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Finlandiya hudutlarını ve Sovyetıerln tecavüz hareketine giriştikleri noktalan 
•osterır harita (Tanare hücumlarına ujrayan şehirler 1t1nca işaret edilmiştir) 

Fin Harbi Başladı 
FiNLER MUKAVEMET EDiYORLAR 

Sovyet Kıtaları 3 Koldan Fin 
Arazisine Girdiler, Birçok 
ŞehirlerŞiddetleBomhalandı 
Fin Cümhurreisi Harp 
Vaziyetini ilin Etti, 
Helsinki Boşaltılıyor 

iki Sovyet Tayyaresi Düıürüldü, Ruslar Bazı 
Fin Adalarını ve Hudutt a Bir Kısım Araziyi 

lıgal Ettııer , Helsinki 'de Yangınlar Çıktı 
Londra, 30 (Hususi) - Bu sebetlerin katına karar verilmesin -

sabahtan itibaren Sovyet Birli- den önce tetkiki idi. Çünku Finlerin 
bu cevabı, hudut hadiselerinin tet -

ğinin kara, deniz ve hava kuv- kiki için muhtelit bir heyetin teşkilı-
vetleri, Finhlndiyaya karşı as- ll teklü ediyordu. Fakat bu nota c!.! 
keri harekata başlamışlardır. çok geç kalmış ve iki taraf arasın-

N i I! ı n ~ı=ı~ci~r .... ;ap:s;:s~w ~D'"""f""f A~L-A ..... ;......,D~lr.E~R~'QO-d~-nizd'e :rıuteaddi~ .m~ev-kile ..... --rı--ve.,..,_...,c .. ç ..... x~o1 .... dan_...t1er .... n-·y~or1ar....,.,...._ 
3 adalan işgal etmişler, hava kuv-

E d • 1 7 p vetleri de Helsingfors ile müte-
ıyor ar. rogramını addit şehirleri şiddetli bir bom-

Bu netice üzerinedir ki, Sov
yet kuvvetleri bu sabah askeri 
harekata başlamışlardır. Sov
yetlerin kara kuvvetleri üç kolYazan: M. Zekeriya SERTEL 

G eçende bu sualin cevabını a-
raştıran bir makalemde bu 

lrıeseleyi ortaya koyarak muhe.rip 
devletlerin ileri sürdükleri zahiri 
harp sebeplerini izah ile ikti!a et. 
iniş, hakiki sebepleri izah edememiş
tlın. O gündenberi de araya giren 
CUnlük hadiseler bu mühim sualin 
'Cevabını araştırmak imkanını ver
~. 

Fakat geçen zaman içinde muha
ltip devletler matbuatında bu mese
lle UZUn uzadıya münakaşa ve müta. 
tıea zemini oldu. Bilhassa İngiliz mil
'tefekkirleri ve İngiliz matbuatı mü
"tenıadiyen bu sualin cevabını ara
lbıakla meşguldürler. O kadar ki, 1n-
8iltere hük\ımeü harp sebeplerini 
'1ılatmak üzere parlamentoyu fevka
lade içtimaa davete mecbur oldu. Bu 
Wüıı İngilizBaşvekili parlamentoya İn 
8ilterenin harp gayelerini ar.latacak, 
"'e bu mühim sualin cevabını vermi
~ çalışacaktır. Binaenaleyh niçin 
~ ediyorlar? Suali günün mese. 
- olmujtur. 

İngiliz Başvekilinin bu suale ve
~jl cevaba intiAren bugün Al
llbanyamn niçin harp etüjini izaha 
llhlıl8lım. 

Geçen makalemde de izah ettilfm 
Clbi Almanyayı harbe sevk eden ha. 
itlkt sebep ne Versay muahedesile Al 
~yaya yapılan haksızlıkların ta. 
llı1ri ihtiyacı, ne Almanya hudutla
l'ı!ını haricinde kalan Almanların 
kurtanıması zarureti, ne de l'.atti 
.\hnanyaya Orta Ayrupada bir ha. 
)at sahası teminidir. 

1939 harbi bir imparatorluklar 
harbidir: Yıkılan ve doğan impara
torıuıdarın harbi. 

İmparatorluklar da 
t.rihi seyrin icaplarına uygun olmıtk 
:mecburiyetindedirler. Yaşadığı dev. 
tin karakterine uygun olmıyan im
l>flratorluklar yıkılır, o devrin hayn:na uygun imparatorluklar kurulur. 
onıa imparatorluğu bunun i_çin bat. 

'8ona Sa: 1. ·- 1) 

( 

bardımana tutmuşlardır. 1 

Dün Okudu Taarruzdan önceki Vaziyet 
dan hareket etmektedir. 

Harp Zamanına Mahsus 
Fevkalade Salahiyetler 
Layihası Kabul Edildi 
P aris, 30 (A.A.) - Mebusan mec

lisinde, Daladier, hükumetin beyan. 
namesini okumuştur. 

Bütün meclis tarafından hararetle 
alkışlanan Başvekil, cephedeki askeri 
vaziyeti izah ederek havada İngiliz. 
Fransız tayyarelerinin ekseriya faik 
olan düşman kuvvetlerini daima 
mağlup ettiğini, denizlerde müttefik 
donanmaların hakim bulunduğunu 
ve Almanyanın bu suretle henıen he
men iktihamı imkansız zorluklarla 
karşılaştığını, karadan bir karış 
Fransız toprağının muvakkaten dahi 
olsun düşman eline geçmediğini kay
detmiş, b&l'lf için alicenap gayretleri 
hiçbir zaman eksik olmamış olan Re
isicüınhur Roosevelt'i ve Amerika 
milletini tazimle yadeylemiş, barışı 
kurtarmak için gayret s:ırfeden Pa. 
payı ve Mussoliniyi hararetle bah.. 
seylemlş ve müteakı~n Hitıer !liya
setini tenkit eyledikteı1 sonra komü-

<Sonu Sa: I, Sfl: Z> 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Menemenci oğlu 
Lord Halifaksla 
MülCikat Yaptı 

Londrada bulunan heyetimiz.in re
isi Numan Menemenciollu, diln 
HaricJye Naı.ın Lord Halifaksla u
zun bir mülAkatta bulunmuştur. 

Türk heyeU, iki memlekeU alAka
dar eden birçok iktısadl ve malt me
seleler hakkında derhal müzakerele
re başlıyacakbr. Dünkü millAkata ve 
bu müzakerelere dair tafsil.At ilçun
cü sayfamız.dadır. 

Hadise şu şekilde cereyan etmiştir: 
Sovyet Birliği Hariciye komiseri 

Molotof, dün iki taraf arasındaki si
yasi münasebetlerin inkıtaa uğradı
ğını ilin etmiştir. Bunun üzerine A. 
merika hüki'ımeti iki tarafa da arala
nndaki ihtilifı sulhen hal için arzı 
hizmete hazır olduğunu bildirmiştir. 
Sovyet hükumeti bu teklifi kabul et
memiş olduğu halde Fin hükumeti. 
bunu en müsait şekilde telakki et
miştir. Fakat Sovyet Birliğinin red. 
dedişi, bu sulh kapı.sının kapanmasJ
na sebep olmuştur. 

Sulbü temin etmesi n1emul olan 
ikinci kapı, Sovyetlerin ademi teca
vüz paktını fesheden notalarına Fin
ler tarafından verilen cevabın vak. 
tinde Moskovaya vanp siyasi müna. 

etatNctst: Şimalin miintehasın 
dadır ve Rus kuvvetleri Buz deni
zine mücavir Reboki yanmadasmı Fin B'lflnımanlanlıiına tayin edilen M. Mannerlaeim 
işgal etmiılerdir. Burada Finlere ( 

ait olan ve bütün kıı buz tutmı- ı H 1 d 
yan bir liman vardır. 
IKtNctst: İkinci hücum, Şarktan o an a Bütün Ticaret 

Vapurlarını Harp 
Gemilerile Sevkedecek 

yapılmış ve Ladoga gölünün Şima
linden inklıaf etmeie başlamıştır. 
Burada Rus kuvvetleri topçu ateşi 
açmışlardır. Finlerin de mukabele 
ettikleri aöyleniyona da, bu haber 
henüz tahakkuk etmemiştir. Fin
lerin burada ricat etmiş olmaları 
kuvvetle muhtemeldir. 

'OÇCNc'OsO: Lenfngrad,ın Şima
linden vukubuluyor. Ve kara kuv. 
vetle.rinbı harekatına donanma da 

(Sonu Sa. 6. Sü. 4) 

lngfltere, Bu Karara Rağmen Alman MaDarını 
Mut la k Sureffe Musadere Edeceğini Bildiriyor 

·Herekede Dün Sabah 
Bir Tren Kazası Oldu, 1 
Kişi Oldü, 15 Yaralı Var 

Londra, 30 (Hususi) - Amsterdamdan gelen haberlere gö
re, Holanda hükumeti, 3 Kanunuevvelden itibaren ticaret ge
milerini Holanda harp gemilerinin refakatinde sevketıneğe ka
rar vermiştir. Bu karann, Almanyaya karşı deniz ablokasını 
şiddetlendirmek için müttefikler ta ............. . 
rafından alınan tedbirler dolayısıle 
verildiği tebarüz ~ttirıl.!.yor. 

Fakat, iyi haber alan Londra mah
fillerindeki kanaate göre, Alman ma
lı nakledecek olan ticaret vapurlan. 
nı bitarafların harp gemileri refaka
tinde sevketmeleri bu mallan müsa
dere hususunda İngilterenin verdiğı 

EN SON DAKiKA 
Helsinki, 30 (A.A. > - Hari. 

ciye Nezareti Matbuat büroCJu, 
bu akşam radyo ile bir resmi 
tebliğ neşretmiştir. Tebliğde, 
Sovyet kıtalarının harp iliı.n e. 
dilmeksizin hududu geçtiklerı. 
muhtelif noktalarda ilerledıkleri 
fakat püskürtüld:.ık1eri ve La
doga goluni.ın şimalınde iki Rus 
tankının tahrip edildıği oilJırıl

Kazadan sonra bir enlca )'lfını haline gelen oagonlar 
(Yazw altıncı aayfamızdadır) 

kararı değiştinniyecektir. 

Bir İngiliz gemisi battı 
Londra, 30 (A.A.) - Bir İngiliz 

harp gemisi, dün Şimal denizinde bat 
mış olan 3114 ton hacmindeki ve 10-
nion ad1ndaki İngiliz ticaret gemisi Tayyareler muhtelif noktalar. 
mürettebatından 38 kişiyi alıp kur- da demiryollanna taarruz etmiş-

mektedir. 

tarmıştır. İonion'un bir mayine çarp- lerse de, bu taarruzlar nctıcesiz 
mış olduğu zannedilmekted'r. kalmıştır. Rus filosu sahıl·n 

3000 tonilatoluk Jouidn vapru İn- muhtelif noktasını bombardı. 
gilterenin Şark sahillerinde batmış.. man etmiştir. Finlandiya kıtna_ 

, tır. 38 kişilik mürettebatı kurtarıl- tının m:»nev•yst- ""k iv ı r. 

1 
mıştır. 

Amirallik dairesi, dün Norveç sa-

f 
hiJleıi yakınında 3 İngiliz harp ge
misi ile 6 Alman deniz tayyaresi ara-

Tan, makin ndekı tıususı ter· • c 
:resinde bu ıOtunda her gQn ~n ııon da· 
klka relen haberleri verecektir Raber 
olm11dıtı riJn bu tnırım hnc lr"1Ar l{tır 

(Sonu Sa: 6, Sil: 1) •••••••••••••• 
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İŞİN ŞAKASI 

Musikide 
inkllap 
Yazan: NACI SADULLi\H 

B izim Ankara radyosunu 
açhnız mıydı, içinde §id. 

detU bir ağız kavgası cereyan eden 
bir odaya girmiı gibi oluyorsunuz: 
Sanki "Paris" ve ''Ankara" rad. 
yolarının spikerleri, ayni mikroCo. 
nun öniinde, ve aynl :zamanda ko. 
nuşuyorlar .• 

Sebebini soruyorum: 
"- Biz Fransızlarla ayni dalga. 

dayrz da ondan!" diyorlar. 
Fakat, doğrusunu isterseniz, be. 

nim bu "dalga" ya pek aklım ermi. 
yor. Vakıa, hakikaten, Fransız 

dostlanmızla siyascten ayni dalga. 
dayız ''e şimdi, Ankara radyosun. 
dan, bu kanşıkhğın sebebini ~orar. 
sanız size verecekleri cevap, ihti. 
mal Şöyle olacaktır: 
"- Biz, progrnmlanmızda dn i

lan ettiğimiz gibi ''kanşık" neşriyat 
yapıyoruz: Dünya \'Ukuatı karşısın. 

!
Belediye Halka 
Kömür Bulacak 

Belediye Karabük kömürleri
nin tonuna 26 lira narh koy. 
muştu. Piyasada ihtiyacı karşı
hyacak kadar Karabiik kömü
rü vardır. Hariçten kömlir hu
lamıyanlardan dün otuz kişi, 
Belediye ikhsat miidürHiğlinc 
müracaat etmişler ve iktısat 
mlidürliiğü kiimiir tiiccarlarma 
telefon etmek suretiyle hepsine 
de kömiir tedarik ve temin et. 
miştir. iktısat müdürİüğiindcn 
verilen mallunata &Öre, dün 
yalnız bir kömiir deposunda (2) 

bin ton Karabük kömiirü vardı. 
Kömiir alamıyanlar, Belediye 
İktısat miidiirlüğüne c;lkayet et
tikleri tnkclirde, matlupları der· 
hal is'af edilmektedir. 
!~~~~~~~~~~~~ da, müttefikimiz olan Fransa ile "" 
POLiSTE: ayni lisanı kullanmamız da gayet 

tabiidir: Ve bunun irindir ki, gece 
gündüz, bir ağızdan konu~uyo. 

ruz!~, 
Bir Bahkçı Gemisinde 
' 

· iştial Oldu 

TAN 

Belediyenin Bir Banka 
Kurması Düşünülüyor 

Bu Banka Belediyeden Direktif Alacak, Belediye Arsalarına Ev 

Yaptırıp Aylık Taksitlerle ve Tıpkı Kiraya Verir Gibi Bu Evleri Satacak 
İstanbul hl•lediyesinin arsa \'e yapı olarak tasar. 

ruf \C idare ettiği emlakin mlktan pek çoktur. Hu 
emliık irin 20. 30 milyon lira kadar blr kıymet tah· 
nıin cdilnwktedir. 

l' eni ac::ılan meydanlar ve yollar için istimlak edi. 
le11 ycrlnden artan kısımlar da, Belediye emlakine 
ilave edilmektedir. Öyle yerler ,·ardır ki, metre mu. 
rabbaı yfh liraya kadar sahlahllecektir. Belediye, 

1 

bu )'l'lcri sattıktan sonra, miihim bir varidat elde et· 
nıiş olacaktır. Belediyeye bu suretle elde edeceği ve 
§İmdi elinde bulunan emlak ile İstanbulda bir bele. 

diye 1Hmkası kurulması teklif edilmiştir. Bu banka, 
hem clincleki belediye emlUkini satacak, hem kendi 

arsulaı ınA ev yaptırarak, muayyen taksitlerle halka 
rntmak suretiyle de ~ehirde kiraların ucuzlama!ıına 

, .e az paralı kimselerin ev sahibi olmalarına hizmet 
edcccktiı. Bu banka Evkafın, Vakıf Paralar idaresi 

gibi, bir teşekkül olacak ve fakat direktiflerini dai· 

ma h<'lcdiyeden alacaktır. Belediye, bu teklifi tdkik 

edecek, mu,·afık bulursa; bankanın esaslarını hazır
lıyMakt?r 

Bir Alman 
Mümessili Geldi 
Almanya ile Şark memleketleri a

rasında iktısadi, içtimai ve kültüı-el 

Haliç Şirketi 
Tasfiye Ediliyor 

Pasif Korunmada 
. Yeni Tedbirler 

---,O>---

1 - 12 - 939 

Gelecek Yll Nüfus 
Sayımı Y apllacak 

1940 tcşrinievvellnde yapıla. 

t'ak umumi niifus sayımı hnzır· 
lıklnrına başlanmıştır. Bunun 
için, viliıyettc vali muavini Ha. 
llıkun reisliğinde nüfus miidü. 
rü, belediye harita şubesi mu. 
dürü \'e mektupçudan müteşek
kil bir komisyon kurulmuştur. 

Komisyon halihazırda nUmero
taj işleriyle meşgul bulunmak· 
tadır. Sayımın intizam içinde 
yapılabilmesi için 935 de yapı. 

, lan nümerotajın ıslah edilmesi 
laı:ım gelmektedir. 

MAHKEMELERDE : 

Bir Casusluk Suslus11 
15 Yda Mahkum Oldu 

Fakat, efcr 'bana sorarsanız, Tad. 
yo neşriyatının bu kadar kanşıiı 
ve "ağız birliği" yapmanın bu dere. 
cesi fazla dır! 

Yalnız, bu kan~ıklıftn, bnnn t.-. 
selli \•eren bir tarafı var: MeaclA 
bizim Ankara radyosu: 

"- Ben esmeri, fındık ile ... " şar. 
kısını okurken, "Parls" radyosun. 
da bir "raspodi", yahut bir "sere. 
nat" çalınıyor ve bu uretle biz, 
alaturka ıarkı ile alafranga mflzi. 
gi birlblrleriyle karıımıı bir halde 

Dün sabah saat 7,30 da Sirkeci rıh. 
tımında bağlı Alyos Zolaos isimli ba
lıkçı gemisinde iştial olmuştur. Ge
mi külllyetll miktarda balık nldıkton 
sonra, dün sabah Yunanlstana harf'
kete hazırlanır ve maklnf.;t Hristo 
Panayotl geminin motörünil çalıştı
nrken makine ateş almıştır. Makinist 
iki gözünden ve muhtelif yerlerinden 
ağır yaralanmıştır. Gözleri kapanan 
makinist Sen Jorj hastahanesine kal. 
dınlmıştır. İştialin sebebi hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

münasebetleri genişletmek üzere Ber 
linde kurulan Oryent Frayn cemiye
tinin Türkiye mümessilliğine tayin 
edilen Von Dersner isimli bir asilza

de ile karısı ve katibi, dün sabah Al. 
manyadan şehrimize gelmişlerdir. 

Şirket, imtiyazının Satın 

Alınmasım istiyor 
Haliç şirketi heyeti umumiycsi, 

dün saat onda bir toplantı yapmış ve 
şirkete ait umumi işler hakkında u. 
zun boylu görüşülmüştür. 

Ankarada yapılan pasif korunma 
tecrübelerinden sonra elde edilen ne
ticeler geceleri tayyue hücumundan 
korunma işinin layikile yapılamadığı 
nı göstermiştir. Alakadarlara verilen 
emirlere göre tatbikat esnasında iş 

alan otomobiller mavi ışıklarını pek 
sönük tutacaklardır. Nakil vas1taları 
da ışıklarını yolu aydınlatmak için 
değil, bir kazaya meydan vemcmck 
için yakabilecektir. 

Yabancı bir hükumet namına ca· 
susluk yapmakla maznun Süleyman 
Nuri, Fuat Sabit, ve Rıza Bakırın 
muhakemelerine dün öğleden sonra 
ağır ceza mahkemesinde bakılmıştlr., 
Okunan iddianameden suçlulann 
mevzuubahis yabancı devlet nAmı. 
na hareket ederek memleketin sela. 
met ve emniyetini teMtkeye koya
cak bir takım askeri plnn ve krokl
leri çalıp bu ecnebi devlete verdik
leri anlaşılmıştır, Heyeti htı.klme suç. 
luların müdafaalarını aldıktan ve 
evrakı da son bir defa dnha tetkik et. 
tikten sonra kararını \'ermiştir. 

dinliyoruz. 
Yani sizin anhyacağınız, btı sa. 

yede, "alaturka musiki'' ile, "ala. 
franga mfizlk'' kendilliinden "ar. 
monlze" editmlı oluyor. 

Binae1taleyh, "Ankara" radyo. 
sile, ''Pariı" radyosu, farkına \'al'· 

madan ... Muıikimizde lnkılb yapı. 
yorlar .. ; 

~leler: "Mut1kide lnk:ılAp ya. 
pılmaz, kendillllnden olur!" diyen. 
lerin de hakkı varmııt 

• 
Boya Buliranı 

Gazetelerde okudufuma göre, 
piyasada bir de boya buhranı bat 
gfüıtcrmi~. Bana sorarsanı:r.:, ben, 
boya buhranının baş gösterme ine 
değil, bilfikis bugüne kadar baş 

göstermemesine şaşanın. Çünkü, 

ortalığın halini görmüyor musunuz? 
Hablre renkten renge giren dUnya. 
ya boya mı dayanır? 

Yine bana kalırsa, boya buhra. 
nının süyuundan en fazla endişe 
duyacak olanlal', kadınlardır: Zira 
onlarla bizim aramızda büyiik bir 
fark var: Onlar ıiirilnmedlklerlne 
yanarlar, biz de .. , Slirlindilğilmü. 

:zc! 

Çocuğunu Kendisi Öldürmüş 
Kemerburgaz nahty~sinde Karaa

ğaç mahallesinde bir ahırda bulunan 
çocuk cesedi tahkikatına dün de de·· 
vam edilmiştir. Tahkikatın bugün
kU nyrine göre çocuğun annesi Fat
ma tarafından öldürlilUp ahıra -gö-
müldüğü hakkındaki r.üphcler kuv. 
vetlenmektedfr. Dün tekrar isticvap 
edilen Fatma ıunları söylemlştlr· 

- Kocamdan altı aydır ayrı bulu
nuyoruz. Çocuk ölil olarak doğdu, 
ben de onu ahıra götürüp gömdüm. 

Fatma biraz sonraki ifadesinde de 
çocuğun doğduktan ikl gün sonra 
öldüğünü söylemesi, hakkındaki §Üp
beleri arttırmıştır. 

Ceset dün morga götürülmüştür. 
Tahkikata devam olunmaktadır. 

' 
Şehir Meclisi Dün 

Son lçtimaını Yaptı 
Şehir meclisi dünkü toplantısınclA 

Bakırköy kazasından naklolumıc:ık 
cenazeler için tutuhı.cak otomobiller
den 300 kuruş munzam ilcret alın. 
masını kabul etti. Men'i israfat tali
matnamesinin tadili hakkında kava

============::::;::=:::-::;- nin, mülkiye ve iktısat encümenleri

SPOR: 

Tan Kupası 
-

Maçları 
Tan kupası mektepliler fut bol şam

piyonasına yann Taksim ve Şeref 
stadlarında başlanacaktır. Geçen se
ne yapılan şampiyonada Hnydarpaşa 
- Işık maçının ihtilaflı neticesi b!. 
rincinin tayinine imkan bırakmamı§ 
ve kupamıza ilk sene hiçbir takımın 
ismi yazılamnmıştır. Bu sene seyirci 
talebenin sporculuğa yakışır bir şe. 

kilde hareketleri için alftkadar mek
tep idarelerine tamimler y.1pılmıştır. 

İlk haftanın en mühim karşılaş
ması Taksim stadında Galatasaray • 
Pertevniyal ve ikincisi Dariişşnfaka -
Muallim mektebi arasmd:ı olacaktır. 

nin müşterek mazbatası aynen kabul 

edildi. 
Yalnız talimatnamede, "dii~iinler. 

de beş araba bulunabilecektir,, ka.y. 
dinin kaldırılması karar\aştlrıldı. 

Azadan Fu11.t Fazlının Şirketi Hay· 
riye vapurlarından radyoların kaldı
rılması hakkındaki takdri makama 
havale edildi. Bundım sonra, celsP. 
on dakika tatil edildi. İkinci celse, 
vali ve belediye reisi Lfıtfi Kırdl)rın 
riya11etinde açıldı. Baıı encümenlerin 
maıbatalan müzak<:re ve aynen ka
bul edildikten sonra iki gün evvel 
vefat eden daimi encümen azasın • 
dan Hayri Uğurun yen ne yedek aza 
intihabı yapıldı. Silh·ri azası A!l1m, 
33 reyle daimi encümen azalığına in

tihap edildi. Ruznamede mUzakere e
decek bir şey kalmamıştı. Lrıtn Kır. 
dar azaya toplantı müddetinin bitti. 
ğinl söyliyerek meclisi kapattı. 

Adalardaki Yeni l\fendireklcr 

Von Dersner, kendisile görüşen 

gazetecilere şunları söylemiştir: 
" -Almanya, şark memleketlerile 

ve bilhassa Türkiye iJ~ içtimai, lktı
sadi ve kültür miinasebctlerini art
tırmıya çok ehemmiyet veriyor. Bu 
maksatla Berlinde teşkil edilen ce. 
miyetin Türkiye mümessilliğine ta. 
yin edildiğim için son derece mem
nunum. Buradaki mesaimin her iki 
memleket için çok faydalı olacağını 
umuyorum. 1stanbulda bir kaç gün 
kalıp tetkikatt:ı hıı lıınduktem oow 4 1 

Ankaraya giderek tema:ılarıma başlı
yacağım.,. 

Von Dersner, Almanların Türkiye 
ile yeni ticaret anlaşması yapmıya 

çok ehemmiyet verdiklerini ve iten. 
disinin de bu hususta çalışacağını 

söylemiştir. 
~-

DENiZ iŞLERi: 

Almanyadaki Gemiler 
; 

Getirilemiyor 
Almanyada yaptırdığımız gemiler

den buraya gctirilemiyen son dört 
tanesinin de yola çıkarılacağı bilrti
rilmişti. 

Müttefikler tarafın an Alınan !hra 
cat eşyası için de müsadere kararnı>
mesi çıktıktan sonra gemilerin artık 
getirilemiyeceği anlajılmaktndır. Bu 
itibarla harbin sonun1.1 beklemekten 
başka çare kalmamıştır. * İki gün evvel İmralı adasında 
karaya oturan Deniı yollarının Dum
lupınar vapuru dün ı;abah saat beŞ
te Gemi kurtarma ~irketinin Saroz 
tahlisiye gemisi tarafından kurtarıl
mış ve dün akşam limanımıza geti
rilmtştir. Geminin yorası yoktur. * Çanakkalede Kapopino isimli 
İtalyan vapurunu batıran İspanyol 
bandıralı Macellanos vllpuru dün sa
bah Haliçten çıkmış ve Haydarpaşa 
önlerinde demirlemiştir. MacellanGs 
tehri ve limanı bir .kaç defa seliım. 
ladıktan sonra saat 16 da İspanyaya 
hareket etmiştir. 

Toplantıda beş seneye yakın bir 
müddettenberi belediye tarafından 
işletilmekte olan Haliç vapurlarından 
bir fayda temin edilemediği için şir
ketin tasfiyesine karar verHmiştir. 

Toplantı 76,300 hisse ile olmu§ -
tur, Diğer aksiyon sahiplerini! top • 
Jantı mukarreratı hakkında izahat 
verilecektir. 

Bundan böyle Haliç ,ırketi heyeti 
idare azalarının adı Haliç şirketi tas-
liJ-•o )")'}Dn>(.1 ... 10,., nl!lnnl•••- ;SOD'(> • • 1 ... 

mayısının 15' ine kadar şirketin im
tiyazı baki kalacaktır ve alacakhla
rın hakkını korumak için bu giin iş
letilmekte olan vapurların satılmao:ı 
veya kirasının verilmesi belediyeden 
talep edilecektir. 

Bir taraftan belediye ile temas ya. 
pılarak bugünkü anormal vaziyetin 
izalesine çalışılırken diğer taraftan 
da hükumet nezdinde teşebbüsatta 

bulunularak şirketin hukuku aranı
lacaktır. 

Piğer taraftan bugünkü Haliç ida
resinin de vaziyeti Hallç şirketinin 
imtiyaz meselesinin hallinden sonra 
taayyün edecektir. Şirketin imtiyazı 
feshedilmediği için ne Haliçte, ne de 
Haliç vapurlarında herhangi blr ta. 
mirat ve ıslahat ynpılamamakta ve 
Haliç idaresi memurları hareme tabl 
tutulmamakta idi. Bu yilzden Haliç 
idaresinde çalışmakta olan 200 ka
dar memurun hukukunu korumak ve 
Haliç seyrü~eferlerinln tanzimini te
min etmek milşkül oluyordu. Bnşve
knletin evvelce verdiği bir ~mre göre 
alakadar makamat bu işlerle mcf'gul 
bulunmaktadır. Fak'it henUz kati bir 
netice elde edilememl~tir. 

Haliç şirketinin dOnkti toplantısm
dan sonra bu işlerin rasyonel bir şe .. 
kilde tanzim edileceği ve şirkP.tin im
tiyaz vaıiyetinin tayyiin edeccii bek 
lcnmektedir. 

Talebe Deniz Pasoları 
Denizyolları idaresi, ay ba§ından 

itibaren talebe pasosu müracaatları
nı kabul etmiyecektir. 

__ .......;:;...;:_~~--~======-====~===---~~== 

S U ·A L C E V A P 
1 - TUrklor rnlllttın nı l'ıdar 11• 

kldlrler vı ilk l11kanlırı klmdlrT 

Tehlikeli yerler, sığınaklar, polis 
merkezleri ve sıhhi yardım yerleri -
nin ışıkları üstten ve yanlardan mas
kelenecektir. 

!şıklarını yukarıya aksettiren bi • 
naların terasları tadil edilecek, ya
hut ta maskelenecektir. 

Arduvaz çatıların ay ışığında par
lamaması için kirli yağ kullanılacak 
olmadığı takdirde, intizamsız bir Je
.Kl!Ut: r..u~ u uıavıyt! ooyanacakLu. ~ 

yama işi yapılamıyacaksa o vakıt 
toprak ve kum maske J~l.ni görecek-

tir. 

Piyasalarda : 

ihracat Maddelerinin 
Fiyatları Gevıiyor 
İngiltereye ihraç ec!llen ~~ İ~~onia 

Yunan vapuruna yüklenen uç tucca. 
rımıza ait 600 balya tiftik vapurun 
İngiltere sularında batırıl~ası . üı~
rine zıyaa uğramıştır. Tiftıklerın sı
gortalı olduğu ha.her ~lınmıştır. İh. 
racat maddelerinın fıyatları gevşe
mek istidadındadır. Bunun sebebi 
sevkiyat için limanımıza aı vapur 
gelmekte olmasıdır. Hazırlanmış o
lan iki bin sandık yumurta henüz gön 
derilememiştir. Yumurtalar iki güne 
kadar İtalyaya sevkolunacnktır. 

lthcılat eıyası fırladı 
Almanyadan ithalat e~-yasının iktı

sadi abloka neticesine göre büsbütün 
azalacağını tahmin eden ithalat tüc
carları bu gibi mallıırın fiyatlarını 
yükseltmişlerdir. Manifatura eşyasın 
da iki gündenberi yüıcle 15 .. 25 nis· 
betinde tereffü olmu~tur. * Beynelmilel Ticaret odaları Tür
kiye komitesinin umumi heyeti dün 
Ticaret odasmda toplanmıştır. Eeyet, 
milli komitenin bütçesini tetkik ve 
kabul ettikten sonra idari? heyeti a
zahklarına eski idare heyeU a4alarını 
yeniden seçmiştir. * Sovyet Ticaret mt\mcssili Voro
bief, iktısadi temaslarda bulunmak 
üzere Ankaraya gitmiştir. fhrncat 
muameleleri devam etmektedir. 

İlkmektep Muallimlerine 
Konferans 

Rıza ile Fuat Sabitin suçlan sabi1 
olmadığından beraetlerinc, Süleyman 
Nurinin de suçu sabit olduğundan 15 
sene 2 gün hapse konulmasına, h:ıpı! 
cezasını bitirdikten sonra da 7 sent' 
müddetle Çoruma nefyedilınesıne kn· 
rar verilmiştir. 

Bir Sene İki Ay 
Hapis Yatacak 

Kumkaoıda oturau.. saka. H~-· 
bıçakla oıourmıye te~t:ıolfll!) -e~ .. ,.n. 
ten suçlu saka Nly.:ızl ile, suçluyu 
teşvik cürmünden maznun Mehmet 
Aliye ait dava, dün Rğır ceza mah
kemesinde neticelenmiştir. Nlyazinin 
öldürmek kasdile Hasanı sol kabur. 
gasından yaraladığı şahitlerin ifade. 
sinden anlaşıldığından bir sene iki 
ay hapsine, Niyaziyi teşvikten suçlu 
Mehmet Alinin suçu sabit olmadığın
dan beraetine karar verilmiştir. 

Lokanta ve Gazino 
Tarifeleri Esaslı 

Şekilde Değiıecek 
Belediye lokanta tarifelerinin bir 

esas dafıilinde tanzimi için tetkiklere 
başlamış, Yunanistan Dahiliye Ne. 
zarcti piyasa müsteşarlığından Ati· 
nadaki tarife işlerinin tanziminde e. 
sas olan iki yüz sayfalık bir eser gc. 
tirtmiş ve bunu tercüme ettirmiştir. 
Belediye iktısat müdürliığü bu eser
deki tari(e usullerini çok muvafık bul 
muş ve İstanbul belediyesi sınırları 
dahilindeki bütün yiyecek ve içecek 
satan yerler için yeni tarife formül· 
leri tesbit etmiştir. Sene başından ~ 
tibaren tatbik edilecek olan bu us\b 
le göre, şimdi muteber olan tarifelcrcı 
de çok tenzi!At yapılacaktır. 

T A K Y 1 ~ ve H A V A 

1 İlkkanun 1939 
C U 1\1 A 

12 ncl ny Gün: Sl Knsıın: 24 
Arnbt· 13~8 Rıımt· 13~!\ 

Şevval: 19 İklneltcşrln: lR 
OUne~: 7,06 Öğle " 12,02 
İkindi: 14,28 - Akş:ım: 16,U 
Yatsı : 18,19 - 1ms1lk: 5,10 

- Hava Yaıiyeti -

Şeref stadında Yüce Ülkü • Sanat, 
ve Boğaziçi - Taksim maçlan yapı
lacaktır. Maçlara 13,30 da başlan~
caktır. 

Bu haftaki maçlar 
Taksim stadında bu haf tcı öğleden 

sonra yapılacak Beşiktaş - Galatasa. 
ray, Fenerbahçe - Per<ı maçından ev
vel Fenerbahçe • Galatasaray B ta. 
kımlan saat 11,30 da bir müsabaka 
yapncaklardır. 

Fenerbahçe, Ycnikapı, Heybeliada 
ve Bostancıda yeni yapılan mendi· 

reklerin dış kısımlarına henüı taş 
dökülmemiştir. Bu yüzden mendi. 
reklerin fırtınadan zarar görmclEıri 
ihtimalini gözönüne alan liman reis
llği, buralara taş dökmeğe karar verp 
miştir. Bunun için Ticaret Odasın
dan tas fiyatlan sorulmuştur. 

ı - lvllylm, t.kıt kırım bir 1tn• 
evvıl b•baeını k•9tı. Ç•Oırıyorum, cııt· 
mlyor. aın lıtınbulclıyım, karım kil)'• 
dı, Gtlıoık 11nı klJyı glttlOlm uman 
• iki 111,.dlr bını bıkmıyor • dlyı bo· 
""",. dlvaeı 1911 k1111nır mıf 8ın ktı• 
rımı 1tvlyorum vı bopmık letomlyo• 
rum, 

C - Eler hAdlH ıadece ılzln anlattı• 
lımz ılbl lH dAva11 kazanamaz. An• 
cak ılı.in de kannııı bu kadar ihmal et• 
memeniz, ldSye ıltmenlıı, 18nlQnO Y•J'a• 
rak alıp getınnenlz lAzımdıl'. Tattı dil 

yılanı deliğinden çıkarır. Bu ıözü unut• 

mamalı. 

C - MUAttan Uç bin 11:ne evveline 
kadar Türklerin cemiyet hayatı yııa
dıkları teıblt edllmlııtlr. ilk Türk ha
nının kim oldulu bilinmiyor. Yalnız 
mllAttan üç Hır evve1 Türk hakanı Te
oman idi. Teoman Metenln babıııııdır. 

• 
ı - Latin llarflırlnln M11retl Dıvu · 

dun yUıUOUndın mıydın• gıldlOI doO· 
ru "'udurf 

C - Ha:rtl', dotnı de~lldlr. LAtln 

harfleri Finike1ilerin kullandıkları harf
lerin ıslah edilmiş şekilleridir. 

İlk tedrisat muallimlerinin mes
leki bilgilerini arttırmak için, veri. 
lecek konferanı;lanı ait program ha. 
zırlanmıştır. Bu konferan~lara gele .. 

1 
cek çarşamba gününden itıbaren beş 
kazada birden başlanacaktır .• 

Ticaret Müste§an Şehrimizde 
Ticaret Vekaleti mliste:şar1 Halit 

Nazmi şehrimi;ı:e gelmiştir Müsteşar, 
bir kaç gün şehrimizde kalacak ve 
tetkiklerde bulunacaktır. 

Yesilköy meteoroloji istasyonundan a
lınan mıılümııta göre, hava yı.ırdun Trıık
ya, Mnrmnra hnvznsı, Karadeniz kıyJla
rı Ilı?, Ege ve Orta Anadolu bölgelerinde 
buluUu, Akdı?nlz kıyılllrıııda nıı: bulutlu. 
dolu bölı:elcrde acık geçmis, rUz.ıtArlar 
dotu b51gelcrde sftkln knlmıı, diğer böl
gelerde garbl istikametten orta kuvvette 
esmistlr. 

DUn htanbulda hıva bulutlu Recmlrı, 
rür.ılr cenubu garblden ıınnlyede l - S 
metre hızla esmiştir. Sant 14 de hava 
tazyiki l 022,9 milibar idi. Sühunet en 
yüksek 23,3 ve en dUsük 5,8 santigrat o
larak knydedilmistir. 
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i_e_u. G_ü N_I 
Yeni Bir Harp I 

Yazan: ômer Rı210. DOGRU L 

S O\'~·et Birliği ile Finlandiya a
rasındaki ihtilat, en nihayet 

müsellah bir mücadele mahiyetini 
aldı. Ve So\'yet kuvvetleri karadan, 
denizden, ha\'adan harekete geçmiş. 
tir. Finlandlyanın, Sovyet kuvvetle •. 
rinc karşı tnhammiil edeceğini san
mak abestir. Yahut Finlandiyanın 

kendisine miittelik bularak harbi ge. 
nişletmekle bir şey kazanması da tR
san·ur edilemez. Çünkü Finlandiya
nın kendisiyle birlikte hareket ed(.'. 

TRIANON 
Muahedesile 
Haksızlık 

·Yapilmıstır 

cek muuenk buıacai1 farzedilse de, Macar Hariciye Nazırı 
bunun da, ona bir şey kazandırması , 

ihtimali mevcut değildir. O halde Böyle Diyor-
ümitsiz bir harbe girmektense, U7.. , 

)aşmak \'e anlaşmak kadar makul bir 
hattı hareket tasan·ur edilemezdi. 
Kaldı ki, Sovyet Birliğinin metalibi 
stratejik bir mahiyette olduğu ,.e 
Finlandiyanın btlklalini ,.e varlı!ını 
da tehdit etmediği için, iki tarafın 
anlaşması ihtimali çok kuvvetliydi. 
Hatta iki taraf arasındaki müzakere
!er bir hayli ilerlemiş ve bir aralık 
gerginlik zail olmuş, nikbinlik hU. 
kilm silrmefe başlamıştı. Çok geç
meden ' 'aziyct değişti ve Finlerin ba
zı tavizat mukabilinde arazi vermek 
istememeleri, vaziyetin vahim bir 
mahiyet almasına sebebiyet verdi. 
Buna rağmen, meselenin sulhen hal. 
!olunması umuluyordu. Fakat Sov
yet Blrllii, Finlandh·anın aldıiı va
ziyeti harpcuyane görmekte ve onun 
bu harpculuiunu birtakım tahrik. 
lerin neticesi saymaktaydı. Bu şüp. 
he, iki taraf münasebetleri üzeı·inde 
çok fena tesir etti ve son ıüratli jn
kişafa sebebiyet verdi. 

Neticede, Finlandiyanın hattı ha. 
reketi harpcQ mahiyette sayılmış ve 
onun aldığı tedbirlerin bir harbi gö. 
ze aldığına dair kati bir delil tehik
lk olunmuş, bu da iki taraf arasında 
ademi tecaviiz paktının Hıasına se. 
bebiyet vermiştir. Paktın ila:-asından 
sonra, iki taraf birbirine karşı nisbe. 
ten serbest bir vaziyet almıştı. Bu 
hadiseyi siyasi münasebetlerin kat'ı 
takip etti. Bu da iki taraf arasındaki 

ft••l'i~i-Çib~-s:;~da 
0

A"merlka, iki .tara-
fın arasını bulmak için hazır olduğu. 
nu bildirdi. Fakat Sovyet Birlifi, bu 
teklifi kabul etmek istemcrdl. Bunıt 
:mukabil Finlandiya gayet müsait bir 
cevap vermişti, 

Budapeşte, 30 (A.A.J - Macar a. 
j ansı bildiriyor: · 

Macar ajansı muhabiri, Rom~nya 
Harisiye Nazırı Gafenkonu:ı beyana
tı hakkında Macar Hariciye Nazırı 

Kont Csaky'nin mütaleasını sormuş, 
ve kendisinden şu cevabı almıştır: 

"Romanya Hariciye nazırı Gafen
ko, Hariciye encümeni azaları huzu
rundaki beyanatında, Trianon muahC' 
desinin büyük bir adaletsizlik teşkil 
etmediğini ve yaratılacak nizam ne 
olursa olsun bu rnuahedenin hiçbir 
suretle tadil edilemiycccğini söyle -
miştir. 

Romanya bu muannit fikirle, bu
gün gerek muharipler, gerek bitaraf
lar arasında tecrit edilmi~ bulunu. 
yor. Romanyanın, Parls kenar mahal 
leleri sulh akidesini diriltmek mak
sadile sarfettlği gayretleri protesto 
etmek suretile, yalnız Macaristanın 
sulbü namına değil, ayni zamanda 
Orta Avrupa sulbü namına da bir 
vazife ifa ettiğine eminim. Kanaatim 
şudur ki, her hangi devrede, herhan
gi salahiyettar bir kimse, Trianon 
muahedesini tetkik edec.?k olsa, onu 
haksız tabirile tavsif edecek ve bu 
rnuahedenin Acil bir devaya muhtaç 
olduğunu söyllyecektlr. Paris mu:ı
hedelerinin sukut ettiği bu d~virde, 
Romanya, harpten istifadeye d1?vam 
.,,J,. .. ••--"-- -1-•la• .J•1'AJr .kal=>mA9 
~unkü bu, Karpatlar havzasında hu. 
zur ve sük\ınun inkişafını asla temin 
etmiyecektir. Romanya Hariciye na
zın bunun sebebini her halde bilir.,, 

GARP CEPHESiNDE HAZIRLIK 
Almanlar Yeniden 
T ahşidat Yapıyorlar 
Fransız Gemilerinden Biri, Bir Düıman Denizaltısına 

Karşı Muvaffakıyetli Bir Hücumda Bulundu 
Londra 30 (Hususi) - Garp cep. , "Bütün söylenenlere rağmen, Al- ı ği gibi Hollanda ve Belçika hudutla. 

hesinde y~ni bir ,ey olmamıştır. Yal. manyanın Belçika ve Holanda hudut- lı kıtaat vardır. 
nız Alman tebliğinde, mevzlt hafif larının birleştiği noktadaki tahşida- Bu iki gru~ ~ra~sızla~~- Mosclle. 
topçu ateıi olduğu ve Alman keşif tı devam etmektedir. Achen etrafın- deki mevziler~. üzerın~ yuruyebıl:ce
tayyarelerinin İngiltere üzerinden da 8 fırka bulunuyor ki, bunların ba- rını da tecavuz .~ebtlir. Bu i~ınci 
uçtukları kaydediliyor. rlz hedefi Liege kalesidir. Achen'in şıkta i~e Achen ın cenubundakı o~-

Fransız: resmi tebliğinde de devri. Şimalinde biribiriyle dirsek teşkil dular Namur cenu~undan Arde~nes1-ye gemilerinden birinin bir düşman eden iki ordudan naürekke~ bir lere ge~erek Magıno~. hat:ık~i~a -
denizaltısına karşı muvaffakıyetli grup vardır. Bu orduları~ bırinin den çcvırmeğe teşcbbus ed ; .: 
bir hücumda bulunduğuna dair ma- cephesi Garbe, diğerinin Cenuba mü. On gündenberi bazı harekat muşa-
Iümat vardır. ' teveccihtir. hede olunmaktadır. Fakat bunun kı-
Diğer taraftan, Almanyanın Belçl- Achen'in cenubunda da iki ordu. taat arasında bir değişiklik olduğu 

ka ve Holanda hudutlarının birleşti. luk bir fırkası vardır. Bu iki orda zannediliyor. 
ği noktada tahıidata devam P.ttiği serek garp, gerek cenup, gerek Bir Alman kıtası bir yerde 10 gli~
hakkmda haberler gelmektedir. canubu garbi istikametlerinde ta- den fazla bulundurulmuyor. Yega. 

Dally Telegraph gazetesinin Eu. arruz edebilir. Bu iki grupun arasın. ne mühim hareket iki ağır zırhlı fır
pen muhabiri, Alman tahfidatı hak. da ise üç hafif ve altı ağır motörlü kanın Rhin'in sağ sal}iline geçiril .. 
kında ıu malumatı vermektedir: fırka olduğu ıfbi dört fırka da zırh. miş olmasıdır. 

Basvekil .... 

Kara büke 
Gidiyor 

Turk • lngiliz Temasları 

N. Menemencioğlu 
Lc~d Hali/ aksla 

Bir Mülô.kat Yaptı 

Kabahat 
Samur Kürk 
Değildir ki ! 

Ym:an: B. FELEA 

Geçen senenin şu &ünlerindc 
Dolmabahçede Atatürkün mü

barek nişı önünde hürmet vazifesini 
yapmak için koşan İstanbul halkın. 
dan on, on bir \•atandaşın ölümii ile 
neticelenen bir acıklı vaka olmuştu. 
Cümlenin yüreklerini paralıyan bu 
hadise dolayısile o zaman zabıta a. 
mirliii etmiş olan birkaç kqlnin mu
hakeme altına alınmasına lüzum iÖ· 
rüldü. Bueünlerde de davaları rüyet 
ediliyor. Bir mahkeme kararıyle tes .. 
bit edilmi§ bir ıuç olmadıkça, bu zat· 
lara karşı söylenecek hiçbir muaheze 
kelimesi yoktur. Temenni edelim ki; 
:r.aten beş, on vatandaşın canına mal 
olan bu vakada ihmal ve teseyyüp 
ohnadıfı meydana çıksın da, bu yüz. 
den birkaç memurun da canı yan. 
masın! 

Bu mukaddemeden sonra, yine bu 
davada bazı ıahitlerln ağıalanndan 
işitilen ve sanki söz birllği etmifler 
ıibi, tekerrür eden bir iddiayı ele a. 
)arak, bir kısım memurlarımızda mü· 
şahede edilen yanlış bir zihniyeti mil· 
talea edeceiim. 

Bu dava münasebetiyle, tahadet1e. 
riııe müracaat edilen zabıta _me~ur .. 
lanndan blrçoiu: 

- Efendim! Kabahat kimsede de. 
fil, halktadır. izdiham dolayulle bir. 
birleri.ni ezdiler, iddiasını, ifadesi az 
çok deiişen, fakat meali birbirinin 
ayni olan bir şekilde tekrar ettiler. 

Ankara, 30 (A.A.) - BafVekil 
Doktor Refik Saydam bu akşam u. 
at 21,30 da hususl trenle Karabüke 
h.ıar•lc.L«tmlatir~ BuvP.kll• 1lrtı .. t 
Vekili Husnµ . Çakır He İstanbul me-
busu Rana Tarhan refakat etmekt~ 

Bu mütalea ve iddia yanlııtır. Halk 
elele verip bir izdiham vücude geti· 
rerek, yekdiferlnl ezmeie tqebbüs 
etmez. Hattl kalabalık yerlerde böy. 
le bir hldisenin vukua gelmemesini 
orada bulunanların yüzde doksan do. 
kaz buçuJu can ve gönillden arzu e
der. Ama halk, kütle haline gelinee; 
onun teşkil ettiği kuvnti.n idaresi, 
halkın elinden çıkar. Elli saf geriden 
başlayan bir tazyiki, elll safın önfln. 

Londra, 30 (A.A.) - Havas: Dün ı Dün neşredilen Nazırlar Meclisi e. de bulunan adam durduramaz.Bunan 
saat 16.30 da Londraya muvasalat e. mirnamesi bu me~lelere bir tane da- içindir ki; hiçbir zabıta vakuı olmasa 

dir. den Türk ekonomi heyetinin reisi ha katmaktadır: dahi böyle kalabalık yerlerde halkın Bsac:uekilimiz Karabüktcn Zongul- M · - ı b ·· H Filhak'k ı A ld - ·· 
-... · Numan enemencıog u ugun a. ı a ma um o ugu uzere birbirini ezmiyecek tarzda sevk ve dağa gideceklerdir. 

Çekyada 250 Bin 

Alman Askeri Var 
Sulhü, korumağa yarıyacak diğer , 

bir kapı, ademi tecavüz paktınm fes. 
hini mutazammın Sovyet notasmR 

1 

sUratle cevap vererek, yeni müzake
relere zemin hazırlamaktı, Fakat bu 
kapı da, hadiselerin seri yürüyüşü 
karşısında ansızın kapandı. 

Londra, 30 (A.A.) - Times gaze
tesinin Belgrat muhabirine göre, Al
manyanın Bohemya ve Moravyada 
250 bin askeri vardır. Bu mevcut ih. 
tiyaca nisbetle çok yüksek olduğun. 
dan başka yerde kullanılıp kullanıl
mıyacağı düşüncesini uyandırmak

tadır. Bizzat Pragda 70 bin kişi ol
dulttan başka hudutlar askerle dolu. 
dur. 

İnhisarlar Vekilinin nutku 

Gaziantep, 30 (Hususi) - Gümrük 
ve İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz, 

buradaki tetkiklerine devam etmek. 

tedir. Raif Karadeniz, belediyenin 
verdiği ziyafette bir nutuk söyliye. 
rek demiştir ki: 

riciye Nezaretine giderek Lord Ha- Türk - Alman tiraceti çok ehemmi- idaresi, polise bırakılır. iıte bugün 
lifaksla ilk görüşmesini yapmı~tır. yetliydi ve müttefikler tarafından muhakemesi rüyet edilen suç budur: 
Menemencfoğlu müteakıben diğer Almanyaya karşi alınan mukabele Yani halkın birbirini ezecek tekilde 

bazı hükumet azasını ve ezcümle O- bilmisil tedbirlerinin yapacağı men- toplanmasına ve bu hldisenin vukua 
liver Stanley, Sir John Simon ve E- fi tesiri telifi etmek üzere Türkiye- gelmesine sebebiyet defil, meydan 
deni ziyaret eylemiştir. nin yeni mahreçler bulması icap et- verildi, diye alakadarları sorguya çe. 

Türk heyeti, muhtelif nezaretleri 
alakadar eden bir çok meselelari mü. 
zakere edecektir. Bunlar geçen ay 
aktedilen anlaşmaya taalluk eden İn. 
giltereden yapılan veya yapılması 
tasavvur edilen mübayaatın tediye 
ve tesviye tarzı, krediler, Türk mü
dafaası istikrazı, ilah .. gibi ticaret ve 
mali meselelerdir. 

mekteydi. Buna binaen, Türk heyeti kiyorlar. 

Türk ihracatından bazılannın İngil- Halk, her yerde kendi haline hıra. 
tereye ne nisbette yapılabileceğini de kıhrsa birtakım intizamsızlık çıkar. 
tesbit edecektir. İngiltere hükumeti- Ortad~n .zabıtayı kaldırırsak, adetle
nin Almanyaya ka!'§l alınan tedbir- ri her sün artan birtakım cürümler 
lerle Türk ticaretine indirilen darbe_ 1 karıısında kalınır. Bunlara karıı: 

Ve nihayet Sovyet kuvvetleri ha
rekete geçti. Hidlsenin neticesini 
tahmin etmek gayet kolaydır. 

Sovyet Birliği, Flnlandiyaya harp 
ilin etmediji için, ihtimal ki, strate. 
jlk kıymeti haiz yerleri i§ıal ile ik. 
tif a edecek ve daha sonra Finlandl
Yanın başına geçecok, yeni bir hükG. 
lrletlc bir sulh yapacaktır. 

Belki de Finlandlyalılann göstere. 
ceği mukavemet, harbin genişlemesi
ile ve bütY.'n Finlandiyayı kaplaması. 
na sebep olur. 

lladiıelerin alacağı cereyanı, önü. 
lhilzdeki günlerde göreceğiz. Muhak
kak olan bir nıesele, bUyük devletle. 
rin Uizumlu ve hayati gördüklf!ri 
Jnenf aatler ufrunda, küçük milletle. 
!in varhiını istihkar ettikleri bir 
devire ginnlı bulunuyoruz. Bu dev
rin nası) bitecefini ve ne saman bi. 
teceflnl tahmin etmek bugünün va. 
2.ifesi deiildir. 

lngUiz Askerlerine 

Türk Sigarası 
. Londra: 30 (A.A) - Resmen bil

dırildiğine göre, Türkiye, İngiliz kı .. 
taatına tevzi edilmek üzere iki bal. 
Ya sigara göndermiştir. Bu, bir milli 
hediye olarak telakki edilebilir. Çün. 
kü Türkiyede tütün devlet inhisa
l"lndadır. Sigaraları askerlere tev • 
2ie memur direktör demiştir kl: 

"Bu sigaları ukerlerimi::ı; ilci mem. 
leket arasında mevcut samimi arka .. 
daşlıeın bir nişanesi olarak kabul e .. 
deceklerdir." 

Lord Lloyd Romada 
Roma, 30 (A.A.) - Son haftalar 

ıarf1ndı müteaddit Balkan memle. 
ketlerini ziyaret etmiş olan Lord 
Lloyd, Belgrattan buraya "9lml,tir. 

• 

"Avrupada bafhyan harbin akıbe
ti ne olacağı §imdiden kestirilemez. 
Bu nevi hadiselere karşı yapılacak 
fey, her türlü ihtimalleri hesaplıya
rak hazır bulunmak, icap ~~e~._t~ed
birleri vaktinde almaktn _ 

yi tahf~ için mümkün veya ~yh~l _Ne yapayım efendim! Halk ya. 
h~r şeyı yapacağı kayıttan mustag- pıyor, demek hiS"hir devirde ve hiçbir 
nı bulunmaktadır. yerde mazeret olarak ileri sürülecek 

ıH A D i S E L E R i N i Ç Y 0 Z 0 
ıey delfldir. 

Halk, teker teker mesuliyetl olan 
fertlerden terekküp eden bir ktitle
dir ki; kütle haline gelince, sevk ve 

Militaervochplat adındaki askeri mecmuanın aon 
ttü•lttmncla çılıan bir malıale Almanyada hayli 
alaka ve heyecan uyandırmıftır. Bu makaleye 
göre Sovyet Ru•ya, Almanyaya yalnız petrol ve 
kömür verebilecektir. Kahue, çinko; nikel, kur· 
fQn, antimuvan gibi Almanyanın fiddetle muh· 
t"' olduiu maddeleri Raya kendisi de hariçten 
getirtmektedir. Sovyetlerin petrol gönderebile
ce/Jeri bile ıüpheli ~örülmektedir. Almanyanın 
bir türlü hava hücumlarına geçememesi, yıldırım 
harbine baflıyamamaaı bununla izah edilmekte
dir. Her Alman bomba tayyarai her aelerirule 
500 galon petrol 80rletler. Almanya •ulh zama
nında 1000 milyon galon petrol •ar/ederdi. Şim
di ihtiyacı üç mialine ~ıkmıf, buna mu1!abil Je 
ithalatı azalmı.1.tır. 

* Ticari mcnfn:ıtlerlni arttırmak gaye~lni giiden ltalya, 
İngiltere He ge~en ayın 27 sinde bir anla~ma imzala
mıştı. Bu anlaıma neticesinde, İngiltere ile İtalya ara
sındaki iktısıtdi t~maslan kolaylaştıracak mü~terek \'e 
daimi bir komite teşkiline karar verilmişti. Şu anda 
faaliyete lft'Çmiıı bulunan bu komitenin ilk vazifesi, tn. 
ılltert! ile İtalya arasında, kara, deniz, ve hava yollle 
yapılar.ak mi~badeleyl tanzim etm~k, ve iki memleket 
araııındakl iktıaadi teu.ikl mesaivl mümkün mertebe 
sıklastırmaktU', 

• 

oynamakta oldu/Jarı •iya•İ oyunlara Macari•tanı idaresi otoritelere geçer. Çünkü fer. 
ba•amak ve merkez yapmıflardır. Bir taraltan dl olmıyan hareketlerden dolayı onu 
Macarlar Romanyadan Tran•ifoanyayr i•temeğe terkip eden ve adet ve hüviyetleri 

meshul efradın hepsine veya bir kıs. te,vilı edilmekte, öte taraltan Almanyanın teJVi· mına mesuliyet tevcih edilemez. 

kile Zagrepte bir Macar ticaret odcuı tai.ine te- Merhum Haıim Paıaya atfedilen 
febbü• etlilmekteclir. Macarlar vasıtaaüe Hırvat- bir abes söz vardır. Rahmetlinin bu 
lar araaında tahrikat yapmağa ,alı,malrta.drrlar. sözü söylemiş oldutu iddia edilemez 

* ama, amme lisanında bu süz ona söy-
Kont Cianonun niıiri efkirı olan Telegrafo gazete. letllmektedir. Hltlm Pap cdya: 
sinin yftzdığına göre Macaristan, Almanya ile olan teş- - Şu mektepler olmasa; ben ma. 
rild mesaiıine kıymet vermete ve İtalyaya olan sı. arifi pi clbl idare ederim, diye ma-
kı merbutiyctini, her bağın fevkinde tutmaktadır. Bu arifin ldareslzllğlnl mekteplere ham. 
Juıklkat, ftal~·a ile Macaristanı birleştiren S'Ok samimi ledermlş. 
dl)sthıktan bahseden Kont Csak~"nin, nutkunda At. Dolmabahçe hadisesinde şahadet 
manya hakkrnda da ayni lisanı kullanmayışı ile de te- edenler de: 
eyyüt etınlıı sayılmaktadır. - Şu ahali olmasaydı, hadise çık-
itıılyn, !1U nnrta, bilhassa l\lacaristan, Bulgaristan ve mazdı! diye, ayni derecede abes bir 
l'ugosla\'ya ile olan temaslarını sıklaştırmak 1[8\0 retl. iddiada bulunu~·orlar. Likin diişün-
nl .eösrcrmcktedlr. müyorlar ki, halk ve halkın izdihamı * olmasaydı, orada polisin hikmeti vü. ltalyanın, 1 Kanunuevvelde bplanacak olan cudü kalmazdı . 
"Büyük Fa1i•t Kon•eyi,, nden aonra, mühim ka- Görünüyor ki; eskilerin dedikleri 
rarlar vermai bekl•nilm•ktedir. Bu kararların ı bir söz hil' deierini kaybetmemiş: 
daha ziyade, ltalyanın dalıili ve ilttı•aJi vaziye.. Kabahat, samur kürk olsa kimse 
tine taalluk eti.celi •öyleniyor. Bu toplantıda iiştüne almıyor. Ve vur abalıya, diye; 

iı halka yükletlliyor. 
Mu .. olir•i'nin aöyliyec•fi nulluı tla büyük bir Yarın, meseli: İatiap haddi bin ki-
elıemmiyet verllmelıtedir. Zira bu nutlıun, ltal- ıi olan bir vapura, üç bin kişi binse, 
yanın talıip edecefi hattı hareketi •arahatle teba- j de vapur batsa, alakadarlar: 

* rüz ettirecek bir mahiyet tQfCyacaiı ıöylenilmelt- - Ne yapalım efendiın! Halk faz. 
• 'Almanlm, Balkanlarda ve Tuna memleketlerüw/e tedir. j •a bindi ve vapur battı! 

~-------------------·-------------------------------------_. Tarzında kendilerini müdafaa ede. 
(LQtfen sayfayı çeviriniz) 
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Herekede Dün Sabah 
Bir Tren Kazası Oldu, 1 
Kişi Oldü 15 Yaralı Var 

Niçin Harp 
Ediyorlar? 

(Başı 1 incide) 
tı. Avusturya, Osmanlı ve Rus im. 
paratorluklan on sekiz ve on doku. 
zuncu asır imparatorlukları idi. Bu 
imparatorluklar milletlerin milli 
haklarını inkar ediyor, merkezi bir 
idare ile mutlak saltanat esasına da
yanarak yaşamak istiyorlardı. Yir
minci asır milliyet asrıdır. Milli hak. 
ları inkar eden imparatorluklar bu 
asrın karakterine uygun düşmüyor. 

du. Onun için Osmanlı, Rus ve A
vusturya imparatorluklarının inhi
damına şahit olduk. 

Dün Herekede bir tren kazası oL f 
ı.muş, Ankaradan gelen posta treni 
Hereke istasyonuna girmek üzere i .. 
ltcn yanlış bir manevra neticesi ora. 
da durmakta olan 55 numaralı mar. 
şandize arkadan bindirmiştir. 

Kaza mahalline sureti mahsusa. 
~a giden muharririmizin ve İzmit 
tmuhabirimizin yaptıklaı:ı tahkika • 
ta göre, hadise şu şekilde cereyan et. 
ınıiştir: 

Trenlerin geçeceği rayların ser. 

~
est olup olmadığını gösteren sama. 

porun yolun serbest bulunuğu 

~aretini vermesi üzerine Ankara 
posta treni sabah saat 5,15 de Here. 
ke istasyonunda işaret verilen raya 
girmiştir. Fakat tam bu sırada sa
tmapor kapanmış, bu suretle ilk işa. 
tretin yanlış olduğu bildirilmiştir. 

Fakat, tren makasa girmiş bulun. 
lcuğundan bütün gayret şimendiferi 
durdurmaya hasredilmiş, bung da 
muvaffak olunamamış ve 13 numa. 
ralı katar, Hereke istasyonunda dur. 
makta olan 55 numaralı marşandiz 
trenine arkadan bindirmiştir. Ne. 
ticede bu katarın beş vagonu biribi. 
rlne geçerek parçalanmışır. Marşan. 
diz treninin yağcısı olup dört çocuk 
!babası Geyveli Ali Rıza beyninden 
21dığı yara ile derhal ölmüş ve cese. 
di enkaz altından yamyassı bir halde 
çıkarılmıştır. Posta trenindeki yol. 
culardan da 15 kişi yaralanmışhr. 

Bundan başka müsademe hasebile 
telgraf ve telefon direkleri devril • 
miş olduğundan üç saat kadar da İs. 
tanbul ile Anadolu arasında muha. 
bere kesilmiştir. 

Vak'a duyulur duyulmaz Gebze 
ve İzmitten derhal imdat trenleri 
gönderilmiş olduğu gibi Gebze Müd
deiumumisi ve hükumet tabibi de 
vak'a mahalline giderek tahkikata 
başlamışlardır. 

Tahkikat neticvesinde Ankara 

Holanda 
Ticaret 
Vapurları 

(Bap t incide) 

sında bir muharebe vukubulmuş ol
duğuna dair olan haberin teeyyüt et
memiş olduğunu bildirmektedir. 

Londra, 30 (A.A.) - İstihbarat 

Nezareti, neşretmiş olduğu bir teb
liğ ile Jamos John Maguir adındaki 
sarnıç vapurunun İngilterenin Şark 
eahilleri açıklarında batmış olduğu. 
na dair Alman menabiinden verilmiş 
olan haberi tekzip etmiştir. İstihba
rat Nezareti, bu geminin bir mayine 
çarpmış, ancak hasara uğramış ol
makla beraber kendi vesaiti ile bir 
İngiliz limanına girmeğe muvaffak 
olmuş olduğunu beyan etmektedir. 

Almanyanm hakiki hedefi 
Amsterdam, 30 (A.A.) - Berlinde, 

İngiliz ablokası etrafı!lda c!crmiyan 
edilen resmi ve gayri resmi mütalea
lar. Almanların mayin harbindeki ta. 
biyelerini meydana koymaktadır. 

Almanya, bitaraf rn~mleket!eri, ez_ 

cümle, Holandayı. B.elçikayı ve İs
kandinav memlek~tlerini, yalnız 

kendisile ticaret yapmıya icbarr et. 
mek arzusundadır ve Holandah ar
matörlerin, mayin tehlikesine karşı 
tedbirlerini arttırmak suretile deniz 
eeferlerine devam .hususundaki ka.. 
rarlarından hoşnut değHdir.Het Volk 
gazetesine göre Almanya deniz nak
liyatının tamamen ın~ı::ıtaa uğrayabi
leceğini ve kara yoluna müracaat 
mecburiye~i hasıl alabileceğini, Ho
landaya ihsas etmiş bulunmaktadır. 
Bu itibarla, Alman politikası, bita
rafları Alman iktısadi nüfuz mınta. 
kasına sokmıya ve bunları uçuncü 
Reich'e müftakir bırakmıy:ı çalışmak 
tadır. 

Mayin tehliıkeıi ka11ısında 
Kopenhag, 30 (A.A.) - Danimar

ka hükumeti, mayin tehlikesinin ve
hametinden dolayı, Danimarka ka. 
ra sularının mumtelif mıntakaların
da balıkçılığı men için bugün b!r 
emirname neşretmiştir. 

Amsterdam, 30 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

İpini koparan bir mania balonu 
Holandada büyük zararlara sebebiyet 

Makinist Ekrem 

postasının makinisti Ekrem, ~ef dö 
tren Necati ile istasyon hareket me. 
muruna derhal işten el çektirilmiş • 
tir. 

Kaza yüzünden Eskişehir isti1ca
metinden gelen trenler İzmitte, İs. 
tanbul cihetinden gidenler Gebzede 
altı saat kalmışlar ve bu esnada is. 
tasyonlardan tahrik edilmesi icabe. 
den posta ve ekspres trenleri de iş. 
letilmemiştir. Ancak altı saat son. 
ra trenler aktarma suretile işle.tile. 

bilmiştir. 

Makini.at neler anlatıyor? 
İşten el çktirilen 13 numaralı ka. 

tann makinisti Ekrem dün kendisile 
görüşen fotoğraf muhabirimize hfıdi. 
görüşen muharririmize demiştir ki: 

"- Herekeye geliyordum ııamapor 
bana yolun serbest olduğunu gösteriyor
du. Fakat tam samaporun önüne geldi
ğim sırada samapor ani olarak yolun ka
palı olduğunu gösterdi. 

Treni durdurmak için Ulzım gelen ter
tibatı aldım, fren yapıp sür'ati azalttım. 

Fakat 55 numaralı marşandiz katarının 

vagonlan makas haricinde olduğundan 

ve samaporla vAgonlar arasındaki m~a

fe yakın bulunduğundan mtlsademeden 
kaçmak imkanı hasıl olamadı. 

Bu hAdisenln vukuundan bitbl:ıl h<ı-

reket memuru mes'uldür. Çünkfi işaret 

vaktinde verilmiş olsaydı bu vaziyet mey
dana gelmezdi." 

Daladier 
Programını 
Dün Okudu 

(Başı 1 fncide) 
nist partisi a1eyhinde çok sert itham
da bulunmuştur. 

Başvekil müteakıben harp hedefle. 

rine geçmiş ve ilk şartın Fransanın 

emniyetini zıman altına almak oldu. 

ğunu kaydeyledikten sonra ezcümle 

şöyle demiştir: 

"Fakat bu emniyetin Jyi teşkllôtbnması 
ve devamlılığı temin edecek maddi ga
rantilere dayanması lazımdır. Bu emnl

yetln Avrupanın bütün hür milletlerine, 

tarihleri ve kültürleri itibariyle lstikltıle 

hakkı olan bütün milletlere ~amil bulun
ması lilzımdır. Barış heder ve şartlarından 
aleni surette bahsedecek saat henüz gel

memiştir. Bu barış ancak umumi hatları 
itibariyle tarif edilebilir. Bu umumi tarif 
ise gerek İngiltere tarafından gerekse, 
Fransa tarafından alenen ve resmen ya
pılm~ bulunmaktadır. Barış ve emniyet 
istiyoruz. Fakat evvelemirde lazım ol:ın 

şey, harbi kazanmaktır. İşte bütün enerjl
lerimizin istihdaf edecekleri gaye budur. 
İçimizde yurdunun Almanya tarafından 
tehdit edildiğini üç defa gören Fransız 

vardır. Bunu bir kere daha görmeıneğe 

azmettik. 

Almanya, propagandası sayesinde dün
yada birçok müzaheret ve ittifaklar bu
lacağını :zannetmişti. Fakat hir-bir kimse
yi ikna edemedi. Zira bütün milletler har
bin bütün mesuliyetinin nazi Almanya
sında olduğunu biliyor. Bütün millf•tler 
Prag idamlarını, Varşovadan yükselen 
k~.d~~· erkek, çocuk feryatlannı işitiyor. 
Butun milletler nazi zaferinin kendi esa
retlerine bir işaret olduğunu biliyor. Na
zi Almanyasının itibarsızlığı o kadnr de
rindir ki, tarih boyunca insan medeniye
tini zenglnle~tlrmiş olan Cermen dehısı
nın asil icad ve lhtlralannı artık bugUn 
alem önünde ileri sürememektedir.,, 

Daladler, bundan sonra harp zamanına 

mahsus tam salAhiyetler kanunu meclise 

vermiştir. Bu kanun, 175 reye karşı 31S 

reyle kabul edilmiştir. 

vermiştir. Cenubu garbirlen saatte 
70 kilometre süratle gelen bu balon, 
yerde sürüklenen kablolarile, bir çok 
yerlerde elektrik tellerini ve anten
leri koparmıştır. Hertogenbosch -
Utrecht arasındaki elektrikli şimen
diferin elektrik hattı harao olmuş. 
tur. 

Bu imparatorluklar içinde yalnız 
İngiliz imparatorluğu yirminci asır 
içinde yaşamıya muvaİfak oldu. Çün
kü İngiliz imparatorluğuna dahil 
milletler arasında henüz milli.yet dıı
vası başlamamıştı. Bu müstemleke
lerin çoğu henüz yirminci asra eriş.. 
memişlerdi. Dominyonlarda da idare 
İngilizlerin elinde bulunuyor, ve 
milliyet hissi inkişaf etmemiş bulu
nuyordu. İngiliz mpar"1.torluğu ayni 
zamanda kendisini yirminci asrın i
caplarına uydurmıya çalışıyor ve do
minyonlarına az çok istiklal veriyor, 
müstemlekelerinde de az çok milli. 
yet devrine erişmiş milletlere, im
paratorluğa bağlı.., kalmak şartile, 
müstakil idare vermekten çekinmi
yor.du. 

Nazizm; bugünkü İngiliz impara
torluğunun da artık devrini yaşadı. 
ğını ve yerini başka imparatorlukla. 
ra bırakmak mecburiyetinde bulun
duğunu iddia etmekt~dir. Bu sebt:p
le nazizmin asıl hedefi İngiliz impa
ratorluğunu parçalamak, ve dünya 
üzerinde nazi hegemonyasını kur
maktır. 

Nazi rejim.inin en salahiyettar 
politik nazariyecisi Kari 

Haushofer, Almanya ve Japonyanm 
İngiliz imparatorluğunun tabii va. 
risleri olduğunu iddia eder ve eser. 
lerinde nazilerin ve Japonların İn
giliz imparatorluğunun harabeleri ü
zerinde nasıl yeni bir imparatorluk 
kuracaklarını anlatır. Alman müelli
fine göre, İngiltere, F!"ansa, İspanya, 
Osmanlı, ve Avusturya imparator-
lukları arazi fethi esasına dayanır. 
Bu imparatorluklar fütuhat ile ku. 
rulmuştur. Yeni nazi imparatorluğu, 
bütün dünyada bilvas1ta ve bilavası
ta Alman hakimiyeti ·esasına daya
nır. 

Karl Haushofer yeni Alman impa
ratorluğunun kuruluş tarzını şöyle 

anlatır: 
"Almanya dünya üzerindeki hegemon

yasını ancak Avrupa kıtasındaki davtıla
rını hallettikten soma ele alacaktır. A 1-
manya, İngiltere ve Fransa gibl, müs
temleke için harbedemez. Almanya bir 
kontinant memleketi olduğu için konti
nant da hakim olmadıkça dünyaya ha
kim kalamaz." 
Onun için Almanyanın ilk hedefi. 

Avrupaya hakim olmaktır. K!ta iize. 
rinde hakimiyeti temin ettikten son. 
ra diğer kıtalar üzerine e bilvasıta 

saltanat kuracaktır. Nazilerin bilva
sıta saltanattan maksatları, Avrupa 
kıtasında ve kıtası haricinde Alman 
olmıyan milletleri iktısad~ nüfuz al
tına almaktır. Bu milletlerin siyasi 
hürriyet ve istiklallerıne dokunmı

yacak, fakat iktısaden onları Alman
yaya bağlayacaktır. Çünkil Alman. 
ya haricindeki milletlerin çoğu yir
minci asırda yaşıyan, milliyet duy
gusu taşıyan, milli istiklaline kıy
met veren insanlarla meskul'!dur. 
Bunları eski imparator!ukların yap
tığı gibi askeri istilalarla esir etmek 
mümkün ve doğru değildir. Onun i
çin nazizm, "bilvasıta idare,, prensi
bini kabul etmiştir. BHvasıta idare
den anladığı da, Haydarabat nizamı 
vasıtasile Hindistanı idare etmek de
ğil, her memlekette idar~ başına ken
disinden emir alan ve kendi namına 
hükumet yapan mahalli nazistleri ge. 
tirtmek, ve onlar vasıtasile nüfuz.unu 
idame etmektir. 

Nazizm bütün dünyada ve her 
memlekette nazizm teşkilatı kurmı
ya teşebbüs etmesinin sebebi de bu
dur. 

Nazizmin bütün dünyada ve her 
şeyden evvel İngiltereyi ortadan kal
dırmak ve İngiliz imparatorluğunu 

parçalamak lazımdır. Fransa zayıf 
ve kıymetsizdir. İngiliz imparatorlu. 
ğu yıkılınca Fransa kendiliğinden 

parçalanacaktır. 

İşte Almanya ceph~sinden ve nazi 
bakımından bugünkü harbin sebebi 
ve manası budur. Almanyanm düş. 
man olarak ve valnız İneilizlerle car-

Sovyet - Finlindiya Harbi Başladı 
(Ba§l, 1 incide) 

40 mn genişliğindeki bir berzahı 

bombardıman edCl'~k iştirak edi· 
yor. . -
Sovyet kıtaatı ile Finlandiya kıta. 

lan, 2 Sovyet tayyaresi düşürmüştür 
Finlandiya radyosu, halkı alarm es
nasında sokaklara çıkmamağa ve 
mekteplerde bulunan talebeyi evle
rine göndermemeğe davet etmekte
dir. 

nizine, yani serbest bir denize yega
ne ~'inlandiya mahreci olan Postamo 
limanını ele geçirmek istemektedir. 
Memleketin Cenubunda Sovyet kı
taatı Kronstady istihkamlarının sah. 
ra ve ağır toplarının himayesinde 
Vippuri endüstri şehrine, sonra da 
Orta Finlandiyaya doğru bir gedik 
açmıya çalışmaktadır. 

atı arasındaki ilk çarpışma Lagoda 
gölü yakınında kain Carclie'de, ikin.. 
ci çarpışma Rabotchi'de, üçüncü çar
pışma da Kolada vukua gelmiştir. 

Rus donanması ise bu sabah Kronş 
tattan hareket etmiş, verilen haber
lere göre, Hogland ve sair adaları 

işgal etmiştir. Hangonun da işgal e
dildiği bildiriliyor ve buralarınıı, 

önceden bombardıman edildiği de i
lave ediliyor. 

Helsinki de Bombalandı 

Hava kuvvetlerine gelince, bunlar 
bu sabah Helsingfors He diğer şehir
leri bombardıman etmişlerdir. HE'l

singfors üzerinde uçan Rus tayyare
leri evvela beyannameler atmışlar

dır. Beyannamelerde şimdikı hüku
met atıldığı ve Başkumandan Man
haym azlolunduğu takdi<de bu ha
reketleri sulhün takip edeceği bild:. 
rilmektedir. 

M. Molotof ta dün radyo ile söy. 
lediği nutukta: "Finlandiyanın bll -
günkü zimamdarlarile işbirliği yap
maktan imtina eden Sovyet hüku _ 
meti, milletler arasında sulh ve dost
luk siyaseti takibini arzu etmekte
dir., demişti. 

Helsingfors'tan verilen m::ı lı"ımata 

göre, 13 Sovyet tayyaresi bu sabah 
Helsinkinin bir varoşunu bombardı. 
man etmiştir. 

2 Sovyet tayyaresinin düşürülmüş 
olduğuna ait olan haber resmen te
yit edilmiştir. 

Atılan bombaların sayısı on iki 
olarak tesbit edilmiştir. Bir kaç yer. 
de yangın zuhur etmiş, ve bir kaç 
mühim bina yıkılmı~tır. Yüksek tek
nik mektebi de bunlar arasındadır. 
Bombardıman edılen şehirlerden 

biri de kereste sanayii merkezi olan 
İnso'dur. 
. Burası Finlandiya körfezinin şark
tan kırk mil mesafededir. Hidrolojik 
kudret merkezi olan İmerra şehri de 
tayyare bombardımanına uğramıştır. 

Kronştat bataryalan da zırhlıların 
ateşine yardım ederek İbok şehrini 
bombardıman etmişlerdir. 

• Zayiat hakkında henüz sarih malu-
mat alınamamıştır. Fakat Helsing. 
forsta tayyare bombardımanı yüzün
den iki yüz kişinin maktul ve mecruh 
düştüğü bildiriliyor. 

Mannerheim Başkumandan 

Helsinkiden bildirildiğine göre, 
Finlandiya cümhurreisi harp vaziye. 
ti lan etmiş ve Mareşal Mannerheimi 
ordu başkumandanlığma tayin etmiş. 
tir. 

Milli Müdafaa nezaretinin cUğ<.>r 
bir haberine göre, Sovyetler, Fin
landiya körfezinde Kronştadt karşı
sında Seiskari adasına asker ihracı. 
na hazırlanmaktadır. 

Helsinki radyosu rla Sovyet teca
vüzü hakkında şu tafsilatı vermekte. 
dir: 

Öğleye doğru 13 Sovyet tayyaresi, 
Helsinki'nin cenup mahallelerini 
bombardıman etmiştir. Fakat şe

hirde sükun hüküm sürmektedir. 
Öğleye doğru, 4 Sovyet tayyaresi 
Helsinki üzerinde uçmağa teşebbüs 
etmişse de tayyare defi topları Sov
yet tayyarelerini tardeylemiştir. De. 
niz tarafından topçu ateşi işitilmek
tedir. 

Viborg üzerine atılan yangın bom
balanndan üç yangın çıkmıştır. Hu
dut mıntakalarında telefon hatları 

kesilmiştir. Hududun bazı noktala
n Sovyet kıtahrı tarafından işgal 

edilmiştir. Helsin:ki civarında Mal. 
mu tayyare meydanına atılan bom
balar binalann 400 metre yakinine 
düşmüştür. Hasar, çok azdır. Ölü ve
ya yaralı yoktur. 

Finlandiya tayyare müdafaa top-

pışmasının hikmeti budur. Ve Al
manyamn bu gayeye varmak için 
Sovyetlerle de anlaşmakta mahzur 
görmemesinin sebebi budur. 

Hadisata bu gözlükle baktığımız 

zaman Almanyanın niçin evvela A
vusturya, Çekoslova~ya ve Polonya. 
yı işgal ettiğini., Hitlerin nutuklarını, 
Almanyanın harp gayelerini ve ns
zfzmin büyük davası!u daha kolay 
anlarız. 

Yann da İngilterenin harp gaye
lerini anlatmıya çalışacağız. 

Finlandiya radyosu Helsinkideki 
umumi vaziyet hakkında şu maluma
tı vermektedir: 

"Halk tamamiyle sakindir ve so
ğ'ukkanlılığını muhafaza etmektedi:
Hava çok güzeldir ve semada bir tek 
bulut dahi yoktur. Kadınlar ve co
cuklar, büyük bir disiplinle, şehri 
tahliye merkezleri önünde toplan
makta ve tahliye otobüslerine bin
mektedir. Otobüsler, hemen hareke. 
te başlamış, hükumet merke'!:inin 
tahliyesi pek yakında bitirilebilecek
tir . ., 

Helsinki bugün 14,45 te de bom. 
bardıman edilmiştir. Saat 14 45 te 
denizden gelen yedi bombardıman 

tayyaresi şehrin muhtelif mmtaka -
larını ve ezcümle belediye hast(lha. 
nesini bombardıman etmiştir. Mü. 
teakiben bu tayyareler Rusya istika
metine hareket etmislerdir. 

Gazetelere gelen haberlere göre, 
Kareli'de bir çok noktadan Sovyet 
istilası baslamıştır. Öğleye doğru. 
Helsinki üzerinde yeniden Sovyet 
tayyareleri gözükmüştür. 

Stokholme gelen haberlere göre, 
Sovyet hududu civarında Torijoki 
kasabası Sovvetler tarafından bom _ 
bardıman edilmiştir. 

Stokholm: 30 (A. A.) - Helsinki
deki İsveç tebaası kısa bir zaman i
çinde Finlandiyayı terke davet edil
miştir. İsveçle Finlandiya arasında 
deniz münakalatı kesilmiştir. 

Amsterdam. 30 (A.A.) - Finlandi
yaya karşı yapılan taarruzdan çok 
ziyade nefret ve infiale düşen Ho
landa halkı komünist gazetesi olan 
Volksdagblagd önünde şiddetli nümcı 
yişler yaparak, idarehanenin camla
nnı kırmıştır. 

Gazetede bugün, Finlandiyayı tah
rikle itham eden bir başlık intişar 
etmişti. 

Chamberlain'in Beyanatı 

Ba vekil Mister Chamberlain, bu. 
gün Fin - Sovyet ihtilafı hakkında 
beyanatta bulunmuş. arada gecen 
müzakereleri ve ihtilaf mevzuu olan 
meseleleri hulasa ettikten sonra de
rnistir ki: 

"İngiliz kraliyet hiikiımeti hadise
lere gittikçe artan hir endişe ile şa
hit olmuştur. Sovyetler tarafından a. 
lınan bu kadar büyiik stratejik ted
birlerin hakikaten Finlandiya kaı.Jar 
zayıf bir memlekete karşı Sovyetle
rin emniyeti için ittihaz edildiğine 

inanamayız.,, 

Chamberlain, sözlerıni şu suretle 
bitirmiştir: 

"İngiliz hükümeti, Amerika haricive 
nazırı tarafından yapılan tavassut tekli
fini deıevk ve heyecanla karşılamışhr. B. 
Hulle, FinlAndlya ile Sovyetler Birliği 

arasında muallakta bulunan meselelerin 
bir harbi haklı gösterecek mahiyette ol
madığı kanaatinde bulunduğunu bildir _ 
miştir." 

Attlee, Sovyetlerin bu tavsifi im
kansız taarruz hareketini yaparken. 
İngiliz hüklımetine her hangi bir se .. 
bep göstermiş olup olmadığını ~or

muş hiçbir şey söylenmediği cevabını 
almıştır. 

Chamberlain, beyanatı sırasında, 

Finlandiyanrn takip ettiği hattı ha
reketin bidayettenberi dürüst kaldı
ğını. söyliyerek şunları ilave etmiş
tir: 

B. Mo1otofun radyo ile neşrettiği ntıt
kundan bir kaç saat sonra Sovyet orduln
rı FinlAndiya arazisini istilAya başladılar. 
Tayyareler Helsinki civarındaki tayyare 
meydanına bombalar attılar. Az sonra 
Helsinkinin ve diğer mühim bazı merkez
lerin bombardıman edildiği haberleri de 
geldi. Bu bombardımanların bir çoğunda 
insan znyintı dn oldu. 

Bir kilçük millete karşı tevecciih edil
miş olan bu taarruz İngiltere krallı:t hil
kıimetince büyük bir teessilfle kar~ılanır. 

Bunun neticeııi meydandadır. Yeniden bir 
çok azaplar, iztıraplar ve bir çok tahribııt 
karsısında kalacağız.' 

Sovyetlerin Maksadı Nedir? 
Paris, 30 (A.A.) - (Havas) 3 mil

yon nüfusluk küçük bir milleti 141 
milyonluk bir devlete karşı müdafaa 
vazifesini deruhte eden Mannerheım. 
nin yanında genç ve enerjik şefler. 
den mürekkep bir erkanıharbiye 
mevcuttur. 

Ayni zamanda Sovyetler deniz cep 
besinde de hücuma geçerek Lenin
gradın anahtarı olan Peskarı adası
na bir ihraç hareketi hazırlıyorlar. 

Diğer taraftan' Sovyet kıtaatı fabri. 
kaları ve hatta hastahaneleri de bom 
balamak suretile Finlandiya gerileri. 
ni bozmağa çalışmakt::ıdır. 

Daha ziyade Siegfried hattınıı ben
ziyen Mannerheim hattı 40 kilo'Tlet
re kadar imtidat etmekte ve hudu
dun diğer 60 kilometresi Suvonto ile 
ve Ladoga gölü ile tabii bir şekilde 
himaye edilmiş bulunmaktadır. Bu 
hat beynelmilel gerginliktenbcri pek 
ziyade tamir edilmiştir. Finlandiy:ı. 
ordusu, Finlandiyanın daimi surette 
temas halinde bulunabileceği İsveç 
tarafından temin edilen mükemmel 
bir çeliğe malik bulunmaktadır. 

Amerik.!-1a Nefret ve İnfial 
Nevyorktan gelen haberlere göre, 

Roosevelt, alelacele Washintgton'a 
dönmüş ve hemen Finlandiya mese. 
lesi hakkında Hariciye Nazırı ile gö· 
rüşmüştür. 

Harbin zuhurundanberi hiçbir ha. 
dise Amerika efkarı umumiyesini 
Finlandiyanın istilası kadar şiddetle 
isyan ettirmemiştir. Son dakikaya 
kadar Amerika devlet adamları, Sov 
yetlerin Finlandiyaya taarruz ede
ceklerine inanmak istemiyorlardı ve 
Amerikanın tavassut teklifi kabul 
dilecek sanıyorlardı. Amerika dev. 
let adamlarının hiddet, nefret ve in
fialleri bu taarruzun Amerikaya doğ
rudan doğruya tevcih edilmiş bir 
tahrik mahiyetinde olmasından do
layı bilhassa artmaktadır. 

Amerika milli radyo kumpanyası, 
Sovyet taarruzuna rağmen, Finlandi
ya Hariciye Nazırının saat 17.30 da 
Amerika milletine hitabede bulun
masının temin edildiğini bildirmiştir. 
Nutuk Amerika postalarına Cenova 
vasıtasile verilecektir. 

* Moskovadaki Amerika maslabat.. 
güzarı bugün Potemkinle 10 dakika 
görüşmüş, hükumetinin notasını tev
di etmiştir. 

Bir. Berlin haberinde, Almanyanın 
bu ihtilafa karşı ne resmi, ne yarı 
resmi hiç bir vaziyet a 1 m a d ı ğ ı , 
Almanyanm bugünkü seyirci vazi
yetini muhafaza edeceği tasrih edili
yor. 

Nazi ve Sovyct Metodlan 

Rus - Fin diplomatik münasebetle
rinin inkıtaı, bütUn dlinya matbuatının 
a!Akıısını şiddetle bu mevzua çekmiştir. 
Londra ga7.etelerl, kilçilk devletlerden 

taviz istemek bahsinde de Nazi ve Sovyet 
metodları arasındaki milşabeheti endişe 

ile tebarüz ettiriyorlar. -
Fransız gazeteleri, Rusyanın Fin mese 

lesini bu7Jar Kranştart limanını kapama
dan evvel halletmek kararında olduğ:unu, 
bundan sonra da Sovyetlerin dikkatlerin! 
başka bir nokta iizerinde toplamak ihtiya
cında bulunduklarını yazıyorlar. Pctit Pa
risien, Moskovanın Fin meselesini "Ür'at
le tasfiye ihtiyacında olduğunu anlatarak 
şöyle diyor: 

"Zira, Moskova Romanyadan ho~nut
suzluk: gösterıneğe başlamış ve ~u ·sıra• 
da Bcsarabya hakkında bir çok mUn:ıka
şalarda bulunmalı<tadır." 

İktısadi Teşekküllerin 
Senelik Bilançolan 

Ankara, 30 (A.A.) - Sermayeleri 
devlet tarafından verilmek suretile 
kurulan iktısadi tejekküllerin 938 
bilfıtıçolarile kar ve zarar hesaplarını 
tetkik etmek üzere .~460 numaralı ka
nun mucibince 30 teş;o!nisani 939 
perşembe günü Başvekilin riyaseti 
altında, B. M. Meclisinde toplanmış 
olan umumi heyet, a•Jı geçeı1 teşek
küllerin bilançoları 'hakkındaki umu
mi murakabe heyeti rRporlarına ıttı
la kesbetmiş ve bilançolarla raporla
rın muhtelif tali komisyonlarda tet
kikini tasvip ederek 14 kanunııevvel 
939 ta toplanmak üzere "çtimaa ni
hayet vermiştir. 

;Arabistanda T amdığım, 
Fevkalade Tipler 

Finlandiyaya karşı Sovyet taarru- , 
zu başlıca iki istikamette inkişaf et. 
mektedir: 

Yazılarımızın fazlalığı dolayısllc 

bu tefrikamızı bugün de ko~·ama· 
dık. Okuyuculanmızın bizi mazur 
görmelerini rica ederiz. 

En Şimalde Rus kıtaatı balıkçılar 
yanmadasını işgal etmek ve buz de-
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Bfr tavşan yalnız bir övünlük 

değildir. Kalabalık olmıyan bir a
ile, mesela tertipli, ev işlerini bi. 
len ve konforlu bir kan koca bir 
tavşanı dört beş övünde ve hepsi 
ayrı çeşitte yiyebilir. Tavşanın 
bonfileleri uzun ve şişmandır. 

Tertip 1: Bir boniilesi güzelce sö
vüş edilir. Tabağa uzunlamasına 

yatırılır; bisküi, bisküi kesilir. Üs
tüne bol mayonez veya beyaz sal
ça konulur. Tertip: 2 - Öteki bon
filesi zeytinyağı ile yağlanıp soğan 
suyunda bir gün kaldıktan sonra 
iki parmak kalınlığında kurabiye 
kurabiye kesilir. Külbastı yapılır, 
yahut aralarına birer dilim doma. 
tesle birer yaprak defne konulup 
şiş kebabı edilir. Tertip: 3 - İki 
budu tereyağda kızartıldıktan son. 
ra sovanlı domates salçalı biraz 
bolca suda kaynatılır. Artan suya 
bir fincan beyaz şarap, yarım di
lim rendelenmiş limon kabuğu ve 
penbeleştirilmiş un katılarak ko
yuca bir salça yapılıp üstüne do

külür. Kenanna lahana biber tur
şusu ister. Tertip: 4 - Bu butlan 
çerkes tavuğu yapmak ta müm
kündür. Tertip: 5 - Ön kollarının 
kemikleri çıkarılır, içine tereyağ 
konur ve galeta unu ile kotletpa
ne yapılır. Tertip: 6 - Ciğerinden 

miğerinden düğün çorbası; tertip: 
7 - Gerdanından işkembesinden 

terbiyeli işkembe çorbası veya 
dondurma paça da olur. Vesaire .. 

T avşan diyip geçmeyiniz? 
Görüyorsunuz ki tavşa.. 

nın insanlara çok faydası dokunu. 
yor. Ne olurdu, insanlar da biribi
rine karşı bunun onda biri kadar 
faydalı olabilselerdi. 

Tavşanlann cinslerinden sülale
lerinden henüz bahsetmedim. U. 
zun sürer. Fakat son olarak en mü
him bir faydasından bahsedeyim; 
eğer okullarda bazı çocuklara sı. 
cak yemek vermeyi gerçekten ni
yet etmeyi kararlaştırmayı düşün. 
mek tasavvurunda bulunmak eme
linde isek, yer yer ev tavşanı üre. 
telim ve sık sık bu yahniyi vere. ' 
Ilın: Tav~an parçalanıp hafif kı-, 
zartılır. İçine iyi haşlanmış kuru 
fasulye, nohut, mercimek, doğ. 
ranmış havuç, soğan, salça konup 
yan çorba, yarı yahni kıvamında 
pişirilir. Bunun Lokman Hekim. 
ce ne olduğunu bilmem amma bir 
kazan pişirilirse bir kaç okula ye. 
teceğini ve pek lezzetli bir şey ol
duğunu bilirim. Çerçeveye gele
lim: 

Av mev•imi münaıebetile 

dan bıçak sapı ile çukurlaştırıla
rak içine dondurulmuş tereyağ ko
nup iyice kapatılacak. Tereyağda 

tava edilecekse önce yumurtaya, 
sonra galeta ununa bulanmalı. Da
ha hafif olsun istenirse unsuz yu. 
rnurtasız tepsiye dizilip ev fırınına 
konmalı. Sıcak ta yenir soğuk ta. 
Soğuğu daha lezzetli olur. Ali Ba
banın tecrübesine göre soğuğu ra
kı ile sıcağı kırmızı Kırşehir veya 
Nevşehir şarabı ile yenmeli. 

Dünyada abukluğa sabukluğa 

merak eden mi yok? Şimdi bıri 

kalkar da: 
- Ölçülerini neden böyle pek ip 

tidai kullandın? 
Der mi der. Ne cevap vermeli? 

Gözleri yumup doğrusunu söyle. 
meli: 

-Neden mi? Biz de henüz mut
fak teşekkül etmemiştir de ondan. 
Darılmaca yok! Sordun da söylü
yorum. Evlerimizde avadanlık l:ıa

kımından en eksik yerimiz mut
fağımızdır. Tirbüşon varsa kutu 
açacağı yoktur, et makası varsa 
kemik derteresi yoktur, hele tP
razi -ince tartanı şöyle dursun
hiç yok gibidir. Ne litre ölçümüz 
vardır, ne su derecesi. Onun için 
değil midir ki ukalaca yazılmış ye. 
mek kitaplarından istifade edeme
yiz. Ne yapalım, hepsini öğrene
ceğiz. Vaziyeti yakından bildiğim 
için ölçülerimi haminne usulünce 
pratikleştirdim. 

Gümeç balı ile veya toz şeker 
ağdasiyle pişirilen tavşan tatlısı da 
var amma size göre değil. N erde o 
eski cer~i ı:ot't.alı:ı.r1-T~v~n bltlu.um 
onlar yerlerdi. Hatta birisini gör-
müştüm, terbiyeli işkembe çorba
sına bir bardak dolusu su katıl
mamış vişne şurubu döktüler de 
(oh! ne tatlı, ne tatlı!) diye çorba 
kasesini dipledi idi! 

Kekliğe gelince. Keklik bahsi de 
ilmt bakımdan pek sübjektif ve 
gastronomik bir ilimdir. Onun 
hakkında da acizane mütalaaları. 
mı sübjektif olarak hildireceğim. 

. (BİTTİ) 

* Keklik Deyip Geçmeyin 
) Aka Gündüz'iin bu seriye ait 
olarak hazırladığı ikinci yazıyı 
bir iki gün içinde bu sütunlarda 
okuyacaksınız. 

ft:tanbul Üçüncü İcra Memurlu-

1 
ğundan: Mehmet Ali Paşa han 52 nu
rnarada mukim Mavres Mardik oğlu 
ve Şişli Fişer apartımamnda mukim 
Sadri Yanara: 

Türkiye İş Bankası, 11. Mart. 939 
tarih ve 10.6.931} vadeli bir kıta emre 
muharrer senetle borçlu olduğunuz 
200 liradan bakiye 175 liranın hulü. 
lü vade tarihinden bilitibar % B 1/2 
faiz ve faizin % 2 1/2 muamele ver
gisi ve % 5 avukatlık ücreti ve ma
sarifi icraiye ile birlikte tahsili için 
çekler ve poliçalar ve emre muhar-
rer senetler yolu ile ve hacız iste. 
mek şartile takip talebinde bulun. 
muştur. 

Dairemizin 939/ 3608 numaralı 
dosyasile adreslerinize gönderilen ö. 
deme emirleri ikametgahınızın meç. 
hul kaldığı meşruhatile bila tebliğ 
iade edildiğinden icra tetkik rnerciin
ce ödeme emirlerinin 30 gün müddet
le ilanen tebliğine karar vermiştir. 

İşbu ilan tarihinden itibaren 30 
gün içinde bütün borcu teferruatile 
birlikte ödemeniz borca bir itirazınız 
varsa, yine bu müddet içinde tahri. 
ren veya şifahen dairemize bildir. 
meniz itiraz etmediğiniz takdirde 
yine bu müddet içinde mal beyanın-
da bulunmanız mal beyanında bu
lunmazsanız, hapis ile tazyik edile
ceğiniz ve hakikate muhalif beyan-

1 ,_ ' 
İştirak ettiği bilcümle sergilerde daima birinciliği kazanan 

RADYOLiN ve bilhassa NEV YORK cihan sergisinde teşhir ettiği LO
KUM, ŞEKER ve REÇE1:LERİ fevkalade rağbet !>ulan 

ALİ MUHİDDiN HACI BEKiR 
Kış mevsimi münasebetile halis şekerden TAHAN HEL-

. V ASI ve gayet ince açılmış kırk katlı Güzelliği hem 
yarat an, hem 
·ıamaml ı yan 
·bir iksirdir. 

, . , SARAY BAKLAVASI yapıyor. . 
'a · Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri, Karaköy, Beyoilu, Kadıköy _ _.., 

,?-

:{ 'u güzel çehreyi aydmlatan güneı, 
J ~üphesiz .. inci dişlerdir. Lakin o diş

lere can veren de şüphesiz 
"RADYOLİN,, dir. 

Siz de ayni güzelliği elde edebilirsi
niz. Fakat bunun için ilk şart sabah, 
öğle ve akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa .. 

R·ADYOLIM 
ile dişlerinizi fırçalamaktır. 

Maliye Vekaletinden : / 
ı - 2257numaralı madent ufaklık para kanununun sekizinci maddesi muci

bince mevkii tedavülden kaldırılan eski bronz bes ve ikJ buçuk kuruşluklarla 
nikel bir kuruşluklar 31/K. evvel/939 tarihinden sonra devlet borçlarına muka
bil gerek malsandıkları ve gerekse Haı:ine veznedarlığını 11a eden Merkez ve Zi
raat bankalarınca dahi kabul edilmiyecektir. 

Binaenaleyh: Ellerinde bu nevi para bulunanların bunlan mezkOr tarihe 
kadar Devlet borçları mukabllinde malsandıklarlle Merkez ve Ziraat bankası ~-
belerine yatırmaları ilAn olunur. (804ı) 

--MOBiLYA MERAKLILARIN."' 
SANDALYALAR, KARYOLALAR, PORTMANTO__. 

vesair her nevi ve şık mobilyalar / · =-- - , 

Fabrika fiatına satılıyor 
-:t ASRI MOBİLYA MAÖAZASI: AHMED~ FEYZİ 

İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel : 23407 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü _ Uanları 

Clnıl Mlktaırı M uh. Bedeli % 7,11 teminat Ekılltoıı ıekll Saati 

/ Lira Krı. Lira Krı. 

noo "aact 2518.76 188.91 Açık eksiltme 14 

Ecza 107 " 494.85 37,31 ,, ,, i""' 15 
AlAtı fenniye 111 • 5890.80 44ı.81 Kapalı zart lG 

,, .. 92 ,, 2623.65 196.73 Açık eksiltme 16,30 
I - Evsafını &österir mevcut müfredat listeleri mucibince yukarda yazılı mal

zeme hizalarında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizaların

da gösterilmiştlı-. 
İII - Eksiltme 13/XII/939 Çar~amba günü Kabata~ta Levazım ve Mubayaat 

Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. .' 
IV - Listeler her gün sözü gecen Şubeden parasız: alınabilir. 1 

V - Müfredat listelerinde gösterilen Kata10: numaralan sadece ırfetln tıp ve 
evsafını göstermekte olup, §artname makamındadır. Başka markalar da verllebl
llr. Bu hususta fazla izahat için Kabataşta Şarap ve Kimya llboratuvarı Subesine 
müracaat edilmelidir. 

VI - Münakasaya iştirak edecek o1an1ar milnakasa gününden evvel fenni 
tekliflerini mezk1lr Sarap ve Kimya lA boratuvan Şubesine tetkik ettirmelidirler. 

VII - Kapalı zarf münakasasına f~ti rak edecekler mUhilrlü teklit mektupla
nnı kanun! vesaikle % 7,15 güvenme parası makbuzu veya panka teminat mek
tubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 
mezkOr Komisyon Ba~kanlığınıı makbuz mukabillnde vermeleri ve diğer eksilt
melere gireceklerin tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle 
birlikte yukarda adı gecen komisyona gelmeleri flln olunur. (9725) 

Devlet Denizyolları işletmesi 
Umum Müdürlüğü ilanları 

30 İkinciteşrin 939 tarihinde intişar eden Sontelgraf ve Tan gazetes•ndek 
memurlara yaptırılacak elbiselik kuma~ ilA.nının eksiltmesi sehven 1:5 kAnunev 
vel 1940 olarak yazılmıştır. 15 kll.nunevvel 1939 olduğu tashih ve ildn olunur. 

((9950) 

Haydarpaşa Lisesi Müdürlüğünden : 
Yatılı talebenin 2 inci taks.itl ı Birinci Ktınundadır. (9639) 

lstanbul Belediyesi llCinları 
ltk Muhammen 

teminat bedeli . 
996,00 13277,07 Hastahanelerin 939 ma 1t yılı ihtiyacı için alınacak kuru erzak 
924,27 12323,60 Hastahanelerin 939 ma it yılı ihtiyacı için Sadeyağı ve Tereyağı 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı mevadı gıdaiye tadil e
dilen şartname veçhile ayrı ayrı kapalı eksiltmesine konulmu~r. İhale 4-ı2-939 

Pazartesi günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve 
MuamelM Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplan ile 2490 nymaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarfiarını ihale 
günü sat 14 e kadar daim! encümene vermeleri. (95:J4) · 

!Emniyet Sandığı lıanıarı 1 
Yüzde 5 Faizli ve Sekiz Sene 

Taksitli EmlCik Satışı , 
' 

MuhamMerı 

Semti 
Cihangirde Somuncu' sokağında eskJ 22 
yeni 24 (No.taj 6) No.lı. • 

Clrııf kıymeti 

Sekiz: daireli terkos ve elektrik 7300 

~ 
tesisatını havi kArgir bir apart-(· · 
manın 4/10 hissesi. 

Üsküdarda Hocahesnahatun mahallesin- KArglr. deponun tamamı 
de Paııalimaru caddesinde eski 136 yeni 

• l!OOO 

37 No.lı. 

Beyo#lunda, KOçilk Pangaltı mahalle~ Uç katta dokuz odalı flç sofalı 
sinde Cabi ve Bekçi sokağında e.skl 16, terkoa ve elektrik tesisatını havi 

12SO(f 

18, 20 yeni 21, 23, 2:5 No.lı, ( _, kArair maabahçe bir evin 5/8 · 
- hissesi. 

r:ı.mıte eski Iskenderpaşa yeni Ha- İkibucuk katta yedi odah 2300 
sanhallle mahallesinde eski Kııtaı.ıı kArgir bir evin tamamı. 1 

yeni Çlftekumrular soka~ında ·eski 83 
yeni 47 en yeni 48 No.lı. 

l - Arttırma 21 - 12 - 939 tarihine dü~en perşenbe ıüntı saat H ten 18 J'l 
kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin Qatünde kalacakhr. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin '% 10 nu nl.sbetinde PQ' 
akçesi yatırmak lAzımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri pesin ve geri kalanı sekiz: senede sekiz 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

4 - TaksiUer ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipotek· 
li kalır. 

5 - Fazla talsilAt almak ve binalannfotoğraflarını görmek için Sandık Binalar 
Servisine müracaat edilmelidir. ( (966!5) 

Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü ilanları 

Semti Mahalle1I Sok•k No. Clnıf 

Sarıyer Mehmet Kethüda Sanyer • Kahve 
Büyilkdere \ Büyükdere Ortakuyu 2/4 ,c Baraka 
Rumelilenerl Rumelifeneri ' İskele . / 35 Dilkkb 
Galata Yenicami " .. '. 1t • ~Oda 

Yukarıda yazılı emlAkin 31-5-940 eünil sonuna kadar açık arttınna:ra kon .. 
muştur. 1steklllerin 11-12-939 günü saat 14 te müracaatları. (9909) 
~ ........................................ .. 

ASIPIN KENAH 
Sizi; SOCUKTAN1 NEZLEDEN, GRiPTEN, BAŞ, DIŞ 

ve bütün ağnlardan ve kırıkhklardan konıyacalt ilaçtır. 

.. ............................. ım.ı ......... -
Or. SUPHI $ENSES Be~oğl~ .Beşinci Noterliğine:. 

1 tdr h kl Oteh 

J 
Daırenızın 20 Şubat 939 tarih ve 

ar yollan astalı an m assısı 
4 

. . 
Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Lek· 24 N o. su ile resen tanzım kılınan 
ter apartıman. Fakirlere paraSt2. vekaletname ile Murisim büyük va· 

' Tel : 4392' lidem Koyumcu Bedros kansı Gusi-
--------------- nanın temessük senedi ile tasarru. 

İstanbul 3 üncü icra memurluğun. 
dan: Mahcuz olup paraya çevrilmesi-

ne karar verilen yaylı araba ve ara

ba tekerlekleri 5 • 12 - 939 salı günü 

funda olup vefatı ile ol baptaki vera
set ilamı mucibince diğer malfun ve
resesi ile bana miras kalan Sultan 
Beyazıtlı Veli hazretleri vakfından 

ve Tapunun 2470 ve 120 ve 4121 nu. 
saat 9 dan 11 re kadar Feriköy Avu- maralı defterlerinde mukayyet Maç-
kat caddesi 16 numarada ve muham. kada, Harbiyede Cabi caddesinde A

men kıymetin yüzde yetmiş beşini 

bulmadığı takdirde 7 • 12 - 939 per-

şembe günü ayni saatte ve ayni ma. 

halde açık arttırma suretiyle satıla-

cağı ilan olunur. 

yazağa (Eğyazarağa) sokağında kain 
1, 3, 5, 7, 9, numaralarla murakkam 
hudut ve sair evsafı tapu kayıtların. 
da yazılı arsa ve arazimdeki hissele
rimi verese arasında rizaen veya 
kazaen üraz ve taksime, iştirak ha. 
lindeki mülkiyetin müşterek haline 

İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk kalbe, namıma intikal muamelelerini 
ı Mahkemesinden: Luna tarafından, yaptırmağa lüzumunda dilediği gibi 
Kasımpaşada Çatma Mescit Derviş sulh akdine, tapu senetlerini alma.. 
Ahmet sokak 2 No. da mukim iken ğa, mezkur gayrımenkullerdeki his
hali h ik t ah b lir i 1- selerimi müşterisi çıktıkta dilediği 

w azır ame g ım.n . e 5 2 0 bedel ve şeraitle toptan veya pera-
dugu tahakkuk eden Villi Hadam 8- kende, dilediğine katiyen satma~a, 
leyhine mahkemenin 939/1291 No. satıp bedellerini almağa memur hu
lu dosyası ile açılan boşanma dava- zurunda resmi takrirlerini vermeğe 
smdan dolayı M. aleyhe ilanen teb- ve buna müteferri her hususça vasi 
ligat icrasına karar verilerek muha. salAhiyet verdiğim gibi, verdiğim 

keme 9 _ 1 _ 940 saat 13,30 a talikine bu salahiyetin tamamı veya bir kıs.. 
karar verilmiş ve yazılan davetiye mı için ahiri tevkile de mezuniyet 
divanhaneye talik edilmiş olduğun. vermiş ve ol suretle Üsküdarda Se
dan M. A. Villi Hadam'ın mezkO.r lami Ali mahallesinde ve caddesin. 
gün ve saatte mahkemede bulunması de 177 No. da mukim fmncı Osman 
veya bir vekil göndermesi lüzumu i- Şarlıyı vekil tayin etmiştim. Bu ker
lAn olunur. re kayıtsız ve şartsız olarak mumai-

================ leyhi vekaletten azlettiğimden artık 
Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil 

Lfltfi DÖRO'ONCtl 

bu vekaletnameye müstenit olarak 
bir gftna ı:nuamele yapmamağa ve 
şayet yaparsa bile, bir gıina kıymet 

Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. ve hükmü bulunmaması ve kendisi. 
Basıldığı yer TAN matbaası 

Elbasan'lı Ali Baba köftesini de 
öğrenmek ister misiniz? Hacı Bek
taş'ın tanınmış simalarından EL 
basanlx Ali Babanın gönlünde ve 
midesindeki ince zevk kendi kadar 
meşhurmuş. Sırası gelince size A
li Baba kekliğini de öğreteceğim. 
Şimdi köftesini belleyiniz. Bütün 
bir tavşan iki, hatta üç çekilmiş 
kıyma olacak. Orta boy bir tavşan 
için hariç: İki yüksük dolusu kara 
biber, bir yüksük dolusu yeni ba
liar, bir yüksük dolusu iyice dö
vülmüş kekik, dörtte bir yüksük 
kuru nane, bir tek defne yaprağı
nın yarım fincanlık suda kayna. 
mışı, (yaprak atılacak) gayet ince 
rendelenmiş bir limonun sarı ka. 
buğu, bir tutam inceletilmiş may. 
danoz, bir su bardağı dolusu ipin
ce rendelenmiş eski kaşer peyniri, 
yanm kahve fincanı ince tuz, kah_ 
ve kaşığının ucu ile bikarbonat, 
dört tavuk yumurtası, bir parmak 
kalınlığında iki dilim ıslatılmış 
ekmek içi. Hepsi tavşan kıyması 

ile güzelce yuğurulacak. Üstü 1s. 
lak bezle örtüldükten sonra iki üç 
saat serin yerde bırakılacak. Yu.. 
murta yumurta topak edilecek, 
sonra bu topaklar birer uçların. 

da bulunduğunuz takdirde hapis ile .,, 
cezalandırılacağınız ödeme emri ma. 
kamına kaim olmak üzere ilanen teb. 

GRİP, NEZLE, NEVRALJi, BAŞ, DIŞ, KIRIKLIK, SOGUK ALGINLIKLARI ve 

ACRILARI TESKiN EDER. 

nin veya akitlerin kendi muame)ele
rinden kendileri mesul kalacaklan 
malumlan olmak üzere işbu azilna
menin bir sureti Üsküdar, Selami 
mahallesi ve caddesinde 177 N o. da 
mukim fırıncı Osman Şarlıya tebliğ 
ve ayni zamanda keyfiyetin münasip 
göreceğiniz yevmiye gazetelerinden 
birinde ilanı hususunu saygılanmla 

dilerim. Zenop oğlu Mardiros Dilber 
Beyoğlu, Hocağa sokak, Trak A

liğ olunur. (22289) , .... ---------------------------------------------1 part. No. 4/2 dairede 



r İ D E A L B Ü R O 
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Yazan : tktısat Doktoru G A S S O N 
Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazan

mak istiyorsanız, "İDEAL BtiRO,, yu okuyunuz.,, 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
TAN gazete5inin okuyucularına 150 kuruşa verdıği 
elliyı mutecavız kitaptan mürekkep ta:u takıma ait 

KUPONUDUR 
Satış yeri : TAN • İstanbul 

Fiatı 50 Kr. CUMA 1 llkkAııun 939 TANEVİ lstanbul Ankara Cad. No. 102 BEŞİNCİ YIL - No. 1557 
TELGRAF: TAN, ISTANBUL TELEFON: 24310, 24818, 24319 

Bu kuponlardan 15 tane getirene kitaplar İstanbulda 150, 
mı>mlekf't nııhilfn<ff'TI rti\rınPT'Jlf'nlPT'P ?(l() kllT"tl~" ''PT'fli!' 

Dün Sovyet tayyareleri tarafından şiddetle bombardıman edilen Helsinki'den bir ~örünüs 

Fin orduları Erkanıharbiye 
Reui General L. Oesch 

Rahat uyku, net' e ve ittiha 
çocuğmıuzun tam sıhhatta ol
duğunu gösteren en iyi mi
yarlardır. Bu husus ancak 

Rajajok?de Rus • Fin hududu üzeıindeki köprü 

F''n ordm:trna mensup efrat 
talim görüyor 

Fin ordu/an Kumandanı 
General Hugo Oaterman 

Milli müdafaa hizmetinde çalışan genç Fin kızlarından biri 

Finlandiya topçusu bir manevra esnasında 

Küçücük Fin donanmasına mensup gemilerden biri seyir halinde 

Yediği takdirde temin edilmif 
olur. Çünkü HASAN öZLO 
UNLARI yüksek be$leyici kabi~ 
liyetine ilaveten yavrularınıza 
İftiha veren vitamini bol, kalori
si fazla bir özlü çocuk gıdasıdır. 

HASAN Deposu Yeni Adresi : 
Bahçekapı Beyoğlu Tramvay Durağı Karşısında 

_ .. _ 

YEN1 NEŞRiYAT: 

T ÜRK UROLOGf DERGiSi 

3 ayda bir çıkıırılıın bu organın 3 
üçiincü yıl 12 ncı sayısı intişar et -
miştir. 

YENi ADAM - 257 nci sayısı dolgun 
ve güzel yazılarla çıkmıştır. 

Harp hali iliin eden ve Mare~al Mannerheim' i Başkumandanlığa 
tayin eden Fin Cümhurreisi Kallio 

ti e ke li . 
Grip, nezle, enfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için saihı?ınızı BlOGENlNE 

kan ve derman haplarile ıigortalayınız. 
BlOGENlNE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve tesirini derhal !lÖsteren bulunmaı 

bir devadır. 
BİOGENlNE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir, hariçten gelecek h er 

türlü mikrobları öldürür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağ!amlaştırır, zekayı 
yükseltir. Bel gevfekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. 

BlOGENINE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan, soğuktan ve havaların değişmesin
den müteessir olmazlar. Çünkü vücudü her zaman genç ve dinç bulundurur ve bu sayede 
müthi11 akibetlerle neticelenen GRİP, nezle, enfloenza, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu 
hastalıklardan korunmak için büyükler sabah, öğle, akşam birer, sekiz yaşından üstün ço
cuklar yaMız sabah, ak,am birer B10GEN1NE almalıdır. Hasta olanlann kurtulması için de 

- - ) bu miktar bir misli arttırılmalıdır. Her eczanede bulunur.(--· 


