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Belçika Ve ·e · olanda Hükümdarları 
Sulh için 'Tavassutta B olundular 

Hitlerle, Müttefikleref ............... A.N .. i<"A.RA····p·A·K .. t'I" ....... = ....... . 

Birer Telgraf ektiler B. Millet Meclisinde 
Londra, Ba Teklifi 

Azami itina ile 
Tetkik Edecek 

Alman Matbuatı, Sulh Teklifinin Almanyada 

iyi Karş ı ranmıyacağını Yazıyorlar 
Lon'dra, 7 (Hususi) - Belçika Kralı ile Holanda Kraliçesinin 

:ve İtalya Hariciye Nazırmm Am&terdamdaki mülakatları bir sulh 
tavassutu ile neticelenmiftir. Mülakatın neticesi hakkında netro· 
lunan ve Kral ile Kraliçenin imzasını tatıyan resmi tebliğde de-

~-~ -~ niliyor ki: 1 Holanda Kraliçesi Wilhelmina 
"Bütün dünya için ağır akıbetler . 

hazırlayan şu anlarda, ve garbi Av - H o 1 anda 

Belçika Kralı Leopold 

rupada muharebe bütün şiddetiyle 

henüz başlamamışken sesimin bir 
kere daha y.ükseltmeyi bir vazife te
lakki ediyoruz. 

Bir müddet evvel, muharipler, a
dilane bir sulh için emin ve makul e. 
sasları tetkik etmekten imtina eyle
miyeceklerini beyan etmişlerdi. İntı
baımız şudur ki; bugünkü şartlar i
çinde sarih şekilde fikirlerirıi izah 
etmeleri ve bu fikirleri birbirine ya
kınlaştırmaları doğrudan doğruya 

kendileri için müşküldür. 
Binaenaleyh, bütün komşuları ile 

lyi münasebetler idame eden iki bi. 
taraf memleketin hükümdarları sı • 
fatı ile, tavassutumuzu teklif ediyo
ruz ve bu tavassutumuz iltifat gör -
düğü takdirde, bir anlaşmayı kolay. 

---------------., laştırmak ve buna hadim olmak için 

HU .. k u"' m e+·ı n elimizdeki vasıtaları ve bizzat kendi
lerinin dostane bir anlayış zihniye -
tiyle bize verecekleri vasıtaları kul-

M U •• h •• m lanmıya hazırız. 
Bizce bu, kendi milletlerimizin i· 

Kararı 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

yiliği ve bütün dünyanın menfaatı 

iktızası olarak yapmıya mecbur ol -
doğumuz bir vazifedir. Öyle ümit e. 
deriz ki, bu teklifimiz kabul edilecek 
ve bu suretle de devamlı bir sulh te
sisi yolunda ilk adım atılmış olacak. 
tır. 

Vilhelınina, Leopold 
Belçika kralı bugün öğleden son

(Sonu Sa. 6, Sü. 2) 

Ye Belçika 
Hududunda 

Alman 
Tahşidatı 

Londra, 7 (Hususi) - Brük
selden verilen malfuna.ta göre, 
Al~an motörlü kıtaları Holanda 
hududu üzerinde tahattüt et· 
mektedir. Pariı mahafiline göre, 
ayni tahşidat Belçika hududu ü
zerinde de yapılıyor. 

Ve bu kuvvetler general Blasko
viçin kumandası altında bulunmakta-

dır. Alman mahafili, Zigfrit hattına 

bu kıtaların sığmadığını ve onun için 

bu taraflara yerleştirildiklerini bil -
dirmektedir. Siyasi mahafil bu ,,azi. 
yetin Holanda ve Belçikayı tazyik 

ettiğini söylemektedir. Ve Almanla
rın bu devletleri kendi menfaatleri

ne uygun bir hattı hareket takibine 
mecbur etmek istediklerini anlat • 
maktadırlar. 

( Sonu S. 6 Sil 4 ) 

Bugün Konuşulacak 
AnkaTa, 7 (TAN Muhabiri bildiriyor) - Büyük 

Millet Meclisi yarın (bugün) saat 14.30 da toplana
rak Türkiye Cümhuriyeti ile Fransa Cümhuriyeti 
ve İngiltere Krallığı arasında Ankarada imzalanan 
üç taraflı yardım muahede.sile merhutlarının tasdikı 
hakkındaki kanun layihasını miizakere edecektir. Bu 
münasehefle bazı hatipler söz alarak Ankara anlaş
masımn cihanşümul kıymetini tebarüz ettirecekler. 
dir. 

Muhtelit encümen layihayı umumi heyetin tac;vi
bine arzetmck iizcre bu~iin yüksek reisliğe takdim 
etmiştir. Enciimcn, mazbatasında anlaşma hakkında 
ezciirnl'! şöyle demektedir: 

"P'ransa ve İngiltere ile 12 Mayıs ve 23 Haziran 
939 tarihlerinde yapılan müşterek beyannamenin 
hiikümlerine tevfikan hazırlanmış olan işbu ik ta. 
raflı karşılıklı yardım muahedesi esbabı mucihe la
yihasında tasrih edildiği vechile akidlerin milli em. 
nlyetle!'inin temini gayesini istihdaf etmekte ve gerek 
J!lUahrdefl.İ.!?:. ~rck ona mrrhut bulunan protokofü•. 
rin h ük ümleri, muhtelif ihtimallere göre, hu ırayc. 
nin bıhakkukunu i~tihsale matuf bu1unmaktachr. 
Avrupanın bugün harp dışında kalan sahnsındst 

s ulh ve emniyetin muhafaza ve istikrarını istihdaf 
eden ve şimdiye kadar imzaladığımız muhtelif bey. 
nelmilel muahede ve mukavelelerle ahenktar bu. 
lunan bu muahcdenin üzerinde büyük bir ha'lsasi· 
yetle durduğumuz sulh ve milli emniyet davamızı 

takviye edecek mahiyette olmakla beraber hiçbir 
devletin aleyhine müteveccih olnıadığı ve mevcut 
dostane münasebetlerin devamına mani teşkil et. 
mediği görülmüştür. 

Encümenimiz kanun la'.\·ihaslnı muahede metnt ve 
merbutlarile birlikte müttefikan tasvip ve knbul 
etmiştir. İşbu kanunun tatbikma İcra Vekilleri he. 
yeti memur bulunacak ve ne~ri tarihinden itibaren 
meri olacaktır." 

Parti Grupunun Dünkü l~timaı 
Ankara, 7 (A.A.) - C. H. Partisi Büyük l\Ti11et 

l\fccli<ıi Grupu bugün (7.11.939) öğleden sonra Reis 
Vekili Seyhan mebusu Hilmi Uranın riyasetinde 
toplandı. 

Hariciye Vekili Şükrii Saracoğlu bizi alakadar e. 
den son dünya hadiseleri ve durumu hakkında İza· 
hatta bulunmuş ve bu meyanda bazı hatiplerin sual. 
lerine de cevaplar vermiş ve Hariciye Vekilinin IZll
hatı grup umumi heyetince tamamen tasvip olun. 
muştur. 

RuznRmede dahili nizamname mucibince bet fçtf. 
ma senesi bidayetinde miistakil grup izasile birlikte 
gi:zli reyle seçilmesi iktiza eden yedi kişilik ahysi. 
yet divanının seçimi vardı. 

Bu seçim yapılmış ve tasnifin uzayacağı anlaşıl. 
makla neticenin heyete bildirilmesi için :rannki ~ar
şamba günü saat 14.30 da grup içtimaı :vapılmak ka. 
rarile riyasetçe celseye nihayet verilmiştir. 

Gayda,Almanya-Rusya 
Arasında Kafi Anlaşma 

---.... ··-·, ... ··---...-..------·· 
B E B E K 

Cok yakında, "TAN,, sütunlarını sO..SU· 
yece~ olan nefis eserin adıdır. 

B E B E K 

OlmacJığı Kanaatinde .. 
1 

Değerli müellifi Aka GUndOzO, en 
fazla düşündürmüş, en fazla uğraştır
mış olan romandır. 

Dün Moskovada Sovyet ihtilalinin 22 

Yıldönümü Merasimle Kutlulandı 

. . 
ıncı 

Mevzuu hayattan alınmış olan 
"BEBEK .. romanını, tamamlanmış ola
rak iki ay e\•vel elimize geçirmiş, hat
ta neşrine başlıyacağınw:ı ilan etmiş-i tik. F ... ,, B E B E K 

MoslCova, 7 (Hususi) - lhtililin yirmi ikinci yıldönümü mü
na.aebetile bugün büyük bir geçit resmi yapılmıt ve Mareşal V 0-

rotilof mühim bir nutuk söylemittir. Enternasyonal çalındığı za
man Almanlar resmi tazimi ifa etmitler ve üniformalı olmıyan-, 
lar fapkalarrnı çıkarmıtlardır. Merasimde Alman komünistleri li-

Romanını, yen! notlarile zenginleş-

1 
tirmek, ve değiştirmek ihtiyacını ye
nemiyen Aka Giindüz, eserin neşrini 
bir müddet daha tehir etmemizi iste
mişti. Bu tamamlanmış eserin. bize, 
tam iki ay süren uzun ve yeni bir rö- i. 
tüştiuı sonra iade olunması da sanat
kar müellifinin, bu romanı üzerine ne 

1 kadıtr titizce titrediğini göstermeğe 

H arp, bir memleketin istihsal 
hayatım felce uğratır. Vata. 

nın müstahsil kolları cephelerde 
nıernieket müdafaasiyle meşgul ol
duldarı, ve cephe arkası.,daki bütün 
rnüstahsil kuvvetler ancak harbe ya
rıyacak malzeme yetiştirmiye çalış
tıkları için, harp halinde bulunan bir 
rnemlekette istihsal durur, alış veriş 
kesilir, ithalat ve ihracat sekteye uğ. 
rar ve memleketin ticari ve ekono
mik hayatı sarsılır, zedelenir, ve bo
zulur. 

deri T alman ve Rayttag yangını yüzünden itham olunarak Mare
tal Göringe ka~ı gelmekle methur olan Dimitrof da ha.zır bulun

J 7 n D .. G ld . mu~tur. Voroşilof söylediği nutukta: 
I' on ~apen un e l ...,.__~_,.,...,,..~_..,.... ı"Sulh içindeyiz. Fakat beynelmilel 

1 hadiseleri dikkatle takip ediyoruz. 

1 
kfıfi değil mi? 

Siz: çok yakında "T A ~ •• ı;:ütun
larında: 

B E B E K 

Fakat bir harp esnasında ateşin 
kendi hudutlarına sirayetine mani 
olan, bilakis harp halinde bulunan 
memleketlere mal satabilen memle
ketler zengin ve müreffeh olurlar. 
Cihan Harbinde bitaraf kalabilen 
Holanda, Danimarka, Şimali Ame. 
rika memleketleri, harp halinde bu
lunan memleketlere muhtaç olduk

ları ham ve gıda maddelerini yetiş
tirerek büyük servetler kazandılar, 

ve geniş refaha erdiler. 

T ürkiyenin bu defaki Cihan 
Harbinde takip ettiği gaye 

harpten uzak kalmak, yangının top. 
raklarımıza sirayetine mani o]mak

( Sonu Sa. 6 Sü. 1 ) 

T 7 A k G Rumen Sefiri Harbe girmiyeceğiz, fakat daiına I' e n ara_ 77Q ı·t t ,·. harbe hazır bulunacağız,, demiş, ya. 
-~ hancı devletlere Molotof tarafından 

Sirkeci İ6ttl6yonuriJa (Yazısı altıncı sayf amrzda) 

Dün Bükrece dün irad olunan nutuk çerçevgsi da. 
~ bilinde işaret etmiştir. 

H k t Et+• Moakova tiyatrosunda a re e 1 Dün akşam Moskova tiyatrosunda, 

Romanyanın Ankara elçisi Stoyka 
geçen hafta tayyare ile Bükrcşe 

gitmiş, kral tarafından kabul edil
miıı. hiikumetiyle temasta hulun -
muş, geçen c11ma da ~ehrimize 

dönmüştü. Ertesi giinü Anknraya 
giden ve Hariciye Vekilimize mü -
lllki olan Stoyka iki giin Ankarada 
kaldıktan sonra dün şehrimize 

gelmiştir. 

Rumen elçisi, diin akşam 19,30 da 
Romanya vapuru ve Köstencc yo
lu ile tekrar Bükreşe gitmiştir. 

Sovyetler, sendikalar, halk ve p3rti 
teşekküllerinin iştirakile Moskova 
şehri Sovyetleri içtima etmiştir. 

Halk komiserleri meclisi reisi Mo. 
lotof, teşrinievvel biiytik sosyal'ist ih
tilalinin 22 nci Y11dönümü hakkında 
bir rapor okumuştur. Molotof kfrrsü. 
de görününce. halk tarafından, dakL 
kalarca siiren alkışlarla karşılanmış. 
tır. Molotofun nutku, mliteaddit de
falar alkışlarla yarıda kesilmistir. 
Nutuk bittikten sonra, hatip tekra:r 
alkıslanmıs ve sonra Moskovanırı en 
güzide artistleri ve musikişinaslan 

(Sonu Sa. 6, Sil. 5) 

Romanını okurken. Akı GündUz'ün, 
bu yorgunluğu, ve bu titiz.liğile müte
nasip mükemmeliyette bir edebi CEer 
yarattığına inanmakta tereddüt ilile 
etmlyeccksiniz! -·--

r:ARTIK 

SÖYLÜYORUM! •• , 

• 
"Nazi., casusu olmuş 

itira!ları. 

• 
bir fngiUzin 

Tam altı sene Almanya hes3bına 
çalışmış olan Rlchard Garbutt, şayanı 
hayret üşaııtta bulunmuııtur. 

• 
tntı~an bütan dünyada büyük bir 

Mdise teşkil etmiş olan bu hakiki if
şaatın tercümesini de çok yakmdıı. yine 
"T A N ,, sütunlarında bulacak~ınız! 

-----w-• .... ------w-••ı---=-----------· 
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Belediye 
Meclisinde 
Münakaşa 

--0--

Ekrem Tor'un Vaziyeti 

Üzerinde Saa~erce 

Fikir Beyan Edildi 
Şehir Meçlisi, dün Vali ve Beledi

ye Reisi Lutfi Kırdann riyasetinde 
toplanmıştır. Dünkü toplantıda mec. 
lis, senelerdenberi görülmemiş mü
nakaşalı bir celse geçirmiştir. Bu 
münakaşanın sebebi de Şehir Mecli
si azasından iken tramvay idare!li 
mürakipliğine tayin edilen ve bu ta
yin keyfiyetine rağmen meclis azalı
ğından istila etmiyerek memur sıf a
tı üzerinde iken meclis azası Sifatiy
le daimi encümen azalığına da seçi
len Ekrem torun vaziyeti olmuştur. 
Bu intihap keyfiyeti, bazı meclis 8.
zalannca gayri kanunu! görüldüğü 

için geçen celsede, tetkik edilmek ü
zere kavanin encümenine sevkedil
mişti. Dünkü celsede bu encümenin 
mazbatası okunurken uzun bir mü
nakaşaya yol açılmıştır. Hatta meclis 
azalarından bir kısmı, bu münakaşa. 
da söz söylemek üzere ellerinde bir 
kitapla (kanunla) gelmiş bulnuyor
lardı. Encümenin mazbatasında 1580 
numaralı kanunun 30 uncu fıkrası
na istinat edilerek Ekrem Torun aza 
lık hakkının hala devam etm~kte ol
duğu ileri sürülerek mumaileyh hak 
kın'da bir karar ittihazına lüzum ol. 
madığı ileri sürülmekte idi. Bu ka
rara göre hem tramvay idaresi mü
rakipliği, hem de Şehir Meclisi ve 
daimi encümen azalığı üzerinde ka
lacaktL Bazı azalar buna itiraz ede. 
rek memurluk sıfatını mu:-ı~taza ve
ya kabul eden bir zatın, meclis azalı
ğı sıfatının kendiliğinden mevzu ola
mıyacağını, binaenaleyh kanunun 
bu sarahati karşısında Ek.ram Torun 
daimi encümen azalığına. da seçilme. 
mesi icap ettiğini söylemişlerdir. Di
ğer bir kısım aza da kavanin encü
meninin noktai nazarıruı uyarak Ek
rem Torun azalık hakkının halen de. 

. vam etmekte olduğunu, bu itibarla 
daimi encümen azabğına da seçilıne
ginde bir mahzur olroadısını ileri 
sürmüşlerdir. · 

Bu esnada meclisi ıwran alakadan 
bir çok hatiplerin söz söylemek. iste
diği anlnŞılıyordu. Fakat bu sıralar
da yine ayni mevzu üzerinde söz söy. 
llyen azadan birisinin bu meselede 
idaresizlik yapıldığım, riyas.?t maka
mının. Ekrem Torun tramvay idare
si mürakipliğine tayin edilmesi üze. 
rine mumaileyhi müstafa addederek 
yerine başkasının seçilmesine başvur
ması icap ederken Dahilıye Vekale
tine müracaat ettiğini. vekal2tin de 
ayni mesele hakkında birbirini nak
zeden iki cevap verdiğini söyle. 
mesi üzerine Vali ve Belediye Reisi 
de münakaşalara iştirak etmiş, me
seleyi. tavzih için söz söylemiştir. 

Liıtfi Kırdar bu esnada, bir ida
resizlik mevzuu bahsol..-nadığını, ri
yaset makamının, knnunun kendisine 
bahşettiği hakka istinaden keyfiyeti 
merciip.den sorduğunu ve vekaletin 
de encümen mazbatasında beyan e. 
dildiği şekilde cevap verdiğini söyle
miştir. 

Belediye Reisinin bu tarzdaki be
yanatı, söz söylemek istiyenleri bu 
fikirlerinden vaz geçirtmiye kafi gel. 
miş ve mesele reye konularak encü
menin mazbatası kabul edilmiştir. 
Bundan sonra da yine ayni şekilde a
za iken tramvay idaresi heyeti sıhhi
ye şefliğine tayin edilen ve bu tayin 
keyfiyetine rağmen meclis azalığın
dan henüz istifa etmiyen doktor F .. 
tem Akif hakkında yine ayni encü
men tarafından verilen karar okun

muştur. 

Encümen meclis azalığı ile tram .. 
vay idaresi sıhhat heyeti şefliğinin 
beraber içtima edemiyeeP.ğine karar 
vermiş bulunmakta idi. Encümenin 
bu husustaki tcklüi kabul edildikten 
r;onra muhtelü işlere d..ıir olan bir 
cok mazbatalar alakadar encümenle
~ havale edilerek dünkü toplantıya 
nihayet verilmiştir. 

Bir Fabrika Yandı 
Dün akşam 19,30 da Ye§ildirexte 

Yeşildirck karakolu karşısındıı Yani
ye ait trikotaj fabrikasında yangın 
çıkmı~ fabrika kısmen yandıktan 
90nra ıöndürülmütşür. Ateşin sebebi 
)aakkında tahkikat yapılmaktadır. 

8 - 11. 939 

Ha· is ne 
Tama en 
Yakıldı 

--<>-

Yıkılan Binanın 

Ermeni 

Bir 

Kalfasının 

Yapısı Olduğu Anlaşıldı 

Dün ba~lıyan tJnitJerş:.te konlerans!annJan Prolesör 
Neşet ômerin verdiği ilk k~nferann dinleyenler 

YılulmMma başlanılan Beyazıt-Kaska caddesindeki binal.cırdan 
Beyazıt hamamının yanındaki bina yıkılırken 

Yerine yeni adliye sarayı yapıla
cak olan eski hapishane binasının 

yıkma işi sona ermiştir. Müteahhit 
şimdi yerin tesviyesiyle meşgul ol
maktadır. Tesviye bittikten sonra 
yeri nafıa müdürlüğüne teslim ede. 
cektir. Binanm planlan hazırlanmış. 
tır. Nafıa müdürlüğü inşa işini mü"' 
nakasaya koyarak derhal inşaata 

başlatacaktır. Eskiden Kuyucu1ar 
hanı olan eski hapishane binasının 

yerinde Bizans devrine ait kilise ve 
Hipodromun ayaklan bulunduğu için 
enkaz arasında bir salip ile yazılı Bi
zans tuğlaları bulunmuştur. Esasen 
Bizanslılann bütün tuğlalarmda 

marka bulunduğu için bu tuğlalann 
hangi devre ait olduğu tetkik edile. 
cektir. Bulunan şeylerin yı1clan bi "" 
na ile hiç bir alakası yoktur. Yıkılan 
bina bir Osmanlı eseridir. Yapılır • 
ken Bizans harnbelerinden istifade 

Eski Paralar Bu Ay/ 
Bqşından itibaren 

Tedavülden Kalkıyor 
Neşredilen bir kararnameye 

göre tedavülde bulunan bronz 
beş kuruşluklar i1e bronz yi.iz 

paralıklar ve nikel kırk para • ı 
hklar tedaviilden tamamen k:ıl- 1 

dıralmaktadır. Bu paraların bu 1 

ayın sonuna kadar elden çıka • 1 

nlması Iıiumdır. Esasen mali. 
ye daireleri bu cins paraları al- 1 

mamaktadır. Para tebdili için 
Merkez bankasına müra<'aat 
lazımdır. Eski beş llralıklar 

la on liralıklar da Merke7 han .. 
kasında tebdil edilmektedir. 

1 Bunlar da 940 senesinden iti · 
1 haren piya adan kaldırılac~~ 1 

4 Gün İçinde 
97 Otobüs İçin 

Ceza Kesildi 
Zabıta seyrüsefer nizamldrına ri. 

ayet etmiyen otobüslerle mfü:adele. 
ye devam etmektedir. Son 4 gün 
içinde 97 otobüs yakalanmış, hakla
rında ceza zabıtları tanzim edilmiş
tir. Bunların hemen hepsinin fazla 
müşteri taşımak, durak mahalleri ha
ricinde durmak ve biribirlari ile ya· 
rış etmek gibi belediye suçlan işle. 
dikleri görülmüştüT. Bu hususta ya
pılan tahkikata göre, şoför ve biletçi
lerin maaşla değil, aidatla çalışmala
nmn bu intizamsızlıklara sebep ol
duğu anlaşılmıştır. Zabıta mücadele
ye ehemmiyetle devam etmektedir. 

Genç Bir Otel 
Hırsızı Yakalandı 

15 gündenberi Sirkeci otellerine 
musallat olup bir çok kimselerin pa
ra, saat ve muhtelli eşyalarını aşıran 
Muzaffer isminde genç bir otel hır
sızı yakalanmıştır. 

Kadirgada oturduğu tesbit edilen 
Muzaffer, otellere, ucuz nev'inden ve 
içi odunla dolu ağır bir bavulla git
mekte, gece herkes uyuduktan sonra 
faaliyete geçme~tedir. Hırsı:ı:, gün
düzden göz koyduğu yükte hafif paha 
da ağır eşyayı aşırıp bavulu da ora. 
da bırakarak ortadan kaybolmakta
dır. 

Dün, çaldığı bir altın saati Kapa. 
hçarşıda satmak isterken yakalanan 
Muzaffer emniyet müdürlüği.in·~ ge
tirilmiş. suçlarını itiraf Etmiştir. 

Hırsız bugün evrakiyle beraber müd
deiumumiliğe teslim cdilmi~tir. 

Yine Fırtına Başladı 
Dün gece Maramara ve Egede fır

tına başlamıştır. Havanın değişeceği 
daha önce rasathaneden bildirildiğin 
den keyfiyet dün öğleden sonra de
nizcilere tamim edilmiştir. Karadeniz 
de fırtınalıdır. Yolda bulunan mera. 
kip en yakın limanlara sığınmışlar
dır. Vapurlar fırtınanın sükunet bul
masına intizaren Büyükdece önlerin. 
de demişlemişlerdir. 

yeni Kararname r Türk. Rumen--ı, 
Ticaret Müzakeresi 1 

Piyasamızda !:~~~:~~:~.0:ı..,.ı 
Sevl.DÇ Uyandırdı · ::~:~e::ı::7~n;:"~:;;a:et ::: 

Iaşması müzakereleri yarın bi · 

tirilmiş olacnktll'. İki heyet "· 

ihraç Edilebilecek 

Derhal Yükseldi, 

Maddelerin. Fjyatları 

Talepler Fazlalaştı 
Bazı ihracat maddelerinin serbest ve bazılarının da lisansa ti

bi tutulmak suretile ihracına dair neşredilen yeni kararname pi
yasamızda büyük bir memnuniyet uyandmnıttır. Düne kadar ih
raç edilmesi yasak olan ve kilo başına 10- 50 kuru§ kadar fiyatı 
düşen mallar derhal yükselmiştir. 

rasında esas noktalar Uzerind·e 

tam bir anlaşma olmuştur. Ye. 

ni anlaşmanın yalnız te[erruata 

ait kısımlan kalmıştır. Heyet -

Ier bugi.in toplanarak tefcrrua· j 

· tı da te~bit edeceklerdir. Bugün 
olmadığı takdirde bayramdan 
evvel anln~manın imza edilece
ği tahmin edilmektedir. 

. 
edildiği için bu tuğlalar kulla.nılmış ... 
txr. Son yapılan tetkikat İbrahim pa.. 
şa sarayı sanılan şimdiki binanın bir 
ermeni kalfa tarafından yapıldığını 

göstermiştir. 

Yükseliş tamamen arz ve talep 
kaidesinin icabıdır. İhracatçılar faa
liyetlerini arttırarak mal aramağ::ı 

başlamışlardır. Kararnameye naza -
ran kendileriyle ticaret anlaşmamız 
bulunan memleketler bu müsaade -
den istifade edeceklerdir. Bu suretle 
memleketimize döviz getirilecektir. 
Esasen bazı mallarımızın talipleri 
hazırdır. İhracat içi,n kanuni bir ma. 
ni dahi kalmamıştır. 

tır. Bu yüzden çuval fabrikaları ge. -===========-======= 
Koska • Beyazıt 

Caddesi Genişletiliyor 

Bugünlerde satışların artacağı ve 
piyac;aJanmızda her ihraç maddesi i
çin canlı muameleler olacağı tabii -
dir. Her nevi konserve, ıeytin yağı, 

pirine yağı, kepek, dan ve bakliya -
tın ihracına müsaade edilmesi bu 
maddelerin ihtiyacımızdan çok fazla 
olduğunu göstermektedir. Yeni ka • 
rarname ile yalnız ithalat maddeleri 
ile memleket ihtiyacı olan mahsulat 
ve mamultıtın ihracına müsaade e -
dilmiyeccktir. Pamuk ve mamulatı. 
nın eski kararnamede lisansa tabi o
larak ihracı kabul edilmi~ti. Yeni 
kararnamede pamı1kta.n hiç bahis 
yoktur. Bu m:.1dde~racmın mu. 
vafık olup olmıyacağını Ticaret Ve
kaletinin yaptırmakta olduğu tetkik 
ler gösterecektir. Vekalet, yurdun 
ihtiyacını ve mevcut stoku tesbit 
ettirmektedir. Alınacak neticeye gö~ 
re pamuk hakkında karar verilecek
tir. 

Çuval ihtiyacı 
PiyasalanmlZın ihtiyacı olan çu. 

vallar daha ziyade Hindistandan ge
tirilmektedir. Hnrp vaziyeti dolayı -
.sıyle dünya piyasalarının çuval ihti
yacı artmıştır. Her memlekette mev. 
cut stokların mühim bir kısrnt kum 
torbası yapılmak üzere kullanılmış -

celi gündüzlü bir faaliyetle çnlış -
maktadır. 

Dün ithal edilen mal.lar 
Limanımıza gelen ticaret vapur

ları adedi çoğalmağa başlamıştır. 

Dün iki İtalyan, bir Macar ve iki A. 
merikan o1mak üzere beş vapur gel
miştir. İtalyan bandıralı Albana va. 
puru makine aksamı, kimyevi ve tıb
bi ecza, pamuklu mensucat, demir 
eşya, elektrik malzemesi, kırtasiye 

düğme, yine İtalyan bandıralı Tren
tino vapuru demir eşya, tıbbi ve 
kimyevi maddeler ve makine aksa
mı; Macar bandıralı SegPt şilebi 

Tuna yolundan külliyetli mıktarda 

çay, Amerikan bandıralı Eksporter 
vapuru makine yağı. pamuklu men
sucat, a~falt levazımatı; yine Ameri
kan bandıralı Eksportlayn vapuru 
kakao yağı, otomobil ve m:ı.kine ak
samı getirmişlerdir. 

Pjyasada pam11klu mensuca: ço. 
ğalmıştır. Bu itibarla fiyatların yük
selmesine sebep görülmemekterlir. 
Buna rağmen bir fiyat artışı görü -
lürse harp vaziyetinden istifade ede
rek ihtikar yapıldığına açıkça hiik -
mcdilebilecektir. Son zamanlarda 
fiyatlan yükselen tıbbi ve kimyevi 
maddeler de piyasada çoğalmakta -
dır. İlaç fiyatlarının arttırılmasına 
sebep kalmadığı bildirilmektedir. 

Yerli portakal mahsulü geldi 
Piyasamıza yerli limon ile Alan. 

ya portakalı ve turfanda Rize man
dalinası getirilmiştir. Limonların 

yüzü 150.220 kuruştan, portakalla -
rm yüzü 80-115 kuruc:tan ve man • 
dalinaların yüzü 180.190 kuruştan 

toptan satılmıştır. 

MaceHCinos 
İstinyede 

Tam·r Ed.lecek 
İki buçuk sene kadar evvel Çanak

kalede İtalyan bandıralı Capopino va 
purunu batırdığı için sahiplerinin 
müracaati üzerine Halice alınan İs. 
panyol bandıralı Macellanos vapuru 
bir aya kadar İspanyaya hareket e
decektir. İki taraf arasındaki ihtilaf, 
şehrimize gelen İspanyol heyetinin 
tazminat vermeyi kabul etmesi üze. 
rine halledilmekte olduğundan vapu
run İstinye fabrikalarında tamiri 
için Deniz Yollan ile yakında temasa 
geçilecektir. Vapurun bir aylık tami 
re muhtaç olduğu tahmin edilmekte
dir. İspanyol heyeti Deniz Yolları ile 
uyuşabililirse vapur İstinyede tamire 
çekilecektir. 

----oı----

Tahtakale Cinayeti 
Davası Başladı 

Koska ile Beyazıt arasındaki cad· 
denin genişletme işine başlanmıştır. 
Belediye bu caddenin iki tarafında 

istimlak edilecek binalardan 14 üne 
ait muameleyi ikmal etmış ve bu bi. 
naların yıktırılması müteahhidet1.hale 
edilmiştir. Genişletilecek saha dahi
linde Vezir Hasan Paşa vakfına ait 
bir de hamam bulunmaktadır. Bu 
hamam, tnrihi kıymetine binaen yık. 
tırılmıyarak aynen muhafaza edile
cektir. 

Üniversitenin 

Konferansları Başladı 
Üniversite Rektörlüğünün tertip 

ettiği serbest konferanslar serisine 
dünden itibaren başlanmıştır. Ilk 
konferansı Doktor Profosör Neşet Ö
mer İrdepli, (M,,ktep Hıfzıssıhhası) 

mevzuu etrafında vermiştir. Profe
sör bu konferansında mektep hıfzıs
sıhhasının umumi kaidelerini anlat .. 
tıktan sonra talebe ve muallimlerin 

Eylülün altıncı günü Tahtakale bu hususta dikkat etmeleri lazım o--
kııhvesinde Anadolufenerli Salih lan noktaları tebarüz ettirmiştir. 

kaptanın tam kalbine bir kurşun sı- o 
karak öldürdükten sonra elinde ta p Sömikok ihtikarı 

Piyasada sömikok azlığı devam et
bancası ile Aksarayn kaçan ve orada mektedir. Bu vaziyet sömikok fiyat-
bir meyhaneye giren ve yakalanaca- larında hergi.in biraz daha fazla te .. 
ğı sırada bekçi Durmuşun i.i.stüne de sir yapmakta ve fiyntlarrn yükselme 
ateş eden Anadolufenerli Mehmet sine sebep olmaktadır. Belediye ik· 
oğlu Mustafanm duruşmasına dün i.. tısat miidiirlüğü buna, ihtikar gö-

• • y • , züyle bakmakta ve meseleyi tahkik 
kıncı agırceza mahkcmesınde baş -ı kt d . etme c ır. 

landı. l\fohkeme tam saat on dörde •--------------• 
kadar sürdü. Ve on sekiz şahit din - TAK V 1 M ve HAVA 
lendi. 

Suçlu: 8 Sonteşrin 1939 
ÇARŞAMBA 

11 Jnci ııy Giln: 30 Hızır: 187 
Arabi: 1358 Rıımt: U15!'1 
R:ımnwn: 26 Birinciteşrln: 26 

S - Slyaai olsun olmasın biltOn mec· lar araıında baykuıun lıml de vardır. 

muaların eatıtpterl Basın Blrlllllne gir• Neden? 

- Salih kaptan beni üç gün ev· 

vel Anadolufeneri kahvesinde döv -

dü. Ben hadise aksamı iki kırl< do

kuzluk rakı içtim. Çok saı*ıoş oldum. 
Sabahleyin kahvehaneye gittiğimi 

GlinC'ş: 6.:l9 - Oğle: 11."7 
İkindi: 14,41 - Akı;ıım. uı,ı;s 
Yatsı: 18,37 - fm 1'ılc: 4.57 mek mecburiyetinde midirler? C - Baykuşun uğursuzluğu hakkın- hatırlamıyorum. Fakat hadic::enin 

Hava Vaziyeti daki htlkUm ve kanant haksız ve van
C - Evet. Bnsın Birliği kanununun 

lı"tır. Baykua zlraııt i"ln en faydalı hn"'-
nasıl olduğunu bir türlü hatırlaya • 

ikinci maddesi mucibince Türkiyede çı- w v " J vanlnrdnndır. Gıdnsını tarla farelerlnl mıyorum. Yeşilköy meteorololl istasyonundan nlı-
knn gnzete ve mecmuaların sahipleri ile yemek suretlle temin eder. Bu bakım- Dı· ordu. Şahı'tler·ın hem~n hep"'. ı· nan malilmııta gore, hnva yurdun Ege, bunlann ve Tiırk istihbarat ajanslarının y -~ dnn öldürülmesi ve neslinin nzalmıısına . d b" k .. 1 Do~ Anadolu ve Akdeniz snh!llcri bl\lge-
yazı, haber, !otograf ve tashih işlerinde de Mustafanın htıdıse en ır aç gun ı ,., ı sebep olunması memleket ziraatı için !erinde kapalı ve yer yer yaı;.ş ı, Orta A-
ücretle devamlı ve muntazam surette 1 1 B k Dereseki k.. ·· zararlıdır. COnkü bir baykuş tıstüste evve ey ozun oyune nndolunun şark ve merkezi kısmı ile ce-
çalı•arak bu i"i kendine meslek edll'\en 1 b. t b 1 b 1 

" o; 8 - 9 fare yutabilir. Bu kadar faydalı bir gı· derek oradan ır a anca a dığmı nubn şarkı Anrdoludo az ıı uUu. :\!fer 
kimselerin birliğe kaydedilmeleri mec· 
burldlr. Bunlar birlik tızası olmadıkça hayvana uğursuzluk attedllmcsl de doğ- ve bu tabancanın Beykozda patlama yerlerde çok bulutlu ~eç'Tllş, rüıırarhır 

nı değildir. Baykuşun konduğu eve ö- tı~ını ve nih t k h Karadeniz kıyıları 11e Doğu Anadol•ıia 
gazetecilik mesle:ı;ini icra edeme7:1er. provasını yap 6 eve 3 - d ı ll 6 lilm getirdiği hakkındaki kanaat ijtfi- · J(ıırht, diğ!.'r yerlf'.'r c ş ma istikametten 
Mııhallln en bllyuMk mülkiv. e memuru veHaneye gelerek Salih 1raptanm M ,,. u{indekl korkunç Ahenkten hasıl olan ·• orta kuvvette, nrmnra ve rJge dcniılcrln-
bunları işten menetmekle mükelleftir. k turduktan b. ·· dd t f t ki. .. · · tevahhuljUn teslriledlr. Baykuşun yarasa arşısına o ır mu e son de poyr:ızdan ır ına ı:c ınııe esmıştır. 

Bir Cami Yandı * ıibl gözleri gündüz pek iyi görmez. Bu ra ve tabancasını ~ekerek iistüne :ı- Dün istanbulcla hava bulutlu «eçmiş, 
Evvelki gece Çatalcanın Çiftlikkö- 8 - Baykuı uliursuz bir hayvıındır. hayvan gıdasını gece arar. Evlere kt1n- tes etti~ini ve öldürdüğünü si)yledi • rüzı;:!tr ı;;lmııli şarkiden sa'11ycde 4 - 6 

Halbt.ıkl tıUkQmet avlanmaaını menet· masının sebebi de oralarda ışık görme- :ıı • h metre hızla c mı tir. S:ı:ıt 14 de hav::ı hz-
yu- camiinde bir yangın çılanış, cami sı"nden n-' .. fdlr. Jer. Lehın. e şe adet. eden yoktu. Gel.- ylkı 102210 mllibar ini. Stihunet en .vilk-

1 
mittir. Avlanması yatak olan hayvıın· "" 

hmam~yanmı~~ Me~n ~~n ~~-----~---------------------~mc~nbrrkaç~~d~~~rı~~~ rekl~nmdfiş~l~~n~rato~r~ 
çıktığı tahkik cdilmekredir. çin duruşma talik edildi. Juıydedllml~tır. 
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f BUGONf 
Bitaraf 
Devletlerin 
Vaziyeti 

Ya.zan: Omer Rı11G DO"CRUL 

Belçika ve Holanda hUk\ımdar · 
lariyle hariciye nazırlarının 

mülakatlarl günün en baş nıcscle -
lcri arasındadır. Gerçi neşrolunan 
resmi tebliğde mülakatın beynelmi· 
lel ,·aziyetin bazı eephelerine taal -
luk ettiği söyleniyor ve onun askeri 
bir ittifak akdiyle yahut garp cep -
hcsinde devam eden harbi durdur • 
mak yolunda bir tavassut teklifi ile 
alakadar olmadığı da temin ediliyor, 
fakat bütün bu beyanat ve fominata 
rağmen miilakatın ehemmiyeti zer • 
re kadar şüphe götürmez. Çi.inkü 
nıalfun olan ilk hakikat, Belçika ile 
Holandanm bitaraflıklarını her tch. 
likeden korumak için Almanya ile o· 
lan hudutlarını tahkime liizunı gör. 
mü~lerdir. 

Belçika krah gt-çenleTde radyo 
Ue söylediği nutukta Belçikanın bu 
defa, 1914 senesine nazaran on misli 
kuvvetli olduğunu söylemiş ve Bel -
çikanın her ihtimale karşı ne derece 
hazırlıklı olduğunu tebariiz cUir. 
miştl. 

Belçika bu defa da memleketinin 
çiğnenmesini istemediği için her fe
dakarlığı göze alarak hududunu tah· 
kim etmiş ve gafil a'•lanmamak irin 
her tedbiri almıştır. 

Holandanın vaziyeti de ayni mcr. 
kezdedir. Bu memleket de bitaraflığı 
korumak için bir çok tedbirler nlmı,, 
ve son günlerde bu tedbirleri azami 
hadde vardırarak bir çok Ulkderln • 
de örfi idare ilan etmiş, bituraflığa 

karşı bir taarruz vukuu takdirinde 
arazisinin bir kısmını su altına ala • 
rak motörlü kıtalarm geçmesine im~ 
kan bırakmamak istemiştir. 

Son günlerde askeri müteha"lsı~ • 
]arın mütemadiyen kurcaladıkları 
bir mesele, Almanların bir taraftan 
ileri üsler temin ederek İngiltercyc 
liava ve deniz harbini şiddetlendir • 
nıek, diğer taraftan Fransaya karşı 

daha serbest hareket etmek için Ilo· 
landa ile Bclçikaya karşı yiirümeyi 
düşündükleridir. Gerçi Almanlar 
böyle bir şey düşündüklerine dair 
söylenen sözleri tekzip ediyor, ve 
Holanda ile Belçllı:ada böyle bir te • 
cavüzü beklemediklerini anlatıyor • 
181', fakat Almanyanın bir çıkmaza 
girdiğini bu çıkmazdan kurtulmak i· 
çin ktvrandı~nı ve ancak komşula. 
nndan birine veya ikisine, yahut bi
ri yolu ile diğerine tecaviiz ederek 
vaziyetini düzeltebileceğini anlayan· 
lar bilhassa Holanda ve Delçiknyı 
tehlikede görüyor. Hatta alakadar • 
ların da tehlikeyi bertaraf etmek i· 
~in tedbirler aldıklarını söyliiyor ve 
bu yüzden Holanda ile Bcl~ikanın 
anlaşmaları lazım geldiğini ileri sü· 
rüyorlardı. Çünkü bu iki devletten 
birinin, diğerinin uğrayacağı iikıbe • 
te seyirci kalması, ancak onun da ay. 
ni akıbete uğramasına sebep olur. 
Ralbuki ikisi de şimdiden tedbir ala. 
cak ve teşriki mesai edecek olwlar. 
ıa m11hakkak ki vaziyet bıımbaşka 

olur .. Onun için bütün tekziplere 
rağmen, HoJanda ve Belçika hiilcunı
darlannın mülakatı böyle bir te~riki 
mesaiyi hazırlayacak mahiyette sa · 
rıh yor. 

Belki bu tesanüt bu 
aınulmadık tehlikelerden 
yardım eder. 

hitnraflaTı 

korumağa 

Milli Şefin Resimleri 
C. H. Partisinin teşebbüsiJe evvelce 

iki kıymetli ressamımıza yaptınlan 
Milli Şef İsmet İnönünün resimleri 
köy odalarına ve köy mekteplerine 
varıncaya kadar bütün devair Vl' 

müessesata yetecek miktarda hasıl. 
mak üzere bir müesseseye sipari~ ve_ 
rllmişti. Bu müessesece hazırlanan 

nümuneler beğenilerek derhal teksi. 
re başlanması tebliğ edilmiştir. Bi
rincikanunun onundan itibaren pey. 
derpey tesellüme başlanacak olan bu 
resimlerin her yerde muntazam ve 
mazbut bir şekilde asılmasını temin 
için çerçeveli olarak tevzii partice 
düşünülmüş ve icap eden tedbirler 
alınmıştır. 

TAN 3 

Et Meselesi 

Baltık Denizinin Ağzı 
Mayinle Kapatıldı 

Balkan 1 arda 
Alman 

Ekalliyetleri 
--<>--

Almanya, Bunları Tehcir 

Bir Muammadır 
Ya.zan: B. FELEK 

Geçenlerde, şehrin muhtelif 
semtlerinde birbirinden kilo 

başına 15-20 kuruş farkla et satılma. 
sına rağmen İstanbulda etin pahalı 

olduğunu ve şimdiye kadar bu işin 

halli yolunda atılan adımlar arasın. 
da en ameli çarenin Reşit Miimtaz 
paşanın şehreminUği zamanındaki 

gibi Belediyenin et satması bulun .. 
duğunu yazmıştım. Norveç, A iman Talebini Redetti için Tazyik Ediyor 

Belgrad, 7 (A.A.) - Almanlar Yu· 
goslavyadaki ekalliyetleri üzerinde 
tazyik yaparak bunları Almanyaya 
muhacerete teşvik etmektedir. Al. 
limanlar "Tek millet tek Almanya, 
tek Führer,, parolasını taşıyan gizli 
beyannameler dağıtmaktadır. Bu be
yannamelerde Führeri.n kendilerini 
beklediği, Almanyanın şerefi ve bü
yüklüğü için onlara ihtiv~ oldu~u 
yazılıdır. 

Bir Gazete Soruyor: Goering'in Namağlup Hava Kuvvetleri Nerede? 
O zaman, bu yazımla, alay eden 

Son Telgraf gazetesinin dünkü nüs. 
hasında İstanbul belediyesinin hal • 
ka ucuıı: et satma kararını vermiş ol. 
duğunu okumakla memnun oldum; 
iki cihetten. Birisi fikri kabul edil. 
miş bir muharririn memnuniyeti; 
diğeri Son Telgraf arkadaşımızın 

hakkımdaki sataşmasına yine kendi· 
nfn cevap verişidir. 

Londra, 7 (Hususı) - Alınanlar İs .. 
veçle Danimarka arasına koydukları .... 

ı 
yüzen torpillerle Baltık denizinin ağ. 

.TE B.· L.·i.G'i.. ER· 
lerinin ricat ettikleri ve avcı tayya

.. releri tarafından takip edildikleri 
buradan da görülmüştür. 

zını kapatmışlardır. Şimdiye kadar 
300 torpilin konulduğu tahmin edil
mektedir. Bu torpillerden 30 kadarı 
Danimarka, bir rniktan da İsveç sa
hillerine çarparak patlamışlar
dır. Bugün Baltık' ağzından geçmeğe 
cesaret edebilen vapur yok gibidir. 
İsveç armatörleri bundan çok miite
essirdirler. Serbest bırakılan sahalar, 
ancak boş gemilerin geçebilecekleri 
kadar sığlıktır. İsveç armatörleri ay. 
ni zamanda, İngiliz kontrolünün kuv
':'etlenmesinden de endişeye düşmüş. 
lerdir. Bunlar mallannı İskandinav. 
yanın garp sahili boyunca demiryolu 
ile sevketmek mecburiyetinde kala. 
caklardır. 

Norveç, ~iman protesto•una 

reddetti 
Londra, 7 (Husuısı) - City of Flint 

meselesine müteallik Alman protes
tosu Norveç hükumeti tarafından red 
dedilmiştir. Geminin Alman müsade
re mürettebatı, daha evvel Norveçin 
Cenup sahilinde yakalanmış olan 
Alman tayyarecileri ile birlikte İsveç 
hududu yakınmda bulunan Kongs. 
vin~cd kalesinde mevkuf tutulmak
tadırlar. 

Diğer taraftan Oslodaki Alman de. 
niz ataşesi Visamiral Steffan, Ber
gen'e hareket etmiştir. Bu seyahatin 
City of Flint meselesile alakadar ol. 
duğu bildirilmektedir. 

City ol Flint nasıl kurtuldu? 
Londra, 7 (A.A.) - Daily Sketch'ln 

Ben~en muhabiri, bacağ1pdaki yara, City 
of Flint'in serbest bırakılmasına mukadde
me teşkil etmiş olan Amerikalı mürette
battan Sellavs'ın aşağıdaki beyanatını nc~
ratm ektedir: 

"İhtimal biraz tentOrdiyod kifayet eder
di, fakat müsadere mürettebatı kumanda
nına kanın zehirlenmesi tehlikesi olabile
ceğini hatırlatmağa lüzum gördük. Ku
mandan, Almanyanın herhangi bir istasyo
nu ile telsizle görüştükten sonra bir Nor
veç limanına girmeğe karar verdi. Belki 

Pari.s, 7 (A.A.) - 7 TeTşrinisani 
sabah tebliği: Gece, sakin geçmiştir. 

Paris, 7 (A.A.) - ~-11-{)39 ak~ıım 
tebliği: 

Cephenin muhtelif noktalıırında 
mevzii keşif kolları ve topçu faaliyeti 
olmuştur. ···---······· ...... ··-··· ....................... .. 

de böyle hareket etmek için talimat ı>lmış 
idi. Kaptan, insanı hi~~iyat izhıır ~tırıek 

suretile Amerikaya hoş göriinmeği fevka
lfıde ıırzu etmekte olduğunu gösteriyorclu. 
Fakat Norv!'çli doktor, benim yaramı gör
meğe geldi~i 7.aman endişeye mahal olma
dığını söyledi. 

Gemideki Almanlar bize harbi asla sev
memekte olduklarını Ye aralarından bazı
ları dıı kederli kederli, bu harbe bir ni
hayet verilmesi lAzım olduğunu söyledi-
lcr." 

Sellavs, Mourmansk'dakl ikameti hak
kında şöyle dedi: 

"Alman mU~adere mürettebatı, Mour
mansk'da iiç ~ün meYkuf kaldıktan sonra 
28 ilkteşrinde tekrar gemiye bindiler. Son 
dakikaya kadar hareketimiz, şüpheli idl, 
zira Ruslarla Almanlar, müzakerede de
vam etmekte idiler. HattA limandan cıktı
i!ımız zaman arkamızdan bir Sovyet gan
botu geldi. Nihayet hareketimize mfüaade 
edildi. Bütün seyahııt esnasında ufukta 
İngiliz harp gemileri görliyorduk. Maa
mafih bu gemiler, Norveç kara sulanna 
girmek!'lizin bi7Jmle temasa gelemiyorlar
dı. Alınan bahriyelileri. gece esMsında 
kendi harp gemileri ile temas halinde ol
duklarını bize söylemekten ihtiraz edıyor
lardı." ... 

Hava Muharebesi 
Londra, 7 (Hususi) - Alman 

tayyareleri bugün İngilterede Chet
land üzer~nde uçmak istemişlerse de 
derhal kovulmuşlar ve şimal denizi. 
ne kadar takip edilmişlerdir. Tayya • 
relerin üslerine dönüp dönmedikleri 
meçhuldür. 

Bundan başka bu sabah Alman 
tayyareleri ile İngiliz muhripleri şi
mal denizinde çarpışmış ve İngiliz 
gemileri hiç bir hasara uğramamış. 
tır. 

Danimarkadan haber verildiğine 

göre Alman bombardıman tayyare .. 

Londra, 7 (Hususı) - Son hava 
muharebesinden bahseden Daily Mail 
şu suali soruyor: "Göringin namağ. 
lup hava kuvvetleri nerede?" Gaze. 
te ilave ediyor: 

"Ne İngiliz, ne de Fransız tayya

releri bu namağlup kuvvetlere tesa~ 

düf etmiş değildir." 

Paris hava mahafili, dünkü muha
rebenin Fransız hava kuvvetlerinin 
faikiyetini ve malzeme bakımından 

üstünlüğünü göstermek itibarile e. 
hemiyetini tebarüz ettirmektedirler. 
Mevsuk bir habere göre ~nkü mu
harebeye iştirak etmiş olan hütün 
Fransız tayyareleri Curtiss markalı 
Amerikan tayyareleddir. 

Garp Cephesinde 
Paris. 7 (A.A.) - Askeri vaziyet: 

Sarrelouis'in garp mıntakasmr.Ia 

küçük Alman müfrezeleri tarafından 

Romanyadaki Almanlar 

Bükreş, 7 (A.A.) - Umumiyetle i. 
yi haber alan Romanya mahafilleri
ne göre, Romanyadaki Alman tebaa. 
sının Almanyaya gönderilmesine da
ir olup, ekalliyet organizasyonu ko. 
misyonu nazi şefleri tarafından ileri 
sürülen•başlıca noktalar şunlardır: 

1 - Muhacirler, ev eşyalarının 

yalnız üçte birini götüreceklerdir. 

2 - Buna mukabil, Almanyada, 
ezcümle himaye altındaki Çek arazL 
sinde ve Almanya tarafından işgale
dilen Polonya topraklannda kalan 
eşyanın yüzde 97 sini alacaklardır. 

Bu geçti. 

Şimdi gelelim işe: 

Bir kasapla görüştüm. Bana bir 
takım esrar ifşa etti. Dedlğlne göre 
İstanbulda yenecek et erkek dağlıç 
etidir. Bir de Ak karaman denen et 
varmış ki, bunu ancak kasaı>lar ta • 
nırmı~. 

Bazı dükkanlarda dağlıcı kırka 

sattıkları halde bazılarının elli beş 

kuruştan aşağı neden satmadıktan • 
nı sorduğum zaman o dağlı~1ann bil· 
mem ne cinsinden olup kızıl kara ... 
nıan gibi koktuğu cevabını verdi. 

Sığır etlerinin de kah yavan, kalı 
yağlı oluşundan beş on kurmJ fiyat 
farkı vücuda geldiğini söyledi. 

Bunlar öyle sözler ki; no tevsiki 
kabil, ne de tekzibi. 

3 - Muhacirler, memleketlerine 
iade edildiklerinin ilk on senesi zar. 
fında, her sene gayri menkul mAlJa_ 

yapılan iki ufak taarruzdan bP~ka, nnın varidatının varısını alacaklar~ Sonra elimizde hayvan borsası. 
cephenin bütün imtidadınca, kayda dır. nın diri hayvan satışına dair olan fi. 

değer hiçbir hadise olmamıştır. Cep- 4 _ Almanya, muhacirlerine ait yat listesi var. Bu listeye göre nıese· 
hede mevziler aynen muhafaza edil- bütün gayri menkul mallan Roman- la diri kuzunun kilosu yirmi kuruşa 
mektedir. ya hükumetine iade edecek, mukabi. satılıyor. Halbuki piyasada kum alt.. 

Fransız kıtalannm, Farbach'ı tah· 

liye ettiklerine dair, yabancı mem. 

leketlerde çıkan rivayetler katiyetle 
tekzip edilmektedir. Kıtaat, Farbach 
mıntakasında, Alman arazisinde kain 
iki tepe ile iki kasabayı halen işgal

leri altında bulundurmaktadırlar. 

idam cezalan 

Londra, 7 (Hususi) - Alman or. 
dusunda idam cezasının bir çok suç. 
lara teşmili hakkında alınan haber -
lere mukabil İngilterede cezanın as. 
gari dereceye indirildiği bugün har. 
biye nazın tarafından söylenmiştir. 

Bu ceza hali hazıı·da ancak knti'l ve 
gası:p suçlularına verilmektedir. 

linde alacağı bedel, iki memleket 8 _ mış kuruşa. Bu yirmi kmuşun altmış 
rasında yapılacak ticari ınuamclele. kuruş oluncaya kadar geçirdiği ıafa. 
rin serbest döviz yerine, takas yo- hat da .ayn bir ınuam~adır. 
luyla yapılmasına tahsis edilecek ·~ De~ıler, sakat denden boş, pa_sa, 
tir. ~ ::Fer, ışkembe, bumbar, barsaldar 

ne oluyor? Kaça gidiyor7 
5 - 750 bin kişi olan bütün AL . • 

man ekalliyeti, tamamen Almanya. Ve nıhayet hayvanı bızden ithal 
ya iade edilecek değildir. En ev\•el eden Yunanistanda et niçin bizden 
Almanyaya çiftçiler ve gençler gön- daha ucuza satılmaktadır? 
derilecektjr. Münevverlerin ekserisi. Vaktiyle mezbaha resmi indiril • 
le profesyoneller, Almanyada bun- meden evvel et bu mevsimde yine bn 
lara is bulmanın güçlüğünden dolayı fiyata idi. Mezbaha resmi indirildi 
ve bilhassa Almanya, Romanyadaki yine fiyat düşmedi. Neden? 
üfuzunu kaybetmek istemedii?inden Niçin iltraç edilemeyen iç fındık 
Romanyada kalacaklardır. yiizde yüz .düşüyor da hayvan yüzde 

Nazi komisyonu, Romanyanın, bu 
projedeki maddeleri kabul edece~i 
ümidini izhar eylemektedir. 

on bile düşmüyor? 

Ete narh konduğu zamanlarda 

AAb·i S EL'ER i tf .. fÇYUzU 

da narh üzerinden alış veri~ etmek 
müşküldü. Kasap sizi beş knru.5 fazla 
vermiye sevk için ya istemediğiniz 

yerden et vermek, yahut istediğiniz 
parçayı kesmemek gibi zorluklar çı· 
karıyor ve sizi beş kuruş fazla ver • 
ıneğe icbar ediyordu. • Italyadaki •on kabine değişikliğinin içyüzü niha

yet anla1ılmıştır. Bu değişiklik ltalyanın lngilte
reye temayülünü gösteren bir harekettir. Alman. 
ya Sovyetlerle anlaştığı günden itibaren, öteJen
beri lngiliz taraltarlığıle tanınmıf olan Grandi 
ve General Balbo mihver al.eyhinde propaganda 
yaparak ltalyanın mihverden ayrılması ve lngi
lizlerle anlaşması lüzumunu müdafaa etmişlerdir. 
F afi.t partin umumi katibi Starace iae Alman ta· 
raltarı idi ve bu yüzden Grandi ile aralarında 
~ddet~i mi.inakaşalar oluyordu. Şimdi Starace di. 
ger mıhver taraftarı arkaJaşlarile birlikte kabi. 
neden uzaklt:ıftırılmış bulunuyorlar. 
Son defa Alman Gatapo Rei•i Himmler, Roma
yı ziyaret ettiği zaman Göring namına General 
BalboJyu Berline davet etmi,, fakat Balbo bu 

• 

Sovyl'.'tlerin Balkanlara inmesine mani olmn!'tnt teklif Belediyenin et satması fikrini or. 
etmiştir. Fakat Rihbcntrop şu cevabı vermiştir: Bal- taya attıktan sonra tcnıas ettiğiın 
kanlar artık Alman nüfuz mıntakası değildir. Ruslarıu muhtelif kimseler bana et pahalılı. 
ne dUşündiiklcrini ise bilmiyoruz. l\lussolini bu cevabı v gının sade rusum fazlalığından, ve • 
alır almaz, mihver aleyhinde bulunanların haklı oldu. ya kasapların fazla kar etmelerinden 
P,nna hükmederek Almanya tarafdarı olanları kabine .. ileri gelmeyip toptancıların hayvan 
den çıkarmıştır, fiyatlarını yükseltmeleri de huna i-

* ita/ya, Yunanisca~la dostluk mektupları teati et- mil olduğunu anlatmak istediler. Ve 
delil olarak da hayvan ihracı mene. 

tikten sonra, Yunanidan ve Bulgari•tan arcuında edilmiş olduğu holde dahi Ciyotların 
bir yakınla~ma tesisine teşebbüı etmi.ştir. Fakat ihTacat serbest olduğu zamn:ıın ayni 
Bulgariıtan, Dedeağaçtan Akdenize bir mahreç olduğunu, piyasada eti ucuzlatma • 
iıtemekte ve Yunanistanda kal.an Bulgar ehalli- mak için diri han:an getiritmek is • 
yelleri hakkındaki tal.eplerinde ısrar ettiği için, tenmeyişine aiamet olarak gösterdi. 

l 
ler. Bütün hunları hen bir mütehııs. 

talya iki komşu hüki'imet arasında şimdilik mu- sıs gibi de~il. ucuz et almak isteyen 
vakkat bir anlaşma tesisi ile iktifa edecektlr. bir şehirli sıfatıylc sorup i:iğrcniyo • * ruın. İşin. içinde neler döndüğiinü 
Ge~en ay Alman istilbı altında bulunan Polonvada bU. de bilmiyomm Hatta bunu hilenJcrin 

1r kfımet başınn g(1çirilecek bir Polon,·alı araın;k iizere de pek çok olmadığını da zanııediyo· 
Alman orduları ~aşkumandanı General Brauçiç. Jlit. Gi>hels on giin kadar, ,.e sonra da lless iki hafta kadar rum . 

teklifi reddetmiştir. • 
J garp Cephel'ınde b•ı"••t""k b" t Polonyada taharriyat ;\'apmrs. ve nihayet Prens Rad"'- B""t"• b ere, •" ı ır aarruz emri verildioi ' 11 un u satırlardan çıkarmak 
takdirde istifa edeceğini bildirmiştir, Bitler. miittefik- will isminde biri füerinde mutabık kalmıslardır. Fakat istediğim netice sudur: 

1 b . darbe vurmak H:::ıidil t b ··k bu zntın hiiki'ımet başına getirilmesine So .. yet Rus:\, •n D · ~ ere ır • e garp a iiyu taarruz y enıyor ki; Belediye et satmak. 
icrasına tarafdardır. Fakat başkumandanrn bu tehdidi razı olmamıştır. Çiinkii Radzwill bolşevik dii~manhği. la, pahalılığın öniine gcçemf"z. Çün -
·· · taarruz emri verm"gwe cc"'ar t d i t• le meslıurdur. Alman"tc•a, Stalı'nı"n btı arzusunu kabul k"" t• · uzerıne "' ., e e emem s ır. "' u e ın pahahhğı Istanbuld:ıki alış * ~ etmiştir. verişinde viicııt bulmuş şey değildir. 

Almanya Pr.opaga.nda Nezareti, J\lmanya111n * Et, toptancıların elinde pahalılan • 
Murmansk ve Vüaclivostok limanlarında bulu- 9 Hitler, ayın dördündenberi Berlinde yeniden bü- maktadır. 

• 

• 
nan Alman kargo gemilerini Sovyetlere satmak yük i~timalar akdine devam etmektetlir. Bu içti- Eğer bu, böyle ise Belediyenin 

için müzakere cereyan etmekte bulunduianu iti~ malarda Sovyetlerin bitaraf kalması üzerine Al- bir esasb tedbir alırken bu noktayı 
raf etmi.ştir. )f düşüneceğinden emin olmak isterim. 

1i manyanın takip edeceği hareket hattı konuşul- Çünkü iyi bir tedbir yalın kat olarak 

• 1\-fussoliniyik abinede nihayet bu değişikliği yapmağa maktadır. Hitlerin hiila ~k •inirli olduiu •öylen- ittihaz edilirse muvaffak olamaz. 

.._ __ s_e.,.v_k_e_d_en_s_o.;.n,_s;..e;...b;...e.;.p_f~U-o_ım_u .. şt_u_r_: _1'_ı_u_ss_o_ıı ... ·n_i_A_1,.m_an_y,;,;~..;y•a ____________ _;m.;, ekte __ d_ir_. __________________ -.! İmdi, kasap diikkan ları açıp hal· 
__ ka ucuz et satmak kararını \•rrmiş o. 

J (Lutfen sayfayı çeviriniz) 
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Türkçe Sözlü - Arapc;a Şarkılı Aşk ve ihtiras Filmi G o N Ü 

Şimdiye kadar görülen bütün Türkçe filim lerin muvaff akiyetini gölgede bırakacaktır. Matinelerden itibaren 

ltalya, Bitaraflığa~ 
Azmetmiş Görünüyor 

ARSLAN YOREKLl R1ŞARIN TARlHlNl YAŞATAN....... ' 

VATAN KURTARAN ARSLAN 
( Robin des Rois ) 

ERROL FLYNN • OLiVIA DE HAVILLAND 
SENELERİN ... ASIRL ARIN ... EŞİNİ YARATAMIYACAGI HAŞMET VE AZAMET KALESİ 

BU AKŞAMDAN itibaren LALE Sinemasında 
Sinema alemimizin en büyük ~ref GALASI olarak. 

Şimdiye kadar yapılmamış ve göri.ilmemiş tarzda KABARTMA RENKLİ 

YAZAN: 

Alan Moorehead 
Daily Expruı'in 

Roma Muhabiri 

F aşistlerin takviminde en bü
yük gün faşistlik ihtilalinin 

yıldönümü olan 29 İlkteş;;-ınd:i:'. 
itaıyada adet bugünü yürüyüşler. 
geçitler yaparak, nutuklar söyli
y er ek, geçirmektir. Sinyor Musso. 
lini Venezia sarayının balkonunda 
görünür ve nutuk söyler. Fakat 
bu sene Sinyor Mussolininin söy
lediği nutuk en kısa nutuklarından 
dı. Çünkü nutuk yalnız 2,5 dakika 
sürdü ve Sinyor Mussolini bir tek 
kelime ile de harpten bahsetmedi. 

İtalyanın ağırbaşlılık içinde ge
çirdiği günlerin biri idi. Hatta bu 
münasebetle söylenen nutuklar da, 
mutadın hilafına azdı ve her za. 
m anki gibi ateşli değildi. 

Faşistlerin en büyük gününde 
göze çarpan bu sükunetin 

sebebi neydi? 

Şüphe yok ki İtalyan halkının 

bugünkü hissidir. Fakat eski Roma 

sokaklarının öte berisinde ve du
varların üzerinde "yaşasın harp,, 

kelimelerinin tebeşirle yazıldığını 
görüyorsunuz, İtalyanlar bu yazı
lar hakkında bir takım hikayeler 
anlatıyorlar. Anlattıklarına göre 
b ir Fransız gazetecisi Romayrı mu
vasalatında gazetesine gönderdiği 

bir mektupta İtalyanların binaları 
üzerinde "harp, harp,, diye lavha. 
lar yazacak derecede harp aşıkı ol
duğunu yazmış .. 

Ben de az kaldı ayni hataya dü
şüyordum. Fakat İtalya~lar gözü
mü açtılar. Ve "Guerra,; kelimesi
nin harp manasında olmadığını 

söylediler. Meğer harp manasına 
gelen bu kelime meşhur bir İtal
ıan bisikletçisinin adı imiş. Ve ötede 
beride görülen yazılar onu ::netlı 
için yazılmı; 

H akikatte bugün İtalyanın hiç 
bir tarafında harp leh inde 

b ir tek kelime işitem~zsiniz. Ger
çi İtalyanın 8 milyona varabilecek 
bir ordusu vardır, küçük fakat tec
rübeli hava kuvvetleri vardır. 

Bundan başka en süratli ve en tah
ripkar donanmalardan biri sayıla. 
cak donanmaları vardtr. Ve İtaJ
yanlar tahtelbahir kuvvetlerinin 
Fransız kuvvetine müsavi olduğu
.nu söylüyorlar. Sonra 1talyanlar 
İtalyanın "mukaddes egoizmi,, 
uğrunda harbe hazırdırlar. Fakat 
r ealist İtalya bütün meselelerini 
aulh yoluyla halledebileceeine ka
nidir . 

tan İstanbul belediyesini bütün k uv- 1 
•etimle alkışlarken bu t ed"biri akim 
bırakmak isteyecekler ü zerine de o
nun dlkkat nazan m çekmeyi ve bü · 
tün bana verilen şu yukarıdaki ma -
Jiımatı ona ve efkarı u mumiyeyc 
ıunmayı bir \'azife bildim. 

Bu yazdıklarım, üç m üesscsey; 

alakadar eder: 

- Bir isi mezbaha ve tevziat ser
visi; 

- i k incisi kasaplar; 

- Üçünciisii celepler. 

Sözlerim içinde hakikate uymıyan 

tarafları \'arsa bu iiç aJakadnnn ta\'
zih e t mesi lazımdır. Susmak dedik · 
!erimin doğruluğunu kabul etmek 
dem ektir . 

Bekleyelim ... Bakalan h adisat n a
nı lnl<i~af edecek? 

ltalyan halkı, turist namile memlekete d'!lan A lman 
askerlerinden kurtulduğu için pek memnundur 

İtalyan aileleri içinde Habeşis~ 
tan, İspanya ve Arnavutluk harp
leri yüzünden zarar görmiyen bir 
aile yok gibidir. Bunların hepsi de 
tekrar davet olundukları takdirde 
şüphe yok ki Düçenin davetini 
icabetle karşılarlar. Çünkü Musso
lini, bugün, h e r zamandan faz

la İtalyaya hakimdir. Gerçi İtal. 
yanlar ona. Hitlere yapıldığı gibi, 
tapmıyorlar, fakat onu takdir ecli
yorları seviyorlar ve en mühimmı, 
onun muhakemesine ~timat ediyor 
lar. Bu yüzden 3 Eylulde harp 
koptuğu zaman, İtalyanlar Düçe
nin İtalya için elinden gelen her
şeyi yapacağına inanıyorlardı. O
nun için İtalyanlar Sinyor Musso
lininin sefirlerle temas ettiği gün
lerde geceleri Venezia sarayının 
önünde toplanıyor, onun adını ça
ğırarak ona muvaffakıyet diliyor. 
lardı. 

Mussolininin teşebbüsleri mu
vaffakıyetsizlikle netic~le

nince herkesi merak sardı. Fakat 
İtalyanın harbe iştirak etmiyeceği 
anlaşılınca herkes İngiltere ile Al
manyanın tekrar karşı karşıya gel. 
diğine kani oldu. 

O gündenberi İtalyada Almanya 
lehinde, yahut müttefikler lehin
de hiç bir nümayiş yapılmadığı gi
bi İtalyanın bitaraflığını muhafa
za etmesi lehinde de hiç bir nüma. 
yiş vuku bulmadı. Harbi sansas
yonel bir hale getiren, yahut taraf
girlik gösteren gazeteler, intişar
larından bir kaç dakika sonra top
lattırılıyordu. Hatta Guerrayı met
heden yazıların önüne "Viva,, 
-yaşasın- kelimesi yerine M. 
harfi konmuş ve bu suratle yazı

nın manası "kahrolsun harp!,. oJ.
mustur. 

Fakat buraya geldiğim gün. 
denberi tam yirmi yedi çe

şit üniforma saydım. Bazı yerler
de sivil görmek için cemaat içinde 
araştırmalar yapmak icap ediyor. 
Bununla beraber halk umumiyetle 
sulhçüdür ve politika işlerine faz
la ehemmiyet vermemektedir. Za

ten, hükumet te her tarafta göze 

çarpan ilanlarla halkın yüksek po. 

litikaya karışmasını mcnetmE'kte

dir. Halk, ne Almanlara karşı faz

la dost, ne İngiltereye düşmandır. 

Fakat bir zamanlar turist kılığı. 

na girerek İtalyaya akın eden Al

man askerlerinden kurtulmak do
lay1siyle İtalyanların memnun ol
duklarını görüyorum. Sivastika ta. 
şıyarak gezen gençlere pek nadir 
tesadüf ediliyor. 

Macaristan, ve bütün Balkanlar 

tarafından gözetlenen Mussolini 
bitaraflık yolundan ay!"!lmıyor ve 
onun için büyük vapurlarını engin 
denizlere gönderiyor ve bunlar 
mütemadiyen gidip geliyor. Oto
büsler ve demiryollar mükemmel 
işliyor. 

Gelecek ay opera da açılacak, b el 
ki de Perşembe ve Cuma günleri 
yasak edilen et, yakında yenecek 
ve kahve de serbest serbest içile
cek. Çünkü İtalya. istikbalini ebe. 
diyen tayin edecek tarihi ~<ararlar
dan birini vermek üzeredir. 

M ussolini çok az söz söyliıyor, 
fakat hergün on dört saat 

çalışıyor ve kumandan1arla, parti 
liderlerile görüşerek hepsini sessiz 
sessiz çalışmıya teşvik ediyor. 

.Mussolininin evine gittiği, .evin
den geldiği sırada halk kalabalık 
halinde onunla meşgul o1muyor, 
hatta arada onun at sırtında gez
diğini de görmek mümkündür. 

Mussolini ile beraber çalışan na. 
zırlar daima şendirler. Kont Ciano 
ise geç vakte kad~higi sarayın
da çalışıyor. 

Fırka katibi umumisi Starace 
Romada sık sık görülen bir şahsi
yettir. Mussolini onunla da başka
ları ile de daima görüşüyor. Fakat 
hepsi de sükut ediyorlar. 

Çünkü onlar da her İtalyan gibi 
Mussolininin kararını bekliyorlar. 
Ve hepsi de Mussolininin İtalyayı 
tehlikeden korumak için bir çare 
bulacağına inanıyorlar. 

ÖLÜM 
Kızılcahamam Müftisi Muc:tafa 

Gökalp düçar ol<\luğu hastalıktan 
kurtulamıyarak Ankara Nümune 
hastanesinde vefat etmiştir. Allah 
Rahmet eyliye. 

Açık Te§ekkür 
Sevgili yeğenim Betulün. ölümü 

ile uğradığımız büyük acıya iştirak 

eden ve cenazesine gelen dostları

mıza bütün ailesi namına teşekküre 
gazetenizin delaletini rica ederim. 

Mihri PEKTAŞ 

ıl .... ~.~'ATROLAR 1 
Şehir Tiyatrosu 

'TEPEBAŞ I " D R A M ., K ISMINDA 

Bu ak<::ıım sııat 20.30 da 

SER MiN 

ıComedi Kısmı İstiklal caddesinde 
Bugün saat 14 de { K EL OLGAN) çocuk 

oyunu ve akşam saat 20.30 da 
BiR M UHASi P ARANI YO R 

Yalnız bu Film için Müstesna olarak Bu Akıam (ÇARŞAMBA) İraesine başlanacaktır. 
BU AKŞAMKi GALA BlLETLERl HUSUSi GiŞEMİZDE SATILMAKTADIR. 

İlaveten; METRO JURNAL'da Şükrü Saracoğlu - Rusya Müzakerekri ve Ankaraya avdeti ve büttin 
cephelerde en mufassal harp vaziyeti. Telefon : 43595 

.-------------------------------------, "ALLAHIN CENNETi .. filminin kazandığı muvaffakıyeti ve bu TÜRK 
FiLMiNi GÖSTEREN SINEMALARI HATIRLAYIN. 

SARAY ve i P E K ş!!.~a~~,~~~~t~le 
Senenin ikinci büyük Türk film ini pek yakında sayın halkımıza takdim cıbccklerini 

nıüjdelernekle if tihar duyarlar. 

I ~\ '' f~,~' '. •" '•r ~ :·~~~~ \ "r•: • V•,' 
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: J • r •':"• "'' .. , •• Raş rollerde: Sevimli ve kıymetli san':ıtkar larımız 

HAZIM - V ASFl - FERiHA TEVFİK - MAHMUD - HALlDE - NECLA • 
ŞEVKlYE - SUAVi - VE NA TAŞA REVüSO ARTiSTLERi 

Musiki ve ,arkılar: MUHLiS SABAHADDiN 
Bu film ayni zamanda IZMfR'de ELHAMRA sinemasında da~gösterilecektir. 

c. H. P. _._. ___ ._, 

ı. 

FA T 1 H HALKEVİ 

O'NUN iÇiN 
Yazllanlar - Söylenenler 

Ebedi Şef A'l'AfÜRT<'ürı ölümünden sonra yirmi gün zarfında ga. 
zete, mecmualarda çıkan ve toplantılarda söylenen bütün yazıhm 
top]u bir şekilde bu .ıı..itapta bulacaksınız. 480 sayfa, 214 yazı~ 98 imza. 

Fi~atı · 75 Kuruş - Satış yeri: 

ÇIGIR KiTABEVi 
Ankara Caddesi. No. 153 

' 

' 
, ....................................... ı~ 

BU AKŞAM M E LE K SiNEMASINDA 
Yalnız en büyük ve en güzel !ilimler yapmakla meşhur 

· iki büyük yıldız: -

JEANETTE 

MACDONALD • 
NELSON 

E D D y 
Ze!1gin ve Muhteşem sahnelerle dolu, en son moda tuvaletler, Renkli 

ve harikulade güzel 

SEViSTiGiMiZ GÜNLER 
Şaheserinde 

Filme ilave olarak yeni : FOX JURNAL 
DİKKAl'! Bu Akşam için Loca kalmamıştır. Numaralı 

sabahtan satılmaktadır. Tel: 40868 
koltuklar 

, __ !lm5& _________________________ , 

YENl NEŞRİYAT: 

Yeni Adam 
254 üncü say1sı çıkmıştır. Bu ı;ayıda, 

Atatürkün vecizeleri, Milll Şef İnönünün 
Atatürkü anlatan bir yazısı , pedagoji an
keti, son defa oy~anan bir Türk filmini 
tenkit eden şayanı dikkat bir yazı, İsma
il Hııkkı Baıtacıoğlunun büyük adamlar 
hakkında kıymetli bir makalesi, A t<.ltürk, 
hayatı ve eserleri başlıklı güzel bir yazı 
ve sair kıymetli makale ve iktibaslar 
vardır. 

ATA TÜRK'Ü N ADANA SEYAHAT· 

L EA i - Ebedt Şef'in Ad:ınaya vuku bu
lan yedi seyahatinin hatıralarım kııyde

den bu kitap yeni çıkmış, Taha Toros 

tarafından yazılmıştır. 

KARACADA G - Diyarbakır Halkevi 
tarafından çıkarılan bu aylık derglnin 
ikinci cilt 21 inci sayısı intişar etti. 

. 
Beyoğlu Halkevindo 

Resim Dersi 
Beyoölu H•l kevlnden: 
Evimizde resim ve heykeltraşf der~le:-1 

verilecektir. Arzu edenlerin evimıze mü. 
racaat eylemelerini rica ederiz. 

* Evimizin 939 - 940 kış mevsimi kııpnlı 
salon sporlarından voleybol turnuvası 17 
İkinciteşrin 939 Cumartesi günü başltya
caktır. 

Henüz fikstüre dahil olamamış klüp ve 
mektep oyuncularının isim ve !otograt
larını bildiren bir liste ile 1G İkincltesrin 
Cuma gilnü akşnmma kadar Halkevl spor 
komitesi riyasetine müracaatlan rica o
lunur. 

Öğretmen lere Yudım Cemiyetinden: 
Emirgftn orta okulu öğretmenlerinden 

Betül Doğrulu malesef aramızdan ebediyen 
kaybettik. Kederli ailesine ve sayın ar
kadaslara t.uiYeUerimi.zi smı.ınu. 

rrımrrm 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye Radyodifüzyon Post a lan 

Tiirkiye Radyosu A n k ara Radyosu 

r. A. Q. 
r . A P. 

Dalga Uzunluğu 

1639 m. 183 Kes. 120 ttw. 
19,74 m. 1!5195 Kes. 20 ıtw. 
31.70 m. !Wif! Kes 20 K w 

Çarıamba, 8. 11. 1939 

12,30 Program ve memleket saat ııyan, 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Türk müziği (Pl.), 13.30 - 14.00 Mfüik: 
(Küçük orkestra - Şef: Necip Aşkın) 

1 - Tschaikowsky: Milletler suiti, 
2 - Viktor Hruby: Viyana operetinden 

potpuri, 
3 - Martin Uhl: RerkesE 
4 - Heubergcr: Şark'da. 

18.00 Program. 18,05 Memleket saat 'lY9-
n, ajans Ye meteoroloji haberleri, 111,:!5 
Türk milz.ği: Cıılanlar: Fahire Fersıı.n, Re
fik Fcrsan, Cevdet Kozan, Reşat Erer 

1 - Okuyan! Melek T okgöz. 
1 - ŞPtaraban peşrevi, 2 - Faize: $e· 

taraban .şarkı (Badci vuslat içilsin), 3 -
Sadettin Kaynak: Şetaraban şarkı (Geee· 
miz kıırılrnra). 4 - Dt>de: Şetaraban ısar· 
kı (Bahc,.lerde aşlama). 

11 - Ok11yan: Sem:'.llıat Ö:rdenrıeıı. 

1 - R<'"at Erer: Keman taksimi. 2 -
Lemi: Uc«ak şarkı (Günler geçiyor), ll -
Artaki· Uş~ak snrkı (Sevdama yakın .ı?en, 
4 - Klarnet Sükrü: Uşsak şarkı (Gezer 
clolaşırsın). 5 - Uss~k sa7 semaisi. 

ı 11 - Okuvan: Sadr Hoşııes: 
1 - Sa1iihattin Pınar: Karci.~ıır şnT'l..., 

(S:ına gönül verdim), 2 - Karci!!ar ş'l .. kt 
(Bikf'ci biı:ı:ıreYtm), 3 - Hicaz türk tl 
(Dağlar dıığlar viran da.itlar). 

19.25 Konuşmn (Dış politikn hAdl•elı>r'), 
19,40 Tiirk müziği (F:ısıl hcveti), 20,20 
Tem~n (Bir ad koyamaıtım) Yazan: Rıfat 
Nerin, 20,50 Konuşma (Haft;:ılık posta kv
tusu), 21.10 Müzik (Riyascticilmhur ban
dosu - Şef: İhsan Künçf'r) 1 - Theo. 
Ruprırccht: Marş. 2 - P . Lııcome: La Fe
rla (İspanyol suitn. Los Toro~. Lareja, La 
Zarzueln, 3 - J. J. Mayan: Denizde ;::ece, 
4 - H. Maquet: Anamlılar danı;ı. ?.~.00 
Memleket saat ayan, ajam haberleri, zi· 
raat, esham - tııhvilat, kambiyo - nukut 
borsası (Fiyat). 22,20 SertıP•t saııt. 22.30 
Müzik (Opera ı.ıryalım - Pi.). 22.!'i!'i Mü
zik (Cazbnnd - Pl.). 23,25 - 23,30 Yarmkl 
program ve kapıını~. 
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Hükumetin 

Mühim Kararı 
(Başı 1 incide) 

tır. Harp paUamadan evvel ve harp 
başladıktan sonra aldığımız bütün 
tedbfrler, akdettiğimiz siyasi anlaş-
malar, girdiğimiz bütün taahhütler 
hep bu gayeyi temin için yapılmış
tır. Dünyanın bu köşesinde sulh ve 
emniyetin idamesi için, bazı devlet.. 
lerle yaptığımız tedafüi ittifaka rağ. 
men, diğer devletlerle normal müna
sebetlerimizi idameye ehemmiyet 
vermişizdir. Bütün harp müddetince 
bitaraf kalmıya, ve hiç bir harbe 
girmemiye azmetmişizdir. 

Vaziyet bu suretle tebellür edin

ce. ve dünya harbinin, hiç olınazsa 

şimdilik, garp devletlerine inhisar 

etmekte olduğu görüliince, iktısacli 

hayatımızı da ona göre tanzim et. 

mek, bitaraflığunızın verdiği imÜ
yazlı vaziyetten istifade ederek bey
nelmilel ticaretimize zamanın icap
larına göre yeni bir istikamet ver. 
mek mecburiyeti başgöstermiştir. 

A vrupada harp başlar başlamez, 
bunun dalgaları memleketimi

ze kadar gelmiş, ve iktısadi haya
tımızda az çok sarsıntılar yapmıştı. 
Harbin nerelere kadar uzanacağı ve 
ne şekil alacağı malum olmadığı için, 
hükumetimiz ilk ihtiyat tedbiri ol
mak üzere bazı gıda maddelerinin 
ihracını tahdit ve menetmişti. Bu 
tahdit ve memnuiyet şüphesjz itha. 
lat ve ihracatımız üzerinde bazı te
sirler icrasından hali kalmamıştı. 

Bundan maada, dört beş seneden
beri Türkiye beynelmilel ticaretinin 
nısfından fazlasını Almanya ile ya
pıyordu. Almanya harbe girince va. 
ziyet değişti Almanya ile aramızua 
mevcut ticaret mukavelesi de tecdit 
edilmedi. Bu yüzden Almanya.ya 
yaptığımız ihracat durdu. Yine harp 
dolayısiyle yolların kapanması, bey
nelmilel piyasanın altüst olmuş bu
lunması dolayısıyle ihraç mallarımı
za süratle başka bir mahreç bulmak 
ta mümkün olmadL Bu vaziyet bey. 
nelmilel ticaret hayatımızda bir is
tilıa1e devri geçirmemize sebep oldu. 
İhraç mallarımıza yeni rnahreçler 
aramak, Almanya ile yaptığımız a
normal ticaret şeklini beynelmilel 
piyasaya uygun normal bir hale sok
mak zamana muhtaçtı. Harbin baş. 
langıcmdanberi piyasanın çektiği sı

kıntı bundandı. 

Şimdi vaziyet aydınlanmıya 

ve normalleşmiye başlamış 
bulunuyor. Türkiye siyasi vaziyetini 
tahkim etmiş, Avrupanın bu mınta
kasına harbin sirayetine mani olmalt 
için laZ1m olan tedbirleri almıştır. 

Harp şimdilik uzaktadır ve hiç ol
mazsa İlkbahara kadar uzakta kala. 
cak gibi görünmektedir. Türkiye ·se
ferberlik yapmıya, müstahsil kolları 
tarlalarından alıp cephelere sevket
miye mecbur olmamış ve lüzum gör
memiştir. Memlekette he:- türlü gıda 
maddelerimiz de bol miktarda mev. 
cuttur. Binaenaleyh harbin başlan
gıcında almıya mecbur olduğumuz 

ihtiyati tahdit ve men tedbirlerine 
lüzum kalmamıştır. Bu sebeple hü
kumet ihraç etmekte olduğumuz ba
zı gıda maddeleri üzerine koyduğu 
tahdidi kaldırmışttr. Bu karar der. 
hal piyasada tesirini göstermiş, ve 
bir ferahlık hissedilmiştir. 

I• kinci mühim hamle memleke. 
ti iktısaden içinde bulunduğu 

istihale devrinden bir an evvel kur
tarmak olacaktır. Türkiye harici ti
caretine yeni bir istikamet vermek, 
ihraç mallarının fiyatlarını beynel. 
milel normal piyasa fiyatlarıııa uy
durmak, kliring sisteminden ziyade 
serbest döviz esasına istinaden iş 
yapmak mecburiyetindedir. Harbin 
başlamasına kadar Orta Avrupa ile 
yaptığımız anormal ticaret şekHni 
normale irca etmek lazımdır. Hüku
met şimdi bu mesele üzerindedir, ve 
İngilizlerle yaptığımız kredi anlaş
ması tat~ik mevkiine konduğu gibi, 
bu hususta ilk adım atılmış olacak. 
tır. Yalnız bir memleketin harici ti
caretini yeni kanallara sevketmek 
basit bir iş olmadığı için bu hususta 
nisbeten yavaş yürünmesini tabii 
görmek lazımdır. Buna rağmen yeni 
mahreçlerc sevkıyat başlamıştır. Bu 
yeni hareket günden güne inkişaf e
decek, ve İngiliz kredi anhşması bit
tikten sonra birdenibre hızlanacak. 
tır. O vakit bugün çekilen sıkıntılar 
zail olacak. ve memleket servete ve 
refaha doğr~ seri adımlarl:ı gide
eektir. 

TAN 

Yon Papen Dün Geldi 
Ve Ankarclya Gitti 

Papen'in Köseivanof ile Yaptığı Mülakat 

B~lgaristanda Derin Bir Heyecan Uyandırmış 
Sofya mülakah etralınJa 

tefsirler 

Finlandiya 
Ve Almanya 
Stokholın 7 (A.A.) - Svenska Dag. 

bladet gazetesinin 'Berlin muhabirine 
göre Alman maha.fili, Sovyet Rusya. 
nın Finlandiya me~lesindeki hath 
hareketinden dolayı memnuniyetsiz. 
lik göstermektedirler. 

Sovyet Rusya - Finlandiya müza
kerelerinin baslangı.cmda Almanya. 

Almanyanın Ankara büyük elçisi 
Von Papen dün öğleden sonra eks • 
presle şehrimize gelmiş, Sirkeci ga -
nnda İstanbul konsolosu ve se.faret -
hane erkanı tarafından karşılanmış. 
tır. 

Berllnden avdette Belgrada uğ • 

Berne 7 (A.A.) - Basler Nachrich. nın göstermiş olduZ>u aJakas1z1ığm 
ten gazetesinin Sofya muhabirine sebebi, o esnada Husyamn talep1erir.. 
göre, Almanyanın Türkiye büyük el- de daha mutedil davranması.idi. Şim 
çisi Von Papenin dün Bulgar Başve. diki ahval ve şerait dahilinde Alman 
kili Köseivanof ile yaptığı mültıkat m ahafili, Sovyet1er·n bP.slemekte oJ_ 

rayarak treni kaçırdığı haber verilen Sofyada derin bir heyecan uyandır- duklan ihtirasların Finlandiyadan 
Alman sefiri daha sonra da Bulgar mıştır. sonra İsvec ve Norvece siravet etme

Başvekili Köseivanofia görüşmek i - Mezkur muhabire göre, Von Papen si takdirinde Alman anın lakavd ka. 

çin Sofyada tevakkuf ettiğinden bu- Bulgaristanın bitaraf bir Balkan blo. lamıyacaiiını hPvan Pf:m"'kt<-.dirler. 

radaki vazifesine geç kalmıştır. ku teşkili meselesindeki hattı hareke. Helsinkide nikbinlik 
Von Papen dün Sirkeci garında tile Romanya ile olan Bulgar miina- Helsinki, 7 (A.A.) - Finlandiya 

gazeteleri, Pravdanın kulfondrğı lL 
ebetleri hakkında izahat almış ve gazetecilerin muhtelif sualleriyle 

beraber Belgrat ve Sofya temasları 
etrafındaki sorgularını da cevapsız 

bırakmayı lüzumlu görmüş, kimse • 
ye beyanatta bulunmanuştrr. 

sanı kullanmak söyle dursun. bil~kis 
Almanyanın cenubu şarki Avrupası- Rusyaya karşı dostluk göstermekte
na karşı katiyen muslihane emeller dirler. 

Alman sefiri dün akşama kadar 

konsolo~hanede meşgul olmuş ve 

akşam üzeri Ankaraya b;ırplrııt .Jt -
miştir. 

beslediğini temin eylemiştir. 

Norve~ Sefiri AnkaraJa 
Ankara, 7 (TAN) - Norveçin 

Ankara elçisi Rider bu sabah şehri • 
mize gelmiş ve sefaret erkanınca 

karşılanmıştır. 

Belçika Ve Holanda 
Hükümdarları Sulh için 
Tavassutta Bulundular 

(Başı 1 incide) hususunda mazinin bütün derslerin
ra memleketine dönmek üzere hare- den isiifade edileceğini ilave etmiş. 
ket etmiştir. tir. 

Sabaha kadar süren gÖrüfllle Halifax sözlerini şu suretle bitir-
Belçika kralı dün Holandaya gel- miştir: 

miş ve iki hükümdar arasındak: mü. "İngiltere intikamcı bir sulh ara
lakat sabahın ikisine kadar devam mıyor. İngilterenin kendisi için top. 
etmiştir. rak talepleri yoktur. İngiltere şu ka

Ziyaretin ansızın vukuu siyasi 
mahafili hayrete düşürmüş ve vahim 
bir vaziyetin baş gösterdiği hissini 
vermişti. Fakat Belçika ajansı vazi
yette hiç bir vehamet bulunmadığı • 
nı bildirmiş, daha sonra hedefin iki 
muharip taraf arasında tavassut tek
lifi olduğu anlaşılmıştır. 

Kral Leopold ile kraliçe Vilhelmi-

na sulh için tavassut tekliflerini İn • 

giltere kralı Altıncı Jorja, Fransa 

Cumhurreisi Lebruna ve Alman. 
ya devlet şefi Her Hitlere telgrafla 
bildirmişlerdir. 

Londra mahafili İngiltere hükfı· 
meti teklifi azami itina ile tetkik e
deceğini bildirmekte ve esasen İn ~ 
giltere namına Mister Chamberlain
nin ve Fransa namına Daladier'nin 
iki hükumet tarafından kabul oluna. 
cak sulh şekillerini anlatmı'i olduk • 
Iarmı ilave etmektedir. İngiltere ile 
Fransanın hedefi adil ve sürekli biT 
sulhü temin etmek ve milletlerin ya
şama hakkını sağlamlamaktır. 

Parıs ve Berlin sulh teklif:. hak-
kında henüz mütalealarını bildirme. 
mişlerdir. 

Almanyadaki telikıki 
Fakat Alman matbuatı, küçük 

bitarafların, İngiltere ve Fransa.ya 
karşı bitaraflrklarını muh:ı!aza et -
memekle itham ediyor ve bunlara hü 
cum ediyor, ve bitarafların sulh te. 
şebbüslerini de ihmal ettiklerini söy
lüyorlar. Bu yüzden sulh teklifinin 
Almanya.da fena karşrlanmıyacağı 
sanılıyor. 

Halif ax,m nutku 
Londra, 7 (Hususi) - Hariciye 

Nazırı Lord Halüax bugiin radyo ile 
söylediği bir nutukla İngilterenin 
niçin harp ettiğini ve harpten ne bek
lediğini anlatmış, İngilterenin bilhas 
sa hürriyet ve sulh için, kendi em. 
niyetini korumak için, bütün mi11et
lerin yaşama hakkını kurtarmak için 
harbe girdiğini, hedefinin tecavüz 
hadiselerinin tekerrürüne mani ol
mak, ayni zamanda Almanyanın kom 
şulanndan zarar görenlerin zararla. 
rını telafi etmek olduğunu anlatmış
tır. 

Lord Halifax bütün bunların zafe
ri kazanmakla• tahakkuk edip etmi. 
yeceğini sormuş ve bu suale nıüsbet 
cevap vererek müzakere ve anlaşma 
yoluyla verilen sözün tutulmasını 
temin ile yeni bir dünyanın kurula
cağını bu yeni dünyada mecnunane 
silah yarışının yer bulamıyacağını 

söylemiş ve yeni bir nizam .kurmak 

naattedir ki, eğer yeni muahede de 
müzakere ve anlaşma usulleri hari
cinde akdolunursa istikbalden bir §ey 
beklenemez'" 
Münhasıran maddi kuvvetle başa. 

rılan bu işin hududu vardır. .Fakat 
bu hakikat bizi körletmcmelidir. E
ğer facia korkusu karşısında fenalı
ğın bir tezahürü olarak telakki etti
ğimiz hareketlere müsamaha eder
sek, bütün beşeriyetin terakkisine 
rehber olan fikir kıymetlerinin mah
volmasına göz yummuş oluruz. 

ilk intıbalar, menfi 
Brüksel, 7 (A.A.) - Havas: Holan. 

da Kraliçesi i1e Belçika Kralı tara· 
fından yapılan müşterek sulh tavas
sut teklifi hakkındaki ilk intiba bü. 
yük bir ihtiraz ve ayni zamanda tam 
bir hayret kelimeleriyle hülasa ediJe
bilir. 

Kabinenin akdettiği fevkalade top 
lantıdan sonra neşrolunan tebliğ ha
riciye nazırının La Ha e'ye? Kral ta. 
rafından yapılan ziyaret ve enternas
yonal vaziyet hakkında umumi iza
hat verdiğini bildirmekle iktifa et
mektedir. 

Başkaca hiç bir sarahat mevcut 
olmadığından bilhassa iki hükümda
n yeni bir sulh tavassutunda bulun
mağa sevkeden esaslı amiller hakkın 
da bir takım faraziyelerdc bulunmak 
tadır. 

Her ne olursa olsun siyast maha. 
filin müttehit kanaati şudur ki, bu 
yeni tavassut ta ilkinden daha ziya
de müsbet bir netice vermiyecektir. 
Bir çok mahafilin endişe ile sorduğu 
sual şudur: 

Acaba Almanya ne yapacak veba
zı bitaraf hükumet merkezlerine a. 
çıkça. yaptığı söylenilen tehditleri 
tatbik edecek midir? 

• Nevyork, 7 (Hususi) = Belçika 
Kralı ile Holanda Kraliçesinin sulh 
tavassutu hakkında burada hüküm 
süren kanaate göre bu teşcbüs hiç bir 
netice vermiyecektir.Bu teşebbiis, ol. 
sa, olsa, Almanyanın Holanda ve 
Belçikayı çiğnemesine mani olmak 
için yapılmıştır. Çünkii Alınanyanın 
Belçika ve Holandaya karşı yaptığı 

tahşidat bir istila başlangıcı sayıla
bilir. Hatta buraya gelen malumata 
göre Fransa da şimdiden Belçika hu
dudunda tahşidat yapmıya başlamış 
ve gafil avlanmamak için tedbir al
mıştır. Her Hitlerin bugün harp 
meclisini kurması ve Göring, Kaytel, 
Bravçiç ile görüşmesi mühim bir ka. 
rarın verilmiş olduğunu veya veril. 

Bugün Helsinkicie evve1ki güııler
den daha fazla nikbinlik gösteriHyor 
ve Moskova görüsmelerinin dosfane 
bir sureti tesviyeye müncer olacağı 
zannediliyor. 

lsveçte aki$ler 
Stokholm, 7 (A.A.) -İsvecin bi.'itnn 

i~çi teskilatı bugün kabul edilen bir 
karar suretinde "Polonyaya karşı te
cavüzü, Baltık devletlerinin tamam_ 
lığının ihlal edilmesini, Finlandiya. 
nın bitarafiığma karşı yapılan teh
ditleri ve nihayet Pravdanın İS\l'eç a
leyhindeki hücumh.'"lm" tasvip eden 
komünist partisini takbih etmekte ve 
İsveç amele teşkilatını komünistler. 
le her türlü münasebatı kesmiye da. 
vet eylemektedir. 

Holanda 
Ve Belçika 
Hududunda 

Alman Tahşidatı 
(Başı, 1 incide) 

Holandanm İşgali meselesi 

Yorkshire Post gazetesinin askeri 
muharriri Holandanın işgali takdi -
rinde bu işgalin İngiltere Jıakkmda 
nasıl bir netice tevlit edeceğini tet
kik ederek İngiltere havacılık maha
fillerinin Alman hava üslerinde bir 
yaklaşma tehlikesinden endişe etme
diklerini yazmaktadır. Bu muharrir 
diyor ki: 

Modem tayyarelerin si.lratine 
rağmen deniz elan müessir bir kal. 
kan mahiyetini muhafaza etmekte • 
dir. Düşmanın havadan yapacağı ta
arruz su üzerinde kırılacak ayni za
manda oldukça uzun sürecek olan 
intizar devresi esnasında İngiliz ha • 
va dafi topçusu hazırlanmak imka -
nını bulacaktır. 

Paristen buraya gelen haberlere 
göre Polonya harbini yapmış olan 
Alman hücum kıtalan Holanda hu • 
dudu boyunda bulunuyorlar. 

Almanlar bunu izah irin, mezklır 
kıtaatı Zigfrit hattı jstihkamlarına 

yerleştirmek imkanının bulunmadı -
ğını ileri sürmektedir. Bu kıtaat a. 
rasında mühim miktarda tsnk fır • 
kalan da bulunmaktadır. 

Belcikanm bir karan 
~ 1 

Belçika hükumeti bugi.in Belı::ika 
topraklan üzerinde her Çf'Şit tayya
renin uçmasrnı meneden bir karar • 
name neşretmiştir. Ticaret ta~-yare. 

leri ancak hususi müsaadelcrlc bu -
radan geçebileceklerdir. 

Alman tayyarelerinin son günler
de Belçika bitaraflığını mütemadi
yen ihlal etmeleri Belçikada son de
rece fePla tesir bırakmış Belçika hü
kumeti bu hadiseleri protesto ettik
ten sonra tayyarelerin kendi toprak
larından geçmesini meneden son ka-
rdh da vermiştir. • 

---o---
litvanyada idam 

Edilen Lehli 
Kaunas, 7 (A.A.) - Vilno divanı 

harbi, Polonyalı Filijov'u Litvanya 
Otoritelerine karşı yapılan isyanm 
mürettibi olarak, idama mahkum 
etmiş ve hüküm infaz olunmuştur. 

Divanıharp, Filijov' un kardeşle. 
rinden birini 15 sene nef'ye mahkum 
etmiştir. 

mek üzere olduğunu gösteriyor. Önü 
müzdeki günlerde son derece mühim 
hadise bekleniyor. 
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Gayda,Alrnanya- usya 
ArasındaKat'iAn aşma 
Olmadığı· Kanaatinde .. 

(Başı 1 mcide) 

tarafından büyük bir konser veri]. 
miştir. 

Gayda, Rusyaya hücum ediyor 
Roma. 7 <A.A.) - "Komintpmin 

Avrupa ve Birlesik Amerika devlet
lerine garip bir hitabesi" başlı.~ı al. 
tında Giornale d'İtalia gazetesi. Vfr
ginia Gavdanın komiinist icra komi
tesine şiddetle hücum eden bir maka
lesini nec:retmektedir: 

İfa lya hariciye nezaretin in !;Özcii
sii bu mnkalede komintern'in Alman 
ya, İnp:iltere. Fransa ve Amerikayı 
hir.bir fark gn7ı:>hneT•.sizin empery:ı

list gayeler uğrunda harp etmekle 
itham eylemesine hayret ediyor ve 
diyor ki: 
Eğer bütiln Avrupada bir emper. 

yalistlik harbi ve kapitalistler ara
sında bir menfaat rekabeti varsa. 
Sovyet Rusya buna diğer devletler 
derccPsinde iştirak etmektedir. 

Gayda, Sovyet ricalinin ''bir müt .. 
tefik olarak selamlar göziiktüğii Hit
lerci Almanyayı,, da kominternin 
miittehimleri arasına ıoıokmasm1 ma. 
nalı buluyor ve bundan Berlin ile 
Moskpva arasında kati bir nnlaşma 

mevcut olmad1ğını istihraç ediyor. 
Gayda, RU$Yanın Tuna ve Balkan

larda su1hü muhafaza edebildiği iddi. 
asını ı:iddetle reddettikten sonra, bil
hassa İtalyanm mağlupların üzerine 
çullanarak ganimetten hisse çıkar
mak için münasip ?.amam beklediği 
iddiasını nefretle karşılıyor ve: 

"Böyle bir zihniyet ancak Sovyet 
Rusyada olur. Sovyet Rusya ki bu 
zihniyeti daha geçen eyliılde ve mü
dafaasız Polonya topraklarında tat
bik etmiştir,. diyor. 

Gayda, İtal.yamn bütün ~ayretle
rini Tuna ve BalkanJıırda sulhün mu 
hafazasına hasmreylediğini ve ayni 
zamanda Avrupa medeniyetinin mü. 
dafaası icin çalıştığını yazarak maka-

Amerikada Yeni 
Nizamnameler 

Vaşington, 7 (A. A.) - Hariciye 
nezareti, bitaraflık kararnamesi ah -
kamına tevfikan: 

1 - Muharip memleketlerin si -
vil ahalisine yard1m maksadiyle ya
pılacak mali teşviklere ait nizamna
meler, 

2 - Amerika gemilerinin gemi 
derununda inzibatı muhafrıza için 
zaruri olan mıktardan fazla silah ta. 
şımalannı meneden nizamnameler, 

3 - Amerikan tebaasının Atlas 
Okyanusunda 35 derece ar?:ı şimali -
de ve 66 derece tulü garbide muha -
rip gemilerde seyahat etmelerini 
meneden nizamnameler neşretmiştir 

Harp vesaiti ve sanayii 
Haydpark 7 (A. A.) - Roosevelt, dün 
bir müddet "harp vesait ve menabii 
meclisi,, nin raporunu tetkik ile meş. 
gul olmuştur. Bu raporun milli va.zi. 
yetin vehamet kesbetmesi takdirin
de silahların ·ve harp zamanında la. 
zım olan sair maddelerin imalini tan 
zim etmeğe ve imalat mıktarını art
tırmağa miiteallik bazı vesayayı ih
tiva etmekte olduğu söylenmektedir 

Reisicümhur, beynelmilel vaziyet 
hakkında mütalea serdetmekten iç • 
tinap etmiş ve bilhassa Alman hü • 
kılmeti tarafından yapılan pl'otesto
ları Norveçin reddetmesi meselesi 
hakkında hiç bir şey söylemem.iştir. 

Dil<ili Felaketzedeleri 

için Ev Y apıhyor 

lesini bitirmektedir. 

M olotofun nutkunun akisleri 
Londra, 7 (A.A.) - Molotofun dün 

söylediği nutuk etrafında mütalea.. 
lar yürüten İngiliz gazeteleri, Rus
yanın Jfıkaydisi, Alman emellerine, 
geçen haftakinden daha kuvvetli ye. 
ni bir darbe vurmakta olduğunu te
barüz ettirmektedirler. 

Molotofun nutkunda İnr,ilte!"e ile 
Fransanrn harp hedeflerinden bahis 
olan kısımlar, İngiliz rnatbuatınct:ı 
hiçbir hiddet u ·andırmamı5°1:ı". Bu 
gazeteler sadece istihza etmektedir. 
ler. 

Daily Teleı?raph ~azctcsi, l\foloto
fu birinci sınıf mizahcı diye tavsif et. 
mektedir. Diğer tarnftan, bu ~azete 
nutuktan, Sovyet Rusyanın bitaraf 
kalmak hususundaki azmini gösteren 
Almanyayı esef1endircce0"ini, Finlan.. 
diyayı memnun edeceğini söyle. 
maktenir. 

* 
1917 ihtilalinin yıldönümü hayra: 

mı münasebetile Molotof tarafından 
söylenen nutku, Alman matbuatı, u .. 
zun uzadıya mevzmıbahs etmE'kte.. 
dir. Berliner Börsen Zeitung. Molo
tofun biT kere daha harp mes1.ıliy~ 

tinin garp devletlerine ait olduğunu 
isbat eylediğini yazmaktadır. 

Hamburger Fremden Blatt diyor 
ki: Molotof bu nutkile bir daha gös. 
terdi ki, SovyetJer Birliği bu emper
yalist harbini cıkaranlan tesbit hu. 
susunda Almanyanın yanında yer al
mıya azmetmiştir. Ve Rusya!lın bari. 
ci siyasetini bu şartlara uyd~acak. 
tır. 

* Budapeşte. 7 (A.A.) = Molotofun 
nutkunu mevzuubahs eden Macar 
gazeteleri bunu ~mumiyet itibarile 
bir sulh nutku olarak karşılamakta. 

dır. 

Serbest Alman'a 
Radyo istasyonu 

Londra, 7 (A. A.) - "Serbest Al. 
manya., ismini taşryan radyo istasyo 
nu spikeri, Gestaponun, istasyonu 
keşfe muvaffak olam,adığını, :fakat 
radyo istasyonunu Almanyanın gar -
hında bir başka mıntakaya naklet • 
mek zarureti hasıl olduğunu haber 
vermiştir. Spiker demiştir ki: 

Gestaponun operatörlerimizi ele 
geçirmesine, bir kaç defa ramk kal
mıştı. Dostlarımız sayesinde ve bi .. 
zim azami teyakkuzumuz sayesinde 
Himmlerin ajanlarından kurtulmağa 
muvaffak olduk. Almanyanın hangi 
şehrinde bulunduğumuzu belki din • 
leyieilerimize haber vereceğiz. Pro .. 
pagandamızın Almanya garbindeld 
işçiler üzerinde müessir olduğuna d~ 
ir elimizde delil mevcuttur. 

Spiker, Alman sosyalist partisi ,. 
nin bir beyannamesini okumağa baş .. 
İayınca, neşriyat parazitlerle karış • 
mış ve bozulmuştur. 

Almanyaya Japon 

İhracatı 
Tokyo, 7 (A. A.) - Domei ajan • 

sından: 

1\fançuko hükumeti, mahsulatını 
Almanyaya ve Sibcrya tarikiyle 
göndermeğe karar vermiştir. Bu ih • 
racat. deniz tarikiyle yapılıyordu, 
fakat Avrupa harbinin zuhuru yü .. 
zünden bahri ticaret felce uğramış 
olmasına binaen inkıtaa uğramıştı. 

Almanya - Mançuri ticareti A • 
İzmir, 7 (A.A.) _ Dikili felaket- merikan dolan üzerinden yapılmak· 

zedelerinin muvakkat is~dinlarım te. tndır. Bu husus hakkmda Sovyet 
min için şimdilik on · iki~er odalı 25 Rusya ile Daircndeki Alman meclisi 
pavyonun inşa~ı kararlaşmış ve dün arasında tam bir itilfıf akdedilmiş ol. 
bu pavyonların münakasası yapılmış duğu söylenmektedir. 

tır. Pavyonların büyük bir kısmı bir 1 Dahiliye VekHi Mala yada 
buçuk ay içinde tamnmlanacak ve 1111' l t 7 cı.:r ') f} h"l' 

.. • • • • 1 ı~·ıa a ya, :ı.ususı - a ı ıye 
boy lece 300 aıle bırden yerleşbrıl-1 V k'l. F ·k a·· t k d-· s t b t f e ı ı aı z ra un • ıvas <m u. 
mis olacaktır. Diğ:r ara vtan Dikili raya gelmiş ve merasimle karı;ılan -
ve Bergamada felakete ugray:mların t -

mış ır. 
muhtaç bir halde kalanlarına ait ve!'-
gi borçlarının terkin ve tehirine dair Maliyede Tayinler 
hazırlanan mazbatalar vilayet idare j Ankara, 7 (TAN) - Samsun vari
heyetinde, tetkik ve tasdik edilmiş- I dat mi.idiirü Suat Elazı~ Defterdar
tir. Ziraat Bankasında Dikili ve ı hğma, Samsun tahsilfı.t sPfi Süreyya 
Bergamadaki muhtaç köylülarn pek Bingöl Defterdarlığına, Milli Emlak 
yakında yemeklik ve tohumluk buğ- kontrolörü İzzettin Niğde Defterdar-
day tevziine başlanacaktır. lığına tayin edildiler. 



Büyük Alim Simavnalı 
Bedrettinin ·Kemikleri 

(Bap 5 incide) 
~ ~ .ınusa ~lehinin hüküm
darlığı zamanında kazasker ol. 
muştur. Cami - ül - Jt'"üsıileyn adlı 

eserini Musa Çelebinin zamanında 
yazmıştır. Devrine göre bu kitap 
ileri ve teceddütperverane bir ham
le sayılmaktadır ki bir çok tenkit
lere ve hücumlara yol acmıstır. 

leri helal kılaca~" 
Şeyh Bedrettin Sima~ blh 

kadar gelebilen 'Leti!diwarae•, 
Camiilfüsuleyn, Et - te~ Mat
lai Husfısül, Kelm Fj ~ Füsı
sülhikem, Varidat dM Arapça 
fıkıh ve tasavvufa aW'kitiP1arınm 
hiç birisinde Bitlisli lciıilbı kendi
sine söylettiği yukardakl ~atırlar 
yoktur. Şeyhin isimleri malum O

lan ve bugün bulunamıyan tliğer 
kitaplarında i§tirakçiliği teşvik ~ 

den böyle satırlann 'bulunmıyaca
ğını da tahmin eclfyerum. 

Çelebi Sultan ?felımedin mat
lup ettiği karcltfl Musa Ç-.lebinln 
adamı Şeyh Bedrettine bektaşilllc 
zındıklık ve lftlrakçilik nisljet e. 
derek aleyhinde propaganda yap
tırmış olması ihtimali çok kuvvet
lidir. Buna ntznen Şeyh 'Bedret
tin .mütealap aurlarda da sevilmiş 
ve sayılnuftlr. Onu iştirakçilerin 
piri gihl ,c;.tervbUmeJUçin elimiz
de ıiyul propaganda vasıtaların
dan ba~ka bir teY yoktur. Bu Ci
hetler de şeyhin dtğer tarafları 

gibi cidden tetkike ve tirnila 
muhtaçtır. 

(4) Bazı tarihçll~r Torlak kelimeşlnl 
Tcıırlaho tlbl Yftt1'0!'1ar. 

(5) Hett Bihift tercümesi. 

M usa Çelebinin mağ16blyeti 
Bedrettin için bir nikbet 

devrinin başlangıcı olmuştur. Çe
lebi Sultan Melimet onu İznlğe 
ncfyetmiştir. İşte bundan sonra 
Simavinin siyasi hüviyeti ortaya 
çıkıyor. Müritlerinden Börklüce 
Mustafa, Mühtedi Torlak Kemal 
Aydın ve Manisa taraflarında mü
eellAh bir isyan yaratıyorlar (4) bu 
isyanı el altından idare eden Bed
rettin İznikten Kastamonu Can. 
dar oğuUarmdan lsfendlyarın -ya
nına kaçıyor. Karadenizclen Efli
ka ve buradan da "Orman Denizi,. 
denilen Deli Ormana geçiyor, bu
rada da bir isyan cephesi kuruyor. 
ç.ı.bi Sultan Mehmet Amasya 
valisi olan Şehzade Muradı Börk. 
lüce Mustafa ve Torlak Kemalin 
tenJriline memur ediyor. Karabu
run ve Manisa isyanı bastırıldık

tan sonra sıra Bedrettine gelmişti. 
Selinik muhasarasından dönen 
Çelebi Sultan Mehmet kendi a.. 
damlannı mürit gibi Bedrettinin 
yanına g6nderdl. Onu bir gece bal 
hyarak Sereze getirdiler. Padiph 
onu orada astırdı. Fakat fıkıhtaki 
töbnti ı.ıam dünyuım Nl'aD Becl ' 
rettinin idam hükmü de çok ente
resandır. Padişah Bedrettlnl idam 
hükmünü verecek heyetle beraber 
çahfmıya ve münakaşaya memur 
etti. İdam hükmünü bizzat imza. 
ladı. (5) 

l~,616"----------------------........ ~ 

H eştbihi~ sahıöi Şeyh Bed. 
rettinin ağzından fUlllan 

söyletiyor: 
"Geipten gelen bir fJaretle ken

clt maksatlarımla beraber dilnyaya 
malik olmak için ortaya çıkaca
ğun.~emleketleri müritlerimin a. 
rasında taksim ed~ğim. İlim 
kuvveti ve tevhit sırrı ne taklitçi
lerin bütiln millet ve mezhep ka. 
nunlannı bozacağım. Mezheblmde
ki geniflilde ban haram olan ~-
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dar Komisyon Reisllline vermeleri llzımdır. 

Şartnameler paraaz olarak Ha;rdarpapda TeRllOm n Sevk Şefilllnde, Anltara
h :Malzem• dairesinde ve ElklfelıJr, lzmlnte de idare matualarında dağıtıl-
maktadq 9042 

!J~ fi J 
Dstıf 1 No M!ktlft ft amır ı:. J 

~-M.e L. K. L. K. GftnQ Saati -1 IUIO Cart hat k•J'ID t:ravsa. 1 u 4eot 011) 
2 11.-0 • • ı " 4151 18) 

1 IUSO • • 2 ıo 101oe 'Fil) 

' 11..IOO • 1 90 7110 110) 22.11.11 CU'llftltia • 
1 ss.ıes • ı 90 8500 18) 15,30 • 
1 ııuoo • ı 80 llHt 00) .. 
7 212.'100 canı 3 20 1482 00) • a 13.800 • 3 20 3312 00) • • 1.000 Jlabs meıe travers! a 110 1217 50) 2Uut Perrellltie 

15.30 
ıo ıo.ooo Dprl • 1 00 1750 00) 

11 1.000 8 80 495 00) 
• • 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlanlara 
% 7,5 teminat •lcetıtme Clnll Mlktan Muhammen B• 

Lira Kr. Lira Kr. llkll uatl -'Yanım 9'hldtınne 350 adeı 
alttı eczası De 

~82 so - H2 11 H 

beraber 
Demir sehpa 800 " 1680 - 128 00 "' " J5 

I - Şartnameleri ve mevcut :troktsl mudblDce :JUkarda mlktan Jlazıli {2) 

kalem eşya açık eulltme usullle •tın alt ruıcakbr. 
II - Tahmini bedelleri, muvakkat te minaüarı eksiltme 1Batlci hlzalal'll\da 

E15sterllmlştir. 
llI - Eksiltme 2t/XI/939 tarihinde cuma ıonn K.abataıt& Levazım ve :Dı!ilb~a-

at f\lbeslndekl alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her l1ln 9ÖZil geçen ıubeden parmıaz almablleeell libl llllb· 

Panın krokisi de tetkik edilebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen l(ln ve aaaUerde S '1,5 ,nvenme pa-

J'alarUe birlikte mezk<ır komisyona gehneleri. (9286) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Defterdarlık blnaaındald mosa7fk meıdl...ıer. )'apbnlacak 'T8'11'9Cll 70z sek

aen Yedi Ura 38 otuz alb kuı"UI U.i.tU demir parmakhk ve ldlpewtesi açık arttır
maya konulmuıtur. İhale 20-11-9311 Pazlt't.eli ıtlnil aut 14 de ınill! eıT1llk mQdilr
ltltünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Hullaal kqif prtnaınesi milll em
llk müdürlillünde görillebllir. Taliplerin 59 lira 25 kuruıluk muvakkat teminatla 
'bu ite benzer 500 liralık il yaptığına da 1r ek.siUme tarl.hlnden 8 8(1n evvel alınmll 
ehliyet ve 1139 J'llına alt ticaret odası vesikası ne komiQona mih'acaatıan. f9184) 

TAN 'J 

lıtanbul Arkeolofi Müzeleri Arttırma ve Eksiltme Komisyonu 
Riyasetinden: 1939 senesi zarfında yalnız 

K~f bedell Muvakkat teminat lkelltmenln nerede ve ENITH Radyo 
Yapılaoak ııın cın11 ve tnıhlyetl 

~t,a Maz.l d1f bpm lttlaalln• 
deki odanın t.mJrl, metrak su de~ 
suaun 71ıupua. abfap çatı yapıl• 
maaı vesaire. 

miktarı 

Lira Ki'. 

3444 110 

miktarı 

Lira Ki'. 

258 

hangi tarih ve aaatte 
yapılauilı 

Eksiltme 20-11-939 tarihinde Pa
zarteal ıtınO saat 111 de Yüksek 
Mektepler Muhuebeclliğinde. 

bütan dünyada diğer 3 muhtelıf Fab
rikanın satmış olduğu füıdyol rdnn 

fazla Radyo tmışllr. 

1 ve 8 LAMBAL1 
En son Model z E N 1 T H Rad

yolannı tecrübe ediniz. 

A7uofya Y:Qzeslnde bermucibl ketff yaptırılacak olan inıaat ve tamirat tılerl JUkarıda yazılı 8(ln ve saatte açık eksiltme
ye konmu~r. Olbaptakl keşif ve prtnameleri ıörmek isteyenlerin htanbul Arkeoloji Müzeleri Umum Mudurlüjilne tamir 
ve lnpat yerini mahallen görmek arzusunda bulunanların Ayasofya Müzesine, talip olanların da Villyet Nafia İdare;inden al
mll oldUkları müteahhitlik ve Ticaret Odası vesikalarlle muvakkat teminat makltuzlanm hAmilen Yüksek Mektepler Mu-

BAKER MAGAZALARINDA her 
7erden mu it fiat ve şartlarla 

ıattlmAktadır. 

hasebeciliğindeki komisyona müracaatları. ..9045" __ .. _ .. __ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma. 
NevroUi, kırıkhk ve bütOn ağrdarınızı derhal k•s•r. 1 

- lcalHnda CJÜnde 3 kaı• ahnabilir. -

lı+.•b•I Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Sahnalma 
Komisyonundan : 
• ~ - lilerkcsimiz i~in 17.ıırıi 740 derecesi kesafette (1000) teneke benzin De 

uami 89() derec:ei kesafette (l(,{.O) teneke ma:nıt alınacaktır. 
Benzinin beher tf'nekesinin tahmin bedeli 281 kımııtan ve mazutun beher te

nekesi de 144 kani• 90 santimden umumunun tutan (4259) liradır. 
2 - Eksiltme 18/11/1939 PeJ'felllbe K(lnQ saat 14 de Galatada Kara :Mustafapaııa 

.okatında mezktlr merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
1 - Sartnameler merJı:ezimla lnuımmdan parasız alınır. 
4 - Eksiltme açık olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat parau 319 lira 43 kurut:ur. 
ı - EkailtmeJ'e cire"e1ı:lerin 1939 :nh Ticaret Odau Vetikalannı 11Sstennelerl 

prthr. (8925) 

lstanbul Defterclarllğından: 
Tüm Paruı K1J1Detini Konuna Hakkmdaki 12 Numaralı 

Kararnameye Ek Karar 
Madde - 1: Sikke ve killçe halinde oldutu cibi kıymetli madenlerln hurda ft 

mesnu halde ele memleket dışına çıkarılması memnudur. (:Kıymetli madenlerden 
maksat: PlAtın, altın ve GQmQıtür.) 

Madde - 2: Yolculann phsl dnet olarak dalma taşıdıktan kıymetli madenler
den mamCll ev- da bu hQkme dahildir. Yalım alyans ve saat bu hilldlmden mO.
temadır. 

Madde - 3: Hariçten TQrklyl!')'e gelen ecneltDer beraberlerinde ıettrlp Ok 
TOrk arQmrllk kapısında allkadar ıQmrllk memurlanna verecekleri beyannameler 
ve,-a paaportlanna kll'1t ve işaret ettirdikleri kıymetli madenlerden mamQl etYa-
71 avdetlerinde memleket dışına çıkarablllrler. 

Ba Jcararm nepinden evvel Tilrldye7e gelmiş bulunan eenener beraberlerin
de ptinlalf olduktan kıymetli madenlerden ınamaı 917171 kambi;fo mercilerinde 
mO.aııde almak prtlle memleket dıpna çıkarabilirler. 

Madde - 4: 30 - 8 - 1930 tarihli ve 1715 sayılı kanun hOkOmlerlne gl5re ya
pılacak munmeleler bu karar hükmünden müstesnadır. 

Madde - 5: 14 - 1 - 1938 tarihli ve 2/8030 sayılı kararname ile 17 - S - 1939 
tarihli ve 2/11008 sayılı kararname hll.kilmJeri millgadır, 

Madde - 1: Bu karar neşri tarihinden muteberdir. 
Madde - 7: Bu karann lcramıa Mall7e Vekfll memurdur. (9303) 

lstanbul Mıntaka Uman Reisliğinden : 
1 - Kapalı zarfla mQnakasaya :konutdutu halde talip çıkmadığından dolayı 

ihalesi yapılamıyan 20 ton benzin bu de fa açık. eksiltme ile mubayaa olunacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 4160 liradır. 
3 - İhale 20 fJdnclteşrfn 939 pazartesi ıtınn saat 15 de Galatada nhtım üze

rinde Mıntaka Liman Reialill binasında mQteşekkll komisyonda yapılacaktır. 
4 - Taliplerin 2490 sayılı kanun mucibince 812 liralık muvakkat teminat 

makbuz veya banka mektuplarfle birlikte kazanç tezkeresi, Ucaret oduı vesikUl 
ve airkfilerlerinl veya namlanna teklifte bulunaeaklann musaddak vekAletname
lerinl hAmilen tam ihale saatinde komls70nda lsbatı vücut etmeleri, ve şartname
sini görmek ve almak isteyenlerin her gün Riyaaet İdare Şubesine müracaaüan 
flAn olunur. (9180) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Tamir edilmekte olan Defterdarlık b1 naamın catmndan eıbrılan tahminen 

19200 adet atıam yeril alaturka Jdremltln bin adedi 760 kw'uf muhammen bedel Cl&e
rinden açık arttırma ile satılacaktır. 

İsteklilerin şeraiti öğrenmek üzere her K(ln ve mOzayede~ girmek için de mu
hammen bedel tutannın yi}zde yedi buçu tu nisbetınde teminat a~alarile beraber 
20 - 11 - 939 Pazartesi günü saat H de Milli Em)ak MüdilrlQfünde toplanan ko-
misyona müracaattan. (9057) 

ı-- SAPUNCAKiS 
· ÇiÇEK EVi 

Beyofla, istiklal caddesi No. 304, Tel: 40167 
Felemenkten yeni gelen mevsimin zengin çeşit çiçek soğanları: 

Simbll, L41e, Kalla vesaire ----• __ , 
is tanbul Belediyesi ilanları 
Fatihte yapılacak Belediye tahsil ıube si binası 2490 N.lu kanunun 2 rl madde

ainin son fıkrasına ı6re pazarlıkla yapılacaktır. Muhammen bedeli 22511 Ura 67 
kurul ve ilk teminatı 1688 lira 38 kuru,tur. İhale 16-11-1119 peqembe günü uat 
H de Daim! Encümende yapüalaktır. Şartnameler zabıt ve muamelAt mOdürlüğü ka 
lemlnde görlllebilir. Taliplerin ilk teminat makbuzu veya mektuplan ve fen isleri 
111Qdürlillünden 8 l(ln evvel alacaklan fenni ehliyet veslkalan ile ihale günü mu-
ayyen saatte Daimi Encümende bulunmalan. (9301) 

Devlet Llmanlan lıletnl• Umum Müdürlüğünden : 
İdarenin Mayıs 940 sonuna kadar lhtlJact için muktezi asgari yedi a7.aml on ton 

~nzllı açık eksiltme aureUle satın alın:aca kbr. M\lhammen bedeli 2080 lira ve mu
vakkat teminatı 1116 lira olan mezk(lr benzinlerin ihalesi 27/11/939 tarihine rast
bnn pazartesi ,Onfl saat on beşte Galata rıhtımındaki umum mOdürlilk binasında 
toplanacak olan sabn alma komisyonunda yapılacaktır. 

Bu baptaki şartname sözü g~en komisyonda her gün g!Srl\leblllr. (9269) 

Devlet Denizyolları işletmesi 
Umum Müdürlüqü llCinları 

MQnakallt Vekiletinee yapılan itl.nl• 15 Teşrinievvel 919 ve bilAhare idare
mizce yapılan Ulnla da 31 Teşrinievvel 939 tarihine kadar kabul edlleceli bilciı
rilmiş olan, İnglttereye ısmarlanacak gemiler hakkındaki tekliflerin kabul müd-
deünln 30 Teşrinisani 939 tarihine kRdar temdit edlldlii lAn olunur. (9262) 

~ ....... ım. ...... _______________ __ 

T. 1$ BAMKASI 
1940 Küçük Cart Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos1 1 tkinclteşrln 

larihlerinde yapılacaktır. 

Kumbarah ve kurnbarasız hesaplarında en az elli llruı bulıınanlv 
kuraya dahil edileceklerdir. 

• 1940 iKRAMiYELERi • 
1 Adet 2000 liralık = 2000. - Lira 

3 ,, 1000 ,, - 3000.- n 

6 ,, 500 ,, = 3000.- ,, 
12 ,, 250 ,, = 3000.- ,, 
40 " 

100 ,, c:::: 4()()(). - ,, 
75 ,, 50 ,, = 3750.- ,, 

~ 
210 ,, 25 ,, = 5250.- ,, 

Türkiye İş Bankasına para yatumakla yalnız para blriktlrm1t 

.olmaz, ayni zamanda t.liinid de dftemit olunwıu&. , ................................. ~ 
P. T. T. Fabr•asa Müclürlüğiinclea: 

1 - Fabrika binaar tamiri acık eJı:siltme7e cıkanlrmıtır. 
2 - Keılf bedeli (4751 ,lll), mavaklrat teminatı (357) nradtr. 
3 - Eksiltme 17/tl/939 Cama ciinil saat (15) te Fabrikada mütqeUdl Ko

mlıyoa huzunınd.l 7apılacaktır • 
4 - Mukavele, eksiltme, Nafıa İtleri Umumi, Huıual Ye Fenni prtaamelerl, 

proje ketif hullsasile buna müteferri diler evrak Fabrika müdürlüiündeıı paraıns 
olarak alınabilir • 

5 - Taliplerin, bir taahhütte iıba münakasa mevzuu tamir rlbi 5000 lira mer
tebesinden olan her banıi bir iıl muvaffakı7etle ifa eylediklerine dair vesikalara 
istinaden İstanbul Vill7~tlnden, en fazla eksiltme tarihinden tf!kiz cün ~el dın. 
mıı ehliyet ve ·939 yılma ait Ticaret Odası vesikalarını bimilen müracaat eyleme-
leri hizama ilin oluur. (9055) 

Devlet Limanları lıletme Umum Müclürlüiiinden: 
İdare vasıtalan için 3~0 ill 450 ton mazot kapalı sarf asalile eksiltmeye ko

nalıma,tur. llahammen bedeli 12940 lira ve muvakkat teminatı 2470 lira elli 
karuıtar. 

İhalesi l?/11/939 tarihine rastb)'8D cama (ilnll ıaat 15 de Galata r.ı'ıtımm.. 
dald amam müdürlük binauıt!a toplanan •tımlma Komis70nanda yapılacaktır. 

Bu huıuıtaki tartnıme 165 kuraı mubbillnile eözii reçen komisyondan alı-
nabilir. (1957) .. 

Devlet Limanları lıletme Umum Müdürlüğünden : 
İdarenin Mayıs 940 gaye ine kadar olM ihtiyacı için muktnzl muhtel f tipte do

kuz bin tane kHmOr çevalyesi açık ekslltm e suretlle satın alınacnktır. Muhammen 
bedelleri 3500 lira ve muvakkat teminatı 262 lira 50 kuruıtur. 

İhaleleri 24-11-939 tarihine rasthyan cuma gilnU saat on beşte Galata nhtımın
daki umum müdürlük bfnalllnda toplan11cak olan satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 
Şartname ve nümuneler her gün !157.Q geçen komisyonda g5rillebillr. (9270) 

Münakalat VekCiletinden: 
ı - Zuhur ed• talibinin usulüne uygun vesaik ibraz edemedlllnden eksOtmeye 

konulan (21311) parça mobilyanın 20-11-939 pazartesi l(lnü saat 15 te yeniden ka
palı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - )fUbammen bedel (18500) lira (90) ıcuru,tur. Muvakkııt teminat (13R7) U
ra (5'7) kuruştur. 

3 - Eksiltme evrakı münakalAt veklleti levazımından parasız verilir. İsteklile
rin veuiklerlle teklif mektuplarını kanununa göre ~11-939 aaat H e kadar ko-
mlnona vermeleri lbımdır. (9131) 



• 

-8 TAN =========-================-==========================.s-11.939 ,, ... _________________________________________ ~ 
Emek ve zaman kazandıran kolaylıklarla karsı karşıya 

AsTIDlI2m kolaylık ve sürat rökonına muvazi bir mesai ile en yeni eserimizi ortaya koyduk. 
Bu eser; memleketimizin aa.n'at aleminde eşsiz bir nnıva.ffalayet büyük noksan ve ihtiyacımıza 
ilk ve kat'i bir cev3ntf1". • 

En son sistem 

otomatik vası

talarla katiyyen 

insan eli sürül -

meden 5mal ve 

ihzar edilen: 

Merci meli 

Bezelye 

Buğday 

Nohut 

ve emsali sebze 

komprimeleri .. 

nin benzer ve 

taklitleri olma-

masma rağmen 

memleketimizin 

her tarafına şa

mil olmak üze

re, bakkalları

nızdan 

50 gramlıklan 9 

100 ,. l5 

kuruştan alabi

lirsiniz. 

50 gramlık bir 

komprime 2,5, 

100 gramlık bir 

komprime 5 por

siyon içindir. 

lktısadi ve sıhhi 
Jartları toplayan 

KOMPRiME 
Lezzet, nefaset 

ve kudret 
kaynağıdır. 

100 

GRAMLIK 

BiR PAKET 

KOMPRI • 
MENiN . 

KiMYEVi 

ANA UZ 
RAPORU: 

Rütubet miktarı 
';~ 7 

Yağlı maddeler 
~o 19,80 

Yağın hamizi

ye ti % 01 

Tuzu% 8.50 

Külün hamız• 

Klormada en -
miyen kısmı 

1/100 

Hamiziyeti: 

100 gram un için 

sarfedilen nor

mal kalevisanti

metre mikabı o

larak 3 CC nor

mal İdrat dö 

karbon mecmuu 

49,65 Azot total 

hesabile yapılan 

mevaddı proto -

niye 7o 18,50 

Münferit veya toplu aile gezintilerinde; ~ehirde; köyde; dağda; bayırda velhasıl her yerde 
ve her zaman (hariçten hiç bir madde ilave etmeii düşünmeksizin) en acele ve en dar zamanı
nızda nefia ve leziz 

, Çorbahk Komprime ve Püresini 
Beş, on ôakika zarfında hazırhyabilecek&iniz. Lezzet ve nefaset itibarile Avnıpadaki emsalı1-

lerile beraberdir. 100 gramlık bir paket komprime evsaf ve yüksek kalitesile bir günlük kalori 
sarfiya.tmıza tekabül eder. 25 senedir fasılasız mesaisinde Türk neslinin gürbüz ve sıhhatli ye
tİfMesİne hizmeti en ulvi bir ınaksat bilen Çapa Marka; senelere e devam eden azami f edakarltlc 
ve ciddi tetkikler neticesi bu yepyeni eseri kendi branşına ilave ederek memlekete takdim et
mekle; bu aahada da büyük bir bo~luğu doldurduğuna ve vazifesini yaptığına kani bulunmak-
tadır... ~-: 

PETROL NİZAM 
Saç Bakımı 

güzelliğin en birinci şartıdır. 

BİR PUDRA 
1 Tecrübesi Karşıstnda 

110.000 

KADININ 
it Hayreti 

Daha 
Genç ve 
daha sevimli 
görünmenize 
yarayan kat'i Bugün bu 

BİR TECROBE TECRÜBE 

Pudra aleminde yi yapınız. 
yeni, cazip ve son 

bir keşif... CİLDİ GtiZELLEŞTİ

REN şayanı hayret ve yeni bir un

sur, şimdi ipekli elekten geçirilmiş 

en ince bir pudra ile miidekkikanC" 

bir tarzda karıştırılmıştır ki bu sa - ı 
yede cilde bir parlaklık ve yeni bir 1 

Bir memleket i~i aa.ydığmuz yeni eserimiz. üzerinde muhterem vatanda~Ianmızın tenkit ~e ir-
T hayat verir. Esmer ve çirkin bir ten. 

tatlannı kemali hürmetle beklediğimizi arzederiz. 

Bayramda yalnız 

g_ençliğin tabii renkleriyle giizellc · j 
Beşiktaş: Ç·APAMARKA Kuruluş Tarihi: 1915 Tel : 40337 şıı'.. Fazla olarak terkibindeki şavanı 

'------------------------------... -----'ı~~;,r~t ~ir unsur olan "Kre~a k<i~ii: ' g~ :mtıyazb usulü . sayesmde ıkı 1 
. D mıslı fazla zaman sabıt durur. 

GAZETESİ 
Çıkacaktır. 
•••••••••••••••••••••••• 

İlanlarınızı vermekle hem 

.. 

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş tabibleri 

RADYOLIN 
Clit macununu tavsiye ediyorlar? Çünkü: 

daima kullanınız. 

YOLIN 
Dişleri beyazlahr. Diş etlerini 

kuvvetlendirir. Dişlerin 

çürümesine mani olur. 

Ağız kokularını 

defeder 

Sabah, Öğle ve Ak9am her 
yemekten sonra günde 
üç defa fJrça.Jayımz.. 

1 
Muhtelif sergilerden % 
18 diploma, 24 altın 1 

madalya ~ 
~ 

kazanmıttu ~ 
~ 
~ 

Devlet Limanları işletme Umum Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı İçin yirmi kalem muhtelif boya levazımı ve zehirli boya lı:apalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 7536 lira 50 kuruıı ve 
muvakkat teminatı 565 lira 24 kuruştur. 

İhalesi 15/1 J/ 939 tarihine rasthyan çarşamba günü saat on beşte Galata Rıhtı
mmda umum mıidiirlük binasında toplanacak olan satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

Şartname ve tderrüatı her gün levazım müdürlüğünde görülebilir. (8982) 
~ ................................................. , 

Acentelere Müide! 

1940 Modeli 

mı 
Radyoları 

mENDE 
GROSS-SUPER 330DK Nihayet Gelmiştir. 

Eğer CJelip dinlerseniz hayran kalacaksınız. 
Anadoluda yalnız bir kaç münhal acentelik kalmıştır. 

Toptan ve Perakende satış yeri: 

VOLT MÜESSESESİ 
Bankadar Caddesi, No. 75, Galata • Telgraf: MENDE : İstanbul 

~ .......................................... ., 
YENi 
BiR 

SANAYi 
Formülü! 

UYAN· 
·DiRiCi 

BiR 
SINGER 
SAATi 

No. 400 Kron:dan, Beyaz '.Minelisi 

No. 401 KromdAn~ Beyaz Mineli ve Fosforlu 

No. 102 Kromdan, Siyah Mineli ve Fosforlu 

Sağlam 

DAKiK 

4 
4,5 

5 

15 

SENE 

GARAN· 

TILI 

LİRA ,, 

Taşra siparişlere beher saata 25 kuruş Posta masrafı ilave olunur. Bu Fevka
lade saatlerden edinmek i!;in acele celi niz, zira mevcudu azdır. 

SINGER SAATLERi MAGAZASI 

de Kızllaya yardım 
MÜRACAAT 

kendinize ve hem 
etmiş olacaksınız 
YERLERi: 

HAKİKi\ TEN FEVKALADE BİR 

TEICLİF yüzünüzün bir ta.rafını 

"Krema köpüğü,, havi Tokal011 pud

rası ile ve diğer tarafını da berhc.ıngi 

htt pudra ile pudralayımz. Şayet 

"Krema köpüğü" havi pudra ile 

pudraladığınız taraf diğer tarafa na

zaran daha taze, daha genç ve dclha 

cazip görünmüyorsa aldığınız Tc·ka· 

lon pudrasının parasını iade ederiz. 

TOKALON pudrasının fevkaladt> 

rağbet bulan yeni 10 rengi vardır. -----
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Hukuk Fakültesi Dekanhğından: Sahibi ve Neşriyat Müdürü BaJil 

• LOtfi DÖRD'ONC'(} 
İstanbul Hukuk Fakültesinin Doktora imtihanları II nci Teşrinin 23 ünde başlıya-

caktır. İmtihana gireceklerin en geç 16 - Xl - 1939 Per§embe gününe kadar Fakül- Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. 
te Kalemine mOracaatları. (9202) Basıldığı y~r TAN matbaası 

1 

'<JEW · YORK cihan sergisinde TÜRK ŞEKER ve LOKUMLARIN] teşhir ederek ihracatımıza bir madde 
daha kazandırdı. 

MERKEZi: BAHÇEKAPI 
Ş U B E L E R 1 : BEYOGLU, KARAKÖY, KADIKÖY 
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