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7 tane renkli harita ve 72 devl~n bandıra1arile 

H A Y AT _· T A'K V 1 M 1 .. 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
TAN'ın yeni kitap serilerini almak için bu kuponu 

saklayınız. On beş kuponla ancak bir seri kitap ala
bilirsiniz. ÇıkU. 320 say!a en lüzumlu yazılar ve mükDnmel bir muhtıra 

dcttcrile fiyatı yalnız 25, ellili 35 Kunııtu111 
i•klltıcrlnJ almamak lçln Hayat Takvimi adına dikkat. Peqeinbe Zt İlkkAnun 939 TANEVftnmıbul Ankara Ca.d. No. 10Z BEŞİNct YIL - No. 1577 

TELGRAF: TAN, laTANBUL TELEFON: 24110, 24111, 24111 

15 kupon getirene bir !teri kitap 250 kunı~a verilir. 

KARELi HARBi SIDDETLI 1''Von Spee,, Alman 
Ruslar Fin Müdafaa Zırhlısı Kumandanı 

Langsdorf intihar Etti Hatlarını Şiddetle 
T azyika Başladılar 
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Sovyet tayyareleri taralınJan bombardıman edüen Vipuri'den bir görünü, 

. 
_J 

İngilizler 
Bir Hava Akını 

Yaptılar 
--0--

Balıkc;ı Gemilerine 

Karşı Alman Taarruzu 

Devam Ediyor 
Londra, 20 (Hususi) - Al

man Cep zırhlısı Amiral "Von 

Spee,, nin kumandanı Langsdorf 
bugün, Buenos Aires'te intihar 

etmiş olarak bulunmuştur. 

Langsdorf dün gec~ intihar etmiş 
ve cesedi bu sabah Bl').._nos Aires ter
sanesine naklolunmuştur. Kuman
dan bıraktığı mektuota, zabitlerile 
mürettebatının scJametini. temin et. 
tikten sonra zırhlısının mukaddera
tına iştirake karar verdiğini bildir
miştir. 

------..., 

lngiliz 

İtalyan DışlŞimalde Fin Kıta/arı 
~ıyasetinin Ricate Başladılar= 

Londrada da bu hareket şu şe

kilde tefsir olunuyor: Deniz ananesi-
ne ve şerefine bağlı olan bu adam, yapllklan taarruzların istikametini göıterir harita 

Ana Hatları 
Ya.zan: M. Zekeriya SERTEL 

Harp başlıyalıberi ttalyanm va. 
ziyeti herkesin merakını da

Yet ediyor. İtalya müsellah sulh si. 
yaseti takip ediyor. Bitaraf değil

dir, çünkü Almanya ile askeri itti-
. fakı vardır. Fakat harbe de girme
miştir. Onım için siyasetine müsellah 
.sullı siyaseti adını takmıştır. 

Fakat bu tabir İtalyanın nrly~i
ni izaha kafi değildir. İtalyanın müt. 
tefildne karşı olan vct.Ziyeti nedir? 
Akdenizdeki emperyalist emellerini 
muhafazada devam ediyor mu~ Bal. 
kanlarda mütecaviz bir siyaset taki
binden vazgeçmiş midir? Harbin so
ıııma kadar bugünkü gayri muharip 
siyasetinde devam edece..\: midir? 

Bu ve bunlara benzer daha bir çok 
noktalar vardır ki, İtalyanın bugün
fJ:ü vaziyetini anlamak bakımından 
r.ydınlaıımağa muhtaçtı. Geçen hafta, 
Büyük F~t Konseyinin toplantısın. 
da verilen kararlar, Hariciye Nazın. 
nın İtalyan harici siyasetini izah e
den nutku, bu karanlık noktaların bir 

ıçoğunu aydınlatmıya yardım etmiş. 
tir. 

Kont Ciano harpten evvelki giin
lerin muf~al bir tarı.hçesıni yapı
yor, Polonya taarruzu esnasında İ-
1alyanın niçin Almanya ile birlikte 
~areket etmediğini anlatıyor ve son
ra İtalyanın bugünkü vaziyetıni ten
.U- eden malumat ver:yor: 

1 - İtalya ile Almanya arasında
t! ittifak bozulmamıştır Fakat bn it
tüakın bugünkü manası. müttefik. 
lerle pazarlık esnasında bir tehdit 
ıiltıhı olmaktan ibarettir. Yoksa, İ
talya bu ittifaka istinaden harbe gi. 
recek değildir. Polonya taarruzu es
nasında Almanyanın yanında yürü. 
mediği gibi, harbin dlğer sahalara sL 
rayeti takdirinde de İtalya gayri 
muharip rolünü bırakmıyacnktır. Bu 
ittifak siyasi manevralarda, bilhasta 
sulh masasında kullanılmak üzere el
de bir vesika olarak muhaf;ıza edi
lecektir. 

2 - İtalya imparabrluk davasm
tan vazgeçmemiştir. Yalnı~ bugü.n 

(Sonu; Sa: 6; Sil: 3) 

hayatını feda etmek surctile zırhlr- l 
nın ,ere!siz akıbetini emreden adnm- 1 B lk 

1 
d N e 

~f~~~~ ~l~a:~ı:ı~r. ~~tün a an ar a azı 
Dığer taraftan oyle zannedılıyor 

Şim.diye Kadar 56 Rus Tayyaresi Düşürülmüş ! 
ki, Langsdorf Monte~ideo ağzında 

büyük İngiliz kuvvetlerinin bekledi

ği hakkında Alman makamatı tara. 

Londra, 20 (HU1U1i) - Fin
landadan gelen en aon haberlere 
fÖre, Kareli' de tiddetli muhare
beler vukuhulma.ktadrr. Finler, 
dünkü IJRlharebelerden bahıe
den tebliğlerinde Kareli'de çok 
tiddetli çarpıtmalar olduğunu 
bildiriyorlar. Anlatılan Sovyet
ler sıok büyük kuvvetlerle ve 

yüzlerce tank ile Fin müdafaa- fından kendine vertlen mallımatın 

ımı yılanak istiyorlar. doğru olmadığını bilahare öğrenince 

Sovyetler ayni zamanda büyük 
tayyare harekatı yapmaktadırlar. Bu 
tayyarelerden yirmisinin düşürüldü. 
ğü bildiriliyor. Fakat Mannerheim 
hattı her ~eşebbüse karşı mukave
met etmektedir. Rusların bilhassa 
tank ve insan zayiatının ehemmiye-

(Sonu Sa: I, Sil: 2> 

Ecza Fiyatında Görülen 
Yüksekliği ünlemek 
için Tedbir Alınıyor 
Ticaret 

Çivi 
Demir ltha16tçlları ve Vekili, 

Fabrikatörleri ile de Görüıtü 

intihar kararı büsbütün kuvvet bul-
muştur. 

Her ne olursa olsun, btt intihar, 
Graf Spee'yi denizci şerefile telif gö. 
türmez sefil bir akıbete mahkum e
den devlet adamlarının nli.!uzuna a. 
ğır bir darbe indirmişt;r. 

(Sonu; Sa: 3; Sü: 3) 

Mebusların 

TEŞRİİ 
Masuniyeti 

--o-

Dün Mecliste Bir 

Mazbata Dolayısile 

Müzakereler Oldu 
Ankara, 20 (Tan Muhabirinden)

lstanbul mebusu Ali Karni Akyüz, 
Galip Bahtiyar Göker, Muğla me
busu Yunus Nadi, Trab1on mebusu 
Şerif. Bursa mebusu Sami İşbay ve 
Şeref Uluğun teşrii mııc;uniyetlerinin 

kaldırılmasına dair olan talebin dev. 
re sonuna bırakılmaı:-1 hakkındaki 

Başvekalet tezkeresi bugün Millet 
Meclisinde göriişülmuştür. 

Bunun üzerine baz1 hatipler söz 
almışlar. usul ve teşJı:ılatı esasiye ka
nunu hükümleri üzednde bazı mü. 
zakerelcr yapılmıştır. 

Ziya Gevherin sözleri 
Bu miina!':ebetlc söz alan Çanakka

le mebusu Ziya Gevher Etili demiş. 
Nazmi Topçaoğlu, dünkü toplantıda tüccarları dinliyor tir ki: 

Ticaret Vekili Nazmi Topçu. 

oğlu, dün Mmtaka Ticaret Mü

dürlüğüne gelerek birçok tüccar

ların ziyaretini kabul etmittir. 

Sovyet Ticaret At&fesi, öğleden 
pe>nra Ticaret Müdürlüğüne ıe
lerek Rmyaya yapılmakta olan 

"- Birkaç ıenedenbe-rl bazı arkadaşla
ihracat etrafında Vekille görüt· nn telsiz kanununa mugayir hareketlerln-
müttür. den dolayı teşrii maıruniyetlerlnin re!'i i!

Saat beşte de davet edilen ecza tenllmlştlr. Bu, Mecliste olduğu ı:fbl, Mec
lis dısında da her vatanda~ın her gün 

ithalatçıları, kimya maddeleri itha- karşıln.şabllcceği ve birar. da slnJrlendlrfd 
latçılarL demir tüccarları çivi fahri- bir vaziyettir.,, 
katörleri, kakao ithalatçıları Ticaret ı Ziya Gevher, radyo taksitlerinin 
odasında toplanmışlardU'. Toplantıya vaktinde verilmemesinin derhal tel-

CSonu Sa: ı. Stl: '> <Sonu Sa: s. Stl: S) 

Propagandası 
Nasıl Çalışıyor? 
Çeşit Çeşit Usullerden Başka Diplomatik 

Faaliyetlerle idame Edilen Nazi Tazyiki 

de Bu Arada Mühim Bir Yer Tutuyor 

Londra, 20 (Times'in Balkan muhabiri yazıyor) - Avrupanm 

cenubu tarkisinde yapılan Nazi propagandası, hem ölçüıü, hem 

ehemmiyeti bakımından mühimdir. Belgrattaki Alman ıeyahat 
acentesinin 600 memur kullandığına, Alman dilile çıkan gazete

lere yardrm edildiğine ve bütün bunların terbiye ve nezaketin en 

basit kaidelerine riayet göstermiyen faaliyetlere giriştiklerine 

bakılırsa vaziyet~n ne mahiyette olduğu göze çarpar. 

Bu mıntakada Alman dilile çıkan 1 
60 gündelik ve haftalık gazete var. • ............ . 
dır. Bunların çoğu Nasyonal Sosya
list partiye bağlı Kulturbıınd ile di
ğer teşkilat tarafından idare olunu
yor. Bu gazeteler • ki Yugoslavyada 
çıkan "Deutsche Volkblatt,, bunların 
başıdır - Almanya hesabına en ta. 
rafgirane propagandayı yapmakla 
meşgul oluyor ve her beynelmilel 
meseleyi bu bakımdan bahis mevzuu 
ediyor. 

Matbuat üzerine tesir 

Nazi propagandasının vasıtaların
dan biri budur. Diğeri, mahalli mat. 
buat üzerinde tesir yapmaktır. Bu 
yüz.den satışı çok mıüıdut olan ma
halli gazeteler var ki, muhteşem da
ıreler vücude getirmiye ve çok paha
lı makineler edinmiye imkan bul
mu~1ur. Almanyada vapılan bu ma. 
kinelerin bedeli ödendığini gösteren 
kanaat verici vesikalar ibraz edile
memektedir. Nazistlerin usulü, bir 
hayli değildir. Gazetelerin birine 
yığın yığın ilanlar verıliyor, muha
birlerine türlü türlü kolaylıklar gös
teriliyor ve bunlar ucuz ücretler mu
kabilinde istedikleri kadar telgraf ve 
telefon muhabereleri yapıyorlar. 

Daha başka bir gazeteye karşı baı
(Sonu Sa: 6, Sü: 1) 

EN SON DAKiKA 

Londra, 20 (Hususi) - Danı. 
marka bandıralı Bigo vapuru bir 
mayine çarparak batmıştır. Mü • 
rettebatı kurtanlmıştır. 

* Alman tayyareleri, Ştınal deni. 
zinde iki İngiliz balUtç1 gemisine 
daha taarruz etmişler ve bunlan 
batırmışlardır. Mürettebatından 

henüz haber yoktur. 

-- --- ·-----------· 
Tan, makinesindeki husust tertibat sa
yesinde bu sütunda her g(in en son da
kika gelen haberleri verecektir. Haber 
olmadığı gün bu kısım boş kalacaktır. 
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İSİN ~AKASI 

Foksltot Oynıyan 
Hafiz Kız! 

Yeni Köndir 
Depola ın 
Satıı Baptor 

• Peraken e Fiyı1hna 

Kömür Verilecek • 

Vefat itti 

Gencin 

R 
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Kral Zoaonun 
Yaveri 

Mahkemede 
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Yaan: Omer Rım DOt:RVL Bir Macar 
L • Plata nehrlnln alzmda haya. Vapuru 

tına son veren Graf V OD Spee 
nrlıhn, bqün bir kere daha ken. 
dinden baha için vesile nnlL Bu Te-.Llf Edildl 
vesile, arhb kumandanımn, zırhbaı • Ya 
~~=~~.hayatına, keadi eWe IOD y apur IZ(llirden Ozüm 

Bir askerin kendi hayatına kıy. I ki 
muı, hane' Amilin tesiri altmda vu. Ve ncir Yü emiıti 
lmbuluna bulsun, bu hldbede .-ref 
bypsuııwı hWm olduiu eilphe İzmir, 20 (TAN} - Llmanımmlan 
sötilrmez. Bir ..Ur ancak. askeri 750 ton üZi1m ve bıclr yükllyerek, 
ferefini lhlll eden ve onu ıMnen öL Mac~ götürmek üzere hareket 
düren bir hadise kaquında hayatına ed T1ssa Macar --ısı Eg d L 
son verebilir. Graf Spee kumanda. en •-~ • e en 
DIDIJl da bu byp ile hareket ettiii zinde İnglliı muhrtplerl tarafmdan 
•J)a(ık anlaıılıyor. Graf Spee im. tevkılf edllmlfUr. Gemi, Maltaya ıö. 
mudam, ba .-kilde hareket edece. tf1rillmekted1r. Vapurun içinde AL 
iine, döviiferek ve semlsi ile birlik. man malı o1dulu aöylenllmektedlr 
te daha eerefli bir üıbeto ajnya. Ticirl rimiz Tilla'chıkt il .. •-· 
bilirdi. Acaba kamandan, kendi t. e zum ve '"'" 
niıdyatifi ile hareket etmodiii ve cirle'r için Ticaret Veklletuıe milra.. 
kendisine dövilf meydanında yapa. caat etmiılerdlr. 
catuu yapmaya imkan verilmedill ------
itin mi bu fekilde harekete mecbur 
oldu? GarpCephellncle 

1 

Askwl Vaziyet 
Son sflnlerde Almanyadan plen 

btltBn haberler. bizzat Der mtlerin 
lriltfbı Alman kuvvetleri b._.an. 1 

dam sıfat ve aaWıiyetini kullanarak Pam, 90 {A.A.) - Ha,•u Ajanlı 
Graf Spee kwnandanma arhh11 ba. Alkerl vuf19t hıddrnıda fU maldma. 
tomak için emir verdiibal, onwı da b vertyw-: 
bu emri infaz ettJ:lni 1'1ldiriyordu. "Dün cephede Jt-u k n n ve u. 

"Yon Spee ,, Alman 
zırhlısı Kumandanı 

Lanasdorf intihar Etti 

1 

Gemilerde 
intihar Salgını 

• 
Ycmın: B. FELEK. 

H afazanallah! Bu iatila.u ulpal 
korkuaç 19y! Bereket ki, ba 

salgm imanlara deill de, ıu sıra 
teknelere musallat! 

Henüz Graf Spee'nin Montevldeo 
a~akl enkazı tiltilp durur. 
ken, arkadan Kolombos admdaki AL 
man tramatlantillnin batıp, Alman. 
lar için eJMliee edilecek py dogrusu! 
Batınında bldıima söre, ya ba 

Kolombos, yahut eşlerinden biri İs. 
tanbula ıeJmişti. Ne ıüzel 'apurdu! 
Biltiin mOrettebatı da kmtulm111. 
Acıdun tlotnısu! .•. 

Guetelerin verdill habere göre, 
böyle intihar eden Alman vapurları. 
ma yeldmu 1 to bin tonu bulmuş! 
Almanlar bir eeye karar verdiler mi, 
elhak sözlerini tutuyorlar: Rakıma! 
Gemi ba~a karar verdiler. Ev. 
veli fqilb semilerinden işe başla. 
dılar •.. lnölkler tedbir alıp, gemL 
lerinl karakol mahafnuma verince; 
bu Hfer •itaraflan babrmıya ko. 
yuldular. Onlar da yavq yavq. ya 
ellerini, eteklerini denizlerden cek. 
mek, yahat İnclliz karakoltan hi. 
mayesine sinaek yollle tehlibclea 
....... __ bHi pmllerinl htm.. 
yorlar- Bmaa da kbme karqamu 
ya! • 
lframvaylannm 

Graf Spee kumandanı, ı.u •Jnri aldı. ' ~ 0 8 

ima ıöre, emri icradan ),aşka ~aresl fak taamıs1ar ba,lrımından, faaliyet Her py ytlbeWlll JaaWe, tram. 
7Mtu ve bu emri icra etmekle vul. flddetll obnuftur. vaylanmıma ucasca 1'bi sMGrtlP • .,.. 
fesini yapmıı olayonlu. Acaba ken. Alman taarruzlan bllbassa Loren tlnlilinl llylememek habahk ol•. 
disi bu emri de, ı.u emri icra etme. cepbellnde fiddetU olımıftur. Bu hat O habislik oldaiu pbl, tnmnyla. 
71 de askeri preftle mütenasip ıör. Alnw1lar tarafından l'raDlız ileri ;AlnMn ~erine rarpaıvılı 7"f'Olt11111n 6ir Otlpfl1' Şiintıl thnüinle ...Zanı dmilii7or nam da mneaaetre pltl lşlMllL 
medili, bu emrin icrasını kendi lr- ili ı•t11a etmek te laakn:dık olm. 
tiUt ve bnudae, hakld vazife his. menllerlle ufak menl1ere karşı ya. 
aiaba leaplel'lll• uypn bulmadılı 1. pıJan en u dört taarruz tepbbOıün. <--.. 1 inci••> tllı taralıplan torpillenerek babrıl- çılnrupır. • • Sefer tulfeleriıü, tramnylamı 
ein mi. emri icradan IODl'8 kendi ha. den IOnra oldukça fiddetll bir piya. Monte'rideodaD nrllen maldmata llll§br. Tamamen HinWlerden müte. Alman tanarelm bünm bl.::"k ... ~ ::t:.1rdenll'; 
)'atına ... vermete ltbuın ıönl&? de harbine l81'ne tetkll etmıı ve AL ,&re, Urupa7 ımcllll Amiral Von f8kkl1 olu milrettebattan 18 kiti B1JIÜD Berllncle Delft'Cfilen bir :_..:den Jtaşb bir netice 
Acaı.a Graf Spee kumandam, harp man taarnWan tamama püskür. Spee'Dln llwnetl haJrkıncla bilkdme. bir Şark Hm•rnN çıkmlftlr. Bunla. tebliğde, Alman tayyarelerinin ŞL. v---. Kaldı ki. •un.lan )'apanlar 
ede~ ölmek l!tlhadmda ~ydı ve tülm _ ür tin verdtii ma16matı dlnlemlf ve nn dJter milretttbatın akıbeti hak- mal denizinde bahri hedeflere brp " tatbik edealer, pyet .-ı ve i. 
'bu içtihadım k~bul ettlrmedıii lein üft · hOk6metbı hatb hare\:e«nl tuvlp et• km.da malt\matlan yoktur. Vapura keşif taarrm -·-'·- ..+.1rl·- IÜetU teJ'lertUr lliye J'•P'P tatbik 
lmlrlerinin emrıni yerine getirdik. Almanlara g&re, Alman keşif kol. -'-"• Alman __._.,.. ha- ve ~...-a ,..,. ........ .., tdlderl IPa bWm ld4ialarums 
ten 10nra ken4i hay.tına kasdettl? .• lan Franaız mevzilerine glrmefe .....,.... t' • .,._ ...... una cevap iki gün evvel bir Alınan tayyare1l İnlllb hafif c:Oz(ltamlar filonna ... tel&Jdd ~le'billr. Oama lda ~ 

Vuiyetin biltiln tafsilitına vWf ve bir miktar esir almıya da muvaf. zırlan1n.1ktadır. taarruz etmif, fakat bombalar deni- mensup 4 gemiyi 'bombaladıklan, tnlllanJ'la halk Dllkll lamiyeUıai •• 
olmadıiunız için, bir h61dim ver. fak 0~ Babnl..a Alman knnulrG ze dilpıtlftü. ':fayyue guverteyl mit bir Lı.wz tayyarealnln dlflbiildO.. nda met.lea)'a ceAN& edecek -. 
mek mevkiin~e detiliz. Fakat •a re- • 13 Kbunuenelde blr İnıWz tor- ralyözle taramıfbr. lü. 80l1 iiç tünde :tnaWz ileri kara. iUlL Yahm 111 ıtmlerde l'Ö• ~arpa 
alt vuiyetlenn biltiln tafsllitıru "• Gestapo Şefi Komada pili -' Alman knıvuarilnün 10 1959'7 tonluk Samaria vapura A. k 1 -11....1...1 23 ünillı batınld .. •1rta1mn •tirisler vn ki; prek ka. 
lba eden bir tek kelime ve bir en. Ro 20 (AA.) "'-t .,,.şl J•19l ' 0 a~-en 1 

... -"--'- a Lı--t L--~•-• elife rd o da "Şeref,, tU ma, · - uaa apo r-6 bin tonluk Blucher o\dulu blldlrll- merikaya gitmek üzere iken denbde blldlrlli'JOI'· ·-..., .-ıue, w _........_ 

Grd s:. lnmwulam. ~hlanna HJmmler Romaya ıeJmittlr. mekted!r. Bu haber heıı~ ı.,tı. ,cliL ~ulln bir mu.leme Owine Halbuki bCltihı banlar balıkçı b• :~ ~~== = 
'ltatmitakla şerefli ltt~ ltffe başar. MuaollDl. Hlmmlerl V~ .._ memlplr. lemettlll Jtnwea cliemek mecburi. 11lı ve Wrecür. Ve lılç blrlnbı İ• diklratllc~ okm! 

81.tnhaaJft·-· t ~ ramn.t• k•ı...ı eder« 0 _., -•a~ --a.. ı- I . L irfttün d nyav• uıatma s. pek mimi Jant -rü ü-+"- ra • • - "' ~ ,_.._ - V,.,...- • aıM an iatene. 
1. onun idn, ~lılfılmın mubd. sa 0 go fl'D y•ur· Almanlann batırlan tahtelbahirlerin ıtye sand8lları huaııa utramış, fakat ı.,nla ~ Aı1JnanJarm balılr. .Wekl Wle~ AJD çalmaıı~n ~ 

dentına l~ralı: etmefe karar nr. İtalyan • Yunanistan den bahleden bir nutkunda fU .C:zle- tnunca u.ylat ycktır. Vapurda bu. çı gemilerine karp açtlkJan tedblt le~~! bir iataqo!;:8 d== 
miştir. Graf Spee kumandanı •• ha. Aramıda Dostluk rt ICSylemlftir: lunan yilzlene Amerikalı )'Olcu dl. harbtnl takbih ediyorlar. ::1:C:i:"or~eı Jı k e in... it.ali 
raketiyle, J'•Dıl•n tenfsls harekete A··-- zo I .. &) Atlna f ... _ ... ,._ 1. .. ı.-'-1 taratınclan ao - ler bir -N11')a hanılret edeceklu l'llkat ........... _ ... ,tereDID Alman • ' D-ILI "'• in ........ : Bir L 
9'tlralı: etmediitnl slstermlt ft se. ~ ~ - a anll ~ .,_.UUJVD.& •-.--· • .... - Aa19&& 11! ~ e .. _...,,W&"o ayaa 
ı:ılsbdn lJnltetine tn:tedlk bir mahL bildiriyor: 35 Alman tahtelbahlri 1.ahrlp edllmlt dlr. l8hll1ertne brp yem taarruz UIUlil evvel (Termlnfla) e vanp, ferahla. 
7et vererek Amiral Von Spee'nin Dün alqam, İtalya Mlllt Terbiye ft bbim bahriyemiz de 10 tahtelba- Danl:marb bandıralı 1950 tonluk ku1lanımp baf1adlklan 'blldirlll)'Or. mak lata-. Yahut ıa. rötan vardır. 
anTDMla bir' atlam olduiunu ispat Nazın Bottal 19refine verilen ziya· bir batudı" demlftlr.,, Boge ve 2780 tonluk Yytte vapurla. Verilen malılmata gôre, dün aaat 8 ::.:pam~ :~~'!,.lfY1•J:: 
etmletlr. Amiral Von SMe'ni11 1'en. fette BafV8kll Metaksaı bir nutuk Bu haberi veren ngaro gazetesi 1'DUn ela batımmndan 1e>nra, Danl. da ve 14 te iki bllydk tııgUb bom· 1arken = · ai d an • 
dlsl nıail6p olacalını hile bile fnPi. söyliyenık numlan Ynn..- milletinin N8Zll'Ul fU tazlerl llive ettllfn! 7azı. markanın harP bafladıktıınberl ZL bardıman ta)'1Uell ylbuz bapna Al.. Jar n-. l~ua~~ b: t=~~~i 1isl"'!'le lıar'be ......... ve pmisl ile -._. _ .. • vullD ,,_ J-
bl•"lde batmıstı. Duçenln kiyuetll idaresi altında re- yor: )'iatı 8 vapura ve 80 oluye balil ol. many:anm Buıtum ve Hönıum flsie- mm.-. 7aptıklaanaa, yani •elL 

Vem Spee'nin adını tasıyan nrhb. fah bulan utl İtal)"an milleti Mk- "Sim yepyeni bir m6jde vereyim: maktadır. rin1 bombardıman etmlflerdlr. 1ncL U1derlae •01nn...uı.aı-. Ama, hela 
•• 1A'V1k olan ilıbet te huvdu. MU. kında besledtlt hilllyata teıcOman l'raw bahriye kuvvetleri iki talı- Alımn maJQ1n.1ta DU8J'8D, .Arca. llz tayyareleri kendl.letlni takibe çı. kalabalık btuyonb.rda .,i:atır.ı I"• 
P11alelerfn buna mlnl olduln anla. olmumı rlca etmiftir telblıhlrl daha denizin dibine gön- DM vapurunun kumandl\nı da bir kan Alman aftı ta))Mtleri iberlne :!f;. ~:va11i':uı: "~ 
~~or.d FaJı:atrdVi~ kSpee nmll !ısının Botta! bu nutka m~3bele ederek derdiler. Bu, hemen ilin edilecektir. İnglllz harp pml•inden .. clu.!,, em. mitralyöz atep açmlflardır. Tanare- kı :e >':anı v.::: J• 
aunıen anı, ve s• .,.... o namu. ... , --~ 'L.-..11.Jt- b b ıkt • 
sunu kurtanmı. ve selefinin hatırası. tahsı ve prü arkadaflan hakkında Harbin bafmda 80 kadar olan n- ri lmıı ve harp gemial, bu emri ver. ler ..._.. ~re '>m a att an Ben, seçende hiJ1e Wr istasyon .. 
na arık alınla kavusma~. gösterilen gQze1 ka~ulden dolayı man tahtelbahlrleri, bakınız kaça mek için bota bir mermi atmqtır. aonra ortadan kaybolmuf]ardır. Mu. lteklerken, •tr tnDınJ' arabası••· 

minnettarhlmı blldirınif ve fÖYle indi,,. Vapur, bu emre itaat etmlyerek tam hGebe 15 dakika sClrmilftiiT. ~mnW• ı::.::,. ıe::~~ •= 
Amerika Bitaraflıiı Muhafm demiftlr: Dün kendi kendini babran Kolom sOratle bra IUlanna ılrmele ma. Londra. 20 (A.A..) - Kral, Alman le _ .... 08 Mt kifllik yer varken, 

için Tedbir Ahyor Kıu bir zamanda Yunan mınetı.. bolun IH tayfan Tuscalaer adlndakl vaffak olmuftur. Emri veren lqnlz mUmatıab maylnlertnt ~arım aaat.. darmadı. Ben de arkadan plen 
ne. yeniden nizam, o~teye derin Amerika zırhlısı tatafından turta. harp gemkl flmdl Everclade limanı ten fazla tetkik etmlfttr. Amlra1 Cey tramvayda natlatblnn 11 JDamarala 

Nevyork, 20 CA.A. \ - ltuiclye a. bilrmet ve devlete kunetle ı..a1.ı.ı. nlmıftır. M'.ilrettebat Elifi ada1ana açıklannda tam kara sulan budu. mis bu maylnlerln mekanizmam hak· kontrol memarana tlklyet ettiırl. 
mumt kltibl Vella, Blrleftc Amerika .,...,._ Memm lkibnln ~ olduiunü 
•Gkılmetlnin Pauma konferanaı ta- h•alJatım aplamıya muvaffak ol - çıkanlımfbr. dunıda demir atmq bek!emektedlr. kmda kendillne babat vermlfth'. tereddttt ed pbl llrtındtl Bea .., 
rafından bitaraflıldan llln edileu mq 01- IDGmtaz devlet aclamma Torpillenen lnailis nparlan Franm donanmaaı kumandanı A. ~tlali ma)tnı.den 6ç Jib, dört lir ...._.:r •'Peki! 'hJaldk ecledıl,, 
.ıara vlJd olacak yeni bir tecavüzü Duçenln ,.,.mını ptirınelde mUfte- 4373 ionluk City Of Kobe vapuru mira1 Darlan, Londraya gitmek ilze- yüz tanem toplatlhmf ft m-amz bir dedi. Bir haftadan fulam, ne ,. 
ınenetm k i1ze şiddeti! tedbiri birim. Şimal denizinde bir Alman denlzaL re bUC(in fqllterenln Cenup aahlllne hale aetfrllmlttlr. c*ta. ne .... ! 

e re er z - Tramvay ltlr lstuyonda •• 
alac&lmı beyan etmlşt!r. raJft• Kapa bpü. o.rtdakl >'*" 
Polonyalılara Göre Rll8)'ada br,J'l ~:..=~·~;,ineeye 

Kanpkiık Var War araba kalkıyor. Blletçller b-

Polonya hududu, 20 (A.A.) - Patt • ~ Uıfuaı-1---- M ._,11..__,~•--ı• _,_ ft •Ula calıp•..._ 1lhl .. buna eesant edenlemek- Pi apnakla megul delil· Oabınn 
AJU81 RUl)'Ulm Cenubu Sartdalnd "__....,. _ __,_...,..,.., ...,. merakı, ceu vermemek l(ln kapıla. 

• J,.a.~A W" .__ ~._._._ .at__ a:- te 1•- Beu1a a,nl 181dide laareket etm.l om mn. n bpamalr, llalltuld tramvaym b-
lftgkle artan patırdılar hüküm dr. --r uurc,..., ,,....,.,..,.,. Almml.JCIJWI ,,.,.. M' ltatbbtftılnn ... Mri7• pıauu ll(l""tian leerl slnnek lnıktm-
diiiüni ve J>Ub .. a .. erler arama. fi lıdtWlt ettilıleri a6loAmnn nefieelerlni awdı * aı nren hlr usul beals k91fed1Jm1' 
.. wenkfen •-.a..a•-ı _"'.u . .lh ... m"' __ t_..__._ ... ;_ lıi.• •- d..a.a1c11r ki! •• ,,,_ ..... ~ ,,,_.&AUfYA... .... ................ ..,._. • ı..ıw- ROlllll ..-ıelerine oera .. bir,..,,.,.. MI ....... 

tw1c11t ldmeelerin lilJ'IÜM •önde. •/Mwli Nırp sin ..,,.. eWJa.,..,,,eılir. •• ..,., Lii6lin ,..,_,,_. Ue mwini AlmcınLırr ,. Kapıyı armak için uılıp ta. tnm. 
rlldllinl haber Yerbe .._ &..!_ -JLı.ı_. ... _.__ ... _ -MJaz .a.-a.ı.-.ı• ·- . ". .. vay kalkana adamı polla enseUJW: 

._,, VU' ,,....._ • .,.. •--... ~· ...,...,.. --· rtlhnll• w.,.. ...,._ eılilıni. laltot İllfllft ltiilı- Demek ki; binse bir ttlrlll, blame-
A.lmanlarft Göıe Bindistancla oereeefi ..,lııd, _.,, c.,,6-ia .,..,.,.., .. "°' -ıs Mıma inla .-1:1---:-:. • Wr ttlrll! 

f__ 1rP n11ı1 ~---r-· Ne yapacafız? Binelim. mi? Bin-
u7mı •R ..... olaealıfır. o,.,. ifin 1--' """'• ,.,,__. * mlyellm mi? Biaenek, Jwasl b.._ 

KAbil, 20 (A.A.) - D. N. B. ajan. ,,.,,. tlefiltlir. Herp7f/en eoo.ı lltılılll ııc.r.ı 9 PoloaJ"a htWhnetl. istlhbuat •• .... ıt merknl tara. dan ıttetell•? Acık kaprclan mı? Ka. 
nnm Hindistanm ŞiınaU Garbi hu. .,., flarWere """""""*"· Ç""'8 ..,.,...,. fıMaa ...-O-Wr tehllide, Alman Propacutla Ne- pah kapıdan mı? Açık bpıdn cire-
dudundan öğrendijine göre, VezL llNlllw 79f'ine ,,,.ı ......,.. .,. ...,. ...,,,,, ..,.U Jlklek ..... ......_ ltiriaia Berllaer Binen :.~ kapıyı biletçi mi ll(•cak? Bb 

r1standa1d isyan barebtleri ıenlfle.. ,,,,,.,,_ ....... '°" ,.,.. ...Wat olacüfa. oı.. Zelt1lllS ............ latifar -- .... ..akal•lne siıe, 3 - Dalla ini• ........... tnmva. 
mlf ve uller, Vazmak clvırında İn. ırt06il ..:___.L..;.__,_, .!I- _ __,,~.__"'*Ad- AJm.u Jatlk.._.bda, lakat •lnkıı•nnt 1'1r Polonya .ın. 11 bWınp, 70ıculann yansı toblr-
giliz öncülerine taarruz etmlflerdir. ~sn ... ,,_AA __ .. _ Jeti felldllal ••~ •qb, •Ullda Abıwi)'llJ• lan dl,JdllOyorlar. Kualu ol•yor· 
Burada kanlı müsademeler olmut- l.n ,,,,.,.,,_ ..,.......,.. P~- .. ..,.. .lllaak NUea aruhteld PoloQah alaallJi tam .... tar. Bain'Ui, ~aln'an. 'k6f8r eden oluyor. 
tur .J_a._ 6i--L .-a -:ı LL.ı-U-.- ..._.ı_ı~ •-·-~ _.__._.. ı.a_a... ı--"--~a.. B -L-ıı Ba da 7olsm 'bir 1197! Eler yole8)'11 • - cıcına '"._,,...._....,_ .... ._.....,,_~ ,._ ... , .. ._e •--· llyw-·~· u. ..... , IOkala atmak ltamp, ,..kanH• 

D. N. B. ajansına IOre, dallık hu. ~. V~ 6m.r.u. AruNf»M7i... Almaalana a.ta•ıet ..... ...nlkleri ammal ..U tut111t fırlMmak daha k..tinne olar. 
clut mıntakumdalrl bütün qlretJer ...ı ..,u .._,___ l'luk'aa emrhMlekl .,.. --a-wı-....... Yook! Mabat 'bu delll ... ,,_ıc.:ru. _., __ an..,,...,.,.__,,_.-.. ı-...---~ Ln-

llyan halindedirler. Teltlllde, .. ü.U.la 8Clldı ......., te'Mrls etthilJıor. tram••J"a \IMlnnek be, l(erhle-.ı ... 

K.. .. Ha * * rln, ~ ~alan. tlqandakile. omur :ft8l1 . •- .. ._ .. _ a. ~---- _. . 9 •-1-:L- • ~.a.1.ısJUJ ~~-·Hı~ .. _.. -=-" rla ~ s1ımeı.ı Mtmı .. • ara. Ankara, 20 (TAN) - K6m0r bn. ~ ae- ._..... aauwna :a•..... --.-- _..,., _._...,. ._.,. uuwn le•--• ..,. bhbrmalab! Yoba tnlllftJ'• 

zasmın mmetleştlritme.I tçin Mec. ili .a.. amlolf e-'ia ,....._ ........... '* llqU 6ir ı.w. nıfr,,_ ...,.,.. ı.,l.ınu,tir. B•,...,.. 1ar ~e .. pm1 aa.•• .ı-.. ...._ 
Jile verilecek projeler hulrlanmB.. _........ " lullll .....-... wwwvW ...... i8M - ..,.,, ..Aırw .W-lif ..,,....,.., .. itin ima ..... ._ • ftf? Pek ..... 
tadır. ~. n.. ki. ltb Wll laee Po1ea7• atlan Nlt •.ter. Ascm an'hal_. 

Dikilide 7'ebele flrlla tetkllltı de ......ı olulan kaW fltmiı n muit. ~· c 1111"-' ,,. • .,_, ,,,,,.........,,_ ,.,,We- da ldlt etllnler ıie .. ıa1tnn IObldua 
Dftdli, 20 (A.A.) - Dikilide yeni. btua ...... halara Wnr t.teinfnu wı,. ttt. nili;rer. B• ,,.,,,, .. aonrcl, 6t ....W •ltif elil- d6ldl1melden bmalınm! 

den dört saniye süren w hasar yap. _.... a. llllN•et wak ._ llideda ....... ,.... wı .-,,a. .C - TrulYQ'da .-a ._. 
mıyan bir zebele ~· <LAtfm •JfaYJ cevilrtll..V: 



' TAN 21 - 12. 939 .......................................................................................... 
BUGÜN 

i P E K HUCUM TÜRKÇE 
S Ö Z L Ü 

'RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
l'iirkiye 

Radyodifüzyon Po9talan 
Radyosu Ankara Radyosu 
Dalga UzunluA'u 

Sinemasında Heyedm - Dehşet ve sergüzeşt filmi 

1 
TiYATROLAR 

-
Şehir Tiyatrosu 

Tepebaşında Dram kısmında 
.Bu &IC$am saat 20 30 da 

e YELPAZE. 

-<>--
Komedi Kısm1 istiklal caddesinde 

Bu akşam 20,30 da 

elKIZLER. 

--<>-

1 
MAL EK 

ZORAKi HAYDUT 
TÜRKÇE SÖZLU 

Taklitli, eğlenceli ve kahkahalı 
komedi. Yarından itibaren 

TAKSİM 
SiNEMASINDA 

Sinemasında 

Tatil haftası münasebetilc fevkalade bir program: 
Büyük ve küçüklerin hoşuna gidecek müntehap bir temaşa .. 

1 • CANBAZHANE KRALİÇESİ 
Canbazhane ve varyete filmi.. Gülmek ve göz yaşı !ilmi... ve Fransız 

PİERRE LARQUEY SHİRLEY TEMPLE CHOUCHOU 
Tarafından Fransız sinemacılığının bir harikası 

2 • ÇILGIN MEKTEPLİLER 
Yeni danslar şerefine gayet güzel bir film 

1 İlfıveten: YENİ FOKS JURNAL son dünya ve harp haberleri 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A.. P. 31.7 m 94R5 Kc~ '20 Kw. 

Perşembe, 21. 12. 1939 

12.30 Program ve Memleket ~aat ayarı, 
12.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri, 
12.50 Türk Müziği: Halk türkülerı ve o
yun havalan. Okuyanlar: Sadi Hoşses, 

Mefharet Sağnak. Çalan: Sadi Yaver A
taman. 13.30 Konuşma (Kadın saııti), 
13,45 - 14.00 Müzik: Hafif Müzik (PL), 
18.00 Program, 18.05 Memleket ~aat aya
rı. Ajans ve Meteoroloji haberleri, 18.25 
Müzik: Radyo caz orkestrası. 19.00 Konuı,
ma, 19.15 TilrkMilziği. Çalanlar: Fahire 
Fersan, Vecihe, Cevdet Çağla, İzzettin 
Ökte. 

1 - Okuy•n: Melek Tokg3ıı:. 

Halk Opereti 
E~ki Çağlayanda Bu akşam 9 da 
ZOZO DALMASLA (ENAILER) 

ı~-----·-----' , ________________ , , __________________ , 1 - Rast peşrevi. 2 - Lemi - Rast şar
kı: (Sazın gibi sinem dahi), 3 - Sadi -
SegAh şarkı: (Ruhumda ölen nağmede), 
4 - Mustafa Nafiz - SuzlnAk şarkı: (Sen
siz bu sabah), 5 - Neyzen Burhan - su ... 
zinAk ~arkı: (Hayli demdir), 

----------------------1 Dünyanın en büyük Filin Şirketi 
,.Meccanen kravat mı? .. 1pckli gömlek mi veya kaşkolmu? Yoksa Paramunt'un 939. 40 

KA YİP - Liman id<ıresinden al. 

dığım 3358 numaralı sandalcılık eh
liyetnamem ile nüfus 1<iığıdımı kay. 
bettim. Yenilerini alacağımdan hü_ 
kümleri yoktur. - Rizenin Taşpınar 
köyünde Molla Ahmet oğlu Rıza 1 
Taşpınar 336 doğumlu. 

kı§lık kömür mü dağıtılıyor .. Hayır ... Ya Öyleyse'! A • 

F E R A H 
'1;:7 v Prodüksiyonuı:ıu LALEFILMER angaje etti. .. A Z A K Ô~ Ilk büyük Film 

GECE YARISI KONTESİ 
il - Okuy•n: Necmi Rıza Ah11kan. 

1 - Arif Bey - SuzinAk ııarkı: (Bir dil 

ki esiri gam olur), 2 - Rahmi Bey - Su
rlnAk ş;ı;.kı: 

0

(Blr-sihri tarap), 3 - Arif 

Bey - KürdillhjcazkAr şarkı: <Dı1şer m! 
şanına), 4 - Suphi Ziya - KÜrdilihl~az
k5.r şarkı: (Bir gamlı ~zanın seherinde), 

Sinemalarının önündeki bu kalabalık ... Bu cemmi gafir .. Neye top
lanmış'? .. Tramvaylar ne 1çin müşkülatla işliyor? Ahali ne için ser. 
bestçc geçemiyor? Otomobiller neden durmadan korna ç:ılarak geçL 
yorlar~ Anlaşıldı .. Herkes öğrendi ... Ve sevindi. 

bir mesele. Gerçi, her yolcu parasını İstanbul sinema meraklılarının dört gözle bekledikleri LALE'de üç 
hazırlasın! İdare, kimseye para boz- haftada 100.000 kişi larafu,dan seyredilen 20 nci asrın narikası 

KLODET KOLBERT - DON Al\IECHE 
MARY ASTOR - JOHN BARRYl\IOR 

FRANCİZ LEDERER 
Önümüzdeki Pazartesi günü 

matinelerden itibaren • 111 - Okuyan: Sem•h•t Özdonaee. 

mıya ı:!'c.cbur ~eğildir, diye bir lafı VATAN KURTARAN ARSLAN 
var. Lakın hakıkat eşyaya uymadığı 

1 için, bunun hükmü ancak lıiisnüni. B ·k· · d · , d " ·ı· 
yetleri \'eya ufak paraları eksik bi- j u ı ı smema a aynı zaman a gosterı ıyormuş. 
l~tçile~in, yolcuları hırpalamak iste. _. FERAH'DA SEANSLAR 1 AZAK'TA SEANSLAR 

ı'-•L AL E SiNEMASINDA 
1 - Mahmut CelAlettin Pş - Karcığar 

şarkı: (Vah meyus! visalindir). 2 - Sel. 

Pınar - KürdilihicazkAr şarkı: (Askınla 

yanan kalbime), 3 - Rahmi Bey - KOr

dilihicazkAr ~kı: (Mahmuru ııevki~), 
4 - Rahmi Bey - KürdilihicazkAr sarJG: 
(Gönlümü başka emellerle), 

dıklerı zaman meydana konu~·or. Bir 11 - 1 - 3 - 5 - 7 ve 9 da f 12.30-2.30--4,30-6.30-8,40 da •• 
kere bu lafı kaldıralım. Elinde a\·uç -----------------
8\'uç ufaklığı olan biletçinin, ~ olcuya ••••••••••••••••••••••-~ 
para bozması bir \'azifesidir İdare. 
nin de, karı bunu icap eder. Bozmaz.. 
sa, yolcu binmez. Binrneyincc de i. 
rat azalır, 

"- Binmezse, hinmesin!., di:remt"
yiz. Bu idarenin ilk işi, halkı t~sıını. 
ya hizmet etmektir. Bu hizmete mu
kabil para almak ta bir haktır. Fa. 
kat o \'azife, bu haktan ev"el gelir. I 
Bu arada bilet arkasına yazı yazmak 
diye bir usul var. Harbiyede inecek 
bir adam, liranın üstünü alamayınca 
ya Şişliye kadar tekrar bilet. alıp, 
depodan parasının üstünü almıya, 
yahut Harbiyede inmeğe ve bilaha. • 
re tekrar parasını Şişliden aramıva 1 
icbar ediliyol'. Bu, fena ve cıakat bir' 
usuldiir. Hele kadın, çocuk \'e ihti. 
yar gibi, hakkını sıkıca mi.idafoadan 
aciz olanlara kar '· bazı biletdlerin 
aldığı tavırlar, ç.;k defa kant ~vnak 
yolculan ise karıştırrnıya sevk.ede. 
cek çeşni alıyor. 

Bunu da bilet~ilere öğretmeli ki; 
hasta o idarenin direktörü olduğu 
halde, aldıklan aylıklan o yolcular 
verirler. Eier o yolcular, o paraları 
-vermezler veya veremezlenıe, bacıta 
direktör olduiu halde, idarede calı. 
$anlann hikmeti viicutlan kalmaz. 
Bunu diisünmesek bile bir medeni 
m emleketin, bir bii.yiik şehrin nakil 
vasıtasında çalı anlar, tasıdıkları a. 
damlara karsı nazik, celebi, Y(' iJti. 
fatkar olmakla miikelleftirlel'. Borc. 
ludurlar. Bu farz, o idare. helediy~. 
ye, ''ani halkın eline geçtiktt"n sonra 
büshiitün artar. Ben, A nuoada Yol. 
cuları kolundan tutup, arabaya bin. 
diren, elindeki paketini \'C;\'a çocu. 
ğunu alarak, onun inip, binmesine 
yardım eden memurlar gördilm. 
Gözlerim yaş&Tdı. insani hareket ,.e 
terbiyeli olmak ne tatlı seydir. Hem 
zannedildii:i kadar ıtüç te değildir. 
Bir kere denesek! 

İşte tramvaylarımız İçin dilekle. 
rim! 

- Denizleri kudretine esiı eden Kaptan Blod ... • 
- Ovaları atının nallarile altüst eden keşif alayı ... 
- Nihayet goz kamaştıran renkleri ve tarihler yaratan azametle 

dünyaları sarsan ... VATAN KURTARAN ARSLAN 
FHmlerinin kahramanı 

BRROL 
EN SON 

F L Y N N 'in 
ZAFERİ Türkçe 

ÇALINAN TAÇ 
Gördüğü inanılmaz rağbet üzerıne yalnız dört gün daha gö'>terilecektir. 

L A L E SİNEMASINDA 
İlaveten: YENİ METRO JURNAL 1 

~---------------·---------.... , 
10 Ton Göztaşı Satın Ahnacaktır. 
İstanbul Ziraat Müdürlüğünden : 

Asgart yüzde 98 safiyette ve muntazam. saiUam !ıcılara mevzu olarak 10 
ton gôz taşı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedel 2000 liradır. 
İsteklilerin yüzde yedi buçuk muvakkat teminnt1arile ihale tarihi ..,lan 4/1/ 

.940 perşembe günü saat 14 te Vilayet binasında Ziraat Mubayaa komisyonuna 
müracaat etmeleri. (lo-156) 

Müvezzi Allnacaklır. 
İstanbul P. T. T. Müdür1üğündcn : 
Beş sınıflı ilkmektep mezunu bulunmak, yaşı 20 den asağı 35 den yukarı ol-

mamak üzere İdaremiz. servislerinde mı.i vez.zilik isteyenlerin 
1 - Dilekçesi, 
2 - Mektep şahadetnamesi, 
3 - İyi hal krtğıdı, 
4 - Yeni tarihli çiçek aşısı kAğıdı. 
5 - 5 X 7 ebadında üç fotoğraf, 
6 - Nufus cuzdanı. 

ile 29/12/939 tarihi akşamına kadar müdürlük idarr kalemine müracaatları. 
( (10558) 

Siz bayılacaksınız! Ylızünüz öyle bır renk aldı 
ki, aynaya bakınız, derneğe cesaretim yok. Benim 
basit, dümdüz hayatım bundan ibaret. Bazı şeyler 
mi sormak istiyorsunuz? Soracaklarınıza cevap ve. 
ririm ama, metin ve gözü kuru olacağının dair 902 

verirseniz. Sorunuz, öyleyse .. 
- Kermanşahta ihtıyarca adam, dediğin adamuı 

adı Sevdimali mi idi? 
- A! A! Siz Sevdimali'yi tanıyor musum.ı.z? E

vet. 
- Söztimü kesme! Orta yaşlı kadının adı Terbe. 

yaz'dı değil mi? 
- Beni şaşırtıyorsunuz! Sevdimalı·nin karısl 

Terbeyaz'ı da tanıyorsunuz. 
- Karının adı Bebek değil mi? 
- Susunuz! Onu söylemek yasaktır. Onu valnıı 

merhum ane:si söylermiş! 
- Oteki adı, yani asıl adı Ruhurevan mı? 
- Siz bir şeytansınız! Siz bir kont Kagliyostro· 

sunuz! Siz bir Mefisto Falessiniı! Siz bir Satirsiniz 
Ben, ben, işte. asıl, şimdi karımdan şüphe etmeğE 

başladım. Siz ne hakla benim karımı kendi hesabı. 
nıza hususi hasta evlerinde tedavi ettiriyorsunuz~? 

- Dur! Sus! Karının annesine gelelım. Annesi. 

nin adı Şirin mi? 
- Sen bir büyücüsün be adam! 
- Hayır! Değilim! · 
- Ya nesin? Ya nesin sen? 
- Ben mi? Ben .. Ben .. Senin .. Kayın babanım1 

Doktor Ferhadın ayağa kalkması ıle yere yuvar
ıanması bir oıdu. Bayılmıştı. Behzadın sınirleri büs. 
bütün boıuıdı1. Baygına su, kolonya ~etireceği.ne 
masaj yapacağına, başına. dikildi, gözlerinin akı bü· 

yüdü, sesi kc.lınlaştı, iki elini iki böğrüne dayadı, 
baygın doktorun sapsarı yüzüne bakarak söylen. 
nüye başladı: 

- Sen, benim k~yın babam! Babasını arayan 
~evgilı karımın öz babası! Zümrütmisale varıncaya 
kadar Ferhat diye haykırtan Şirin annenin sevgili 
kocası! lyi, ;yı ama. senin bilhassa senin inanman la
zımdır ki, sımin yirmi senedenberi aradığın sevgili 
kızın ve benım sevgili karım namusludur' Ben on
dan bir arun milyonda biri kadar şüphelenmedim. 
Senin d<> bilmen lazımdır ki, ben bebeğımı gerçekten 
boğmadım. Parasızdım. Para bulamazdım. Doktor 
Ali Vahidin kJrağında ölen bebeğimi pul parası, 
bekçi, imam, belediye parası olmadan gömmek için 
ben bir çuJt.ur kazdım. Ben ne şüphelenen kocayım, 
ne bebeğin; boğan baba! Bunu sen bilmel:sin kaym 
babam! (Karnına bir tekme vurarak) buna "'en inan
malısın! Sen çok ıstırap çektin, onlar çok ıstırap çek. 
tıler, ben çok ıstırap çektim. Kalk bre adam! Kalk 
bre dünyanın t!D iyi adamı! (Yüzüne bır tekme vu. 
rar.&.k ) Kalk ulan! Bana şüpheli kadının kocası di. 
yorlar! Bana bebeğini boğan b ab a diyorlar! Hepsi 

·. inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları . 
. , . / ' . 

Cinai Miktar Muhammen B. % 7.5 temi. Eksiltmenin 
Lira Kr. Lira Kr. ıekll saati 

-----
Kolonya kabı 4 adet 2'l00 210 Açık ek. 14 
KarnbUk Kok 60 ton 1110 - 83 25 • > 15 
kömürü 

1 - Şartname ve pl1\n mucibine!! dört adet kolonya kabı ile mikdarı yukarda ya
zılı kömür açık ek iltme usuliyle s3tın alı nacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat temlnatlan, eksiltme saaUeri hizaların
da ya7..ılıdır. 

III - Eksiltme 27/XIİ/939 Çarşamba günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Kolonya kabı şartn::.ımesi her giln sözü geçen şubeden parasız alınabilece
i gibi pliln da tetkik edilebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme ıdn tavln olu nan gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa-

ralariyle birlikte mezkur komisyona gelm eteri. ( lC\256) 

İstanbul Mıntaka Liman Reisligındcn : 
Mm taka liman reislikleri ı<;in makin esi de dahil olduihı halde üç adet yeni 

motorbot inşası kapalı z.arf u~ulile eksiltmeye konmuştur. Tahmini beıil!li !HlOO 
"dokuz. bin altı yüz,, lira % 7,5 teminatı muvakkatcsi 720 "yedi yilz. yirmi., lira
dır. 

İsteklilerin teminat makbuz. veya bankı\ mektuplarını ve diğer maH ve tica
ri vesaiki mutcberelcrini ve bu işlerde eh liyetl olduklarına dair Miinakn15t Vekli
letinden alınmış ehliyetnamelerile birlikte teklif varakalarını 2490 numaralı kanu
nun 32 inci maddesine uygun olorak kapalı ve mühürlü zar nar içinde eksiltme 
günü olan 5/1/940 perşembe günü saat 15 den bir saat evveline kadar Galatada 
Rıhtım üzerinde Mıntaka T..im:ın reisliği satın nlma komisyonu riyasetine ver
meleri ve şartname ve resimleri almak isteyenlerin idare şubesine mUracaatları 

ilan olunur. (105~!1' 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlü~den: 
Kilo Cinai 

4000 
5000 

10000 
2000 

21000 

Silindir yağ'ı 

Buhar makinn yaITT 
Di::el makina yağı 
Gres yağı 

30-11-939 tarihinde ihale edilecefi evvelce ilfın edildiği haMe talibi zt•hur etme
yen ve muhammen bedeli (7fiOO - yedi bin sekiz yüz) lira olan cins ,.e miktan 
yukarda yazılı yirmi bir bin kilo muhtelif makine yağının ihalesi kapalı zarf u
sulilc 29-12-939 tarihine rastlayan cuma günü saat on beşte Galata "ıhtımındaki 
umum müdürlük binasında tvplanacak olan satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Muvakkat teminatı (585 - beş yUz seksen beş) liradır. İstekll1erin teklif 
mektuplarını bildirilen vakitten bir s::ınt evveline kadar komisyon reislığine tevdi 
etmeleri lll'z.ımdır. Şartname~i her giin FÖZ ü geçen komisyonda görtile'>ilir. (10312) 

zanmış. 

,!------~ 
iHTiRA ILANI 

"Müstevi 1skara ile teshin U
sulü,, hakkında alınmış olan 
10.1.1936 günlü ve 2055 sayılı 
ihtira beratı bu defa mevkii 
fiile konmak üzere ahare dev
rüfcrağ veya icar edilece,ğin-
~en talip olanların Galatada, 
Iktxsat Hanında Robert Ferri'. 
ve müracaatları ilan olunur. ' , 

• 

Mojik Saç [k ~iri 

Saçfarınızı dökülmekten, kepeklen-
mekten korumak için muhakkak Majlk 
saç ekslrlni kullanınız. Derhal tesirini go
rürsiinüz. Saçlan büyütür, köklere yeni 
hayat verir. Bir tecrübeden sonra netice
ye hayret edeceksiniz. 

Halsiz! iği ile şiddetli bir mücadele ederek lazım 
gelen •J.~ tedaviye başladı. Komşu dairelerd•n yar
dımcı çağırmak aklına gelmiyordu. Kollarım Beh
zadın koltuklarır.dan geçirerek kendi yatağına ka. 
dar zar zor siıı Wdeyip yatırabildi. 

yalan! Kalk! Haykır! Beni müdafaa et be! 
Ve bir sarc. aksesilc o da yere yuvarlandı. 

• Dckloı Ferhat ayağa kalktığı zaman beyni u-
ğulduyordu. Apartmcihın derin sessizlıği ona bu 
dehşet vermışti. Hafızasını toplamağa çalışıyordu. 
Nice zarr.andant:eri içinde peyda olar" ihtimaller, 
şüpheler, ümitler tahakkuk etmişti. Acaba bu bir rü. 
ya mı idi? Şehı~mini civarındaki evinin yerine başka 
bir yer! Burası neresi? Ona sevgili beheğmı müjde
liyen kim oldu? Yoksa delirdi mi? 

- Eğer delirdimse ne mutlu bana! Olünciye ka. 
dar bebeğin: ::ıulan bir baba saadetile ya..?ıyacağım. 
Fakat bunları bıı deli düşünemez. Delirmedim. On, 
on beş damla N evrol Cemal alınalı. 

Karşıdaki ılac; dolabından Nevrol Cemal almak 
için yürüdü. IK•r.ci adımda ayağı çarptı. Eğildi bak
tı. Bchzadı gö:-dü Ve birdenbire hepsmi hatırladı. 
Fakat Behzadm serilişi Ferhadı çok ürlnittti. Beh. 
zat sırtüstiı, upuzun uzanmış, başı sağa kaymış. Ren. 
gi uçmuş, dudatdar morarmış ve dudaklarının sağ 
köşesınden san köpüklü bir salye yerdaki halıya u.. 

Gevşek sinuleri gittikçe gerilmiye başladı. Bu 
gerginliğin az süreceğini, ondan sonra reaksiyonun 
başlayacağını bıliyordu. Tam gergin halden istifade 
etmek ıstedi, kız:nın yattığı yere telefon etti: 

- Hastamı şımdi görebilir miyim? 
- Af buyulunuz doktor bey, hastanız bugün.:: 
- Ey ... Ne o~du? Bugün .. Söyleyiniz .. Yoksa öl':' 

dü mü? 
- Am;ın do~dor bey, telaş etmeyiniz. Hastanız 

bugün her günden daha iyidir. Ilk defa- ıtonuştu. hat
ta güldü, rahat uyudu. Müsaadenizle sôyliyelim ki, 
bu vaziyette bir hastayı sizin hatırınız ne kadar bü. 
yük olursa olsun, sizi darıltırız ama, onu rahatsız e.. 
demeyiz! 

- Çok !e~ekkür ederim. Bana bu müjde yeter. 
Oğleye doğru Behzat seslendi: 
- Baba! Baba! Kalk! Benim yüzümden sen de 

rahatsız oldun. 
Yatak odastadaki koltuğun içinde azgın büzgün 

bir halde uyuyan doktor Ferhat gözlerini açtı: 
- Bem mi çağırdın oğlum? 

- Evet baba' Ben kendimi senin yatağında buı 
dum, seni de !tarvolanın ayak ucundakı koltukta. 
Bize ne oldu 'r Bız çıldırdık mı, yoksa yeniden hayata 
mı doğduk baba? 

Bosiuk. bitkın. hafızasız bir sesle: 
(Devamı var) 



21.12 - 939 
s 

'.l A .ti 

21 !lkkanun 939 

TAN 
Muharrir, bu yazada buhran yüzünden bina inşaatında 
ele alıyor ve buna karşı lüzumlu te clbirlerin neler 

rastlanan 
olduğunu 

güçlükleri 
anlatıyor: ıa~~ıAA;m 

ihtikar Maçı 21.~-z..~'l ABONE 
TCrklye 

SEDELI 
Ecnebt 

1400 
750 
400 
150 

Kr. 
• 
• 
• 

1 Sene 

11 Ay 
S Ay 
1 Ay 

2800 

1500 
800 

soo 

Kr. 
• 
• 
" 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet surasfyle 30, 15, 9, 

3.5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 25 kunı~tur. 
Cevap fçiJı mektuplara 10 kuruşluk 
pul iırwe!f lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

o o o 
• 

Buhran ve Bina inşa 
Etmek Mecburiyeti 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Ticaret Vekili Namıi Topçuo~lu, 
muhtelif ticaret şubeforine 

mensup tüccarlarla yaptığı bir içti. 

mada diyor ki: 

Muallimlerin 
Mesken Bedeli 

D ünya vaziyeti, diğer memle
ketler .e;ibi bizim de inşaat 

faaliyetimize tesir ediyor. Bizim 
gibi, malzeme istihsal ve imal ka
biliyeti mahdut olan. bilakis bu 
malzemeyi hariçten alan memle
ketler buhrandan ileride, şüphe
siz daha fazla müteessir olacak
lardır. Son üç aylık harp devresi, 
bize Avrupa buhranı devam ettiği 
takdirde önümüzdeki mevsimde 
inşa faaliyetimizin azalacağını tah
min ettirmektedir. 

Yazan: 
le muğlak ve pahalı inşa usulle
rinde aramaktavız. Betonarmevi 
hiç lüzum olmadı,r, halde, Anado
Iunun en küçük kas:ıbalarına ka
dar, köy mekteplerine, evlere. be
lediye subelerine .... vesaireve ka
dar soktuk, medenivet icabıdır di
ye fabrikalarımızda, imnlathanele
rimizde. en lük-ı seramik vesair in. 
şaat1 takbih ettik, tek katlı evl,,.r
de bile. betonarme dô$emeleri ka
nunlar ile mecburi kıld•k. 

"Bugünkü Türkiye İmparatorluk 
Türkiyesi değildir, bugünkii şartlar, 
1914 teki şartlara benzemez. Bugün 
sanayileşmiş, ihtiyaçlarının büyük 
bir kısmına kendi sanayii ile revap 
veren bir Türkiye vardtr. Fiyatları 
yükseltmek için normal hiç bir se. 
hep yoktur. Tüccarın dö\'iz vesaiı 
hususlardaki müşküllel'ini de halle 
ha7.ınz. Bu dost elimizi tutanlara 
yardım, tutmıyanlara kanuni silah· 
la hücuma mecburuz.,. 

B ir ilkmektep muallimi diyor 

ki: 
"- 932 senesinde eltmize geçmesi 

lazım relen mesken bedellerimize 
mahsuben, dörder aylığımızı henüz 
ödediler. Fakat bu sefer, hu parayı, 
eskiden olduğu gibi, 8 lira üzerinden 
değil, 5 lira üzerinden hesaplıyarak 
verdiler. Halbuki, meskt-n bedelleri
ni zamanında ödemiş olan vilayet
lerde, bu para, 8 lira üzerinden tedi
ye olundu. Binaenaleyh, İstanbul 
vilayetinde, -müktesep bir hak o
lan- bu para niçin kesilerek 5 lira

ya indil'iliyor? 

Mesken bedeli olarak, ayda 8 lira 
almamız lazımdı. Bu para, senede 96 
lira tutar. Halbuki, bir ayhk mesken 
bedelimiz, hiç sebepsiz ve haksız ye. 
re 5 liraya indirilince, senelik mes
ken bedelimiz 96 lira yerine GO lira 

tutacak. 
Ba paradan verıiler de kesilince, 

elimize reçecek paranın yekWıu, 54 

liraya kadar inecek demektir. 

Acaba, senelerce beklediğimiz bir 
paradan, 42 lirasının hiç sebepsiz 

eksiltilmesi neden? Bunun bir türlü 

kestiremediğimiz sebebini sormak 

hakkımızdır, sanırız: Bu bir. 

İkinci noktaya gelince: Geçen yıl

lardan 939 senesine deVToiunan mes

kon 'hedollerindcu, Tenunua ayına 

ait o anını, İstanbul merkez teşkila

tına bağlı bütün muallimler çoktan 

aldılar. Fakat mülhakat öğretmenle

ri, hala bekletilmektedirler: Niçin? 

• 
tıkmektep öğretmenlerinden bir 

fOklarnı alil.adar eden bu tediye 

abakhklannı p.rip bulmamak 

m.funkün değildir. 

Dışardan gelen yapı malzemesi 
tedarikindeki sıkıntı ve fiyatların 
.e;ayrimantıki yükselişinin sebep
lerini bu sahada çalışan sermaye
nin azlığında, stokların mahdut 
olmasında ve tüccarın ihtiyaçları
mızı küçük partiler halinde günü 
~nüne ithal etmesinde aramalı
yız. Di~er taraftan ihtikar için 
harbi vesile bilenlerin stokları sak 
lamak ve piyasadan ihtiyaçtan 
fazla mal kaldırmak gibi hareket
leri, piyasayı bozmaktadır. Borsa
da oynar .e;ibi, mal sakJıyarak kı
sa zamanda zengin olmak hevesi
ne düşenler arasında. mesela, bir 
mahalle nalburunun on senede bi
le satmasına imkan olmıyacak 
derecede, 5 ila 6 yilz k~. kalay sak
laması, Milli Müd;ıfaa Vekaleti 
müdahale ediyor diye bazı tücca
rın, şehrin muhtelif yerlerindeki 
arsalara mevhum inşaat için satıl
mış gibi fatura tanzim ederek, de
mir depo etmeleri, ve dl~er akla 
gelmedik hile ve desiselere müra
caatlar vuku bulmaktadır. 

Her ne ise, Avrupada harbin 
başlamasından, henüz üç ay 

geçtiği halde, memleketimizde gö
rülen bu gayri tabiillkler, yapma
k• çok nı.uhtaç ve mecbur olduiu
muz, memleket inşaatının ahengi
ni bozacak mahiyet alıyor. Üç ay 
zarfında, muhtelli Avrupa malze
mesindeki artışları, Türk Mimarlar 
Birlijli yakından takip etmekte
dir. Bu yükseliş gayritabii oluyor 
ve ileride inşa kabillyetimizi çok 
müteessir edecektir. Halbuki. her 
şeye rağmen inşa etmek mecburi
yetindeyiz. 

Malzemenin ihtikar maksadı !le 
veya hakiki yokluk sebebi ile her 
ne veçhile olursa olsun, yükselişini 
önlemek için bir çare bulmalıyız. 
Bu tedbirlere süratle tevessül et
mek icap ediyor. 

Mimar Zeki Sayô.r 

]ar, kamplar, sığınaklar, hastane
ler, ve tahkimat işleri gibi'. Velha_ 
sıl, sulh veya harp, her iki halde 
de, inşaat için malzemeye. bazı. 
Avrupa malzemesine siddetle muh 
tacız. Normal devirlerdeki yapı 
malzemesi istihlakimi1 muhtelif 
istatistiklerden elde edilebilir. Tak 
ribi olarak, senelik mübrem ve 
muhtelif malzeme istihlukinı şöy
le kabul edelim: 

TON 

120.000 

30.000 

- BC'tonarme ve her 
nevi profil demir
leri. 

- Tesisat malzemesi 
boru ve bilumum 
demirden aksösu::ır 
maddeleri, çivi vesa
ire. 

10.000 - Cam. 
15.000 - Seramik. 
20.000 - Sac ve envaı. 

3.500 - Çinko ve saire. 
ihtiyaç cetvelleri vücude getire

rek ve ayni zamanda bir ihtivat 
nisbeti kabul ederek , ticari müna
sebetlerde bulunduğumuz devlet.. 
lerden, bu stoklan temin edebili
riz. Bu suretle temin e:iilecek maL 
zememiz satışı yeni fiatlar ile tes
bit edilerek halkın, müteahhitle
rin aldanmamaları ic;in narha tabi 
tutulmaltdır. Yoksa, vaziyetin, ı:ı:e
cen Eyllılden farkı nlmıYı:ıcaktır. 
Mallımdur ki. _gecen E:vlülde baş.. 
hyan. siyasi buhran. bir kaç gün
de, piyasayı alfüst tmiştir. O sıra
da, bütün memlekette inşaat ik
mal devresinde bulunmakta idi. 
Müteahhitler, mal sahipleri. anor
mal fiat yükselmesine bakmadan, 
bcklemden bütün mtibayaa1arını 
süratle yapmıslardır. Yalnız İstan
bul piyasasında yapı malzemesi 
satışlarında fiyat farklarından mü
tevellit fark bir milyona varmıştır. 

2 - İ~SAAT VE E!\fLAK {)'_ 
ZERiNE YAPILAN KRE

DİLERİN YENİDEN GENi$LE
l\fESİ - Bugün, inşaat ve emlak 
üzerine açılan krediler hemen he
men kesilmiş sayılabilir. Emliik 
Bankası azami 2000, Emniyet San
dığı azami 1000 liraya kadar kre
di açıyorlar. Vakıf Paralar kredi 
miktarım tahdit etmemekle bera
ber, ikraz şartlarını cok ağırlaştır
mış ve nisbeti 3 50 den ~·:ı 35 e 

indirmistir. Bankaların. on üç ay
lık devrede, umumi vaziyeti tet
kik ve kendi kendilerine bazı ida
ri tedbirlere tevessü! ed~rek . kre
dileri kısdıkları _göriilüyor. Bu hal 
piyasada yapı yaptıracaklara bır 
huzursuzluk ve emnivetsi1.1ik ver
mektedir. Surı:tsını ~a:ydedelim ki. 
bankaların aldıkları teclbirler mu
vakkat ve idaridir. vaziyete göre 
krediyi açıp. kesivorlar. 

Bundan da anlaşılıvor ki. umu
mi iktısadi piyasa ile bunun na
zımı olacak Vekfılet, ve müf'ssese. 
ler arasınrla. irtibat. münasebet ve 
iş birliği yoktur. Yam piyasasını 
muhtekir tüccar nao;ıl bozuyorsa, 
bankaların. bir istikrar ifad"' ct
miven hareketleri svni menfi te
siri yapıvor. Binaen ~leYh hanka
larm. eskisi ııibi kredi miktar ve 
müddetlerini tanzim ctmelrri. ve 
is sahasına emniyet vermeleri la
zmıdır. 

3 - tN~ '\ \T rsnJ.L'F.J?İ"\1T
Zİ BUGÜNKÜ ;\1J;('Rl!RL 

YETLERE GÖRE T.ı'\NZİJ\T F.T
MELİYİZ - Bilhassa bu mesele 
üzerinde durmak ist erim. Maale
sef, son senelerde mem!ekdimi.z
de hir görenek insa t:nn hakİnlflir. 
Yani. yurdumuzun iktısadi bün
yesine uvgun. tam manas"le tetkik 
ve kabul edilmis bi-: in~aat siste
mimiz yoktur. Eski .rrıi:nari eııerle
rimiz. hatta, Aziz ve Ilamit devir
lerindeki kalfa ınsaatnn•z) - - <Mi
mat'i hareketler ve ,·:ıstflnr hariç) 
daha mımtıki ve ''erli idi. 

Çünkü. o devirde ':ıile. yapılar
da ecnebi mal?:emesin·~. liiks insa
ata daha az ver vcri1 ;vor ve daima 
yerli malzeme hakim oluvnrrlu. 
Bugünkü buhr;\n devresi baslar
ken, mem]eketimiz lcin bir inşaat 
sistemi kabul f'tmek ica•J etti_ğini 
şimdi daha ivi anlıyoruz. Fena giL 
renek neticesi, bazan hi·~ lüzum ol
madıjh halde, .vcrlisi varken ecne
bi ma lz13mesi kullanıyorıız. nu ki>
tü alılikanhktan kurtultluğumu7. 
takdirde, mabcmt> buhranını tfaha 
~z hissedecc.'ğimiz muhakkaktır. 
Adeta, lüks ecnebi malzemesi ile 
yapılmıyan binaları ' l\fimari eser) 
addetmeme,ğe başladık . Giizeli, 
milli vasıfları. konforu, plan kom
pozisvonlarında, plastik tesirlerde 
ve mimari detaylarda arıyacak 
yerde, lüks malzemede dolayısiy-

V.,clhasıl, memleket biinyesine 
uyı,!un bir insa ve yapı ekonomi
sinden haberdar de2'ildik. 

B unn. (Mimari Kü,ti.irsüzlii.k) 
de mi aramak lazımdır? 

Yoksa, kabahati mimarları dinle
miven otoritelere mi atfetmelidir. 
Herhalde bundan. yurdun mimari 
bünvesini vapan müesseseler de 
mesuldiir Bizim karlar, yerli mal
zeme ile kurulmuc: 1ent'in mimari 
örneklf'ri olan bir memlekette. ah
şap \'e kagir inşaat usullerini unut
mak ve yerli malzem,,.yi ihmal et
mek, hiç do,ğru deaildir. Bu mese
lPvi incelerken , Almanyavı bir 
lahza ı.:özönünde tuta1ım . Alman
yanın; memlekf>t <'konomisi ile in
şa faa livetini ayarl:vabild iği için, 
son senelerde. 1nsa faaliyetinde bir 
sisteme sahin olrluğu gözükmekte
dir. Senede 8 milvon ton demir is
tihca] ve ihrac edr-n bir memleket 
olduğu halde, ->ırf ik!ı"adi mccbu
rivetlcrle, demir konstrükslonu ve 
betonarmeyi mecbur olmadığı or
ta \'e \'asat insaatta tamamen ter
kederek. bunun verine. kagir ve 
ahsap ;nsa usullC'rini inkişaf etmis 
bir sekilde tatbik etmektedir. Son 
seneler:4e bu suretle vapılan . Al
'?Tlan köy ii tasarruf hirliklc-ri bina
lnn. küÇilk z<abH eltt'c-plcri bir lo
hosa kadın hastanesi b'Uıassa zikre 
şavandır. Yeni insa cd len Başve
kalet binası bile kaıı!,.dir. 

Bugünkü alış veriş ııiyasası aşağı 

yukarı devletle, ticaret ve sanayi er. 
babının karşılaştıkları bir meydan 
Ticaret Vekilinin hitahesi rakipleri. 
ni ya serfüruya veya dövüşmiye da· 
vet eden bir ihtardır. Ticaret ve sa. 
nayi erbabının harp iktısadiyatından 
istifade ederek, büyük servetlerin 
pe~inde koşması, ticaret mantığının 
en basit bir kaidesidir. Hatta malla. 
rını C\'lerine depo eden, fiyatlar üze. 
rinde ihtikarın azamisini yapan tile. 
carlar biribirleri nazaTında hiç kre· 
disini kaybetmezler. İhtikar, harp 
zamanlarında beynelmilel piyasa. 
larda rol oynıyan, tiraret moralini 
(eğer varsa) tamamiyle ~iğniyen, a. 
çın gözünden siirmesini aJnıayr istih
daf eden normal bir seyirdir. Hatta 
bunu bir hak bile sayarlar. Harp 
zamanında, ihtikar, etekleri ziller 
çalan bir rüzgar gibi bir piyasa;lan 
bir piyasaya, bir şehirden başka bir 
iilkeye eser, açın gıdasını, ihtiyarm 
ağzından lokmasını, hastanın ilacı

nı, çıplağın ateşini, askerin kaputu. 
nu, dilencinin keşkiilünii, öliinün ke· 
fenini üzerinden soyar. Bulgurpalas, 
fasulyepalas, bilmem daha ne misli 
görülmemiş saraylar kurar... Zin. 
cirleme ticaretin bir halkasını tu. 
tanlar, hala bu cömert kazancın hul
yasiyle dudaklarını yalayıp durur
lar ... Vagolı" {ltaretind<'n feyiz alan, 
bilmem hangi Miloviçin elltlsesini 
banknotlarla siisliyen harp zepgini
nin gözü, eline yeni gl'çen bu fusatı 
kaçırmamaktadır. 

Demek ki, 1 •ğil bİi:im gibi vap1 
malzemesinin 'lliihirn bir kısmını 
dısardan ithal eden bir memleket, 
mütenevvi inc;a malzC'mes; vapan
lar bile, zamanm :c.:ıp ettirdi"tı şe
kilde, insa faaliyetıerlni tanzim et
mişlerdir. Almany;ıda, bilhassa 
ikamete mahsus her nc\'İ binalar. 
pahalı sistemlerden frt nap ediL 
mek suretivle. ah ap. dolgu veya 
adi ka,,ir usullerinde vapılmakta
dır. Halbuki. yapı kanunlarımız, be
lediye ni7.amlanmız i!d ailelik b:r 
evin bile tam Ragir <döşemeler. ca
tı altı. saçaklar, potrcl veya beto
narme) olmasını amirdir. 

Ticaret Vekili, iÖzlerlnde harp 

Muallim, memlekefln en çok f era

pt istiyen mesleklerinden blrinl 

8CÇmİŞ olan vatandaştır. Eğer, bu 

mesleii seçen vatandaşlar, memle

ketin en fazla muhtaç bulunduğu 

hizmetlerden birisini hnşarmak iste

tlni derin bir samimiyetle duyma

!IUJ olsalardı, kendilerine vaat edi

len basit kazancın cılız cazibesine 

kapılamazlardı. Zira maalesef, iti
raf etme« mecburiyetindeyiz ki, bo 

~k şerefli mesleğe, feragat mesleği
ne intisap edebilmek için, bir çok 
'1\addi mahrumiyetleri göze almak 
mizımdtt: Bir çok yataqdaşlara o 
mahrumiyetleri e-öze aldıran hisler 
ise, bizden, hepimizden, en derin 
saygıyı görmiye fazlaııiyle layıktır

lar. 

Son zamanlarda, bazı inşaat mü
teahhitlerinin taahhütlı~rini ifa e
dememeleri, yenirlen münakasaya 
çıkan işlere piyasadaki istikrar
sızlıktan dolayı talip bulunmaması 
devlet inşaat faaliyetinin buli(ünkü 
duruma göre ayarlanmasını icap 
ettiriyor. Biz bµgün harp halinde 
olmadığımız bitaraf memleketler 
ile ticari münasebetlerde bulun
duğumuz halde malzeme sıkıntısı 
çekmemiz doğru mudur? 

ı--
L O K M A N H E K I M İ N Ö G. O !.- 'ıı. ~ R i.·. ··,·" -ı 

Bu tezat biz·m bir (immat eko
nomi\ sine sahip olnıarlıa:mıza bir 
delildir. O halde, ba~kalarına, ba
karak, onların tathik ettiklerini 
süratle kabul etmefü•z. İkamet
gahlarda münforit binıılarcla, köy 
mekteplerinde. küçük halk evıe
rinde, d'lha bu gibi orta ve kücük 
umumi hizmet bina'arında, yer1i 
ve tedariki kah"l maln•mc ile ino;a_ 
at vapmalıvız. Bu suretle miimkün 
mertebe hnrirten ?,elen malzeme
nin istihlakini asgariye indirmelL 
yiz. 

zengininin bu muhteşem hayali ge
zenkre, "namusunuzla çalışın, size 
yardım edeyim,, diyor... Yani harp 
olduğu halde normal ticaretle lktifa 
edeceksiniz. Olur mu hiç bu? ... Kim. 
bilir kaç yirmi sene sonra bir daha 
harp görürüz. Hazır hu fırsat gel
mişken bunu kaçırmada ne mantık 
vardır? Devlet buna mani olursa, 
hilenin, dalu·erenin, riişvetin giıli 

kapıları kapanmadı ya ... Cihan Har. 
binde her millet ihtikarla, bu gizli 
kapıları açan maymuncuktu hırsız

larla uğraştı. Fakat he .. memlekette 
ihtikar alabildiğine yüriidü, mühim
mat iizerinden, . gıda üzerinden, gi· 
yim üzerinden, kim)·a üzerinden, 
hulasa halka yaşamak hakkı veren 
ne varsa hepsinin üzerinden ;) apılan 
hudutsuz ticaretler, büyük servet
ler, her memlekette mezarlıkta ya. 
tan ölüler kadar, ölüme m::ıhkt"ım aç
lar, ve gıdasn:lar ordusu bıraktı. 

Fakat, onlara, bir de, tediyede, 
maaş tevziinde güçlük çıkarmak, ve 
ıehehi bilinmez bir takım kııt'iyatla, 
onların mütevazi ka7.an~larını biraz 
daha hırpalamak; fedakiırhk ve fe
ragat beklemenin hududunu, insaf
ıızlık derecesine vardırmak olur. Bu
mun içindir kl, bu kahil şiknyetlere 
muhatap olmanın acısından kurta
rılmayı ist..emek. ve beklemek te, bl. 
zim. hepimizin hakkımr:r.dır! 

Alman İktısat Heyeti 
Moskovaya Vardı 

Moskova, 20 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: 

Ekonomik meseleler için Alman 
hükumeti tarafından fevkalade mu
rahhas olarak gönderilen Ritter ile 
Alman ekonomi heyetinin reisi Sch
nurre, yanlarında, ~illi ekonomi, zi
raat ve Hariciye nezaretinin mümes
sillerj ve bazı mütehassıslar olduğu 
halde 19 kanunuevveld:! Moskovaya 
gelmiş ve istasyonda merasimle kar-
şılanmışlardır. · 

Herhalde, meşgul olunduğu tak
dirde bu buhranı önliyecek ted
birler almak kabil olacaktır. Bu 
tedbirleri önümüzdeki tnşaat mev
simine kadar, tem.in etmeğe çalış.. 
malıyız. 

Memleket inşaat faaliyetini ye
ni duruma göre tanzime yarıyacak 
çarelerin bir kaçını şöyle düşün
mekteyiz. 

1 - MALZE:\IESİN KOrf
TROLfi VE YENİ STOK

LAR TEMİNİ - Ticaret mıntaka 
müdüriyetinde, malzeme ihtikarı 
ile uğraşan ve fiyatları tesbit eden 
bir büro vardır. Bu büro ile yap
tığımız bir temas, bu işde daha 
başlangıçta olduğumuzu gösterdi. 
Büro ve komisyon, şimdilik ihti
kar yapan tüccar ile meşguldür. 
İhbar üzerine ticarethaneleri kon
trol edip, ihtikAr yaptığı sabit ol
duğu takdirde cezalandırmaktadır. 
Bu suretle cezalandırılanların ade
di şimdiye kadar beşi geçmiyor. 

Büronun, memleketteki stok 
miktarından maltımatı yoktur. E
sasen elde bunu temin edecek. ve
saik ve istatistik de yoktur. Bina
enaleyh ne komisyon, ne müsteh_ 
lik stoktan ve ihtiyaçtan haberdar 
değildir. Bu suretle fiyat]arı kon
trol etmekte müşkülai;a uğl"amakta
dırlar. Senelik malzcrr.e ihtiyaçla
rımızı bilmek ve stoklar bulundur
mak mecburiyetindeyiz. 

Harp dışında bir memleket oldu
ğumuz halde, yarın harp haline 
_girdiğimizi kabul edersek yine in
şaat yapacağız. Bu defaki yapı fa_ 
aliyetimiz bir (Harp Mimnrisil şek 
linde olacaktır (kışla ve garnizon-

Birkaç Mafsalda Birden ... 
Kadın hayatının sonbaharında 

gelen rümntizmanın -bcrt'ket 
versin, nadir olarak- bir de bu 
türlüsü vadır. Rümatİ7.ma yalnız 
birdenbire olunca, ağrı ne kadar 
şiddetli olsa da. insan onunla ho'i 
gec:inmiye çalışır. Faknt oynak 
yerlerinden bir kaçı birden ağrı
yınca yiiriimek, oturmak değil, ya
takta yatmak bile gfü.-Ic!iir. 

Bu türlüsünde, ağrılar kimisin
de için için ve yavaş yavaş başlar, 
kimisinde birdenbire <Jİcldetlt.>. Ba
zılarında oynak yerleri ağrıların-
dan önce boyunda ve kollarda si
nir ağrılan meydana çıkar. Oy
nak yerlerinde ağrılar meydana 
çıkmadan zayıflı~·an, sararıp so
lan, kuvvetten düşenler de vardır. 

Oynak yerlerden bir çoğunun 
birden ağrımıya haşladığı çoktur. 
Kimisinde ilkin bacakları gövde
ye birleştiren mafsalJarla, çene 
kemiklerinin mafsalları, bel ke
mtğinin yukarı kısmındaki mafsal
lar ağrılara tutulurlar. 

Bu rümatizma biiyiik maf-ıal, 
kiiçük mafsal a~·ırt etmez. Ellrr
de ve ayaklardaki ovnak verleri
le, el ve ayak bilekl~l'ini d·aha zi
yade severse de, dizlt>re, dirsekle
re ve omu71ara musallat olduğu 
da çoktur. Bazılarında oynak yer
lerini birer birer dolaşır, bazıla
rında bir kaçına birden musallat 
olur. 

Rümatizma o kadar yayılır, ağ. 
:rılar da şiddetli olursa iştahın ka. 
çacağı, insanın zayıflıyacağı tabi
idir. O vakit beniz saranr, toprak 

rengine girer, kimisi de siitlii kah
''e gibi bir renk alır. Fakat ö~·I·~ 
şiddetli hallerde hile kansızlık p"k 
hafiftir. Kandaki kırmw ki.i .. ccik
ler, normal zamanda beş milyon
dan ancak dört milyona inerler. 
Beşte bir kaYıp pt'k te biiyiik bir 
şey sayılamaz. 

Bu da gösterir ki, !'lonhahar rii
matizması, bir kac m:ı[s:ıla birden 
musallat olduğu z~man da. netice
si bakımından, umudu kesmi;rc se
bep olacak bir hastalık değildir. 
Rümatizma haşladıkt&n sonra gö
ğüs Yeremi, böbrek ha..,talı~ı gelir
se kabahat rümatizmadn dca-il, rü
matizmalının bünyc~indedir. O 
hastalıklar kendilerini göstermek 
için bir bahane bekli~·o-rlar de
mektir, bekledikleri hahancyi de, 
rümatizma gelmese bile, bt.ılurlar. 

Bünye zaten bozuk olma7.Sa, 
sonbahar rümatizması ba~ladıktnn 
bir müddet sonra hafifliyerek git
tikçe büsbütün söner. Bir iki maf
salda devamlı bir fen& şekli kalsa 
bile umumi sıhhate halci gelmez. 

En fena ihtimal olnrrok, al:trılar 
şiddetle de\'am ettiği ve inc;:mı ya
takta yatmıya mecbur ettiği lıal
de de insan yer. içer ve sıhhati bo
zulmaz. Siizün kısası. bu hastalık, 
kendi hesabına, insanın ömrünü 
kısaltmaz. 

Zaten tedavisi için, tesirli çare
ler de vardır. 

Kadınlığın sonbahan bayanların 
kendileri için ne kadar arıklı, 
-başkaları için de ne kadar vel
nleli- olsa hekimlikçe merak 
ettirecek bir mevsim sayılmaz. 

Bu; siyasi zaruretl"rin 
ham edeceği ilk mantıki 

bize iL 
caredir. 

Bu hadise ayni zamanda mimar
lara ve memleket in"a faaliyetini 
idare eden otoritelere ve y:ıpı eko
nomısı bahsinde, d Uşi.'ı nrliirccek, 
imkanlar artac:ıktır . Neticede. va. 
pılarımızı bir inşa .;istemine ulaş
tıracak bir vesile te:-;!cil edecektir. 

Takriben bir av kadar evvel İs.. 
tanbul Belediyesi tarafından yap
tırılacak yarım mılyonlu!<: mektep 
inşaatına talip cıkmamıştı. 

Bu mektep proieleri, yukarıda 
bahsettiğim düşüncelere ve pren
sibe göre tadil edilseler acaba in
şaatları imkan dahiline girmez mi? 

Neticede, siyasi buhrandan aL 
dığımız bir kac ayl!k tecrübe ile. 
önümüzdeki in~aat mevsimine ka
dar, hazırlanalım. Faaliyeti-nizi 
önliyecek mahzurları. alacağı::lız 
tedbirler ile bertaraf edelim. Bu 
tedbirler şimdilık su bir kaç madde 
ile hulasa edilebilir. 

1 - Resmi ve beledı insaat pro
jelerini günün mecbur kıldığı şart
lara göre tanzim etmek. Bu suretle 
tedariki zor ve muhal olan ecnebi 
malzemeyi kullanmaktan cekin.. 
mek veya istimali asgari hadde in_ 
dirmek, basit inşa usulleri tatbik 
etmek. 

2 - Yapı kanununca ve beledi
yelerin inşaat nizamnamelerinde 
adi, kagir ve ahşap inşa usulleri-

Ticaret Yekili. biitiin hüsnü niye
tine, biitiin samimiyetine rağmen ;h. 
tikarla miiradelede u7.nttığı bu dost 
elini samimiyetle sıkanlara pek az 
rastlı)·acaktır. Kanuni silahının ne 
olduğunu bilmiyorum. Fakat harp 
iktrsadiyatı meşum hük1imlcrini ic
raya basJamadan. ticareti devletleş. 

tirme silahiyle ortaya çıkarsa, ~a. 

kiplerini davet ettiği hu ihtikar ma· 
ı çında yeneceğine şüphe J oktur. 

ne imkan 
mak. 

verecek tad:latı yap_ 

3 - Yabancı maJzeme verin?.. 
yerlisini ikameye çahsmak verli 
malzeme sanayiin~ kolaylık göS
termek. 

4 - Yapı işleri!ıe eskisi ~ibi J!e>
niş mikyasta ve vadeli k;edi te
min etmek. 

Bu işleri tanzim edecek ve na
zım rol oynıyacak bır büroya ihti
yaç vardır. Bu -ia Nafıa ve 1ktısat 
Vekaletlerinin, teş:iki mesaisi ile 
olabilir. 

Aksi takdirde s;vast buhran de
vam ettiği müddetce memleket in
şaatı felce uğnvaccktır. Hususi in_ 
şaat duracak, devlet inşaatından en 
mübrem olanları yaoılnbilecek. an
cak, askeri inşaat vamlacaktır. Fa
kat, mukabil tedbirler varken ni
çin yapı faaliyetimizi durduralım? 
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Balkanlarda Nazf 
Propagandası 

Nasıl Çalışıyor? 

, 

İtalyan Dış 
1 Siyasetinin 
Ana Hatları 

TAN 21. ız. 939 

Mebusların 

T EŞRİİ 
Masuniyeti 

(Başı 1 incide) 
ka türlü hareket edilmekte ve ona 
doğrudan doğruya rüşvet verilmek
tedir. Daha başka bir gazeteye karşı 
da ikna ve iltizam usulüne müracaat 
olunmaktadır. Fakat maksa'; birdir. 
Almanya lehinde haberler ve maka
leler neşrettirmektir. 

Y ığmla mektup ve risale 
Bu yolda yapılan tazyiklerin bir 

tnisali bir kaç hafta önce Belgratta 
çı:kan Vreme gazetesinin, İngiliz zırh 
hlarından Edinburgh'un battığını 

gösteren sahte bir fotoğrafl neşret. 
nıesidir. Doktor Göbelsin ehemmiyet 
verdiği bir propaganda sistemi, ad· 
rcsleri dikkatle seçilmiş adamlara 
posta yoluyla propaganda materyeli 
göndermektir. Sofyada gö~üme çar
pan bir hadisede, ingilızce bilen bir 
Bulgar ailesine ingilizce yazılmış pro 
paganda materyeli ·gönderilmesidir. 
Polonya harbi sırasında Romanyada 
bir çok zevata, müttefiklerin haksız.. 
lığından, Almanların açık şehirleri 

bombardıman etmediklerinden bah. 
seden yığın yığın posta kartları ge
liyordu. 

müttefikler lehinde bfiyük bir tevec. 
cüh göze çarpıyordu. Altmış yaşın. 
da bacağı aksak bir adam· hava kuv
vetlerine gönüllü olarak girmek is
tediğini bildirmiş, "gerçi yürüyemi
yorum. Fakat bir tayyareyi idare e. 
debilir ve bir dügmeye basarak bir 
bomba düşürebilirim. Hitlercilikle 
mücadele için bu işi yapmak istiyo
rum,, demişti. 

(Başı 1 incide) 
bu davasını flerl sürmiyc lüzum gör. 
memektedir, Çünkü bu davanın ta
hakkukunu temine vaziyet müsait 
değildir. Fakat su1h masasında bu 
davasını ileri sürebilmek için kuv
vetli bulunrruya muhta;tır. Bugün 
yaptığı da bu kuvvetini arttırmrya 
çalışmaktan başka bir şey değildir. 

3 - İtalya Akdenizde hakim ol
mak iddiasını muhafaza eder. Fakat 
bugün bu davayı kurc1lamakta fay
da görmemektedir. Faşist Konseyi, 
Akdeniz meselesinden bahse bile lü
zum görmemiştir. Harbin başlangı_ 
cmdanberi ilk defa bir hafta evvel 
meşhur İtalyan muhalTiri Gayda, 
tekrar bu meseleyi ele almış ve Ak
denizde İtalyanın mahsur yaşamıya 
rıızı olamıyacağmı tekrar etmiştir. 

Fakat Kont Ciano bu mesele üı:erin". 
dC' durmamıştır. 

Ecza Fiyatında Görülen 
Yüksekliği ünlemek 
lcin Tedbir Alınıyor 

(Başı, 1 incide) 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu ve 
Vekalet erkanı gelmişlerdir. Vekil, 
ecza tüccarlarının dertlerini dinle. 
mek istediğini ve ecza fiyatları üze
rindeki yükselişin sebeplerini izah 
etmelerini istemiştir. 

Ecza tüccarlarından Hasan Öziş, 
Kemal, Hüsnü, Parelli, Arif Neşet, 
Mazon birer birer söz alarak ecza ve 
ilaç vaziyetinin harp başlaması üze
rine geçirdiği safhaları izah etmişler
dir. Eczacılar, en esaslı ilaçların itha. 
lat noksanı yüzünden pahalılaşmış 

olduğunu, Avrupa ecza fabrikaları

nın kendilerine verilecek siparişlerin 
bedeli alınmadıkça hükfımetlerinden 
lisans temininin imkansız olduğunu 
ve verilecek akreditifin bir elclen i
dare edilmesinin muvafık olacağını 

söylemişler ve ithalatçıların fiyatlar 
üzerinde katiyen spekülasyon yap
madıklarını, esasen spesiyalite ilaç
ların !iyatlan maktu olduğunu, şı-. 

ye:t şikayetler olmuşsa bunun ikinci 
veya üçüncü ellere ~cçtikten sonra 
vaki olabileceğini anla~mışlardır. 

Demircilerin mütalaalarına 
gelince 

Ecza tüccarlarından sonra demirci
ler dertlerini anlatmışlardır. Toplan
tıda bulunan tüccar ve fabrikatörler 
ayrı ayrı mütalealarını söylemişler, 

ve demir ihtiyacının gittikçe arttığı
nı, bu yüzden piyasada mal kalmadı. 
ğını anlatmışlardır. Fransa ve İngil. 
tere fabrikalarının ih.racatı yasak et
tiğini, İtalyanın ancak 1500 ton vere_ 
bileceğini, fakat fiyatların çok pahalı 
olduğunu, yalnız Amerikadan ithalat 
imkanı bulunduğunu izah etmişler
rlir. 

(Başı 1 incide) 
siz kanununa muhalif bir hareket 
telakki edilmesindeki isabetsizliği te. 
barüz ettirerek mezkUr kanunda ta
dilat yapılması lazım geldiğini ileri 
sürmüş ve: 
"- Makineniz vardır. Bunun için dev• 

!ete vergi de veriyorsunuz. Farıedelim ki, 
verginizi vaktinde vermediniz. l'~eden bu
nun için fatura gelmez de derhal mahke· 
meye müracaat olunur. Mahkemeler işgal 
edilir, ondan sonra da telsiz kanununa 
muhalefet olunmuştur, diye efkarı umu
miyede zehaplar uyandırılır,, demiştir. 

Fakat daha ince bir usul. şayialar 
neşridir. Bükreşin kahvdleri bu iş 
için çok müsait bir zemin teşkil edi
yor. Buralarda derhal bir meselenin 
ortaya atıldığı ve İngilizlerin filan 
Rumen kumpanyasının haklarını ta. 
nımadığından bahse giri~Udiği ve bu 
uydurma hadise hakkında bir çok 
uydurma tafsilat verildiği görülüyor. 
Bu gibi şayialar iki üç günde bir or. 
taya atılmaktadır. Mes~ia geçenlerde 
Sof yada Alin an sefaretinden sızan 
bir habere göre, Von Papenin Türki
ye vaziyeti hakkında Führere ver
diği rapor, Türkiyedeki İngiliz as. 
keri heyetinin faaliyetinden bahse. 
diyor ve Türkiyenin Trakyada asker 
tahşit etmiş olmasının İngiliz he
yetinin telkinatı ile yapıldığı ileri sü
rülüyordu. .... 

Nazi tazyikinin 'ekili eri 
Fakat neşrolunan şayialar içinde 

daha mühimleri vardır. Bunlara gö. 
re, Makedonyalı tedhişçi Mihailof, 
Almanyadan yardım görmektedir. 
Bu şayiadan maksat Bulgaristan ile 
Yugoslavyanın arasını açmaktır. 
Bunlara benzer şayialar pek çoktur. 
Chamberlain aleyhir.c!e uyduru. 
lan şayialar, ve onun Polonyalılara 
'Zehirli gaz verdiğine, İngilizl~rin 
Athep.ia vapurıınu batırdıklarımı 
dair neşrettikleri haberler ise son
suzc!ur. 

Bu çeşit hareketler nazist tazyikin 
ııncak bir kaç şeklidir. Bu tazyik dip
lomatik faaliyet ile idame ediliyor. 
Ve bu faaliyet, kliring anlaşmaları 
yapmak, hesapları tasfiye etmek mü. 
zakerelcrile de meşgul oluyorsa da 
bunlan ihmal etmek tehditlerin~ de 
katiyen unutmuyor. CenubG. şarki 
A vrupada, bitaraflığını ihlal etmek 
yüzünden protesto ıle karşılaşmamış 
hi1:bir hariciye dairesi yoktur. Dir 
Alman misafirin ihmal edilmesi, ya. 
hut bir gazetenin Almanya hakkın
da tenkitlerde bulunması, Almanla
r.n "böyle şeylere müsaade ederseniz 
b taraflığınızı ileri sürmc~te samimi 
olamazsınız. Bitaraf değilseniz .. ,, mu 
kabelesile karşılanır. Belgradda ta. 
lehe nümayişleri sık sık vuku bulur. 
Ve Almanya aleyhinde y-apılan mi. 
m.:ıyişler zabıta tarafından dağıtılır. 

Çekler, Fransızlar ve İngilizler, ya
hut Polonyalılar lehintle y<ıp;lan nü
mayişlerin gördüğü muamele de bu
nun tıpkısıdır. Sebebi, memleketin 
bitaraflığını ihlal etmemeğe uğraş. 
maktır. 

Yanlış bir hattı hareket 
Ditaraflığı kıskanç bir itina ile ko

rumak makul bir hattı harekettir. Bu 
memleketler h::ıkkında hüsnü niyet 
besliyen bir kimse de bu bitaraflığın 
tozu1masmı istemez. Fakat nazistle
rin hattı hareketi. punun tamamile 
zıddıdır. Müttefikler. bitaraflığa dai. 
ma saygı gösterdikleri halde Balkan 
milletlerinin vaziyet hak:unda ma. 
lumat sahibi olmalarını da istiyorlar. 
Bu yüzden gazeteleri tazyike lüzum 
voktur. Çünkii gazeteler müttefikler 
tarafından verilen malumatı kendi 
isteklerile ne~rediyorlar. Bu memle
ketlerin kalben mü•tefiklerle bera -
ber oldukları şüphe götürmez. Fakat 
bınlerce hadise içinden birini seçip 
arzctmek mümkündür. 

Harbin kooması üzerine Belı!ratta 

Bilhassa İngilterenin neşrettiği be
yaz kitap bu vaziyete yardım etti. 

Nazistler, derhal mukabeleye geç. 
tiler ve Sir Nevil Hendersonun son 
mesajını sansür ettiler. Mesela Gö. 
ringin odasındaki "çıplak kadınlar,,ı 
gösteren duvar örtül~rinden bahse
clen kısıml~r, ahlakı umurniyeye do
kunur, diye sansür tara{ından çıka. 
rılmıştı. Sonra Times'in "tecavüz 
.. k .. d .:ı vımı,. e bu memleketlerin ço.. 

Ticaret Vekili, demırcilere şu ce
vo.bı vermiştir: 

"- Karabük fabrikaları Mart. 
tan itibaren demir verecktir. l\larta 
kadar olan ihtiyaç için arzu edenler 
fiyat ve siparişlerini evrnka mi.iste. 
nit olarak takas şirketine ibraz eder. 
lerse lüzumu olan miktarda kendile
rine akreditif açılır . . Fakat iki ay 

sonra gelecek bir mal için şimdiden 
akreditif açılmasına ihtiyaç yoktur. 
Amerika ile pazarlık yapınız. Size 
demir yiikliyeccklerini bildirsinler. 
Para i~ini derhal takas şirketi ile 
halledersiniz. Marttar sonrası için 
artık ihtiyacınızı Karabük temin e
detektir.,, 

Bundan sonra söz alan Refik İnce 
(Manisa) Ziya Gevherin mütaleaları
na iştirak etmediğini. mebuslar hak
kında istisna.J: bir muamele yapılmak 
istenildiğini, bunun da doğru ola • 
mıyacağını ilave etmıştir. 

Tekrar söz alan Ziya Gevher, Re. 
fik İncenin kendi sözlerini d inleme. 
miş olduğunu beyan ederek şöyle 
demiştir: 

ğunda çok geniş satış yaptığı halde 
Yugoslavya sansürü h:ı!talık öir ga
zeteyi, bunu neşretmesi yüzünden 
toplattırmrştı. 

Kareli Harbi 
Siildetli 

(Bı.şı 1 incide) 
tinden bahsolunmakhdır. 

Şarkta Salla istikametinde de mu
harebe oluyor. Finlerin eline üç tank, 
bir top, ve bir kaç mitrıüyöz, yirmi 
kamyon vesaire düşmüştür. 

Petsamoda ricat ediyorlar , 
Finler Petsamo mıntakasmda ricat 

~iyorlar. Karelide de 14 Rus tay. 
yaresi düşürülmüştür. 

Finlanda radyosu bugün nısça ile 
yaptığı neşriyatta Rus halkını harp 
yapanlara karşı kıyama ve sulh yap. 
mağa davet etmiştir. Fin sahil batar
yalarının büyük bir zırhb. batırdık. 
larına dair verilen malumat resmen 
teeyyüt etmemiştir. 

Fin membaları, Helsingforsun tek
rar bombardımanı takdirinde bilmu. 
kabele Leningradı bombardıman e. 
deceklerini bildiriyorlar. 

Svenska Dagbladed gazetesinin 
Helsinki muhabiri yaz.yor: 

"On gündenberi devam eden kanh mu
harebelerden sonra, bugiln Salla mmta
ka$ında mühim bir muharebe vukuuna 
lntiznr edilmektedir. Ruslar, 11yn iki isti
kamete doğru taarnızlannı ilerletiyorlar. 
Bu tnarru:ılardan biri, Finlandalılann ri
catlnl kesmek maksadile Savekeııkl lstl
kıımetlnde, diğeri Tormls'e giden demir
yolunu tutmak lçfa RemlJaevrl istikame
tinde yapılm:ıktadır. 

Sovyet ordusu, bir senedenberl Rus kı
talnrı tarafından kullanılan ve su içinde 
bir uskur va!ııta.~ııe hareke~ eden yeni tip 
bir tank kullanmaktadırlar. Finlımdah-

lar ise, bir topc;u ııuba)'l tarafından Jcat 
edilip, hariçte imal olunan yeni model bir 
tank dafii topu kullanıyorlar. P.u top, ha
rikulade bir delme kabiliyetine sahip ol-
makla beraber, az miktarda mevcuttur.,. 

Diğer taraftan Stokholm Tidnin
gen gazetesinin Helsinki muhabiri 
şöyle diyor: 

"DOn cereyan eden tayyare hareketleri 
bilhassa ehemmiyetli olmuştur. Lenln
grattan gelen 65 tayyare ve Baltık liman
larından gelen diğer 25 tayyare mecmuan 
66 bomba atmışlar. fakat fiili hicbir za
rar yapamamışlar.dır. Ruslar, 20 tayyare 
daha kaybetmi~lerdir. Bu suretle Rus t::ıy
yaresi r.ayi::ıtı miktarı harbin başındanbe
ri 59 u bulmu~tur . ., 

Sovyetlerin resmi tebliği 
Moskova, 20 (A.'A.) - Tebliğ: 
19 kanunuevvelde kesif müfrezele

rin in faaliyeti, küçük 
0

müsademeler 
ve ban yerlerde de topçu faaliyeti 
kaydedilmiştir. Bazı mmtakalarda 
Sovyet tayyareleri istikşafta bulun. 
muşlar ve bir kaç hava muharebesi 
de olmuştur. Bu hava muharebeleri 
Mnasında düşmanın 12 tayyaresini 
<E.i~ürdük. Bir Sovyet tayyaresi üs
süne dönmemiştir. Baltık fi1omuz, 
Bjorkö mıntakasında s:.ıhil batarya. 
!arını muvaffakıyetle bombardıman 

etmiştir. 

':;~.:;;";;;~-·ı 

Askere Davet 
Selimiye Tümen askerlik dairesinden: 

Askerliğıni yapmamı~ olan 316 : 334 (da
hil) nakliye ve 316 : 335 (dahil) muha-

bere sınıfına mensup erlet celp ve sev
kedileceklerdir. Şubelerde toplanma gü
nü 26 - 12 - 939 dur. Bunun için mükel
leflerin vaktinde şubelerine müracaat et
meleri lAzıoıdır. Bu celpte bedeli nakdi 
Alınmıv:ır::ıktır. 

4 - İtalya şimdi bütün dikkatini 
Balkanlara çevirmiş bulunuyor. Ha
riciye Nazırı ve Faşist Konseyi, bir 
Balkan de~leti olan İtalyanın BaJ. 
kanlardaki hadiselere ve değişiklik
lere karşı 18.kayt kalamıyacağmı be
yanda müttefiktirler. İtalya, Bal
kanlarda bugün için . .rn1hi.m ve sta
tükonun devamına taraftardır. Onun 
için de Almanya veya Rusyamn Bal. 
kanlara inmesine muhaliftir ve ya
hut buna muhalif olduğ.ı için Bal
kanlarda sulhün devamında alaka. 
dardır. Fakat Balkanlarda sulhü ve 
statükoyu muhafaza için İtalyanın 
burada mütecaviz bir ı:ııyaset takip 
edeceği tahmin edilemez. O Balkan
ları kendisi için bir nüfuz mıntakası 
olarak telakki ettiği. ve Balkanlar iş. 
gal edildiği takdirde, ya Sovyetler~n 
veya Almanlann Altdenize inmesin
den korktuğu için Balkanlara el do
kunulmamasını iltizam etmektedir. 

5 - İtalya, iki sebepter.. dola. 
yı bolşevizme ve Sovyct Rusyaya 
düşmandır. Birincisi Almanya ile 
herhangi bir gün ittüakım bozmak 
için Almanyanın Sovyet dostluğunu 
vesile ittihaz etmek s:rzusundadır. 

İkincisi de Sovyetrerin Balkanlara in
mesinden korkmaktadır. 

Tüccarlar. Fransa, İngıltereden ec
za getirmenin harp dolayısile güçlü
ğüne işaret ederek bir çok ilaç ve 
eczaların Amerikadan d::ıha kolay ge. 
tirtilebileceğini izah etmi~lerdir. Gaz 
bezi, Hintyağ, gliserin gibi maddeler 
harp malzemesi olduğu için bunların 
mnhariplerden tedarik edUemiyece
gini, ancak Amerikadan alınabilece
ğini, binaenaleyh, kafi miktarda ak
reditif açılmasını, bunun da ihtiyaç 
nisbetinde olmasını istemişlerdir. Bu 
arada. bir Eczacılar Birliği kurulma-
3ı için yapılan teşebbüsün de netice
lendirilmesi rica edilmiş ve bir elden 
ithatat yapılmasının böylelikle müm 
kün olacağı izah olunmuştur. 

Vekil Nazmi Topçuoğlu. ecza tüc
carlarına cevap vererek demiştir ki: 

Ticaret Vekilinin sözleri 

"Tıbbi ecza fiyatlarında pahalılık ol. 

muyorsa bundan çok memnun olaca

ğım. Fakat dedikodular du~"dum. Bu. 

Demirciler de Vekilin teminatın. 

dan memnun olarak ayrılmışlardır. 
Hurda demir tüccarlarına gelince, 

bunlar, Vekilden hurda demir haline 
giren eskimiş, bozulmuş makine ak
samının gümrük resminden affedil
mesini ve bu suretle bunların da hur 
da olarak ihracı veya memleket da
hilinde ona göre satılmasının temini
ni rica etmişlerdir. Kc-ryola tüccar
ları da karpitin 60 kuruşa kadar yük
seldiğini, gerçi yolda 300 ton mal 
bulunduğunu, fakat bunların da pa
halıya sattırılmamasının teminini is
temişlerdir. Vekil, icap ederse Zira. 
at Bankasınca karpit ithal edilmesini 
ve piyasada bankanın nazım vazifesi 
görmesini temin edeceğin! vadetmiş
tir. Kakao tüccarlarına da: 

Onun için müttefiki, Sovyetlerle 
dost olmasına rağmen, İtalya, an
tibolşevik ve anti.Sovy.et kalmıştır. 
. İşte, İtalyan. Büyük !'aşist Konse
yinin kararlarından ve İtalya Hari
t'iye Nazırının beyanatından çıkan 
manaya göre, İtalyan harici siyaseti. 
ııin ana hatlan bu suretle kısmen ol
sttn aydınlanmış bulunmaktadır. 

nun öni.ine germelisiniz. Bir limitct 
3 "- Amerikadan dövizle kakao 

İtalya Ilükiimdarlan, Papayı 
Resmen Ziyaret Ediyorlar 
Vatikan, 20 CA.A.) - İtalya Kralı 

ve Kraliçe, yann ilk defa olarak Pa
payı resmen ziyaret ede<-eklerdir. 
Bu ziyaret esnasında İtalyan hüküm. 
darlanna 45 kişilik bifi maiyet refa. 
kat edecektir. Bunlann arasında Ha. 
riciye Nazın Kont Ciano ile İtalya.. 
nl)'l Papalık büyük elçisi Alfieri de 
vaııdrr. 

Konferans ve Temsil 
Eminönü Halkevinden: Cuma akşamı 

saat 
0

(20.30) da Evjmizde Dr. İbrahim Za
ti Öğet tarafından (Alkol ve tesirleri) 
mevzulu bir konferans verilecek ve Gös
terit Şubemiz (Haydi Suna) piyesini tem
sil edecektir. 

Kadıköyde Yılbaşı Balosu 
Kadıköy kazası Çocuk Esirgeme kuru

mu menfaatine, Snncbası gecesi Süreyya 
Sinema salonl;ırında Balo tertip edilmiş
tir. Hususi masa ve dühuliye biletlerinin 
şimdiden tedariki tavsiye olunur. 

Cülhane Müsamereleri 
Gl. Ttb. Mp. ve kliniğinin senelik mü

samerelerinin üçüncüsü Cuma günü saat 
17,30 d::ı Gl. Konrcrans ı:alonund& yapıla
caktır. Doktorlar gidebilirler. 

YENi NEŞRlY AT : 

Pratik Fotoğraf Rehberi 
Cemal Işın; bu sene Tiirkiyede ilk defa 

olarak her amatönin istifade edebileceği 
bir fotoğraf kitabını yazmıştır. Bu kitap, 
muhteviyatı itibariyle, fotoğraf maklne<;i
ni ilk defa ellne alan her amatörü tered
dOtsüz olarak muvaffakıyetli resimler 
çekmesine sevkedecek, hattA bu işte eski
miş amatörlere de kıymetli bilgiler ö(!re
teccktir. Fotoğraf meraklılanna tavsiye 
ederiz. 

YENi ADAM - Büyük şair Tevfik Flk
rete tahsis ettilti fcvkalAde sayısı ~ıkmış
tır. Muhtelif imzalı yazılardan başka ve
sikalar ve resimler, bu sayıyı zenginleş
tirmektedir. 

VARLIK - Bu milliyetçi fikir mecmu
aS'lnın 155 inci sayısı dolgun ve ~zlü bir 
tek.ilde C"tkmıştır. 

şirket kurulması için miiracaatiniz getirtmek doğru değildir. Diğer En. 
Vekaletimizce tetkik edilmiştir. Sıh- terşanjabl memleketlerden getirti. 
biye Vekaletinin de mütalaasını sor- niz. Daha zaruri ihtiyaçlarıımız du
duk. Sıhhiye Vekalti, bu işin bir rurken bunun için döviz vereme. 

tröst tehlikesi tevlit cdcbilcceı<indcn yiz,, Demiştir. 
endişe etmiştir. Eğer siz toptan mii

bayaatın vereceği faydalan temin e. 

debilirseniz, Sıhhiye Vekaletinden 
talebinizi terviç ettirmiye çalı§trıın. 
Maksat, en ucuza ilaç ve ecza geti· 

rilmesidir. İhtiyacımı:ı: olan biHim 
bu maddeleri muhtelif memleketler

den ithal etmek için size azami ko. 

!aylıklar göstermiye amadeyiz. Size 
akreditif açtıracağım. 500 bin frank 

kafi değilse, 800 bin vereceğim, f'

ğer elinizde bu akreditifi temin ede
cek paranız varsa, derhal takas ver
diririm. Hatta fabrikalara hi.ikfünet 
yoluyla da lisans telgrafları çektiri. 
rim. Fransadan, İngilterNlen, İsviç
redcn, Holandadan ve hu da kafi 
gelmezse Amerikadan getirtmek için 
her ne ]azımsa yapacağım. Bunun 
için İsviçreye 13 bin, Fransaya 20 
bin, İngiltereye isterseniz 100 bin 
sterling akreditif verelim.Eğer bu iiç 
memleket sizi tatmin etmiyorsa baş
ka memleketlerden de, fakat Reek. 
portasyon malı olmamak şartiylc, 
ilaç ve ecza getirtebilirsiniz. Şayet 
yine zorluk görürseniz Amerika için 
size döviz verdiririm.,, 

Vekilin bu teminat4 ecza tüccnıla. 
rını memnun bırakmış, hükt'ımctin 

gösterdiği kolaylıkları teşekkürle 

kı:ırşılamışlardır. 

Ecza tüccarları, bunlardan başka, 
R\imrüklerimizde bulımmakta olan 
Alman menşeli ilaçlar için de hüku. 
metin bir kolaylık göstermesini Ve
kilden rica etmişlerdıt' Bunun üze
ı ine Ticaret Vekili, bu işin halledil
mi~ olduğunu ve gelecek pazartesi 

gününe kadar bu gibi zr.alların güm. 
rüklerden çıkarılmasın!'\ başlanacağı. 
l°'l söylemiş ve şunları ilave etmiştir: 
"- Sizi katiyen temin ederim ki, 

mualece itibariyle hiç bir sıkıntımız 
olmıyacaktn. Sizden de istediğim 

şudur: Bütün vatanda~ların ihtiyaç
lannı normal şartlar altında ve her 
tilrlü kolaylıklar içinde temin edi-

Çivi ve tel ihtiyacı 
Bundan sonra görüşme sırası nal

bur, tel ve çivi fabrikatörlerine gel
miştir. Bu işler etrafında ötedenberi 
bir ·hayli dedikodular i~itilmiş ve Ti
caret mıntaka müdürliiğü tarafından 
da alakadarlar arasında tetkikler ya
pılmış olduğu için Ticaret Vekaleti, 
bu işlerin dürüst yürümediğine kani 
bu1unuyordu. Vekil. çivi ve tel işini 
derinden derine incel~mek lüzumunu 
;1:ssederek bu fabrikatôrlerle Lir sa. 
ı;tten fazla meşgul olmuştur. Veki-· 
lin suallerine fabrikatörlerin verdiği 
cev<ıplar ikna edici mahiyette gö. 
rıiımcmiştir. Diğer taraftan da, bu 
müesseselerden çok pahalıya mal al
ını~ olan Kunduracılar Kooperatifi 
m:.imessili Abdullah ile nalburlar, 
fabrikaların ihtikarını açıkça yüzle. 
rine karşı anlatmaktan çekinmemiş
lerdir. Çivi ve tel fabrikatörl~ri de 
Amerikadan üç bin ton tel ;thalini 
istemişlerdir. 

Vekil Nazmi Topçuoğlu münaka
şaları dinledikten sonra bu fabrika
ların fayda temin etmekten uzak kal
dıklarına işaret etmiş ve kendilerine 
tel için ancak bin tonluk akreditil a. 
çabileceğini ve çivi ihtikarını önle. 
mek için Ziraat Bankası vasıtasile 

hrriçten çivi ithalintn daha muva
!1k olacağını söylemi~tir. Çivicilerle 
g''ri.işmeler çok münakaşalı geçmiş.. 
tir. Bir kısım fabrikatörler, kabahati 
diğerlerine yüklemiye çalrşmışlar, 
tüccarlar da fabrikatörleri müşterek 
kabahati! çıkarmışlardır. 

Ticaret Vekili, bugün yine ithalat 
işlerile meşgul olacak ve müteakıben 
ihracat işlerini tetkik edecektir. 

Kontrol şiddetlendirildi 
Mıntaka Ticaret mudürlüği.i, ihti

karla mücadeleyi şiddetlendirmiştir. 
Te~kiliita mensup memurlardan mü. 
him bir kısmı piyasayı kontrol et • 
mek emrini almışlar ve şehrin her 
tar;:ıfına dağılmışlardrr. Memurlar, 
bütün mağaza ve depolan kontrol et
mekte, stoklar ve fiyatlar üzerinde 

"- Mesele şudur. Telefonda oldulttt 
gibi, "onun da hesabını bilmiyoruz? On 
istiyorlar, on veriyoruz, yirmi istiyorlar 
yirmi veriyoruz.,. Radyo işinde de bir fa .. 
tura gönderilmeli ve parası ;stenilmell .. 
dir.,, 

"T aJilini teklil etmeli,, 
Daha sonra bazı mebuslar söz Al• 

mışlar, ve bu arada Recep Peker 
(Kütahya) demiştir ki: 
"- Büyük Millet Meclisi hasının va~ 

tandaş olmak sıfatiyle diğer vatanda§larm 
tAbi olduğu muamelenin ayni.ne tabi tu• 
tutması tnbitdir. Bundan dolayı, ne Bü• 
yilk Mlllet Meclisinin yüksek sinesi, ne 
de mebusluğun şerefi hiçbir vakit eksil• 
mez. Bir kanunun, bir maddesinin iyi iş• 
lemediği hakkında bir kana.at varsa, bir 
mebus olmak sıfatile bu kanunun tadil 
veya tashihin! mutlaka hükı'.'ımetten bek• 
lememelidir. Bir mebus olmak stfatile her 
zaman kanun tekli! etmek hakkıdır.,, 

Refik İnce, Recep Pekere cevap 
vereke şunları söylemiştir: 
"- TeşkilAtı esasiyemiz bütün vatan

dasları müsavi teııtkk.i ettiğine göre, o 
müsavat dairesinde her mebusun dahi 
mebusluk sıfatilc hareket etmediği za
manlar, huzuru hAkirnde bulunması icap 
eder, fakat hakim, onu tevkif edemez. 
Çünkü m~busun tcvkifinin temadi etıne
sile, mebu~luk Mkıt olur. Nitekim teşki
lAtı esasiyemizdc de bu vardır. 

Biz, devre sonunda muhakemesi görül
sün, diye bıraktığımız zata, her hangi bir 
zaruretin lüzumu ile atfı temin etmiş gibi 
oluyoruz.,. 

Bunun üzerine Mumtaz Ökmen 
(Ankara) tarafından kifayeti müza
kere takriri verilmiş ve takrir ka
bul edilmiştir. Meclis, masuniyeti 
teşriiyenin kaldırılmasına dair olan 
mazbataların devre sonuna bırakıl • 
masını tasvip etmiştir. 

• Ankara, 20 (Tan Muhabirinden)-= 
Mecliste mehakiın teşkiliitına ait ka. 
nun layihası müzakere edilmiş, müs. 
takil gruptan Fuat Sireli, b11 layiha
n;n bazı maddelerinde tadilat icra
sını istemiştir. Adliye Vekili, cevap 
vermiş, kanunun İstanbulda tatbik 
edilmiyeceğini, çünkü İstanbul kaza. 
larında salahiyetli su1b mahkemele. 
ri bulunmakla beraber asliye mah· 
kemeleri de olduğunu, bu kanunun 
ancak asliye mahkemeleri bulun • 
mıyan yerlerde halkın işini kolay. 
!aştırmak maksadile vücude getiril.. 
diğini anlatmış, adliye encümeni maz 
bata muharriri de bu noktai nazan 
ıı.üdafaa etmiş, neticede Fuat Sire
linin tadil teklifi bu suretle kabul 
ed;lmiştir. 

Türkiye Cümhuriyeti ile Macaris~ 
tan arasında hukuki ve ticari rne. 
vaddı adliyeye mütealltk mukavele 
ile Türkiye • Yunanistan arasında 

xnünakit adli yardım mua~edesinin 
tas-dikine ait kanunlar ikinci müza~ 
kereleri yapılarak kabul olunmuştur.' 

tetkikler yapmaktadırlar Her kon.. 
trol edilen mağaza sahibinin sözleri 
z-.ıptedilmekte ve tutu'lan zabıt ken~ 
d!lerine imza ettirilmektedir. Aynca 
mağaza veya depoda bulunan malla.. 
rın _fiyalannı gösterir birer liste de 

zabıtnameye raptedilınektedir. Kon .. 

trol bütün hızile dev1tm edecek, kon· 

trolü yapılmış dükkan ve mağazalaı 

tekrar yoklanacak ve yeniden fiyat. 

lar alınacaktır. 

lzmirde de ihtikar var 

İzmir, 20 (Tan Muhabirinden) 
l!mumiyetle eşya ve gıda maddele
rinde yüzde 35 - 50 vüks<·lnıe vardır. 
Vılayet, makara, cam satışlarında ih
tikar yapan dört ticarethaneyi mu
vakkaten kapatmıştır. 
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TÜRKiYE COMHURIYET 
16 BiRiNCi KANUN 

MERKEZ BANKASI 
1939 VAZIYET~ 

AKTiF. 
KASA: 

ALT. SAFt KLG. 13.500.303 
BANKNOT 
UFAKLIK 

DahiJdeki Mııhsıhirlcr: 
Altın Safi Kilogram 673.111 

'T'ilrk llr;ıı:ı 

Rariçteki Muhabtrler! 
Altın: Sı:ıf1 klloın-am 999973·ı 

Altımı tahvUf kabU serbest 
dövizier 
DH!er d~vMer ve borçlu kllrlng 
bı:ıklvelerl 

Razine Tah,·flleri: 

Deruhrfı> edilı>n evrakJ nakdiye 
lnıro:ılı~ 

Kanunun e - 8 hıct m::ınnP1erl• 
ne tevfikan hazine tarafından 

vllkl tı>rllyat 

Senedat Cüzdann 

TfCARt SENEDAT 

Esham ve TahviJat Cii7danı 
(Deruhte edilen evrakı nak 

:A: - (diyenin karşıhih Esham ve 
Tahvf!At rıtihar1 kıvmetlel 

B - Serbest esham ve tahvflA' 

21.802.430.71 
20.236 9-12.00 

1.652.R22.74 

953.816.81 

265.BS(l.21 

14.065.425.84 

58.399.34 

10.760 2RR.~~ 

158.748.563.00 

17 flR3 074.00 

20$1 R77.734.59 

50.580.164.97 
7.!563.000.70 

Lira 

L'2 RQ2 19!) 

ı.2rn.s8s.02 

24.884.113.74 

140. 765.489.00 

208.877. 734.59 

58.143.105.67 

PASiF, 
Sermaye: 

tb tiyat Aktesl: 

Adf ve fevkallde 
Rusust 

Tedavüldeki Banknotlar: 

n°n.ıhde "ıfüen evnkt nııkdlTe 
Kırnunun 8 - 8 fnet maddelerine 
tevfikan hazine tara1ından vlld 
tedfyat 

nl"ruhde edilen evrakı nakdl;ye 

4.217.134.25 

Lira 
15.000.000.00 

6.000.000.00 10.217.134.25 

158.748.563.00 

17.983.074.00 

'::ıklynt 140.765.489.00 

~::ırıolrlh tamamen alhn olarak 
11~•·1"tPn tedav1lle vazed"'•n 
Rt'P"kont mukabili il~veten teda 
va:r.ed. 

Türk Lirası Mevduat., 
Oöviz Taahhüdatı: 

A ıtına tahvfll kabO dl5vf:r.1er 
nı~ d11v!z.ler ve alacaklı kllrln# 

17 .000.000.00 

139.000.000.00 296.765.489.00 ı 

36.568.058.33 

4.880.53 

oa kf:velen 46.296.422. 71S 46.301.303.26 

111.746.683.81 Muhtelif: 

~ 
Milli PIYA~GO 

• • 

1940 

7 

1939 
31 . 
1 LK 

A 

KANUN 

10 
~ 

Avanslar. 
Hazlneye ıo~a v~nı>ll ıı"'aruı 

Altın ve Dövl'Z üzerine 
TahvflAt Ozerlne 

8.379.000.50 
14.635.52 

7.808.722.00 16.202.337 .52 
TURK TiCARET BANKASI A. S. 

Hissedarlar: 4.500.000.00 

18.313.926.66 

1 516.598.668.65 TARiHi: .1919. Vek<ııı 
Muhtelif: 

Yekftn 

1 l emmuz 1938 tarihinClen itibaren: Iskonto 
haddi % 4, aJbn üzerine aTanı % 3. 

KURULUŞ 

Tamamen Y atırıf mıs Sermayesi: T. L·. 2.200.000 
Kandıra icra Memurluğundan : 

Kandırada Mustafa Ltıt!i ne mı diğer Ömer Lutfi Çetine masrafla. 
rile (305,83) üç yüz beş lira sekşcn üç kuruşa borçlu Kandıranın Kaya. 
lar köyünden Hiıseyin kızı Feride Arslanın bu borcundan dolayı mah
cuz ve satılmasına karar verilen Kandıranın Kayalar köy:.i hududu i
çinde kain, Kandıra Tapu dairesi sicillerinin cilt 34/ 71 sayfa 29; 33/ 77/ 
78 No. sunda teşrinievvel 339 ddmi ve temmuz 939 tarihlerind~ tescili 
icra olunan gayri menkullerden: Tapunun 64/ 76 No. sunda kayıtlı har· 
man parçası namı diğer Çmar yeri mevkiinde şarken ve gaı·ben Çatur 
oğlu İsmail, şimalen Ulama, ccnuben Deli Ahmet olup halen şarken, 
garben, cenuben Çatur oğlu Kasım, şimalen Ulama ile mahdut tamamı 
125 lira kıymeti muhammeneli 4595 metre miktarındaki tarlanın, har. 
man altı mevkiinde 70 No. da kayıtlı, şarken mukaddem Uzun Ahmet 
elyevın Uzun Ahmette.n geçıne r.ıohibi senet Molla oğlu Mohmet, şjmı:ılen 

mukaddem l Osman, elyevm Om.andan geçme Salih oğlu Tahir, garben 
Akıntı Cenuben Salih oğullarından Hasan ile mahdut olup halen şar
ken İhsan oğlu Hüseyin ve Şaban oğlu İbrahim, garben Akıntı şima
len Tahir veresesi Naciye, Ct!ııuben Hüseyin kızr borçlu Feride iİe mah. 
dut tamamı 100 lira kıymeti rnuhammeneli 3676 metre mi.~ı::tarındaki 
tarlanın, Pirelik namı diğer ).·.narlar mevkiinde 67 /70 No. da kayıtlı, 
şarken Uzun Ahmet, garben Çatur oğlu Abdullah, şimalen Salih oğlu 
Mahmut, cenuben Ulam_a olup, halen şarken, garben ve ceauben Şaban 
oğlu İbrahim, Şimalen Ihsan oğlu Hüseyin ile mahdut tamamı 50 lira 
kıymeti muhammeneli 3676 metre miktarındaki tarlanın, orta düz mev
kiinde 57 / 61 No. da kayıtlı şaıken Dere, şimalen yine Dere kısmen 
Uzun Ahmetten geçme Kasım ve Mehmet garben dere cenuben Salih 
oğlu Mehmet olup, halen ı;arken dere, şimalen Kasım veresesi Reşit, 
garben dere, cenuben İhsan oğlu Hüseyin ile mahdut tamn.rnı 75 lira 
kıymeti muhammeneli '460 metre miktarındaki tarlanın, Bez geçidi 
namı diğer Ekşi kırmızı yanmda 68/71 No. da kayıtlı şarken, garben, 
şimalen Koca Bıyık İsmail, cenuben Salih oğullarından Hasan ile mah. 
•lut olup halen şarken dere, garben Mehmet oğlu Yahyanııı işgalinde 
bulunan Salih veresesi Fatma. şimalen dere, cenuben Hamamcı oğlu 
İhsan ıle mahdut tamamı 75 lirn kıymeti muhammeneli 919 metre mik
tarındaki tarlanın, Yaz geçidinde 56/60 No. da kayıtlı şarken ve cenu-
ben Koca Bıyık Ahmet tarlalan. şimalen Salih oğullarından Hasan, 
garbcn Salih oğlu İsmail olup halen şarken İsmail oğlu Murat, garben 
Süreyya veresesi Ziba ve Hulusı şimalen Mehmet oğlu Yahya, cenuben 
Salim oğlu Ahmet ile mahdut tamamı 75 lira kıymeti muhammeneli 
3676 metre miktarındaki tarianın, Tekerlerde 63/66 No. da kayıtlı şar. 
ken Ulama, şimalen Çatur oğlu lsmaille, garben Salihoğlu Mahmut ce. 
nuben Uzun Ahmet olup halen şarken Ulama, garben Mahmut VE>re. 
sesinden Hüseyin, şımalen Çat'1ı oğlu Ismail oğlu Kasım, cenuben Sa
lih oğlu Tahir ve borçlu ı~eridP ile mahdut tamamı 40 lira kıvmeti 
muhammeneli 460 metre miktarındaki tarlanın, Mercimeklik me~kiin
de tapunun 61/65 No. sunda kayıtlı şarken mukaddem Mahmut, elyevm 
Salih oğlu Mahmut ve Akıntı, şimalen ve cenuben yine Salih oğlu 
Mahmut ve Abdullah, garben Değirmen arkile mahdut oluµ halen şar. 
ke,1 Akıntı, garben Çatur oğlu Kasım ve değirmen arkı §imalen Salih 
oğlu Abdullah ve Mahmut, cenuben kısmen Çatur oğlu veresesı Kasım 
ve Salih oğlu Abdullah ile, mahdut tamamı 140 lira kıymeti muhamme
neli 3676 metre miktarındaki b1r kıta tarlanın ki. yukarda mevki ve hu. 
dutları yazılı sekiz parça tarlanın borçluya ait olan nısıf hisselerile 
Köyönü, Köprüaltı mevkiinde kain 69/ 73 No. da kayıtlı şarken Halil 
Efendi veresesi Ziba garben T<: hir, şimalen dere, cenuben yine Halil 
Efendi veresesi olup halen şarken Halil Efendi veresesi Ziba, garben 
İhsan oğlu Hüseyin, şimalen, cenuben yine Ziba ile mahd:ıt tamamı 30 
lira kıymeti muhammeneli 1379 metre tarlanın, Akbostan namı diğer 
Arpalık mevkiinde kain 71 No. da kayıtlı şarken yol patika, şima. 
len ve cenuben yol, garbcn Mustafa usta olup halen şarken kısmen yol 
kısmen Kasım hanesi, garben Mustafa veresesi Reşit ve Niyazi şimalen 
ve cenuben yol ile mahdut tamamı 60 lira kıymeti muhammmıeli 460 
metre miktarında bir kıta tarlnnın, Mercimeklik mevkiinde 62/72 No. 
da kayıtlı şarken Çatur oğlu İsmail, şimalen Ulama., garben dağ, cenu
ben Salih oğlu Mahmut tarlalat.ile mahdut olup halen şarken Çatur oğ. 
lu İsınail oğlu Kasım, garben Nazlı oğullarından Eşref oğlu Reşit, şlma
len Ulama, Ulamadan sonra Hacı Nazif oğlu Mehmet. c<?nuben Salih 
oğlu Mehmetten geçme Aziz oğlu Rasim ile mahdut tamamı 15 lira kıy. 
meti muhammeneli 460 metre miktarında.ki bir kıta tarla ki, işbu üç 
parçr.. tarlanın tamamı yukarda yazılı borçtan dolayt Kandıra icra me. 
murluğunca açık arttırma ile satılmasına karar verilmiştir. Arttırmıya 
iştiak etm<;?k istiyenlerin gayri menkullerin muhammen krymetlerin.in 
yüzde yedi buçuğu nisbetindeki pey akçesi ile bu ıniktan ihtiva eden 

Merkezi: .A N K A R A 
Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır. Her nevi Banka muameleleri. 

Her avın birinde faizleri ödenen kuponlu vadeli mevduat. 

~ ............................................. ~ 
ANKARA G A R GAZİNOSU 
Meşhur MARKO BABEN Orkestrasının iştirak.ile 

Her Cumartesi ve Pazar günleri saat 16.30 dan (19) a kadar 

• DANSLI ÇAY· 
YILBAŞI Reveyyonu için masalarınızın şimdiden tutul
masını dileriz. Meşrubat tarifelerinde değişiklik yoktur. 

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

MUHASİBİN KiTABi 
Vergilerin sureti hes.abı hakkında tatbiki misaller va 

umumi teYkifat cetvelleri. 
MURAKIB YUSUF KENAN ÜNSAL 

m11nnmmımnnmnm11111111111111111mnı .. •111111111•m11nnnn 

,. 

BAŞ, DİŞ 
NEZLE, GRİP 
ROMATİZMA 
NEVRALJİ 
KIRIKLIK 

Bilumum resmi ve hususi müessese muhasibleri müşküllerden ve hesab 
hatalarmdan kuıttaracak 650 sahifeden ibaret olan muhasibin kitabtdır. ve bütün ağrıları derhal geçirir. 
Fiyatı: 3 liradır. Satış yeri: İNKILAB KİTABEVİ Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

'-----~--------~~--~----'mı~nmııınnıın•m~~nnmunn~~mıunnmmnnı 

,--------------------------....-. Sırt Kauçuk ve Tamir Bezleri 
Dünyaca tanıtmış Fayriston Marka ve bugüne kadar beklediğiniz 

Sırt Kauççuk ve tamir bezlerimiz bugün gelmiştir. Aşman lastikleri. 
nizc sırt ve Patlak lastiklerinizi garantili yaptırmak isterseniz hemen 
atclyemize koşunuz. 

Kaynak Bezi ve Kauçuk Satılır. 
Adres. Galata Yüksek Kaldırım dibi İzmirli oğlu Han No. 9 

Telefon : 49194 (Gebzeli Ali Rıza) 

milli bir bankanın teminat mektubunu arttırma günü olarak tayin o· 
lunan 25.1.940 günü.::ıde daireye ibraz eylemeleri lazımdır. 

İlk arttırma 25.1.940 perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar Krn. 
dıra icra memurluğunda icra oıunacaktır. İşbu günde arttırma bedeli 
gayri menkullerin muhammen kıymetlerinin % 75 ini bulmadığı tak. 
dirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma ınüddeti 
on beş gün daha temdit edilerek son arttırma 9.2.940 cum:ı günü ayni 
saatlerde, ayni dairede icra olunacak ve arttırma bedeli gayri mc::n. 
kullcrin merhun bulunduğu afa.caktan fazlaya çıkarıldığı takdirde bu 
günde en çok arttırana lhale olunacaktır. Rüchanlı alacaklmın alacağını 
tecavüz etmezse satiş clü~ecektir. Bu husustaki şartnameler ayn ayrı 
tanzim edilmiş olup herkesin gormesi için 15.1.940 pazartesi gü;:ıünden 
itibaren dairede açık bulundurulmaktadır. Ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların gayri menkul üzerindeki haklannı hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde 
icra dairesine bildirmelerL aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit oL 
madıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar Arttırmaya çıka
nları gayri menkullerin tapu sicillerine kayıtlı bulunan bilumum mü. 
kellefiyetlerile müşterilerine ihalei katiyesi icra olunacaktır. İhaleden 
mütevellit masrafların hepsi alıcılara aittir. Arttırmaya ışitrak etmek 
istiyenlerin muayyen gün ve saatlerde hazır bulunmalan veya kantmen 
muteber vesaiki hamil vekil göndermeleri ve daha fazla malumat almak 
istivenlerin 939 /386 savılı dosvava müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Taksim Belediye Gazinosunun 
Açılışı münasebetile 

Y 1 L B A Ş 1 Gecesinde 
Fevkalade yemekler ve eğlenceler hazırlanmıştır. 

Yemek masalanmzı 'imdiden Perapalas Otelinde techrik ,,.,:ıiniz. 
Fiatlar ucuzdur. Telefon: 44810 ., ............................................. ... 
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ile SABAH · OGLE · AKSAM Hm YEMEKTEN SONRA Günde 3 Defa Muntazaman Dişlerinizi Fırcalayınız. 
Rahat uyku, ne,' e ve İftiha 
çocuğunuzun tam -aıhhatta ol
duğunu gösteren en iyi mi
yarlardır. Bu husus ancak 

yavrunuz 

OZLO U·MLARI 

Yediği takdirde temin edilmiş 
olur. Çünkü HASAN öZLU 
UNLARI yüksek besleyici kabi
liyetine ilaveten yavrularınıza 

ittiha veren vitamini bol, kalori
ai fazla bir özlü çocuk gıdasıdır. 

HASAN Deposu Yeni A~resi : 
Bahçekapı · Beyoğlu Tramvay Durağı Karşısında 

Belediye Sular İdaresinden: 

1 - İdaremiz için bir D~natör alınacaktır. 
2 - Talipler arasında 2-1-940 salı gün il saat onda mtısabaka lmtnıanı yapıla

caktır. Bu imtihanda en iyi muvaffak ola n1ar arasında baş desinatörlük için aynca 
bir imtihan yapılacaktır. 

3 - Verilecek aylık ücret tahsil derecesine göre barem kanunu hükümleri dahi
linde tesbit edilecektir. · 

4 - İmtihana girmek isteyenlerin 29-12 -939 cuma g{lnil saat 17 ye kadar bonser
"1s ve tahsil vesikalarile birlikte Taksimde Sırasecvilerdeki idare merkezinde ya-
zı işlerine müracaat etmeleri. (1046!)) 
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NEZLE, GRiP '3AŞ, DİŞ, 

ROMATiZMA. SOGUK 
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ve bütün ağrtlarını ~erhal keser 
Lüzwnunda günde 3 kqe alınabilir. 
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Kadıköy · Vakıflar Direktörlüğü ._ ilanları 
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Yel dinamoları 

Bedava Elektrik verir. 

·MIKA RADYO 
Yüksek Kaldrrmı 79 No. 
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Mahallesi Sokaltı 

----
Osman ağa Kuşdili caddesi 

. Atik \·alde Koltukçu Rıza 

Selimlye Tıbbiye caddesi 

PJ .. ,. 

Aylık klı-aaı MDddetf 
No. Cinsi L. Kr. icar 

44 4 odalı f!V 9 81-5-940 
sonuna kadar 

4 4 odalı ah-
ı;ap ev. '1 .. • 

Nilmune hastahanesinin ast tara- 36 senevi 31-12-942 
tındaki duvara bitişik arsa. sonuna kadar 
Nümune hastahanesi lle Kilr.ük Day. 
tar okulu arasındaki beheri 30 met- 3o · beherinin • • 
re murabba 5 parça arsa. senevi 

Galata - İstanbul Yukanda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalarında yazılı müddetlere kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya oı

karılmı~tır. İhaleleri 23-12-939 Cumartesi günü saat 10 dadır. İsteklilerin Kadıköy Vakıfiar Müdürlüğüne gelm~ıeri. (10319) , 
'j TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ZİRAAT BANKASI 

PATI KULLANINIZ 
Her türlü yanıklan, kan çıbanlarını, meme iltihap

lannı ve çatlakları, koltukaltı çıbanlarır.1, dolama, ak
neler, ergenlikler, traş yaralarını çocukların ve büyiik-

1 
)erin her türlü d~ri iltihaplarını en erken ve en emin 
tedavi eder. V 1 R O Z A mikropların yaşamasına 

mani olur . .......................................... 
1940 elmaslı ve pırlantalı Singer saat modeli 

Kapah vazivette 

Açık vaziyette 
No. 82 168 Elmu ve 11 Pırlantalı 420 lira 
No. 82/ A 182 Elmas ve 11 Pırlantalı 500 lira 

:_ EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDiR -
Adrese Dikkat: SİNGER SAA'l MAGAZASI - İstanbul Eminönil. 

Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajanı adedi: 265 

'ı:h·.ııı; •e ticari her nevi banka muameleleri 

:;ı•, •D•İŞ-a•ğrı•l•ann-ı•, •R•O•M•.•A•Tt•z•_mıııı. (, A L Qlünyanın MeşhHur ŞlekcrcisDi ,. 
MA sancılarını, SİNİR rahatsızlık-

larını DERHAL geçirir. H A c ı B E K ı 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMİYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda ~D 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile dŞağıdakı 

plana göre ikramjye dağıtılacaktır. ~RİP, NEZLE ve SOCUK ALGlN-
LlCINA karşı müessir ilaçtır. Kaymaklı Lokum 

İcabında günde 1 - 3 kaşe alınır. Kestane Şekeri 
Her eczahanede bwunur. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdiı Karamela 
Tahin Helvası 

Merkezi: Bahçekapt, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadrköy. 

KAYİP - Şişli nüfus idaresinden Sahibi ve Neşriyat Müdüril Halil 
aldığım nüfus kağıdımı kaybettim. Lötfi OÖRDÜNCtl' 
Yenisini alacağımdan hükmü yoktur. 
Harbiyede 'Erkek sokağı 182 . l'{o., 
Vahan oğlu Hayik. 

Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. 

Basıldığı yer TAN matbaası 

4 Adet ı .000 Liralık 4,000 Lira 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • ı.ooo • 

(0 • 100 • 4,000 • 
100 • -1 • 5.000 • 
120 • 40 .. 4,800 • 
160 • 20 • 3.200 .. 

DIKKA T: HesaplaMndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlastvle verilecektir 
Kuralar senede 4 defa. 1 Eylul, 1 Birincikanun, ı Mart ve ı Uazıraıı 
tarihlerindP cekilt>t'ektir. 

TUZU INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, BARSAK TEMBELLIGINDE, 

M 1 D E E K Ş l L I K ve YAN M ALA R 1 N DA Emniyetle Kullanılabilir. 
MÜFERRiH ve. MIDEVIDIR . MİDE ve .BARSAKLARI temizler ve alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markasına dik 


