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5 ICUIUŞ GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 
Dr .Ganon diyor ki: 
"'Her tacir ba kitapta 1l51terdifim asull~rf tatbik • etmek 
1111reti7le bir ilri ıene cibi kııa bir zaman içinde mOıterile
rinin adedini bir miıli arttırabilir. Ben l>ıı kitabmıda ıiı:e 
ba unati ötreti7orum.,, Fiyatı 50 lr:unıt. 

150,000 lrigiliz Askeri Fransada 
Motörlü Kıtaat Tam Chamberlain Bugün 
Teçhizatla Nakledildi Son Sözü Söyliyecek 

Bütün 
Liderler 
de Söz 
Alacak 

Daladier 'nin Nutku 
Her Yerde Sempati 

ile Karıılandı 
Londra, 11 (Hususi) - Siyasi 

mahafil, Mister Chamberlain 
tarafından yarın (bugün) söy 
lenecek nutku büyük bir ehem 
miyetle beklemektedir. 

Garp cephaimle oaile alan lataata meruup efrat kamyonlarla seokeJüiyorlar 

HiTLER 

10326 
rr. Nu111araya Çık+. 

.,.. ı;.,. dörtlüncü .ayltllla) 

TAZYIK-ARTIY OR 

Diinlni top tlfıflanntlan bir •örünü' 
Dflıı Metriste topçu •ut oku11Q1da, kan IOD11 milnuebetlle topça •taf

lan Y•Pıbmt Ye bu atıılar tua bir ma.ıt.Jdyetle netieeleandt*. 8a il• 
ıuataki tafsillt ve diler realmleri ikiDcl aayfamuda bulaeaksum. 

Finlandiya B"fliumaıiJanı General Mannerheim 
alıi Cümluırr.Ui ile biraraJa 

LonJra, 11 ( A.A.) -Türk 
alıerf laeyetinin reüi <>rwe
nımıl Orbay, bugün Kral ta· 
raluwlan lıabal edilmiftir. 

Çoğalıyor 

1ar verecekJerdır. 

TAN, makinetdndekt busulf tertibat sa
:reslnde bu liltunda ber ı<ın en son da
kika relen baberlerl verecektir. Haber 
olmadıtı ,on bu kısım boe lı:ıılecaktır. 
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PENCEREMDEN 

Tilki Gibi 
Düıünmek Gerek! 

Yamn: M. TaTlaan TAN 

Fıkra mefbmdm: 
Bir aralan, maiyetine bir kurt 

la bir tılld alarak ava çıkar. Şu köşe, 
bu köte deyip dolaıırken bir yaban 
eıeiine rastlar, hemen kükreyip sal
ılınr ve hayvancatızı tek pençede 
bakla.taktan aoara ·kurda emir ve • 
rlr: 

- Pay et 111 llaTJ! 

ız- 10-939 

Metriste 
Dün Atış 
Yapıldı 

T opç"'larımız Muvaffak . 
Oldular ve Çok iyi 

Neticeler Aldılar 

Kurt, cansız cesedin başına çö • 
ker, ıöz yordamı ile onu üçe böler 
n bu bölüme ıöre de parçalayarak 
birini anlanm, birini tilkinin önllne 
sürer, birini de kendi alır. Fakat Dün Metriste Topçu Atış okulUJI"' 
hissesine dilten parçadan bir lokma da atış kursunun hitamı münasebe " 

bile .. alamadan anlama pençesi be • Toppı Atıf OlıulunJa dün yapılan talimlerden iki intıba: Namlıya menni sürüliifü ve ahflan dürbinlerle takip tiyle büyük birliklerle atış tatbikatı. 
yimb kafasına iner, cam burnundan yapılmıştır. 
pkar. · Topçumuz, dünkn atışta bily~ 

An~ bir elnayet lflememlt pbl Kuyuda B ogu" lan Fak ı·r Çocuk la r Gazi Köprüsü muvaffakıyet göstermiş, kitle 
kayıtsız, yüzilııil tılkiye çevirir ve • • ateşini mavi mevziler üzerinde te " 

~pençesiyle y ...... •iinln uçe ihtiyarın Olümü için yeniden merküz ettirıni§ ve çok iyi netf.celtS1 
böltınmn, letini ıhterir: l . B d almıştir. 

- Haydi, der, fUDa paJ' et de kar- Şüpheli Görüldü çın arın ırm a lbtı·ıaA f Çıkb Atıı tatbikab bittikten sonra "" 
mmm doyurabm. .., kul at11 bapnuallimi albay SaJlll-

Tilld hemen kopr, eıelln 8çe EvvelD 8'1n Sllivrlnin Uzunköp- o J l A l Gazi Köpr08ilnfhı lnpatmı denıh· Topçu tarafından ve bi.Wıare otui 
vnJm11 eesedinden bir Parfayı alıp ri1 mevkilııden geçenler yol kenarın- U a ar l I! l l fi 0 r te eden Bilgo Berman firmamnın komutanı kurmay albay Şükril _ Aı-.j 
anlama 6ntlne kor: dald kuyunun baflDda sahipsiz bir Y ~ Fransadan getirdiği ağaç parkeler çam tarafından tenkitler yapllal'PI 

- Efendimiz, der, bu alsla sabah atm durdutunu görmüşler ve sahi - köprüye döıenerek araları da zift. bugilnkil modern vasıtalarla ~ 
blavaltum! binin kuyuya düştüğüne ihtimal ve- izcilerin Hergün Birer Saat Müddetle Talim lenmi§tlr. Fakat bu ameliyeyi müte- edilmiı bulunan Tiirk ordusunaJlll 

Ve ikinci parfayı blrlnclnia 7a- rerek jandarmayı haberdar etmif • akıp yatnıur yatınca ?>u tahta par. muharebedeki kudretli atep ile 01 ~ 
nma koyarak nav• eder: terdir. Yapmaları ve Teftişe Tabi T Lttulmaları Kararlaıtı 1te1er tiferek yerlerinden tırlamıflar nayacalI mühim roı ve zater1n ~ 

- Ba da öjle yemeilnb! Gelen jandarmalar kuyudan lh - ve bu suretle ağaç parke satıhlar ta- edilmesini temin bUSUIUDdakl kud ~ 
Anlamn sizlerinde nep ıpfl tlyar bir erkek cesedJ çıbrmıflar _ Maarif idaresi, ge(en aene bazı mekteplerde açtıiı bann mamlyle bozulmU§tur. Böyle bir ne. reti tebarilz ettirilml§tir. Bundan ..,al 

pmlwken 8çtlncfl parçayı onun ha- dır. Cesedin Ereilinln Erhllli köyiln· dırma odalarından pek muvaffakıyetli neticeler alındığı için tice ne karplapn beledlye köprünün ra son harpten alınan derslere .-_ 
nnına ptlrir: den koyun tilccan 88 yaf1Dda Ayni- bu sene bu odaların sayısını arttınnağa karar Yenniıtir. Ba bu halle tesellüm edilemlyeceiinl topçunun muharebedeki sevk ve l~ 

- Bu da, der, efeadlmlzfn ak- ye alt oldutu anlaplmıftır. rındırma odaları, en fazla fakir halkın, amele ve qçi ıınıfmın bllc:lirmlf, bu sebepten do!ayı beledi· resi hususlan izah edilmif, geJJi 
pm yemeli! Jandarma lhtiyarm bir de genç bulunduğu semtlerdeki mekteplerde açılacaktır. ye ne .firma arasında lhtlW çllnn11- topçu subaylarma çok değerli öli1V. 

Anlan, kendine kup sösterilea arbdap bulunduiunu tesblt etmiıı: Bu odalar hergün sabahleyin saat rin bu talimatname esaalanna göre tır. lhtlW, mukavelename muclblıı- .ıer verllmi§tir. .. 
ita cemileden aon derece has aJtk1a biraz llOJlra bu adamı da bulm ğs• yedide açılarak teshin edilecek ve hazll"la:nıp hazırlanmadıklan tesbit ce intihap edilen hakem heyetine ha- Bunu müteakip okulda bir ziya -
için tilkinin bapnı o)qar ve sorar: muvaffak olmuştur. Bu adam he:u: sabahın bu saatinde işbaşına ~tme- edlleeettir. vale edilmlftir. Vali ve Belediye Re- fet verilmlJ, nete ile geçirilen bu at' 

- Böyle ince, böyle arif hesap. 15 yaşında bfr çocuktur ve ismi de ğe mecbur olan lfçi ve amelenın ço- Ayni talimatname bcl1erln tap - isi de diln, .,ııır nrilwhalllSl Pıtostla yafetten sonra atıfta bulunanlar ti' 
lan, bu kadar güzel tak•lm ameliye· İsmaildir. İsmail Ayni .1 b b cuklanna açık bulundurulacaktır. yacaklan bQtOn techlzatı da ~bit beraber mahalllne giderek kabanp kul komutanına veda ederek Met' 
ferini nereden öjrendin? Silivriye koyun ~ötürür~:U A~ Bu gibi talebe velileri sabahleyin e!~ektedir. Kız lzcller Ankaraya yerlerinden fırlıyan ağaç parkelerin risten aynlmışlar ve aynlırken ~ 

Tilki, baıı parçalanmıı olarak kazaen kuyuya dii§tülünil söylemiş.. evlerinden çıktı.klan vakit çocukJa • gonderilmlyecektlr. Bunlar yalnız vaziyetini gözden geçirmiştir, haklı takdirlerini izhar etmiılerdit• 
biraz ötede cansız yatmakta bulunan tir. Cesedi muayene eden doktor, nm banndırma ~alarma götürüp ~ulunduklan şehirdeki bayram §eD· 

kurdu shterir: Ayninin 3 gün evvel öldüğünü tesbit teslim edeceklerdır. Banndırma o - liklerine lftirak edeceklerdir. An _ BELEDIYEDF 
- Efendimiz, der, f'I 610den at- etmiştir. Bu müddet zarfında ha _ dalarında bu fakir çocuklara sabah karaya gidecek erkek izcilerin ibate 

rendim! nın etrafta otlayıp bir yer i:;. kahvaltısı da verileceği gibi mekte- ve iafe}eri için de orada bir komis - Bahçeler için 
lzmir Yeni Bir Sel 
Tehlikesi Atlaffl 

~pet dilr;tu7oam •-• .. - dıll ft illll:Şll!'ldGT Ga e ayn hiP ytilind911 IOIU"a da y~uru~~1.,.l!ll"'!lta.k*lıfıi~ıw,..,,.,.,........___...,,. 
men nıtinaka~ Jnkıyat ıöstemıiı na gidip yathlf liı&'T ü 1 en odalarda al~konulacak, ana ve a a- ayram şen11iliftiii 'qtliu e- MUTeftaSSIS V'eftrll• rimize şidd~J! MsAmur ve dolu Y.,, 
olan Estonya ne ODU - küçük bir te· . 1 rd 1 ... 1- .+ t i)" lan işten donüp çocuklarını alıncaya cek clllet' tale1te ae bu talimatname N - m•-+ır. Fındık lriligınv. deki dolu c~ 

ddilt hı tti d 
'-'·l"t t ız e en an •j'~ .. ı.,.ır. sına ın kadar bir muallim daima kendileri hükümlerine göre manga ve takım • Belediyenin daveti üzeıine aııa ~· 

re sse rme en • _. ı ve a· birbirine benzemeyen ifadelerinden 1 f ·k edil k · M h li Vekaleti, ötedenberi istihdam ettiği lan kırmış, parklarda ve kışlık seb" 
kip eden Letonyamn Finllndiyaya hadisenin bir cinayet eseri olduğıma ile meşgul olacak, akşam kahvaltıla· ar~ ~ rı 7~ tı~. u ~; t mek~ bahÇeler mütehassw Lovo'yu dün ze bahçelerinde zarar yapmıştsfı 
"lisanı hal" ile Pot:nya devleti ce - ihtimal verilmektedir. İsmail neza- rını verecek ve onları çalıştıracaktır. tep e .:ark~ :.~::ı teşkıı:ece~ İstanbula ıöndermi§tir. Bahçeler mü Yağmurdan 1ıusule gelen seller, şelf 
nazeıini hatırlatmakta olduklan ve ret altına alınmıştır. Tahkikata de_ Bu~~ b~ içt~~a;dm;.:a;llye- :;rıgkl rd" 

0 
yer işg tehassısı dün şehir mütl'!hassısı Prost rin yukan mahallelerinden moJcı' 

ayni lisan ile Flnlladl1a diplomat - vam olunmaktadır. tine u u yet art e ge- P.Ce e ır. • ile beraber Maçka, Taksim - Ayas. yıjmlannı ana caddelere sürüklenıllı 
lanna "tilki gibi dü9ünmek prek" Dil mikyasta yardım edecektir. Bu Alibey lıöyüıu/e °'dan pap, Tozkoparan caddelerini gez- gece yarımıdan sonra faaliyete p' 
dedikleri rivayet olunuyor. Şu sıra.. MAHKEMELERDE • maksatla hafta içinde Parti merke - 7flfdı olıal mi•- buralardaki refilj ve yefll sa- çen belediye tanzifat memurlan, bit 
d h ri • k h d • zinde J8pılacak bir toplanb ile par- 71 

• il llk _ _ 1 ...w. 
.:n,;r ":!~:: ınan:a d -:.. e; w•~- tlnln bu faaliyeti bütün barındırma Maarif dairesinin Allbey köyün- halan tetkik etmiştir. Lov'> Nışanta- sey Bp teh esinin onune g~~.:; 

aya um o5.... e"ı. Kötürüm Bir Adam odal t il ed·ı k de açmap karar verdiği köy yatı Pile Harbiye arasında sathı mailler. ayındır kazasının Çırpı koyUo"'-_ 
se de bu haber, 'bilmem neden, bana lna.1 e~ • ı ec~ ~ mektebinin binası temin edilmiştir. de tesis edilecek yeşil saha ile Toz· yıldınm düşmüş, Osman oğlu doJtOf-
mevsak 16rlnd8. Bldlselerln seh2. Haps M hk" Ofd zc_ı er ı~n yenı 'tB Bu mektebin testsinde kö lüler ge _ koparanda tesis edilecek yefiİ saha. yaşında Mustafa ölmüştür. Ovada P"' 
bunda beni yalancı .çıkarmamalannı e G Um U Maarif Vekaleti, gerek t~nbul niş mıkyasta yardımlarda ~ulunmuş- iım tanzim ve tezyini için bir prog- muk tarlasmda çalıpn Hasan ıcJb' 
temenni ederim. Çünktl Flnllndiya- Belinden aşa~ kısmı inkişaf et _ ve Ankarada, gerekse diğer şehırler- lar ve binadan b .lr. ktebe ki ram hazırlıyacaktır. Mütehassısa gö. ya da, yağmurdan saklandığı arab"' 
blan -ııL--k ed • --L=bı ı -'- d b ki C.. h · t ba ı a,.... me ' e • ·~' , ,,..._ m enıyet ~ o • AA&&,, en ve 7erde sürilnür bir vaziyette e u sene um urıye yram llp biçilmek ve işlenmek üzere 50 dö re şehrin içinde olan bu iki yeşil sa- sının altında, isabet eden bir yıı.u-
daklarından 4olayı çok severım, dn· yürüyebilen Mehmet Erçin isminde şenlilderine iştirak edecek izciler ve nümlük arazi vermiflerdir. Bu mek- hada yalnız apçlarla iktifa etmek rmıla ağır surette yaral•nmıf, iıastl" 
rap durmken ua ve ceza ıörme - bir adam dün Mecidiye köyünde Na- talebeler haklm~da bir talimatname tebe yerlqtirilecek köylü çocuklar doğnt değildir. Buralarda muhtelif neye taldırılmıştır. 
melerlni isterim. ime isminde blr kıza tecavüz etmek hazırlamıştır. Dun alikadar mektep- ders haricindeki zamanlannı, bu a- taraçalar meydana getirmek sw:etiy. 

Oç Hırsız Tevldf Edlldl 
suçu ile muhakeme edilmif ve su~ 1~~ tebliğ ~ilen bu talimatnameye raziyl işlemekle geçireceklerdir. Bu- le bu sahalara Kültürparklara yakın Baıvekllln lıtanbullular 
sabit olduğu için üç sene dört ay g?.~ 27 teşrınievvel akşamına kadRr nun için buradaki köylü çocuklarına bir manzara vermek, şehrin bedii lf!ln Temennisi 

PoU. dün müd:leiumumlllğe 
§imdiye kadar altı ev ve bir o kadar 
dükkan soyan Koço, Sotiri ve Ali 
otlu Hasan isminde ilç kişiden mü -
teşekkil bir soyguncu pbekesi ver
miştir. Müddeiumumt muavinlerin
den Reıat Saka bunların tahkikatını 
yapmış ve dôrdüncil sorgu hikimine 
vermittir. Sorgu hikiml iiçünil de 
tevkif etmiştir. 

mu .. ddetle hap hk·'\- lm t butun lise ve orta mekteplerde her- . ' bakımd k tini arttır akt 'S se ma uuı 0 uş ur. .. .. arazisınden hamt derecede istifade an ıyme ac ır. B kil D kt R fik S d fi' 
M h t E · k ·· lir gun oğleden sonra saat 16 dan 17 ye . qve o or e ay am, 

d 
etme. rçın ayrğıca ıhkza .yuz a kadar ~imnastik muallimlerinin ve temın etmeyi bilen bir köylüye il - $1tll C•ddeıl Genlıle+myor tanbulun Ktırtuluş Bayramı do~ 

a azmınat verme e ma um edil - ' zım arazi 1• 1 t ind ri b" tak i 1 Vali Beledi R · ı LOP' . .,.ir askerlik dersleri muallimlerlınin ne- . . ' ayae mes e ca .. ır. ım Şişli ile Osmanbey arasında yolun 5 Y e ve ye eıs 
mı'i. · . ıptıdai f ennl kaideler de oğretilecek- Kırdar tarafından gönderilen ~ 

Sütlilcede deniz kenannda dokuz zataliretil altında talid ~ yapılkilaca .. ktır. Bdu tir. Yeni yatı mektebi bir tefrinisa-· iki tarafında bulunan ev ve apartı· telgrafına p cevabı vermlrtir 
da M . m er sırasın a ızci teı .tı or u . .. 1 ind kl bah ---'- ,. • · ~ 

yaşın akbule ismınde bir kıza t kilAbnd ld .ı... gibi takı' niden iübaren tedrisata baflayacak- man on er e çe ve puuuaa- Kurtulu§Unun yıldönilmünil ~ 
tecavüz etmekten suçlu Ahmet de eş 

1 
8 0 ;1: .. ktır 

14 
k~ id ve tır. lıklar sahipleri tarafından belediye- eden sayın İstanbul halkının duy, 

altı ay hapse ve 20 lira tazminat ver- ~~1~ .. ara_!yrıekc~-.. i · _,_, __ e~ ye terkedilmişlerdir. Belediye cac:L larına tercüman olan telgrafınıza~ 
meğe mahkUın im ..+ ~--.up ıııuec -' mangiUIU"UMa• M &L. t U Micllrü _ ........ ,, .. ed k • . • 1 .., • o u,.ur. orkada§lan illerinde say11 ve otorL anıaa lllUlll denin genişlljinl matlitp bir derece- ~- er, endilenne saaaet 

Kan11nı Öldüre• 22 Sene te kurabilecek bir talebe kumandıı Ba11n Blrllğl Merkezinde ye getirmek maksadiyle dünden ııt. refah dilerim. Başve~ 
lladaa,. icra memarlatmıclan: Haplı Yatacak edecektir. Uç laci mangasından te - Şehrlmi7.de bulunan Matbuat U- haren bu bahçe ve parmaklıklan yık- Refik SA YD -" 

.. !..~ 1::1;_.!-:.:::;: iti sene evvel Kadıköy vapar Is- şekkill edecek izci takımlarına da mum Müdürü B.Salhn bugün saat 16 tırmıya ba§lamıştır. Yolun ild tara. 
lladannnm Halitpa .. caddesinde 10 1a:rılı keleslnde aralannda geçimsizlik ol _ her mektebin beden terbiyesi mual· da Basın Birllll merkezini ziyaret e- fmdakl tretuvarlar bu balıçelerin 
fınmnda müstecir fU"JDcı İzzet Oaaı ale)'. dulu lçln ayrı yaşayan karısı Behl- llmi kumanda edecektir. Bu şekilde lderek gazeteci arkadaflarla göriife • lerine alın aktır 
ıae ikame eyledlli fırın ile altmdaki dik- ceyt tabanca ile öldüren Akay idare- yetiştirilecek izcilerden Ankaraya cektir. Bu münasebetle kurum tara- yer ac • 
~ ~,..: ... aeticeeinde ın;z1ttr st memurlanndan llz Rifatm muha- gideceklerin arkası alındıktan sonra 

1 
fmdan, terefine bir ziyafet tertip e- Yeni Hastane PISnlan = 962 karat•~ :em:ıe: kemesi dün altrceza mahkemesinde yapılacak umumt bir teftifle izcile - dilm1ftir. Gönclerlldl 

ldenmni lllnma bakkmda verilen hilk • neticelendirilmiştir. Mahkeme suçu Beyoğlu cihetinde yspılacak hasta-
mfin icruı •mınmda ball olanan icra em. sabit. gördülü için Rifab 22 sene 17 ne plAnlan üzerinde yapılan tetki-
rine mlibaıir taraf1lldln Yel'ilen mefl'Ubat- ..r.- h Behl i rl l ka V ku 
ta borcla luet Oaaba Iatanbala sittiti ve &"'" apee ve cen n va serine ta ait rapor dün Sıhhat e cueti-
ilrametcUu mec1aa1 oldılta ,...ıı .. bu ke. bin üç yilz lira tazminat ödemeğe ne gönderilmiftir. Hastanenin yeri 
n icra tetkik mercliace icra emriıaiıı US. malıkOm etmlftir. a - lucMektabl ltltlrdhn. erta ta .... ı ae muvatık ile lstlduı bu1uDdulu ma- için fimdillk elde iki arsa mevcuttur. 
nen teblitine karar verilmittir. Bu karar verildikten sonra Fa _ derelerlnl de 11 ..... 1 euNtt• llNIHll111o halde ven o mahalle civar remıl orta- Bunlardan birisi Mecidiye köyü civa. 

Yabrda Janh fıma ve teni dftklm- tih ka --- .......... 1 dlpl-.. ı k .... mekteplerd- ... ._._• havale edilir. lmti- edi ait dır B" d .. ltba illnm Miri tarihinden itibar te nsını ustura ile boğazlayarak -- _._ -· a ma ,..n .. ~P- ... 11&nu rında bel yf!Je arsa . ırisi e 
Mr 87 aarrfmda tabii" et:menis .. ,.me :: öldüren Hacı İbrahimln duruşmasına .... ~,~~ ft78 atuatoe l)'Jftda bir :: :~= oluna ortamek- Hürriyeti Ebediye Tepesinde tesbit 
middet arfmda 1000 lnarq licreti vekl. ba§lanmıftır. Muhakeme karar için lstlcla ne llaarU VekAletl Orta Tedrllat edilen bir arsadır. Belediye bastane-
letle 962 hrul muarffi .maNıkeme)'i icra talik edilmlftl. Mahkeme tetkikatını Umum MOdGrlQltlne mOracaat ecler* * nin Mecidiye köyünde yapılmasına 
muraflan ile birlikte Nemenis ve J'iae bitiremediği için davayı talik etmiş- orta cıbJ imtihanına lh'mek talebinde ı - Tal .. elerln -.ıarı111n k ... lm•· taraftardır. Fakat Sıhhat VekAleti 
ba mtlddet arfmda icra tetkik merdlnden tir• bu'bmmalıdır. Bu iltlda7a llbbat rapo- el lfln ita wae ile Maarif Vektletl mek· bu iki anadan hanglsini tercih eder • 
..,. t~ ..,.ı.at ladll mabakane J'O. • ra .,. notıu kQıdı da ı.ııanmıhdır. taplere emir v•mlt 111ldlrf 
la ile ait oldala m•....._.• icnmn seri Miclclelum•mlllc Ancak imtihana llrecek olan cocuk ilk- c - Talebelerin •çlaruun normal ae hastane orada yapılacaktır. 
brrakılmaaına dair bir karar setinnedik<e I I ırı mektebi kmdl8lle birlikte blUrmlt oı.n bir eekllde kelilmest 1ç1n bu ... de Muraffıda Yan..,.ın 
cebri icra yapılacatJ ve 7ine bu mildclet aflllUaY ft CJ arkadaşlarının ortamektebl bltiıişlndea mekteplere emir verilmiştir. Esasen bu ";! 

arfmda mal be)'anmda balanmaam akai MOddeiumumllik başmuavinll. bir sene sonra imtihana kabul edilecek• bU8Ulta mekteplere ve mekteplilere alt Muratlı, (TAN) - Muha:ir Ali 
ojlu ömerin evinden yııngın çıkrDlf, 
Dd oda yandıktan 10nra IÖndürül
m(iltilr. 

takdirde llapiale tu7ik ve !-kilıate mabalif line blrlnc1 tetkik büı:osunda çalı - Ur. Bundan evvelki müracaaUar nazan disiplin talimatnamesinde aarabat var-
be)'anda baJmmnams llapıale cnatandın- • ltlb ı llcatıım icra emri mahmıoa iltw teblli şan muavin Sabri tayin ecUJmıa. va· ara a tnmaz. Zit@r mftTacaat uırulD- dır. 
"-r. zifesiDe baaJımıp. 

TAKViM ve HAYA 

12 llkteırln 1939 
PERŞEMBE 

10 uncu ay Giln: 31 Hwr: ıet 
Arabi 1358 ııuml: ı~ 
Şaban: 28 ~ıoı: .. 
GOnes: 8.08 - ötıe: ıs.dl 
İkindi: ıuo - Akşam: '!~ 
Yatsı: 19.07 - İmslk: ..,.. 

Hava Vaziyeti 
Yqflk6y meteoroloji iataa)'Olltlll,_ 

tınan mal&mata s6re bava )'W'd11D 
Marmara bavatialnde çok balatla, 
nlz lu7ılan ile dolu Anaclolw:la ~ 
lutta ve llleftll 781ıth. Esenin "1flfd 
mı ile cenap doluıımda u balatla. !:il' 
,.erlerde kıamen balada sec:mit. ~~ 
dola bölselerde prbl, diler bötsel~ 
malt iıtibmettm orta kuvvette, Eıt 
zinde kunetUce nmiltfl'. Dün 1 
hava balatla seçmiı, rilzslr ıbmll 
den IUÜJ"ede 2.4 metre ha:ta 

Saat 14 te hava tu:rikı 1021.7 
lcl. lulwaet • J'lbek ı 7,1. en 
aaDticnt bydedilmitıir. 

J 
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l' azan: ômer Rızr:ı DOCRU L 

B tiyük harp başladı başlayalı, 
büyük bir tek hadise vukubul

du: Polonyanın ortadan kalkması: 
Bu hadise, ilk önce Alman silah. 

ları bakımından bir zafer sayılıyor -
du. Fakat, çok geçmeden, Almanya· 
nın bu zaferi Rusyaya devrettiği gö
ze çarptı. 

Almanyanın uğradığı mağli'ibiyet 

hundan ibaret değildir. Onun Sov · 
l"etlcrle yaptığı anlaşmalar da birer 

lngiliz Askerleri Fransada 

Motörlü Kitaat Tam 
Teçhizatla Nakledildi 

Cenubuşarki 

·Avrupa 
Bloku 
-o--

Balkan Matbuatının 

Bu Husustaki Neşriyatı 
Bükreş, 11 (A.A.) - Reuter: 

mağlubiyetti. (Başı, 1 incide) •••••••••••••••••••••••••••• İsviçrede yağan yağmurlar ve Rhin 
kollarının kabarması vaziyetin va
himleşeceğini gösteriyor. 

Hududun iki tarafındaki kıtaatın 
karşılıklı olarak cekilmesi hakkın. 

daki Macar - Rumen anlaşması üze
rfoe, Rumen matbuatı bir doğu • ce. 
nup Avrupası bloku tesekkülü imka. 
nından geniş bir surette bahsetmek
tedirler. 

Bu a n 1 a ş m a 1 a r ı n bi~ ·maya tecavüz hareketlerini telafiye 
:rincisi "Hayırhah bitaraflık" mua • muvaffak olacaklarını anlatarak sö
hedesi idi ... Ve bu muahede ile Al - zünü bitirmiştir. 

Hitler. Orduların 
Başkumandanhğını 

Deruhte Edecekmiş 
Denizlerde Harp 

Berlin, 11 (A.A.) - D. N. B. bil
diriyor: 

nıanya, İtalya, İspanya ve Japonya· 
nuı teveccühünü kaybetti. Bu deniz 
devletlerinin teveccühünü kaybet • 
rnek ona karşı yapılan deniz ablok:ı. 
sını teşdit etmekten başka bir şeye 

Ya:rayamazdı. Hitlerciliği bu hattı 
harekete sevkeden, bu fedakarlığa 
Katlanmağa mecbur eden, zafer en· 
dişesi değil, mağlubiyet korkusudur. 
Polonyanın yarısından fazlasını Rus. 
Yaya bırakmanın asıl sebebi budur. 
llitlerciliğin en bellibaşlı emellerin
den biri Karadenize doğru ilerle • 
lnekti. Bu ümidi bertaraf eden hattı 
hareket, ancak mağlubiyet korku • 
sudur. 

Harbiye Nazırı Mister Hor Belişa 
sorulan bir suale cevaben garp cep
hesinde kumanda birliğinin temin e
dilmiş olduğunu ve İngiliz orduları
nın Fransa başkumandanı tarafından 
idare olunduğunu, İngiliz kumanda
nının icabında İngiliz kabinesine mü. 
racaate salahiyettar olmakla beraber 
aradaki vahdetin kuvveti yüzünden 
bu salahiyetin kullanılmıyacağına e
min olduğunu söylemiştir. 

Paris, 11 (A.A.) - Bitaraf bir 
membadan verilen bir habere inan
mak lazım gelecek olursa Hitler bu 
hafta, Alman ordularının başkuman
danlığını deruhde etmek üzere garp 
cephesine gidecektir. Bu takdirde 
Göring, kendisine vekAlet edecektir. 
Mareşal o zaman General Bravçiç
ten bir derece yüksek bir makam iş

gal etmiş olacaktır. Söylendiğine gö
re Hitlerin yıldırım harbi yapılması 
hakkındaki hususi plftnı, birkaç se
neye taksim edilen erkftnıharbiyenin 
yaptığı plft.nın yerine kaim olacak
tır. 

7 teşrinievveldenberi Baltık deni
zinin şimal bölgelerinde ve Norveçin 
garp sahillerinde deniz ve hava kuv. 
vetlerinin müşterek harekatı cere. 
yan etmektedir. Bu harekata iştirak 
eden hava kuvvetleri, evvelce de 

ı bildirildiği veçhile, bazı İngiliz ge. t milerini hasara uğratmağa muvaffak 
.. olmuşlard~. Bu harekat devam et-

Sofyada çıkan Slovo gazetesinin. 
küçük devletleri Alman tehlikesini 
karşılamağa sevkeden makalesi Uni
versul gazetesi tarafından şevk ve 
müsaraatla karşılanmıştır. Univer. 
sul, başmakalesinde. bitaraf kal. 
makla beraber, icabında miişterek 

harekette bulunmağa muktedir bir 
Balkan blokunun teşekkülü imkanı
nı kaydeylemektedir. 

Yine Almanyanın en belli başlı 
em.ellerinden biri Baltık denizini bir 
Alınan gölüne çevirmekti. Rusyanııı 
bu emeli de çiğnediğini ve Battığı 
bir Rus gölüne çe\'lrmek yolunda en 
ıeniş adımlan attığını görüyoruz. O
nu burada da her fedakarlığa boyun 
eğdiren amil, müttefikler karşısında 
:mağlup olmak korkusudur. 

Daha sonra Baltık memleketle • 
:rinde ikamet eden Almanların tehci
l'İ başladı. Ve. ötedenberi Balhk ül· 
keJerinde ikamet eden Almanlar, bu 
hareketi Almanyanın Baltıktaki va
ziyetine ihanet saydıkları halde is· 

Harp Tebliğleri 
Faris, 11 (A.A) - 11 İlkteşrin sa. 

bah tebliği: 
Sarrebruck'un Cenubunda ve Pri-

masem'in Cenup mıntakasında rlün 
gece düşmanın kuvvetli keşif kollan 
tekrar püskürtülmüştür. 

Faris 11 (A. A.) - 11 teşrinievvel 
Fransız akşam tebliği: Düşman keşif 
kollarının faaliyeti Moselle ile Sar
re arasında devam etmekte ve art -
maktadır. Ayni mıntakada, iki taraf 
arasında topçu ateşi teati edilmiştir. 

Berlin, 11 (A.A.) - "Tebliğ,, Garp 
Cephesinde sakin geçen bir geceden 
sonra hafif bir topçu faaliyeti ol
muştur. 

Almanların Faaliyeti 
ter istemez emre itaat ettiler. Fakat Havas Ajansı askeri vaziye! hak-
.Almanyanın bu hareketile de bir ri- kında şu malumatı veriyor: 

g" 111 "'l'ı ••~.liltfr~ v~ Ba1t1Jcl ıı.şfıalŞtmd~n 
en ern.:K ıztırarımıa ka aıgı JUmse • 

nin gözünden kaçmadı. 
Almanyanın son tecavüz harbi

ni açmasuıın ''erdiği ilk neticeler 
hunlardır. Ve bunlann her biri de 
Almanya hesabına birer diplomatik 
lnağlubiyet, Sovyct birliği için de 
birer muvaffakıyet ve kansız birer 
Zafer teşkil etmiştir. 

Almanya, kendini içine soktuğu 
hu çıkmazdan çıkmak için sulh tek· 
lifini ileri silrdü ve bu teklifi kabul 
ettirmek emeliyle her çareye ha~ 
\rındu. 

Bu çarelerin birincisi Sovyet bir
liği ile ikinci anlaşmayı yapmaktı. 
lıq anlaşma mucibince Almanya, 
Sovyet birliğine nıanıul maddeler 
Vermek mukabilinde iptidai madde · 
ler alacak, sonra sulh teklifini kabul 
~ttil'emcdiği takdirde Sovyet birliği 
ıle Yeni istişareler yapacaktı. 

'Mrıc:ı:>ll<> Ho C:::::ırrP ı:ır::ıc:ınnı:ı Fr~n
sız kıtaatının düşman hatlarına yak 
laştığı ve elde ettiği topraklarda sık{ 
sıkıya yerleştiği bütün cephede Al
manlar faaliyetlerini ar:ttırıyyorlar. 
Alman kumandanlığının asabiyete 
düştüğü anlaşıhyor. Bir kaç gündür 
her saat ve her yerde Alman k.u. 
mandanlığı keşif kolları sevkediyor 
ve Fransız hatlarının mahiyetini ve 
silahlarını tartıyor. Dün sabahtanbe
ri el bombalarile çarpışmaların baş. 
ladığı bildirilmektedir. Dün akşamki 
Fransız tebliği mutat k~tumiyetini 
muhafaza etmekle beraber müsade-
melerin ehemmiyetini tebarüz ettiri
yordu. 

Almanlar, kaybettikleri araziyi ru 
hi bir sebeple mi mutlak tekrar ele 
geçirmek istiyorlar, yoksa geçen A-

" ğustos sonlarında olduğu gibi R.hin'in 
birdenbire taşarak Zigfrı<l hattının 

ön mevzilerini istila edeceğinden 

korktukları için mi böyle yapıyor~ 

lar? Suların bazı yerlerde nüfuz et
meğe başladığı haber alııımaktadır. 

Herhalde, hatlarımız karşısında 

............................. 
ki bu devamlı faaliyet, en salahiyet. 
tar düşman ağızlarından şimdiye k::ı
dar bildirilen nefse itimattan başka 
bir şeyi tazammun eylememektedir. 

Beyhude Gayretler 
Almanlar, Fransız kumandanlığı

nın tasavvurları hakkında malumat 
alabilmek için beyhude teşebbüsleri. 
ne devam ediyorlar. 

Almanlar üç gündenberi Rhin'den 
Moselle'e kadar cephenin hemen bü. 
tün bölgelerinde biribiri ardınca dev 
riye kıtaatı gönderiyor ve baskınlar 
yapıyorlar.Bütün bu teşebbüsler şim. 
diye kadar zayiatla akim kalmıştır. 
Bazı bölgelerde, Alm~n müfrezele • 

ri 100 ila 150 kişilik kafileler halin· 
de harekete geçı;ıişler ve bu hareket 
ler mitralyöz ateşinin himayesi al. 
tında seri ve şiddetli bir mahiyet al
mıştır. Almanlar Franız mevzilerine 
yanaşabilmek için bir an önce N' 0-

mans - Oland'ı geçmeğe çalışm1şlarsa 

da otomatik ateşi altına alınmışlar4 

dır. Dikenli tel hattının iki tarafında 
bir kaç kısa bomba muharebesi vu· 
ku bulmuştur. Fakat düşman hiç bir 
zaman hat dahiline girmiye muvaf. 
fak olamamış ve daima mevzilerine 
tardedilmiştir. Bu harekat düşman 
için muhakkak zayiata mal olmuştur. 

İntıba şudur ki, Alman kumandan
lığı Fransızların maksadını öğTen. 

mek için her imkana baş vurarak e· 
sir almak niyetindedir. 

Gazetelere Göre 
Londra gazeteleri de askeri vaziyet 

hakkında malumat vermektedir. 
Daily Mail gazetesine nazaran, 

Rhin nehrinin kabarması neticesinde 
bilhassa Fribourg ile Offenbur ara
sında Zigfrid istihkamları artan bir 
tehlike karşısında bulunmaktadır. 

mektedir. 
Londra, 11 (Hususi) - İngiliz 

deniz kuvvetleri tarafından şimdiye 
kadar musadere olunan Alman ka -
çak malları 3eo,ooo tona varmıştır. 
Fransızlar da 150,000 ton kadar mu
sadere etmişlerdir. 

Mister Churchill, bugün Avam 
kamarasında Almanların son hafta 
zarfında 5000 tonluk İngiliz gemile
ri batırdıklarını, buna mukabil in
gilizlerin 13,000 tonluk Alman ge -
mileri zaptetmiş olduklarını söyle • 
miş ve tahtelbahir harbinin ne de
rece düşmüş olduğunu tebarüz e~tir
miştir. 

Rus • lngiliz Ticaret 
Anlaşma51 Yapıldı 

Londra, 11 (A.A.) - Resmen bildi. 
rilnieinı:> göro, Londrada bulunan 
Sovyet ticaret heyeti ile tedarikatı 
harbiye nezareti arasında Rus keres. 
tesi, kauçuk ve kalay mübadelesine 
müteallik bir anlaşma yapılmıştır. 
Rusya, bu maddeleri şimaldeki de
ni~erin buz tutmasından evvel İn
giffereye yetiştirecektir. 

---Oı---

Himmler MilCinoda 
Roma, 11 (A.A.) - Almanların 

Gestapo şefi Himmler Milfınoya gel
miştir. Orada İtalyan polis ~eflerile 
görüşecek ve İtalyada iki J?iln kala
caktır. 

* 

Almanyada Fedakarlık 
Pazarı Açıhyor 

Berlin, 11 (A.A.) - Kış yardımı 

ianesi kayıtlarının açılması münase

betiyle Goebbels, beyanatta buluna
rak bundan böyle "tek tabaklı Pa
zar,, yerine "fedakarlık pazarı., ika

me edilmiş olduğunu söylemiştir. 

Dr. Goebbels, yardım görenlerin 

adedi 1933 senesindcnberi azalmış 
olduğunu, o sene nisbetin binde 253 

olduğunu, şimdi ise bu nisbetin bin. 

de 104 e indiğini söylemiştir. 

--~o---

Bayan Orbay Şerefine 

Ziyafet Verildi 
Londra, 11 (A. A.) - Halen İn -

gilterede bulunan Türk askeri reisi

nin refikası bayan Orbay, 1935 sene

sinde İstanbulda toplanan beynel -

milel Kadınlar konf eransmda İngi

liz kadınlarına karşı gösterilen mi
safirperverliğe bir mukabele olmak 
üzere tertip edilen kabul resminde 
(Üniversite kadınlar klübü) nün mi
safiri olarak hazır bulunmuştur. 

Fransada Komünistlerin 
Tevkifi 

Montvideo, 11 (A.A.) - Mebus Paris, 11 (A.A.) - Amele ve köy-
Treitino, Gestaponun, Uruguayda lü partisinin 52 azası, hapis cezalan. 
şüpheli faaliyetlerde bulunduğunu na ve Paris ve Fransamn başlıca şe. 
meclise haber vermiş ve tayyare ka- hirlerinde 5 sene uzak yaşamağa malı 
rargahları ile İngiliz müessesatının kum edilmişlerdir. Bu parti, gayri· 
fotoğraflarını almıya uğraştıklarını meşru bir surette komünist partisini 
söylemiştir. 'Bu müdahale :izerine bir ihya etmiş olmakla itham edilmek
tahklkat için komisyon teşekkül et- tedir. Aranan 7 komiinist mebus he. 
m.iştir. ' nüz bulunamamıştır. 

l\famul maddeler mukabilinde 
Sovyet birliğinden iptidai maddeler 
a1ınak Almanya için her zaman 
l"niiınkündü. Kapalı bir tehdit mahi
~tinde olan "yeni istişare" Iere ge. 
lıııce bunun vereceği netice gayet 
sarihtir. O da Alrnanyarun mukad • 
deratını büsbütün Rusyaya bağln -
llıak ve Rusyanın istüadesine daha 
~0k. hizmet eden bir hattı hareket 

HADİSELERİN . iÇYÜZÜ 
akıp etmektir. 

Bütün bu mlilahazaların vardığı 
:etice, Almanyanın tecavüz siyaseti 
hakip etmekle ve kiiçük milletlerin 
. aYatına kast ederek mevcudiyetle -

tın· 
hl 1 ortadan kaldırmakla, kendine 
d' ç bir iyil_ik etmedikten 'başka ken. 
b~ nıevcudiyetini de tehlikeye atan 
'" h1acer~a girmiş olmasıdır. 
l\lnıanvanın b'·t·· ·· 'd' · b "' lıadı ~ ., u un uını ını ag-

e . gı sulh teklifine gelince Dalsdi-
tıııı d'• .. l d'ğ le . un soy e ı i nutuk müttefik-

a tın sulh teklif ini reddedeceklerini 
l>açık .. t . . gos ermıştır, 

ı, lfe:rhalde Mister Chamberlain'in 
ğf\lgUn Avam kamarasında söyliyece· 
le ~utuk da mana ve mahiyet itibari
•y aladienln dün söylediği nutuktan 

tı 01nııyacaktır o . 
\ta halde Almanya harbe mi de • 
'ttt:: edecek, yoksa harbin Almanya 

"cud' t• b ll.et· ıye ı akımından vereceği 
ıceler· h 

trğ 1 esaplayarak akıl ve man. 
t.,_k~ daha uygun bir hattı hareket mi 
'- ıp edecek? ÖnUmüzdeki günlerin 

~ ıneseJesi budur. 

• 

• 

iki gün evvel, Göring, Bravçiç, Hen, ve Keitel 
taraflarından Hitlere verilen, ve Hitler tarafın
dan da kabul edüen bir plana göre, Almanya, bi
lakaydüfart tahtelbahir harbine bugiin!erde ba,
lıyacaktır . 

· 1 * Hıt er, Almanyaya muhtaç bulunduğu mevaddı Vl"T· 

miyen bitaraf devletleri Almanyanın düşmanı sayaca
ğını söylcmiştir. Yakında, bu vaziyette bulunan dev
letlere, Alınanyanın bu karan, birer ültimatomla res
men bildirilecektir. 

* Göring, !ıon yapılan bir toplantıda, bfiyük hava kuv. 
vetlcrile İngiltere adasına taarruz edilmesini istemiş
tir. Yine Göringe göre, insanca ve techizatça yapılması 
icap eden her fedakarlığın göze alınması, ve Majino 
hattının, kı~ın bastuışından evvel mutlaka aşılması la-
.zımdır. 

Bu toıılnntıda konuşulan sözlerin ve verilen kararların 
şiiyuu, Ahnanynda hiç de müsbet bir tesir ve ümit u
yandırmamıştır. Bılakis Almanlar, Görin&in fikrini, Al. 
mnnyanın mahvını bazırlıyacak mahiyette bulmuşlar. 
ve bu tehlikeli saldırışı, bir "ölüme hücum,, saydıkları. 
nı gizlememişlerdh. Fakat Göring buna rağmen, bu 
toplantının crtrsi günii, hava kuvvetlerinin garp t'!ep-

• 

hesindc toı,Ianmasını emretmiştir. Bu ayın onundan iti
baren, garp hududunda 200 büyük bombardıman uça
ğı, 2000 hafif bombardıman uçağı, 700 avcı, ve 500 ke
l)if ll!iflğı toplanmı~ bulunmaktadır. 

Görinr,in kanaatine göre, Almanya, öniimüzdeki on heş 

giin içinde, hn,•:t hakimiyetini temin edecektir. Yine 
hu içtimadan sonra, Göringin verdiği emir üzerine, 
Alman fabı·ikaları, ayda bin, bin iki yiiz tayyare yapa. 
cak hale girmek üzere faaliyetlerini hızlandırmışlardır. 

* Berlindeki merkezi askeri daire, Hitlere, resmi 

iBtati.stikler dairesi vaaıtaıiyle, ve mahrem ola
rak verdiği yeni bir raporda, Polı!mya cephesin

deki Alman zayiatının tamamını büdirmiştir. Bu 
rapora göre, Polonya cephesinde, 1 -28 Eylul 
arasındaki Alman telefatı fUdur: 91,200 ölü, 
63,400 ağır yaralı, 84,900 hafif yaralı, 43,000 
kayıp. 

Bunlardan bafka, Almanyanın Polonyada, 551 

tankı, 89 avcı, 216 lıalil bombardıman, 101 ağır 
bombardıman ve9 kesil tayyaresi harap olmus-, , 
tur. 141 tayyare de, tamire muhtaç bir haldedir. 
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Chamberlain 
Son Sözünü 
Söyliyecek 

(Başı, 1 incide) 
Londra gazeteleri de Daladier'nin 

nutkunu umumiyetle tasvip etmek
tedir. 

Paris Gazetelerinde 
Paris, 11 (Hususi) - Bütün gaze

teler Daladienin nutkundan behsP.t
mektedir. Pöti Pariziyen diyor ki: 

Artık vaziyetimiz tavazzuh etmiş. 
tir. Biz ne ideoloji harbi, ne de fütü
hat harbi yapıyoruz. Biz, taarruza 
karşı slaha sarıldık ve bu silahı an. 
cak zorbalık suiistimalleri tamir '\·e 
emniyet garantileri elde edildikten 
sonra bırakacağız." 

Diğer gazeteler, Almanyanın artık 
tamamile yalnız kaldığından bahset. 
mektedirler. 

Oeuvre gazetesinde Mm. Tabouis, 
ayni mevzua temas ederek şunları 

yazıyor: 

"Hitler, yalnız kaldığını anlıyor. 

Hakikaten yalnızdır. Onun için ken
disine bir müttefik bulmadan taar. 
ruz etmiyecektir, 

Hitler, bugüıi bilfiil atıl bir vazi
yette bulunan eski bir müttefikinin 
yardımile kendine bir müttefik bul
mağa çalışacaktır.'' 

Mm. Tabouis, Hitlerin etrafında 

bulunanların kendisine Mare~al Gö
ringi veya diğer bir büyük şahsiyeti 
Romaya göndermeği tavsiye ettikle
rini iddia etmektedir. Bu zatın vazi .. 
fesi, şu olacaktır: 

1 - Almanyanın iaşesi için müza. 
'kerede bulunmak. 

2 - Alman sulh tekliflerinin mü. 
kemmel olduğuna ve bunların kabul 
edilmesi lazım geldiğine İtalyan şef
leri~i inandırmak. 

Mm. Tabouis'nin öğrendiğine göre 
Von Ribbentrop, dün İtalyaya malı· 
rem bir nota göndermiştir. Bu nota. 
da Almanyanın bütün tekliflerinin 
Hitlerin nutkunda zikredilmediği. 

bazılannın gizli tutulduğu kaydedil. 
mektedir. 

Von Ribbentrop, bu teklifleri der. 
hal İtalyaya bildireceğini haber ver
mektedir. 

Almanyada Akisler 
Bertin, 11 (A.A.) - «Diplomatich 

Korrespondenzıı, Garp devletlerin':? 
bir ihtarda bulu 1nakta ve bunlara 
Polonya meselesinin halli ile şimdi 
münhasıran Almanya ve Sovyttler 
Birliği meşgul olduğu için Polonya
nın ihyası yolunda Fransızların ve İn 
gilizlerin hayatlarını feda etmemeğe 
davet etmektedir. 

Bu gazete, Polonyanın ihyası için 
Fransa ve İngiltere tarafından yapı
lacak teşebbüslerin bu memleketlerle 
yalnız Almanyayı değil Sovyetler 
Birliğini de harbe sevkedeceğini ıd
dia etmektedir. 

Bitaraf Memleketlerde 
Cenevre, 11 (A.A.) - Bitaraf dev 

!etler gazeteleri, Daladier'nin nutku. 
nu ilk sayfalarında mühim başlıklar 
altında neşretmekte ve fevkalade 
müsait bir surette karşılamaktadır· 
lar. 

Hollanda, Belçika, İsviçre, Yugos
lav ve İtalyan gazeteleri, B. Dala. 
dier"nin ciddi garantiler mevzuu 
bahsolmadıkça, Almanya tarafından 
halen derpiş edilen barış tekliflerini 
kabulden imtina eylediğini kaydedi. 
yarlar. 

Ezcümle İtalyan matbuatı, Fransu 
hükumetnin Alman.ricalinin sözleri
ne katiyen itimadı olmadığrnı bildir
mektedir. 

İtalyan gazetelerine göre, Fransa 
her şeyden evvel ve haklı olarak ta.. 
arruzların vakit vakit tekerrürünü 
bertaraf edecek garantilerin sağlam. 
lılığma ehemiyet vermektedir. 

Letonyadaki Almanların 
Tehcirine Başlandı 

Riga, 11 (A.A.) - Letonyada bu. 
lunan 65.000 kadar Almanı almak 
üzere Riga, Libau ve diğer limanlara 
14 Alman vapuru gelmiştir. Başka 
vapurların da gelmesi bekleniyor. Bu 
Almanların iki üç hafta içinde Al. 
manyaya nakillerinin bitirileceği sa
nılıyor. A!man ırkından olup da AL 
manyaya gitmekten imtina eden Le
tonyalılar Alınan elçiliği listesinden 
kati surette çıkarıl.maktadırlar. 

Bükre~te Tevkifat 
Bükreş, 11 ( A.A.) - Kalinesko'

nun katlindenberi her gün Bükreşte 
müteaddit tevkifat yapılmaktadır. 

Geçen hafta yalnız Bükreşte 200 den 
fazla komünist tevkif edilmi5tir. 



TAN 

Tayyare Piyangosunun 
Son Keşidesi Başladı 

Bugün Keşide Sona Erecek ve 
Gelecek Aydan itibaren Milli 

Piyango Keşidesine Başlanacak 
Türk Hava Kurumu Piyangosu

nun 27 inci tertibinin son keşidesine 
dün başlanmıştır. Bugün de bu ke. 
şidenin geri kalanı yapılacak ve bu 
suretle Tayyare Piyangosunun en 
son keşidesi yapılmış olacak, bu pi. 
yangoyu gelecek ay başhyacak olan 
Milli Piyango takip edecektir. 

Dünkü keşidede ikramiye kazanan 
numaralar şunlardır. 

200 ,000 Lira kazanan 
10326 

25,000 L ira kazanan 
31771 

20 ,000 Lira kazanan 
12656 

15,000 Lira kazanan 
16482 17756 

10,000 Lira kazanan 
9999 

3,000 L ira kazanan 
18726 

1,500 Lira kazanan 
3804 23882 27471 

1,000 Lira kazananlar 
1790 9320 20494 

20910 25806 27086 
29576 29901 30319 
33359 

16172 16339 16756 16893 16895 27299 27448 27510 27640 27777 
17274 17601 17740 17779 17908 28036 28170 28369 28373 28402 
18078 18163 18249 18265 18618 28576 28715 29185 29217 29271 
18755 19004 19223 19529 19731 29311 29399 29436 29485 29659 
19761 19769 19800 20202 20357 29669 29864 30073 30148 30201 
20440 20540 20662 20833 20920 30251 30293 30450 30506 30627 
20972 21124 21197 21606 21691 30632 30650 30669 39776 30810 
21917 21931 22105 22139 22313 30953 31026 31047 31225 31228 
22661 22930 23331 23585 23827 31347 31563 31529 31554 32012 
24116 24117 24134 24156 24217 32135 32240 32245 32252 32255 
24354 24431 24463 24589 24614 32322 32339 32550 32702 32874 
24615 24697 24790 24833 24845 32991 33042 33106 33245 33348 
24878 25050 25010 25208 25210 33373 33418 33446 33851 34065 
25262 25365 25402 25409 25570 34178 34187 34192 34193 34223 
25576 25580 25900 26210 26223 34228 34318 34351 34367 34554 
26226 26672 26813 27010 27272 34738 34955 34983 34993 35022 
27500 27735 27795 27685 27898135036 35063 35066 35168 35195 
27945 28401 28513 28518 28523 35281 35415 35488 354g9 25511 
28558 28564 28671 29225 29236 35524 35556 35572 35635 35680 
29327 29716 30032 30320 30333 35689 35700 35715 35741 35805 
30338 30491 30643 30826 31445 35862 35924 35938 35969 35996 
31408 31719 31791 31907 32104 36119 36150 36159 36208 36217 
32643 32965 33149 33172 33208 36347 36400 36409 36420 36523 
33016 33555 33760 34360 34548 36680 36819 36998 37121 37383 
34691 34743 34807 34886 35243 37633 37685 37694 37758 37910 
35474 35764 35926 36006 36040 37940 37986 38032 38135 38304 
361'1)4 36479 36605 :i7005 37246 38451 38529 38538 38573 38669 
37314 37336 37629 37661 37812 38727 38883 38942 38986 39183 
37831 38011 38164 38209 38253 39350 39396 39438 39446 39491 
38361 38452 38513 38561 38677 39593 39660 39919 39955 39973 
38681 38808 39001 39248 39311 200 Bin Lirayı 
39334 39802 39837 39867 39878 Kazanan Talihliler 

200 L ira kazananlar 40 Lira kazananlar 200 bin lira kazanan 10326 numa. 
1 63 122 161: 276 ralı biletin üç parçası 1stanbulda sa-

1479 3801 4730 4753 6106 304 552 562 565 602 tılmıştır. Bunlardan bir parçası Vi. 
6751 7061 7276 8445 8908 590 698 727 742 850 layet Ziraat Başkatibi Kemaldedir. 
9466 l0921 11069 11587 11841 903 922 1060 1042 1155 İkinci parçasını ·Kasımpaşada Gedik-

12134 12241 13005 13349 14810 1439 li M 1514 1755 1729 1776 ektebi subaylarından üstteğmen 
15828 16946 18300 18655 19284 2002 2017 2079 2101 2260 Neşet ile arkadaşı Has~ ortaklasa 

Bu basit ve ko lay 

Güzellik 
reçetesini 

tecrübe ediniz. 

Bayan M. 
S. diyor ki: 
"Kendimi 

Ayni genç kızın 
tçdaviden evvel 
ve sonraki re
sirnl erine ba -

aynada gördüğüm vakit, ade -
ta gözlerime inanamıyoru..'!l. 

Cildim evvelkinden daha gü
zel, daha yumuşak ve daha 
nermin, bütün arkadaşlarım 

tenimin güzelliğini gıpta na
zarlariy le bakıyorlar.,, Siz de, 
yeni ve taze bir cilde, şayanı 

hayret bir tene malik olabi -
lirsiniz. Hemen bugünden bu 
genç kızın tatbik ettiği ayni 
basit ve kolay güzellik rece -
tesine başlayınız: Bu gece yat
mazdan evvel yüzünüze ve 
boynunuza cilt unsuru olan 
,~ ____ ..__ 

lflŞ53 .~47 20561 20893 2:.1176 2278 2287 2305 2455 2458 almışlardır. Biletin üçiıncu parça~ı-
23575 23717 24781 24864 25432 2507 2529 2592 2720 2748 na sahip olan zat isminin ve adresi-
26612 26749 26951 27740 28154 2924 3091 3093 3128 3152 nin yazılmasını arzu etmemiştir Bi. 
28216 28425 28592 28619 28743 · 3198 3326 3492 3493 3495 !et sahipleri yirmişer bin lira almrş-

1 

29703 31043 31098 31412 31900 3595 3596 3682 3802 3918 lardır. 

mini sürünüz. 
Terkibinde Viyana 
tesinin meşhur bir 
tarafından keşif ve 

Üniversi • 
profesörü 
"BİOCEL" 

32137 32658 32736 33542 33710 3922 3933 4048 4098 4128 25 bin lira kazanan 31771 numa-
34511 34960 37233 33839 4302 4327 4547 4627 4691 ralı biletin bir parçası Beyoğlunda 

10 Lira kazananlaJ' 4761 4818 4890 4909 5010 Hamalbaşı caddesinde 52 numarada 
233 499 594 942 1513 5281 5348 5418 5422 5446 oturan Kavzad'ta, bir p'1rc;ası YeşH-

1720 1748 1986 2049 2760 5465 54 77 5566 5586 5696 köyde Kapmaçyan isminde bir ka-
2808 2991 3339 3373 3639 5766 5825 5916 6051 6042 dında, üçüncü parçası da Galatada 
3903 4217 4469 5638 6027 6074 6113 6117 6229 6249 Necati Bey caddesinde oturan Ih-
6359 6365 6411 6434: 6915 6385 6529 6614 6628 6697 sanda_dı_r·----=---------= 
7012 7206 7407 7547 8119 6715 6776 6814 6864 6969 , ___________ '\ 

a522 8553 8587 9031 9284 1001 1102 7422 7462 7540 M .k. 
9546 9552 9668 9852 10283 7611 7634 7731 7786 7793 us 1 1 

10563 10648 10945 11644 11756 7855 1912 7976 ao59 8086 T b. • 
11010 12254 12320 12461 12564 8100 8117 8144 a141 s15s er ıyesı 
12943 13097 13163 13536 13759 8402 8449 8474 8493 8507 Paris Konsetvatuvarı Armo. 
14322 14537 14626 14713 14962 8567 8652 8707 8769 8836 ni Profesörü Albert Lavignac-" 
15309 15331 15838 16384 16596 8940 9051 9234 9304 9741 ın yazdığı ve Fransız Akade. 
16627 17226 17537 18059 18113 9747 9789 9793 9916 9954 misinin takdir ettiği bu eser 
18217 18586 18984 19013 19145 10134 10269 10299 10321 10526 19 uncu tab'ından Abdülhalik 
19146 19529 19918 19923 20043 10688 10738 10944 10964 11096 Denker tarafından titiz bir iti-
20162 20711 21058 21192 21235 11154 11155 11328 114.56 11629 na ile tercüme edilmiştir. 24 
21857 21953 22178 22607 23865 11751 11762 11917 12256 12355 Formadan ibaret bu eserin tabı 
23906 24540 25605 25837 26136 12456 12483 12500 12670 12801 nefasetine de ayrıca itina olun-
26149 26370 26343 26581 26675 12828 12881 12892 12942 13130 muştur. Fiyatı 125 kuruştur. 

tabir edilen kıymetli ve cazip 
genelik cevheri vardır. Siz 
uyurken, cildiniz bu kıymetli 

cevheri mas edecek ve her sa. 
bah daha gene görüneceksiniz. 
Ertesi sabah yağsız beyaz renk
teki Tokalan kremini kullanınız 
Bu da, siyah benleri eritecek ve 
açık mesameleri sıklaştıracakt1r. 
Ayni zamanda cildi yumuşatıp 

beyazlatacaktır. Bu tarzı tedavi
yi tatbik eden (günde 3 dakika) 
her kadın, kendisini bir çok se
ne gençleşmiş bu1acak ve yeni 
güzellikte bir tene malik ola
caktır. Tokalan kreminin müs
mir neticeleri garantidir. 

KAYIP: $irketihayriye idaresinden pa
so almak üzere mektep idaresinin verdiği 
tezkereyi kaybettim, yenisini alacağımdan 
hükmü yoktur, Nişantaşı 52 inci okul üçün. 
cü sınıf Emil. 

Jst. Asliye dokuzuncu hukuk mahke • 26959 27572 27731 28242 29032 13629 13678 13753 13803 13935 ,_ Kanaat Kitabevi_, 
29277 29324 29384 2.9466 29839 13936 13961 14159 14219 14251 l"llıİllll-------------. mesinden: Fahrinisanın Beşiktaşta Yeni-
29869 29998 30017 31637 31975 14479 14644 14765 1-!776 14809 1 1 mahallede Bostan üstü sokak lO No. da 
32066 32686 32834 32846 33002 14993 15007 15103 15129 15193 T 1 YAT R O LA R 1 muki~ kocası Haşım aleyhine ac;tığı mah. 

kemenın 39.34 No. suna mukayyet boşan-
33199 33236 33565 34686 35118 15254 15297 15299 15369 15575 ma davasına ait dava arzuhali on gün ce. 
35531 35792 36093 36204 36252 15385 15418 15560 15629 15883 " Şehir Tiyatrosu vap verilmek üzere berayı tebliğ gönderil-
36469 36802 37242 37274 37881 15791 16003 16296 16313 16422 Dram k11mı: Tepebaşı saat 20,30 da miş ise de muamileyhin mezkilr ikametga. 

37925 38518 38 1 6 05 6684 60 16868 RO MEO • JÜLYET hım terkettiği ve halen mahalli ikameti 
38469 38482 ' 563 6432 1 6 1 167 meçhul bulunduğu mübaşirin meşruhatm-

38566 38898 38914 39075 39501 17057 17173 17179 17266 17366 Komedi Kısmı: İstiklAl cadde~! dan anlaşıldığından müddeaaleyhin mezkur 
Bu akşam saat 20.30 da 

39746 17533 17544 17723 17803 17877 iKi KERE iKi davaya karşı bir ay zarfında cevap verme-
50 Lira kazananlar 17899 1 7964 18154 18340 18400 diğine ve tarafların 20. 11. 939 günü saat 14 

18433 1 9 5 te mahkemeye gelmek üzere davet edilme-
98 161 330 460 .,26 8632 1873 191 1 19373 Halk Operetı• 

lJ o • lerine ve istida sureti ile davetiyenin mah-
859 1029 1296 1231 1347 19419 l9423 19536 19553 l9677 Taksim eski Çağlayan, saat 21 de keme divanhanesine talikine ve gazetelerle 

1402 1536 1566 1611 1871 19725 19770 19790 19880 19882 BU HESAPT A YOKT U de ilanat icrasına karar verildi. 

12-10. 939 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen : 

Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Garnizonu Miktarı 

Ton 
Tahmin bedell 

Lira 
ilk teminat 

Lira Ku. 
ihale ıekll gUn ve aHtl 

Babaeski 450 15,750 1182 K. Zarf 16-10-939 11 
Babaeski 360 12,600 945 " " 11 
Kaynarca 360 13,500 1012 50 " • 16 
Hayrabolu 360 12,600 945 11 

• 16 
Tümen birlikleri hayvanatı ihtiyacı için 8 taksitte alınacak kuru ot mikdar, tah

min bedel ve ihale gün, saatleri yukarıya çıkarılmıştır. E\'saf ve şartlan komisyon
da her gün görülür. İsteklilerin kanun! t>vrak ve vesikalarile teklit ve teminat 
mektuplarını belli gün ve saatten b!r saı:ıt evveline kadar Lülcburgazda Tümen Sa-
tınalına komisyonuna vermiş bulunaca;çhrdır. (466) (7610) 

* * İzmir müstahkem mevki birliklerinin 282,000 kilo sığır eti ihtiyacı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 16-10-939 pazartesi günü saat 15 de 
İzmir Lv. Amirliği satm alma komisyonunda yapılacaktır, Tahmin edilen tutarı 
70500 lira ilk temirıatı 4775 liradır. Sartnamesi komisyonda görülebilir. İstekliler 
Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde ve şart. 
namesinde yazılı vesikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az 
bir saat evvel Ko. na vermiş bulunacaklardır. ( 496) (7785) 

* * Bergama garniTonu birliklerinin ihtiyaçlan olan 120.000 kilo sığır eti kapalı 
zarf usulile eksiltm~ye konulmuştur. Muhammen bedeli 28800 lira ilk teminatı 
2160 liradır, İhalesi 16-10-939 pazartesi günü saat 16 da Edremit Tüın. satm alma 
komisyonunca yapılacaktır. Teklif mektupları saat 16 da Ko. na teslim etmiş ola
caklardır. Şarcnameyi görmek ve okumak isteyenler komisyona müracaat etsin. 
ler. ( 497) (7786) 

~ ...................................... -] .. 
Devlet 

Umum 
Denizyolları işletmesi 
Müdürlüğü ilanları 

Umum Müdürlüğümüz telefon santrali numarası 9-lC :939 tarihinden ltlbaren 
değişmiştir. Yeni numara 44864 tür. İlan olunur. (8251) 

* * I -· .. , 

1 - İdaremizin kömür tahmil, tahliye ve aktarma işleri için kapalı zarf usulü 
ile yapılan eksiltmede alınan teklliler haddi layıkmda görülmediğinden yeni
::!en pazarlık suretiyle ihale edilecektir. 

2 - Muhammen bedel 46600 liradır. 

3 - Pazarlıkla eksiltme 18 Teşrinievvel 939 tarihine milsadlf çarşamba günü 
saat on beşte Denizyolları İşletme Um um Müdürlüğü Alım Satım komisyonun
da yapılacaktır. Kati teminat 6990 lira dır. 

4 - Pazarlıkla eksiltme şartnamesi adı geçen komisyonda parasız olarak alınır. 
5 - İstekliler tayin olunan gün ve saatte pazarlığa iştirak edebilirler. 
6 - İsteklilerin Ticaret odasında mukayyed olduklarına dair bu seneye ait ve-

<;İka ibraz etmeleri şarttır. (7955) , ...................... _ .............. , 
Gayrimenkul Satış ilanı 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Salimin sağlığında 4243 hesap No.sile Sandığımızdan aldığı (1875) liraya karşı 

birinci derecede ipotek edip vadeı:;inde borcunu vermediğinden hakkında yapılan ta
kip üzerine 3202 No.lu kanunun 46 cı maddesinin maiufu 40 cı maddesine göre sa
tılması icabeden Tophanede S~limehatun mahallesinin ,O~mançavuş sokağında (lk

Şap 'b1re~1~'°tcfni'~~ı bır"bu~uıc· ~y·~udCretfe' aç'i'k"'art'iırmaya Yclnrnuşfur: . • . 
Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmel< isteyen (437) 

lira pey akçası verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da ka
bul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz 
bedeli ve telliıliye rüsumu borçluya aittir, Arttırma sartnamesi 25 - 10 - 39 ta
rihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bu
lundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip 
dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş oln nlar, bunları tetkik ederek satılığa çıka
rılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci art
tırma 27 - 11 - 939 tarihine müsadif Pazartesi günü Cağaloğlunda kAin San
dığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükelleflyetile 
Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın ta
ahhüdü baki kalmak şartile 12 - 12 - 939 tarihine müsadif Salı günü aynı 

mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul 
en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları hpu sicillerile sabit olmıyan. alA
kadarlar ve irtifak hakkı sııhiplerinin bu haklarını ve hususile !aiz ve masarl!e 
dair iddialarını Wln tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitele
rile beraber dairemize bildirmeleri llizım dır. Bu suretle haklarını bildirmemiş o
lanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmı yımlar satış bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlnr. Daha fı:ızlı:ı malümat almak isteyenlerin 38/1155 dosya numa
rasilc Sandığımız hukuk isleri servisine müracaat etmeleri lüzumu nın olunur. 

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

muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz etmemek üzere ihale 
bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. (8317) 

Kocaeli P. T. T. Müdürlü9ünden: 
Adapazarı telen müşeddide binası inşasının 9-10-939 tarihinde ihalesine dair o

lan ilanı sabık hükümsüz olup aşağıda yazılı mevad ildn olunur. 
1 - Adapazarında Telefon müşeddide merkezi inşası açık eksiltmeye konul-

muştur. 

2 - Yapılııcak işin keşif bedeli 8790 lira 88 kuruştur. 
Bu ise aid evrak: 
A - Projeler ve binanın vaziyet plfmı. 
B - Kesir hulasa cetveli ve ölçü cetveli. 
c - Nafia Vekaletinin genel ve fenni şartnameleriyle binaya aid husus! fennt 

şartname. 

D - Mukavelename müsvedde!!! ve açık eksiltme şı:ırtnamesi olup isteyenler bu 
evrakı her gün İzmit posta ve telgraf müdürlüğünde görebilirler. 

4 - Eksiltme 18-10-939 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 10 da İzmit P. ' 
T. T. Müdürlüğünde teşekkül eden komisyon huzurunda yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin bu ise aid 659 lira 32 kuruş muvakkat teminatı İzmft P. T. T. 
Müdürlüğü veznesine yatırlıklarına dair makbuz veyıı şayanı kabul banka mektu
bu ile ihaleden en az sekiz gün evvel ve aşağı 6000 liralık yı>,r.ı isini bir de.fada ba· 
şardıklarına dair referanslariyle Kocaeli Valiliğine müracaatla alacakları ehliyet 
vesikası ve Ticaret Odası vesikalarını 249 O No.lu kanunun tarifleri dairesinde ha-
zırlayarak eksiltme komisyonuna müracaatları ilan olunur. (8010) 

1885 2108 2360 2367 2696 19934 19940 20079 20100 20235 ,-----------------··----------------~ 
3019 3262 3367 3815 4025 20533 20655 20656 20630 20695 l l l l l "" UV F t N 

İstanbul Dördüncü İcra 

4093 4110 4210 4
_
110 4720 

20850 20864 20951 21138 21144 STANBULDA H Ç B R F LM N KAZANMADlul M A F AKIYET KAZANA 
4775 4881 4887 5078 5104 21156 21211 21643 21875 21900 DONYA SlNEMACILIGININ ŞAHESERi 
5162 5190 5612 5625 5632 22070 22188 22314 22378 22530 M A R I E A ~· T o I ~· E T T E 
5665 5699 5885 6335 6472 22623 22690 22755 22913 22939 ·~ ·~ 
6579 6587 6978 70G6 7164 22944 22955 23008 23146 23206 
7210 7759 7960 8061 8340 23388 23394 23444 23460 23511 
8380 8745 8824 8892 9022 23528 23551 23560 23659 23723 
9042 9150 9168 9334 9625 23756 23766 23915 23~43 24052 
9748 10126 10142 10276 10745 24073 24076 24147 24239 24295 

10848 10935 11073 11218 11939 24310 24435 24113 24704 24786 
12339 12428 12725 12928 12937 24811 24837 25125 25132 25393 
12948 13790 13944 13976 14071 25532 25545 25546 25852 26064 

En kıymetli artist]erimizin kendi 
dilimize çevirdiği 

BUGÜN MATİNELERDEN 
İTİBAREN 

MARİE ANTOİNETTE'1N 
FRANSIZCASI 

TÜRKÇE SÖZLÜ Nüshası hakiki bir sanat 
harikası olarak 

i P E K 
MELEK'te 

Sinemasında Başhyor. 

SEANSLAR: 1,30 - 4. - 6.30 ve 9 da . 

Muazzam muvaffakıyetlerle 
devam ediyor 

14183 14420 14495 14664 14685 26269 26288 26385 2s3a7 264oa •---------------~!'"----,~~----------------• 
14865 14893 15035 15301 15348 26523 26580 26719 26760 26897 İZMİRLİLER: TÜ'RKÇE SÖZLÜ MARIE ANTOINETTE ELHAMRADA Gösteriliyor. 

15505 15610 16523 15669 15939 26968" 27002 27079 27123 27127 ··----------------·------------------.. 

Memurluğundan : 

939-1133 sayılı dosayada kira karşıhğı o .. 

tarak mecur dahilinde hapsedilip 

paraya çevrilmesi yolu ile satılmasma k<'

rar verilen bir taknn yazıhane eşyası açıl< 
arttırma suretiyle Galatada Voyvoda sokıı1' 

31.33 No. lu Asikurazioni Cenerali b'lnrn111 

75, 76 No. lu yazıhanede ı 7-10. 939 sııl• 
günü saat 9 dan 11 e kadar satılacak o güO 

teklif olunan bedel muhammen ktyınetiO 

yüzde 75 ni bulmadığı halde satıa geri lc•
larak ikinci arttırma suretiyle 20.10-939 

cuma günü ayni saatte ve ayni yerde satı.. 
lacağı ilin olunur. (21041) 
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TAN 
ABONE BEDELi 

TOrklye Ecnebı 

1400 Kr 
750 .. 
400 • 
150 • 

1 Senı 
6 Ay 
S Ay 
1 Ay 

2800 
1500 
800 
aoo 

Kr. 
• 
• 
• 

MUletıerarası posta ittihadına dahil 
0 Inuyan memleketler için abone 
bedeU müddet sıraslyle ao, 16, 9, 
3,!! liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmr:k 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuru5lu1t 
~l il~vesi IAzımdır. 

it:::::::,,, 

tt•ı ttu~ ı t ı ı14' 4 ! tıı 
Türk 
SanatkCirına 
Düşen Vazife 
A rasıra seslerini yükselten h~y

keltraşlarımızın tekrarladık -
ları değişmez şikayet şudur. 

''- Türk heykcltraşlan bugün, 
larp heykeltraşlarından aşağı kıy. 
Jtıette değildirler. Bilakis, Türk hey
keltraşları arasında, yüksek kıymet
lerini, ve kabiliyetlerini, Fransa gi
bi, Almanya gibi, İngiltere gibi, bu 
sanatın ilerilemiş bulunduğu mem • 
leketlere duyurabilmiş, ve tasdik et
tirebilmiş olanlar bile çok! 

Fakat, buna rağmen, maalesef, 
bize kafi derecede emniyet gösteril· 
bıiyor. Büyük işler başarılacağı za • 
bıan, garp heykeltraşlarına baş vu
l'tıluyor. Ve biz ekseriya, muavin 
:ttlevkiinde bırakılıyoruz. 

Halbuki, dışardan getirtilen ve 
de\'Iet bütçesine çok ağır külfetlere 
!tıal olan o sanatkarların ortaya koy· 
dukian eserler, bariz kusurlarla do
ludur. Ve bizim yerli sanatkarları -
bıız, bu kusurları sezebilecek, o e
serlerin kusursuzlarını meydana ge
til'ebilccek vaziyettedirler. 

llele milli eserlerin, milli abide
lerin kurulmasını ya hancı ellere hı -
~akmak, bizim uğradığımız haksız -
ltkların en acısı, ve en büyüğüdiir. 
lıu yüzden, bizimle birlikte, memle~ 
ket de mutazarrır olmaktadır: Zira, 
bıilli bir abide, bir milletin ruhttnu, 
lı:arakterini, duygularını temsil eder. 
llalbuki, hiç bir yabancı sanatkar, 
'l'Urk milli abidesine, Türk ruhunu, 
~Urk karakterini işleyemez: Nitekim 
tşleyenıemiştir de!" 

Bu iddialan ortaya atan sanat • 
ltarlar, meydana koydukları deliller, 
l'e 'Vesikalarla haklı olduklarını is • 
hat edememiş de değillerdi. Fakat, 
tarplı heykeltraşlarla bizim heykel
t?aşlarımız arasındaki kıymet farkı· 
Ilı, ancak, ciddi bir rekabet tebarüz 
ettirebilirdi: Halbuki, maalesef, şim· 
:iye kadar, sanatkarlarımıza bu im-
anı kazandıracak belli başlı bir fır

sat ıuhur etmemişti. Şimdi ise, bu 
fırsat ortaya ~ıkmış bulunuyor: 
b' Zira devlet, Atatürkün "Anıt- ka
tr'' ini yapacak sanatkarı secmek 

tlzeıe, muazzam ve beynelmilel bir 
:ıtıUsabaka açıyor. 

Böyle bir müsabakanın enternas
)oııaı olması gayet tabiidir: Zira, sa· 
bat kudretinin, ve sanat kabiliyeti • 
bin ınilliyeti yoktur. Ve biz, Büyük 
.\taınızrn ebedi istirahatgahını ynp. 

1lıak vazifesini, )'Cr yüzünün en kud · 
~etli sanatkarına vermek istemekte 
llklıyu:, Bu, bize huzur ve iftihar 

;eren bir vazifedir. Fakat bittabi is-
eriz, bekleriz ki, bu vazifeyi başar· 
bıak şerefi, bir memleket evladına 
basıp olsun. 

~ Böyle olduğu takdirde hiç şiipM 
1;k ki~ duyacağımız iftihar, büsbii -
ll\ n Yüksek olacaktır: Bu şerefli bu 
ltı llazzaın kıymet, zeka, sanat ve bu
~a' Çarpışmasından, bir Türk sanat
tı tının galip çıkması, gururunu hiç 
~~lttanuyacağımız milli bir zafer sa· 

ıtcaktır. 

l)\ nunun içindir ki, heykeltraşları-
l>:t, esk' "dd' I .. k ·· ttt ı ı ıa arını muna aşa go -

tı l'Jtıez bir hakikat haline sokmak 
rııatı 1 ti 

1 
nı, o anca dikkat ve gayretle-

Y ~ kuUanmı~·a çağırıyoruz. 
llt h· uruiacak olan eserin manasını, 
ııı:k 1Yetinf ve heybetini tasavvur ct
sa ' tahayyül etmek, hiç bir yaban<'t 
ltenatkarı, bir Tiirk sanatkar~ kadar 

Yeca ı hııı n andıramaz: Ve bu heyecan, 
deıeın sanatkarlarımızın, bu mü<'a _ 
av de sahip bulundukları en biiyük 

";~aj, en keskin silahtır. 
1lltı ger sanatkarlarımız bu silahı 
ll\ı Vaffakıyetle kullanabilirlerse, Ata 

tın A 

T ARiHTEN YAPRAKLAR 

Finlindiya Tarihine 
P olonyanın iki heybetli ve ıı... 

zametli devlet tarafından 

bölüşülmesi hadisesi üzerindeki 
tahminler, tahliller ve hükümler 
henüz sona ermeden küçük Bal
tık devletleriyle Sovyet Rusya a
rasında bir takım müzakereler ce
reyan etmiye başladı ve bu arada 
Finlandiyanın sertçe konuştuğu 

işitildi. Biz Türklerin uzaktan ak. 
rabamız l?,ulunan Finvaların yurt
larından biri olmak bakımından 

da ne olduğunu, ne devirler ve is. 
tihaleler geçirip şimdi ne vaziy~t
te bulunduğunu öğrenmıye borç. 
lu olduğumuz Finlandiyayı ~umu
sahabemize mevzu yapıyoruz: 

Finlandiya, yazılı tarihten evvel 
ve bir rivayete göre de ari kavim.. 
lerin Avrupaya yayılmac;ından ön
ce (Finnois) lar tarafından işgal 

olunan bir kıtadır. O kavmin bu 
mıntakada oturan kısmı -buzlu 
mevsimlerden aman buldukça
avcılık ve balıkçılıkla geçindikle. 
ri malumdur. Yine bunlar arasıra 
İsveç ve Prusya kıyılarına geçer
ler, ufak mikyasta yağmalar ya
pıp yine yurtlarına dönerlerdi. 

F akat zaman geçtikçe komşu
lar kuvvetlenmiş, Finnois' -

lar zaafa düşmüş olduğundan Or
ta Çağ başlarında işl-3r tersine 
dönmiye başladı ve Finlandiya top. 
rağına hazan Slavlar, hazan 1s
kandinavyadaki Teuton'lar tara· 
fından akınlar tertip edilir oldu. 
Finnois'lar için bu vaziyette ya. 
pılacak şey komşu akınlarmdan 

kendilerini korumaktan ibaret o· 
lup bu pek ağır iş yüzünden me
deniyet icaplarını ihmal ediyorlar, 
hattA göçebe yaşamak zorunda 
kalıyorlardı. 

İsveçte Krallık yapan 14 Eric'
ten biri On İkinci Asrın ortalarına 
doğru Finlandiyayı zaptetmek is
tedi, bır elinde kılıç ve bir elin. 

Bir Bakış 
.---YAZAN:-------· 

M. TURHAN TAN 

., ~ 

Helsinki'de parlamento binasının görünüşü 

de haç olduğu halde o bölgeye gir- landiya İsveçin bir eyale!i sayu. 
di (1157) Finnois'lar küçük küçiik dı, şu kadar ki o eyalet şöyle böy-
aşiretler halinde ve yine göçebe le muhtar ve mümtaz bir idareye 
vaziyetindeydi. İsveçliler ilkin A- mazhar kılınmış olup İsveç Kral. 
bu kasabasını kurdular, sonra Fin zadelerinden biri Grandük adı ile 
landiyanın münasip yerlerinde bu idarenin başında bulunuyor-
kaleler yaptılar. Fakat kılıçtan zi. du. 
yade haç kullanarak Finnois'ları R usların sağa sola, yukarıya 
hiristiyanlığa soktular ve bu ala.. ve aşağıya d::>ğru genişle. 

ka ile kendilerine yakınlaştırdılar. miye başladıkları devirde Finliin-
On Yedinci Asrın son yıllarına diyayı tasarruf meselesi de o mi~ 

kadar bu rabıta devam etti ve Fin· leUe İsveçliler arasında yüz gös· 

- - - 1 

-KORSAN HARBi~' 
Atlas Denizine Açılan Admiral 
Scheer Zırhlısı Ne Evsaf tadır 

' 

ve Bu Harpte Neler Yapabilir? 
B azı ajans haberleri Almanla· Yazan: sevkettiği büyük zırhlı kruvazör • J 

rın cep zırhlılarından Ad · leri tarafından batırılmışlardır. 
miral Scheer adındaki geminin Eğer bu sefer Almanlar ce11 J 

korsan harbi yapmak üzere Atlas yekta Bahir zırhlılarından birini ayni maksatla 1 1 

denizinin ortalarına doğru açıldı • açık denizlere sahvermişlcrse, bu-
ğını bildiriyor. nun da eski arkadaşlarının akıbe-

ve takdir uyandırmıştır. 
Bahri muharririmiz bize bu tine uğrayacağına şüphe yoktur. 

Alman mühendisleri bunların 
geminin evsafı, ve yapabileceği iş· Vılkıilı İngilizlerin "Heavy Cruiser" 

planlarını çizerken bilhassa üç 
ler hakkında şu notları verdi: dedikleri zırhlı kruvazörleri ara • 

noktaya dikkat etmişlerdir: 
Admiral Scheer, ayni evsait:ı sında hu cep zırhlısını tepeleyecek 

1 - Hacımlarının küçüklüğü· 
Uç zırhlıdan biridir. Bunlar 1931 • kudrette gemi yoktur. Çiinkü bun· 

ne rağmen ağır top tabiyesi, 
1934 yılları arasında denize indi - lar saatte 30 - 32 millik bir mesa· 

2 - Mevcut zırhlılardan fazla 
rilmişler ve 1933-1936 Y. ılları ara- fe alırlar ama zırhları ince ve top· 

ve kruvazörlere yakın sürat temi· 
sında ikmal edilmişlerdir. Her bi- ları 203 milimetrcliktir. Fakat yi-
ri 10,000 ton cesametindedir. Boy- ni, ne İngilizlerin Hood, Renown ve 

3 - Üsstinden hareket ettikten 
ları 182, enleri 21, 7, çektikleri su Repulse adında dev gibi iiç zırhlısı 

sonra hiç bir yere uğramaksızın al-
beş metredir. 54,000 beygi,r kuv • vardır ki hunlardan birincisi se-

dığı mahrukatla u. zun mesafe ka· k' t' .. l+ vetindeki makineleri bu gemilere ız tane, ikinci ve üçüne ısu a .ı 
tetmesi. 

Saatte 26 millik bir su"rat temı'n 0 • tane 380 milimetrelik top taşırlar. Bu zırhlıların zırh kalınlı~ ve 
der. Her birinde altı tane 280 "e Süratleri de saatte 31 · 31,5 mildir. 

v mahiyeti gizlidir. · 
sekiz tane 150 milimetrelik toptan Hiç şüphesiz Ingilizler bu üç 

· başka tayyarelere karşı kullanılıı. A imanlar, geçen Büyük Harp· devden bir veya ikisini bu korsa -
cak altı t.ı-ne 105, sekiz tane 37 mi· te de bazı gemilerini böyle nın peşine takacaklar, ve ilk ya -

açık denizlere yollamışlar, ve kor. kaladıkları yerde tepeliyecekler - ı 
limetrelik topla 10 makineli tüfek, 

san harbi yaptırmı lardı. Bunlar· dir. 
sekiz torpito kovanı ve iki tayyare dan hepsi nihayet İngiliz filoları İngiliz zırhlıları ayarında Fran· 
vardır. Bu gemiler bir defa aldık. tarafından yakalanmışlar, ve tah- sızlarm da Strasburg ve Dunker -
ları mahrukatla on bin millik bir · d'I · 1 d" 3650 t 1 k k" que adında ı"kı' e1'derlerı' vardır. Bu rıp e ı mış er ır. . on u u-
mesafeyi katedebilirler. çiik Emden muhafazalı kruvazö • iki geminin siiratleri 29,5 · 31 ,5 

Versay muahedesi Almanlara rünün menkıbesi hata unutulma - mildir. Her biri sekizer tane 330 
10,000 tondan fazla cesamette ge- mıştır. Yine o harpte Gneisenau milimetrelik top taşır. 
mi inşasını menetmesi üzerine Al· ve Scharhorst adındaki 11,600 ton. HiılAsa, Almanlar bu defa da 
man deniz mühendisleri bu küçük, luk iki Alman zırhlı kruvazörü korsan harbinde bazı ticaret ge -
fakat cesametlerine nazaran çok hayli işler görmüş, hatta yaptık • milerini batırabilirler, fakat neti 
kuvvetll zırhlıları ibda etmişler - lan bir muharebede İngiliz gemi- cede korsan harbine çıkardıktan 

teren harplerin başlıca sebeple
rinden biri oluyordu. Rusya muh· 
telif fırsatlardan istifade ederek 
Finlandiyamn Şark ve Cenubu 
Şarki taraflarını zaptetmıy~ mu.. 
vaffak olmuştu. 

Deli Petro, Azak: de!lizi ile Be
yaz denizin kendi menfaatine uy. 
gun pencereler olmadığını göre
rek Baltık denjzine çıkmak ve o. 
rada engelsiz hakimiyet tesis et
mek emelini güttüğünden .F'inlan. 
diyadan alınan yerlere büyük e
hemmiyet veriyordu. Hatta İng:-i 
eyaletinde Sen Petersburg şehrL 

ni kurmak ve devletin payitahtını 
oraya nakletmek suretiyle Fin· 
landiyadan alınmış to!)raklan e. 
bedi surette Ruslaştınnak isti
yordu. Bu hükümdar 1 709 da De... 
mirbaş Şarl aleyhine kazandığı 

büyük bir zaferden sonra bütün 
Finlandiyayı .Rusya bayraı!ı aitı

na soktu. 

B ayrak ve hükümdar değiştir
miş olan Finlandiya tam 

yüz yıl bir Rus vilayeti halinde 
idare edildi, 1809 senesinde Çar 
Birinci Aleksandr tarafından müm 
taz bir idareye layık görüldü. Bu 
hükümdar Finlandiyalıların -me
sela Lehliler gibi- fetret çıkar. 

mak istemediklerini görerek ken· 
dilerine şahane bir cemile gös
termek istemiş ve Finlandiyayı 

Grandükalık, kendini de o mÜin
taz eyaletin Grandükü olarak ilan 
etmiş idi, 

Rus - Japon muharebesi so. 
nunda Çar İkinci Nikolanın ken
di milletine bazı siyasi müsaade. 
ler göstermek zorunda kalması ü
zerine Finlandiyalılar da harekete 
geçerek imtiyazlarını genişletmiş. 
ler ve 1906 da bir Kanunu Esasi 
dahi vücude getirmişlerdi. Bü
yük Harp sırasında ve Rusyanın 

ihtilale doğru sürüklendiği esna. 
da Finlandiyalılar istiklallerini 
ilan ettiler. (6: Birincikanun: 
1917), Almanyanın da mağlup ol· 
ması üzerine Büyük Harbin he
sapları tasfiye olunurk~n galip 
devletler bu istiklali tasdik ve te· 
yit ettiklerinden ortaya yepyeni 
bir hükumet çıkmış oldu. 

F inlandiyada bugün hükmü 
muteber olan ana yasa 17• 

Temmuz 1919 da kabul olunmuş. 
tur. Bu kanuna göre Finlandiya 
bir "Cümhuriyet,, tir. Yirmi dört 
yaşını bitiren kadın ve erkek bü
tün Finlandiyalılar tarafından üç 
sene için seçilen 200 mümessilin 
toplanmasiyle teşekkül eden bir 
Milli Meclisi ile yine halkın seç
tiği bir Cümhurreisi tarafından 

idare olunur. Kabine -Mümessil
ler Meclisine karşı mesul olmak 
şartiyle- Cümhurreisi tarafından 
tayin olunur . 

Bugünkü Finlandiyari'm mesa. 
hası 132,589 murabba kilometre· 

dir, nüfusu dört milyondu:. Sulh 

zamanında ordusu otuz bin nefer. 
den mürekkeptir. 

y ukarıda da işaret ettıgımız 
veçhile Finlandiya halkı 

Finnois'lılardan teşek!tül etmekte
dir. Aralarında Alman, Rus ve İs. 
veç dilleri konuşulmakla beraber 
Fin lisanı ana dili mevkiindedir. 
Bu dil -eski nazariyelere göre
beş zümreye ayrılmış bulunan Tu
ran dilleri manzumesinden biri o
lup Laponların, Estonyanların, 
Livonyanların, Çuvaşların, Vogol
lann, Macarların dilleri de Finnois 
zümresindendir. 

Finlandiyadaki büyük şehirler
den biri Turku adını taşımakta ve 
Cümhuriyet hudutları içinde bi
zim dilimize yakın bir lisan kulla
nan bir hayli rnüslüman Türk bu. 
lunmaktadır. Bunların camiler! ve 
hususi mektepleri mevcuttur. Mem. 
leket maden bakımından hayli 
zengin olduğu için hal.kın da refa
hı yerindedir. 

tul'k nıt - Kabri, ayni zamanda, 
le ~b.sanatınrn kazandığı bir zaferin 

a ıdesi olarak kalacaktır! 

dir. Meydana çıktıkları zaman de- !erini tahrip bile etmişlerse de, zırhlı1an muhakkak tahrip edile - ı 

11 niz mühendisliği aleminde hayret müteakiben İngiliz bahriyesinin ceklerdir. / I, 
ı~~!!!!!!!~~~~!!!!!!!i!l!!!!~!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~~i!!i!!!!!!!!!!!!!!~~ 

Tarihte ne millet, ne de devlet 
olarak Finlandiya hesabına kayda. 
lunmuş kötü bir hareket yoktur. 
Finlandiyalılar bu bakımdan dün
yanın en temiz milleti sayılabilir-

ra~:-:um 
Yeni Ölçüler 
LCizım ~ı .~.o. 3~ 
Yazan: Sabiha Zekeriyn Sertel 

H erkes bugün cereyan etmekte 
olan hadiseleri anlamakta 

güçlük çekiyor. Sovyet Rusya ilo 
Nazist Almanya nasıl an]aşabilir? 

Bitler şimdiye kadar takip ettiği 

şarka yayılacak siyasetinden nasıl 

vazgeçiyor? Bitler Balkanlarda ve 
şarkta hayat sahası aramıyorsa bu 
sahayı nerede bu]acak? Alman ekal. 
liyetlerini bolşevize edilen Baltık
lardan ve Balkanlardan çekmekle 
Hitler, komiinizmin, merkezi Avru
paya kadar inmesine nasıl müsaade 
ediyor? Almanyada bir komünist 
ihtilalinden korkmuyor mu? Şimdi~ 
ye kadar Polonya için harbetmediği. 
ni, küçük milletleri istiladan kurtar. 
mak için harbettiğini söyleyen İngil
tere, faşizmi imha edinceye kadar 
harbedeceğim demek1e, bir ideoloji. 
yi mahvetmek için mi harbe glrmİ!i
tir? Bu da kurunu vustada olduğu gi
bi bir dini ve akideyi yıkmak için 
ehlisalip harbi yapan devlet]erin 
harbile müsa\.; midir? Yani bugiinkü 
harp, demokrasilerin, faşizmi ve ko
münizmi yıkmak için açtıklan bir 
harp midir, yoksa, dünyayı emper. 
yalist hir Almanyanın bütün şal'kı 
ve Baltıkları istilası altına' geçirmek 
için açtığı tecaviizi' harbi durdurmak 
için mi açılmıstır? Her ferdin ve her 
milletin siym•i, iktısadi, içtimai aki. 
desini, içtihadını mukaddes tanıyan 
demokrasi bir içtihadı öldürmek için 
silaha nasıl sarılabilir? Şimdiye ka
dar Alman:nnın faşist, Rusyanın ko
münist olmasına rağmen onlarla 
anlasmakta beis görmeyen demokra. 
si, bugün fa~izmi imha için harbedi. 
yorum di~"l'rsa, bu sahiden kurunu 
vustadaki içtihat kavgalarından biri 
midir? Yoksa bal gibi bir emperya. 
list harbi midir? Bütün bu sualleri 
kafamızdan geçirip cevap vermeğe 

kalktığımız zaman, meseleleri şimdi
ye kadar kullandığımız ö1çülerle hal. 
le çalışırsak, muhakememizin bir 
çıkmaza girmesine mani olamayız. 

Dünya ve cemiyetler müthiş bir 
istihale anındadır.81Eski ve mevrut 
iktısadi \.'e irtimai akideler seneler. 
denberi birbirlerile yaptıkları müca. 
dele sonunda çarpışma vaziyetine 
girmiştir. Bugün hakikaten harp 
meydanlarına ;\-·ıQ-ılan ordular sadece 
bir harita değisikliği yapmak için 
tahşit edilmiş değillerdir. Burada 
ideolojiler de, cemiyetlerin nizamla
rı da birhirlerile carpısıyorlar. Em. 
peryalist idl'aller de birbirlerile çar. 
pışıyor1ar. Her harp gibi bunun da 
suni mahiyetini unutmamak la. 
zım. Bu çarpısmanın sonundaki de
ğişikliği tahmin edemeyiz. Fakat 
muhakk~ olan bir şey varsa. bu 
harp sadece bir istila harbi değil. ay. 
ni zamanda hir ideoloji harbidir ... 
Ve dünya iki cephe:re ayrılmıştır. 

Bu harp. kemale eren demok1'3sinin, 
yeni doğan fa~izm ve komiinizm 
nizamlarını ortadan kaldırmak, de
mokrasiyi hakim kılmak için açtığı 
bir harptir. İngiliz imparatorluğunun 
hayatmı ve demokrasiyi muhafaza 
için girdiği bu harpte kiidik millet. 
lerin hayatından evvel, kendi niza
mının muhafazası sarttır. İngiltere
nin kolonilerile avlardanberi yaptığı 
miizakereler, Balkanlarda ve Baltık
larda tesisine çalıştığı demokratik 
grup. bu m:.1dafaayı kuvvetlendirmek 
için aradığı miittefiklerdir... Şimdi 

kavga "fasizmin imhası,. şeklinde i. 
fade ediliyorsa bunun a~·ni zamanda 
bir ideoloji ka,·gası oldu~u da mey
dandadır. Biitiin hu hadiseleri. alc. 
iade bir harp mantığı ve ölçülerile 
kantara vurursak, cereyan eden ha. 
diseleri anlamakta güçliik çekmemiz 
gayet tabiidir. Biitiln hu karıstkhk. 
lar, istihale anında bir Avrupanın 

geçirdiği keşmckestir ... Bu hadisele
ri yeni ölciilerle ökmek lazım. Gaye. 
Ye varmak için her yol miihahtır. 

Dün mc\.'7.Uubahs olan komünizmle 
demokra...:~in anlasması. bugün rea
lize edilen nazizm ile komiinizmin 
anlaşması, ve aldıktan tedbirfor hep 
gaye~·e varmak ir.indir ... Hepsinin de 
gayesi ayrıdır ... Bu macta hedefe 
hangisi varacak, bunu hadiseler gös
terecektir. 

ler. Temenni ederiz ki siyaset buh
ranları arasında bu temiz millete 
zarar ve elem terettüp etmesin. 
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Endişeler 

Çoğalıyor 
(Başı, 1 incide) 

dedecektir. Finlandiyalıların başlıca 
şehirlerini tahliye etmeleri bu kana
ati teyit etmektedir. Zannedildiğine 
göre Sovyetler, Finiandiyadan bir La 
pon limanı olan Petsumo'yu istiye
ceklerdir. Finlandiya kendisi için bü 
yük bir ehemmiyeti haiz olan bu li
manı ciddi muharebelere girişmeden 
terketmiyecektir. 

Bernde çıkan Basler Nachrichten 
gazetesinin Helsinkskiden aldığı hu
susi bir telgrafa nazaran, Hogland a. 
dalan hakkında müzakeratt:ı bulun
manın mümkün olduğu fakat, Aa
land adaları hakında miizakereye gi
rişilemiyeceği yolundaki kanaati mev 
zuu bahsetmektedir. 

Zira, Aaland adalarında Ruslar ta
rafından kaleler inşa edilmesi Fin· 
landiyanın emniyeti bakımından ta
bamül edilemez bir tehdit te~kil ede
cektir. Diğer taraftan, Rusyanın, İs
veç cenubundaki demir madeni ile 
Norveçin Navik limanı hattında me
talipte bulunması ihtimalleri şiın

diden bahis mevzuu olmaktadır, 

Litvanya: 
Anlaşma lmzalanCh 

Moskovadan verilen resmi bir teb
liğde bildirildiğine göre Sovyetler 
Birliği Hariciye komiseri Molotof ile 
Litvanya Hariciye Nazırı Usbsys a
rasında yapılan müzakereler netice. 
sinde dün akşam bir pakt imza edil
miştir. Bu pakt mucibince 1920 sene 
sinde Polonya tarafından Ukrayna'
dan alınan Vilna şehri ve mıntakası 
Litvanyaya iade edilmektedir. 

HiTLE R 
Şark Davasını 
Tasfiye Ediyor 

(Başı 1 incide) 
Sovyet Rusya bu anlaşmadan isti. 

fade ederek Polonyada Alınan ordu
larına geniş bir duvar çekti. Baltık 
denizindeki Alman hakimiyetine ni
hayet ver~i. Ve Almanyayı harbet
meksizin ricate mecbur etti. Hitlerin 
şarka doğru siyasetine tamamen ni
hayet verdiğini garanti etmek için, 
Sovyet Rusya, Almanyanın şarkla 

olan alakasını tamamen kesmesini 
istedi. Hitler, Stalinin bu arzusuna 
boyun eğdi, Baltık denizini Rusyaya 
bırakmakla kalmıyarak şarMa ve 
cenubu şarki Avrupada bulunan bü. 
tün .Almanları da kendi hudutları 

içine çekmeği kabul etti. Şimdi Bal
tık sahillerinde. Sovyet Rusyada, ve 
cenubu şarki Avrupada bulunan ve 
asırlardanberi burada yerleşmiş olan 
Almanların mevsimin kıs olmasına 

rağmen, alelacele tehcir edildiklerine 
şahit oluyoruz. 

Hitler, Stalin karsısındaki bu mağ. 
lubiyetini Rayştag'da irad ettiği son 
nutkunda şöyle i:ı:ah ediyor: 

"Almanva ile Rusya karşılıklı 
münasebetleri!li bozan büfün amille
ri ortadan kaldırmağa karar vermi5-
lerdir. Gayerniz, Almanyanm şarkın. 
da istikrar ve siikiın şartlarını temin 
etmektir. Bunun için de şarki ve ce
nubu şarki A\'rupada bulunan Al. 
manların miihr.tlelesi kararlaşmıştır. 
Ötedenheri bu unsurları eritmek 
imkanı mevcut olduğu zannediliyor
du, fakat bu bir hulva idi. Biz, bun
lan Almanyava nakletmekle Avru
padaki ihtiliıflarm hiç olmazsa hir 
kısmın1 halletmeği düşiindük. İki 
memleket bu vazifede birbirlerine 
yardım etmein kabul etmişlerdir." 

TAN 12 -10 - 939 ______ , 
Londra ve Parisin en meşhur 
fabrikalarından gelen Bayanla-
ra mahsus mantoluk, rop ve 
kostüm tayyörlük yüksek fan
tazi rodier, moreau, harris, 
tweed ve saire YÜNLÜ KU-

TÜRKiYE CÜMHURIYET 
7 İLKTEŞRIN 

MERKEZ BANKASI 
1939 V AZIYETİ 

i 
MAŞLARIN emsalsiz çesit. cins 
ve renkleri Beyoğlunda BAKER 
Mağazalarında her yerden mü
said şartlar ve ucuz fiatlarla 

satı1maktndır. 

"~-----" 
,. Dr. Şükrü Mehmet 

1 
Gurcba hastanesi cilt ve zührevi has.. 

•alıkları sabık hekimi Pannakkap1da 
1stiklal Cad. Ankara apartımanı 99 No. 
ı'lairc 2. Hergün sabahtan akşama kadar , _______ , 
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'1e tevfikan hazine tarafından 
dlkf tedlyat 
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1 Temmuz J93g tar~lırnClen rtU)aren: lıkontQ 
haddi °/0 4, alun üzerine avans% 3. 

~------------------------------------------------------- -:----~---------------------------------------------------- 1: 

lstanbul Orman Çevirge Müdürlüğünden : 
l - Orman Umum mildürlüğü için şartname ve nümunesJ veçhile 1000 adet 

devlet orman çekici ile 1500 adet orman çekici kapalı zarf usuile münakasaya va
zedilmi:>tir. 

2 - MezkQr çekiçlerin muhammen fiyatı cem'an (24000) liradır. 

: Oeylet Oemiryolları ve Limanları işletm e U. idaresi ilanlar·ı 
Herhangi bir Avrupa devleti tara. 

fından Litvanya arazisinde!l Sovyet 
ler Birliğine bir tecavüz veya tehdit 
yapıldığı takdirde askeri yard1m da-· 
bil olmak üzere mütekabil bir yar. 
dımı da derpiş eylemektedir. Bilaha· 
re tanzim edilecek hususi bir itilaf 
ile Litvanyadaki Sovyet kıtalarımn 
miktarı ile işgal edilecek mahaller 
tesbit edilecektir. 

Fakat şimdiye kadar tatbikatta • 
gördüğümüz şekil, fedakarlığın yaL 
nız Almanyaya yüklendiğini, ve Al. 
manyanın daima Sovyet Rusya lehi
ne ricat ettiğini göstermektedir. 

3 - Eksiltme 939 birinciteşrin 17 nci salı günü saat 15 de İstanbul orman çe
virge müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (1800) liradır. 

5 - Şartname ve nümuneler İstanbul orman çevirge müdürlüğünde görüle
bileceği. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin arttırma ve eksiltme kanununa 
tevfikan ihHs:ıs vesikası ve bu gibi işlerin tamam yapmış olduğuna ve bu işe gi

Muhammen bedetlerile miktar ve vasıfian aşağıda yazılı iki grup malzeme \'4' 

eşya her grup ayn ayn·ihale edilmek üzere 18.10-1939 Çarşamba günü saat (l0.30) 
on buçukta Haydarpaşııda Gar binası dahilindeki komisyon taraiından nçık eksilt• ı ı 
me usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat teminat ve kanu· 
nun tayin ettiği vesaiklc birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mürll' 
caatıarı lazımdır. ' 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. ı ı 
1 - 800 Kg. matbaa için karbon boyası muhammen bedeli 2400 füa, muvakltııl 

teminatı 180 liradır. 

Londra, 11 (Hususi) - Litvan -
yadan gelen haberlere göre, Rusya 
ile pakt imzası her yerde sevinç ile 
karşılanmış, Kavnas bu münasebet
le baştan başa donanmıştır. 

Rus kuvvetleri Estonyaya giriş -
lerini gelecek çarşambaya tehir. et
miş.lerdir. Bugün üç Rus zırhlısı Tal
line varmış ve Estonya bataryaları 
tarafından selamlanmıştır. 

Riga, 11 (A.A.) - Bir Litvanya e
konomi heyeti bugün Moskovaya gi· 
decektir. 

Estonya: 
Dün akşam Sovyet = Estonya 

heyeti murahhasları, karşılık!ı yar
dım paktının tatbikatına ait bir anlaş 
maya varmışlardır. Kara ve deniz 
kuvvetleri hakkındaki an;Jşma imza 
lanmıştır. Deniz anlaşması da bugün 
imzalanacak ve dört Sovyet harp ge 
misi Tallin'i resmen ziyaret edecek· 
tir. 

Estonya ordusu kumandanı Gene. 
ral Laidoner, Sovyet müdafaa ko· 
miseri Mareşal Voroşilof'un daveti i.'ı· 
zerine resmi bir ziyarette bulunmak 
üzere Moskovaya gidecektir. 

* Yeni Estonya kabinesi Profesör 
Leuri Ulmots'nun riyaseti altında te
şekkül etmiştir. Profesör Ultmos par. 
lamento reisi idi ve son müzakerelere 
iştirak etmişti. 

Eski Başvekilin oğlu İlınar Taen. 
misen katledilmiştir. 

* Riga, 11 <A.A.) - S.ovyetler Birli-
ğinin Letonya hududunda bulunan 
kuvvetlerinden bir kısmını ve bil
hassa motörlü kıtalarla topçu ve ha. 
va kuvvetlerini geri rekmekte olduğu 
bildirilmektedir. 

Hakikat şudur ki, Hitler, Sovyet 
Rusyadan temin edeceğini umduğu 

bir lokma ekmeğe mukabil şark si
yasetini tasfiyeye mecbur olmuştur. 
Ve artık şarki ve cenubu şarki Avru. 
pada bir Almanya, bir nazizm ve bir 
istila tehlikesi kalmam1ştır. 

Avrupadan Dönen 

Orman Staiyerl~ri 
Ankara 11 (TAN) - Orman umum 

müdürlüğü hesabına Alrtıanyanın 

muhtelif şehirlerinde tahsilde bulu
nurken memlekete çağrılan 18 staji
yer talebeye orman fakültesi ve or
man umum müdürlüğü teşkilatında 
muhtelif vazifeler verilmiştir. 

Bun1Qrdan Sa1iıhattin İnal, Sami 
Huş, Muttalip Uslu, Hikmet Ün or
man fakültesi asistanlıklarına, Ali 
Topcuoğlu, Hayrettin Kayac:ık, Ke
mal Savaş, Muhtar Barlas, Refik Er. 
dem orman fakültesinde çalışmak ü
zere İstanbul orman mühendislikle
rine; Adil Gökşin, Niyazi Kural, Ni. 
yazi Tanay, Turgut Günsav, Kemal 
Gönen, İzzet Arseven sırasile Eski. 
şehir, Düzce, Daday, Karabi.ik, Ala. 
çam. Çoruh devlet orman işletmesi 

revirlerine: Mustafa Salkaya vP. Sa
kıp Sürmeli Bolu orman mektebi 
muallimliğine; İbrahim Gürııen Bur
sa orman mektebi muallimliğine ta
yin edilmişlerdir. 

--~o---

Cümhur iyet Bayramında 
Verilecek Balolar 

Ankara, 11 (Tan Muhabirinden) -
Cümhuriyet bayrammda Parti tara
fından Ankara Palas'da resmi bir 
balo verilecektir. Bu baloya devlet 
erkanı ve kordiplomatik davet edile
cektir. Aynca Orduevi ile Halkevin. 
de de birer balo tertip edilecektir. 

Moskovanın Mütaleası 
Moskova, ıı (A.A.) - Pravda ga. m daha ziyade takviye eylemektedir. 

zetesi yazıyor: Keza Sovyetler Birliği, müdafaaları 
Sovyetlerin milletler arasında ba- zayıf olan )omşu devletler için em. 

nş, iyi komşuluk ve dostluk münase- peryalist ·devletler tarafından mev. 
betleri muvaffakiyet üzerine muva!- cut tehlikeyi de bertaraf etmektedir. 
fakiyet kaydeylemiştir. 10 ey1Ulde Bu suretle bütün Baltık denizi bo
Moskovada Vilno şehrinin Litvanya yunca çelikten bir Sovyet müdafaa 
cümhuriyetine devrini ve iki mem- çemberi teşekkül ve Avrupada de
leket arasında karşılıklı yardım ta. vamlı bir barış tahassül etmektedir. 

ahhüdünü ihtiva eden muahede imza * 
edilmiştir. Londra, 11 (A.A.) = Alman rad. 

Sovyetler Birliği, Litvanya ile ak. yosu, Danimarkanın 1940 kura efra. 
dettiği bir muahede ve keza daha ev- dını silah altına davet ettiğini bildir. 
vel Estonya ve Letonya ile akdeyle- mektedir. Yeni efrat, harp çıktığı za
diği muahedeler vasıtasile, hudutla-1 man silah altına davet edilen efradın 
ftnın emnivetini temin ve müdafaası- yerine kaim olacaktır. 

rebileceklerine dair vesika ve ticaret odası vesiiasının ibrazı. 
7 - Teklif mektuplarını üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline 

kadar getirecekleri. (8012) 

İstanbul 
en ul ahş ·ıanı 

Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Ali Rızanın 20470 he!lap Na.sile Sandığımızdan aldığı (1300) liraya kar$ı 

birinci d~recede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan 
takip üzerine 3202 No.Ju kanunun 46 cı madde!>inin m:ıtufu 40 cı maddesine göre 
satılması icabeden Beyoğlunda Tomtom mahallesinin Yeniçarşı caddesinde eski 74 
yeni 76 kapı, 318 ada, 49 parsel No.lu kagir bir evin tammnı bir buçuk ay müd
detle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen (425) 
lira pey akçası verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da ka
bul olunur. Birikmiş bütün vergilerle Belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz 
bedeli ve te1111Jiye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 25 - 10 - 39 ta
rihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık 
bulundurulııcııktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve ta
kip dosyasında vardır. Arttırmaya girmis olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 
çıkarılıın gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 
arttıhma 27 - 11 - 39 tarihine müsadif Pazartesi gunu Cağaloğlunda kain 
Sandığımızda sant 10 dıın 12 ~e kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilme
si kin tekli! edilecek bedelin tercihan alınması !cabeden gayl'imenkul milkellefi
yetıle Sandık alocağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranm 
taahhüclil baki kalmak şnrtile 12 - 12 - 9 39 tarihine müsadil Salı günü aynı 

mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul 
en çok arttıranın üstünde bırakılaeaktır. Haklan tapu sicilJerile sabit olmıyan a
lfikadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair iddialarını ilfın tarihinden itibaren yirmi gün içind evrakı müsbitelerile be
raber dcıiremize bildirmeleri l!ı;ı:ımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla 
hakları tapu slcillerile sablt olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalır
lar. Dııha f:ızln mrıh"ımat almak isteyenlerin 938/715 dosya numarasile San
dığımız Hukuk İ~leri servisine müracaat etmeleri li.ızumu nan olunur. 

* * * DiKKAT 
Emniyet SıındıP,ı; Sandıktan alman gayrimenkulil ipotek göstermek isteyenlere 

muhammlnlerimizin koymuş olduğu kıyın etin % 40 nı tecavüz etmemek üzere 
ihale bedelinin yarı~ına kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. (8321) 

Pazarhkla Açık Eksiltme ilanı 
Edirne Nafıa Müdürlüğünden: 

11004 lira 42 kuruş bedeli keşiflı Uzun köprü hükt'\met kon:.ığının ikmal inşaatı 
4-10-939 tarihinde mukarrer ol:ın kapalı znrf usulü eksiltmesine talip çıkmamış 
olduğundan arttırma ve eksiltme kanununun 40 ıncı maddesine tevfikan eksilt
menin pazarlıkla yapılmasına karar verilmiş olduğundf!n i;tekJilerin 825 lira 33 
kuruşluk teminatlarile birlikte Edirne Nafia Müdürlüğünde müteşekkil Eksiltme 
Komisyonuna miiracantları ilan olunur. (8201) 

Pazarhkla Açık Eksiltme ilanı 
Edirne Nafıa Müdürlüğünden : 

5038 lira 14 kuruş bedeli keşifli Uzunköprü hükumet konağı elektrik tesisatı 

4-10-939 tarihinde mukarrer olan açık eksiltmesine talip çıkmamış oldugundan 
arttırma ve eksiltme kanununun 40 mcı maddesine tevfikan eksiltmenin pazarbk
la yapılmasına kanır verilmiş olduğundan isteklilerin 377 Ura 86 kuruşluk temi
natlnrile birlikte Edirne Nafia Müdürlüğünde müteşekkil EksUtme Komisyonuna 
mtiracaatları llfln olunur. (8202) 

istanbul Ziraat Müdürlüğünden: 
Pülverizatör Satın Alınacaktır. 

42'l'5 lira muhammen bedelli 300 adet vermeleri veya bunun muadili pülverizatör 
açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin 320 lira 62 kuruşluk muv;ıkkat teminat
larını yatırdıklrırına dair makbuzları veyahut bu miktar teminat mektupları ile i
hale tarihi olan 27-10-939 cuma günü saat 14 de vilayet ziraat müdürlüğünde 
milteşekkll komisyona müracaatları ve şartnameyi görmek üzere bu tarihten evvel 
mezkılr müdürlüğe gelmeleri. (8337) 

2 - 5000 M2 Llnoleom muşambaları için yumuşak mukavva: Muhammen bede' 
li 750 lira, muvakkat teminatı 56 lira 25 kuruştur. ~7950) 

* * Aşağıda yazılı gayri menkuller açık arttırma usulile ayrı ayn ve birer sene müd' 
detle kiraya verilecektir. Bultındukları yerler, muhammen bedelleri ve muvakk!lı 

Müzayede 21 - 10 - 939 cumartesi günü saat 10.30 da Sirkecide 9 uncu işletme 
müdürlüğü binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin ayııl 
giln ve saatte komisyona gelmeleri lazımdır. Sartnameler oarasız olarak kornis' 
yondan verilmektedir. (8128) 

Senelik Muvakkat 
No.11 Bulunduğu yer ve nevi muhammen bedell teminatı 

Lira Lira 

30 Sirkecide kflgir mağaza 1165 87,38 
31 " " .. 1126 84,4:1 
33 " " n 1105 82,88 
34 Sirkecide saç mağaza 510 38,25 

· lnh~arlar ·- Umum Müdürlüğü ·uanları 
1 - Keşif ve şartname ve planı mucibince idaremizin Maltepe enstitüsü gazlaJ1111 

evi kalorifer tesisatı ve gaz kapılannın takılması i~i yeniden pazarlıkla eksiltmeye 
konmuştur. 

II - Muhammen bedeli (1336.99) lira muvakkat teminatı 100.27 liradır. 
III - Pazarlık 27-X-939 cuma günü saat 11 de Kabata~ta levazım ve mübayaııf 

şubesindeki alım komh-yonunda yapılacaktır. 
IV - Şal'lnameler hergün levazını şubesi veznesinden 8 kuruş mukabilinde all .. 

na bilir. 
V - İsteklilerin pa7.arlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme parala" 

rile bidikle mezkilr komisyona gelmeleri il5n olunur. tB33l} 

, ·ıst~nb·uı -Belediy~si ... llCi~IClrı 
Fatih yangın yerinde 107 inci adada 2,40 metre yüzlü 18.72 metre murabbaı a& 

açık arttırm:ı ile satılaeaktır. İhale 15-10- 939 Pazartesi günü saat 14 de daimi ell .. 
cümende yapılacaktır. Muhammen bedeli 84 lira 24 kuruş ve ilk teminat 6 lira 3~ 
kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliple" 
rin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte daiml eJl .. 
cüoı.cnde bulunmaları. (7831) 

. ** Bebek - İstinye yolu üzerinde Rumelihisarı caddesinde 96, 98 No.lu binanın el) .. 

kaz satışı açık arttırmaya konulmuştur.İhale 27-10-939 Cuma günü saat 14 de pa' 
imi encümende yapılacaktır. Muhammen bedel 600 lira ve ilk teminat 45 liradıi' 
Şartname Zabıt ve Muamelat MüdürliiğU kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk te' 
minat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encüı:netl' 
de bulunmal:ırı. (8333) 
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Tayyare Piyangosu Veda Edüp Yerini Milli Piyangoya Bırakırken de 

Yine TEK KOLLU CEMAL ŞAMPİYON •••• 
Yine TEK KOLLU CEMAL EN ONDE •••• 

Tel( Kollu Cemal'in: Rakipleri üç ay evvel gazetelerin son sahifalarını angaje ettiler. Zarar yol( doğru su olsun lla iç sahifada olsun..... Hassas Halliımızın 
gözleri Tek Kollu Cemal 'in iç sahifadakt Reklamını en evvel görür • . 

1 - Saym Müşterimiz lstanbul Vilayeti Ziraat Baıkatibi Bay Kemal 10326 No. lu Biletle 

200.000 LİRAYI KAZANDI. 
Bugün Paraları Tamamen Verildi. 

2 • Teşhir lstemiyen Bayan Marika 12656 No. lu Biletle 

20.000 LİRA KAZANDI. 
3 .. Galatada Kolonyacı Dimitri 9999 No. f u Biletle 

10.000 LiRA KAZANDI. 200.000 lira kazanan Bay Kemal paralannı aldıktan 
•onra TEK KOLLU CEMAL ile kolkola 

, ______ ............................................ -. .............. 1 ...................... 1 ....................... ... 

1 TEK KOLLU CEMAL Harp Meydanlarında etini feda ettiği tek kolu ile Piyango çıktığındanberi istikamet ve Ciddiyetle çalıfb. Şimdiye kadar binlerce vatanda,ı ıevindirdi. 'ı 
On paT& borcu olmadan Milli Piyango idaresinin ka.rtıama açık ve temiz bir alın ile çıktı. 

~------------------------------------..-------------~ ......................... ________________ , 
M i L L 1 ·p i Y A N G O 
1 intikal planı çok zengindir. Okuyunuz. Birinci keıide 80.000 Liradır. Acele ediniz. Son günlere kalmayınıL 

Taşra Siparişleri Çok Seri ve Muntazamdır. Taşra Siparişi lc;in Kısa Adrese ( lstanbul • TEK KOLLU) Kafidir. 

HİÇ BiR YERDE ŞUBESi YOKTUR. 
Eminönü Tramvay Caddesi 27 No. TEK KOLLU CEMAL Adres: İstanbul 

GİŞESİ Sahibi Harp Mallilü Subaylardan CEMAL GÜVEN .,.. 

illi PiYANGO . 

M.1111 Plyı:ı.rıgo Iclaresirıclerı : 
1 - Milll Piyango Biletleri 11.10.1939 tarihinden itibaren T. C. Ziraat Bankası Şube ve Aianlarının bulunduğu maliallerCle sa'fı§a çıliarılmııtır. 

2 1 Perakende olarak satmağa mecbur oldukları intikal planı biletleri için her Bayie seyyanen % 1 O Komisyon verilmesi kararlaıtırdmııhr. 

3 - Milli Piyango bayii olmak için ıeraiti anlamak ve bayilik ruhsatnamesi al mal< isteyenlerin hüviyetlerile sarih ticarethane adreslerini ve seyyar 
bayilik isteyenlerin ise hüviyet ve ikametg6ıh adreslerini gösterir bir dilekçe ve iki fotoğraf ile birlikte T. C. Ziraat Bankası Jube ve Aianlarına 
müracaat etmeleri. 

TALiH KAYNAGI 
olan ve her ketidede en büyük ikramiyeleri veren 

KADER GiŞESi 
bu eon ve 6 ncı ketidenin en büyük ikramiyesi 

200.000 LiRA YI 
Ka.amıpaf&d& Gedikli Subaylardan Bay Net'et ve Hasip'in 

mütterek aldıkları 10326 numaralı biletle 

kazandardı ve parayı tamamen verdi. 
.A.dres: İstanbul - Eminönü Arpacılar Caddesi No. 19 Tel: 23970 

Beyoğlu - Parıııakk:ıpı 109 No. da Telefon: 43696 

8aş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
tfe~ralii, kırıkhk, ve bütün ağrılarınizl derhal keser. 

icabında günde 3 kaıe ahnabilir. 
~ Her yerde pulJu kutuları ısrarla isteyiniz. z g g 

Ne,riyat T. L. Ş. Basıldığı yer TAN Matbaaa 
~11hibt ve Nesrlvat MDditriJ Halil LtltfD DÖRDCNCO. Gazete~nnr ve 

1 - Tahmin edilen bedeli (34.452) lira olan (120.000) kilo pirinç 19 - I. Teşrin -
939 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14.30 da kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - İlk temil'latı 2583.90 lira olup ~artnamesi her gün komisyondan (173) ku
ruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarlfatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasım-
pa~ada bulunı:ın komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (7721) 

~----·------------, 

. . 
istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 

1 - Onuncu ve on birinci sınıflarda nehari talebe için yer yoktur. 
Diğer sınıflar için yatılı ve ya tısız, kız ve erkek talebe kavrhna 

• devam olunmaktadır . 
2 - lstiyenlere kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

- Adres- Ş~hzadebaşı Polis Karakolu arkası. Telefon 2253.f _,, 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

dlslerinizi fırcalavınız. 

Devlet Denizyolları tııetme Umum Müdürlüğünden: 
Vapurlarımızda müstamel buz makinelerile depolarının bakımlarını temin etmek 

ve bunların tamiratını yapmak üzere mü tehnssıs bir ustn alımıc::ıktır. Alınac::.lt us
ta bir müddet tccriibeten istihdam olunacaktır. Elektrilt cihazları da dahil olduğu 
halde her nevi buz makineieri ve tesisatı ho.kkında fenni nıali\ru:ıtı olan taliplerin 
ihtisas vesikalarile birlikte fen heyetimize müracaııtları. (8336) 

ICAMZU K ECZANESİ BEYO(jLU - İSTANBU 
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Her Keşidede En Büyük ikramiyeleri Vermekle 

TALİH REKORUNU KAZANMIS OLAN 
1 

Piyango Kraliçesi 

• 

Bu Son Altıncı Keşidede Dahi 

3 BÜYÜK İKRAMİYE BİRDEN VERDİ. 

1·200.000 LiRALIK 
PIY ANGO KRALiÇESi NiMET ABLA 

En Büyük İkramiyeyi Kazanan ve NİMET ABLANIN 
Uğurlu Eliyle Verilen 10326 No. Bilet Sahibi, 

Nimet 'Ablanın ıiğurlu eliyle •attığı ve 
Z00.000 lirayı kazanan bilet 

3 • 

· NiMET ABLANIN Yakın Ahbabı Bulunması Ve 
İsim Ve Adresinin Teşhirini Arzu Etmemesi 

Hasebiyle Y aztlmamıştır. 

2 • 125.000 LIRALIK 
ikinci Büyük İkramiye Yine Ni~ET ABLANIN Uğurlu 

Eliyle Verdiği 31771 No. Bilet Sahibi Beyoğlunda 
Hamalbaşında 62 No. da Bay Kanza Kazandı. 

10.000 LIRALIK 
3 ncü ikramiyeyi Keza NiM ET ABLANIN Uğurlu Eliyle Verdiği 9999 No. Bilet Sahibi 

Beyazıtta Daltaban Yokuşunda 15 No. da Bayan Angeliki Kazandı • 

NAZAR 1 D i K KATE: 
... 

E . B A' i 
Kendisinin sattığı veya bafka yerden sabn alman biletlerin en büyüğünden en küçüğüne kadar 

· .bütün ikramiyeleri her ay on para hile kesmeden derhal ve tamamen vermiştir. 

MiLLi PiY ANGO 
Biletleri Gelmiştir. Ve Gişemde Satdmağa Başlamıştır. 
Birinci Keşidenin En Büyük ikramiyesi 80.000 Liradır. Bü~k ikramiyeyi kazanan 

Biletler Tükenmeden Tedarikte Acele Ediniz Ve Son Günlere Kalmayınız. 

DİKKAT NiMET ABLA, ·Tayyare Piyangosunun Biletlerini Daima Peşin Para ile Aldığı Gibi 
: Milli Piyangonun Biletlerini de Peşin Para İle Almış Ve Alacaktır. 

TAŞRA SİPARİŞLERİ ÇOK SERi VE MUNTAZAM GÖNDERİLİR. 

Adres: İstanbul. Eminönü. Tramvay Caddesi No. 29 - 31, Telefon: 22082 

HİÇ BİR YERDE ŞUBESİ YOKTUR. 


