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Rus· Fin Siyasi Münasebatı Kesildi 
' Başvekil Molotof, Ordunun 
ve Donanmanın Her ihtimale 
Karşı Hazırlandığını ilin Etti 

lngiliz - Frtuuız Yük.ek Kumanda Heyeti 
aa.ıntlan bir grup cephede 

Alman ihracatı 
Akdenizde de 
Zaptedilecek 

Almanya, litiin SahRlerme Maytn m 

Hcmrlanıyor 
Londra, 29 (A.A.) - Alman ihncatmm müaaclereai bakkm

daki kararnameye merbut izahnamede kontrol limanlan sayıl
dıktan aonra fÖyle denilmektedir: 

Suretile lnglltereyl Tecride 

"Bitaraf memleketlere yaptıkları ihracatın hiçbir zaman teah
hura veya tevkife manız kalmamasını arzu eden taciTlerden, 

Finlandiya 
S. Rusya 
ihtilafı 

1 
alakadar Avrupa memleketle
rindeki İngiliz veya Fransız kon. 
solosluğundan bir mahreç şaha
detnamesi almaları rica olunur. Bu 
şahadetnamenin eşya ile birlikte va
purda bulunması lazımdn·. Bu ted. 
bir kontrolü, üslerinde vapurun mu. 
ayenesini pek ziyade kolaylaştıracak 
tır. Keza vapur sahipler inden de bu 
vesikalarla mücehhez olmıyan eşyayı 

J"azcml M. Ze/ieriya 'SERTEL kabul etmemeleri rica olunur." 

S en-yet Rmya ile Finlindi
ya ar11ı1mdaıki ihtilaf, Fin

llıncfiya Hariciye Nazırının de
~ gibi, en vahim afhaama 
Iİnnİf buhmuyw. Vaziyet bu 
~ muhafazada devam 
ederee Şimalde de yeni bir harp
le icartıl&f"J""'n ihtimali vardır. 

Sovyet - Finlandiya ihtilafınm bir 
harbe müncer olup olınıyacağını an
lamak için bazı suallerin cevaplarını 
'arqtır:mak ihtiyacı vardır. 

Alman mallannm musaderesine 
müteallik kararnameye merbut iza
ht bir notta mücehhlzlere, gemileri
ni, müttefikler tarafından Kirkvail, 
Dover, Dunkerque, ve Havre'de te
sis edilmiş olan kontrol üslerinden 
birinde tevkif etmeleri tavsiye E'dil. 
mektedir. Eğer ıemiler, Akdeniz ve. 
yahut Karadnize müteveccihen yola 
çıkmışlarsa, Malta, Hayfa, Portsaid, 
Cebelitarık, Marsilya veyahut O
randa tevakkuf etmelP.ri icap etmek
tedir. Bu limanlarda kendiliklerin -
den tevakkuf etmiyen gemiler, ha. 
mulelerinin muayenesi için herhan. 
gl bir limana sevkedllebileceklerdjr. 

Dally Express, Alman malların!D 
açık denizde musadere edilmesine 

(Sona Sa: 8, Sfl: 4) 

\. 

Finlandiya topçum ahf toılimleri eınaında 

Rus Elçisi Geri 
Çağzrzldz, Vaziyet 

Çok Vahimdir 
Son Sovyet Notasına Flnlandiyanın Verdiii 

Cevap Kabul E•lme•, Amerika, ihtilafın 

Sulh Yoffle Hall isin TavC\llıut Etmek ıstiyor 
Londra, 29 (Hususi) - Alınan son haberlere göre, Sovyet 

Rusya, bugün Finlandiya ile diplomatik münasebetlerini kes
meğe karar vermiş ve bu karar, ademi tecavüz paktının feshine 
ait Sovyet notasına karşı Fin notasının tevdiinden evvel, Hari
ciye Nazır Muavini Potemkin tarafından Finlandiya Sefirine 
tebliğ edilmiştir. M. Molotof da bugün karan radyo ile ilan et
:uıii Jle ordu ile donanmanın her ihtimale karp hazır olmalan 
için emirler verildiiini bildirmfftir. · 

Halbuki Finlandiyanm ademi te
cavüz paktını feshe ait cevabi notası 
bu sabah Moskovaya gönderilmiştir. 

Sovyet Sefiri geri geliyor 
Molotof, bu akşam söylediği bir 

nutukta demiştir ki: 
"Finlandiya hükumetinin Sovyet

ler Birliğine karşı ittihaz ettiği has
mane siyaset, devletin harici emni.. 
yetini temin için ant tedbirleri al. 

---------. mağa bizi mecbur etmiştir. 

T• t v k•ı• T ••t •• "Aylardanberi yapılan müzakere.. 
ıcare e l l u un ler neticelenmemiştir. Finlandiya ta. 

rafından hudutta vahim tahrikat ya. 
Finlandiya 8GfVekili 

KajanJer M •• h •ıı • M •• h• pılmıştır. Sovyet hükumeti Helsinki. usta Si erıne u ım deki siyasi ve iktısadi müpıessmerı.. 
ni geri almıya karar vermiş ve ordu-,-------------

8 H b d 1 d 
suna her ihtimale karşı hazır bulun-

ir ita e e Bu un u m~:~;.::.::::::;.h •• bl• rod vel 

Tütün Satııları için Yeni Tedbirler Allndı, 

Ege Piyasası Bu AJln Dördünde Açllacak 
Ankara, 29 (A.A.) - Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu, bu ak

f&ID radyoda tütün müatahıillerbıe kartı mühim bir hitabede bu
lunmuftur. Nazmi T opçuoğlu, Ese tütün piyuaaının muayyen ta
rihten ıeç açdacaiını, bwıun müıtahıil için de faydalı olduğunu 
söylemiş, harbin başlamasından son
ra mahsulümüzün tamamen satıla

mıyacağı endişesi karşısında yeni 
tedbirlere tevessül edildiğini, niha
yet dünyanın en büyük piyasalannın 
tütünlerimize müşteri olmalannm 
temin edildiğini anlatarak demiştir 

ki: 

münakaşa ile karşılandı. Finlandiya 1 
hükumeti Leningradı ordusunun teh-ı 
didf altında bulundurmak istiyor. 
İki memleketimiz arasında mevcut 
ademi tecavüz paktına riayet etmL 
yor. İşte bu, bizi meZkur paktı hü
kümsüz saymıya sevketmiştir. Fin. 
landiyayı müstakil ve hükümranlık 
haklanna maille bir devlet olarak ta. 

(Sonu Sa: 8, Sil: ]) 

EN SON DAKiKA 
Oslo, 29 (A.A.) - Norveç hü. 

kumeti, bitaraf gemilerde bulu. 
nacak Alman eşyasına karşı ted
bir alınmasına Norveçin müva. 
fakat etmiyeceğini İngiltere ve 
Fransaya bildirmiş, uğrıyabile. 

ceği zararlar dolayısile tazminat 
istemek hakkını muhafaza etti. 
ğini beyan etmiştir. 

• Berlin, 29 (A.A.) - Alman a. 

Sovyet Rusya, Finlandiyaya ne. 
ler teklif etmiştir? Bu tekliflerde ile
it sürdüğü isteklerde, bir harbi 
&öze alacak kadar ısrar edecek mi. 
dir? Sovyet Rusyanın, FinlAndiyaya 
brp mütecaviz bir devlet vaziyeti
ile geçmesi imkam var mıdır? Rua
)'a bugün bir harbe girmiye taraftar 
lludır? 

-------------- "Aııatıdakl ~derimi ehemmiyetle dinle-

Gaf enko, Rumen 
Siyaseti Hakkında 
Beyanatta Bulundu 

jansı neşrettiği bir tebliğde İn· 
gilterenin mukabele btlmisi 
tedbirlerinin hukuku düvel kai
delerine aykırı olduğunu bildiri
yor ve Alman hükumetinin bu 
yeni vaziyet karşıstnda lüzumlu 
göreceği bütün tedbirleri almak 
hakkını muhafaza ettiğim kay. 
dediyor. 

Bu suallerin cevaplanm 'ftrebfl. 
lbek için evvela şu hakikatin tesbiti 
llznndır: Sovyet Rusya dünya har
bine karışmak niyetinde değildir. 
Alrnanya ile yaptığı anlaşmaya rağ. 
inen bitaraflığını ilan etmiştir. Bu
IÜnkü harbi, bir emperyalizm harbi 
telikld etmektedir. Sovyet Rusyanın 
böyle bir harple alakası yoktur. 

Bilakis o 
kendi hudut 
olacak tedbir r 
!'inlandiyadan 
aradın emniyet v 

<Son 

Alman • Sovyet 
.Hududunda 

Yeni Tahkimat 
Londra, 29 (A.A.) - Reuter'ln dip

lomatik muhabirinin J)'i bir memba
dan ötrenditf.ne ıöre, Almanlar, Sov
yeUer Birllti ile münasebetleri bah
sinde endişeli ıözükmekte ve ııarlt 
hudut hattında tahkimat yapmaktadır. 
Almanlar, burada, hem siperler kaz
makta, hem de blokhauzlar inp eyle
mektedir. Sovyetler de kendi tarafla
nnda ayni tarzda hareket etmektedir. 

\.. -- .J 

menizi rica ederim: 
1 - t,e :yaramıyacak kınm mnstesn• 

tütilnlerlnlzin klmllen satılacalından emin Bükreş, 29 (Rador Ajansı bildiri- rafla siyasi ve iktısadi teşriki mesai-
olabillrslniz. yor) - Hariciye Nazın Ganfenko, ye devam etmektir. 

2 - Ekseriyetle elmdlye kadar oldutu Ayan ve Mebusan Meclislerinin müş.. Almanya ile yapılan ticaret mu. 
gibi piyasanın açılıııından itibaren üç belJ terek t 1 t d h · • · t k 1 · 1 b' "b d ı gün zarfında beş on milyon kilo iyi tütün op an ısın a arıcı sıyase ave esı, ya nız ır mu a e e vası-
satıldıktan sonra alım satımın durmasına hakkında mufassal izahat vermiş ve tası olarak değil, hakiki bir sulh va
meydan vermlyeceğiz. Kumpanyalardan birçok mühim noktalara temas et- sıtası olarak ta kendini göst~rmiştir. 
bazılan (ekilse dahi ayni ısartlarta diğer miştir. Bu izahata göre, Romanyanın İngiltere ve Fransanın garantileri. 
alıcılar milbayaata devam edecektlr. TelA- hedefi, istiklalini korumak, her ta. Romanyanın komşulariyle itimatlı 
$1nız sizleri lzrar eder, tedbirlerimizin tat-
bikinde bizi bfl1ilk zorluklarla karııtaııtı- münasebetler tesisine hizmet etmiş.. 
nr. ...... ..._..~ tir. Romanya, harbin bidayetinden. 

• Londra, 29 (A.A.)- Diin !,,on. 
draya gelen Türk ekonomı he. 
yeti reisi Numan Menemencioğ
lu bugün saat 16.30 da Hariciye 
Nezaretine giderek Lord Hali. 
faksla ilk mülakatını yapmıştır. 
Yann hükumet azıısından diğer 
bir çoklannı ve bilhassa Ticaret 
Nazın Stanleyi ziyaret edecek
tir. s - ll'lnttar, cinsine g&re Ulllr1. geçen 56 Kitap Kuponu beri muhafaza ettiği bitaraflığa ve 

.. enin fiyatına muadil tutulmala çalışı- ademi müdahaleye devam edecektir. -------------
lacaktır. TelAıı etmlyenlerln istikbalde da- Her '"'"n (TAN) ba•JıX.. kenann- N'teki P 1 h bi Tan, makinesindeki hususı tertibat sa-
ha fazla kazanması müsteb'at delildir. .... v 5 1 ı m 0 onya ar sırasında da. 1.tnde bu s(ltunda her gün l!n son da-

4 _ Tütilnlerinlzln ıskartası taayyün et- da nefrettiğimiz kupon buıfln al. bu şekilde hareket etmiştir. Kuvvet- ldka ıeıen haberleri verecektir. Haber 
meden pazarlıla -1rlılp 11atma71nız. Denk- tıneı sayfamızdadır. ll ve müstakil bir Romanya. komşu- olmııdıtl ırnn bu lmım hnc lf .. ı .. r .. ~t>r. 

fSonu Sa: 1. Sft: 1) a o ............... <Sonu Sa: I , Sft: S> .............. . 
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İŞİN · şAKASI 

Şair Sözü 
Yazan: NACI SADULL"AH 

Aşağıya yazacağım satırlar, pir 
Kemal Zade Ekremin çok es

kiden okuduğum bir şiirinden şimdi 
hatırıma geliveren mısralardır: 

Biz ki insanlarız, insanlığı katleyle. 
rik, 

Muhterem destimizi 1>encei hunhar 
ederiz! 

Bence, guya içyüzümüzü üşa et
mek için karalanmış olan hu mısra. 
lnnn, hakikatle hiçbir alakası kal. 
mamıştır. Ve bugün, kanlı ellerini 
öptüren birçok insanlan, bu mısrala. 
nn tamnmiyle aksini yazarak, tarif 
-ıtmek lazımdır: Zira bugün in an. 
Jar, insanlığı katletmekle, "Muhtc. 
rem dest,, lerini "pençei hunhar,, 
eylemiyorlar, bilakis ... "Pençei hun
har,, lnnnı ''Muhterem dest,, eyli. 
yorlnr-

Bunun içindir ki,· m llsandcnizle, 
şair Kemal Zade Ekrcmi, Fuzulinin 
mnhim mısraile tekzip eyli)clim: 

"4 ldonmo lc:i, şair sözü elbette ya. 
landır!,, 

• 
Harpte Güzel SanaUaı 

Alman Propaganda Nazırı Göbels, 
son söyledi!:ri nutukta diyor ki: 
"- Güzel sanatlar, bir memleketin 

nikbinliğini arttırır. Nikbin bir •mil. 
Jet, hiçbir harpten yılmaz. Binaena. 
Jeyh, harp zamanında, ''güzel sanat. 
Jar", hiç de ihmal cdilerniyecek ına. 
ne\i bir silahtır!" 

Görüyorsunuz ya, bu haTpte, bi. 
çare "güzel snnatlaı;.. bile ''bitaraf,, 
kalnmıyacaklnr!_ 

• 
Cliam'6eriain'e Verilen Cevap 

Chamberlain, yeni bir nutuk söy. 
ledi. Bn nutkmida, İngiltere impara. 
for]uğunun bu harbi kannı!lndan 

sonra dünyanın kavuşacağı nimetle. 
ri anlattı. ve: 

ı1_ O zaman, dedi, ~epyenl bir 
Avrupa kurulacak .•• Silahlar hırakı. 

lacak... Der ey dostça halledilecek, 
ticaret serbest olacak!." 

Bu nutka cevap veren bir Amcri. 

kan diplomatı fse, • harbi daha şim. 

diden ingilterenin :zaf erile netice. 

leruni§ farzcderek konuşan • "Cham. 

berlahf,, haklonda diyor ki: 
"- Bu zat, daha "ayı,, yı vurma. 

d an, derisini satmak istiyor!" 

"Charnberlain,, ı mildafaa etmek 

bana düşmez ama, bence, zeki İngiliz 

Başvekili, o gafil Amerikan diploma. 

tına ~ suali sorabllir: 

"- Canım,_ Yüzüljip satılacak 

deri bulmak için, "mutlaka,, "ayı,, 

vurmak nu ltiz.ım?'' 

Yıltarca, "kırmızı dertli,, Jerin 
11siyah derili,. lcrln derilerini yüzmilş 
olan Amcrikadaki diplomat, bu sua. 
lin manasını anlar sanırım. Eğer an. 
lamnzsa, kendisine ben hatırlatayım 
ki, Asyada, lezzetli derileri büviik 
bir kolaylıkla soyulalıilcn mahIUk. 
Inr ••. yani... "Hind,, iler çoktur! 

Tramva y, Elektrik 

Varidatı Azalmış 
Şehir meclisinin dünkü toplantı

sında Elektrik, Tramvay ve Tünel ış. 
}etmesinin 940 bütçesi ve kadroları 
hakkında bütçe encümeninin mazlıa
tası görüşülmüştür. 

Bu mazbata bir çok itirazlara, mü
nakaşalara yol açtı. Elektrik umum 
miıdurü harp dolnyısile, elektrik is
tihliıkfıtı azaldığı için 1940 senesi 
hasılatının noksan tahmin edildiğini 
tebarüz ettirdi. 

Tramvay idaresinin hasıaltmın 

748 bin lira, düşmüş olması noktası 
üzerinCle tevakkuf olunduğu zaman 
buna da: 

- Sınai ihtiyaç azalmıştır. Yüz -
den fazla fabrika kapanmıştır. Bina. 
enaleyh, varidatta tenakuz elması 

lazımdır, cevabı verildi. 
Tramvay idaresind~ki otomobil me 

seleleri, ikramiye meselesi de bir çok 
itirazlara uğradı. Neticede itirazlara 
cevap verildi. Mazbata aynen kabul 
olundu. Vakit gecikmi ti. Ruzname
de daha muzakere edilecek bir çok 
şeyler vardır. Meclis bugün de son 
toplantısını yaparak bunları müzake
re edecektir. 
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Halil Paşanın Bir Köy 

T hl M 1 
. Muallimi 

a_ osu ese esı Tevkif Edildi 

Deniz Sigorta 
Primi Arttırıldı 

Tablo Modernist - Klasik Münakaşası Yüzünden 

Değil , Talimatname Dolayısile Kabul Edi lemef!liŞ 

Sllivrinin Damandıra köyü mual
limi Hamit köy camiınde arapça e. 
zan ve hutbe okumuştur. Duruşma
sı mevkufen yapılmak üzere Hamit 
tevkif edilmiştir. 

İhracat Muameleleri 

Dün iki Yüz Elli 

Hararetlendi, 

Bin Lira lık Mal 

Yalnız 

Satıldı 
Merhum ressam Halil Paşaya ait tablonun, jüri heyetince, 

devlet resim sergisine kabul edilmemesi bir mesele halini aldı. 
Dün meseleyi alakadarlardan tahkik ettik. Ressam Halil Pa
şaya ait tablonun sergiye kabul edilmemesi, öyle iddia edildiği 

Hapishanede Bir 
Gardiyanı Vurdular 

Vapurların bir taraftan batınlmakta olması, diğer taraftan 
iktısadi ablokanın şiddetlendirilmesi üzerine vapurla nakledi
lecek mallar için sigorta primleri yeniden bir misli yükseltil
miştir. 

gibi modernistlerle klasik sanatkar- J 
lar arasındaki görüş farkından ileri 
gelmemektedir.Bu tablonun sergiye a 
lınmaması, sergi tnlimatnamesindeki 
hükümlerin icap ettirdikleri zaruret
t~n mütevellittir. Bu hükümlere na. 
zaran devlet resim sergisine alınacak 
tabloların hiçbir sergide teşhir edil
memiş olması şarttır. Halbuki mev
zuubahis tablo, haziranda açılan re
sim sergisinde teşhir edilmiş bulun. 
maktadır. Bu mesele hakkında ken
disile konuştuğumuz jüri heyeti a. 
zasından İstanbul mebusu Salfıh Cım
coz hadiseyi şu şekilde izah etmiş. 
tir: 

LuHi Kırdar 

İtfaiyecileri 
Takdir Etti 

Dün saat 14 te Üsküdar n3pisha
nesinde ağır bir yarnlama vakası ol
muştur. Carih bir ka\akçılık suçun
dan sekiz aya mahkıim Vehbi ismin. 
de birisidir. Hapishane gardiyanla -
nndan Ruhi, Vehbinin bazı hareket. 
!erinden şüphelenerek eşyalarını a
ramıya başlamıştır. Buna sinirlenen 
Vehbi gardiyana hücum etmiş ve ma
hiyeti henüz bilinmiyen bir cisim ile 
sol kulağından ağır surette yarala
mıştır. Gardiyan, darbeyi yer yemez 
hemen düşüp bayılmıştır. Yaralı Nü
mune hastahanesine kaldırılmış ise 
de geç vakte kadar ifadesini almak 
mümkün olmamıştır. Hadise etrafın· 
da tahkikat yapılmaktadı..:" •. 

--ı l hracat muameleleri arttı 
Köy Muallimleri ı~racat muameleleri iki gunden· 

berı artmıştır. Fransa ve İtalyayn 

Y t• t• k ı • yüz bin liralık afyon, Çekoslovakya. e ış ırme çın ya elli bin liralık tütün, İtalya ve 

E t•ı•• A 1 Yunanistana yirmi bin liralık balık, 
nS 1 U ÇI ıyor İsviçrcye kitre, Macarıstana dört va-

,._ Mevzuubahis sergi açılalı bir 
ay oldu. Tabloların tetkiki işi ise 
daha evvele alt bir iştir. Evvela bu 
tetkik sırasında, sergi talimaınamesi
nin istediği vasıflara malik olmadık· 
lanndan dolayı reddedilen tab. 
lolar arasında ressam Halil Paşaya 
ait bir tablo var mı, yok mu, bugiin 
hatırlıyamıyorum. Eğer varsa, her 
halde daha evvelki sergllerde teşhir 
edilmiş olduğundan dolayı reddedil. 
miştir. Yoksa ressam Halil Paşa gibi 
sanatın şahikasına çıkmış bir sanat
karm yarattığı bir eserin sergiye a. 
lmınaması kimsenin aklına gelmez. 
Hem jüri heyetinde Güzel Sanat1er 
Birliğinin mümessili de vardı. !\ia
demki böyle bir mesele olmuştu, şu 
halde ne için o vakit itiraz edilme
mişti de bugün sansasyonel bir me
sele haline konuluyor.,, 

Fikirlerine müracaat ettiğimiz, 

şehrimizde bulunan diğer jüri aza. 
lan da mevzuubahis tablonun sergi
ye alınmamasının, sergi talimatname 
sindeki sarahatten ileri geldiğini soy. 
!emişlerdir. 

MAHKEMELERDE: 

Birbirlerine Gözlerile 

Hakaret Etmişler 
Kendisinin Afgan Hariciye Neza. 

reti hukuk müşaviri olduğunu söyli
yen Mehmet Ali adında biri geçen 
gün Köprüde tramvay beklerken Be
şlktasia oturan Vehbi yanına gelmış, 
kendisini tanıyıp tanımadığını sor
muştur. Mehmet Ali tanımadığını 

söylemiş, Vehbi de, sert tavırlarla, 
bir insanın tanımadığı adama bu kg. 
dar ısrarla bakmaması icap edece -
ğini anlatmıştır. Mehmet Ali, Vehbi. 
nin bu hareketini hakaret addederek 
polise müracaat etmiştir. 

Hadise mahkemeye intikal etmiş, 
dinlenen şahitlerden takacı Mehmet 
ile Ahmet, her ikisinin de pek edi
bane konuştuklarını ve laflarından 
hiçbirisini anlayamadıklarını söyle. 
miştir. Mahkeme davacı ile maznu
nun ifadelerine göre, Vehblnln mu. 
hatabmı tahkir ettiği kanaatini izhar 
etmiş ve Vchbinin uç gün hapis ve 
bir lira para cezaslle tecziyesine, fa
kat davacı da ayni derecede ve mü. 
tekabilen hakaret ettininden davanın 

Vnli ve belediye reisi Ltitfi Kır. 

dar dün, itfaiye müdürü İhsanla be
raber Cerrahpaşa hastahanesine gJ. 
derek, Baltacı hanı yangınında yara
lanmış olan itfaiye fımir ve memur. 
lannı ziyaret etmiştir. Belediye reisi 
yaralıların birer birer hatırlannı sor. 
muş, sıhhatlerile alakadar olmuş, ko
ğuş doktorlarile görüşerek tedavile. 
rine azami ihtimam gösterilmesini 
emretmiştir. 

Lutfi Kırdar Cerrahpaşaaan dö11-
dükien sonra ilk defa olarak itfaiye 
müdürlüğüne giderek ntelyeleri, ga
rajı, itfaiye mektebini, yatakhanele. 
ri, itfaiye müzesini, bahçede yeni in
şa edilen sığınağı, ve itfaiye santra. 
lını, gezmiş, yapılmakta olan inşaatı 
da gözden geçirmiştir. Bu esnada it
faiye mildfırü İhsan itfaiye teşkilatı 
hakkında izahat verm\ştir. Belediye 
reisi itfaiye mektebini gezerken bir 
müddet talebelerle birlikte oturarak 
tedris edilmekte olan dersi de takip 
etmiştir. Lutfi Kırdar itfaiye mü -
dürliiğünden ayrılırken ziyaret def· 
terini istemiş, müessesede gördüğü 

intizamdan memnun kaldığını, itfaı. 
yecilerin ötedenberi gösterdikleri 
kahramanlık ve fedakarlığı, son yan
gın vakasile bir daha göstermiş ol -
duklannı kaydetmiş ve iyi intibalar
la itfaiye müdürlüğünden ayrılmış. 
tır. 

fazla Fiyatla 

Kömür Satllmıyacak 

Sömikok depolarında fazlaca fiyat
la kömür satıldığı belediyeye şikayet 
edilmiştir. Belediyenin yaptırdığı 
tahkikat netice.sinde toptancı ile pera 
kendeci arasında vaki anlaşma üze. 
rine ton başına 150 - 200 kuruş fazla 
para alınmakta oldu_ğu tesblt edil • 
miştir. Belediye yüksek fiyatla satış
lara mani olmıya karar vermiştir. 

Bu sebeple beledıye reisliği bütün 
belediye kontrol teşkilatının faaliyc. 
te geçmesini kaymakamlara tamim et 
miştir. Karabük ve Zonguldak kok
lan tesbit edilen fiyatlarl::ı satılacak
tır. Satmıyanlara eczalar tatbik edi. 
lecektir. 

Tunusta Veba Kalmadı 
Tunus limanında uzun zamandan. 

beri veba hastalığı görülmediğinden 
bu liman muvaredatına konulmuş o
lan veba tedbiri kaldırılmıştır. 

POLiSTE: 

7 Kişilik Bir Hırsıı 

Çetesi Tutuldu 
İstanbulun muhtelif semtlerindeki 

dükkan, kahve ve evlere musallat 
olan Ali, Zeki, Süruri, Memduh, 
Hüsnü, Salih ve Mahmut Şevket i· 
simlerinde 7 kişilik bir hırsız şebe
kesi yakalanmıştır. Çaldıklan eşy!_ 
!ardan bir kısmı bulunmuş, sahiple
rine iade edilmiştir. 

Bir Çocuk Öldürüldü 
Kemerburgaz nahiyesinin Karaa. 

ğaç mahallesinde 248 numaralı e
vin ahınnda 3 günlük bir çocuk ce
sedi bulunmuştur. 

Bir gübre yığını içine gömülmüş 

olan çocuğun, ayni evde oturan Mah. 
mudun karısı Fatmanın çocuğu ol
duğu anlaşılmıştır. 

Fatma, çocuğunun ölümünü hay. 
retle karşılamıştır. Cinayeti kendisi. 
nin irtikap etmediğini iddia etmek. 

tedir. 

Zehirlendiler 
Sirkecide Salkımsöğüt cadd~sin

de oturan Raşel, yanlış ilaç içmek
ten, Beyoğlun<la Kaymakam Reşat 

sokağında oturan 19 yaşında Gülsüm 
ile Galatada Rum manastırında o. 
turan Haydar, Enver, Yusuf ve Eyüp 
isminde dört amele mangal kömü
ründen zehirlenmişlerdir. Cümlesi 
de hastaneye kaldırılmışlardır. 

İşaret ~lemur]arına 
Şemsiye Yaptırılacak 

Belediye, şehirdeki sekiz işaret 
mahalli için kürsüler ve şemsiyeler 
yaptırmıya karar vermiştir. Bunu da 
münakasaya koymuştu. İşaret me
murları, bundan sonra kendilerini 
güneşten ve yağmurdan koruyacak 
olan sahih şemsiyeler altında vazif{? 
görece.klerdir. 

S U AL ·c EV AP 
iskatına karar vermii'tir. s _ Nevyork dUny• sergisine l9tlr•k beni sevmedlOlne k•nllm, fak•t onu 1ev· 
14 Değil, 11 Hırsızlık Yapmış eden bUtUn mUeaseıelerln isim ve ad· mekten kendimi • l•m ıyorum. her feda· 

ı b l realerlnl lhtlv• eden bir kataloO netre· klrlıi)ı yapmıya razı olmama raftmen 
Dokuzu stan u , ikisı Kadıköy ve dllmlt midir? Neıredlldl ise nereden te• onu bir tUrlU ikna edemiyorum, ne ya· 

Maarif Vekaleti, tesis edilecek o
lan köy enstitüleri hakkında bir ka. 
nun layihası hazırlamıştır. Bu 18yi
haya göre, tedrisat müddeti beş se
neden ibaret olacak olan köy ensti
tülerine, köy muallimi yetiştirmek 

üzere beş sınıflı köy mektepleri me. 
zunlan kabul edilecektir. Bu ~nsti
tüden mezun olacak köylü çocuklar, 
Maarif Vekaletinin göstereceğı her 
hangi bir köyde 20 sene müddetle 
muallimlik yapacaklardır. Bu miid
detin ilk altı senesi zarfında bu köy 
muallimlerine ayda 20 şer, 6 ıncı se
neden 14 üncü seneye kadar 30 ar, 
son 6 senede de ayda 40 ar lira ücret 
verilecektir. Bu ücretten başka her 
enstitü mezununa Maarif Vekaleti 
tarafından bir defaya mahsus olmak 
üzere 60 lira verilecektir. 

Aynca köy istihsalatını arttırmak 
için muktezi tohumlar da meccanen 
yine vekalet tarafından temin edıle. 

cektir. 
Köy enstitülerinden mezun ola

cak köylü çocuklar için bir <le teka. 
üt sandığı tesis edilecektir. Bu teka
üt sandığının sermayesi de, köy mu. 
allimlerinc verilecek olan ücretler
den yüzde bir kesilmek suretile te. 

min edilecektir. 

Mekteplerde Sömestr 
Tatili 1 O Gün Olacak 

Mekteplerde Sömestr tatili, bir ka
nunusaniden itibaren başlıyacaktır. 
Bu seneki Sömestr tatili 10 günden 

aşağı olınıyaca.ktır. __J 

Kitap Komisyonu Çalışıyor 
Liselerde okutulacak edebiyat ki. 

taplarile, ortamekteplcrde okutula
cak türkçe kitaplarım tetkik eden 
komisyonlar, dün de mesailerine de
vam etmişlerdir. Dünkü toplantıda 
lise edebiyat kitabı komisyonu, di
van edebiyatının asırlara taksim e
dilmek suretiyle taleooye öğretilme. 
sinin faydalı olacağına karar ver
miştir. 

Yeni Su Tarifesinin 
Tatbikine Başlandı 

Yeni su tarifesi tatbike başlanmış. 
tır. Bu tarife ile ötedenberi Üsküdar 
ve Kadıköy cihetle?'inde alınmakta 

olan 5 lira tesisat bedeli ile muayyen 
miktarda su sarfetmek mecburiyeti 
kaldırılmıştır. Yeni tarife tatbiki 
başlandıktan sonra muhtelif semtler
deki su tesisatı da gözden geçirilmiş, 
tamire muhtaç şebekenin noksanları 
izale edilmek suretile bütiin şikayet
lerin önü alınmıştır. 

Sular İdaresi, Beyoğlunda ve Tak
simde yüksek binaların iist katlarına 
su çıkmadığı hakkındaki iddiaların 
varit olmadığını bildirmiştir. 

mütebakisi muhtelif yerlerde olmak darlk edebilirim? payım? 
üzere 14 ev soymaktan suçlu Sıtkı, c - Böyle bir kntaloğun neşredildi- C - O kndını g8rmemeğe çalışınız, Yeni Vinçler Getirildi 
dün mahkemeye verilmiştir. Hırsız ğlnden malümnttar değiliz, neşredildi- milmkilnse seyahate çıkınız vcynhut ny- 1 d - ·· ı · ğinl de tahmin etmiyoruz. J\Iaama.tih bu nl tipte, cşkAl ve tenasilpce ona benzer Liman işletme umum müdür üğü-
14 değil, 11 ev soy ugunu soy emış bir b•.,,ka kadın arkada" bulunuz. Hu- nu··n evvelce Almanyaya ısmarladıgı· ve mahkemece tevkif edilmiştir. sergiye ait bir takım neşriynt vardır. ..,.. ,, 

Bu neşriyatı bir mektupla NevyOT'k lllsa o kadını unutmıya çalışınız. Bu vinçlerden son üçü de dün limllnı. 
Makine Şubesi Müdürü dünya sergisi komitesinden isteyebilir· belki o kadar kolay olmaz, fakat bir mıza getirilmişlerdir. Bunlar, şimdi. 

E t • siniz. müddet ıztıraba kaUanınız. o kadını ınzl 
Nusret Beraet t ı aramadıkca aramayınız. siz! aradıkç.ı ye kadar getirilenlerin en büyükle-

Vazifesini ihmalden maznun bele. • ... yüz vcrmeylnJz. Bir arada oturuyorsa- ridir ve ray üzerinde hareket etmek.. 
diye makine şubesi müdüri.i Nusretin 8 - Bir kad ı n aevlyoru m. Aramızd• ruz ayrı oturmayı tercih ediniz. Ya ka- tedirler. 
muhakemesi dün asliye birinci ceza yaı farkı var. Kad ın da beni aevdlftl nl dın bu sayede huylanndan fedakArlık Bundan evvel getirilen 4 vinçten 

ıl>ylOyor, fakat biraz haflfmetrep. Huy· eder - ki buna pek inanılmaz - yahut da · · T b 'k" • · K mahkemesinde neticelenmiş, isnat ,e- hırı ra zona, ı ıncısı uruçeşmeye, 
!arından hiç fedaklrlık yapmıyor, beni siz o kadını unutur, sevginizden kur· d"Xr 1 • d s· k . ht k l 

dilen suçlar sabit görülmediğindc>n 1 ıi'ier en e ır ecı n ımına onu -
de mütemadiyen hırpalıyor, ben onun tulurınınuz. l d y · · 1 

m~~rm~~~b~~~~ ~-----------------------------· mqarı. enı~~~~ri~· 
tir. nüz tayin edilmemişti. 

gon yer fıstığı, Yugoslavyoya deri 
gönderilmiştir. Dünkü ihracatın ye
kunu iki yüz elli bin liradan fazla
dır. , 

Almanya Üe yeni 
ticari m ünasebetler 

Almanya ile yeni ticaret anlaşma. 
sı yapılmak üzere ihzari görüşmelere 
başlandığı haberi iızerıne evvelce 
Almanya ile iş yapan ticarethaneler 
yeniden faaliyete geçmişlerdir. Ma
amafih Çekoslovakya, Macaristan \'e 
Yugoslavyayn ihraç edilen Türk mal
larının oradan Almanyaya sevkedil· 
mekte olduğu piyasada soylenmek. 
tedir. 

Velus vapurundaki eşya 
Alman bandıralı Velüs vapurile 

Vamaya götürülmüş olan ve Alınan
yadan getirilen malların sahiplerine 
verilmesinin bildirilmesı üzerine ge. 
mi bu mallardan bir kısmını lima
nımıza getirmiştir. Fakat vapur a. 
centesinin müteaddit ilanlarına rağ
men müracaat edip mallarını almak 
istiyenler pek azdır. Alınan mallar 
arasında manifatura ve mensucat bu. 
lunmaktadır. 

Motörin yağı geliyor 
Motörlerde kullanılon motörin ya

ğının miktarı piyasada azalmıştır. 
Romanya kumpanyası bir hafta i. 
çinde motörin geleceğ•ni alakadarlı:.
ra bildirmiştir. 

Bulgaristandan kömür geldi 
Dün Bulgaristandan 14 yelkenli 

ile 800 bin kilo mangal kömürü ge. 
tirilmiştir. 

DENlZ lŞLERl : 

İngiltcreyc Ismarlanacak 
Vapurların Müddeti Bitiyor 
İngiltereye ısmarlanacak on bir 

geminin münakasa müddeti yarın 
akşam bitecektir. Teklifleri tetkik 
edecek komisyon, Devlet Denizyolla
rı Umum miidürlük binasında, cuma 
gününden itibaren toplantılarına 

başlıyacaktır. 

Karadenizde Fırtına Kesildi 
Karadenizde fırtına durmuştur. 

Geçen fırtına sırasında Sinop lima
nında 24 saat geciken Aksu vapuru 
da Karadenizden dün gelmiştir. 

Gemiler muntazam seferlerine 
dünden itibaren tekrar başlamışlar. 
dır. 

T A K V 1 M ve H A V A 

30 Sonteşrin 1939 
P E R Ş E l\I B E 

11 inci ay Giln: 30 Knsım: 23 
11.rııbl· 1358 RumT ıııı;ıı; 

Şevval: 18 İklncltc rln: 17 
Güneş: 7,04 - Oltle: 12.02 
İkindi: 14,28 - Akşam: 16,42 
Yatsı : 18,20 - İmslık: 5,17 

- Hava Vaziyeti 
Yesilk8y meteoroloji lstasyonundnn alı

nan malQmata göre, hava yurdun Traky , 
Marmara havzası, Karadeniz kıyıları ile, 
Ege ve Orta Anadolu bölgelerinde bulut
lu, Akdeniz kıyılarında az buluUu, do,.u 
bölgelerde atık geçmiş, rQzgfırlar doğu 

bölgelerde sakin kalmış, diğer bölgelerde 
garbt istikametten orta kuvvette esml tir. 

Dün İstanbuld hava bulutlu geçmiş, 
rüzgfır cenubu g rblden saniyede 1 - 3 
metre hı1Ja esmiştir. Snrıt 14 de hava tnz
yikı 1022,9 mlllb r idi. Sühunet en yilk "'< 
13,3 ve en dil ilk 5,8 s:ıntıgrnt ol r k 
kaydedilmistir. 
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Emperyalist 
Finlandiya ! 

Yazan: B. FELEK 

Yazan: Omer Rızra DOGRUL 860.000 
deıni t:::ı::za p~~t~, !:~ı~:~;::~j:~ Asker s·ııa"' h Da ha Kaybettı• ler az~:7i~!: ::e:a~:; ~::t.:.miktar 
liği tarafından fesholundu. Pakt, Mesela: 
1932 de imzalanmıştı ve bu pakt mu- - Üç buçuk kuruş kazandım, di-

cibince iki taraf, aralarındaki her 
1 

AI+ 
1 
n d a ye; kimseyi gözü görmüyor. 

ihtilafı sulh yolu ile halletmeyi de- Al ) ı k T B ) d ki d b- • Diyecek yere: 
ruhte etmişlerdi. Paktın ahkamına man arın $ oçyaya aarruza aş a 1 arın an er_I - Bir kuruş kazandım, diye kim.-

göre iki taraftan biri, paktın feshini Roma, 29 (A.A.) - İzinler ve K b tt•kı • T 1 • s 23 v t seyi gözü görmüyor· diyemeyiz 
istediği takdirde altı ay önce diğer mecburi mezuniyetlere rağmen ay e 1 erı ayyare erın ayı Si e armış ır 1 Uzatmıyalım: (J~ buç~ğun ifade 
tarafa ihtarda bulunmak lazımdır. halihazırda silah altında bulu- .. . rolü budur. Bu rakam hır de korku 

1
. t 1 d d Londra, 29 (Hususi) - Almanya bir kızakta gördüğü üç deniz tayya- üstende uzerınde uçmuşlar ve Ho- 'f d . d k 11 1 • 

Sovyet Birliğini, paktı feshe sev- nan a yan or usu mevcu unun k b t . . B d 1 d t ~ d . . 1 d' B 1 ı a esın e u anı ır • . "d b bugün de dört tayyare ay e mıştır. resine hücum etmiştir. un an son- an a opragına a gırmış er ır. e - Ü b k tt il 1 . d 1 keden sebep, Finlandiyanın ademi 860.000 kışı en i aret olduğnnu . - ç uçu a ı, c m esın e o • 
b

.ld' • t hı·~ h kl d Bunların biri İngilterenin şimal şar. ra tayyarelerimiz çekilmişlerdir. Hiç çika bataryaları, bu tayyarelere kar- d w 'b. 
kında düşmüş, diğer üçü bitaraf bir düşman tayyaresi kendilerini ta- şı ateş açmıştır. f · tecavüz paktına rag~ men, arada ihti- 1 ıren rcsmı e ıg a - un a r ugu il 1 

laf çıkar çıkmaz, derhal askeri talı- tefsirlerde bulunan Giornale . Bu u ak tahrir bahsini, burada 
• 1. b memleketlerde inmeğe mecbur ol- kip etmemş ve avdet uçuşu esnasın- Belçika avcı tayyareleri meydana · 

şidat yapması ve harbe müheyya ol- d'lta ıa, azı ecnebi mahafilin İ bağladıktan sonra, asıl bendıme ge. 
_.,, "t 1 1 k·ı muştur. Bu suretle Almanların s- da hiçbir Alman tayyaresi de görül- çıkar çıltmaz, ve tayyare dafı'ı· toplar çı·,.o ... •m: 
uuğunu göstermesidir. mu a ea arına ce,·ap teş ı et- ,, ... 

Sonra, iki memleket hududu üze- mektc olan bu tebliğin son za- koçyaya taarruza başladıkları gün- memiştir. faaliyete geçer geçmez, bu tayyare- Avrupanın en Şimalinde bir ufak 
ı d k ... den itibaren kaybettikleri tayyarelf'- Fransa üzerinde 

rinde bir hadise vukubulması üzeri- man ar a as erı makamat ta- ler uzaklaşmışlardır. memleket vardır. Bunu hep bilirsi. 
ne Sovyctlerin Fin hükiinıetinden rafından fevkalade mezuniyet-

1 
rin sayısı 23 e varmıştır. Berlin, 29 (A.A.) - Bir Alman h • d niz. Irk kardeşlerimizle meskün olan 

askerlerini geri almalarını istemele- lerle ziraat işleri için verilen 1 Pazartesi gecesi, Almanyanın bombardıman tayyaresi, fırtınah bir Garp cep esın e bu memlekete Finlandiya, derler. 
rine karşı, Fin hükumetinin Rusya- mezuniyetler hakkında ittihaz şimali garbisinde uçan İngiliz tayya_ havada Fransız arazisi üzerinde uç- Paris, 29 (Hususi) - Garp cephe- Bunların nüfusu üç buçuk milyon~ 

d ·ı · ı t db. 1 • k" relerinin hepsi, sağ ve salim olarak tuktan sonra İsviçrede yere inmegy<· sı'nde kayda degyer bir hadise olma. d "'' dan ayni talepte bulunması, Finlan- e 1 mış 0 an e ır erın halci ı İ ur. uç buçuk .•. 
" ·· t üslerine avdet ettikleri n~iliz hava mecbur olmuştur. mıştır. Sadece Ziles mıntakasında l · diya hesabına bir suiniyet eseri te- manasını gos ermekte olduğunu Geçen erde bir hudut meselesin-

lıikki edilmiştir. Çünkü Leningrad, yazmaktadır. nezareti tarafından teyit olunmakta. Paris, 29 (A.A.) - Evvelki gece' Alman topçusunun birkaç ateşi kay- den mi, bir adalar davasından mı, 
Fin hududundan ancak yirmi mil Bu ecnebi mahafi1e göre, me- dır. Nezaret, İngiliz tayyarelerinin Parise yaklaşmak teşebbüsünde bu- dedilmiş ve mutad keşif hareketleri nedense; Ruslarla arası açılmış olan 
ınesafededir. O halde Finlandiya Le. zuniyetlerin sebepleri, az çok 'ı Holanda üzerinde uçtuklarına dair O- lunmuş olan Alman tayyareleri, sa- olmuştur. İki Fransız keşif kolu, Al. bu memleketin son günlerde cmper-
b.ingradı tehdit etmek istediği için, siyasidir. Hakikat halde bu me- larak ileri sürülen Alman iddiasının, bahleyin Fransanın Cenup eyaletle- man hatlarının iki kilometre içerisL ~l,st olduğunu bazı yabancı gazete-
kusyadan da huduttaki askerlerini zuniyetler halihazırda İtalyanın \ hiçbir esasa dayanmadığını ilave et- ri üzerinde uçmuşlardır. ne kadar girmişler, zayiat vermeden ler iddia etmektedirler. 
geri almasını talep etmiş sayılmak- harp kuvvetini değiştirecek ma. , . mektedir. Tabiiyetleri meçhul birçok askeri dönerek birçok malfunat getirmiş- Emperyalistlik ne demektir? 
tadır. I · hiyette değildir. ı ı Harp tebliğleri tayyare, dün öğleden sonra Brüksel !erdir. Emperyalistlik adı üzerinde, bir 

Gerçi yalnız Lenlngrad nüfusu a- ~~~~~~!!!!~!!!!!!!!!!!!!iii!!!i!l~~~ Berlin, 29 (A.A.) - Resmi tebliğ: devletin eski Roma İmparatorluğu 
§ağı yukarı Finlandiya nüfusuna mu- M --- İngiliz tayyareleri, Şarki Frise ada_ MEÇ Hu L DEN •ızA LTI gibi, geniş imparatorluk teşkili için 
adildir ve bu suretle Finlandiyanın, illet Meclisinin lan üzerinde uçmuşlar ve Alman sa- muazzam ordularla dünyayı istila et. 
bu sahayı tehdit etmesine akıl erdir- hillerine yaklaşmak istemişlerse de mek istemesidir. 
nıek çok güçtür. Fakat mesele, teh- Dünkü Toplantısı muvaffak olamamışlardır. Bu müna. Demek ki, bu üç buçuk milyonluk 

dit edebilip, edememek değil de, teh- sebetle Borkum hava üssüne de bir Denı·zcı·ler Bunun Bı·r dehşetli Finlandiya, şimdi cmperya. 
dit eder görünmek ve harpcuyane Ankara, 29 (A.A.) - B. M. M. bu- taarruz yapılmıştır. Maamafih bir list olmuş, civarındaki memleketleri 
Lir tavır takınmaktır. gün toplanarak, muamele vergisi ka· guna hasar vukua gelmemiştir. k E k istila etmek fikrine düşmiiş. 

Sovyet Birliğini, ademi tecavüz nununun ikinci maddesinin tasir- Alman üslerine taarruz Yel en ıı· n az l Tevekkeli değil, olimpiyatlar ter-
l>aktını feshe sevkeden de bu sebep- hanelere ~it fıkrasının tefsirine ait Londra, 29 (A.A.) - Resmi bir tip etmek, güreşte diinya şampiyonu 
lerdir. kanunun müzakeresi esnasında talep tebliğ, İngiliz tayyarelerinin dün olmak, uzun koşular, cirit atmalar 

Finlandiya hükumeti, Sovyet üzerine birbirini takiben bütçe Ma- ~o~~u~daki Alman de~z tayya.rele- Oldug""un u so··ylüyor gibi yarışlarda dünya birinciliğini al. 
bofasına cevap vermiş ise de, nota- liye ve İktısat Encümenlerinin maz- rı ussune taarruz etmış olduklarını mak, hep bu hevesin tezahürleri i. 
nın metni, bu satırları yazmış oldu- bataları okunmuş ve bu mesele üze-I bildiı:mekt__edir .. Bu ?:pta Hava Ne- miş. Şimdi anlaşılıyor, gizli maksa-
ğuınuz ana kadar neşrolunmamıştı. rinde birçok hatipler söz almışlar. [ z~r~tı aşagıdakı tafsılatı vermekte- Çanakkale Boğazının Ege de- } başkaca bir malumata sahip olup ol. dı .. 
Onun idn, bu notanın metni üzerin- mazbatanın leh veya aleyhinde müta dır. nizi ağzındaki Bozcaada ve Ba- madığı belli değildir. Ancak, muhte. Şakayı bertaraf edeJim. Emperya
de lteha'netleıde bulunmaktansa, met- lealarını beyan etmişlerdir. Müteakı- "Dün öğleden sonra avcı tayvare- bakale mevkileri araaında göl'Ül- il! Ege limanlarına sefer yapan deniz list kelimesinin manası mı değişti, 
nin neşrini beklemek daha doğru 0 _ ben Maliye Vekili söz almış, tasir ile lerinden mürekkep bir filo, Şimal d··v·· h b •1 h" . . cılerden bazılarının bu hadise ile a- latife mi ediyorlar? 
ı - d · · · 1 k kt I ugu a er ven en uvıyett meç- lakadar oldug-u mu" la"hazasil"' bı'ze ü ur. Fakat ademi tecavüz paktının tasfiyenin ayrı ayrı olduğunda şek enızıne mayın er oyma a o an " ç buçuk milyonluk Finlandiya 
ilgası yüzünden iki memleket arasın- ve şüphe olmadığını, esasen kanunun Alman deniz tayyarelerini aramak hul tahtelbahir hakkında dün verdikleri malumat hayli gariptir. kimi ne ile istila eder canım? 
daki münasebetlerin vahim bir saf- tasir ameliyesini sarih surette vergi- ve Borkum'da deniz tayyareleri üs- 'yaptığımız tahkikatın neticesi Bunlar diyorlar ki: Bu rivayetler çıkınca. insanın ak. 
haya girdiğini söylemek, her halde den muaf tuttuğu halde tasfiye işini sünde istikşaf yapmak üzere yola çr- 'udur: "Bundan bir müddet evvel, bir fır_ lına ister istemez. 
bir kehanet teşkil etmez. Çünkü buh- vergi ile mükellef kıldığım, mesele- karılmıştır. Bu filo, bu deniz tayyare- İzmirden İstanbul vilayetine 14 tına esnasında İzmirli bir kaptanın Hani ya kuzuya: 
tanın bütün geçen safhaları arasm- nin bu iki işi bir arada yapan mües- lerinden üçünü bulmuş ve bunlara teşrinisani tarihinden gelen bir tel- yelkenli gemisi, tahtelbtıhirin görül - - Sen benim suyumu butandırı· 
da, sulhün en kuvvetli desteği, iki seselerin vaziyetlerine taallfık eyle- karşı taarruza geçmiştir. Filo, tayya- grafta dün yazdığımız şekilde bir düğü bildirilen mevkide batmıştır. yorsun! dedikleri masal geliyor. 
rnemleketin bağlı olduğu ademi te- diğini beyan ettikten sonra mevcut re dafii topların şiddetli endahtma tahtelbahiriri Çanakkale dışında gö- Kaptan gemiyi denizden çıkarmak Bakalım şu Finlandİ;\'a nasıl em
caviiz paktı idi. tasir, tasfiye ve hem tasir, hem tas- maruz kalmış ve mukabelede bulun- rüldüğü haber verilmiştir. Bu haber niyetinde olduğu için müteakıp ge- oer;valistlik edecek? Elbet göreceğh. 

Bunun ortadan kalkması ile iki fiye fabrikalarının miktarlarını ve muştur. Bütün tayyarelerimiz, hiç- evvelki gün liman reisliğine bildiril. !işinde battığı yeri tayın edebilmek 
taraf birbirine karşı tam hürriyetini vaziyetlerini anlatmış, bunlara tar _ bir hasara uğramaksızın dönmüşler- miş ve liman reisliği de keyfiyeti bir için oraya bir şamımdıra bırakmış 
ele almış oluyor. Yani bir taraf teh. hedilen vergi nisbetlerini saymış ve dir. tamimle derhal bütün deniz meraki- ve üstüne de küçült bir değnek bağ. 
dide vaide baş vurursa, karşı tara- nihayet vekaleti bu yolcia tefsire sev- Dün Borkum'daki Alman denizaL bine tebliğ etmiştir. lamıştır.,, 
fın da ayni hattı hareketi takip et- keden sebepleri izah eylemiştir. tı tayyareleri üssüne taarruz cderı Aşağı yukarı 15 gün önceye ait ol- Bize bunları anlatan kaptanın mü-
lllesine ve icap eden mukabelede bu- Neticede, iktısat P.nciimeni reisinin İngiliz tayyareleri, düşmanı ani su- duğu anlaşılan bu hadise hakkında taleasına göre, tahtelbahir periskopu 
lunmasına bir mani kalmamıştır. teklifi üzerine meselenin bir kere rette bastırmışlardır. Bu tayyareler resmi makamların malOmatı bun- zannedilen şey işte o kaptanın bırak-

Vaziyetin bu şekilde vahamet pey_ daha hükumetin huzurile encümen- gün batmadan 29 dakika evvel he. dan ibarettir. İzmir liman idaresinin tığı şamandıranın üzerindeki değnek 
da ettiği bu sırada, milletlcrarası de görüşülmesine karar verilmiştir. deflerine varmışlardır. Baştaki grup bu meçhul denizaltı gemisine dair parçasıdır. 
llliitıasebetlcrdc muahedelerin gün 
Keçtikçe kıymetini kaybetmesi kar
!Jsında derin bir teessür duymamalc 
llı.liınkün değildir. 

Bilhassa küçük milletlerin en kuv
'1etJi istinatgahı, yalnız muahedelere 
tiayettir ve muahcdelcrin hüküınleri
bi yerine getirerek, rnillctlerarası 
hayatta küçük, büyük milletler ara
sındaki müsavatı korumaktır. 

Yoksa zorbalık ve başıbozukluk 
devrine dönmekten başka bir şey ya. 
Jnlrnış olmaz, ki, bu geri dönüş. in
sanlık bakımından itıhitatm en çir
kinidir. 

Polonyada 
Yakalananlar 

. Paris, 29 (A.A.) - Pat ajansınm 
lstihbaratına göre, Cracovie'de Al
ınan makamatı tarafından tevkif e
dilmiş olan CaracoYie üniversitesi 
ı:ırofesörlerinin miktarı 200 ü tecavüz 
etmektedir. 

Almanlar tahaşşüt kamplarına yal 
llız erkekleri değil, kadınları da gö_ 
türmüşler ve hapsetmişlerdir. Me
sela, bu kamplardan birinde Polonya
nın sabık sefirinin zevcesi Madam 
Chlapovska bulunmaktadır. 

Çek matbuat bürosunun almış ol. 
duğu bir habere göre, Moskovaya kaç 
lll1ş olan iki Çek komünist lideri, 
Gotıvald ve Smeral, Sovyet, Alman 
hükumetlerinin muvaffakıyeti üzeri. 
he Praga dönmüşlerdir. 

• 

• 

HADİSELERİN iÇYUZU 
Hitlerin kendi emelleri.ne muvafık beynelmilel 
bir kanun hazırlatmakta olduğu haber verilmek
tedir. Alman hukuk ve diplomasi mütehassısları 
bu mevzu üzerinde tetkikat yapmakla meşgul
dürler. Bu kanunun mevzuu havaların hangi ir
tifadan bitaraf telakki edilebileceğinin tubi. 
tidir. 

'.Alman hukukçularına göre, karasuların hududu 
sahilden topla dövülebilecek olan kısımdır. 
Bir milletin hava üzerindeki tcısarrufunun hudu
du da tayyare dô.fii toplann erİft!bileceği saha 
olmalıdır. O irtifa üstündeki. sahanın serbest ol
ması lazım gelir. 

1 

Bu idıJianın hedefi Alman hava kuvvetlerinin 
yüksek irtifadan Holandadan ve Belçikadan ln
giltereye hücum edebilmelerini temindir. 

* l\TussoHninin büyük Faşist Konse;\ini milttefiklerin, 
Alman ihracat mallarına karşı şiddetli ambargo koy
nuya karar veulikten sonra, içtimaa çağırmış olması~ 
na ehemmiyet Vt'rilmektedir. 
Konseyde. kahinecle yapılan değişikl~lcr do bahis 
mevzuunu teşkil edecektir. 

* 
ltalya Trablr.ıstaki askeri hazırlıklarına eskisi gi-
bi clevam etmektedir. Geçen gün Musıolini, Af
rika kuvvetleri kumandanı General Balbo ile Şi. 
mali Alrikada müselliih sulh siyasetinin nasıl 

• 
tatbik edileceğini görüşmüştür. Bu mülakattan 
anlQfıldığına göre, Musaolini Alrikaclaki emel
lerinden vazgeçmif değildir. 

* Berlinde, 23 teşrinisanide Führer, üç ordu kumandanı. 
m, yüze yakın ordu erkanını kabul ederek, bunlarla 
uzwı miizakcı·elerde bulunmuştur. Bu müzakereler, 
pek gizli tutulduğl' için, dışarı hiçbir haber sızmamış
tır. Yalnız bu ic;timam Polonya hareketi başlamadan 

evvel yapılan fevkalade toplantıya çok benzediği kay
dedilınekte ve bu suretle Bitlerin bu toplantıda ordu 
erkanına miihim direktifler verdiği zannedilmektedir. 

* Naziler harbin başında Cenubi Alrikada bir is-
yan çıkarmak için mühim teşebbüslere girişmiş
ler, fakat harpten evvel ııkı bir tarassut altında 
tutulan bu tqekkül mensupları, bir suika&t yap
malanna imkiin vermeden yakayı ele vermişler
dir. Nazüerin maksadı Siyah gömleklileri mem· 
leketin muhtelif noktalannda seferber etmek ve 
bunları iki mühim merkez olan Y ohannesbury 
ile Pretoria üzerine yürütmek idi. Naziler, Afri
ka Birliğinin dört kö1esindeki Almanlarla sıkı 
bir münasebat peyda eylemi1, cümlesine silah 
clağıtmıf, laer,eyi mükemmel bir şekilde hazır· 
lamış oldukları ve mühim maddi yardımlar da 
görmÜf bulunclukları halde hiçbir feye muvaffak 
olamamı,lardır. Bu vaziyet Almanyada inkisar 
tevlit etmiştir. 

Türkiye • lngiltere 
Münasebatı 

Londra, 29 (A.A.) - Lordlar Ka
marasında Kralın nutku üzerinde ya. 
pılan müzakereyi müteakıp, Türki. 
ye hakkında hükümetten bir sual so
rulmuştur. 

Hükumet namına bu suale cevap 
veren Lord Stanhope demiştir ki: 

"Türkiye ile uzun seneler için dos
tane anlaşmalar yaptık. Bu anlaş • 
maların Türk milleti için olduğu ka
dar İngiliz milleti için de iyi olduğun 
dan herkes emindir.,, 

Dizanteriye Karşı 

Aşı Keşfedildi 
Berlin, 29 (A.A.) - D. N.B.: Al

man alimlerinden Dr. Prigge dizan. 
teriye karşı müessir bir aşı keşfet -
miştir. Şimdiye kadar böyle bir aşı 
mevcut değildi. 

---<0---

Rusya Hakkında Bir Fransız 
Ayanının Mühim Bir Makalesi 

Paris, 29 (A.A.) - Ayan azasın • 
dan Lemery, Sovyetler aleyhinde 
neşrettiği şiddetli bir makalede, Mos. 
kovanın emrile Fransadaki komünist 
tahrikatının devam ettiğini yazdık
tan sonra, Fransa •le İngilterenin 

bundan böyle her türlü şüphe ve te
reddütleri ortadan kaldırmak için 
Almanyaya yaptıkları muameleyi 
Sovyetlere de tatbik etmeleri lazım 
geldiğini kaydetmekterlir . 

Bulgaristanda Rus 
Gazeteleri Serbest 

:Sofya, 29 (A.A.) - Bugüne kadar 
Bulgaristana ithali memnu bulunan 
Rus gazetelerinin bundan böyle sa
tılmasına müsaade edilmistir. 



TA N 30. 11 - 939 

SPOR: 

Güneş 

Binası 

Satıldı 
Esefle öğrendik ki, ayda 250 lira 

ücretle kiralanır gibi senede 3100 
lira verilmek ve on s.:?nede ödenmek 
üzere 31 bin liraya BeJen Terbiyesi 
İstanbul bölgesine sr.:.tılma:;ı alaka. 
darlarca kabul edilmiş olan Tak:;im
deki Güneş klübünün binası, satın 

alma muamelesinin uzaması ve mu. 
habere ile çok vakit kaybedilmesi 
yüzünden, sahiplerince ciaha fazla 
bedelle başkasına satılmıştır. 

Sporun hükumet tarafından idare 
edilmesi gibi bir şerefi taşıyabilecek 
böyle bir binanın elden kaçması a
cınacak bir şeydir. 

Bu binanın mübayaasına intizarcn 
uzun zamandanberi İstanbul Parti 
binasının iki odasına sığınmış olan 
bölge merkezinin şimdi nereye gide. 
ceği malum değildir. • 

Umumi katibin beyanah 

Ahiren şehrimize gelen Beden ter. 
biyesi genel sekreteri Cemal Gökdağ, 
İstanbul bölge başkanı Vali doktor 
Ltltfi Kırdarla bölge binası ittihaz e
dilecek Güneş klübü binasının müba. 
yaası ve şehirde yapılacak bazı oyun 
yerleri hakkında görüşmüşlerdir. 

Umumi katip, gerek bina meselesi 
ve gerek diğer spor işleri hakkında 
bir muharririmize demiştir ki: 

Fakirlere Bedava 

. ilaç Verilecek 
~ .... 

Ankara, 29 (TAN) - Sıhhat Ve. 
kaleti, fakir halka meccanen ilaç ve
rilmesi hakkında alakadarlara şu ta. 
mimi göndermiştir: 

"Muayene ve tedavi evleri talimat
namesinin yedinci marldesinin ikinci 
fıkrasında (Fakrü hali malum ve 
musaddak olanların ilaçları mecca. 
nen verilir) diye tasrih olunduğu hal. 
de bazı mahallerde fakirlikleri ma
lum olsa dahi tasdikname ibraz ede
miyen köylü halka ilaç verilmediği 
ve bu yüzden bir kısım fakir halkın 
hükumetimizin bu yardımından fay
dalanmadığı haber alınmıştrr. 

Bir köylünün köyünden t~ı;dikna. 
me getirememesi veya kasabaya gel. 
dikten sonra hastalanması her za
man varit ve fakrü zarureti halin _ 
den anlaşıla!! bir vatandaşın da e
linde tasdiknmesi yoktur, diye ilaç. 
sız bırakılması muayenı? ve tedavi 
evlerinden beklenen gayelere tama. 
men aykırıdır. Binaemıleyh fakrü -
hali malum olanların müracaatlerin. 
de muayenelerinin icrasile be
raber ellerinde ilmiihıberi bulunmı
yanların da fakrüzaruretlerinin hii. 
kumet etıbbası tarafından takdir olu. 
narak ilaçlarının verilmesi tensip e
dilmiştir. 

--~o---

Memurlara Verilen 
A vanslann Bakiyeleri 

Ankara, 29 (TAN) - Maliye Ve. 
kaleti tarafından Vekaletlere yapı. 

lan bir tamimde, muvakkat vazife -
lerle harice yollanan memurlara ve. 
rilen döviz avanslan bakiyelerinin 
yine dövizle iadesi 18.zım geldiği bil
dirilmiştir. 

DOLMABAHÇE 

Faciasının Muhakemesi 
İzmit, 29 (Tan Muhabirinden) -

Bugün saat 14 te İzmit ağır ceza malı 
kemesinde Dolmabahçe izdiham ha- 1 

disesinin muhakemesine devam edil
di. Salih Kılıç ile Vekili Kocaeli ba. 
rosu reisi Sedat Pek mahkemede ha. 
zır bulundular. Suçlulardan Kanırdn 
mahkemeye gelmemişti. Duruşma

dan hariç bırakılmasına dair karar 
mevcut olmadığından muhakeme gı
yabında cereyan etti. Davacılardan 
Rauf Manyas ta mahkemede bulun
madı. 

Şahitlerden eski İstanbul altıncı 
şube müdürü Faile Abrak dinlendi. 
Faik Abrak, faciaya halkın büyük 
heyecanının sebep olduğunu, birinci 
gün vaka mahallinde bulunduğunu, 
ikinci gün tazim heyetleri ile ihtiram 
kıtalarına ait tertibat ile meşgul ol. 
duğunu, alınan tertibatta noksan bu. 
lunmadığını, tedbirsillık ve ihmalin 
de mümkün olamıyacağını söyledi. 

Mahkeme, şahitlerden Van emni
yet müdürü olan Abidin ile Sinop 
Emniyet müdürü Mehmet ve Artvin 
emniyet müdürü Fikrinin mahalli a
ğır ceza mahkemelerince ifadelerinin 
alınmasına ve muhakemenin de 18 i
kincikanun pazartesi gününe talikine 
karar verdi. 

Yemek ve Hayvan Bedelleri 
Hakkında Bir Karar 

Ankara, 29 (TAN) - Hususi mü
esseselerin memur ve müstahdemle. 
rine yemek veya hayvan yemi bedeli 
namile verdikleri paraların veya ay. 
niyatın vergiden muaf olduğuna dair 
Maliye Vekaleti tarafından alakn -
darlara tebligatta bulunulmuştur. 

ARSLANLARIN - FİLLERİN MAYMUNLARIN 

,7. ARKADAŞI 1001 Maceranın Kahramanı 

· ~i·TARZ~N 
( T U RK ÇE 

ve OGLU 
S ÖZL Ü) 

Hakiki TARZAN rolünde JONNY WEİSSMÜLLER 

İPEK 
Sinemasında gördüğü harikulade 
rağbet üzerine daha 1 HAFTA 

TEMDİT edilmiştir. 

Programa ilave olarak FOKS dünya haberleri ve B AY FUAD KÖP

RÜLtiYE Paris Üniversitesinde Cumhurreisi önünde yapılan merasim 

,.__._. __________ 1 .... 1 ... _._._, 

3 AHBAB ÇAVUŞLAR 
Artistleri tarafından R. K. O. filim şirketi hesabına 939 senesinde en 

son çevirdikleri, senenin en büyük ve kahkahalı filmi. 

PASTIRMACİYAN ve ŞÜREKASI 
. ... . T U R K Ç E S ô Z L Ü 

Pek Y akmda T A K S İ M Sinemasında 
~ ............... -----. ......... _._. .. , 
~ .......................................... ,. 

BU AKŞAM SAKARYA Sinemasmda 
Sinemanın en şuh yıldızı 

VİVİANE ROMANCE ' i 
PİERRE BLANCHARD 
ile beraber yarattıkları DOS 

TOİEVSKY'nin romanı 

KUMARBAZ 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

TDrkiye 
TUrkiye 

Radyodifüzyon Postalan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga Uzunlutu 
1648 m. 182 Kes. 120 ıtw. 

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

Perşembe, 30. 11. 1939 
12,30 Program ve memleket saat ayan, 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Türk müziği: Çalanlar: Fahire Fersan, Re .. 
fik Fersan, Vecihe. 

Okuyan: Necmi Rıza Ah11kan: 
l - BestenigAr pe~evi, 2 - Haşim Bey: 

Bestenigar şarkı (Kaçma mecburundan), 
3 - Mahmut CelAlettin Pş.: BestenigAr 
şarkı (Eyler tahammül), 4 -Udt Cemil: 
Bestenigar şarkı (İstedin de gönlürn.Q ver
dim), 5 - Refik Fersan: Tanbur taksimi. 
6 - Dede: Bestenigar şarkı (Ben sen! sev
dim seveli), 7 - Rıtat Bey: Saba zemzeme 
şarkı (Hayali yare değme), 8 - Dede: 
Uşşak şarkı (Gitti de gelmeyiverdl.), 9 -
Bayati saz semaisi. 13,30 - 14.00 Müzik 
(Karışık hafif müzik - Pl.). 

"- İstanbula beden terblyesi kur
sunu teftiş ve bölgedeki bazı işleri 

tedvir etmek üzere geldim. Klüpleri -: 
teftiş edeceğim haberi doğru değil
dir. Beden terbiyesi kursu Uludağa 
staj için gidecektir. 

Müzik Dersleri 

lslah Edilecek 

~ATROLAR 1, haveten 

filminde takdim ediyor. Monte. 
karlonun lüks ve ihtişamı arasın. 
da yaşayan maceraperest bir ka

dının hayatı ve aşkları ... Rulet... İhtiraslar . . • 
EKLER JURNAL en son dünya ve harp haberleri. Bu

gün KIZIL DANSÖZ filminin son matineleri ••••' 

18,00 Program, 18,05 Memleket saat a
yan, ajans ve meteorolojj haberleri, 18,25 
Müzik (Radyo caz orkestrası), 19,00 Ko
nuşma (Ziraat saati), 19,15 Türk milziği: 
Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çağla, Refik Fer
san, Kemal Niyazi Seyhun. 

1 - Okuyan: M uıtafa Ça(llar. 
Güneş klübü binasının alım satım 

işi hakkında hiçbir malıimatım yok. 
tur. Bunun gazetelere de ne suretle 
aksettiğini bilmiyorum.,, ' 

Pazar günkü maçlar 
Pazar günü Fenerbahçe - Pera ile 

Galatasaray da Beşiktaşla, Taksim 
stadında Stad kupası için karşılaşa. 
caklardır. 

San krrmızılılar, Beşiktaş karşısı
na en kuvvetli kadrolarile çıkacak. 
lardır. Fenerbahçe • Pera maçına ge
lince, Pera bugün için en kuvvetli 
ve temiz oynayan takımlar arasında 
yer almaktadır. Fene.rbahçclilcr de 
Pera maçına yeni bir kadro ile çıka. 

caklardır. 

Dahiliye Vekili 
Ankaraya Dönüyor 

Ankara, 29 (TAN) - Bir müddet. 
tenberi seyhatte bulunan Dahiliye 
Vekili yann şehrimize dönecektir. 

AÇIK TEŞEKKÜR 
1'ekirdağ mebusu Cemil Uybadln 

ve ailesi, büyük kayıplarından mü
tevellit en acı günlerinde yüksek ve 
asil alaka ile teselli veren mektup ve 
telgraf göndermek, ziyarette bulun. 
mak ve cenazeye iştirak etmek su
retile kendilerini müteşekkir ve min
nettar bırakan bütün dost, akraba ve 
arkadaşlarına arzı minnettari eyler. 

Ankara, 29 (TAN) - İlk ve orta 
okullarda müzik dersini daha ve
rimli bir şekle koymak, okunacak par 
çaların söz ve sesini muayyen bir re
pertu varda toplamak gibi esaslar üs. 
tünde tetkiklerde bulunmak üzere 
Ankara konservatuvarı ve müzik öğ
retmen okulu profesörlerinden mü • 
teşekkil bir komisyon kurulmuştur. 

Bu hususta Ankarada bulunmıyan 
muallimlerden istifade edilecek ve 

Şehir Tiyatrosu 
TEPEBAŞI • O R A M ., KISMINDA 

Bu akşam saat 20.30 da 
e ŞEYTAN. 

Komedi Kısmı tstiklll caddesinde 
Bu akşam 20,30 da 

• KAN KARD EŞLER • 

Halk Opereti 
Bu ak:iam (Eski Çai:ilayanda) saat 21 de 

.• GÖNÜL BELASI • 

Sadi Salonu 
önümüzdeki ders senesi için bu ders MuallA - SalAhattln Pınar ve arkadaşları 
hakkında daha verimli bir usul tat- Her akşam Saz _ Caz - Varyete 
bik olunacaktır. Pazar gUnlerl matine 

İnh~sarlar Umum Müdürlüğü İlônları 
Cinsi M lktarı Muhammen B. 

Lira Kr. 

Muhtelif banda 16 kalem - . 
Perde imali ve 19 adet 415 00 
vaziyye işi 
Muşamba dö- 160 M2 220 00 
§eme işi mukav-
va ile birlikte 

% 7,5 teminat 
Lira K r. 

31 12 

16 50 

Eksiltme 
tekil saati 

Pazarlık 15 
" 15,30 

,, 16 

1 - Nümune ve ebat listesi mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı üç kalem 
malzeme pazarlık usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri muvakkat teminaUarı, pazarlık saatleri hizalarında 

yazılıdır. 

III - Pazarlık 5 - XII - 939 günü Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki 

alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Nilmuneler her gün sözü geçen şubede görülebileceği gibi banda ebat lis

teleri de alınabilir. 

v - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa-
ralarile bir11kte mezkur komisyona gelmeleri. (9867) 

GA YRIMENKUL SATIŞ ILAN.I 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bay Cemil Molla Üryaninin 18854 Hesap No.sile Sandığımızdan aldığı (18000) 
liraya karsı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hak
kında yapılan takip üzerine 3202 No.lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı 
maddesine göre satılması icabeden Beylerbeyinde İstavroz elyevm Bostancıbaşı 
Abdullah ağa malı. Nakkaş halenAbdullah aia sokak eski 75 ye-
ni 75, 77 79 kapı No.lu tapu kaydında maa müştemilAt köşk 
ve dağ mahalli iltraz senedinde maa müştemilAt üç bab köşk ve halen bi
ri biiyük ve diğeri kuleli köşk namile maruf iki köşk ile bahçe ve diğer milştemi
lAb ve derunlarına cari 4 masura mailezizln tamamı bir buçuk ay müddetle açık 
artbrmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen (1525) 
lira pey akçası verecektir. Millf bankalarımızdan birinin teminat mektubu da ka
bul olunur. BirikmJş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresl ve taviz 
bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 1 - 12 - 939 tari
hinden itibaren tetkik etmek isteyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bu
lundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartnamede ve takip 
dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıka
rılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci art
tırma 15 - 1 - 940 tarihine müsadit Pazartesi günü Cağaloğlunda kfıin San
dığııruzda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul milkellefiyetile 
Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taah
hüdü baki kalmak şartile 30 - 1 - 940 tarihine rnüsadif Salı günü ayni ma
halde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. ·Bu arttırmada gayrimenkul en 
çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerlle sabit olmıyan alaka
darlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarlfe dair 
iddialarını ilfln tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hak
ları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin payla~masından hariç kalırlar. 
Daha fazla maliimat almak isteyenlerin 938 - 53 dosya numarasile Sandığımız 
hukuk i~leri servisine müracaat etmeleri ıuzumu ilAn olunur. 

* * DİKKAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek isteyenlere 

rnuhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz etmemek üzere ihale 
bedelinin yarısına kadar borç vermek suret ile kolaylık göstermektedir. (9882) 

dar kız var. 

1 - Nihavent peşrevi, 2 - Rakım: m
havent şarkı (Ne yanan kalbime baktı), 

3 - SalAhattin Pınar: Nihavent şarkı (HA
tA yaşıyor), 4 - Arif Bey: Nihavent şar
kı (Söyle nedir baisi zarın), 5 - FaJz Ka
pancı: Nihavent şarkı (Gel !(Üzelim Çamh
caya), 6 - Eviç türkü (Elveda dost deli 
gönül). • 

2 - Okuyan: Safiye Toka~ 
1 - Udi Mehmet: Hüzzam ı;arkı Açmam 

açamam), 2 - Bimen Şen: Hüzzam şar
kı (Silki'ında geçer), 3 - Sadettin Kay
nak: Hüzzam türkü (Çıkar yücelerden) 
((Radife müşterek), 4 - İzmirli Hayri: 
Hüzzam şarkı (Ölürsem yazıktır). 

3 - Okuyan: Radife Erten: 
1 - Lemi: Karcığar şarkı (Hüsnüne et

van nazik şan senin), 2 - Sadettin Kay
nak: Bayati şarkı (Ömrümün neşesiz geçti 
baharı), 3 - Türküler: Yabandan geldim 
yabandan, Yine yol vermedi Acem dağla· 
n; Yine de kayna11p coştu (Mustafa, Sa
fiye, Radife), 20,15 Konuşma (Doktorun 
saati), 20,30 Türk müziği (Fasıl heyeti), 
21,15 Müzik (Küçük orkestra - Şet: Necip 
Aşkın): 

1 - Joh. Strauss: Sür'atleşme (Vals), 
2 - Willi Lautenschlager: Prirnavera 

(Arjantin seneradı), 
3 - Frederiksen: Halle meydanı balesi, 
4 - Carı Robrecht: Tezat (Potpuri), 
5 - Brahms: Macar dansı, N o. 5 - 8, 
6 - Armandola: Venedikte mehtap, 
7 - J'oh. Strauss: Bu nağmeler seni 

sarsın, ey dünya! 
22,00 Memleket saat ayan, ajans haber

leri, ziraat, esham - tahvilAt, kambiyo -
nukut borsası (Fiyat), 22,20 Müzik (KQ• 
çilk orkestra - Yukardakl programın de· 
vamı), 22,35 Müzik (Senfonik parçalar ~ 
Pl.), 23,00 Müzik (Cazband - Pi.), 23,25 • 
23,30 Yarınki program ve kaparu!J. 

Büyük Fuat paşa, bu kumandayı tam zamanında 
vermiş. Doktor gider gitmez yattı. Profesör Akil 
MuhtarJa Süleyman Numan bir teşhis koydular: 
Sürmenaj. 

( 

1 

IE5) 
l!2) IE:· rc5l 

U2) 

- Deyindi garik! O kadar höce kafalı olmıı 
lım. 

- Saklamaz d a ahretlik. Ben önce fakir güzel 
kızlara yardım ederim, sonra ötekilere deyipbatır. 

- Allahın bildiğini senden benden mi saklıya"'! 
cak? 

.ı 

Bunu haber alan Iran büyük elçisi Erfaüld~vle 
Prens !\.llrza Rıza Daniş Han, Paristen bir telgraf 
çekerek adadaki köşkünü doktor Ferhadın emrine 
verdı ve istırahat sebeplerinin tam yı.pılması içint 
adamlarma teller çekti. 

~""',. . .....,..,...,,._,, .. ,..www .... wwwwww4 ..... ,,. ........ -""""""ı~ .. ,_......"ıaı~ı-11...,,.~..,.----------------------'-' Ve doktor Ferhat şimdi on dokuzuna basmış 
kızını diışündtıkçe sessiz sadasız, derm derin ağlama· 
sında devam ederdi. · Doktor Ferhat, sürmenajdan kurtuldu, fakat ci

ğerlerinden şüphelenmesi lazım geldiğini öğrendi. 
O hafta ıçinde de Kafkas cephesine memur edildi. 
Umumi Harp patlamıştı. Doktor, Kafkas c~phesi 
mevsimleriııir. ne olduğunu pek iyi tahmin ediyor 
ve akciğerı ile alay ediyordu: 

- Kırk dört yıl sereserpe nefes alıp durdun, Kaf. 
kasta görürsün gününü! Kan tüküreyim, falan de
me, silecek mendil bulabileceğimden şüpheliyim. 

Doktor Kafkastan kurtuldu: Doktor Miralay Sü
leyman Emin bey doktorun sıhhi vaziyetini biliyor
du. Sah.:-a sıhhiye müfettişliğine iltimas etti, Akde. 
niz sahilleri teftiş heyetine tayin ettirdi. 

Ve dort uzuı~ harp yılı geçti. 
Boclruır _ Fethiye - Anamur sahilleri. Akc1e11izin 

katmerli günesi, insanın içine dolan ve mesamele
rinden tPl tel fışkıran güneşi. Kuz<::!y meltemleri. 
c~phc gerilc?:"inin açlıklarına, sefaletlerine nisbetie 
bi.ruz daha tokça veya tokurnsu bir h:Jyat, doktoru 
kurtardı. 

Doktor tanıştığı harp zenginlerine bıkmamac·a 

söylerdi: 
- Havadan bu kadar kazanıyorsunuz, okkasTnı 

üç kur~şa aldığınız şekeri sekiz liraya satıyorsunuz. 

YAZAN: AKA GÜNDÜZ , .. No. 15 
Ne olur, şu Bodrumda, Fethiyede bir sanatoryom 
yaptırınız. Söz veriyorum, bu sanatoryomda ölünt!e. 
ye kadar boğaz tokluğuna çalışacağıı"ll. 

Tabii kimse aldırmadı. Aldırmadıkları şöyle 

dursun doktora sanatoryum delisi bile dediler. Dok
tor manyak değildi. Fakat melankoliye tutulmuştu. 

Olen karısını hali seviyor ve nerede olduğunu bir 
türlü bula..."lladığı bebeğini düşünüyordu. Vakit, va
kit gerçekten deli gibi mırıldanır, p:ı;:-maklarile he. 
sap eder, ölümünden, diriminden bir şey bilmediği 

kızının yaşım bulmıya çalışırdı. Bu yaşın bir tarih 
noktası vardı Abdülhamidin yıldönümü ... 

le99, diye mırıldanır, 19 ağustos. Abdülhamidin 
yirmi beşine, yıl.dönümü. Bebek bir gün önce doğdu. 
Hürriyet senesi olan 1908 e varmıya dokuz yıl. Bu
gün 1918 de clduğumuza göre .. Eğer sağsa şimdi on 
dokuz yaşında olması lazım gelir. 

Ve sessiz sadasız, yavaş yavaş sarsılarak ağla. 

mıya başlardı. 
Onun bu ağlayışını, kapı aralığından, pencere 

köşesinden tesadüfle görenler hemen hükümlerini 
bastırırlardı: 

=- Bizim doktor sahiden sanatoryum delisi ol. 
muş, yen~ zenginler sanatoryum yaptırmıyorlar dıye 
kendı kendine kon~p ağlıyor. . .. 

- Harp bitse de tedavi için Istanbula gitse. ı 

- Bir elektrikli filet icat olunmuş, delilerin ka-
tasma takke gibi geçiriyorlarmış, ~çine elekhik ve
riyorlarmış bir iki ayda zır deli bile olsa akıllanı

yormuş. 

- Daha eskiden buzlu su ile ~ğlam kızılcık 

sopası kullınırlarmış. 

- Yoo .. Doktorumuza onu reva görmem. Çok 
iyi adam doğrusu. Ne askerlik muayenesinden anafor 
alıyor, ne gelen bastarladan vizite parası. 

- Dan dünyada tek başına adam. Parayı nide. 
cek? Aldığ1 aylığın yarısını fukaraya dağıtıyor. 

- Laf aramızda .. Diyorlar kit dağıttığı aylığını 
her nedense hep fakir güzel kızlara dağıtıyormuş. 

Bu fukaranın ihtiyan, çirkini yok mu? 
- Bugünedek bekar kalmış. Arada bir güzel 

kıza bakm~: hakkı değil mi yahu ? 
- Kasab a, köy kızlarına yan bakacağına Izmire 

gitsin, Sakallının evinde Mezondore'de istediği ka-

* Doktor Ferhat harp boyunca Akdeniz kıyıla.. 
nnın küçük kasabalarında vazüe gördüğü için bü
tün memlekette olup bitenlerden pek o kadas habe
ri yoktu. Gerçi iki üç kere lzmire gitmiş ise de bir 
ikişer gün kaldığı için kimse ile uzun uzadıya konu.. 
şanıamıştJ K.ımse de ona bir şey söylememişti. Ku· 
laktan dolma havadislere pek ehemmıyet vermezdi. 
Cahil ağızlarda haber çığ gibidir, mesafe uzadıkça 
büyü:-, deyıp geçerdi, Bildikleri çok azdı: Bir taklm 
yerden bitme tacirler şekeri, gazı, ekmeklik unu 
hükumetteL. i.ıç kuruşa, beş kuruşa alıyorlar, eldeD 
ele devrediyorlar , halka beş liraya sekiz liraya satı. 
;orlar. Halk ses çıkarmıyor, çünkii hükumet, iş.. 
ler kötü gittiği nisbette azgınlığı, zorbalığı., zalimli
ği arttırıyor. 

Bir devlet harpte yenilmiye görsün, dış düş.. 
manlardan başka içinde de iç düşmanlar türer. Yı.k
mağı tamamlayan bu iç düşmanlardır. 

Doktor Ferhat bu düşünceleri arasında bir şeye 
çok üzülürdü. Lohusaların gıdasız ve kundaktaki be. 
beklerin sütsüz bırakılışlarına. 

• (Devamı vnr) 
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TAN 
ABONE BEDELi 

Tllrklyo Ecnebi 

1400 Kr. 

750 "' 
400 • 
150 .. 

1 Seno 
6 Ay 

3 Ay 
1 Ay 

2800 Kr. 
1500 ,. 

800 "' 
300 .. 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet surasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kurU:ıluk 
pul ilflvesi Hlzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Yeni Baremde 
Ortamektep 
Muallimleri 

•• 
O nümiizde bulunan UZUfi bir 

mektubun altında, 22 mualli. 
in.in hnzası var. Bu mektubu yazan
, lar dılvalannı, şu satırlarla izah et
!Cxı.ektedirler: 

''- Hatırlarsınız: 1936 yıbnda, 
1'ıaarif Vekili Saffet A:tıkan bir ka. 
l'ırt vermişti: Bu karara göre, ilk o
~kuı öğretmenleri nasında bit imti
lhaıı, yapılacak, ve muvaffak olanlara 
' jortamektep muallimliği yapmak im-
.lanı kazandırılacaktı. Maksat, hem 
ı.rtamekteplerde şiddetle sezilen mu. 
"ilim. ihtiyacını azaltmak, hem de, 
ilkınektep muatlimlerine bir ilerle. 
1ne yolu açmaktı. Ve biz hepimiz, bu 
ka:rarı, büyiik bir sevinçle karşıla. 
dık. Bir müddet son:ra bu iş için iki 
kurs açıldı. Bu kurslardan birincisi, 
l'İlayet merkezledindeydi ve "tahri. 
ri,, idi. İkinci kurs ise, "sözlü,, ola
:rak, Anlcarada Gazi Terbiye ensti. 
1iisünde açılmıştı. 

Bu iki kurstan geçen ilkmektep 
Jtı.nallimleri, A - B - C adlarilc üç 
kısına ayn1acaktı. 

A kısmına seçilenler, do~rudan 
doğruya "ortaınektep muallimliği 
ehliyetnamesi,, alacaklar, ve orta 
tedrisat kadrosuna geçeceklerdi. 

B kısmına seçilenler - yani claba 
az liyakat gösterenler • Gazi terbiye 
enstitüsüne talebe olarak alınacak. 
lal'~ öğretmenlik vazifelerinden me
zun sayılacaklar, - ve biitiin masraf
lal'l maarife ait olmak üzere - 3 dev
relik bir tahsil göreceklerdi. Bu üç 
devrede muvaffak olanlara ise: "Ga. 
2 i Terbiye Enstitüsü diploması,, veri
lecekti. 

C kısmına seçilenler ise, muvaffak 
olamamış sayılacaklardı. 

:Nitekim, söylenildiği gibi de ya. 
Pıldı: Ve açılan imtihanlara, binler
ce ilkmektep muallimi girdi. Ü<' dev. 
l'eden birinde bu sayede, 500 kadar 
Jtı.uallim, ortamektcp kadorosuna 
ıteçıniye muvaffak oldu. Bu teşehbü. 
stln bize en cazip görünen taraft B 
ktsınına girebilmekti. Hatta, birçok 
llkrnektep mualfünleri, A kısmma 
~çildilderi halde, haklarından vaz. 
geçip, enstitiiye girdiler: Zira, diplo. 
Jtıa almayı, bir ehliyetnameye tercih 
~diyorlardı. 

llal'buki, yeni barem kanununda 
§Qyle bir madde var: 
"- Lise derecesindeki bir tahsil 

ib:c:rine en az bir yıllık mesleki tah
sil görenler, 12 nci deTeceden maaş 
~lırlar, ve dört senede bir terfi eder. 
ler." 

Biz de, yani _ "B,, kısmına ayrılıp 
diploma alanlar _ bq maddeye dahil 
8<lYıldrk. Fakat, "Gazi terbiye ens
titüsü mezunu,, addolunmadık: Bun. 
dan da, hem maddeten, hem manen 
~lll'ar gördiik. Zira, Gazi terbiye ens. 
titüsii mezunları, hem 12 nci derece. 
l'e dahil sayılıvorlar, hem de, 3 senc
d~ bir terfi ettiriliyorlar. Biz hem bu 
llitnetlerden mahrum kaldık, hem de 
" •'alaylı mual'lim., sayıldığımız i. 
~lrı. - izzetinefsinıiz rencide olundu. 
lralbuki: 

l - Biz, bir senelik mesleki tahsil 
tö'hnüş sayılıyoruz: Fakat, maarifi. 
tllizde, 12 ay fasılasız tedrisat ;vapan 
hir senelik mektep 'yoktur. Bütün 
llı.ektcplerimi.z, en fazla 9 ay tedri .. 
tıat Yaparlar. Onun icinde de bir ta. 
kıtn tatiller bulunur: Biz ise, 12 ay 
tahsil gördiik, i.istelik de - resmi ta
ti1Ier ıniisteıma _ bir tek gün bile ta. 
ti] Yapmadık. 

2 - A:vrıca • yiiksek okulların son 
lSltııf talebelerinin devam edebilecek. 
lerj inkılap derslerine devam edjp 
lllltihan verdik. 

3 - 12 ay süren 3 devrelik tahsil 
(Devamı altıncı sayfada) 

__________________ .... ______________ .... ________ ,a..~------------~--~--------------..... --~-----, .... 
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Babıalinin Şımarık Çocuğu: 

NiZAMEDDİN NAZİF 
O nun Babıaliyi zarif bir 

kostüme sokulmuş 80 
kiloluk bir yumruk halinde 
dolaşbğı ve dehhaş bir sillei 
Rabbani gibi derdmend Fa
tihin ensesinde gürlediği za
maınlardı. Kendisin.den elektro 
melmniık bir afetin hıfyetile 

bahsedilir, hazan "Min ferril 
vesvas .... ,, ayeti okunur ve o, 
kapıda göründüğü vakitler, 
renkler çekilerek "buyurun ce
naze namazına!,, denirdi. Her
halde hu Makedonyalı Semer

kand bahadiri, Babıaliye bir 
Alemdar baskını vermişti. 

Ben "Kara Davud,, u okuduğum 
zaman "galiba bu bir mis en scene,, 
"Bir yaz fırtınası..,, dedim. O had
sizce kalkmış yumruklar, o sonsuz 
göklere sığmıyan gürültü mahşe
rinden sonra, mantık okutan bir 
mütevazi hocanın selim takririni, 
bir nisan gününün durgun huzu
runu, hatta boynunu büküp te kı
zara kızara aşkını itıraf eden ma
sum kızın afü cıvıltısını getiren öy. 
le cümleler vardı ki!. Nizam bize 
çok şeyler, başka şeyler getire
cek, diye düşündüm. Ama onun 
sermayesi kuvvetli bir eczayı tıb
biye deposu gibi, kültür stoku yeL 
gin bir fikir attarı kesileceğini ne 
bilirdim?! 

Fatihe yaptığını, kısn bir müd- • 
det sonra sanate de yaptı ve uy. 
sal sanat, Nizamın elinde, her tü
yünden bir ses çıkan Deccalın eşe.: 
ğine döndü! Tarih, edebiyat, mizah, 
politika, tenkit, kronoloji, röpor. 
taj ... Vesaire; şüpheli esnaf gibi 
kaçıştıkça o mehip ihtisap eı.ğası, 
önüne çıkanın yak.asına yapışıp 

bastı palayı! Hayır, hayır, O ince 
mütefekkir, altında halis kan bir 
Aneze atile Yermuk melhamesinde 
yaralıdan yaralıya su taşıyan bir 
ideal gazanferid.ir ki, Bunun için 
Babı.8.linin aziz şımarık çocuğu ol
muştur. O fikir ufkumuz i.1zerinde 
kimsenin kızmadığı sevimli bir teh. 
zil mısraı gibi durur! 

*** Yeni tanıştığımız sıralardı. 

Bir arkadaşla Kadıköyünden dö
nüyoruz. İskelede Nizama rastla
dık. Vapur ayrılmak üzere ... O, tek 
başına merdivenli iskeleye çıkmış; 
yüzüme bakarak arkadaşıma - rüz
garın bana getiremediği - bir şeyler 
söylüyor. Döndüğü zaman: 
, - Ne diyor yahu Nizamettin? 

Diye sordum: 
- Sana küfrediyor, dedi. 
- Neye acaba? 
- Hiç içinden gelmt:r, onun ba-

zan böyle yapması şarkı söylemek, 
yahut çiçek koklamak nevinden 
duyduğu ve dayanamadığı bir ih
tiyaçtır! 

Güldüm. Denizlere uzanmış kür
sü gibi bir iskeleye çıkıp, ağzını 
rüzgara vererek karnı doyunca 
küfreden adama ne c!enir? . ... 

Manzara, ki bizim görüş iz'anı
mıza yalancı şahitlikle zevk alır. 
o, hüsnüniyetimize, ne gafletli 
tahmin külahları giydirmez? Ni
zamın gani irfan varlığı ile 
zengin s a m i m i y e t i n i pıt.. 
raklı karpuz kabuğu gibi örten hu. 
şunet ve şamata havası da böyledir. 
Kılıcı kınından çekiyorsunuz, muz 

çıkıyor! 

Onun bütün mevcııdiyetini mat
buata vererek kendi hayatını nasıl 
heder ettiğini yakın dostları iyi bi
lirler ve zaman zaman da mütees
sir olurlar. Bir gün evine gitmiş. 
tim. Sandalyalar biribirine küs
müş sırtsırta oturuyor, biri masa
nın kenarına zıplıyan terliğin teki 
kapı ardına yüzü koyun yatmış, ağ
lamakta ... Perdeler hatır için idam 
edilmiş gibi asabiyetle pencere ke. 
narlarına sarılmışlar ... Bir sandal. 
yanın üstüne çömelen haşmetlu 

Yazan: Feri dun · Osman 

üstat Kara Davut kahvaltı yapı
yor! 

- Nizam, dedim, odanln bu ha
lini Fatih göreydi: 
Perdcdarı mikünet der kasn kayser 

ankebüt! 
Mısramı bir daha söylerdi. ve ga-

1iba eskisi kadar haklı olurdu! .... 
H ayat onun celadetini fazla 

hırpalamadı, hele memleket 
meselelerindeki hararetini azalL 
madı. Fakat kışrını işledi, tehev. 
vürleririe "tacte,. getirdi. Ve bir 
zamanların hoyrat "Harici,, sin
den temkinli bir fikir adamı, zarü 
bir diplomat çıkardı. Bu istihale
de; muharrirlikten ve ev erkekliği 
yapmaktan böyle bir hamaratlığa 
vakit bulamıyan aziz arkadaşım 
Suat Dervişin ne dereceye kadar 
rolü oldu, kestiremiyorum. Zanne
derim Nizamettin Tepedelenli; te
pe delip göz çıkarmanın • bilhassa 
Hitlerden sonra • siyaset olmadığı-

nı kavrryarak nihayet politika öğ
renebildi. ... 

- Merhaba Feridun Osman, 
kükreyişile odama giriyor, nasılsın 
anacığım! Sana bir yazı getiriyo
rum, Karpatlar dolayısifo Orta Av. 
rupa mukadderatı babl,1da... Be
ğeneceksin sanırım yanil Tamam. 
lıyacağım burada ... 

Yandaki odada bir masaya ge
çerek başlıyor. Kazüs Beli - İlanı 
harp sebebi - Iatince yazınca 

Casus belli oluyor ve nizam bu 
casusu kağıdın başında belirttikten 
sonra, masada oturduğu halde, ya. 
zısının başından yok o1uyor. Şim
di sağındakine Eba Müslim Hora. 
saninin karısı Hind'i tarü ederken, 
bir diğerine Galiçya ötesinde kö
püklenen bir dalganın Ege sahille_ 
rinde çağlayan sesi niçin dinlemi. 
ye mecbur olduğunu anlatıyor ve 
farkında olmadan musikisine alış
tığınız kendi sesi yavaş yavaş ara. 

Albüminle Yağ v.e Şeker •• __ 
Y emeklerde bu üç türlü gıda

nın esas olduğunu şüphesiz 
bilirsiniz. Onlar olmayınca, insan 
yaşıyamaz. 

Bu üç türlü gıdamn verdikte. 
ri kaloriler bilinince, insan kendi. 
ne bir günde IHzumlu olan kalori
yi onların her hangi birinden al· 
masmda bir fark olamıyacağı zan. 
nedilirdi. Halbuki onlardan her bi
rinin vücutta göreceği iş başkadır. 
Vakıa biri eksik ve üçünün arasın~ 
daki muvazene bozuk olunca. vü
cut ötekilerden yakarak, tek
mil işi gene görür. Ancak ayni 
masrafla değil... Mesela üzüm şe
kerinden çıkacak 100 kaloriyi ye
rine getirmek ıçın, albüminden 
133, yağdan 115 kalori lazım olur. 
Kana karıştıkları vakit, iizüın şe. 
keri haline gelen maddeler hile 
doğrudan doğruya iizüm şekerin. 
den farklıdır: Mesela 100 kalori ü
züm şekerinin ışını nişastadan 
105, ba:vağı kahve şekerinden 
102,5 kalori görür. 

Ayni işi fazla masrafla görmek 
bir kere israftır. İsraf para cihe. 
tjnden olmasa da, vücudü yoraca
ğı için, sağlık bakımından mühim 
bir zarar olur. Mesela insan bir 
gün hiç çalışmadan yaşamak ve 
tabii hararetini muhafaza etmek 
lHzumlu olan 1500 kaloriyi şeker· 
le ve yağla çıkaracağı yerde, yal. 
nız albüminden çıkarmak isterse, 
2000 kaloriye ihtiyacı olur. Böyle 

yapınca da, kışın vücudünü eritir, 
yazan da nefesi daralır ... 

Bunlara meydan vermiyerek. Hç 
türlü esas gıda arasında muvaze. 
neyi temin etmek için onlardan 
her birini şu nisbette yemek iyi 
olur: 

Albiimin 70 gram, yağ 50 gram, 
kanda iizüm şekeri olacak karbon. 
lu idratlardan da 380 gram ... Bun
lar insana 2900 kalori verirler. 
bu kadarla da tabii harareti muha
faza ederek yaşamak ve ufak te
fek hareketleri yapmak mümkün. 
dür. Adale işi çoğalınca, - mcse. 
la çokça yol yfuümek, ağır bir iş 
görmek - ihtiyaç değişir. O za. 
man karbonlu idratlardan - me. 
sela ekmekten - 700 gram ilave 
etmek ister. Bununla kalori mik
tarı 3600 e çıkar ve mekanik he
saplarına vurulunca insan bir ~Ün
de 111,520 kilogram metrelik iş 
görebilecek kadar kuvvet bulur 

Hususi evlerde adam başına 50 
gram yağı esas tutarsanız, ve et
lerdeki yağı da tahmin ederseniz, 
sebzelerdeki yağın da deve-de ku. 
laktan daha az olduğunu dfö~üne. 
rek, yağın bir buçuk misli kadar 
albümin ve yedi buçuk misli kn. 
dar da karbonlu idrat muvazeneyi 
aşağı yukıın temin eder. Adalele
riyle biiyük iş görenler de fazla 
ekmek yerler. 

Yemek muvazenesinin en basit 
olan tarafı da bu üç türlii esas gı· 
da arasındaki muvazenedir. 

lanryor ve seviniyor. Odaya giri
yorum, Nizam gitmiş ve masaya 
bir sürü izahnam.e ile bir alay da 
esbabı mucibe bırakmış! Ortasın
dan parmakla delinnuş boş bir 
Boğaziçi paketi, bir kaç zeytin çe
kirdeği ile biraz ekmek kırıntısı 

ve peynirden beyaz saçmalar! 
Günlerce bahsi geçmiyor. gö

rünmüyor .. Bir gürr Babıali yoku
şunda karşılaşıyoruz. 

- Anacığım, ben de sana geli
yordum. Enteresan olacağını um
duğum bir yazı vereceğim. 

- Neredeydin yahu Nizamül. 
matbuat? 

Kızarır gibi oluyor, kaşlarını ça-
tarak: 

- Nerede olacağım çocuğum? 
Buralardayım. Kaç gün oldu ki se
ni görmiyeli? Ankara dönüşü bir 
de Romanyaya kadar uzandım. 

Ve arasıra Tahrandan İskende-,. 
riyeden, Atinadan selamlarını alı
yoruz, ama o kendini hiçbir yere 
gitmiş addetmiyor, ruhu aramız
dadır; aksini iddia edip te, bir pa
para ziyafetine diz çökmek işimize 
gelmiyor! .. 

:Jf..U 
Güzide dostumun en hayran 

olduğum meziyeti şüphesiz 

saf ve hakiki milliyetçiliği ile me. 
deni cesaretinin mert seciyesi, ve 
pervasız boşanışlarıdır, diyebili
rim. Milli mevzularda, Türk ka.. 
rakterini ve azmını, bazılarına 

mübalağa gibi gösterecek kadar 
katiyetle ortaya atıp, müdafaa eL 
mesini bilen Nizam, düşündüğünü 
hiç kimseden bir zerre dahi çe
kinmeden söyliyerek, sözünün ar
kasından cesaretle yürüyen fikir 
dilaveridir. 

Bir akşam bütün matbuat er~ 
kanı Rus konsolosluğuna davetliy
di. Sofra dostane nutuklarla açıl
dı. Fakat bir arkadaşımızın Türk 
mukadderatım komşumuz SovyeL 
!erin dostluğile ve hatta himaye
sile mukayyet gibi gösterecek çap. 
raşık bir cümlesi, onun şuur nam. 
!usundaki barutu birdenbire ateş
ledi: 

- Hayır, diye atıldı, bu mukad
derat ancak müsavi derecelerle 
birbirine bağlı olabilir. Sonra 
Türk matbuatı büyük dostumuz 
Rusya ile, inkişaf hamleleriyle a. 
lakadar olur. Ve fakat biz, ne ya
zık ki, Rus matbuatında, mesela 
Journal de Moscou'da, Türkiyeye 
dair, Türk hayatına dair tek satır 
bile bulamayız. 

Müdahale mecliste bir fırtına gL 
bi gümleMişti. İntibam ev sahip
lerine soğuk, antipatik gelebilme
si ihtimali, hele bu işlerin şu mec
liste müzakere mevzuu olması, 

herkesin zihnini bulandırmıştı. 

Musahabe çığnndan çıkar gibi ol-
.ı 

du. Sovyet General Konsolosu ee.. 
vap verirken, muhtelif arkadaşlar 
muhtelif zaviyelerden fikir yürü. 
tüyorlardı ve konuşma ciddiye 
yaklaşarak bir siyasi kongre hava
sı alıyordu. Nasıl oldu bilmem, sö
ze karıştım: 

- Arkadaşlar, dedim, zannede
rim dost Rus Konsolosu, bizleri 
buraya birkaç hoş saat geçirmek 
ve aradaki samimiyeti takviyeye 
bir fırsat daha vermiş olmak için 
çağırdı. Biz, yine öyle yapsak 'ta, 
iki memleket siyasetinin idaresini 
yine Hariciye Vekillerine bıraksak 
galiba doğru olacak! 

Latifem hepsini tatmin etti ve 
münakaşa kesildi. Fakat Nizamet.. 
tin, çakı;ya makas dediği için, de
nize atılıp ta boğulurken, elini u
zatıp, parmaklariyle makas işareti 
yapan inatçı Abaza gibi: 

- Öyle olsun, diyordu, la.kin 
hakikat benimle beraberdir! 

••• Nizamsız Türk matbuatını düşü-
nüyorum da, gözümün önüne vi
yolonseli ve onu çalan virtüoz'u 
eksik bir orkestra geliyor. 

Bülus, 'M elituh ·: 

Almanya Ve 
Cenubu Şarki 
Avrupası 

Yazan: Z. Thevenin 

P a:riste çıkan "Le Temps,, gaze
tesine Romanyadan yazılıyor: 

Rumen politika buhranı, Alman
ya ile Romanya arasındaki ticari mü
zakerelerin ve Almanyanm bu hu
sustaki niyetlerin.in inki tama işaret. 
tir. 

Kimsenin şüphesi yoktur ki, Rayş
hın cfjplomatik ve politik hareketleri
nin en mütemmim unsUl'u, dai.m.a 
"blöf,, o1muştur. Almanya son yıllar. 
daki zaferlerinde, daima blöfü bir si
ifth gibi kullanmıştır. 

Bugün, Almanyanın, müttefiklerin ablo
kasını tesirsiz göstermek isteyisinin, ve bu 
maksatla geniş bir propaganda yapı~ 
iki gayesi vardır: 

1 - Dahilde, halkın maneviyatını tak
viye etmek, 

2 - Hariçte ise, büyük demokrasilerin 
itibarını sarsmak ...• 

Almanya, cenubu şarki Avrupasile alıo 

verişini genişletmekle müttefiklerin ablo
kasını, büsbütün tesirsiz bıraktı~ına da 
dünyayı ikna etmek arzusundadır. 

Onlar, - Macaristan bertaraf, - :yalnız 
Romanyadan, Yugoslavyadan, ve P.ulga
ristandan aldıkları mahsulün, Alınan mil
letinin iktısadl hayatını sarsmak, ve Al
man milletini gıdasız bırakmak maksadi
le İngiltere ve Fransa tarafından yapılan 
ablokayı zararsız bir hale sokınıya kafi 
geldiğini ilana çabalamaktadırlar. Fakat. 
eski ve mal\l.m Alman propagandasımn 
tekrar devama başladığı bugünkü harp, 
1914 harbile kabili mukayese değildir. Al
manya, bugün, ablokayla teslime mecbur 
edilemiyeceğini iddia ediyor. Zira, Rayşb 
devletinin zimamdarları, memleketlerinin 
maişetini, uzun zamandanberi cenubu :ıar
ld Avrupasında hazırladıkları mübadele
nin temeli üzerine kurdukları kanaatinde
dirler. 

- ·Halbuki, 1918 de, yani, Almanya. 
nın mağlubiyeti kabul eyleyip tes. 
Hm olduğu sırada, Alman orduları 

Romanyanın payitahtında bulunn
yordu. O zaman, Alman hudutları, 
bugünkünden daha genişti. A vustur
ya • Macaristan toprakları, hatta Rus 
Ukraynası, Almanyanm emrindeydi. 
Fakat buna rağmen, abloka muvaf
fakıyete kavuşmuş, ve Almanya tes. 
lim olmuştu. 

Şimdi ise, Almanyanın bu toprak. 
la!!dan istüadesi ne kadar geniş olur· 
sa olsun, Umumi Harpteki derecesi. 
ni bulamaz. Ve Almanya hiçbir za_ 
man, bu topraklardan, oralara tama
men hakim bulunduğu sıralardaki 

derecede müstefit olamaz. Kaldı ki, 
Cenubu Şarki Avrupasında Alman. 
yanın kazandJğını iddia ettiği iktisa
di zaferler, birer blöften, sadece blöf
ten ibarettir. 

23 mart 1939 da, Romanya ile Al
manya arasında yapılmış olan tica
ri muahede, hakikatte, bu iki mem
leket arasında öteden berj cari olan 
uzlaşma sisteminin ıslah edilmesin
den ibarettir. 

Almanyarun Romanyadan alabileceği 

mevaddı iptidaiyenin fazlalaşması, Ro
manyadaki istihsal usullerinin kökünden 
değişmesi ve istihsalin arttırılması :ıartına 
bağlıydı. 

Bunun için, Romanyada, Alman istihsal 
metodların.ın tatbikı isteniliyordu. Fennl 
usuller tatbik edilecek, orman istilısalatı, 

hayvan üretimi asrileştirilecekti. Fakat bu 
uzun bir zamana mütevakk1ftı. Halbuki 
Almanya, bu ihtiyacına daha çabuk ka
vuşmak ızbrarındaydı. Harn kopunca, Al
manya, Romanyayı iktısaden istilaya :fır

sat bulamadı. Romanyaya, - bu muahede
nin tatbikat sahasına geçirilmesini temin 
edecek - sermaye ve malzemeyi götürüp 
yığamadı. Ve bütün kuvvetini. Romanya
nın halihaz.ırdaki istihsalatının ve stok 
mahsulünün ihraç edilebilecek mıktarını 

satın almak emeli etrafında biriktirmek 
mecburiyetinde kaldı. 

Bu hususta ne derece muvaffak olduk
ları da, Romanyada Argetoiano kabinesi
nin istifasından bellidir. 

Bugün ise, Almanyanın bu gayesi. 
ne kavuşmak hususundaki şansı çok 
cıhzdır. Zira, Almanyanın tediye ka
biliyeti azalmıştır. Halbuki Roman· 
ya, satacağı mala mukabil döviz it. 
hal etmek zaruretindedir. 

Kaldı ki, Romanyamn harp zama. 
nındaki istihsal ve ihraç kabiliyeti, 
sulh zamanındaki istihsal ve ihraç 
kahliyetile kabili mukayese değildir. 
Beynelmilel vaziyet icabı, köy1ülcr
den birçoklanm silah altına almış

tır. Ve onları eskisinden daha iyi 
beslemek mecburiyetindedir. Rumen 
erkanıharbiyesi, stok mahsulün mu
hala.zasma taraftardır. 

Zi.ta, Rumen istikialinin ve Rumen 
hudutlarının icabında müdafaa olun. 
ması için, mevcut ordunun sila!ı al. 

(Devamı 6 ıncıda) 



6 

Sovyet - Fin Siyasi 
Münasebatı Kesildi 

(Başı l incide} 
nıyoruz. Sovyetler Birliği Finlandiya 
milletine yardım etmek, onun hürrL 
yetini garanti eylemek emelindedir. 
Hükıimetirnizin yegane hedefi Sov. 
yetler Birliğinin Leningradının emni 
yetini tem.in eylemektir. Bu hedef şu 
veya bu Finlandiya hükumetinin hüs 
nü niyetine tabi kalamaz. Maamafih 
bu meselenin muvafık şartlar içinde 
hallinin Finlandiya ile Sovyetler 
Birliği arasındaki iyi münasebatta 
yeni devre açabileceği kanaatinde
yiz." 

Vaziyet fevkalade vahim 
Ademi tecavüz paktının feshinden 

ve siyasi münasebetlerin inkıtaındnn 
sonra artık her hadise beklenebilir. 
Finlandiyanm güvenebileceği ordu 
hakkında Helsinskiden şu malumat 
veriliyor: 

Fınlandlya ordusu iyi techiz edl1mlş 7 
fırkadan mürekkep olup Lagoda gölil ile 
Finlandiya körfezi arıısınd:ıki daimi istih
kfunlann himayesi albndn bulunmaktadır. 
Bu istihktunlara Mannerhelm hattı denil
mektedir. Mannerhelm, Finlandlyanın as
ker! şefi olan l\Iaresaı olup yeni Finlandi
ya devletinin siyasctcn yeniden tesekkü
Inndenbcrl oröunun başkumand:mı ve 
Finlandiya yüksek harp meclisinin relsi
aır. Mannerheim, Flnlandiyarun 1918 - 20 
aekl fstikUll harbi esnasında memleketini 
Sovyet 'istilasından kurtarmış ve bUtün 
mesaisini memlekellni askerl bakımdan 

tahkim etmeğe hasretmiştir. Mannerhelm 
hattı, bir Sovyet isUltısı için hemen yegt'ıne 
tarik olan yolu kapatmaktadır. Maresal 
Manncrhefm'c "Flnlnndlyarun taçsız kralı,, 
ünvaru verilmektedir. Mumaileyhln elinde 
modern ve iyi talim görmüş bir ordu var
dır. Kendisi, halihazırda bundan 20 sene 
evvel olduğu gibi, istiklt'ılinl müdafaa et
meğe azmetmiş bir milletin ba:iında bu
lunmaktadır. 

Sovyet radyolarının neşriyab 
Diğer taraftan bütün Sovyet neş

riyat vasıtaları, Finlandiya aleyhin. 
deki propagandayı azami hadde var. 
dırmış bulunmaktadır. 

Sovyet radyosu, bu sabahki ilk 
neşriyatında Helsinki hükumeti er
kfınıru, "kuduz köpekler,, diye tavsif 
etmiştir. Speaker, şunları ilave et
miştir: 

"Baltıktakf Kızılordunun bahrlyeli1erl 
ve Sovyet tayyarecileri, deli Finlandiyalı
lara kail bir ders vermek için kendilerine 
verilecek olan enırl sabırsızlıkla bekle
mektedirler. Sovyet mllletl, hilkümetin, 
Sovyet - Finlandiya ademi tecavuz misa
kını feshetmek kararını lttliakla tasvip et
mektedir." 

Bundan başka Sovyet radyosu, bir 
amele mitinginde kabul edilmiş olan 
bir karar suretinin metnini de oku
muştur. Bunda şöyle denilmektedir: 

"Sovyet askerlerinin Finlandiya haydut
tan tarafından akıtılmı:i olnn kanlarının 
intikamı alınacaktır." 

••• 
Bir ült'matom bekleniyonnut 
Kopenhag, 29 (A.A.) -- Sovyetle. 

rin bugün Finlandiyaya bir ültırna
tom vererek, son hadiseler dolayısi
le, Finlandiya kıtalarınln, 18 s:ı::ıt 
zarfında Carelie burnundan 25 kilo
metre içeri çekilmesini istiy.?ceği Ti. 
dende ve Politiken gazetelerinin Hel. 
sinki muhabirleri tarafından haber 
verilmektedir. 

National Tidende gazetesi, Finlün
diyanın bugün Sovyetlerc cevap ~e
receği ve hüsnüniyetinin yeni bir mi
salini göstereceğini yazmaktadır. E
sasen, pazar günkii hadiseden sonra 
Finlfındiya ileri hatları, geriye doğru 
bir kilometre Çekilmiştir. 

• 
Amerikada nefret. ve infial 
Ncvyork, 29 (Hususi) - Amerika 

hükumeti Finlandiya buhranını en 
derin bir dikkatle takip ediyor. l\fü:
ter Hul'ün buhranı hafifletmek için 
yardıma hazır olduğunu Finlandiya 
sefirine söylediği haber veriliyor. 
Fakat Mister Roosevelt'in Finlandi
ya lehinde yeni müracaatte bulun -
mıyacağı muhakkak sayılmaktadır. 

Sovyct - Finlandiya :ıdemi taarruz 
paktının feshi Amerika diplomat~ 

Arabistanda Tanıdığım 

Fevkalade Tipler 
Bu tefrikamızı bugiin koyama. 
dık. Okuyucularımızdan _öziir 
dileriz. 

Tavşan Deyip 
Geçmeyiniz! 

Aka Gündiiz'Hn bu ndis yaztSI
na ait son parçayı yarınki nüsha. 
'llltzda okuvacaksınız. 

mahfillerinde derin bir nefret ve 
infial hasıl etmiştir. Mezkur mahfil
lere göre, bu tedbir, Rusyanın, Fin. 
landiyayı deniz üsleri terki hakkın-

daki Sovyet tekliflerini kabule mec
bur etmek için tazyike devam arzu
sunda olduğunu göstermektedir. 
Paıh gazetelerinin mütalealan 

Paris, 29 (Hususi) -! Gazeteler, 
son derece bedbindir. Pelit Parisien 
diyor ki: 

"Avrupada zayıf bir mllletin istiklAl ve 
hürriyetine knrı;ı yeni bir suikast yapıl
mak üzeredir." 

Matin gazetesinde Jean Fabry de 
ayni neticeye varmakta ve Almanya
nın da Avusturya, Bohem ya ve Po
lonyada şimdi Rusyanın Finlandiya. 
ya karşı yaptığı korkutma siyasetini 
tatbik eylemiş olduğunu hatırlat

maktadır. Fabry diyor k\: 
"Usuller farketmlyor. Fakat kudretli e

fendilerin küc:ilk devletlerle tıpkı kedilerin 
farelerle oynadığı gibi oynadıkları bu ?:a
lim oyunun ne suretle neticelendiği ma10.
mumuzdur. Tehdit ve ihtarlar bir kan ban
yosu içinde bitiyor. Sovyetler Birliğinin 

Finlandiya karşısındaki usul ve delillerine 
gelince, bu usuller ve deli11er garip bir şe
kilde ve dııha hainane bir surette Alman 
tabiyesini hatırlatmaktadır. Yalan, haya
sızlık ve fena niyet hiçbir zaman bu kadar 
iki yüzlülükle ortaya çıkmamış, kurt ve 
kuzu hikfıyesi hiçbir zaman bu kadar ye
rinde bir tatbik bulmamıstır." 

Almanya Ve 
Cenubu Şarki 
Avruoası 

(Başı 5 incide) 

tında tutulması, hatta genişletilmesi 
lazım gelecektir. 

Yine bu yüzden, Almanyanm, Ru
men mahsul miktarı etrafında neş. 

rettiği propaganda rakamları, haki
kate uymaktan çok uzaktır. 

Bunun irindir ki, mart ayında im
zalanmış ~lan o ticaret muahedesin
den, Almanyanın hiçbir istifade um
masına imkan kalmamıştır. Kaldı ki, 
Romanyamn petrol ve h ub ubat istih
salatı, esasen, 1914 teki miktarıncfan 
mahsüs derecede dundur. 
Şu halde, artık, Almanyanın, Ro· 

manyadan bekliyebileceği yardmnn 
mahiyeti hakkında kari derecede fi_ 
kir edinmiş bulunuyoruz. 

Bugiin, Romanya, Almanyny:ı 

1914 teki kadar mnsul satabilecek 
vaziyette değildir. Üstelik Almanyn. 
nın satın alma kabiliyeti de, Roman
yayı tatmin edebilmesine miisait sa. 
yılamaz. Zira, birçok ihtiyaçları olan 
Romanya, mnlısuliinii, ancak ııağlam 
para mukabilinde ~atmak ınccbul'İ

yc.tin~edir. 

----o'----. 
Dahiliye Vekilinin 

'Mersindeki Tetkikleri 
Mersin, 29 (A.A.) - Dahiliye Ye

kili dün Adanadan buraya gelmiştir. 
Tarsusta knlarak hükumeti, beledi
yeyi, Parti ve Halkcvini, ilkokullar
la ortaokulu, Narinçiye fidanlığını 

gezmiş, hükumet konağında memur. 
lan kabul ederek görüşmüştür. 

Vekile McrsLl'l talebeleri bııket ver 
mişlerdir. Faik Öztrak, belediye. 
Halk Partisi ve a1ay garnizon mer
kezi, memleket hastanesile Halkevi
ni ziyaret eylemiş ve akşam da şe

reflerine belediye tarafından tüccar 
klübünde verilen ziyafette hazır bu
lunmuştur. 
. -o~. 

inhisarlar Vekilin in Tetkikleri 
Gaziantep, 29 (A.A.)-Gümrük ve 

İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz re. 
fakatinde gümrük muhafaza umum 
kumandanı General Lutfi Karapınar 
olduğu halde dün şehrimize gelmiş
tir. 

V~kil, şehrimize gelirlerken, Kili
se uğramış ve orada bir gün kal:ırak 
Vekaleti aUıkadar eden işler üzerin. 
de tetkiklerde bulunmuş, alakadar 
memurlara icap eden direktifler ver

miştir. 

,. ' 
1 

Londra ve Parisin en meşhur 
fabrikalarından gelen Bayanla. 
ra mahsus mantoluk, rop ve 
kostüm tayyörlük yüksek fa'!1-
tazi rodier, moreau. harrıs, 
tweed ve saire YÜNLÜ KlL 
MAŞLARIN emsalsiz çeşit. 
cins ve renkleri Beyoğlunda 
BAKER Mağazalannda her 
yerden müsaid şartlar ve ucuz 

fiatlarla satılmaktadır. , ________ .,, 

TAN 

,. FinlCindiycl' 
S. Rusya 
ihtilCifı 

(Başı 1 hıcide) 
edecek bazı stratej.ik noktalan elin. 
de bulundurabilmektir. Yoksa mak
sadı, Hitlerin Çekoslovakya için yap
tığı.gibi, bu talepleri vesile ittihaz e
derek Finlandiyayi işgal değildir. 

Fakat, Finlandiya ile bu husus.. 
ta, diğer Baltık devletleri ile 

olduğu gibi, anlaşmak kolay olma. 
mıştır. Bunun muhtelif sebepleri 
vardır. Finlandiyada hükumetin ba
şında bulunanlar bir Sovyet istila
sından korkarlar. Sonra Finlandiya
da !ngilterenin siyasi ve Amerikanın 
iktısadi alakası vardır. Bu iki hüku. 
met Finlandiyayı Sovyetlere karşı 

kafa tutmıya teşvik etmektedirler. 
Fazla olarak Şimal hü~<ıimetleri Fin. 
landiyanın mukadderatı ile alakadar 
görünmektedirler. Bimıennleyh Fin
landiya, Sovyet Rusya ile ihtiliıfa 
düştüğü zaman bu devletlerden y~.r
dım göreceğini ümit eder. Finlandi
yanın Sovyet teklifle.rini kabule ya
naşmamasının hakiki sebepleri bun. 
!ardır. 

F:akat Sovyet hükumeti, bir harbe 
girmekten çekinmesine rağmen, ya
rın vukuu muhtemel daha büyük bir 
taarruz ihtimaline karşı Finlandiya 
körfezindeki stratejik noktalan bu
günden elinde bulundumıaya karar 
vermiştir. Garp devletlerinin bir 
harp ile meşgul oldukları bu sırada 
Finlandiyaya yardım etmeleri ihti
mali azdır, hatta yoktur. Binaena. 
leyh, bugün bu stratejik noktaları si. 
lahla almıya mecbur kalsa bile, bu 
hareketin kendisini diğer devletlerle 
bir harbe sürüklemiyeceğine kanidir. 
Bu kanaat onu Finl&.ndiyaya karşı 
müsamaha göstermemiye sevketmiş
tir. Binaenaleyh Finlandiya Sovyet
lerin istediklerini vermemekte ısrar 
ederse, Sovyetlerin bunları cebren 
almıya teşcı.büs etmeleri ihtim::ıli 

yok değildir. 

Nitekim iki gündenberl Sovyet 
matbuatının ve Moskova radyosunun 
neşriyatı da bunu göstermektedir. 

Bu vaziyet karşısında Finlandiya
nın daha ziyade mukavemet göstere
ceği tahmin edilemc-z. Bu sebeple 
Finlandiya hükumetinin Sovyet no. 
tasına verdiği son cevapta bazı mü
saadelerde bulunmıya yanaşması, ve 
bu ihtilafı sulh yoluyla halletmiye 
çalışması ihtimali çoktur. Eğer Fin. 
15.ndiya bu yolu tutarsa Şimnlde bir 
harbin önü alınabilir. Aksi takdirde 
Sovyet Rusyanın, ;steklerini zorla 
almıya teşebbüs etmesi beklenebilir. 
Fakat bizim kanaatimizce Sovyetler 
yalnız istedikleri yerleri işgal iJe 
iktifa ederek orada esaslı bir harp 
hareketine girişmiyeceklerdir. Bu 
suretle Sovyet, Finlandiy:ı ihtllafı 

mahalli o1arak kalmıya mahkumdur. 

Yeni Baremde 
OrtameklePı 
Muallimleri 

(Başı 5 incide) 

esnasında, enstitü miifrcdatını ek
siksiz gördiik. Ayni zamanda, ensti
tiiye girmeden evvel iki sıkı kurs da 
geçirdik. 

Halbuki. enstitünün asıl talebeleri, 
yalnız bir kurs geçirirler, buna mu
kabil, dört devre ders görürler: Bu a
rada, iki ay devre tatilleri vardır. 

Binaenaleyh. biz, enstitü mezunla
rından, hi~bir bakımdan geri sayıla
mayız. Ve hunu her zaman, her iste
nilecek ı;ekilde isbata hazmz. Bi. 
ze bu imkanı,-ı verilmesini, hnkkım1-

zın 7.iyan nlınaktan kurtarılmasını is
tiyoruz!" 

• 
Bu mektupta izhar edilen haklı 

temennileri, imkan dahilinde olan 
her şeyin yapılacağı ve haksızlığın 
tamir olunacağı iimidile, l\faarif Ve
kaletinin nazarı dikkatine vazedivo
ruz. 

Holanda Sular Alhnda 
Amsterdam, 29 (A.A.) - Birkaç 

gündenberi Holandada yağmakta O

lan yağmurlar, nehirlerin sulannı 
pek ziyade kabartmıştır. Sular yük
selmeğe devam ettiği takdirde büyük 
bir felaket vukua gelmesi muhtemel
dir. 

Alman ihracatı Akdeniz 
de de Zaptedilecek 

(Başı, 1 incide) 
müteallik olan kararnamenin derhal 
meriyet mevkiine girmemiş olmasın
dan dolayı bir nebze memnuniyetsiz. 
lik izhar etmektedir. Çünkü bu bap
ta.ki teahhiır, Almanyanın bu ka
rarnamenin tesirlerini hiç olmazsa 
kısmen izale edecek bazı tedbirlerı 
almasına medar olacaktır. 

Bitaraflara haber verildi 
Paris, 29 (A.A.) - Alman ihraca. 

tının musaderesi hakkındaki karar
namenin resmi gazetede intişarı üze. 
rine, Hariciye nazırı bu kararname
nin bir suretini bütün büyük ve or. 
ta elçiliklere tebliğ e1erek Fransız 

hükumetinin bu tedbiri almrya mec
bur edilmiş olmasından dolayı tees
sürlerini bildirmiştir. 

Daladier, dün Amerikan sefirini 
kabul etmiştir. Mumaileyh ile menşei 
Alman olan mallara konulacak am
bargonun tatbikatı hakkında görüş
müş olduğu tahmin eailrncktedir. Gö 
rüşme, uzun sürmüşfür. 

Yan resmi bir nota, ambargonun 
yüzde 25 nisbetinde Alman mevadı
nı ve Alman işçiliğini ihtiva eden 
bütün mallara tatbik edileceğini tas
rih etmektedir. Fransa ile İngiltere, 
Almanların hatta yarı işlenmiş mal
larının da ihracına mani o!mak tasav 
vurunda bulunmaktadırlar. 

h alyamn vaziyeti nedir? 
Roma, 29 (A.A.) - Stcfani ajansı 

tebliğ ediyor: 
İngilterenin Çanakkale, Süveyş, 

Cebelitank, Manş kapılarını ve İs

koçya ile Norveç arasında denizi ka. 
patmak suretile Almanyayı boğmak 
kudretine sahip olduğunu isbat etmi. 
ye uğraşan Nevs Chronicle gazetesi
nin bu baptaki neşriyatı hakkında 
mütalealar yürüten Giornale d'İtalia, 
bu mevzuun evvelce başka bir İn. 
giliz gazetesi yani Evening Standard 
tarafından bahsedilmiş bir mevzu oı
duğuna işaret ve bunun çok tehlikeli 
bir mevzu olduğunu tekrar etmekte. 
dir. 

Filvaki bu kabil neşriyat, gayri mu 
harip olan milletleri beynelmilel ha. 
yat için esaslı surette lazım olaıı ha
kimiyetlerin şimdiki hah hakkınd-ı 
teemmüle sevketmesi ve onları bu 
vaziyetin ebediyen devam edemiye
ceğini her zamandan daha ziyade dü
şünmiye icbar etmesi mümkündür. 
Zira, bütün medeni milletlerin hayat 
ve hareketlerinde hürriyete h<.kları 
vardır. 

Amerika protesto etıniyecek 
Vaşington, 29 (A.A.) - Senato Ha. 

riciye komisyonu reisi Pittınan. A. 
merikanın Alman ihraca.tının musa
deresi hakkındaki İngiliz - Fransız 
kararını protesto etmeden kabul ede
ceğini, zira bunun bitaraflık kanur.11. 
nun parlamentodan çıkmasile mu • 
vafakat edilen fedakarlıktan daha 
küçük bir fedakarlık teşkil ettiğini 
söyliyerek demiştir ki: 

"Kendi mallarımızı muharip mem
leketlere vapurlarımızla nakilden sar 
fınazar ettiğimize gör<!, Almanyanm 
ihraç hakkı üzerinde ısrar etmekli
ğimize imkan yoktur.,, 

Almanyanın bitaraf larla ticareti 
Berlin, 29 (A.A.) - Neşrolunan 

yarı resmi bir tebliğde, ecnebi mah
fillerde intişar edip Almanyanm pi
yasalarda iktısadi bir inhisar tesis 
etmek istediğine ve bu gayeyi elde 
etmek için, bitaraflardan uzun vadeli 
istikrazlar talep ettiğine dair olan 
haberler, tekzip olunmaktadır. Ayni 
tebliğde, Almanya ile bitaraflar ara. 
sındaki mübadelelerin kliring siste
mi ile cereyan ettiği kaydedildikten 
sonra bu sistemin ~ayet iyi işlediği 

ve bundan dolayı kre!'li sistemine 
müracaat için hiçbir sebep olmadığı 
ayrıca kaydedilmektedir. 

Mayin Harbi 
Amsterdam, 29 (A~A.) - Reuter 

ajansı bildiriyor: Almanya, İngilte. 
reyi, mayin kapanına sokmak husu
sundaki niyetini açıktan açığa itiraf 
etmektedir. Tahmin edildiğine göre, 

Berlin, ablokayı menşei İngiliz olan 
bütün ihracat mallarına teşmil et -
mek tasavvurunda bulunduğunu, ya
kında resmen ilan edecektir. 

Berlindeki bitaraf muhabirler, İn
gilterenin ve İskoçyanın bütün garp 
sahilinin, Alman taht'2lbahirleri tara
fından dökülecek mayinlerle tecrit e
dileceğini haber vermektedirler. Res. 
mi Alman mahfilleri, Alman deniz
altı filosunun, mütemadiyen arttığı. 
nı ilan ediyorlar 

• 
Telegraf gazetesinin muhabirine 

göre, Alman hariciyesini temsil eden 
bir zat bitaraf menfaatlerinin, naza
rı dikkate alınmayacak derecede e
hemmiyetsiz olduğunu söylemiş ve 
mayin harbi hakkında: 

"Biz, sevkulceyş bakımından za. 
ruri gördüğümüz her yere mayin 
koymak hakkına malikiz. Hem de bu 
bapta bir gıina ihtarda bulunmıya 
mecbur değiliz,, demi~tir. 
Kurtarılan ln,giliz denizcileri 

Londra, 29 Hususi) - Raval Pin
di adını taşıyan muavin ticaret kru
vazörünün hayatta kalıın mür~tteba
tı bugün Londraya varmışlar ve halk 
tarafından en hara"retli alkışlarla kar 
şılanmışlardır. Teslim olmaktan baş. 
ka çaresi olmıyan İnglliz gemisinin 
Alman zırhlısı Doyçland'a sonuna 
kadar mukavemet ederek teslim ol
mıyan efradının bakiyesi amirallik 
dairesinin önüne vardıkları zaman, 
derin bir hürmetle selamlanmışlar ve 
kahramanlıklarının bütün millet ta
rafından takdir olunduğu kendileri
ne bildirilmiştir. 

Bir lngiliz gemisi battı 
Bugün 1.023 ton hacmindeki ve 

Rubisland adındaki İngiliz vapuru, 
İngilterenin Cenubu Şarki sahille
rinde bir mayine çarpmış ve iki da
kikada batmıştır. 17 kişiden ibaret O

lan mürettebatından 13 ü telef ol
muştur. Diğer 4 ü bir mayin tarak 
gemisi tarafından almmıştır. 

• ., 
Alman tahtelbahirlerinin 10,000 

tonluk bir İngiliz kruvazörünü batır. 
mış olduklarına dair ileri sürdükleri 
iddialar alakadar makamlar tal'afın
dan katiyetle tckzib olunmaktadır. 

İngiliz Bahriye mahafili, Alman
ların böyle bir haberi ortaya atmak
tan maksatları, Londranın İngiliz 
harp gemisinin nerede bulunduğunu 
gösterecek bir tekzip neşretmesi ne
ticesini istihsal etmek olduğu müta
leasmdadır. Bu mahafil, vaktiyle Al
manlar tarafından Ark Royal tayya
re gemisinin battığı suretinde veril
miş olan haberden maksat, Almanla
rın bu geminin nerede bulunduğunu 
öğremek arzulan olduğunu hatırlat. 
maktadırlar. 

İsviçre, Dağ Kıtaatım 
Askere Alıyor 

Bem, 29 (A.A.) - Cebel kıtaatının 
bazı alayları kış ayları esnasında Alp 
mıntakasında talim yapmak maksa
dile ilkkanunda silah altına davet e
dilmiştir. 

İtalya l\faarif Nazın Dönüyor 
Sofya, 29 (A.A.) - İtalya maarif 

nazirı Bottai, dün akşam İtalyaya 
hareket etmiştir. 

İki Polonyalı İdam Edildi 
Alınan hududu, 29 (A.A.) - Ha

vas Ajansı bildiriyor: Sureti mahsu
sada toplanan Bromberg mahkemesi 
gtiya ·iki Alınanı öldürmekten suçlu 
iki Polonyalıyı idama mahkum et
miştir. 

Ekmek Sahşlan Hakkında 
Yeni Bir Karar 

Ankara, 29 (TAN) - Ankara be
lediyesi, önümüzdeki ayın birinden 
itibaren ekmek satışının yalnız bu 
işlerle meşgul olan dükkanlarda, ya. 
pılmasını kararlaştırmıştır. Münha
sıran ekmek satışı yapmak istiyen 
dükkanlar hususi şartlara tabi ola
cak, bakallık yapanlar ekmek sata. 
mıyacaklardır. 

BU KUPONU· SAKLAYIN iZ 
TAN gazetesinin okuyucularına 150 kunışa verdıği 
ellıyı mütecavız kitaptan mürekkep ta:n takıma ait 

KUP O NUDUR 
Bu kuponlardan 15 tane eetirene kitaplar İstanbulda 150, 
memleket dahH!nden gönderilenlere 200 kunışa verilir. L __ ..-1 

• 

30 - 11 - 939 

Ticaret 
Vekilinin 
Hitabesi 

(Başı 1 incide) 
ferin dıımgalRnıp haftalarca ve hattt'ı oy
larca sonra muayenesine katlyen meydan 
vermeyiniz. Bu suretle .satışlnrın blrnz ya
vaş yür{lmesl zaruridir. Bunda bir mnhzur 
yoktur. Fakat muhakkak pek çok hnksız
lığın önline geçebilir. 

5 - Aşağı cins tütUnler, işe yarıyacok 
cvsaCta olmak şartne başta İnhisar İdaresi 
olduğu halde başka alıcılar da bulacaktır. 
İnhisar İdaresi, en ucuz fiyata mal muba
yaa etmeğe çalısan bir tlcnret evi gibi ıie
ğll, piyasadaki nazımlık roHlnün müstah
sil ve köylüye temin edeceği büyük fay
dayı mildrik bir devlet müessesesi gibi ha
reket edecektir. 

G - Umumi harpte kaybettiğimiz 1'üyül{ 
tütiin piyasalarından İngiliz ve Fransız pa
zarlarını hükCımetinizin aldığı tedbirler sa
yesinde tütünlerimize yeniden açmış bu
lunmaktayı7- Yüksek iştira kabiliyetlerini 
bildiğiniz bu memleketler 20 sene tiltünle
rimlze müşteri olac;aklardır. 

7 - Gelecek senenin tütün ekim hazır
lıklarına emniyetle başlayınız. Hazırlığını
zı iyi tarlalara inhisar ettiriniz. İkinci, ü
çüncü derecedeki tarlalarınızda bask:ı 

mahsu11er yetiştirebilirsiniz. 

Köylü ve müstahsil yurddaşlarım: 

Toprak mahsulilnUn daha doğrusu u
mumiyetle çiftçi jstihsalinln kıymetinden 
korkmayınız. Harbin ilk günlerinin kar
gaşalığı geçtikten sonra dtlşük fiyatların 

nn~ıı sal~ha doğru gittiğini görüyorsunuz. 
Hükumetinlzin en biiyük gayelerinden bi
risi de 14 milyon köylünün mahsull\nü de
ğerlendirmek, onun refahını arttırmaktır. 
Çok çalışınız, fa7la istihsal ediniz. Vatan, 
hudutta olduğu kadar tarlada da emek ve 
alın terinize bugün dünden daha mühtaı;
tır.,, 

Gecikmenin sebebi nedir? 
Ankara, 29 (TAN Muhabirin-

den) - Ege mıntakası tütün piyasa
sının acılması, ilkkanunun dördüncü 
pazartesi gününe bırakılmıştır. Bu
nun sebeöi, memleketimizden mü
him miktarda tutiin mübayaa eden 
Amerikan Geri kumpanyası Şark 

memleketleri umum müdürü ile İz
mir şubesi müdürünün vaktinde ye
tişememiş olmalarıdır. Çünkü bin
dikleri vapur,. İngiliz kontrol gemile
ri tarafından Maltaya sevkedilmiştir. 
Bu kumpanya, ötedenberi memleke
timizden pek mühim miktarda tütün 
mübayaa ettiği için, gelmelerine in
tizaren piyasanın dört gün teahl;ıur
la açılması kararlaştırılmıştır 

Gafenkonun 
Bevanatı 

(Başı l ~ncide) 

ları için de bir emniyet garantisidir. 
Sovyetlerin temin ettikleri sulh siya
seti ve Romanyanın takip ettikleri 
istiklal siyaseti birbirine uygundur. 

Gafenko, Moskova müzakereleri. 
nin muvakkaten inkıtaından Türk .. 
Sovyet münasebetlerinin müteessir 
olmamış bulunmasından dolayı mem
nuniyetini beyan etmiştir. 
Müteakıben Romanyanın Balkan 

antantı memleketlerile olan iyi mü .. 
nasebetlerini tebarüz ettirerek de
miştir ki: 
"Yugoslavyanın dahili resanetinl 

temin ve komşularile münasebetleri
ni iyileştirmek yolu~daki gayretle
rini teveccühle takip ediyoruz. 

Türkiyenin halisane faaliyetinden 
memleketin ve memleket etrafındaki 
denizlerin kati emniyetini muhafaza 
etmek kaygusunu ve harbin bu mın
takalara sirayetine mani olmak azmi
ni görüyoruz.,, 

Gafenko, Yunanistan hakkında İ
talya ile yaptığı yeni dostluk anlaş
masını selamlamış ve şöyle demiştir: 

"Bu suretle İtalya. dahı Balkanlar 
sulhüne olan alakasını göstermiştir. 

Avrupa nizamını muhafaza etmek hu 
susundaki İtalyanın tarihi vazifesi 
şark için de büyük ve hayırlı bir te
sir yapabilir. 

Bulgaristanın sulh ve bitaraflık 
hakkındaki beyanatını memnuniyetle 
öğrendik. Biz kendi hesabımıza dos
tane teşriki mesai arzumuzu asla giz
lemedik.,, 

Gafenko, Romany;:ı, Macaristan mil 
nasebetlerinden bahsederek bu mü
nasebetlerin düzelmekte olduğul!u, 
fakat, ademi tecavüz paktı için yapı
lan teklifin layık olan mukabeleyi 
görmediğini, iki milletin tabii ımıkn
retini kızdırıcı sözlerle işkal etme
mek için münakaşarian ictinap etti
ğini söylemiştir. Gafenko. Romanya
nın bitaraflık siyase~ine devam ede
ceğini ve bu siyasetin devamlı bir si
yas~t olduğunu ilave etmiştir . 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE: GRİP: ROMATiZMA 
Nevralii. Kırıklık ve bütün ağı,larınızı derhal keser 

TAN 

TÜRKiYE CüMHURIYET MERKEZ BANKASI 

AKTiF, 
KASA: 

ALT. SAFl KLG. 15.500.302 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Oah ildcki Muhn'hirler: 
Altın Safi Kilogram 678.111 

25 IKINCITESRIN 1939 V AZIYETI 

21.802.414.36 
20.766.585.50 

l.606.631.91 

Lira 

44.175.631.77 

PASiF, 
Sermaye: 

thttyat Ak~esl: 

Adf vtt tevlı:alAde' 
Husus! 

4.217.134.25 
6.0IJ0,000.-

Lira 
15.000.000.-

10.217.134.251 

'I 

İcabında günde üç kaşe alınabilir. T'Qrk lirası 
Her yerde pullu kutuları ısrarla Rarlçteki MuhahiTleT~ 

953,816.81 

215.938.43 
Tedavüldeki Banknotlar: 

1.169.755.24 158.748.563.-

-

isteyiniz. 

-----

Her yemekten sonra günde · 3 defa 
rinizi fır<'alnvını7.. 

, 

ls~anbul · Bele.diyesi : ilanları 
Klralar 

Tenılnat Tahmin 
nılktarı bedell 

18 

4,50 
20,25 
31,50 
14,40 

9 

27 

240 

60 
270 
420 
192 

120 

360 

. ' 

Taksimde Kışlageçidi aralığı So. 25/3 N. üst katta salonun kira-
ya verilmesi. 

" ,, .. 25/4 " 1 odanın " .. ,, .. 27 " kışla altında mağaza .. " " 5 " " 
" 

,, 
" 7 Mağaza üzeri kemerli 

bodrumun kiraya verilmesi. , 
Taksimde Kışlageçidi aralık soka. 3 No.Iu üzeri bütUn kemer
li bodrumun kiraya verilmesi. 
Taksim Kışlageçldi aralık S. 1 N.lu bodrum ardiye maham-
nin kiraya verilmesi. 

9 120 Taksim Cümhuriyet caddesi .4 N.lu kışla önündeki kahve 
bahı:;esile kiraya verilmesi. 

13,50 180 Taksim Kışlageçidi aralığı So. 17 N.lu kışla altındaki mağa
zanın kiraya verilmesi. 

63 840 Taksim Cümhuriyet cad. Taksim kışlası içinde 24 N.lu altlı 
üstlü iki büyük salon un kiraya verilmesi. 

63 840 Taksim Kışla geçidi aralığı So. 21/23 N.lu 3 mağaza ve bir 
ufak odanın kiraya verilmesi. 

12,60 168 Taksim Kışla geçidi aralığı So. 19 N.lu kışla al hndaki mağaza 
ve üzerinde bir odanın kiraya verilmesi. 

36 480 Taksim Panorama geçidi 18 NJu mağazanın kiraya verilmesi 
36 480 .. " " 16 ,, " ,, .. 

13,50 180 Taksim Cümhuriyet cad. 16/3 " bir büyük bir ufak odanın 
kiraya verilmesi. 

İlk teminat miktarlarlle tahmlh bedelleri yukarda yazılı emlfık ayrı ayrı açık 
arttırmaya konulmuştur. İhale 12-12-939 salı günü saat 14 de daimi enciimende ya
tıılacaktır. Şartnameler zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ile ihale günü muayyen saatte Daimi 
encümende bulunmaları. f (9780) 

Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

İşletmesi 

ilanları 
1 - İdare memurlarına yaptırılacak elbise için muktezi kumaşlar açık eksilt
neye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 4104 lira olup muvakkat teminatı 307 lira 80 kuruştur. 

3 - Eksiltme idare merkezinde müteşekkil alım satım komisyonunda 15 K. sani 
1940 taririne müsndif cuma giinil saat 15 de yapılacaktır. 
4 - Bu i~e ait şartname hergün ınal7.eme müdürlüğünden alınabi1ir. (9377) 

~-------------------------' Gayrimenkul Satış ilanı 
f stanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bay Mehmet Alinin sağlığında 21823 Hesap Nos!le Sandığımızdan aldığı (1800) 
liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hak
kında yapılan takip üzerine 3202 N.lu kanunun 46 cı maddesinin matu!u 40 cı 
ll'ıaddesine göre satılması icabeden Eminönü Hocapaşa civarında Hobyar mahalle
Sinin Babaall Acımusluk sokak (Aksam matbaası karşısında) eski 13 yeni 20 ka
llı, 304 ada, 8 parsel No.lu kagir evin (imalathane) tamamı bir buçuk ay müddetle 
aç1k arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen (720) 
lira pey akçnsı verecektir. Milll bankalarımızdan birinin teminat mektubu da ka
buı olunur. Birikmiş biitlln vergilerle BelPdive reRimlerl ve vnkıf 1carP~i Vf' taviz 
bedeli ve tellfıllye rilsumu borçluyıı aittir. Arttırma şartnamesi 1 - 12 - 939 ta
rihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk 1$1erl servl~inde açık 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair ıuzumlu izahat ta şartnamede ve ta
kıp dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik eder0 k satılığa 
Cıkarılan gayrimenkul hakkında her seyi ö&ı-enmfcı ad ve it!b::ır olunur. Birinci 
arttırma 15 - 1 - 940 tarihine müsadif Pazartesi günii Cağaloğlunda kain 
Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar :rapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilm&
sı için teklif edilecek' bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefi
Yetile Sanclık alııcai!ım tamamPn ırecmic: ol m:ısı sarttır. Akc:i takdirde son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak şartile 30-1-940 tarihine mi.isadif Salı günü ayni 
l'llahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul 
en çok arttırnnın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan a
lıikadarlar ve irtifak hakkı Mhiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
<iafr iddialarını llfın tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakt müsbitelerile be
raber dairemize bildirmeleri Hl.z1mdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla 
hakları tııpu slclllerlle sabit olmıyanlar sa tıs bedelinin paylaşmasından hariç kıılır
lar. Daha fazla mahlmat almak tstP.yenler in 938 - 725 do~ya numarasilı> San
dığımız Hukuk i~leri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* * DiKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek isteyenlere 

tnuhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz etmemek üzere 
fh:ılP. hı>clcllnln varısına kadar borc vermeksuretile kolaylık göstermektedir. (9879) 

4. ltın: San kfloı:n-am 10.010.249 

1\ ltına tahvili kabil serbest 
-iövizif'r 

14.080.216.46 

n°ruhdtt ~nttn evrak"! nııkdlye 

Kanunun 6 - 8 tn~ maddelerine 
kvi'ikan hazine tarafından vAld 
tedlyat 17.307.666.-

50.120.11 
Dii!er dövizler ve borçlu kllrfng 
'"ıaklyelerl 

rı,.ruhrYe edilen evrakı nakdiye 

4.463.479.40 18.593.815.!)7 ">kfvesf 141.440.897.-

Hazine Tah çUJerf: 

l)ertıhde edilen evrakı nakdiye 
·~ar~ılılh 

158.748.563.-

Kıır"ılıitı tıımıım·en altın ôlıırak 
flA,•ttten tpdııvOJe va7edllen 
Re,.c:kont mukabili lllveten teda 
vazed. 

17.000.000.-

138.000.000.-
T{;ırıunun ft - 8 lnı-1 m:ır!il,.Jerf

rıe tevfikan hazine tara.fından 

"~ki tediyat 17 llfl7 Rrl6.-

1'iirk Liras1 Mevduatı: 
- Döviz Taahhüdat~ 141.440.897. 

~enedat Ciizd anr: 
A !tına fahvfll kabn d~vlz?et' 2.654.38 

l'fCART SENEDA T 207 OM ~fi0.79 207.086.350.7!) 
nii!T d1\vlzler ve alacaklı kllrlnl! 
oakfyelert 41.462.8!!4.1 t 41.485.478.49 

F.sham ve- T ah vHat Cfödımı 

(Deruhte edilen pvr:ıkı nak 
ı\ - (niven!rı kıır<:ılı~ı 'F:~hıım ve 

Tahvil!\! f!tıb:ırl kıvmetlP) 
13 - Serbest esham ve tahvili\' 

~vanslar: 

qazineye kı~a vl!rYPll ~""'ru 

'\ ltın ve Dövi7 Uzerine 
"'::ıhvilAt Ozerlne 

ffissed nl'lar: 

Vluhtelif: 

4!!.0!i& O!'l4.97 
7.5613.547.68 

7.033.000.-
12.7;19.52 

7.837.371.48 

'f'eJtiin 

Muhtelif: 106,639.879.93 

55.620.642.65 

14.883.131.-

4.500.000.-

16.805.837 .56 

504.276.0Cl.98 \. Yek f\r 504,276.(161.98 

- ,, 
1 i' emmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto 

hllddi % 4, aJtin üzerine avans % 3. 

•• ' ! _İstanbul İkinci İflas Memurluğun. 
BAŞ, DİŞ ağrılarını, ROMATİZ- dan: Beyoğlunda Balık Pazarında 32 
MA sancılarını , SİNİR rahatsızlık-

larını DERHAL geçirir. 
3RİP, NEZLE ve SOGUK ALGIN

LtGlN A karşı müessir ilaçtır. 
İcabında günde 1 - 3 kaşe alınır. 

Her eczahanede buıunur. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdiı 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kurulut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türl< Lirası 

Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Rımltasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaplannda en 
a z 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 Adet 1 .000 Liralık 4,000 fJra 

• 500 • 2.000 " 
4 • 250 • l ,000 " 

40 .. 100 - 4,000 • 
100 • -1 .. 5,000 .. : 
120 • 40 • 4,800 .; 
160 • 20 • 3,200 ; 

DIKKAT: Hesaplanndakt paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikinun. 1 Mart ve 1 Bazll'aD 
tarihlerinde çekilecektir. 

No. da K asap ve Salam ticaretile iş

tigal ederken iflas eden Nikola Ka-

zaz alacaklılarile konkurdato yapa-

! 
rak mahkemece konkurdato tasdik 

ve iflasın kaldırılmasına karar veriL 
1 miş olduğu ilan olunur. (22265) 

Dr. HAFI? CEMAi 
Pazardan maada saat (14,30 dan 18 e, 

Salı, Cumartesi 12 ye kadar fıkaraya. Di · 
"llnyoJu No. 104. 

~OLANI 

1. G.i!:NÇLIK 
2. GÜZELLİK 

3. SIHHAT 
~te yüksek bir kremde aranan 
bu m eziyetlerin h epsni size 

KREM PERTEV 
tem in edeblir. 

1 - KREM PERTEV: Bir tuva
let müstahzarıdır. fnce bir 
itina ve yapılı:şındaki husu
siyet itibarile yüzdeld çizgi 

il ve buruı;uklukların teşekkü
lüne mAnl olur. Deriyi genç 
ve gergin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir gilzel
llk vasıtasıdır. Genislemiş 
mesamatı sıkıştırarak cild-

'deki pürtük ve kabarcıkları 
giderir. Çil \'e lekeleri izale 
eder. Teni mnt ve ~cffaf bir 
hale getirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir cild de
vasıdır. Deri guddelerinin 
ifrazatını düzeltir. Sivilce ve 
siyah noktaların tezahürüne 
mAni olur. Cild adalesini 
besliyerek kuvvetlendirir. 

1 Kuru cildler için yağlı, 
· 1~ ve yağlı cildler için yağ

~~~~,.., ~))' sız hususi tüp ve vazo-
. ~ .. 
~A.· ları vardır. 

-qli!MlfıSk!t"' 

Hükumet Konağı inşaatı 

G. Antep Vilayeti: Pazarcık Kazası Malmüdürlüğünden : 

Pazarcık kazasında yapılacak 23743 lira 42 kuruş keşif bedelli hükOmet konağı 
inşaatı kapalı zar! usullle ve on bin lirası bu yıl bakiyesi 940 mali yılında öden

mek şartile yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır, 

1 - Dosyasındaki e\Tak sunlardır: 

A - Husu~ı sartname, 

B - Mukavele projesi, 

C - Birinci kısım kesifnamesi, 

D - İkinci kısım keşi.fnamesi. 

2- Dosya G. Antep Nafia müdürlüğünde ve Pazarcık malmüdürlüğünde görUle
bilir. 

3 - Muvakkat teminat 1780 liradır. 

4 - İsteklilerin ihale gününden asgari sekiz gün evvel G. Antep vilAyetlne yap
tığı işler, bonservislerile müracaat ederek vesika veren komisyondan alacağ1 eh
liyet vesikasile 939 yılı Ticaret Odası vesi kası ibraz etmesi. 

5 - Eksiltme 25-12-939 gününe müsa dif pazartesi günü saat 15 de Pazarcık 

malmüdürlüğünde müteşekkil eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

6 - tı:teklilerin 2490 sayılı kanuna uyg un olarak hazırlıyacakları teklif mektup· 
larını t5-12 - i 39 gün il saat 14 de kadar ko misyon riyasetlno vermeleri. 

7 - Postada vAld ızecikmelerin kabul ed ilmlyeceği ilAn olunur. (6098) (98<;5) 
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Otuz yıldanberi büyük fedakarlıklarla milli bi r müessese tarafından çıkanlan ve herkese lazım olan YENi 

BiR 
SANAYi 
Formülü! 

ZARiF 
Sağlam 

DAKiK 1940 ECE MUHTIRALARI 
Birçok yeniliklerle gayet şık maroken ve bez kaplı her çeşidi piyasaya çıktı. Bilumum kırtasiyecilerde bulunur. Deposu: Ankara Caddesi No. 

UYAN· 

DiRiCi 

' ı 11 M. SA D 1 K . Telefon: 2144" ., 

BiR 

SiNGER 
SAATi 

15 i lıtanbul Aıltye 12 el Hukuk Mahkeme· ı r 
ı sinden: 
1 

Müddei: Hayriye. 

Müddeialeyh: Bürhan Koruman: Kara
gümrük Derviş Ali mah. Kurt ağa çeşmesi 

SENE sokak 87 No. da annesi Cemile yanında. 
GARAN• 1 Müddei Hayriye tarafından müddeialeyh 

Bürhan Koruman aleyhine açılan boşanma 
• . TILI ' davasına ait arzuhal sureti müddeialeyhe 
T tebliğ edilmek üzere yazılı adresine gön-

No. 400 Kron;.dan," Beyaz Minelisi 4 LİRA derilmişse de mumailPyhin mezktir ika
metgfthını terk ile semti meçhule glttiği-

No. 401 Kromd~m, Beyaz Mineli ve Fosforlu 4,5 " nin beyanile iade kılınması üzerine Hulrnk 
No. 102 Kromdan, Siyah Mineli ve Fosforlu 5 " , usulü muhak,emeleri kanununun Hl, 142, 

Taşra siparişlerine beher saata 25 ~mruş Posta masrafı ilave olunur. Bu Fevka· 143 ve 183 üncü maddelerine tevfikan iade 
!Ade saatlerden edinmek için acele e:cli niz, zira mevcudu azdır. kılınan dava arzuhali ile tahkikat gününü 

İstanbul Eminönü Cad. 8. Tel: 21964 

SINGER SAATLERi MAGAZASI gösterir davetiye varakasının mahkeme 

• 
_____ .. ,. divanhanesin.e asılmasına ve 939/247 nu-

.,... marada kayıtlı işbu davaya müddeialeyhin 

Bciş, Diş, Romatizma: Siyatik ve Kulunç 
avuarını geçirir, Gripe ve soğuk algınlığına 

karşı iyi bir ilaçtır. 

(15) gün içinde cevap vermesine karar 
verilmiş ve bermucibi karar arzuhal ile 
davetiye varakası mahkeme divanhanesine 
asılmış olmakla mumaileyh Burhan Koru
man yukarıda yazılı müddet zarfında da
vaya cevap vererek tahkikat icin tayin 
kılınan 23 - 12 - 939 Cumartesi günü saat 
(10) da mahkememizde hazır bulunması 
veya kanuni bir vekil göndermesi liizumu 
tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü HaJiJ 

NEOKÜRIN 

i940 
MODELLERİ 
Evsafı Gayet Yüksek 

YENi 

RADYOLARIMIZI 
Dinleyiniz. 

Satı~ yerleri : 

İSTANBULDA 

GALATA • KARAKÖY 

PALAS No. 16 Bayanların ayba;n sancılarım keser ve 
adeti kolavlastırır. 

NEOKÜRIN kalbi ve böbrekleri yormaz ve 
mideyi bozmaz. 

Llitfi DÖRDÜNCÜ 

Gazetecilik ve Neşri yat T. L. Ş 

Basıldığı yer TAN matbaası ve Ankarada Kazım Rüştü, Çocuksarayı caddesi Gencağa apartımanı 

Günde 2 - 3 adet alınır. Sıhhat Vekaletinin nıhıatmı haizdir. 

PATI KULLANINIZ.-
Her türlü yanık1arı, kan çıbanlarını, meme iltihaplarını ve çatlakları, 

koltuk altı çıbanlarını, dolama, akneler, ergenlik1er, çocukların ve 
büyüklerin her türlü deri iltihaplarını tedavi eder. " ........................... .., 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

l - Gümrük muhafaza genel komutanlık ihtiyacı için bastırılacak 63 kalem ev-
rakın 4-12-939 pazartesi günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tahmini tutarı 1000 (Bin) lira ve ilk teminatı 75 (Yetmiş be~) liradır. 

3 - Nümuneler ve şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlan ve kanunt vesikalarile 

birlikte Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelme-
leri. (9889) 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden : 
Keşif bedeli 3879 lira 5l kuruştan ibaret bulunan yeni yolcu salonile işletme bi

nası ve gümrUk hanı aralarına demir parmaklık yapılması işi açık eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi 4-12-939 tarlhine rastlayan pazartesi günü saat on beşte Galata 
rıhtımındaki wnum müdürlük binasında toplanacak olan satınalına komisyonunda 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminatJ 290 lira 96 kuruştııT". 
Bu baptaki ~im ve şartname sözü geçen k omisyonda her gtin gt'irülebmr. ·(9523) 

~ ......................................... , 
El elden üstündür, fakat. .. 

HACIBEKiR SEKERi , 
Her şeyden üstündür. 

Ali Muhiddin Hacıbekir 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy. Kadıköy. J 
Y umurla İhracatçılar Birliğinden : 
Yumurtacılar Birliği yeni heyeti idare intihabı için 4/12/939 Pa

zartesi günü saat 14 de Yağ iskelesinde Sarraf sokağında No. 10 Dairei 
mahsusasında seçim yapılacağl ilan olunur. 


