildi
recek ve hemen tapuda tescil mua· 
melesi yapılacnktır. 

Bir Muallim Vefat Et t i 
latanbul Öğretmenleri Yardım Cemlye· 

tinden: 

seselerde ve mad~n ocak1 arlı1d?' m!ô's
leki kurslar açılması hakkındaki ııi

zanmame ile ta~u ve kadastro uınuın 
müdürlüğü teftiş heyeti l"izamname-· 
si Vekiller heyetince tasdik eclilmis-

Layihada, Yaloya kaplıcaları iş

letme idaresinin teşkilat, \'azife ,.c 

mesuliycti hakkında hükümler var

dır 

---·O---
Gülhane Müsamereleri tir. 

Beykoz Sarıpınar okulu öğretmeni Ha
tice Iper'i maaleı;ef aramızdan ebediyen 
kaybettik. Kederli ailesine ve sayın :.ır

kad::ışlara tcıziyetlerimizi sunarız. 
Gtllhıınc hastanesinin dokuzuncu nıiı• 

saıneı·esi ı 2 - ;:; - 939 T. de Profesör Kc· 
----------·-••••••••••••••••••"\ mal Hüseyin Brışkmılı~ında toplanmıştır. 

_ Bütün A merika donanmasının iştiraklariyle hazırlanan... Prcıfe~ör Abdülkadir Noyan tm-afın,t:ı 11 

l Potıgloboli vak'a ı. Prot Bi.ıı·han Urus t:ı· 
- Panama kabarelerinin ,Rumbalariyle süs enen... rnfından C'nk ıındir bır hiperkcratoz ihtl· 

- lspanyol kadınlarının işve/erinden ateş alan ..... 1 yozitorın jeneralize t rd \'akası, Doktor 

Di.in Asliye ikinci ceza mahkeme
sinde Impeks sirketi ınüessislerinden 
Kemal ve Şakir Sedenin karde~leri 
eski Denizbank teknoloji müdürü 
Süley'1ıan Seden tarafından Yeni Sa
bah ve Cumhurıye; gaze!eleri aley
hine açılan dava!nra devnm e.1iBi. 
::\iahkcme Yeni Sahalı gazete.:;i hal<
kında beraet kararı verdi. Cumhuri
yet gazetesi aleyhi ıt ~ki davayı da 
karar için başka bir güne bıraktı. 

avukat temsil criiyordu. Suçlunur. a
vukatı Sıhhat iÔrasının !rnrarına i
tiraz etti. Raporun tekrar Tıbbı a.d· 
liyc gi:mderilerek tetkikat ya2ılma

sını istedi. 
Davacının avukntı son sözü Slhha.t 

şurası söylediği için bu talebin ter·· 
vicine imkan buiunamıyacağını ileti 
sürdü. Müddeiumumi de bu isteği tet 
kike lüzum gördü. Davayı 21) hazira

Dr. Ahmet A•ım Onur: Bir ha.::tadan a
meliyatla çıkardığı rnhim ve yumurtalık 
urları (:\tyome ve Ad«!numyosis) gö:,tere
rek, bunlar hakkında izahat verdi. Keza 
ı;ok kanayun gebe bir kadında yaptıgı ı 

Kayser ameliyesine dair tafsilat "erdi. Ve 
rahmin alt kısmına yapışmış olan meşi
meyi (Placenta Praevia Totalis) göster
di. 

1 F':ıik taı, fıncln ı el lg::ı ıle slmızit ted -
Neş'e .. Z evk ... ve Kahramanlık dolu Film : j ,.M. Doktoı Kc ı tarafından Dcrkuı1l 

l lıa~l lı~ı, D kto F ıhrı tarafından kıılb 
romatızmn ı 'c ted \ı ile alınan netke. T Ü R K Ç E s ö 

DENIZALTI • 
z L 

D 
Ü 

• 1 
Söze i 1iı, k ede le · Prof. Abdülk:.tdır. 

N'azım Ş;ıkır . .!\!ur t. ~üzhet Şakir, Vutı· 

dl, Bur hun Urus, -.: e Dr. Vasfi Y ~ner t~

tirak etmişlerdir. 

Seyyar Satıcının Marifeti 
Mehmet ismind~ bir seyyar satıcı 

dün gündüz kafayı çekmiş, Galataya 
Kemeraltına gitmiş, oradaki umumi 
kadınlara sarkıntılık yapıyormu~. Ka 
dınlarm ~ikaycti itzcrine bekçi Nuri, 
Mchmedi menetmek istemiş. o c!a kı
zınca bekçiye vazHc haiindc h:ıkar~t 

na talik etti. 

etmiştir. Polis Mehınedi, dün meşhut 
suçlar müddeiumumiliğine verdi. As
liye dördüncü ceza :mahkemesi du
ruşmasını yaptı. Kararını hugi.iıı bil
direcektir. 

Bu vakalar için yap1lan görüşmelere: 

Orhan Tahsin, Ahmet Asım Onur, Hadi 
İhsan Gediz, Nuri Süleyman Canbakan, 
Sükrü Fazıl İlkel, İhsan Arif, Robert Ba
yar, Leontiycıdis, Sinay "e Fresko iştirak 
etti. 

Kurum, yc•ni cemiyetler lrnnununa gö
re, nizamnamesine ilüvesi ic:ıp ı.'dcn mad
deleri tesblt ve k~bul ederek, gelN•ek ilk
teşrincle toplanmak 07.ere kı< mevsiminin 
içtinı ıların, son verdi. 

Memleketimizde t imdiye kadar yapılan 

Türkçe Filimlerin en 

BU PERŞEMBEDEN 

güzeli 

iTiBAREN 

LALE SİNEMASINDA 
...................................... , 

*' ................... , 
• Yarın Matinelerden itibaren 

Sinemada 
Ş~zade FFRAH 
B.ışı Tel: 21359 

Şafağa Dönüş ,, 
- Danielle Darrieux -~ 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet sırasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşind.1r. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilavesi lazımdır. 

Tayyare 
Şehitlerimiz 

D ün, bütün millet, tayyare şe

hhlerini andı: Fatih meyda
nında yapılan muazzam merasimde 
söz alan genç hatipler, hava şehitle
rimizin ruhlarına, sonsuz saygıları

mnı bir defa daha haykırdılar. Dün, 
Türk milletinin tarihi ve ezeli kah
ramanlığını, yeryüzünden gökyüzü
ne götürürken hayata veda eden 
tayyarecilerimizi ananların gözleri 
yaşlı, fakat, göğüsleri kabarıktı. 
Çünkü, kaybettiğimiz o tayyareci
ler, millete de11in bir teessürle bir
likte, bt:yilk bir gururu da miras 
bıraktılar! .• 

Bugün, göğüslermizi kabartan is
tiklal; bize, denizde, karada ,.e ha
vada ~arpışa çarpışa can vermiş olan ı 
şehitlerimizin en mukaddes ınirası-1 
dır: Biz bugünkü istiklal ve hürri
yet içinde, o kahraınanlarm şerefli 
ölümleri sayesinde yaşıyoruz. On
lar, icabında ölmesini bilmiyenlerin 
yaşıyamı~•acakları bu dünyaya, Türk! 
milletinin icab,"lda ne kadar fera-1 . 
gatle ölebileceğini isbat ebnis olan 
kahrarnr~,ı .. ,...ıı:r. O kahramanlar, o 
şerefli ölümlerilc, mensubu bulu.n
dukları bu asil milletin yüksek vic
danında, hafızasında ve kalbinde e
bedi bir hayat kazanmış oldular ... 

Yeryüzünde, hiç kimsenin ebedi
yen payidar olamıyacağı malumdur. 
liu ıtıbarladır ıu, ongunun en olgun 

Hafriyat esnasında bulunan kadın mumyalarından. Bu mumyanın 
üstünde bir nıısla yapısık cıkmıstır. Puslada vak~le !:Ok güzel 

olan bu kadının yirmi yedi yaşında öldüğü yazılıdır. zekası, sade iyi değil, iyi ölmesini de 
bilen milletlerin haşındadı:r: Ve 
Türk milleti, bu mesut milletlerin de 
en başında gelir. 

._....., ______________________ ...... 
olmasaydı bile, Sü,·eyşc yapılan 

herhangi bir taarruza karşı olanca 
varlığı ile mukavemet etmek rrcc
buriyetintle bulunacağı şüpheı-iz

dir. Bunu bilen ltalyamn belki en 
birinci harp ha1·eket! Kahire, Is-

IK A U={I 8 ~ ~ 
M!E&(irllD~U 

'----------------------------

Nil kenarında Birinci Shes Lon· 
gun altın aandıkalı mezarını keş

feden heyetin reisi 
Pierre M ontet 

kenderiye ve de!tanm sair mühim 
merkezlerine ani tayyare hücumla
rı yapmak olaC'ağı buraca pek muh· 
temel addediliyor. Italyanın Trab
ıustaki hazırlıkları da bu farnziyü
ye kuvvet veriyor. 

Hava müdafaası hazırlıkları 

H er ihtimale kar~ •. ~ısır. hü
kumeti ve ah<ılm şımdıden 

şehirlerin tahliyesinl", sivil ahali
nin korunmasını, ve memlekeUn 

Biz, şehitlerimizin çokluğile müf
tehir bir milletiz. Çünkü şehitleri 

bol olan bir millet, istiklal, hürriyet, 
adalet, namus ve şeref uğrunda ka
nını hiç tereddüt etmeden akıtması
nı bilen millet demektir. Biz, yaşa
:rnasını da, yaşatmasını da, ölmesini 
de, öldürmesini de bilen bir mille
tiz: Tarihimiz, göğsümüzü kabartan 
bu hakikati, dostlarımıza da, dü5-
tnanlarımıza da isbat eden sayısız 

Nil vadisinin bulutsuz se
masında· tam mana

sında bir müdafaa ve korun
ma havası esiyor. Avrupanın 
bazı tedbirsiz ve ihtiyatsız 
milletlerinin ani bir surette 
düşmana kurban düştükleri
ni gören Mısır, apansız inen 
yıldırımlara karsı korunma
ya azmediyor. 

~------------ı 
1 Kanun Karşısında: 

ınisallerle doludur. 

Dün, bu millet uğrunda canlarını 
vermiş olanların ne derin bir heye
eanla awldıklarınr gözleri yaşara ya
şara görmiiş bulunanlar, mukaddes 
bir gaye uğrunda ölmenin, insanları 
kavuşturduğu yüksek mertebeye 
:mutlaka imrennıişlerdir. 

Bu asil imreniş, bütün Türk mil
letinin içindeki duygudur. Tayyare
eiUğin iptidai devirlerinde, yani sa· 
dece tayyareye binmenin bile kah
raınanca bir cesaret istediği günler
de bulutlar arasına karışan Türk ço
Cuklan, bugünün mükemmel tayya. 
l'elerile bile başarılamıyacak kahra
lllanhklar gösterdiler... Bu itibarla
dtr ki, onlar, kendi ınUletlerinln tak
dirine, saygısına, sevgisine olduğu 
kadar, bütün dünya insanlığının 
hayretine de layıktırlar ... 

Onların kahramanlıkları, düşman
larımıza saygı vermese bile, mutla
ka hayret duyurur: Zira Türk tayya. 
l'ecilerinin, Türk şehitlerinin kahra
lllanbk tarihleri, havsala budutları
llrn dışına taşmış menkıbelerle do
ludur. 

l\fezarlannda, vazifelerini serene t ~ 

aıtıanılaınış, ve beşeri meTtebelerin 
~11 Yiikseğine kavuşmuş bulunmanın 
lınzu:riJe uyuyan Türk tayyarecileri 
de, tıpla Sakarya, Dumlupınar, Ça
ttakkale şehitleri gibi, bize iftihar, 
&'llrur, sevgi ve saygı veren ebedi bi
ter nüınunedirler! .• 

Foçada Satılamıyan 
Tüt ünler 

Foça (TAN) - Bu yıl satılamayıp 
~üstahsil eJindı:? kalan 1400 balye tü
~nü ~uhafaza etmek için inhisarlar 
atesınce bir depo kiralanm1ştır. 

Gazete sütuniarı memlekette aıı
nan ve alınması mutasavver olan 
müdafaa tedbirlerile dolu. Eczane
lerin vitrinlerintl~ perakende fiya
tı yirmi iki Mısır kuruşu olan (1 '>0 
Türkkuruşuna muadil) !ngilterede 
imal edilmiş ve orad:-t da ahaliye 
satılan gaz maskeleri teşhir olu
nuyor. Projektörlerin beyaz şerit
leri her gece semayı tarıyor. Te
laş, merak yok, kahvelerde, salon
larda.yazıhanelcrd~ mutat hayat 
devam ediyor. Ifakcı.t herkes, g[in
lük meşguliy~ti fevkinde, birden
bire patlayabilecek bir harpte ken
disine şahsen terettüp edecek va· 
züeleri düşünüyor. ailesini, çolu
ğunu, çocuğunu korumo.k için ala
cağı tedbirlere dair pliinla.r yapı
yor. 

Bir harp takdirinde 
Kanalın müdafaası 

H arp takdirinde hu defa Mı
sırın gayet muhim bir sa

ha olabileceği bedihidir. Akdeni
zin hakimiyeti :şimdikl buhranın 

en canlı nokta!arındandır. Bu ha
kimiyetin de belkı en mlihim isiti
natgahı Süveyş kanalı olması ha
sebile, İtalya ile Ingiltere arasın· 
da çıkabilecek h:ırpte Italyanın 

derhal kanalı tehdit edip ele geçir
meğe ve bu kabil olmadığı takdir
de hiç olmazsa körleştirmeğe ça
lışacağı zaruri göriinmektedir. Fa
kat her ne kadar Süveyş kanalı bey
nelmilel bir geçit ise de tamamen 
Mısır topraklarım bölen ve her i
ki tarafı Mısır hudutları dahilinde 
bulunan bir menfezdir. Binaena
leyh, Mısır. Ingiltereni rı müttefiki 

Baba ve Ana Nafakası 
Yazıhaneye heyecanln gelen ih

tiyar çifti dikkatle dinliyorum. 
Önce baba söyliiyor: 

- Ben şimdiye kadar iki oğ
lumdan da hiçbir şey istemedim. 
Bugün onların yardımına mfihta
cım. Dava açtım. Bin türlü ıniiş
külat gösteriyorlar. 

Çok asabi olan yeni mll~teriml 
birkaç kelime söyliyerek teskin 
etmeğe çalıştıktan sonra deyam e
diyorum: 

- Kan1111 herkesi, yardım et· 
mediği surette zarurete diişecek 

olan baba ve anasına muavenetle 
borçlu kılmıştır. İki oğlunuz da 
size yardıın edeceklerdir. Fakat 
hakim huzurunda çocuklarınızın 
yardımı olmaksızın zarurete dü
şeceğinizi isbat etmeniz icap eder. 
Muhatabım birdenbire doğruldu. 

Ve .. 

- Yirmi lira tekaiit maajım 
Yar. İki evim vardı. Birinde otu
rurum. Diğerini kiraya veriyor
dum. Gelen (15) lira ile karı koca 
ge~inip gidi~·orduk. Kiralık ev 
~·andı. Nafaka davasını bunun i~in 
açnm;tım. Önce kiiçük oğlum ika
metgahının Adanada olduğunu. A
dana mahkemesinin bu dava:n ~ör
miye salahiyetli bulunduğunu ve 
benim zarurette olmadığımı maa
şımın ve evimin olması nafakaya 
hak kazandırm1yac~ğını iddia et
ti. Konyadaki büyük oğlum ayni 
şekilde istida gönderdi. 

İhtiyar hiddetinden yerinde du
ramıyordu. 

- Oğullarınızın niifus ka~·ıt!arı 
nerededir. Bulundukları yerlerde 
ne zaınandnnberi oturuyorlar. 

- İkisinin de nfüus ka:ndı htı
radadır. H<'r iki oğlum bir iki ay 

evvel Antalyada bulunuyorlardı. 
Şimdi muhtelif yerlere dağtldılar. 

- Nüfus kayıtları burada olan 
her iki çocuğun yaptıkları salahi
yet itirazının ehemmiyeti yoktur. 
Reddi mahkemeden istenebilir. E
sasa karşı yapılan itiraza gelince .. 
Sıhhatinizdcn şikayetiniz var mı
dır?., 

- Ben viicutça iyiyim .. Fakat 
karım daimi tedaviye mulıtaçtıı'. 

- Karınızı tedavi eden doktor· 
dan rapor al;p mahkemeye ibraz 
edeceğiz. 

- Şimdi;\·e kadar kimseye borç
landımz mı?., 

- Ua;rır. Eğer çocuklar yardım 
ebnazse belki de şimdiye kadar 
yapmadığım şey ,.ftki olacaktır. 

- Sizin iç hayatınıza giren, ev
velki yaşayışınız ile bugiinkü 3·a
şayış1nız nrasın<laki gözf.' göriinen 
açık farkları bilen insanlar var 
mıdır? ... 

- Yedi sekiz dostum \'ardır ki.. 
Bütiin aile sırlarıma Yakıftırlıır .. 

- Şu halde; mahkeme huzu
runda sizin zarurette ya~adığınn:ı. 
refikanızın ilacını, ilıti~·arhğını7.ın 
icap ettirdiği gıda \'e giyim mas
raflarını karşıh:raınadığınızı hu 
\'aziyetin sizi çocuklarıuızın naia
kasına muhtaç kıldıi;nı bu şahit
ler beyan edebilecekler midir?. 

- Evet .. Çünkii biliyo-rlar .• 
- Eğer bütün bunlardan sonra 

hakimin kanaatini takviye eder 
kuvvetli bir müdafaa yapılır ve 
hakim de çocuklarınızın yar<lını 
etmediği ~ekilde zarurete dfü;ece
ğinize kanaat getirirse, muayyen 
bir miktar parayı her ay çocukla
rınızdan almak münıkündiir. 

Avukat: Re~at KAYNAR 

Mııır üstünde 8on zamanlarda 
görmiye alışık olduğumuz felik 

kuılardan bir lilo. 

mudafaasını temin etmek üzere 
lazım gelen ihtiyati tedbirleri etüt 
ediyor, birer birer tatbik ediyor. 
Yalnız Kahlrede, resmi memurla
ra mahsus sığınaklardan maada, 
her biri iki üç yüz kişi alııoilen o
tuz yedi tane sığınak inşa edilmiş
tir. Bunların adedi de günden gü
ne artıyor. Büyük şehirlerde, tay
yare hücumlarrna karşı sivil mü
dafaa manevraları yapılıyor. Mem
leketin her tarafında pasif mUdafaa 
tertibatı ve bir taarruz vukuunda 
ahaliye yardım ve korunma mua
veneti verebilmek için yetiştirilen 
gönüllü kütleler hazırlanıyor. 

Yeni bir ordu kurulu)1-,r 

D iğcr taraftan Mısır yeni ve 
modern bir ordu kurmak i-

le meşguldür. Hariçten silah ve 
mühimmat almakla beraber, hafif 
eslaha ve cephane imali için mem
leket dahilinde üç fabrika kuı ulu
yor. Müstakbel ordusuna bir nüve 
hizmeti yapacak olan şimdiki kü
çük ordusunda subaylar yetiştiri
yor. 

Ayni zamanda, \/Iısıı.-m mi.itte

fiki olan lngiltere Avrupada fat
bik ettiği usulün tamamen aksini 
burada takip ediyor. Az konuşuyor, 
fakat hinihacette müttefikine der
hal yardım edccPği fillen hlssolunu
yor. lskenderiye limanında bulunan 
bir kaç İngiliz harp gemisi tngiliz 
filosunun pek uzakta olmadığını 

hatırlattığı gibi, şehir sokaklarmda 
görülen tek tük lngiliı neferleri 
de imparatorluğun belkemiği olan 
Süveyş kanalının ve Mısmn mü
dafaasına Büyük Britanya ordusu
.nun da hazır bulunduğunu isbat e
diyor. 

ltalya ağzını değiştiriyor 

1 ki müttefikin bu müdafaa 
azmi önünde, Italyan pro

pagandası bir rnüddettenlıeri Ital
yanın Mısıra katiyen tecavüz et -
mek niyetinde olmadığını bildiri
yor. Fakat bir kaç ay zarfında Trab
lustaki askeri hazırlıklara ~ı·ı·ek I
ta1yanın, gerek Almanyn.nııı verdi
ği ehemmiyeti gören :!\.fısır, ken
disinin de 1ta1yaya karşı hiçbir sui 
niyeti olmadığını bildirerek korun
ma tedbirlerini almağa devam edi
yor. 

Garip bir haua misafiri 

Böyle bir hava içinde, Trab
lus valisi ve hav;ı mare~ali 

Balbo geçenlerrle tayyaresi ile Al
maza meydanına inerek Xahirede 
Italya sefirine misafir oldu. Şere
fine verilen ziyafetlerde bulundu, 
ve Kral Faruk tarafından kahul o
lundu. Sırf hususi mahiyette oldu
ğu Italyanlar tarafından iddia o
lunan Balbom.m bu ziyareti, &sıl 
ne maksatla yapılmı~ olduğu el
bette bir müddet sonra belli olacak
tır. Fakat bu hu;;usta Mısırın his
siyatım şimdiden tahmin etmek 
güç değildir. Balbonun muvasala
tında nimresmi "Al B:ılağ'' gaze
tesinin neşrettiği makale pek ma
nidardır. Mezkur gazete .talyanın 
Mısıra karşı iliı.n ettiği dostluğun 
mukabili Mısırın eskidenberi I
talyaya gösterdiği dostluk o~duğu· 
nu hatırlattıktan sonra Mısırın hiç 
bir araziye göz dikmediği ve ecne
bi memleketlerin h-er biri ile dost 
kalmak istediği mallım oldugu hal
de İtalyanın Trablustaki büyük as
keri hazırlrklarını tebarüz ettire
rek, bunların \e Trablusta Italyan 
ve Alman y•iksek kumandanları -

Bari Radyosu 
Niçin 
Konuşuyor? 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Bari radyosu, muntazaman ;\'UP

tığı Türkçe neşriyat ile, Türk 
e(karı umumiyesine kendi davaları
nın doğruluğunu kabul ettirmiye ça
lışır. Türk efkarı umumiycsi ba~ka
larınm davalariyle alakadar değil
dir, fakat bu Türkçe neşriyat kendi 
memleketinin işleriyle uğraşını~·a 

başladığı zaman, en büyük alaka~·ı 
duyar. 

İngiliz - Türk anlaşması münase
betiyle yaptığı neşriyatta Bari rad
yosu, bu anlaşmanın doğrudan do"· 
ruya İtalyaya karşı tecavüzi mahi· 
yette olduğunu, \"C bu anlaşmanm İ
talyan - •rürk anlaşmasına muha
ill olduğunu, Türkiyenin bu anla~
maya girmekle, Türk '\·atamna za
rarlı bir iş yaptığını ilan ediyor. 
Türk-İngiliz anlaşması, iki mem· 

leket Başvekillerinin ilan ettiği gihi 

hiç bir de\'Iete karşı tecavüzi mabi· 
yette değildir. Eğer bu iki deYlet 
bir tecavüze uğrarlarsa müşterek 

müdafaa içlıı aralarında yapılmış 

bir anlaşmadır. Şayet his bir memle
ket tecavüze gec:mezse, bu anlaşma 
sulhii temin eden bir garantiden ba'.:
ka bir şey değildir. Bunu Türk r.fka
rı umumiyesine teca,•üzi mahiyette 
göstermek. Tiirkiyenin işlerine mü

dahale etmek olur. İtalya, Almanya 
ile .Japonya ile ittifak yaptığı zaman 
Tiirkiyede hiç bir gazete, Türk rad· 
yosu, bu anlaşmanın ne teca,·üzi ma
hiyette olduğunu ilan etti, ne de fi. 
kir beyan etti. 

Türkiye ile İtalya arasında m~' -
cut olan anlaşma, bir dostluk anlaş
masıdır. İtalya - Almanya mih,·cri 
teşekkül ettiği zaman Tiirk radyosu 
ve matbuatı bu anlaşma ile Türk -
İtalyan anlaşmasının bozulduğunu 
Jddia etmedi. 

Her memleketin kendi menCaati
llC lUzuınlu iktısadi, siyasi anla ına
lar yapması, muhtemel teca,·üzlerc 
karşı tedbir alması, en mukaddes 
bir hakkıdır. Bir taraftan anltı'-ma
lar ;\·npılırken, diğer tarafın hl; hir 
miidafaa tedbiri almamasını ~İsi.c· 
mek, karşı tarafa emniyet değil bi· 
lakis ıjÜphe iras eder. Ve bu anlns
maların ne kadar liizumlu olduğuıı~ı 
ispat eder. 

Bari radyosu beyhude nefes tiikc· 
tiyor. Türk efkarı mııumiyesi men
faatinin nerede olduğunu anlnmı~
tır. Bu sebepledir ki Türki~·e Cüııı. 
huriyet hiiklıınctinin İngiltere ile 
;yaptığı bu anla~ma, bütiin memle
kette büyük bir huzur ,.e sevinç u
yandırmıştır. Kararsız bir dün;va 
içinde, si;\·asi Ye iktısadi vaziyetini 
sağlam temeller üzerine kuran hii· 
kftmeti bütün memleketin matbuatı 
\"e haJkı samimiyetle alkışlamıştır. 
Bozuk bir Türkçe ile Türk efkarı 
umumiyesini zehirlemiye çalışan hu 
neşriyat, iyi tesir ~·apacnğı yerde, 
bilakis Türk efkarını sinirlendirmek
ten başka bir tesir yapınıyor. Tür
kiye tecavüzi bir emel beslemediği 
içindir ki, hiç bir memlekette kendi 
hesabına böyle bir propaganda yap
mıya teşebbüs etmemiştir. İtalya 

mademki bizimle dosttur, Bari rad
yosu niçin konuşuyor? 

nın son zamanlardaki faaliyetleri
nin de mukabili Mısırın antak ko
runma hazırhklarına devam etme
si olabileceğini söylüyor. Istiklali
ni her kime kar§ı müdafaa etmiye 
haz1r olan Mısırlılar, v:ıtanlarımn 
bir harp sahası olmasına da müsa
ade edemiyecek!erini bildirerek, I
talya Mısıra Karşı dostluğunu yal
nız beyanatla değil. Trablustnki 
askeri kuvvellerinin tabii miktara 
inclirilmesile isbat etmesi icap et
tiğini ve ancak bu surette Mısırın 
emniyetini kazanmak ve Mısırlıla
rın şüphelerini izale etmek kabil o· 
lacağını ilave ediyor. 

"Al Balağ" gazetesinin bu maka
lesi Mısır efkurı tımumiyesinin ter
cümanı olduğuna üphe vo1~tur. 

Bir taraf tan bu heyecanh hava 
içinde yaşanırken, diğer taraftan 
bir heyetin meydana çıkardığı 
3,000 senelik som altından mez:ır 
tarihçilerin ve murakıpların hücu
muna uğramış bir haldedir. 

Her gün bınlerce kişi o tarafa 
gidiyor. 
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1940 Olimpiyadı 

Olimpiyat Stadının inşaat ve 
T adilitı T amam1anmak U zeredir 
Helsinki, (Hususi) - Helsinki'de. 

tertip olunacak 1940 Olimpiyadı için 
eski stadın tiı.dil ve ilave suretiyle 
mü.kemmelleştirileceğini yazmıştım. 

Stadın inşaatı tamamlanmak üzere
dir. Stadyom bittiği vakit şu resim
deki şekli almış olacaktır. 

İşin inşaat tarafı bu hrzla gider
ken, atletizm hazırlıkları da olanca 
gayretle ikmal edilmektedir. 
Şimdiye kadar yapılan idman tec

rübelerinde bir çok rekorlann bu 
olimpiyatta kırılacağı anlaşılmıştır. 

Hatta kuvvetle söylendiğine ba
kılırsa, meşhur Nurmi'nin rekorla
rından bir kaçı dahi indirilebilecek
tir. Buradakiler tabiatiyle yarı mu
kavemet koşulanna sürat koşuların
dan fazla çalışmaktadırlar. Sürat 
koşularında bermutat Amerikalıla

nn birincilikleri aralarında payla
şacaklan tahmin edilmektedir. ' Helıinki ıtadının alacağı .on fekil 

Avrupa buhranının olimpiyat ha-,
zırlıklarına tesir etmediğini söyliye
bilirim. Burada her şube kendi ih-
tısatı dahilinde çalıştığından spor 
işlerine bakanlar, muhtemel bir har-

fngiftere - ltalJ1a 
bi düşıinerek gayretlerini gevşetmi

yorlar. 
Yukarda da söylediğim gibi atle

tizmle meşgul olanların, bilhassa 
idarecilerin başlıca meşgaleleri yarı 
mukavemet ve mukavemet koşuları
nı başka milletlere kaptırmamaktır. 

Atlamalar ve atmalarda Ameri
kalıların, Almanların çetin rakipler 
olacaklarını hesaba alıyorlar, fakat 
bu branşda da ümitsiz değillerdir. 

Yalnız tertip heyetlılln. Avrupa 

ahvali dolayısiyle ecnebi seyirci ba
kımından bu olimpiyadın biraz hafif 
kalacağını düşünerek sıkıldıkları 

hlssolunuyor. 

Maçının 
Cumartesi günü İtalyada İngiliz

İtalyan milli takımları arasında ya
pılan ve 2 - 2 beraberlikle netice
lenen maçtan sonra Roma ve Londra 
gazetelerinde iki taraflı mütalaalar 
çıkmıştır. 

İngiliz ve İtalyan mütehassısları
nın kanaatleri bir noktada, maçın 
pe rl oyn dıg.. ııM>lıl.ı.a.~a b\r 

Ieşmektedir. 

İngilizlere göre; İtalyan muavin 
hattı topun sevk ve idaresinde henüz 
klasik tarzda çalışamamaktadır. 

Akisleri 
biraz geçkindir. Eski Meazza'ya na
zaran seri manevra bakımından hay 
li eksilmiştir. 

İtalyan oyununun kendi sahala
rında bir misli daha arttığını da İn
gilizler kabul ediyorlar. Bunun sebe

bini halkın durma dinlenme bilmi
yen teşviklerine ve haykınşlarına 
al;te<ııyo~x-. ;t. nıout'hh""-· • 

çıkça yazıyorlar, fakat halkın maç· 
Iarı çok gürültülü ve taşkın tezahü

ratla takip edişini mizaçlarına pek 
uygun bulmuyorlar. 

TAN 

GAZETELERLE 
'ŞAKALAR . 

Anket 
Yazan: Naci SADULLAH 

Tıpkı karpuz mevsimi, kabak 
mevsimi, patlıcan, domates, 

armut, hıyar mevsimi gibi, bir de 
".Mecmua mevsimi,, vardır: 

Bu aylarda birer birer ortaya ~·
karlar. Sonra tıpkı, mevsimleri ge
çen meyvalar, sebzeler gibi, ortadan 
kaybolurlar. Onlardan bazıları hıe, 

salamuraya basılmış sebzeler gibi, 
uzun müddet lezzetlerini, tazelikle· 
rini muhafaza ederler. Uzun ömürlü 
olmıya namzet bulunan bu mecmua· 
lardan birisinde bir "anket., gör
diim. Genç meslektaşlardan birisi, 
yiiz tane üniversite talebesiyle gö
rüşmi.iş, ve onlara şu suali sormuş: 
"- En çok beğendiğiniz gazeteci, 

romancı, şair, ve sanatkar kimdir? 
Anketi yapan meslektaşa inan

mak lazım gelirse üniversite tale
beleri, mesela, münekkit Nurullah A· 
tayı gazeteci saymışlar. .. Peyami 
Safaya, romancı olarak bir rey, ve 
gazeteci olarak 18 rey vermişler. 

Yine bu ankete göre, üniversite 
gençleri, romancı olarak, Muazzez 
Tahsini, Esat l\lahmudu, ve Celalet
tin Ezine isminde meçhul bir yazı
cıyı, Halit Ziya Uşaklıgilden fazla 
beğeniyorlar! .. 

Beğenilen şairler arasında Yusuf 
Ziyanın adı bile geçmiyor da, Cezmi 
Tahir gibi tanınamamış isimler var!. 

Hulasa, anketin listesini dolduran 
garip tezatlardan her biri, duydu
ğumuz hayretin boyunu biraz daha 
büyütiiyor. Anket listesini hazırlı

yan meslektaş, topladığını iddia etti
ği reyleri cemetmiş: Hepsinin yekl'ın 
hanelerinde şu numara var: 100. Fe
na numara, değil mi? 

• 
"Boka,, canlanıyor 

Pazar ve Pazartesi günleri, gazete 
sayfalarında, hemen hemen hiç dr.· 
ğişmiyen şu serlavhayı okuyorum: 

"~tod ...... .to. ı.;,.. &.ad: •• ..1.ı..- ,.1 

du!,, 
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EKONOM il 
Hataylılar Ana Vatanla 
lktısadi Münasebetlere 
Girişmeğe Hazırlanıyor 

Hatay lktısat Müsteşarının Beyanatı 
Hatay lktısat ınüsteşan Celal Ak- '

yürek dün şehrimize gelmiş ve Tıca- 1 r----------....... -·
ret odamıza da uğrayarak temaslarda 
bulunmuştur. 

Kendisile görüşen bir muharrhi
mize şunları söylemiştir: 
"- Suriye hüklımeti Hatay malla

rından gümrük alm:ığa başladığın

danberi Hatayın iktısadi münasebet
leri anavatana teveccüh etmiştir. Fa
kat Türkiye tüccarlarile ve müesse
selerile layikile münasebet tesis edil
mediği için Hatayın ihtiyacı olan ip
tidai ve nim mamul maddelerin te
darikinde zorluk çektik. Bundan do
layı da Hatayda yüz bin lira serma
ye ile bir ( lş Anonim şirketi) işe baş
lamıştır. Şirket, Hatay ve Türkiye a
rasında ticari tavassutlarda buluna
caktır. Hatayın süratle teJ"ilin etmek 
vaziyetinde bulunduğu bazı madde
ler vardır. Mesela deri, kösele, pa
muk, yün ve keten mensucat, kar
yola ve madeni eşyalar tuhafiye ve 
ipekli kadm çorapları, tuvalet eşya
sı, sabun yapmak için sudkostik gibi. 
Bu maddeleri İstanbul, lzrnir ve Bur
sa piyasalarından almak istiyoruz. 

Bu mrntakalar tüccarlarının Hatay 
ile münasebet tesis etmelerini isti
yoruz. Bir yayla ve turist bölgesi o
lan Hatayın gün geçtikçe ehemmiye
ti daha iyi anlaşılacaktır. Buralrırda 
dünyanın en nefis şeftali, şekerpare, 

kaysı gibi meyvaları ~·etişir. Yurttaş
larımızı Hatayda beklemekteyiz. O-

SANAYi : 

Hatav Mallan ve 
Yerli Mallar Sergisi 
Sanayi birliği reisi Doktor Halil 

Sezer dün Ankaradan gelmiştir. Ga

latasarayda aç1lacak sergiye !kı rat, 

Ticaret ve Zir:ıat Vekciletlerine men

BORSA 

Londra 
Nevyork 
Par Is 
Millno 
Cenevre 
Amıtcrdam 

Berlin 
Brüksel 
Ati na 
Sof ya 
Madrid 
Varvova 
Budapcştı> 

Bil kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 
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ÇEK.L.t:U 

5.93 
126.66 

3.3550 
6.6625 

28.4575 
67.9950 
50.8250 
21 .5550 
1.0925 
1.56 

14.035 
23.7875 
24.9675 

0.9050 
2.8925 

34.62 
30.5425 
23.9025 

ESHAM VE TAHVİLAT 
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tellerimiz, nakil vasıtalarımız tem.lz 
ve ucuzdur. Türki:reden ithal edilecek 
her nevi eşya ve madtlclcrden hiçbir 
resim almıyoruz. Yalnız. getirilecek 
malların Türkiye Ticaret odalarından 
musaddak fat ralı olması kafidir." 

Iktısat müste§arı Celtıl, aUn An. 
karaya dönmüştür. 

SATIŞLAR : 

un 375 o.,=n~-
Buğday atddı 

Dün Toprak mahsulleri ofisi 375 
ton buğday satmı~tır. Yumuşaklar 

5.32, sertler 5.0 - 5.11, kızılcalar 5.30-
5.32 kuruştur. Çavdar 4 .10, dökme Diğer şubelere nazaran atletizme 

kadınlar pek iştiha ile çalışmıyorlar, 
Yüzücülüğe fevkalade heves vardır. 
Bu sahada da kadın şampiyonlardan 
çok şeyler beklenebilir. 

Hücum hatları ateşli ve şuurlu

dur. Merkez muhacim Piola İngiliz
vari dalıcı oynıyan bir muhacimdir. 
Sağiç l\leazza hücum hattının düşü
nen ve idare eden elemanıdır. Fakat 

İtalyanlara göre: İngiliz takımı oy 
nıyabileceği kadar oynamıştır. Mev-

sim sonu oluşun tesiri İtalyan oyu
nunun heyecanı karşısında azalmış
tır. 

Bu havadislere bakıhr.\a, İstan· 
buldaki stadyomlardan her biri bi
rer spor meydanı olmaktan çıkıyor, 
ve eski devrin marazalariyle, patır
dılariyle meşhur olan "Çeşme Mey· 
dam., na dönüyor! 

sup müesseselerm iştirakini temın i

ölft. çin vekaletlerle temas eden birlik 
Bir de, spor münekkitleri: 
"- Memlekette boks sporu 

sarı mısır 4.16, çuvallı kuş yemi 5.29, 
keten tohumu 10.30 kuruştan veril
miştir. 150 ton arpa, 30 ton çavdar, 
15 ton un piyasamıza getirilmiştir. 

Mektepliler Şampiyonasında Çıkan Hadise 

Haydarpaşa Lisesi 
Gençleri, Vaziyeti 

izah Ediyorlar 
Geçen Cumartesi günü Tan Şildi 

finalı için Haydarpaşa ve Işık lisele
ri takımları arasında yapılan maç es 
nasında çıkan müessif hadise dola· 
yısiyle bazı gazetelerde yazılan ya
zılar Haydarpaşa lisesi gençlerini 
teessüre sevketrniştir. 

Dün bu gnçlerden bir grup mat
baamıza gelerek, savrulan bazı ağır 
ithamlara karşı yazdıkları cevap 
mektuplarını getirdiler ve bunların 
neşrini istediler. Gençlerimizin he
yecanını cevapsız bırakmış olmamak 

Altınova Gü reşleri 

Kara Hüseyin 

Başı Kurtardı 
Altınova, (Hususi) - Altınovada 

yapılan güreşler çok heyecanlı ve 
sıkı olmuştur. 

Kırkpınarda hastalığı yüzünden 
güreşlere girmiyen Babaeskıli İbra
him Pehlivan Altınovada başa çık

mıştır. 

Kırkpınarda başaltını alan Kara 
Hüseyin de başa çıktı. İki pehlivan 
fevkalade hareketli ve hızlı güreş
tiler. 

Neticede Kara Hüseyin Babaeskili 
gibi bir pehlivanı yenerek başı kur
tardı. 

için bunlardan ikisini kısaltarak ba
sıyoruz: 

"Son hadise dolayısiyle Cumhu
riyet gazetesi bize, tulumbacı, dedi. 
Bu tecavüze karşı, biz tulumbacı de
ğiliz, demek bile fazladır. Fakat o 
satırları yazan adam, hitap ettiği 
nesle biraz daha dikkatli bakmatı-1 
dır. Tulurnbacılığrn biz de mi yoksa 1 
kendisinde mi olduğunu daha iyi gö
rür ve anlar. 

Oyunda yapılan haksızlıkları u
zun boylu anlatmıya lüzum görmü
yoruz. Şimdilik, maçın tekrarını is-

tiyoruz. Hakktmız sarihtir ve haklı 
olduğumuzu maç tekrarlandığı za
man ispat edeceğiz.,, 

Tahsin KÜJl."'"T 

Diğer mektupta da ezcümle şun

lar yazılmaktadır: 

"Cumhuriyet gazetesinde bize ta
lumbacı diye hitap eden zatı muhte
rem bu cür'eti nasıl gösteriyor? 

Hak derken, haksızlığı, müteca
viz derken tecavüzü ve insanlık der· 
ken de gayri insanlığı becerebilen 
bu zat yalnız gençliği sinirlendirmiş 
değil, hakikatleri de tahrif etmiş

tir. Yan ölü hale getirdikleri çocuk· 
lar, maçın ertesi günü bizlerle kol
kola gezip eğlenmiş ve bu mübala
ğalara onlar da kahkahalarla gül
müşlerdir.,, 

O. Ar. KURMUL 

İngilizler galibiyeti elde etmek 
için gayretle çalışmışlardır. 

Aralarında fevkalade oyuncular 
vardır. Bazılarına yavaş oynuyorlar 

hissini vermeleri kendilerinden ziya 
de topu koşturduklanndandır. 

Futbolü oldukça sert oynamakta
dırlar. İngiliz takımlariyle Avrupa
lıların devamlı maçlar yapmaları 
müşküldür. Çünkü şarjlı futbolün 
iyisini biliyorlar. 

Netice itibariyle dünyanın en 
yüksek futbolünü oynadıkları tas

dik edilen İngilizlerle hakkiyle be
rabere kalmanın ütiharı ifadelerden 

( 

farkolunmaktadır. 

Beşiktaş • Vefa Maçı 

Hakeminin Tavzihi 
"Gazetelerde Beşiktaş - Vefa ma 

çmdan sonra bir çok hAdiselerin zu

hur ettiğini ve bu meyanda şahsıma 
hücum edilerek bıçak çekildiği ha-

berini teessürle okudum. Seneler
denberi teşkilatın, klüplerin, spor 

seyircilerinin takdir ettikleri şekilde 

dürüst ve vazifesini bilen bir hakem 
olarak vazifemi yaptım. 

Hatta, mensup olduğum Galatasa· 
ray Klübünün maçlarında dahi, ra-

kip klüpler, hakemliğimi istiyecek 
kadar, ~hsıma itimat gösterdiler. 

Bu sebeple tarafgirane denilen 
hareketimiz.in şimdiye kadar göster

miş olduğum dürüst hareketlerle 
telif edilemiyecek bir tezat teşkil et

tiğini kaydetmek isterim. Maçtan 
sonra üzerime hücum edildiği, bıçak 

çekildiği gibi vakaların, hakikat ile 
alakası yoktur. 

yor!!,, derler. 
Ne münasebet? Görmüyor musu

nuz? "Boks,, nerdeyse, memleketin 
en rağbet gören sporu sayılan "fut· 
bol,, ü bile öldürecek! 

Fakat içine binlerce boksörü ala
bilecek kadar muazzam ringler ku
rulamadığı için, amatör gençlerimiz. 
bu sporu şimdilik stadyonılarda ya
pıyorlar. 

Bu gidişle, yakında, futbol maç· 
larının neticeleri, atılan gollere de· 
ğil, yumruklara bakılarak tayin ve 
ilan olunacak. Ve o takdirde, ~aze
telerimizin, Pazar veya Pazartesi 
niishalarında, şu kabil havadislere 
rastlıyacağız: 

"- Dün, stadyomda, Fenerbah
çe ile Galatasaray arasında yapı

lan "futbol,, maçında, Galatasa
raylılar, bütün rakiplerini "nak
avt,, ederek, kati bir zafer kazan
mışlardır. Galatasaray takımında, 

Çoban Mehmet, Büyük Mustafo 
çok güzel dövüşmüşlerdir. Stad
yom kapısı önünde bekliyen "Can
kurtaran,. arabaları, "nakavt., 
olan Fenerbahçelileri hastanelere 
taşımakta büyük bir intizam ve 
sürat göstermişlerdir. Bayılanla

rın hepsi de kendilerine gelmiş 

bulunuyorlar. Bu itibarla, nüfus
ça zayiat yoktur. Fakat, bu müna
sebetle, stadyom hastanesinin he
nüz yapılamamış bulunmasına bir 
defa daha teessüf etmekten kendi
mizi alamıyacağız. Belediyemiz, 
stadyom şehitlerine mahsus me
zarlığı da büyütmelidir. Zira. 
böyle heyecanlı ve mühim maç
lar, her zaman dünkü şekilde ne
ticelenmez. O takdirde, belediye, 
spor şehitlerimize yer bulmakta 
çok güçlük çekecektir. Dünkü mü
him müsabakanın hakemliğini ya
pan polis kıtasını tebrik etmek te 

Her maç esnasında veya maçtan 
sonra müfrit veya fazla asabi taraf-ı 
tarların nahoş hareketleri ise alıştı
ğuriız bir keyfiyettir.,. 

vazifemizdir. Polisler. sustalı ve 
ustura kullanarak: "favul,, yapan 
bazı futbolcuları muvakkaten dis
kalifiye etmişlerdir. Dünkü maç-

reisi resmi teşekküllerin hepsinin 

sergiye iştirakini temin eylemisfr. 

Ayrıca anavatan parçası olan Hata

yın da mamulat ve masnuatı yerli 

mallar manzumesine dahil bulunması 

itibarile Hatay mallan da bu sene 

Galatasaray sergisinde teşhir edile

cektir. 

Kolonyacılar Telaşlandı 

Almanya Arpa Ahyor 
Almanya için fop Mersin şartile 

yeni arpa mahsullerinden 250 bi:ı 

kiloluk bir parti satılmıştır. Temmu
zun ilk on beşinde teslim edilmesi 
şart tutulan bu arpalnrın kilosu 3.30 
kuruştan verilmiştir. Bu satışlar ar
pa piyasasının bu seneki ilk açılışı
nın yüksek olarak başladığını g~s

termektedir. 
İnhisarlar idaresınin kolonya yap- Bu fiyata nazaran Antalya ve A-

mıya karar vermesi kolonyacıları te- nadolu malları fiyatlarının daha yük-
sek olacağı tahmin edilebilir. 

laşa düşürmüştür. Kolonyacılar yarın 
Sanayi birliğinde bir toplantı y:ıpa- Standart Nizamnameleri 

Devlet şurası, zahire, hububat, ya-
cak ve beş yüzü bulan bu sanat er- pak ve tiftik standard niza:nnamele-
babının büyük zararlara ıığrayacak· rini tasdik etmiştir. Bu maddelerin 
larını ileri sür~rek hükumete mürR- standard usullerine göre satılmaları 
caat edeceklerdir. Kolonyacılar parti için şehrimizde alakadarlar tara!ın
nizamnamesinde devletin yapacağr dan icap eden tedbirler alınmıştır. 

lhracat tüccarları da bu nümunelc· 
işler hakkındaki madd~yt! istinaden 

rin ne şekilde v~ ne miktarda olma-
fcrdi teşebbüslerin önüne zcçilme - sı hakkında mütalealarım tesbit e-
mesi ve kolonyanın memlekette ih- derek ait olduğıı makama vermişler
tiyaç nisbetinde ve ucuz olarak ya· dir. Nümune ve tipler mütehassıslar
pıldığl halde devletin kolonya imal ca hazırlandıktan sonra bu gibi ih
etmesinin doğru olamıyacağıru teba- racat mallarının standardına başlana-
rüz ettireceklerdir. 

1 caktır. 

' 
Eskişehirdeki ihtilas 

Davası Neticelendi 
Eskişehir, 15 (Tan Muhabirin

den) - Belediyedekı ihtilas davası
bugün, ağır ceza mahkemesinde ne

ti<•elenmiştir. Belediye tahsildarların 

dan Mustafa 3 sene, 3 ay ve 1.5 gün 

hapse, diğer belediye merr.uru Ali 

Tiryaki de 1 c;ene ağır hapise mah

kum edilmişlerdir. 

tan evvel, stadyoma turşucu Ce
malin heykeli de merasimle di· 
kilmiştir. Bu heykelin altında, al
tın harflerle şu cümle yazılıdır: 

"Türkiyenin en eski futbolcu
su!,, 

Aksakal Civarında 

Feci Bir Tren Kazası 
Balıkesir - Bandırmadan buraya 

gelen marşandiz treni, Sığırcı ıle Ak 
sakal istasyonları arasında, iki bey· 
girli bir araba ile çnrpısmıştır. Bey· 
girler parçalanarak olmüş, arabacı 

da muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralanmıştır. 

Ayni tren, berayı tedavi araba<'l· 
yı buraya getirmiştir. 

Eijridirde Bir Boijulma 
Eğridir (TAN) - Kasabamız civa

rında develerini otlatmakta olan 
Yürük göçebelerinden on beş yaşın· 
da bir kız, Akçayı geçmek isterken 
boğulmuş, cesedi iki kilometre sü
rüklenmiştir. 
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A miral N elıon "Cebe
li tank Akd enizin a

nahtarıdır da Tanca değil 

midir?,, demİf ve bu sözile 
Tancanın 1 ngiltere meni aat
leri bakımından Süveyş ka
dar ehemmiyeti haiz olduğu· 
nu taadik etmişti. 

TANCA nın 
Ehemmiyeti 

'I 

.~ . 

Nevyork Sergisinde Türk kısmının pek beğenilen çinili ve işlemeli zarif binası 

Nevyork Sergisinde 
Göze, Kulağa Çarpan 

M~raklı 

Şeyler 
Tancanın deni:ıden ve İçerden askeri vaziyetini gösteren harita 

Tancanın coğrafi vaziyeti göz 

1 

önüne alınacak olursa, bu
ranın neden llolayı asırlardanberi 
mudil bir takım meselelerin do
ğum noktası olageldiği, ve neden 
İngilterenin Tancayı başka bir Av
rupa hükıimetinin elinde görmek 
istemediği anlaşıiır. Tahkim edil · 
miş, ağır toplarla, ve tahtelbahir, 

Akdenizin muhtelif bahri üsleri ve harp vu
liuunda fevkalade ehemmiv.et kesbedecek nokta· 
ları içinde Tanca birinci planda gelir. 

N evyork Sergisinde Türk 
pavyonunun pek iyi tesir yap 
tığını aldığımız hususi mek-

1 tuplarla bilidirmiştik. 

ve torpido filolariyle teçhiz edil
miş bir Tanca, Cebelitank Boğazı~ 
nı Cebelitarıkın kendisi kadar ka
pıyabilir. Panger'in Cebelitarika 

büyük faikiyeti; tayyare meydanı 
olabilecek araziye malik oluşun
dadır. Cebelitarık: ise bir kaya ol
duğu için hava kuvvetleri noktai
nazarından Tanca kadar elverişli 

değildir. Ve bunun için orada tay
yare gem.ilerine ihtiyaç vardır. 
Tanca bu itibarla çok daha müsa-
it bir hava üssüdür. 

T anca Fas demiryolunun mün 
tehasıdır. Toulous'dan hava 

yoluyla beş saat ve Merakeşden 
şiınendüerle on iki saat mesafede
dir. Otuz beş vapur şirketinin uğ
rağı olan birinci d erecede bir ih
racat limanıdır. 

General Frankonun muzaffe
riyetindenberi, Tancadaki 

\'aziyet göze batacak kadar değiş
ti. Harp esnasında ekseriya boğaz 
boğaza gelen Tancadaki İspanyol
lar ve İtalyanlar Madridin zaptı
run ertesi günü hemen barışarak, 
Yekvücut olarak faşist taraftan ol
dular. Sokaklar yaşasın faşizm ya
Şasın Duce nidalariyle çınladı. İs
panyada harp biter bitmez Tanca 
hududu boyunca askeri sevkiyat 
başladı. Sebte'de, Melilla'da Te
tuan'da İtalyan kıtaatı karaya çı
karıldı. Bu kuvvetler İspanyol 
'l'ancası, ve Fransız Tancası hu
dutları boyunca dağıtıldı; ve mü
him noktaların tahkimine başlan
dı. 

Bir mütearrız Fransız Merakeşi 
tarafından yapılacak bir taarruz
dan korkocağı için İspanyol Mera
keşinin Sultanı Fransız Merakesj
:tıin Sultanının hakimiyetini ta~ı
tnadı, ve hum.malı surette tahki
.tnata koyuldu. 

Kısaca topladığımız bu vaziyet
lerden de anlaşılıyor ki, Akdenizde 
lislerin ve mühim noktaların mu
hafazası, sadece deniz üstünde alı
nacak tedbirlerle tamamlanmış ol
?nuyor. Bu gibi mühim mevkilerin 

Tancanın ehemmiyetini tebarüz ettiren şu yu
karıdaki harita ile Fransız askeri mütehassısının 
aşağıya aldığımız makalesi tetkik edilince vazi· 
yet olduğu gibi anlaşılmış olur. 

askeri bakımdan tetkiki iki taraf
lı, hatta son zamanlarda üç taraf
lıdır. Eskiden bir deniz, bir de ka
ra tarafı düşünülürdü. Tayyarele
rin bugünkü vaziyetleri düşünü

lecek iki meseleyi üçe çıkarmı~-tır. 

1 spanyol Tancasının dahilden 
olan vaziyeti kuvvetli gö

rünüyorsa da, bir harp vukuunda 
deniz hakimiyetinin İngilizlere 
geçeceğini hesaplamak şartiyle, 
İspanyolların orada uzun müddet 
İngilizleri tazyik edecek halde 
kalamıyacaklarını anlamak müş
kül değildir. 

Bugünkü harplerin motörle, ya
ni benzinle yapıldığı da malum
dur. Deniz hakimiyetiini ele ala
cak bir millet, Tancadaki müdafaa 

silahları ne kadar mükemmel o
lursa olsun, onayı bir müddet son
ra ele geçirebilir. Çünkü İspanyol 
Tancasındaki kıtalar da gelecek 
düşmanlar gibi motörize teçhizat
la çalışmağa mahkumdurlar. De
niz aşırı üslerden, deniz hakimi-

yeti elinde bulunmıyan mHletle

rin mukavemetleri bir müddet i
·çin.dir. 

Muhtemel bir harpte, iki taraf 
kendi vaziyetine göre planlar ku
racaktır. İtalyan ve İspanyollar 
vakit geçirmeden işlerini başarma
ğa mecburdurlar. 

İngiliz - Fransızlar da deniz ha
kimiyetlerini karada ağır bastıra
cak zamanı kazanmağa çalışacak
lardır. 
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Okumak öğrenen 

deniz domuzları : 

. Londra hayva-
1 tat bahçesinde de

.iz domuzları de-

nen bir nevi hay-

v::ın üzerinde ente-

dır. Bu suretle alıştırıla alıştınla ve 

harfler değiştirilmekle deniz domuz

ları harfleri seçmeği öğrenmislerdir. 

Böylelikle deniz domuzları harfleri 
' 

okumağı öğrenmişlerdir. 

• 
200 senelik 

resan tecrübeler ayak izleri 
...., ______ Yapılmış. 

Bir kaç hayvan, bir havuzda ayrı 

yere kapatılmıştır. Bunların en çok 

sevdikleri yiyzccğiıı bulunduğu bir 

sandığın üzerine boya ile ''M" harfi 

ayni yiyeceği havi diğer bir 

sandığın üzerin·~ de "O" harfi 
yazılmıştır. Hayvanlar serbest bıra

kılınca, ayni kokuyu neşretmeleri 

dolayısile her iki sandrğa. da koşmuş
lar. Fakat "O" harfi yazılı sandığın 

üzeri tel örgü ile kapalı olduğundan 

"M" harfi yazılı sandığa kaşmuşlar-

Yeni Zelanda'da 
kurumuş bir neh-

---~--- in mecrasında 

~~.t..;.l""'"'--_ı 

ıioa isminde bir 
~uşun ayak izleri 

>ukmmuştur. Şjm

·Jiki halde, bu ku

;un cinsi tüken

miştir. İzler, 200 

sene evveline ait
tir. Kuş, saka kuşu büyüklüğündey

miş. !zler, kuşun bastığı çamur içe

risinde kurumuş ve kalmıştır. 

Serginin dikkate değer 
yüzlerce köşesinden maada 
bir de küçük küçük, fakat 
pek meraklı ve öğrenilmiye 
değer malCımatı ve bazı şey
leri var. Bugün de onlard::m 
bahsediyoruz. 

Nevyork sergisi, zaman, mekan, 
sanat, endüstri ve tarihin en bü
yük, en canlı kütüphanesi sayılır. 
Buraya giden her seyirci, inanıl
mıyacak şeyler görebilir ve yapa
bilir. 

* Burada yı:ıryüzi.ini.in yiizde dok-
sanını görmek, semalara yükselip 
dönmek, dünü, bugünü ve yarını 
gözönüne getırmek mümkündür. 

* Şikagonun bir asırlık ilerleme 
sergisinde altı ana çocuk doğur -
muştu. Hesaba göre bu d~fa Nev
york sergisinde 12 veya 18 çocu
ğun doğması bekleniyor. Sergide
ki sıhhi teşkilat bu gibi hadiseler
le meşgul olmağa hazırdır. 

* Sergiyi hazırlamak için dağlar 
kaldırılmıştır. Bunların biri Kuro
na dağıdır ve l•JO kadem y;.iksek
liğinde idi. 30 bin kişi bu iş için ça
lışmış, 7 milyon yardalık taş top
rak taşımış ve 2 suni :ak vücude 
getirmiştir. Dağ1 kaldırmak İl~ 1 2 
milyon 200 bin dolar sarfedilmiştir. 

* Sergide her gün 30 milyon so-
sis istihlak edilmektedir. Bunlar 
biribirine eklendiği takdirde Nev
york ile Londra arasındaki mesa
feyi doldurur Sergide her gün 500 
film gösterilecektir ve bu filmler 
içinde sanayi hayatına ait olanla
rı da, terbiyevi mahiyeti haiz olan
ları da vardır. 

* Sergide 80 lokanta vardır ve bu-
rada 250 bin kişinin karnını do -
yurmak mümki.indi.ir. Bu lokanta
lar 18 milyon dolar klymetinde gı
da maddeleri istihlak edecekler -
dir. Barlara t{elince bunların gün
delik istihlaki 4.647.000 dolar de
ğerindedir. 

* Sergide yapılan 300 bina kırk, 
elli milyon dolara mal olmuştur. 
s 'ergi biter bitmez bu binaların 

hepsi de yıkılacaktır. 

T Üt k pavyonuna gitiliı ken, ziyaretçileri kapıda 1'öyle güzel 
giyinmiş mütebessim yüzlü kızlar karşılıyı~r. 

Zaman ve mck!'ın manzaraları 

gösteren sahada 480 kentirliyon 
mil mesafeye bir saat içinde yük
selmek, yıldırtm sağnakları i~in -
den geçmek, kürreiarzı gözden kay
bolan bir nokta gibi görmek, gü
neş tutulması hadisesinin yakından 
temaşa etmek, zühre, ay ve merih 
yıldızlarile ôşina olduktan sonra 
geri dönmek miiınkündür. 

* Sergiyi kurmak işi 801) bin nü-
fuslu bir yeni şehri kurmak derece
sinde zahmetli idi. 

• Sergide her gün, zabıtanın yar-
dımı ile bir kaç katii vakası olacak, 
cinayetler derhal tahkik olunacak, 
katiller. fenni usul ile hemen ele 
geçirilecektir. 

* Serginin ytldızt olan Trylon'un 
ıştğı 1 milyar vatlıktır. 

* Sergiye getirilen ve bir kısmı 
55, 65 kadem yü;<:sekliğinda olan 
ağaçlar, her tarafa tahii g">lgeler 
sermektedir. Bu ağaçiarın sayı:.ı 

10 bindir. 

* Sergi, bu ağaçlardan l)aşka 1 mil-
yon Jale, ve ın!Iyonlarca ~içek ek
miştir. 

* Sergi zeminımn ıslahı için 12 
milyon dolar sarfolunmuştur ve 

buraya su yolları. gaz yollan, e
lektrik kabloları döşenmiştir. 

* Serginin 11 meth<Jli vardır ve 
her methalden saatte lGO bın .lti§ı 
girmektedir. 

• 
Eğlence sahasında 250 kademlik 

mesafeden paraşütlerle atlamak 
mümkündür. Hiçbir kaza çıkmama
sı için her teubir alınmıştır. 

• Sergiyi boyamak için 200 ton bo-
ya kullanılmı~trr. 

• Serginin açık olduğu miidd~tçe 
250 milyon d"lar eğlence, 2!i0 mil
yon dolar yemek ve ıçki, 50 mil
yon dolar münakale. 10 milyon şah
si hizmetler. 140 milyon dolar mu
vasala. 140 milyon ticaret eşyası 
için sarfolunacaktır. 

j-:- Romanya Krahnın 
Te4$hizat lanesi 

Btikreş - Kral Kerol ordu techizatı ıı~ 

tesine beş milyon, veliaht de yanın mil 

yon teberrü etmiştir. 

Kral bu münasebetle gönderditi me\: 

tupta en fakir halkın dahi yurdun sil!h 

!anması için teberrüde ll(östE'rdiği müsa 

raattan çok mütehassis olduğunu bildiı 
miştir. 

Veliaht, Romanya ordu~unul"' ta~1ye!ti 

ne bOtün kalbile hizmet ettigıni kaydet 

mekted.ir. 
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1 R Heyet, Nihayet Kabul Edildi 
Yazan: Halikarnas Balıkçısı 

Hain Damat Ferit Gece Gündüz Çahşıyor, Bir 
Taraftan da Kabineye Alacağı Yaranını Arıyordu 

Sözleriyle hürriyet ve itilafçıla
rın huzura kabul edilmelerine 
mani olmak istem.işti (1). Fakat, 
entrikacı hünkar manalı manalı 
gülümsemiş ve: 

- Tahtların devrildiği, milli 
hakimiyetin saltanat sürdüğü bir 
hengamda, bu heyetin kabul edil
memesi pek abes ve nezaketsizlik 
olur. 

Nafiz Beyin arkadaşlarından Halim 

- Ey... Senelerdenberi "Vahşi 

ve barbar Türklerin zulmü altın
da inliyen bizleri kurtaran muh -
terem General.. .. 

Hitabiyle, kara yüreğinde biri
ken irinlerini ortaya dökmüştü. 

S öylenilen parlak nutuklara, 
yapılan acıklı feryatlara 

pek balapervezane mukabelelerde 
bulunan General, dizginleri iki 
asker tarafından tutulan bir hay
vana bindirilmiş, ve debdebeli, 
haşmetli bir alayla Fransa sefa
rethanesine götürülmüştü. 

Je gezen Kara Arslan çetesini de 
içlerine almışlardı. Artık korkula
rı kalınıyan bu civar halkı, bu 
birlikleriyel, yalnız yurtlarını, şe
reflerini müdafaa ile kalmamış -
lar, taarruza bile kalkışmı§lardı. 
Yaptıkları akınlarla nankörlere 
korku salmışlar, köylerini, köylü
lerini birbirine katmışlardı. Türk
lüğün ebedi şerefini, kudretini ni
hayet onlara tanıtmışlardı. 

"Franşe Despere,, nin istikbalci

leri gündüz yaptıklan alçakça te

zahürlere doyamamışlar, gece de 

Beyoğlu caddesinde boy göstermek 
arzusuna dayanamamışlardı. Bü

tün caddeleri doldurmuslar, hele 

şımarıklığı pek taşırmışlardı. ~"es 
yırtmak, nara atmak, küfür sa

vurmak gibi densiz hareketlerle, 

takım takım, Fransa sefarethane

sine doğru akıyorlardı. 
(Deımmı var) 

(1) Ll:.tfi Simavi Beyin, Sul':m Meh
met Re~at Hanın ve halefinin saraymda 
gördüklerim adlı eserinde bu hadise 
hakkınd3. mufassal malumat mevcut
tur. 

O gün bir apartman kiralrya
caktı. Birinci katta, apart

man sahibinin işgal ettiği daire kar
şısında boş olan, numara ikiyi 
gösterdiler. Hüseyin apartmana gi
rince, kapıcıya: 

'- Buraya ~üneş ışığm1 getir

mek için göke bir tabt~foahir pe

riskopu yükseltmeli" dedi. 

Pencereye gidip :.nanzaraya bak
tı. Karşıda koca bir apartmamn 
sırtı görünüyorrlu. Mezar taşlarını 
bile beyaz mermerden yaptıkları 

halde, bu arkası dönük koca bina
nın sırtı, yağmurdan çürümesin di
ye kapkara ziftlere boyanmıştı. O 
mezar taşı azmgnı bina, ışığa açı
lan pencerenin önüne, bir zindan 
karanlığını geriyordu. Ilk itatının 
hizasına da tebeşirle ve msan bo· 
yu yazılarla "Buraya işemek ya
saktır" diye yazılı idi. 

öndeki apartmanın sağında so
lunda, ona bön bön bakan iki a
partmanın profilleri görünüyordu. 
üstüste balkonlarında çamaşırlar 

kurutuluyordu. Rüzgar estikçe ça
maşırlar canlanıyordu. Ruh zaten 
gövdeden geçen bir rüzgardır a. 
Donlar, göınlelder, panhlonlar ge
beşleşip, tulumlanıyorlardı, yahut 
cılızlaşıp,idam sehpalarına sıra sı-

Cevabiyle başmabeyincisini malı. 
çup etmek istemişti. Ertesi günü 
de, hürriyet ve itilaf heyetini ka
bul etmişti. Fakat, abes ve neza
ketsizlik addettiği bu hareketi Se
lameti umumiye ve Sosyııl de
mokrat fırkalarına karşı bile bile 
yapmış ve sarayının kapısını ka
baca yüzlerine kapatmıştı. Bu ha
reketiyle de, millete değil, fakat 
milletin kendi entrikasına alet o
lan bir kısmına taraftar olduğunu 
açıkça göstermişti. Sevgili itilat
çılariyle sarayına çekilmişti. Çok
tanberi uğraştığı ve nihayet kur
mağa muvaffak olduğu d5rt başı 
mamur fesat heyetinin başına da 
eniştesi damat Feridi koymuş, on
larla birlikte hiyanete koyulmuş
tu. Artık, hain damat Ferit gece, 
gündüz çalışıyordu. Bir taraftan 
programını hazırlıyor, bir taraf
tan da, kabinesine alacağı yara
nını ayırıyordu. Fırka da boj dur
muyordu. Büyük, küçük, kısım 

klsım ayrılmışlar, hepsi de dört 
elle işe sarılmışlardı. Bu defa, 
memlekette ittihatçılık. :fikrini 
yalnız güdenleri değil, hatta se
ver gibi görünenleri de ezecQk, 
topyekun hepsini yere serecekler
di. Ferit paşa konağında, Velora 
hanında, gizli toplantılar oluyor, 
ittihatçıların imha defterleri ya
pılıyordu ve bu deftere her gün 
yüzlerce isim katılıyordu. 

İstanbul, bizce çok ibretle telak
ki edilmesi icap eden, bu istikbal 
alayının taşkınlıklariyle titrerken, 
civar köylerdeki nankörler de a
yaklanmış\.ardı. Hepsi yer yer 
Türk köylerine saldırmışlardı. 

J andarmalarımızı bile boğazla -
mışlardı. 

Kolesterol Ne işe Yarar? 

1 334 yılı şubatının sekizinci 
günü, bahtsız millet, yine 

kara bir gününü yaşıyordu. İstan
bul ağlıyor, karşıyaka gülüyor
du. Beyoğlunda, daha geceden, 
görülmem.iş bir faaliyet başlamış
tı. Bütün mağazalar, evler Fran
sız renklerine büründürülüyordu. 
Asılan, sarkıtılan Fransız bayrak
larının uçları yerlere değiyordu. 
Caddelere halılar ve çiçekler se
riliyordu. Sabah olur olmaz, bü
tün ekalliyetler yine azmı~lardı. 
O gün İstanbula gelecek olan lıa
Iaskarlarını karşılamağa hazırlan
nuşlardı. Kadınların, kız çocukla
rının başlarında, erkeklerin kra
Vatlarında Fransız renkleri görü
lüyordu. Bütün caddelerde baştan. 
aşağı, yaşasın Fransa.. Yaşasın 

Franşe Despere feryatlan gürlü
Yordu. Bütün nankörler yine ilvaz 
avaz bağırıyor, kahkahalarla gülü
Yordu. O sırada İstanbul tar:ıfı cia 
bağrına bastırdığı Türk halkı ile 
beraber matemli bir sükuta bürün
tnüş ve sanki bir köşeye büzül
nıüştü. 

İşte, "Franşe Despere,, !stanbu

la ayak basmıştı. Her taraf ta kı
~;ılca bir kıyamet kopmuştu. Ardı 

arası kesilıniyen alkışların, boğaz

ları yırtarcasına yükseltilen fer

~atlarm uğultusu her tarafı kap

laınıştı. Franşe Despereyi General 

\r eprey, Şarpi, Marki Garoni, Mis

ter Hatson koşarak ve kucaklıya
rak karşılamışlardı. İngiliz, I'ran

Slz, İtalyan kıtaları selamlamış, 
b'• Utün mızıkalar Fransız marşını 

~alrnışlardı. Bu debdebeli istik
balden sonra karşılıklı nutuklar 
haşlamıştı. Söylenilenler çılgınca
sına alkışlanmıştı. Nihayet İs
tanbulun nankörlerini temsil e
d~n, baştan ayağı karalara bü
runınüş büyük ve hürmetli, saçlı 
\re sakallı bir nankör de ileri atıl
llı.ıştı. Generalı takdis, kazanılan 
rnuvaffakıyeti tesit ve tebrik et
rnişti. Ve nihayet gözlerini yaşar
tarak: 

Hele Paşaköylüler, Yeniköylii -

!er kudurmuşlardı. Şile ve Gebze 

civarlarını kana boyamışlardı. Şi

le kömürcüleri dağa, Gebze bağcı

ları bağa gidemiyorlardı. 

Gebzede Ayvacı oğullarının, A
kif oğullarının Hacı Kadir ağanın 

koyun sürüleri bu çapulcular ta

rafından sürülüp götürülüyordu. 

Tehdit ediyorlar, paralarını da is

tiyorlardı. Yalnız paralarını değil, 

belki canlarını da alacaklardı ve 
işte köy kenarlarına bile dayan
mişlardı. 

Gebze jandarma kumandanı 
Nail Bey, bu azgın sürülerine kar
şı didiniyor, çırpınıyordu. Fakat, 
bunları tepelemek için elde kuv
veti yoktu. İstanbul hükumetin -
den onun da, halkın da bütün ü
mitleri kesilmişti. İşin başa düş
tüğünü anlamışlar, düştükleri ha
yal sukutundan silkinip uyanmış
lardı. 

. ~ sıra.da Gebzede bulunan, şiın
dikı adli tıp işleri umumi müdür 
muavirU doktor Fahri Can ve eski 
Gebze kaymakamı Ferit hakim 
Mithat, müddeiumumi ' Nazım 
malmüdürü Behram beylerle müf~ 
tü Hüseyin Hüsnü efendi jandar
ma yüzbaşısı Nail beyle baş başa 
vermişler, şehrin derdini ortaya 
dökmüşler ve yapılacak işte ça
bucak sözbirliği etmişlerdi. Sila
ha sanlacak ve bir sel coşkunlu
ğiyle kasabalarını basmak istiyen 
bu nankörlerin önlerine atılacak
lardı. 

Doktor Fahri Can mismaını 
' üstüncünü bir tarafa atmış, silah-

lamp ortaya atılmıştı. Jandarma 
yüzbaşı Nail deppoyunu açmış, 
Türklüğün şerefini korumağa and 
içen fedakarlara silah dağıtmıştı. 
Müftü Hüseyin Hüsnü efendi de, 
göz yaşlan dökerek yaptığı mev
izelerle halkın maneviyatını art
tırmıştı. Bu galeyana Tavşancılı
lar da katışmış ve başlarında, şim
di İstanbul belediyesi tahsil me
murluğunda bulunan İhsan bey 
olduğu halde, mücadele sahasına 

ı~·lmıslardı. Coktanberi o havali-

Ankaradan mektup gönderen ve 
soyadmı imzasından okuyanuya
rak, ancak kendi adının Mehmet 
olduğunu çıkarabildiğim bir okıı
yucumuz - galiba sorgu hakimi 
olmağa hazırlanıyor - kolesterin 
üzerine bir sual üsteli tertip et
miş, bunlara bir yazıda cevap is
tiyor. 

Dünyada hemen her şeyin oldu
ğu gibi, bu maddenin de hem iyi, 
hem kötü taralları vardır. Sayın 
okuyucumuz bunun yalnız ikinci 
türlü tarafını duymuş olacak ki, 
sorgulan hep onun kanda fazla 
olmasından ileri gelecek zararlar 
hakkındadır. Onun için sual liste
si de pek kısa. Vücudümüzün sağ
lığı bakımından pek ehemmiyetli 
olan bu madde üzerine okuyucu -
Jarıma lü.zumu kadar bilgi, gaze· 
tede bana verilen bir günlük yere 
sığmaz. Sayın okuyucumuzun iste
dij3i şeylere bir günde cevap iste
mesi haklı olmakla beraber, ıaru· 
ri olarak, iki üç gün, bu bahsi o
kumağa sabretmesini rica edcce
ğ;m. 

İlgili maddenin adı: Ona şimdi 
Kolesterol derler. Kiınva terimle· 
ri bakımından' daha dÜzgün olan, 
bu yeni ~dmı bırakıp ta, eskisini 
kullanmaga bızim için de bir se
bep yoktur. 

Kolesterol vücudümüzdeki su -
yun nizamına hakimdir. İnsan vii· 
cudünün ağırlığından yüzde altmı
şı su olduğuna ıön bu maddenin 
ehemmiyeti kendi k~ndine meyda
na. çıkar. Vücudümüzdeki suyun 
daıma a.,vni nisbette kalması için 
bu maddenin de lüzumundan a~ 
veya çok olmaması lazımdır. Aza
lınca vücut - yağlı bile olsa -
kurur, çoğalınca da viicut şişer. 

Bundan başka mühim bir işi 
de, k~nımızdakı' kırın k" 'k . ızı urec::ı -
lerın şişerek dağı1nıalarına mani 
olmaktır. Kolesterol kafil miktar• 
da olmayınca o küre 'kl . . risi .. ' cı enn ıçe-

ne su hucum ederek onları te-
lef eder. Fakat onun vücude hiz
met~eri bu kadarla da kalmaz. 
v Bır kere, Yağlı bir madde oldn
gundan, vücudün içinde yanarak 
~alori temin eder. Onun için ateş: 
lı hastalıklann ve vücudü eriten 
başka hastalıklarda da kanda Ko· 
!~sterol nisbeti azalır. 'vücut ken
dı yapı taşlar ıdemek olan albü
minleri yaknıadan önce bunu yak· 
tığı için, bu da onun ~ücuda bir 
hizmeti demektir. 

Sonra, safranın terkibinde bu
lunduğundan Yemeklerimizle ge-
len nilann hazmına hizmet eder. 

hem de bal'Saklatdaki mikroplan 
telef ederek, orada tefessühe ma
ni olur. 

En sonra da, kadınlık ve erkek
lik hormonlarının terkibıi., kimya 
bakımmdan bu maddenin t<ı !<ilıi
ne yakın olduğundan onlar da Ko
lesteroldan hasıl ohular. Vücut
ta bu tnadde bulunmayınca, bir 
kadın, ne kadınlığını bilir, ne de 
çocuk annesi olabilir. Erkeğin \'Ü

cudündeki kıllar, sesinin kalınlı
ğı, horozun ibiği bile, o maddenin 
bulunmasına bağhdır ... Bunlar, o
nun şimdiye kadar öğrenilen hiz
metleri. Daha baska hizmetleri de 
meydana çıkm~yacağı şimdiden 
bilinmez. 

Kolesterol biitün bu işleri göre
bilsin diye kanımızın hem suyun
da, hem de kırmızı küreciklerinde 
binde bir bu~uk gramla 1,80 gram 
arasında bulunduğu gibi ondan nc
siçlerimi~n hepsinde, fakat en zi
yade beyin ile karaciğerde, dalak
ta ve böbreklerde de vardır .. Ba
ya~lann o günlerinde, bir de gc
belıkte, bu nisbet haylice artar. 
Gebeliğin son iki ayında hinde 
2,40 ı:rama kadar sıktığı olur. Bu 
da annesinin karnındaki ~ocuğun 
~cudüne çok su gelmesini temin 
ıçındir: Yeni doğan çocuğun ağır
lığından yüzde yetmişi sade su
dur .... 

Bu madde bize, ilkin gıda
Iarıınızla gelir. En ziyade Le
yin yemeğinde vardır. Binde 25; 
sonra sırasiyle yumurtada, tere -
yağında, karaciğerde, biraz da pey
nirlerde, sütte pek az ... Fakat vü
cut onu gıdalardan bulamayınca, 
hatta bulduğu vakitlerde d<\ ken
disi - karaciğerde, dala~ıa "'e 
böbrek üstündeki guddclerde -
yapar. 
Yediğimiz yemeklerden gelecek 

Kalesterol lüzumundan az olun
ca, onun kandaki nisbeti de azalır. 
Fakat fazlası kandaki nisbetini art· 
tırmıyarak karaciğerde \.'C ba=ika 
uzuvlarda birikir kalır. 

Vücudün içinde işini gördükten 
sonra, çıkacak kısmın da hemen 
hepsi karaciğerden safra ile bar
saklara dökülür. Fakat hepsi ora
dan dışarıya gitmez. Bunun da bir 
kısmı barsaklardan tekrar karaci
ğere döner. Vücudün attığı hir 
maddeyi tekrar alması, çirkin bir 
şey olmakla beraber, karaciğerin 

bu marifeti Kolesteroliin vücut i
çin pek kıymetli olduğunu göste
rir .. Gö.rillüyor ki, ihtiyaç - tabii 
hayatta bile - çirkinliği unut
turuyor ... 

ra asılanlar gibi yamyassı ~arkıyor
lardı. Bazan durup dururken biri
birlerine elsiz kollarla, ayaksız l:ıa
caklarla, başsız omuzlarla esraren
giz i§aretler ediyorlanlı. Biribirle
rine tekmeler çifteler savuruyor
lar, göbek atıyorlar. Rüzgarın esi
şine göre biribirlerine rcverensiar 
yapıp, taklalar kıhyorlardi. 

H üseyin, kapıcıya: 
"- Buraya girmem~ Dh:i, 

diri gömülmiye t,·aktim yok! ~ 
Dedi. Kapıcı: 
"- Buyurun! Ta atav:ın arasın

da küçük bir oda var" dedi. 
O soğuk ve loş merdivenleri tıı·

manmağa başladılar. Sağdaki, s0l
daki kapılar arabnıyordu. Kiracı
lar yeni gelen kiracıyı §Üpheli ve 
yılık bakışlarla gözetliyorlardı. 

Sinsi sinsi fiskoslar duyuluyordu. 
Asid formikli karıncalar rılur. In
sam soğuk soğuk sok:ırlar. Hüse
yin boğazına kadar karanlık bir 
karınca yuvasına gömülm:iş bir cır
cır böceğine dönmüştı.i. Fakat ta te
peye varıp ta gök mavisini görün
ce, dereyi tepeyi şarkılarla doldu
ran bir cırcır böceği gibi içi ferah
ladı. Kapıcıya: 

"- Burasını kiralıyayım bari" 
dedi. 

Yapılacak kontratı mal snhibile 
görüşmek üzere, kapıcı, Rüseyini 
bir numaraya götürdü. Mal sahibi
ne üç sene evvel tayyare büyük 
ikramiyesi isabet etmişti. O ia 
işte o apartmanı yaptırmıştı. Beti 
benzi soluk, bakışı titrek elli beş
lik bir adamdı. Hüseyine: 

"- Korkmayınız:, ben öteki a
partman sahiplerine benzemem. 
Kiralarım ehvendir. Otekiler, şu
radan buradan ellerine para geçin
ce binaları yaptırıyorlar. l)ar ku
tuların içine ayaklarından çakılan 
kazlar gibi, kıracıları kontratlarla 
dairenin içine mıhlıyorlar. Maksat 
her ay sonunda muntazaman kira
ları yumurtlamalarıdır. O yumur
taları yiyen apartman sahipleri ı
se, kıtlıkta ike;ı birdenbire yonc:a 
tarlasına sökün etmiş hayvanlar gi
bi, çatlayasıya tıkınarak, fıçılara 

dönüyorlar. Bu sefer içlerine tJk
tıklarını boşaltmak için Karlsbad 
ve yahut müshil su kayna~ı b'.llu
nan başka yerlere koşup, topla
dıkları kiraları müshillere ';arçur 
ediyorlar. Ben o kadar budala de
ğilim! Eğlencelerim ucuzdur. O
nun için de kiralarım ehvendir." 

Dedi ve durakladı. Bakısları sa
ğa sola kaydı. Hüseyin de "~eye ba
kıyor?" diye sağa sola baktı. Du
varlar tepeden tırnaga kadar l\.Ü· 

bik resimlerle örtülüydü. 

Kapıcının sonradan ç•tlatt1f{ı-
na görı:ı büyük ikramiyeye 

konan efendisinin akltnda bir a.ce
lacayipiik peydalanmıştt. Hüseyi
nin duvardaki resimlere baktığını 
gören mal sahibi ona dedi ki: 
"- Ben her ne kadar resimden 

hiç mi hiç çakmasam da, çok aris
tokratik bir zev!t sahibiyimdir. Bu 
kübik resimleri çok beğenirim. Za 
ten içinden tabiatin tamamen tar
dedilmiş bulunduğu her masnu ~e
yin aşıkıyımdır. Mesela munhası
ran insan aklının mahsulü olan su 

( c,ce 
resimler gibi. Bu resimlerde, ya
ratJlrş pisliğinden tamamen teıııh.-
lenrniş; bir insan aklının berrak il
hamını görürsünüz. Bunlar, mün
hasıran insan zckasınm mahsulle
ridir. Riyazi bir meselenin mantı
ki hallinden, ve yahut mekanik 
hendesenin bir eserinden ne kadar 
hoşlanırsam bunlardan da öyle .. 
Tabiat veya tabıati hatırlatan her 
şeyden gitgide nefret ediyorum. 

Efendim, yaradılış büyük bir 
şey. Arap saçr gibi, karın ağrısı 

gibi karmakarışık birşey. Ben sırf 
insan sa'yinin eseri olan eşya ara
sında bulunmak isterim. Çünki..ı 

onlara aklım kolayca erer. Hatta 
şu son sıralarda bir adet peydala
dım. Tramvaya binmekten bile 
tiksiniyorum. Çünkü tramvay gi
derken, insan mesela ister iste
mez yolda dallı budaklı bir ağaç, 
bir balkonda bir saksı çiçek, ne 
bileyim, yüzünü havaya kaldırır
sa, gökyüzü gürlüyor. Tüneli ter
cih ediyorum. Beyoğlundan binip 
Galataya çıkıyorum. Hemen Gala
tada binip, Beyoğluna çıkıyorum.. 
Velhasıl tünel açılınca başlıyo

rum. Kapanıncaya kadar gidip ge· 
liyor duruyorum. Hayat hareket
tir ya, ben de durmamacasına Ga· 
!atadan Beyoğluna Beyoğlundan 

Galataya inip çıkıyorum. Gece o
lunca buraya gelip bu kübik re
simleri seyrediyorum. Tüneldeki 
hareketimle, hayat hareketinin 
veznine ve kafiyesine uyduğtL."!lU 

duyuyorum. Hayat oluş, ölüş, ge
ce, gündüz, bir negatif ve positü
den ibarettir ya. Size de tavsiyem 
budur. Tüneli tramvaya tercih e
diniz. Orada yalnız insan eserile te 
masta kalırsınız. Dallı budaklı, a· 
ğaçlar göreceğinize biribirine vi
dalanmış, demir çubuklar, imal e
dilmiş vagonlar, hep güzel temiz 
hendesi şekiller, düz ve pürüzsüz 
çizgiler görürsünüz. 

Gökyüzü yerine, tünelin duvar
larında, kalıp kalıp biribirlerinin 
üzerine sıralanmış dört köşe tasla
n görürsünüz. Güneş yerine elek
trik ışığına bakarsınız. Tünelde 
herşey insani ve insan elinden çık
madır, zaten ilim bile meçhuH'ıt 
içine oyulan bir malfunat tüneli 
değil midir? 

İnsan başını ne kadar içine de
rin tıkarsa, başı o kadar aydın o
lur. Bakınız tünelde hoşuma giden 
bir şey daha varsa, orada, insan
daki tabiatle değil, fakat insanda· 
ki göreneklerle temas edişimdir. 
Çünkü görenek tc -tıpkı tünel 
gibi- insan mamulatındandır. O
rada biz yolcular, katiyen biribiri
mizin yüzüne gülmek çiyliğinde 
bulunmayız:. 

Biribirimize yabancı oluşumuz 
göreneğine sadık kalarak, çatık 
kaşla biribirimizin yüzüne ciddi 
ciddi yüksekten bakarız.,, 

Kontrat şartları konuşulduk-
tan sonra Hüseyin oradan 

çıkıp, eşyasını odasına çıkardı. Ge
ce mışıl mışıl uyudu. Sabah uya
nınca Çamlıca sırtlarında Tan ye
ri ağarıyordu. Bir midya kabuğu
nun sedefi gibi göğe doğru çizgi 
çizgi renkler hareleniyordu. Gece
nin orada unutulmuş bir parçası gi 
bi, koyu koyu kararan küçük bir 
bulut tutuşuverip yanınca, kır

langıçlar göklerde uzun ötüşleri
nin şeritlerini dolamıya başladı

lar. Limandaki vapurların sesle
rinde gidecekleri meçhul ufukla
rın uzaklığı vardı. Aşağıdaki hakka 
kepengini açıyordu. Raflarda dizi 
dizi şaraplara bakarak "serma
yem yerinde,, diyerek ellerini o-
ğuşturdu. Ta tepedeki d d H.. . o asın a, 
useyın yaşıyan bir nebat 'b' 

gönlünün emme basma tuıuı!1ba
1

: 
siyle, değil yalnız bakkaldakj şi
şelerde kızaran neşe ve hoşluğu, 
fakat uyanan o ye .. .. .. 

1 
r yuzunun, su-

~~ an bir dudak gibi, kıpkırmızı 
comertliğini içine alıyordu. 

Sokağa çıktı. Tünel yolunu tut
tu. Sokakta her rast geldiğine gül
mek, candan kopup gelen bir se

<Lutfen sayiayı çeviriniz) 
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Gelibolu Fatihleri için 
1 Aeride Büyük Bir 
Abide Yapılacak 

Trakya Umumi Müfettişlik Na
fıa Müşavir Muavini Mimar Mazhar 
Altan, Gelibolu fatihleri için dikile:ı 
amda dair, arkadaşımız Burhan Fe
leğin 5-9-939 tarihli nüshamızda \'f· 
kan yazısı dolayısilc, gönderdiği 

mektupta diyor ki: 
"Gellbolu belediyesi tara rından knsa

bada yapılmakta olan geniş mikyasta imur 
faaliyetleri arasında Gazi Siı!eyman paşa 
camii civarında Şehitlik: adı veı·ilen ve ı.i

zerindc resmini takdim ettiğim kırık bir 
kitabe bulunan tümseğin de yolun t .. m 
orta5ına rastlamasından dolayı kaldırıl

masına zaruret görülmilş ve bu toprak yı
gını kaldırılacagı vakit Şehitlik yerinin 
kaybolmaması için de buraya bir kitabe 
konulmasına \'e yine ayni yere yukın ve 
bir virancllk içerisinde bulunan Gelibo
lu fatihlerinden Piri Gazinin mezarının 

da kaldırılarak kemiklerinin yeni yapı

lan sütun altındaki çukura konularak mu
hafazasına karar \·erilmiş ve bu sureUc 
beş buçuk asırhk şehitlik yerile Pid Ga
zinin hatırası saygı ile yaşatılmak ister.
miştir. Eski f eh itlik kitabeai 

f ~ ., 

,:· ~~ \Wr>t 
1C"'r· ....... ~ 

{..;.-. "' 
~"" .. "n.ıs~~,'ffu _.,. 

TAN 16. 5 - 939 

Mussolininin Nutku 
Londra ve Pariste 
Alaka Uyandırmadı 

(Ba~ı 1 incicfo) 
kimlerle karşılaşacağını bilmesi la
zımdır. Esasen lVIussolini neleri. bek
lediğini de vazilı bir surettt> ı ikret
miyor ve Fransaya kar151 ol:ın mcJa
libatını da açıkça soylemiyor. 

Populaire gazetesi de şimdiye ka
l dar Mussolininin nutuklarında bu 
j derece bir müdaf:ıa vaziyeti aldığının 

1 

görülmemiş olduğunu yazıyor ve cii
yor ki: 

"Buna ne mana verm<?li Mussolini. i kati buhranın yakla~tığını hissederek 
: mesuliyet yükünü başka tarafa mı 
j atmak istiyor? Yt>ksa bilakis ôtcdr~n
: be;~ milletini ileri sürükledikten sen
: ra şimdi seyirci mi kalmak istiyor'! 
Bugün sergüzeşt hareketlerinin teh
likeli olduğunu görereıt tP.reddüt mü 
cdivor? 

1 Umumi intlba ~ndur ki - eğer bu 
1 intıba doğru be nutkun yeniliğini 
1 teşkil eder - bu ri·:':lt ItcıJyan t?fkarı 
umumiyesının manastz bir harbin 
tehlikeleri önünde geri çekilmcge baş 
lamış olduğunu g-i.istermektedir.'' 

Berli.n nutuktan memnun 
Berlin siyasi malıafiline gelince, 

Mussolininin nutka memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

Bu mahafilde k:ıydedildiğine göre, 
ı mezkur nutuk m;hv~u devletleri ar:ı-

Moskova Mukabil 
Teklifini Bildirdi 

(Başı 1 incide) Türkiye matbuatı ve efkarı umumi-
künse Polonyayı da alarak dört dev- yesinin haklı ve yerindc- mukalebele
let paktı planını kabul ederse, iş si ile karşılanmış ve 'Türkiycnin ~en
değişir. di harici siyasetin·.? hiç kimsenin mü-

Ayni mahfcllerdc be~·an edildi- dahalesine müsaad·~ cclcmiyccegini 

Valiler 
Arasında 

· Değişiklik 

Yapıldı 
ğ-inc göre miiştcrek Fransız - İn· bildirmiştir. CBa~ı 1 indcie' 
giliz teşebbüsüne rağmen son dip- Sovyetler birli;1~, her nereden gc- ]\at valiliğine, E-:ırsa valisi Şefik 

lomatik göriişmclcrde Fransa hı· 1 Urse gelsin, sulh d wasının mi.ıcs~ir Kayseri valiliğine, mülkiye müfet
rafından ileri süriilen tckliflf'r surette mlidafaa:smm organi7.e edil- tişlerinden Refik Çankırı valiliğine, 
İngilizlerin noktni nazarına ıuw.a- mesini istihdaf cyı:yen bütün gay- Aydın valisi Salim Maraş valiliğin::! , 

ran Sovyt!t görii~lerine daha ~ a - retleri daima ınl)nm.uniyctle sdiı:n- Maraş valisi Sabri Çitak Aydın va
kındır. Litvinof. İngiltercnin nf)k· la.~ıış_tır. Sovyetle.- birliği, bu yolda. ı liliğine, Ordu valisi Baran Kırşeh i r 
tai nazarını kolayca kabul etti[!i Turkıye tarafında11 yapılan ~ayret- valiliğine. Kırşehir valisi Mitat Or
için Sovyet hi ikiımcti tar afm(fan leri kendisine fo3tanP münasebetler du valiliğine, İzmir vali muavini Ca
uzaklnştırıldığı öğrenilmiştir. halinde bulunduğıı için bittabi ·laha vit Ünver Gaziantep valiliğine, Ağrı 
Sovyet hükumeti garple te~riki büyük memnuniptlc miışcıhach et- valisi Burhan Peker İcel valiliğine, 

mesai etmiyc hazırdır. Ancak. bu mektedir. hukuk müşavir muavini Osman Sab-
teşriki mesainin Avrupanın hali na- Türk - Sovyet dostluğu ri Trabzon valiliğine. Kırklareli va-
zırdaki kuvvetlerinin muvazanesirıe Sovyetler biriiği ile Tiirkıyc ara- lisi Hasip Ağrı valiliğine, Çankırı 
müstenit realist bir siyasetin çerçc- ı-:ında mevcut d0stıuk geçe:ı sonba- valisi Hüsnü Uzgören Rize valiliğine. 
vesi haricine çıkmama;;;ı şarttır. harda Türkiye Haridyc Vekili Şükrü mülkiye müfettişlerinden İhsan Ak-

Tahmin edildiğine göre Sovyet1er, Saracoğlunun Tas muhabirine verdi- soy Kırklareli valiliğine, Gümüşha
pliınlarının teferruata ait kısımların ği bir beyanatb s·'.>ylecliği gibi. bo~ ne valisi Ferit Tümer Edirne Jalili
da tadilat yapılmasına razı olacak- bir siyasi efsane degil. fakat mebdei- ğine, Edirne valisi Niyazi Mengen 
lar, fakat planın umumi hatlarım ni Türkiyede ve Svvyctler birliğinde Gümüşhane valiliğine. Matbuat u
kabul ettirmek için ısrar edecekler- yeui rejimlerin tesisinrlenbcri vukua mum müdürü Naci Kıcrman Bolu 
dir. gelen büyük ehemmiyetli hadis~ler~ valiliğine, Malatya valisi Etem Aki-

lngiliz gazetelerine göre den almış bulunan bir vakadır ner Muğla valiliğine. Erzincan vali-
İngi1iz - Türk anlaşmasının ak- Bir taraftan Tür}{ milleti ve diğer si Fahri Özer Malatya valiliğine, 

Seddülbahirde General Goronun kolu
nun kırıldığı yerde Fransızlar nasıl ki bir 
sütunla o hatırayı muhafaza etmek istedi
ler ve bilyiik anıtlarmı sonradan n:ı.Tıca 

yaptılarsa· Gelibolulular da şimdilik ken
tli kahramanlarının mezarlarının bulun
duğu yeri böyle bir sütunla muhafazaya 
\'e ileride Geliboluda kasaba içerisinde ve 
dı~ında dağınık ve pek bakımsız \'e ha
rap bir halde bulunan \"C hatta Üzerlerin
deki mezar taşlarının sonradan konulmuş 
olmasından dolayı miısbet ifadeleri olnıı
yan ve Gelibolu fatihlerine izafe olurı.ın 

meuırların da kaldırılarak bir araya geti
ı-ilmek üzere halkın, Partinin ve beledi
yenin elblrliği ve yardunlarile o büyük 
kahramnnların şeı·efleri ve büyükluğilc 
mütenasip bir anıt yapınağa k::mır \ 'eı·

mişler ve bunu programa almışlardır. 

"' l\ll~TAl\A,H 
tA~lAIHl) 

VEltll 
TURI\ 

~ 'iGhı.HL 
&UkkMl:A. 

j 
sındaki tam mutabakotı .:sbat eyle -
mekte ve Chamberlain ile Daladier'
nin geçenlerde söylemi:ı old'lkları nıı-

1 

tuklara ltalya ve Almany·uun mü~

terek cevabını teşkil etmektedir. 
Bilhassa Alma11ya ıe Italyanm 

muslihane emelleri ve fakat icw.bmda 
mihver devletlerinin hakların ı silah
la müdafaa ctm~sini bilece~deri hak
kındaki parçalar ehemmiyetle teba-

dinden sonra şimdi gazeteler son İn- taraftan Sovyetler birlif{i milletleri mülkiye müfettişlerinden Osman 
giliz teklifine Moskovanın vereceği arasındaki dostluk yakınlarda. Sov- Nuri Tekeli Erzincan valiliğine. Bo
cevabı endişe ile bekliyorlar. Gaze- yet hükumetinin Ankarada Türkiye 1u valisi Salim matbuat umum mü
teler, Rusyanın pek yakında cevap cümhuriyeti ile yaptı~ı mü~avereler- dürlüğüne, Dahiliye Vekaleti müs
vereceğini ümit e\mekle beraber as- le de !':on ifadesi.ni bulmuştur. teşar muavini Sabri nüfus umum 
keri pakt yapılmasında ısrar <:>dip Bu fikir teatileri bu~i.inkü en1er- müdürlüğüne, Gaziantep valisi ~efik 
etmiyeceğini araştırıyorlar. nasyonal vaziyet üzeri.n:? iki r~emle- Dahiliye Vekaleti müsteşar muavin-

Sunday Times diyor ki: ket arasındaki görU~ hirliği.nin ve i- liğine, İçel valisi Rükneddin Nasuh· 
"Bir askeri ittifak mevzuu hah - ki devlet arasınch dostlu~tın sulh oğlu mahalli idareler umum müdür-

Tenkit buyurduğunuz sütunu Ge1ibolu
daki Atatilrk anıtını yapan İhsan adında
ki Gelibolulu bir Türk sanatkarı yapmış
tır ve inşaatı henüz bitmemiştir. Şimdiki 
holde etrafının mermer çevresi yapılmak
tadır. Sonra Şehitlik etrafındaki hm np 
dlikkAnlar belediyece istimlak edilmiş cıl

clıı{:'l.lndan yakında bunların yıkılm:ı:sııın 

bnşlanacak ve Şehitlik sahası tamamen n
çılmJ~ ve temizlenmiş ve bu suretle beş 
buçuk asırdanberi"\ı~ın' !'!t:arap ,.e Mr 
m.-...:r.bele icPrisinde Jllr.ıı.k•lnQ,...<htı ııazjlerip, 
mezarları yenı neslin şuurlu ve saygılı e-
lllc mezbelelikten kurtarılmış, temiz ve 
"Jt[fıl, flir duruma sokulmuş bulunacak-
1ır." 

TIYot. 

H. 

"'· 

V e yerine muvakkaten 
dikilen sütun 

~9' ola•a. reo....__..~ k'--~-..,.~ "7oni 

yapılan şu taştan ço:{ daha itinalı 

bulduk. Yazık ki, Dızim kadirşinaslı
ğımız yüzünde:.'\ taş par~a!anm1ştır. 

Mektubun ifadesine nazaran diki-
TAN - Arkadaşımız Burhan Fe- len yeni taş ş.ehitlikten bir yol gec;i

lcğin geçenlerde kendi sütunuııda bu rilmesi sebebile mezarların n akli do
bahse dair yazdığı yazı ile mektup 

layısile dikilmiş. 
sahibi arasında görü'.i farkı olmadığı 
anlaşılıyor Zaten Fransızlar, General 
Guro'nun kolunu kaybettiği yere taş 
dikerlerken bizim Avrupaya Türk 
hPyrağını diken ~ehiiler namma f1bi
dc dikmememiz abes olurdu. 

Vaktile abide dikmek ıidet ·ılmaclı-

~ı zamanlarda şüheda namınn yapıl-

DENiZ v e LIMANDA: 

Et rüsk Havuza Giriyor 
Cuma günü Mc!·sinden limanımız:-, 

Türklerin Avrupaya geçitleri ha· 
<lisesinin azametilc mütenasip bir fı

bide dikilinciye kadar eski kitabenin 

bir demir çerçeve içinde mezarların 
P-akledildiği hatırey.~ konulması bu 
fakir ve öksüz taşı <likmektcn daha 
muvafık olurdu. 

?OLISTE: 

Bir Yaralama Valiası 
Taksimde Kurabiye soknğında Mermer 

hanında kııpıcı Gülağa ile arkadaşları IIa-

solmnmak ~artiyle Sovyeilerin menfaatine olara:<: takviyesi arzusu- lüğüne tayin edilmişlerdir. 
bütün teklifleri Londrada iyi l{aı·· nun müşahedesini mi.i.mkün kılm!ş- Rize valisi Nuri Türkkan, Tok:ıt 

ı 
rüz ettirilmektedir. 

şılanacakhr. Askeri itt ifak Polon- tır. valisi Faiz Ergun, Kayseri valisi Ad-

Muasolini'nin dünkü nutku 
yayı Ye Portck izi h iç te mem nun Sovyetler birliği efk:u·ı umumiyesi, li Bayman Vekalet emrine alınmtj-

' Torinoı 15 (A.A.) - B. Mµssoliniı 
ctmiyecektlr . bütün samimi sulh taraftarları gibi lardır. 

yeni inşa edilen bir sanayi fabrikası

nın açılışı merasiminde,' 50.000 ame
lenin önünde söz alarak bu açışı 

yaptığından dolayı memnuniyetini 
ifade etmiş ve ezcümle demiştir ki: 

Observer de şöyle yazıyor: Türkiyenin Ingiltere ile bir Karşılık-
Sovyetlerin cevabı, Moskovanın lr yardım paktı akdetmcsini, Sovyet-

"Dün, Torino halkı ''e beni dinle
yen bütün İtalyan milletile dünyıı-

csas meselede mutavassıt bir hal Ier birliği tarafından daima hiç cle
tarzını kabulden imtina edip etme- ğişmeden müdafa::t edilmiş bulunan 
diğini gösterecektir. Moskova miisa- evrensel sulhün takv:yesi eserine bir 1 

it bir cevap verirse, Türk _ İngiliz yardım gibi telakki edecektir. 

anlaşmasının teferruatı da tespit e- Roma mahafiline göre 
dilin,.&> il.o.r.iı'lo. cıılh. ~.,ı.-ı "~-" ı:ı.,ıu"-nln ctıger-nrınıteu yt!'ne:rt --onu:mrı;. . t F" 1 d" 

beynelmilel vaziyet hakkında azami rıs anın , ın a n ıyanın, Skandinav-
vüzuhla konuştum. ya ve Baltrk devletlerinin de itlihıık 

etmesi beklenebilir. 
Ben kat'i 'şekilde sulh arzumu:ı:u , • • 

tekrar teyit ettim ve. Iakat bazı mc- R.~osevelt ın yem teşebbüsü 
selelerin kronik mahiyetleri herke>s . :-ıevyork 'I'imes gazetesinin öğren
için bir tehlike teşkil etmeden hal-1 dıgine nazaran Re.~sicü~hur R?os~
ledilmeleri lazım olduğunu da söy- velt, Avrupa sulhu lehme yenı bır 
ledim." teşebbüste bulunmağa karar ver-

Lyon, 15 ( A.A.) ·- Fransız - ltaJ- miştir. 
yan dostluk cemiyr->ti, "fa~ist tecavü· Roosevelt, ekonomik meselelerin 
züne knrşı sulh ve hürriyetin r.oüda- toprak genişlemeleri olmaksızın hal
faası için demokrıısilerle birli.kte mü- 1i için bir konferans yapılmasını yc
cadele eden'' Italyan halk birliğinin ni bir Avrupa buhranı patlamadan 
savaşım tasvip ı:?dcn bir karar sureti münasip bir zamanda tekrar teklif e-
kabul etmiştir. decektir. 

Karar suretinde Fr.tnsaya te~ck - l zvestiyamn mak alesi 
kür edilmekte ve Fransada r ulunan tzvestya gazei·:?si Ti.ırk . lngiliz 
Italyanların, İtalyanın hürriyeti için deklarasyonuna ha::ımttiği baş yazı. 

Çarpışmaya azmet mi~ bulundukları sın da diyor ki-
beyan edilmektedir. "Türkiye ile Ingilıerı! arac;mda hir 

mahafilinin kana=ıtine güre, lng!lız -
Türk anlaşması her Ş<!ydcn evv2l I
talyayı istihdaf eylemektedir. Bu an
laşma ltalyan - !ngilLr. i1nlı:ışınasının 
başlıca esaslarından biri 'Jlan Akrlc
niz statükosunun muhafozasil~ Lelif 
edilemez. 

Diğer taraftan fngi.liz - Tiirk an
laşmasının Balkan antant: prensiph.:ri 
ile de telif edilemiyecegi iııtıbamm 
Yugoslavyada hasıl olmuş bulunma
sı memnuniyetle kaydediliyo!' ve e
ğer Ingilterenin Türkiye ile a:ılas
mak suretile Yu~oslavya üznrindc bir 
tesir yaptığını zannediyorsa bunun 
tamamile aksini dd~ ettiği bP.yan o
lunuyor. 

Sevincimizi 
İzhar Etmek 
Hakkımız 

(Başı 1 incide) 
gandasını yapan gazeteleri vardır: 

Türkişe Post gibi.. Bizim mı ırat et1 i
ğiıniz gazeteler bunlardır,yoksıı mcm 
leketin birliğe sidd<'1lc muhtaç oldu
ğu bu devirde. gazetelerle lüzumsuz 
münakaşalar açmanın zamam olma
dığına kainiiz. 

Bu sebeple yukarclakı cümlede'1 
Türk matbuatını itham etmek istedi · 
ğimiz manasını çıkaran arkadaş ya
nılmıştır. 

- --n----
DanziCJde Vahim 

Hadiselerden 
Korkuluyor 

gelen Etrüsk vapuru mutat temizliği 
yapılmak üzere on akşam havuza gi
recektir. Yirmi dört saat havuzda ka-

karşılıklı yardım paktmın hazırlan
makta olduğunu bildiren deklaras-lil v Hüsnü sarhoş olarak HUrriyetiebedi- BELEDiYEDE : 

ye tepesinde dolaşırlarken Gülaganın :ık.- yon, tecavüzün ilerde muhtemel g0.· 
Hukuk i şleri Muamelatı nişlemesi tehlikesi kar~rsmda ve mü
Belediye muhasebe ve iktısat mü- l essir bir sulh ceplı0si t~~kili yolunda 

düdükleri mu3mcl:itını tetkik etmek- atılmış ndımlardfl(l bir adim ola;:-ak 

Büyük Millet Meclisi 
Dün ToplaıtdJ 

~nkara. 15 (A.A.) - Büyük Millet 

(Başı 1 incide) 

Hitler, istihkamların birçok yer· 
!erinde uzun uzadıya durmuş, mi.i
dafaa mevzilerini, dahili tesisatı tef-

rabalarından Muhlise ve Neriman isinıle
larak temizliği ikmal edildikten son- rinde iki kızın. yıınlarında Abdullah is-
ra da tekrar ~forsın s1..!fcrine çıkacak- ınlnde bir erkelde dolaştıgını görmü~ler-
tır. clir. 

Etrüskün son :\!ersin 5e(erinden 1 Bunl~r~an Gillağanın Abdullaha 'utaş- te olan mülkiye müfettişleri, vuku 

d ...... d b k k, ı l .. t ,. nuıs1 yuzunden aralarında kavga çıkmış, bulan bazı şikayetler üzerine beleclı-onusun e azı a .s:ı üK ar gos ercıı-
~ · - k f . _ 1 1 neticooo Abdullah büyük bir taşla Gük- ye hukv!t işleri muamelatını da tet-
gı ve te rar se erme musaac c o un- ğ b d r. t hl"k li tt -

ayı rışın an a6ır ve e ı ·" sure e ya- b l 1 d l\ 1 
nııyacağı hakkında y~niden bazt §11- ralamıştıı·. Yar:ı!ı baygın bir hıılde Şbli kike aş amış ar ır. - föfettiş erin bu 
yialar çıkarılmıştır. Bu şayiaların as- Çocuk Ha.~tanesine kaldırılm151 suçlu ya- tetkikat esnasınd~ en fazla lizerinde 
lı olmadığı bildiıilme~<.tcclir. l;:nlanını~tır. durdukları mesel~ mahkemeden çık-

• Kuınkapıda oturan Artin ile arkadaşı mış bazı evrak ve kararlvrın tenfi-

vinçle onları selamlamak istiyor
du. Gülüşü ta dudaklarının ucuna 
gelince, ve gözlerini aydınlatın

ca, deli diyecekler diye çekiniyor 
ve utanıyordu. Fakat tünel kapı· 
smda apart ımanın sahibine rast
gclince, yüreğindeki neşe ve atılı
şı snbahtanberi zaptetmenin ver
diği hızla. ihtiyara sarılıp onu iki 
yanağından öpti.i. Birdenbire hir 
feryat koptu. 1nsan1ar koşuştular. 
Bir kalabalık toplandı. Polis d~i
d Liğü çalındı. 

* T ünel memurlarından biri öte-
kine sordu:r 

'"-Ne oldu?,, 

"- Delinin biri, bizim hergiin
kü ihtiyar müşterinin boynuna sı:ı

rılıp iki yanağından şapır şupur 

öptü. Neyse polis yetişti. Delyi 
iki kolundan zaptederck karakola 
götürdüler_ Herhalde timarhanc
yc götürürler. Böylesini şehir or
tasında basıbo~ bırakmazlnr a.,, 

Kiı-kor arasındn çıkan bir kavgada Kirkor 
Artini bıçakla bacağından yar:ılamıştır. 

Yaralı hastaneye kaldırılmıı;ı, suçlu yak:ı
lal"'ını~tır. 

• Tavukoazarında oturan Tahir tle 
komşusu Muhittin arasında Azak ı;ine

ma~ında yer kapmak yü7.üııden kavga ~I]{
ını~1ır. Neticede l\Iuhittiıı Tahiri çakı ile 
sol gfö:ünden ynralamıştıı·. Ynnılı Cerr:ıh

pnşa h:ıstanesine kaldırılmı~. carlh yaka
lanmıştır. 

e Cuınaı·te<ıi güııl"ı Knragümrfikte .raki
bi i\lehmedi u tura ile ensesınden uğır y:ı
rnlııyıp firnr eden kôımircü Mahmut dün 
yııkala ıımıstır. 

O Kızılloprnktn 22 sayılı köı;ktc oturan 
Ce\det ile ayni köşkte mukim Tacide ve 
Saliha isrnindeld kadınlar ara~ında ı:ıe
çim~izlık yüzünden kaçga çıkmı~tır. Ne
ticede kadınlar Ccvdetin dairesine hücum 
ederek k"pısını kırdıklarından her ikisi 
de yak::ıl:ı~mış, cümtü meşhut mahkeıne
f'ine verilır.Merdir. 

e Jirayın idaresindeki 982 numaralı o
tomobil Umraniye köyünden geçerken :ıy
nl köy sakinlerinden Ahmedin kızı 6 ya
ı;ınd:ıki Hidayet He komşusu Fethiyeye 
rrırpmıştır. Bunlrırd::ın Hidayet vilcudiinCin 
muhtelif yerlerinden ağır, Fethiye ve o
tomobil içindeki Edvard dn hafifce yar:ı
lnnmışlardır. Cumlesi de Nümune ha~ta
nrsine k:ıldırılmış, soföı· y:ıkal:ınmıştıı·. 

zine ait muamelelerdir. Bunun ic;in 
bu evrakı ötedenbed takip etmek 
vazifesile mükellef olan h ukuk işle

ri memurlarından Rıdvan n~iifet:ış

ler tarafından c-:ağmlaralt ifadesi a-
lmmıştır. • 

Yeni Proieler 
!ki gün evvel ~ehrimize gelen i-

mar mütehassı:;ı Prost Eminön ü mey 
danına ait maketı tetkik etmi ş. icap 
eden tadilatı tesbiı; ederek yardım

cı mimarlara v<?rmi;ıtir. Pro;;t dLin
den itibaren Taksime!<! inş.ı edilınek 

istenilen tiyatro. konservatuvar. ga
zino işini ve bir de son zamanlarda 
bir dedikodu me\l'zun teşkil 0 den ye
şillik sahaya ait planları yeniden göz
den geçirmiye başlamıştır. 

idare Meclisleri Kalkıyor 
Ankaradan gelen haberler e göre, 

lktısat ·Vekaleti, devlet tarafından 

sermayesinin tamamı \)denmiş bulu
nan ekonomik tı>:ekküllerdc idare 
meclisine lüzum kalm1yacağı müta-
1easile lağvı cihf!tine gidilip gidilme
mesi için tetkikler yaptırmakta.dır. 

telakki edilmektedir. Fcvkahide va-
hamet kesbeden cntı"?rnasy1nal vazi
yetin tesiri altınrhı sulhü seven dev 
Jetler, tecavüzün bt•g i.inkü !nkisaiına 

karşı koymak !çiıı t~ş~ila~lanmayı 

mümkün kılacak yollan ve vasıtaları 
bulmağa çalışmaktadır. Türkiye ve 
Ingilterenin akdetıniyc hazrrlandık

htrı pakt, muhakkak surette tecavü· 
zün, Avrupanın yeni mıntak:ılarmı 

da şümulü çcrçevesı içerisine alma
sına mani olacak yeg;lne müessir va
sıla olan zincirin halkalarından biri
ni teşkil eylcme~.;tN]ır 

Lüzümsuz tavsiyeler önünde 
Bizzat Türkiycm!n hayati :menfa:.t· 

leri de, kendisine bu siyaseti tavsiye 
etmeyi amirdir. Fuka~. ~unu da kay
detmek lazımdır kL b\ı y 1)ldo, Tür
kiye, kendisinin t:!cavliz" muhalif 
devletler cephesin::- iştiraki.! miını o!
mıya çalışan miitec:ı\'izlerin ihafe 
tcşebüslerine maruz kalmu;tır. 

Burada "Deutsehe Diplomatishe 
Correspondance" gazetesinin lüzum
suz tavsiyelerini zikretmek i~ap e
der. Bu yarı resmi g<ızete, Türkiyeye, 
demokrasi memleketlerile görüşme

lere girmemesini tavsiy~ etmekte ve 
ayni zamanda dn buııa rap.men bu 
yola girerse Ti.irki:f::!nin maruz kala
cağı fena neticelere telmih eylemek
te idi. Maanniih, bu "tavsıyeler" 

Meclisi bugün Refet Canıtezin baş- !iş eylemiştir. Yeni inşaat için _u~ tı~ 
kanlığında toplanarak Konya ova5ı mi direktifler_ v~rmiş ve sonra ıkmcı 
sulama idaresinin 1934 yıh hesabı 1 ~attı da gezmıştır. • • , 
kat'isi hakkındaki divanı muhasebat Polonya - lngıltere tıcaretı 
encümeni mazbatasını tasvip etmiş, Polonya ticaret nazırı muavini A· 
Devlet Havayolları hizmetleri için dam Rose Londraya hareket etmiş· 
1939 mali yılına geçici taahhiit icra- tir. Burada Polonya ile İngiltere a· 
sr. istatistik umum müdürlüğü teşki- rasmdaki ticaret mübadelelerin;n 
liitma ait kanuna bağlı cetvelde de- genişletilmesi ıçın müzakerelerde 
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun bulunacaktır. Polonya harbiye n'.l· 
layihalarile ordu subaylar heyetine zırı Kasprzycki de gayri resmi bir ıi· 
mahsus terfi kanununa E!k layihası- yarette bulunmak üzere Varşovndar 
nm ikinci müzakerelerini yaparak Parise hareket etmiştir. 
k;.".>ul etmiştir. o 

Meclis, bu toplantı!':rnda Türkiye, Fo~ada Yeni Köprü 
Yunanistan arasında aktedilen vete- Foça <TANl - Kasabamız metha· 

riner mukavelesinin tasdiki hakkın- lindeki beton kopriı ikmal edilmh 
daki kanunun da birinci müzakerc,;;i- nakil vasıtalarına açılmıştır 
ni yapmıştır. __ o---

Meclis gelecek çarşamba günü top
lanacaktır. 

Tirebolu köylüsüne Mısır 
Tirebolu (TAN: - Burada yeni a

cılan Fındık Tarım Satış Kooperati
fi kısa vade ile köylüye mısır vermi
ye başlamıştır. 

• Nevşehir (TAN ) - Belediye, 

serseri köpeklrden 150 sini zehirle 

öldürtmüştür. Bu mücadele deva:n 

edjyor. 

• Nevşehir (TAN) - E\'lenme 

memurluğumuz, !':on i.iç ayda altmış 

çiftin nikahım kıymıstır. 

Süt Tetkikleri 
Süt meselesi iizerindc yapılmakt'1 

olan etüt. üç h.ıTtaya kadar kati bir 
neticeye bağlanacaktır Komisyomı:ı 

ncıktai nazarına g(ire süt işinin knti 
şekilde halledilebilmesı "çin bir t!?· 

şekkül meydana getirmek lazımdır· 
Belediye bu teşekküle sermaye ne 
iştirak edecek ve çtkaracağı aksiyon· 
larla süt müstahsillerinin de iştira· 
kini teklif edecektir. * Eski belediye avukatlanndaıı 
ve Esnaf cemiyetleri hukuk ınüşad· 
ri lzzet 400 Jir::l iicrc:ıtle belediye hW 
kuk işleri müdürli.iğüne tayin edil· 
mi~tir. 
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iST AN BUL VAKIFLAR DİREKTÖRLOGü iLANLARI 
Semti ve mahallesi 

Murat paşa 
Ayvansaray, Atik Mustafa paşa 

Eyüp, Otakçılar 

Murat paşa 

" Kazgani Sadi 
Cibali, Haraççı Kara Mehmet 
Çarşıda ,, 

• 
İbrahim paşa 

Cadde ve):a sokağı 

Sarraç Kerim 
Hamam 

5ofular 

Cami 
Üskübi 
Perdahçılar 

Terlikçiler 
Mütevelli 
Cami 

No.su Cinsi l\fuhanuneu 
aylığı 

Lira Kr 

10 Ev 12 01} 
12 

,. 10 00 ... 
49 Maktul Mustafa paşa tek-

ke meşrutası 8 00 
55 Hamal Hayrettin camii 

son cemaat odaları 4 00 
5 Cami odaları 4 00 

97-99 Oda 2 O'l 
58-53 Dükkan 5 00 

17 " 4 00 
17 17 1 50 

7 Nasuh hanı içinde ba-
raka 4 00 

Şehremini, Ereğli Yunus Emre 22 Kulibe ve cami arsası ı 50 
Baba Hasanalemi Meçhul asker 8 Arsa 2 00 

Yeni kapı, Yalı Demir yolu 43-63 " 1 25 
Yukarıda yazılı mahaller 940 - senesi mayıs sonuna kadar kiraya verileceğinden açık arttırmaya çlkarıl

mıştJ:r. İstekliler 26 - Mayıs - 939 Cuma günü, saat on beşe 1:adar Cenberlitasta İstanbul Vakıflar Başmüdür-
lüğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (3409) 

1 
Dr. SUPHI ŞENSES • 
İdrar yollan hastabklan mUtehassısı 
Beyoilu Yıldız sineması karşısı Lek- 1 
ler apartıman. Fakirlere DarMt?.. 

... Tel; 43924 V 

:!.1111 11 TAN Gazetesi 1111~ - --s ilan Fiyatları 5 
= --0- = - -§ 1 inci sayfa sanfiml 400 ~ 
:2 ' 1 -:3 ' 1 

= 4 • ' § iç sayfararda 
E Son sayfa 
§Dikkat: 

1 

• 
1 

1 

1 

250 = :::: 
200 ~ 
100 E 
60 E -40 = 

8 
= -

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 

Açık eksiltme ile 2120 adet boru başı kenedi 3", 4240 adet boru başı 
kenedi civatası, 1000 adet Kablo dirseği plan No.ro 7, 1000 adet galva
nizli tevzi kutusu dirşek demiri No. 7 ve 600 adet Demir örgülü çubuk 
8 1/ 2" alınacaktır. Muhammen bedel 1415 lira muvakkat teminat 107 
lira olup eksiltmesi 19/6/ 39 Pazartesi günü saat 15,30 da Müdürlük bi
nasında yapılacaktır. İsteklilerin muvakkat teminat ve kanuni vesika
larile o gün o saate kadar Komisyona müracaatları. 

Şartname ile nürnuneleri her gün Levazım Amirliğimizde görüle-
bilir. (3036) 

Zonguldak Liman Reisliğinden : 
19/1/931 tarihinde Zonguldak limanında fırtına yüzünden batan 

"Hacı zade" vapur undan çıkarılan iki anbar vinci, bir ırgat, bir Griva 
fişka mataforası, 3 demir anbar mezamesi, 2 parça demir direk, bir ih
tiyat dümen dişlisi ile parça halinde iki ton kadar Borda saçının güm
rük resmi ödenerek alınması için sahiplerinin tarihi ilandan itibaren 
30 gün zarfında liman reisliğine müracaat eylemeleri. : l - 1 santim; gazetenin ince : 

: yazısile 2 satırdır. E 
: 2 - tıanlann fiyatı gazetenin 5 
§ tek sütupu üzerine hesap- E "3425,, 

5 lanmıştır. : -----------------------------

Aksi takdirde bunların limanlar kanununun 7 nci maddesini değiş
tiren 2829 numaralı kanunun hi.ikm üne tevfikan satılacağı ilan olu-
nur. 

: 3 - Kalın yazılar da gazetede : 
'S kapladığı yere göre santim- S 
:; le nlcülür : 
:a n 11111111 ın1111111u111u1111m11111a: 

KAYIP: İstanbul gayri :nübadiller 
komisyonundan istihkakıma muka
bil vekilim Pakize tarafından alman 
1630 numaralı karar zayi olmuştur. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
nıü olamıyacağı ilan olunur. - Is
tanbul Küçükayasofya Bardakçı so
kak 22 numaralı evde mukim gayri 
nıübadillerden Omer oğlu Adil Ereli. 

lst. 2 inci icra nıemurlugundan: 

Bir borçtan dolayı rehin altında 
paraya çevrilmesine karar verilen bir 
adet büfe ile bir adet yemek masa
sının 23 Mayıs 939 salı günli saat 12 

den 14 e kadar Kurtuluşta tramvay 
caddesinde 150 No. lu Sinason apart
nıarun önünde açık arttırma ile satı
lacaktır. Kıymetini bulmadığı takdir
de ikinci arttırma 26 mayıs 939 cu
nıa günü ayni mahalde ve tayin edi

len saatte ifa edilecektir. İsteklileri
nin mahallinde hazır bulunacak me
llluruna müracaatları ilan olunur. 

Istanbul dördüncü icra memurlu
ğundan: Bir borcun temini istifası i

çin mahcuz olup paraya çevrilmesi
ne karar verilen ve Galata Perşembe 

Pazan Alacamescit 5, 7, 9, 11 No. da 
bir adet torna makinesi yerinde pe
şin para satılacaktrr. Birinci açık art
tırnıası 18 .5.9~9 perşembe günü saat 
13 ten itibaren başlayacaktır. Takdir 
edilen kıymetin yüzde 75 ini bulma
dığı takdirde ikinci açık arttırması 
0 lan 23.5.939 salı günü ayni yerde ve 
0 Yni saatte yapılacaktır. Taliplerin 
lllahallinde bulunacak memurumuza 
38/ 4498 No, lu Josyasile müracaat 
etrneıeri ilan olunur. 

ı·nhisa"."lar . Umum : Müdürlüğü Uônları 
Cinsi Miktarı Muhammen B. % 7 .5 

teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

eksiltme 
şekli 

saati 

Çıralı kalas ve 32,426 M3 1459,17 109.43 Açık eksiltme 16,30 
" Tahta 
I - Yukarda miktarı yazılı kereste açık eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı eksiltme saati hizasında 

gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 18. V - 939 perşenbe günü Kabataşta levazım şubesi 
miidüriyetindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü-

venme paralarile mezkur komisyonagelmeleri. (3243) 

ııuııııı~ 

BiR SIHHAT MEMURU 
ARANIYOR 

Anadoluda Mühim bir Sana
yi Müessesesinde Sıhhat Me
murluğu münhaldir. Talip olan
ların Türk, Yaşı 30 - 45 küçük 
Sıhhat memuru mektebi mezu
nu ve Hastanelerde çalışmış ol
ması lazımdır. Tahsil vesikası, 
Fotoğrafı, ailevi vaziyeti Bon
servis ve doğruluk .tkağıdı ile 
birlikte talep edilen maaş mik
tarını İstanbul 1 76 No. P. K. 
"Sıhhat,, rumuzuna tahriren 
bildirmeleri. Mesken Müessese 
tarafından temin edilecektir. 

ı- Kirahk Kö§k _, 
Çiftehavuzlarda Caddebostanı 

yolu üzerinde deniz kenanuda 
yeni inşa edilmiş yedi oda, iki 
büyük salon ve ellişer metre 
terbiinde geniş üç dMaçayı ve 
deniz üzerinde otuz metre u
zunluğunda beton iskeleyi havi 
bir bab köşk kiraya verilecek
tir. Gezmek için köşke ve gö
rüşmek için !stanbulda Yağ İs
kelesinde 22 numaralı Basmacı
lar mağazasına müracaat. 

Tel: 21460 

KAYIP: İstanbul limanından al
dığım 5/ 1521 numaralı liman cüz

danımı kaybettim. Yenisini alacağım 

dan hükmü yoktur. -- Kasımpaşada 

Çeşmemeydanında Ahmet Çetin. 

DIPLOMALI BiR EBE 
ARANIYOR 

Anadoluda Mühim bir sanayi 
müessesesi revirinde Ebelik 
münhaldir. Talip olanların Türk, 
Yaşı 35 - 50, Ebe mektebi me
zunu ve Umumi ameliyatlarda 
asiste edebilecek kabiliyette ol
ması lazımdır. Tahsil vesikası, 

Fotoğraf, ailevi vaziyeti, Bon
servis ve doğruluk kağıdı ile 
birlik te talep edilen maaş mik
tarını İst. 176 No. P. Kut u su 
adresine "Ebe,, rumuzuna tah
riren bildirmeleri. Mesken Mü
esseı:;e tara{ından emin edile-

cektir. 

Beşiktaş ikinci sulh hukuk hakim
liğinden: Beşi!daşta Yenimahallede 
Posta caddesinde 41 sayılı evde ölen 
sabık Beyazıt Saylavı Bay Ubeydul
laha ait eşya ve kitaplar 22 mayıs 

939 pazartesi günü saat 15 te ma
hallinde açık artırma suretile satıla
cağından talip olanların mezkur gün 
ve saatte hazır bulunacak memuru
na müracaatları ılim olunur. 

1111111
1 

~ıllı 

OSMANLI BANKASI 
I L A N 

,... .,, ,. ... , ·:"! ·• : : 't •• "' • -

. : : . ~~~ ,... . . ~. 

1 
Gençlik ve spor bayramı dolayısi· 

e, Osmanlı Bankasının Galata mer-
kezile Yenicami ve Beyoğlu şubeleri 
:9 Ve 20 mayıs 939 günleri kapalı bu
unacaktır. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Pazardan maada saat (14,30 dan 13 e, 

Salı, Cumartes.ı 12 ye kadar fıkaraya, Di
"11nYolu No. 104. 

~ ~: ~\ . :·., f <. )/ /\, ~-:. ~. 
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lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 
937/ 4573 

Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine birinci derece ve 
sırada ipotekli olup tamamına ehli vukuf marifetile 2800 (iki bin se
kiz yüz lira) kıymet takdir edilmiş olan Bakırköyünde Çırpıcıda Velı 

efendide eski mükerrer 1, 2, 3, 4 yeni 18 No.lı bir tarafı Koço veresesi 

Katina bostanı, bir tarafı Çırpıcı Deresi, bir tarafı 16 bir tarafı 19 ha
rita No.lı mahallerle mahdut içinde dolaplı yeni bir bostan kuyusu olan 
8185 metre murabbaındaki 18 harita No.lı sırf mi.ilk bahçenin tamamı 
açık arttırmağa konmuştur. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 3 - 5 - 939 tarihinden 
itibaren 937 /4573 No. ile İstanbul Dördüncü İcra Dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak isteyenler işbu şartnameye ve 937 / 4573 dosya mı
marasile memuriyetimize rr.üracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde pey ve
ya Milli bir Bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde ev-

rakı müsbitelerile birlik te memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Ak
si halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş-
masından hariç kalırlar • · 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartname
sini okumuş ve lüzumlu mahimatı almış ve bunlan tamamen :{abul et-
miş ad ve itibar olunurlar. ,_. , , ı 

5 - Satış Emlak ve Eytam Bankasının 844 No.lı kanunu hükümleri
ne tabi olduğundan mezkur kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikin('ı 
bir arttırma yapılmaksızın gayrimenkul 20 - 6 - 939 tarihinde Salı gü
nü saat 10 dan 12 ye kadar İstanbul Dördüncü İcra Dairesinde yapıla-

cak müzayede neticesinde üç defa ba ğrnldıktan sonra satış istiyenin 
rüchanı olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş ah
cakları mecmuundan fazla olmak şartile en çok arttırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilemezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedel ile alına
ğa razı olursa ona razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün 

müddetle arttırmaya çıka~lıp en çok arltırana ihale edilir. İki ihale ara
sındaki fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz ve 

diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın Memur iyetimizce alıcı-
dan tahsil olunur . (Madde 133) · "" + ~llf 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını, 
ve ihale karar pullannı vermeğe mecburdur. Müterakim vergiler, ten
virat ve tanzifat ve tellaliye resminden mütevellit Belediye rüsumu a-

lıcıya ait olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrimenkul 
yukarda gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü İcra Memurluğu odasında 

işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan o
lunur. 

• JI. 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: fJb'u gayri· 
menkulü satın alanlar arzu ederlerse bankaca takdir 
edi\ cek kıymetin °/o SO sine kadar kendHerine ikru-
zatta bulunulabilir. (3410) 

ESKi OSMANLI IMPARATORLUGUNUN 
TAKSiME UGRAMIŞ DÜYUNU UMUMiYE MECLiSi 

Paris, 10 Mayıs 1939 

.% 7 1/ 2 FAiZLi 1933 TÜRK BORCU TAHViLLERi 
HAMiLLERiNE TEDIYAT ILANI 

25 Mayıs 1939 vadesine aid tediyat. 
Eski Osmanlı İmparatorluğunuıı taksime uğramış Düyunu Umumi

ye Meclisi, Türkiyede; Ankara ve İstanbul piyasalarında, Trans tefrik 
edilmeksizin, 25 Mayıs 19~9 taksitli nin, Türk lirası olarak tediye edile
ceğini ve kupon başına, 0,7346 do1lar mulfabili olan 0,9303 Türk lirası
nın verileceğini, hamillere ilan eder. 

Bu mebl.8.ğ, mezkur taksit için sureti kat'iyede Türk lirası olarak tes
bit edilmiş olduğundaru Türk lirasiyle dollar arasında zuhur edebile
cek herhangi bir tahavvül karşısında, tediyat, bu vadenin mürüru za
manına kadar, yalnız bu miktar üzerinden icra edilecektir. 

İşbu meblağ 12 numaralı ve 25 mayıs 1939 vadeli kupona mukabil 
tediye edilecektir. 

Türkiyede 25 Mayıs 1939 vadeli Kuponun tediyesile mükellef şunlar
dır: 

Ankarada : Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasıı 

Osmanlı Bankası. 

İstanbulda: Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası, 
Osmanlı Bankası, 

Deutache Bank. 
Meclis, 25 İkinci teşrin 1939 taksi dinin dollar esası üzerinden tediye

sine karar vermiştir. Binaenaleyh, işbu kupon Türkiyede 0,7346 dollar 
mukabili olarak ve 10 İkinci teşrin 1939 rayici üzerinden Türk lirasilc 
tediye edilecektir. 

Meclis, % 7! faizli 1933 Türk borcu tahvilleri kuponlarının tediye ta
rihlerinden beşer sene sonra müruruzamana uğramaları dolaytsile iş
bu tahvillerin 25 Mayıs 1934 vadPli ikinci kuponu 25 Mayıs 1939 tari
hinde müruruzamana uğrayacağım hamillerin nazan ittilama vaz eder. 

ESKj OSMANLI tMPARATORLUGUNUN 
TAKSiME UGRAMIŞ DÜYUNU UMUMiYE MECLiSi 

Faris, 10 Mayıs 1939 

.% 7 1/ 2 FAİZLi 1934 iKiNCİ SIRA TÜRK BORCU 
TAHViLLERi HAMiLLERINE TEDIYAT ILANI 

25 Mayıs 1939 vadesine aid tediyat. 
Eski Osmanlı İmparatorluğunun taksime uğramış Düyunu Umumi

ye Meclisi, Türkiyede, İstanbul Piya sasmda, 25 Mayıs 1939 taksidinfrı 
Türk lirası olarak tediye edileceğini ve kupon başına 18.75 Fransız 
Frangı mukabili olan 0,629 Türk lirasının verileceğini, hamillere ilan 
eder. 

Bu meblağ, Mezkur taksit için sureti kafiyede Türk lirası olarak tes· 
bit edilmiş olduğundan, Türk lir.;lsi yle Fransız Frangı arasında zuhur 
edebilecek herhangi bir tahavvül karşısında, tediyat, bu vadenin mü
ruruzamanma kadar, yalnıı bu miktar üzerinden icra edilecektir. 

İşbu meblağ 10 numaralı ve 25 Mayıs 1939 vadeli Kupona mukabil 
tediye edilecektir. 

İstanbulda, 25 Mayıs 1939 vadeli Kuponun tecHvcsilc mükellef mii
esseseler şunlardır : 

- Türkiye Ci.imhuriyet i.\.h,rkcz Bankası, 
- Osmanlı Bankası. 
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ile SABAH · öGLE · AKSAM HER YEMEKTEN SONRA günde 3 defa muntazaman dişlerinizi f ırçalayınız. 

"Bana inanınız" 

Bu Süt kreması 
usulü sayesinde 

50 ya§ındalci bir~olc 
kadınlar ·ancalc 30 ya§· 
larında görüneceklerdir. 

Oklarla i§aret edilen 
yerlere tatbilc ediniz. 

Sonra da bütün yiiz 

ve boynunuza sürünüz. 
Buruşmuş, solmuş ve gevşemiş 

bir cildi tazeleyip gençleştirmek için 
işte size basit bir sual: Takim ve tas
fıye edilmiş bir miktar süt kreması
nı bir miktar saf zeytinyağile karış
tırınız. Sonra hepsini iki kısım en 
iyi krema ile karıştırınız. Bu halita, 

Umum doktorlann müttefikan takdir ve 
milyonlarca vatand~a itimatla tavsiye et
tikleri en mükemmel bir kuvvet şurubu
dur. Daima kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı 
bir iştiha temin eder. Her zaman gençlik, 
dinçlik verir, zekA ve hafıza kudretini 
yükseltir. Sinirleri, adaleleri kuvvetlen
direrek, uykusuzluğu, halsizliği, fena dü
şünceleri giderir, vilcut makinesine !Azım 
olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek 
insanı dalına azim, irade, neş'e sahibi e
der. Mide, barsak tembelllğinden ileri 
gelen muannit inkıbazlardn, bel gevşek
llğf.eve ademi iktidarda şayanı hayret !ay
dalar temin eder. 

FOSFARSOL' u: 
Diğer bütün kuvvet ilaçlarından 

Ayıran ba§hca hassa 
Devamlı bir surette kan, kuvvet, işti.ha 

yaratması ve ilk kullananlarda bile mu

cize tesirini derhal göstermektedir. Tifo, 

Grip, Zatürree, Sıtma ve umum kansızlık
la neticeleııen tehlikeli hutıılıkların ne
kahat devrelerinde en mükemmel bir 
derman şurubudur. Sıhhat Vekaleti
sıilı resml müsaadesi.nl haizdir. 

H E A KCZAN ED E BU LUNUR. 

Muhabere Memuru Aranıyor 
Mühim bir Müessesenin şarki Anadoluda Şimendüer Güzergahın

da bulunan işletme idaresi için Fransızcaya mükemmelen vakıf bir 
muhabere memuruna ihtiyaç vardır. 

Talip olanlar muhtasar tercümei hallerini ve istedikleri aylık üc
ret miktarını gösterir bir mektupla (Ankara - Posta kutusu 498) 

adresine müracaat etmelidir. 

Ucuz saatler hakiki tasarrufu temin etmez. Saatin 
kalitesi yüksek, mu4ayaa şeraiti faydalı olmalıdır. 

Türkiyede evsafının yüksekliğile şöhret bulan S I N
G E R saatleri bQtün faydaları camidir. Çünkti di
ğer marka saatlertlen ucuzdur, tasarrufu temin eder. 
Çünkü hayatınızda sizi başka saate muhtaç etmez. 
Çünkü on beş sene zarfında tamir parası vermezsi
niz. Tamir meccanendir. Saat alacağınız zaman 
S I N G E R saatini arayınız. 

Ceb saati Çelikten Ince 

" 
,, Kromdan Arkası F antazi 

,, ,, Gümüşten ., .. 
,, ,. Altın kaplamalı ,, ,, 

Iki kapaklı Gümüş ,, 
,, ,, Altın kaplamalı ,, ,, 

Lıra 25 

" 22 
tı 30 
.. 32 

" ::10 
tı 35 

Bu fırsattan istifade etmek isteyen müşterilerimiz bedeli posta vasıta
siyle peşinen gönderdiklerinde posta ücreti tarafımıza aid olmak üzere 

saSiönderilir. T M AZ 1 
JstanbuJ Eminönü, Tel : 21964. 

lsiiml{ık dolayısile mağazamız yanındaki dar sokağa naklolunmuştur. 
Bayi olmıyan y~rlerde S 1 N G E R saatlerini satmak için bayi aranıyor 

cildinizi be~e~p tazcleştirecekve ~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
inanılmaz bir güzellik temin edecek-
tir. 

Bir aktris gençlik manzarasını mu
hafaza ve idame için bu basit usulü 

L 
1 

tatbik etmiş ve 70 yaşında genç ka- Şüpheli su Filtreleri ve Kire~li acı su tasfiye cihazlan 
dın rollerini oynamıştır. Eczacınız da y E B O L ı D L d • 
bu halitayı size ihzar edebilir. Fakat t • Ştı. 
muhteviyatı az miktarda olmakla l\ferke7.1 Galata, Billtlr sokak No. '1-9, Tel: 4450'1 
beraber pahalıya mal olur. (Yağsız) Ş b 1 • Ankara Bankalar caddesi No. 22, Tel: 2681 
beyaz rengindeki Tokalan kreminin U e erı: İzmir Mimar Kemale ttin C. No. 15, Tel: 2365 

terkibinde saf zeytinyağile ihzar lil••••••••••••••--••••••••••• 
edilmiş süt kreması mevcuttur. Cil-
dinizi beslemek için en mükemmel 
ve hakiki bir cild unsurudur. Her 
halde memnuniyetbahş semeresi ga
rantilidir. Aksi halde paranız iade 
edilebilir. 

ÜroJoğ Operatör 

Dr. Celal Dinçer 
1 inci sınıf idrar, tenasül hasta

lıkları mütehassısı. Her gün 3 - 7 ye 
kadar. Fakirlere meccanen. 
Beyoğlu Galatasaray Balo sokak 

Jllo. 8 Sağ apartman. 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
Açık eksiltme ile 17000 adet galvanizli askı teli halkası, 215 adet gal

vanizli askı teli civatası, 420 adet galvanizli askı teli kenedi, 225 adet 
galvanizli lente gergi mekiği, 5500 adet galvanizli tirfon vida, 1400 a
det galvanizli direk ayağı ve 2000 adet kutu dirseği No. 7 için somun 
20X5 m/ m alınacaktır. 

Muhammen bedel 2162.50 lira muvakkat teminat 163 lira olup eksilt
mesi 19 - 6 - 39 Pazartesi günü saat 15 de Müdürlük binasında yapıla
caktır. İsteklilerin muvakkat teminat ve kanuni vesikalarile o gün o 
saate kadar Komisyona müracaatları. 

Şartname ile nümuneleri her gün Levaznn Amirliğinde görülebi-
lir. (3035) 
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' l Pek Yakında 

ON 1 PEK 

nlü Kumaılar 

efis renklerde 

nce bir zevkle 

a r is modelleri 

n cazip dekorla 

uruluyor. 

·-------· 

YEGANE 
ÇARE 

BiR KAŞE 

NEOKALMINA 
DIR. 

GUZELLIGINIZ 
ICIN 

KREM BALSANİN 
K.ANZUK 

& Bütün dünyaca takdir edil A 

miş sıhhi" güzellik kremlerid ir. 
Gece için yağlı, gündüz ıçin 

yağsız halis acıbadem çeşitlerı 

hususf vazo ve tüplerde satıl!r 
tNGİLİZ KANZUK ECZANESl 

İSTANBUL - BEYOÔLU 

Aydın 
Süleyman GEZER ve 

Osman SEZGİNER 

Kitapevi 
Tan gazetesi, Çocuk Ansiklope
disi ve bütün mecmua ve kitap

ları buradan tedarik 
.. ___ edebilirsiniz. 

1 
İsmindeki bu yeni ilaçtan haberiniz var mı? Asap bozukluklarmın, 1 

heyecan ve çarpıntıların tek ve tesirli çaresi. 

auıuı ruıu. , 

ANI YEN ŞI FA BULMUŞ A~R' 

Bay J. O. C. yazıyor: "Ekseriya okuyo
ru~. Ani tedavi gören ilaçlar varmış. 
Fakat, ALLCOCK yakısından bahsedi
lince, kat'iyen mübalağa değildir. Bir zat 
akşam tatbik ettiği ALLCOCK yakısı, bir 
gece zarfında tesirini göstererek ve de
vamlı sıcaklık tevlit ederek ağrıyan ma
halli teskin e'tmiştir. 

ALLCOCK. ROMATİZMA, LUMB:AGO, 
MÜZMİN ÖKSÜRÜK. SİYATİK, MAF
SAL İLTİHABI delikli ALLCOCK yakı
lariyle bir çokları tamamen .şifayap ol
muşlardır. ALLCOCK yakılarının tevlit 
etti~i sıhhi sıcaklık, OTOMATİK BLll 
MASAJ gibi hemen. ağrıyan yerin etra
fını kaplar. 

ALLCOCK yakılarındaki kırmızı daire ve kartal Resimli Markasına dik· 
kat ediniz. DELİKLİ ALLCOCK YAKISI: Eczanelerde 27i kuruştur. 

Güzellikler .. 

Onu koruyunuz 

KREM PERTEV 
Sizin bu yoldaki mücadele
nizde kendisine itimad ec:lile

ll+ ilen en kuvvetli vaırtadır. 

·_Devlet Deiniryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılaniarı 
Muhammen bedeli 1053 lira olan 260 adet 1150 X 700 m/m eb'a

dında tel örgülü cam 26.5.1939 Cuma günü saat (10,30) on buçukta 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ek· 
siltme usuli.yle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 78 lira 98 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine ka
dar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-
dır. (3267) 

* Muhammen bedeli 34.000 lira olan Nohap lokomotifleri yedek aksa-
mı 30 - 6 - 1939 Cuma günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile .~arada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2550 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 10 a kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 170 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl~ 

maktadır. (3378) 

• Yolculara daha ziyade rahat seyahat etmek imkanlarını temin mak-
sadı ile Ankara - İzmir arasında işleyen 5/206/ 1106 No.lu yolcu katar
larında Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri; İzmir - Ankara arasında 
işliyen 1105/ 205/5 No.lu yolcu katarlarında Pazar, Çarşamba. Cuma 
günleri bulundurulmakta olan yemekli furgon yerine 1215/939 tari
hinden itibaren lokantalı vagon bulundurulacağı muhterem halka ilan 
olunur. "3397" "1824" 

Kocaeli Vilayetinden : 
Vilayet Nafrasına ait olup istimal edilmiyecek bir halde bulunan Ada

pazarının Kargalı civarında fiat markalı bir adet silindirle sakarya ve 
İzmit garajlarmda iki adet praga marka silindir makinesi ve bir konka
sör hurda demir halinde kilo ile satılığa çıkarılmıştır. İhale Mayısın 
29 uncu Pazartesi günü saat on beşte vilayet makamında açık arttırma 
suretiyle yapılacaktır. Muvakkat teminat (150) liradır. İsteklilerin o 
gün zikredilen saate kadar bu miktar muvakkat teminat mektubu veya 
banka makbuzu ve Ticaret Odası kayıt vesikası ile vilayet makamına 
şartnamesini görmek istiyenlerln de vilayet nafıa müdürlüğüne müra-
caatları. (3323J 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil Llitfü DÖRD'ONCÜ, Gazetecilik ve 
Neşriyat T. L. Ş. Basıldığı yer TAN Matbaası 


