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~ .. Miiii ... Ş;f""'l Finlandiya ve Skandinavyada Ruslar-
Diyar~~kıra ·rla Almanların müşterek harekette 
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gıttı b 1 1 ·hı· ı· d b h d·ı· . 1 Maıd!y;;y":re~:;fniyi ı u onma arı) ıma ın en a se 1 ıyor 
1 
"•k•••. :uht::~~mhur 1} Sovyet tebliği Finlerin hezimete 
~~::°ır~~~ ~~.:,;aa•v;o;io uğra ttl d 1 gw 1n1 bildiriyor 
~bakıra rn:iteveccihen hareket 
;·urmuşla:'dır. 

n.eisicumhur, Ankara garında 
~vekil, B. 1.M. reisi. g"nelku~-
~y başkam, vekiller, m:!b'J3:ar 
~ Sivll ve ac;!<eri erk~n tarafın· 

(Devamı 4 üncüde) 

Finfere göre ise 
Sovyet fopraklanna 

muharebe şimdı 
infıkal 

bulunmaktadır etmiş 

6 Fin 
.tayyaresi 
düşürülmüş 

Paris, 26 ( A.A.) - (Havas): t~ra, Jmrbıınlarmılan dönlü: Soldan itibaren, blrlnrt kaptan Jlacıını 
"11.ir, ikinci kaptan l'u uf l\lehnıct. ltirlnci ı;arltcı lbrahhn l"eşilkaya, 

l\aradeiiI~de bir 
Sabah gazetelerinden bazıları 

(DC\'&Dlt 4 üncil«Jc) Fraft"lll': fabrika.lamda ltanrlanarak ceplıl'yC SC\·kolunmak Ü:r:ere 1 tlf edilen obtlsle1' .. ı 

~naa vapuru 
BATTI 

~eminin sahibi ve müretteba· 
tından 14 ~. boğuldu . 

.. 

• • Datan Kmlrrmak ~llebi 

Kızılırmak şilebi 
nasıl battı? ,. 

lO kişilik mürettebatından şimdiye 
kadar dördünün cesedi bulundu 
~---~------~-"--~----~~--------~ 
~®E1f19JJ . 
Romanya başvekili 
Sovyet hududunda 

( ~Ükr~, 26 (A. A.) - Başvekil Tataresko, beraberinde Kralın 
~tl maiyeti kumandanı general İliasievici ile erkanı harbiye reisi 
\ r;ıı Tanesco olduğu halde Romanya • Sovyd Ruıya hududunda. 

/\Jcgerman şehrine vasıl olmuıtur. 
):.. l!u rnUnasebctle ba§vckil ile refakatindeki zevat, Alman, Ok
~ ill.r, Ermeni ve Yahudi ekalliyctlerinin müme.sillerini kabul 

~tır. Bu mümessiller, Krala, bükUme~c ve orduya olan ıeld.akat· 
111 htyan cttniılerdir. 

istanbul komutanı General 
Htlis Btyıktay vefat etti 

Cena~esi. yarın 
merasimle 
kaldırılayor 

Tee~ürle öğrendiğimtze· g~ 

iki haftadanberi kalb hastalt~ııı
dan muztarip bulunan İstanbul 
k_umandanı general Halis Bıyık· 
tay dün gece 20,30 da Emirgan· 
daki evinde bir anjin krizinden 
vefat etmiştir. 

Merhumun cenausl bu sabah 
evinden Gülhane ask~rl hastane
sine getirilmistir. 

Cenazesi kumandanlara mahsus 
büyük askeri merasimle yarın sa~ 
bah saat onbirde hastaneden kal· 
dmlacak ve Beyazıt camiinde na· 
mazı kılmdrktan sonra Edimeka· 
pı şehitliğinde toprağa tevdi edi. 
lecektir. · · 
1 

, Halis ı13tyıktay 1322 de mül!· 
zim olarak llarbiy~den mezun ol· 

(Onama 4 üncüde) 

Büyük' kayıbımız 

M. Turhan Tan 
Yüzlerce arkadaşın;n 
gözyaıları arasında 
''metfenine götürüldü 

1 . 
(\'azısı • üncüde) 

Jılcrllum Gefteral lla1k Bıyıkt&y 

Efganistanda 
seferbe.rlik 

Şayiaları Kabilde 
tekzip ediliyor 

J r 

Roma, 26 - K~bilde Efganis· 
tanın seferberlik yaptığı yolunda
ki ~ayialar tekzip ediliyor. Efga· 
nistan - Sovyet Rusya hududunda 
yeni hiç bir askert tedbir alıruna· 
rnıştır. Esasen böyle bir tedbire 
ihtiyaç göstcre_cek bir vaziyet de 
görülmemektedir. 

Dolmuşa bir adam,, 
taksi usulü 

uzun süremiyecek mi 
Şoförler konulan Ucretleri az bularak 
bu işe devam edilemiyeceğini söyliyorlar 
Garaj buhranı ne olacak? 
Eminönü _ Şi~li arasında taksi o· ba~lanmı?tır. 

!Beden terbiyesi eğitmen kursları hakkmd=3 

Beden terbiyesi umum müdürlt 
Oü genel s·ekreteri 

gazetemize beyanat verdi 
~urs imtthanlarma bugün de devam edilıyor 

Çengelköyündeki spor Eğitmen BugünkU imtihanların r:ıPvzua 

kul"IU, imtihanlarına bu · sabah da u:ınumt jimnastiktir. Yann nUctizm 
( 

Beden Terbiyesi Genel Direktörü perJembe gUnü boks imti).ınnı ya· 
Tümgeneral Cemil Taner'le spor pılacaktrr. 

tcqkilltı, maarif ve ordu milme.s· Beden terbiyesi umum! sekreto
silleri huzurunda devam edilmiştir. rı· Cemal Gökdağ gazetemize §llll· 

·ımtihanlar daha ild gün silrccek lan söylemiştir: 
,.e kazananların diplomaları cu - ''- Biliyorsunuz ki, Beden Ter
martesi gUnü mera.s~le verilecek- biyesi Kanununda yükst?k bedı>n 
~ir. Bu münıi.sebetle l{uleli spor e- tE1rbiyesi cnstitUsU nçmak kiydı · 
vfnde idman tezahürleri yapılacak- vardır. Direktörlük . bu sene .mek
tır. · J . . (Dcvamı.4üncüdc) 

Mugalata değil, c~vap isteriz!. : 

Belediye depolanöa kömür lük 
:· taksilerle mi . götürülüyor? .. 
Fiyat farkı : neden ? 

Bclecliy~. halkm ucuz kömlir ab.bllmeBlnl, muhte
klrJcre kurban ı;ttmcmelerlnl temin için mubk: it 
6emtlcrde kömür depolan açtı. Fakat, halkm. bu· 
ralardaa temıar eııec~ği kömür fiaWe, hususi depo· 
lar<lan alacağı kömür fia.tı arasmda Dd llradan faz
ın bir fark bulunduğunu, ~ledfyo dcpolarmm da· 
ha pahalıya \erdiğini dünkü nU"hamrıda rakaınla.
ra dayanarak yaulık \ 'C ortaya koyduk. 
Bugünkü gazetelerden birinde, garib, garlb olda
t;u kadar da anlaısılmaz bir ce'\"apla ka.r§ıla§cyoruz. 
Bund:ı, bb.im nyn bir hesab mevzun olduğu lçbı 
bahsa bile lihum görmedJğhniz Kadıköy eooıtinde· 

.. ki fiaUarclan bahsediliyor •.• Yanlış anlaşılma.mıilıdır. D~a KadıkÖJ 
l'icmtine gc~miş değilir. Şimdili.l halde tstanbal taralmdn.ld Karabük 
kümllrü flatlarmdan bahsediyoruz. Sıra §Upbe yok ki ona,a da gele
<'ckUr. f}imdlUk 

0

Mxe liıtfco cenb nrll.ibt, ı tanbul tarafında bele
ıllyc tlepolarmda satılan \ 'C araba \-aporuna btnaırtlm.e.k ~~tinde 
olmıyan Kanıbfik kömUrü tlc ho~ust depolam.ıd bu cins )comtlrilo 
müttnrilcre maliyeti anı.smdakl 11.1 Oradan fazla fark ne.reden gel· 
mekt.edir ! Acaba ba kömürler depolara IUks tabllerlo ml na.kledll
mi,ffr, yok."'a m~tcn1erin e\ terine bu arabalarla mı giSndedlniektAr 
dlr! 

Magallta yapılırlı:co ortaya ayn bir mesele cJsha konalmnl '.l 

dır: "'HD11111 4~ kömtlrlerln bnpk olclul'a-" 
Be belecllye ıuhaflllnce malUmsn, neden takibat yapdm.aıpu 

da tıomıak !\anım ı.ı hakkımızdır. 

Belediyenin koydutJ tarife ile 1 yatma dünden itibaren r~n 

tomobilletile dolmu,a yoku ıtü1~ .(Deftllll' llıdlcl•). • Map.ıt.faJ"a tleiO .. mtiapef; ıevüe. aatwa=- * * 
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"W.i!li~r lf Jijffafle~ 
AKŞAM POSTASI 

Perakende fiyat tesbiti 
komisyonları ister! 

1 
1 
1 
! 

isparta ve 
Ayval!kta zelzele 6 milyon Türk liralık borç pamuk ve diğer 

mallarla ödenmedikçe 

~W " N.,riqllt JIUW' 
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~l'LE zannediyoruz ki ihtikan önlcmcl• it.·in a.çıl:\n 'erimli ha
"1,# reket suasmda su Jl!17.arlıl;sız satış du nsı dn. kiHdinılcn 

balledllmek fırsatı arwdiyor. 

Bilytlk ithalat tüCl'arları ,.e toptancılar, yenl te<lblrler 'c u -
ı kUiıtla, kısmen dc\'letin bilvasıta. kontrolu allına. ;;inni;:. ol:ı.caklar- ı 
i dır, BiJlacnalyh ticaretin llıtfr:ıslarındıı halk ııle~ hinde bir kıpırda
i ma ola.nuyac:ı.k ,·e, bilhassa, bu hareket belki de tic:ırr.timiziıı na-

Ege havalisinde hissedi
len zelzelede bazı bina
ların dıvnrları çatladı 
·"rı/;nrıı, !!.i (:\ .. <\.) - .o\lınan ha

berlere ·öre, bu salınh s:ıat 3,25 de 
Isıııırl:ıda gliı üllli ile karışık şiıldel· 
li hir zclzclc olmu~ bnzı lıiııalnrın 

dıvarları ç:ıll:Jmıştır. 

Klering yolile Türkiyeye mal 
veremiyeceklerini bildirdiler 

Türk - İtalyan ticari münasebet· 
terinin geni lctilme.<1i hususunda. 
iki taraf memleket müesseseleri 
ara1mdaki temaslar 4icvam et
mektedir. 

doğrudan doğruya dövizle mal te
darik edilebilecektir. 

,...., ... _ 
l•!'!,l'••·····~IL!·•····· e AtoJONE $AMTLARI 1 

: 
,...,. t ...... • 

..._ın. •.00 ıcr. '""'° "" • 
. , e sybll 4.'U • ı.ıe • !J ... ·~ ~. "'". • t uldl N , ı.ı!_ _._ ------ -···-

muln bir memleket tfrard hayatı hnlinı1e tc ldlfıtl:ınnın<ıın:ı esas 
tetkil edece1dlr. 

Bu sıılıah <1:ıııt 8,40 da Ç:ınal.:1.:ale
de, 8,·Ci de KiiçlikL:uyuda ·re 8,3j de 
tzmirdc oldukçH lrnn elli lıiı- ulzcle 
kaydolu nmuştur. 

Bu mAksatla İtalya.ya giden ts.
cirlerimizden bir kll'lmt bugiiıı kii 
'konvansiyonel trenile §ehrimize 
dönm~lerdir. Bunlarm verdikleri 
izahata göre, İtalyan fabrikaları, 
Türkiyeden mal nlmak sureti:te ka· 
patılmasr icab eden 100 milyon li
retlik (takriben 6 milyon türk li
ra&) blOkaj vaziyeti de-.·am cttlği 
milddctçe 1talyadan klcring yolu 
ile mal ve bu arada manifatura 
göndermek imk!nıız olduğunu ile
ri sürmüşlerdir. Şimdilik. ancak. 

Tncirlerimiz buna imkan bula • 
m.adtlclnnndnn şimdiye kadar ya. -
pılan temaslardan müspet bir neti
ce çıkmamıştır. Maamafih göril8 • 
meler inkıtaa uğramr.ı; değildir. 

:Ra11ataUıie: 
. 

Ne istiyorlar? 

Ciıı 
a Çi 
de :ı: 
l"uk 

•Ckel 
-lkı 

llitR 
21 

Bu smula, perakenaccl tüccuımızııı da nıU:;:kül nu.iyett<: ksl
mamalarmı dü,UnmCk Jlizımılır kanaatiode~iı. Şu haluntdan mii~

kiil l'a&iyettc ki, perakcndeci1 ihtikirla perakende ntı-. fiatmı ta
yin lnıAWıundaki haddi bile bllmelhllr. 

A '\'VAUKi".\ E\'LERtS 
ÇATU,ARI HASARA UGRADI 

Ayııa/ıl:, !!5 ( A .• \.) - Bu sabnh 
sekizi olııı lıeş sceçc 7 saniye ~üren 
kuvvclli bir zelzele olmuştur. Dün 
ıeee de iki defa harir zclzcJe du· 
yulmuştur. Sab:ahL:i :ı:clıele neticui 
iki fabrika lı•nM kıimen ~·ıkılmı~ 
TC lı:ızı evlerin çalıları dıı oldul.:ca 
hasara uğramışı ır. fnsanca zııyial 
yoktur . 

İtalyan fabrikalan iptidai mad
de srkrntısı çektiklerini ileri süre• 
rck iki memleket ticari miinase -
betlerinin nornınl hale gelmesi i
çin piyasalarımızdan en az 2000 
ton pamulc tedarik etmek istedik· 
leıini bildirmişlerdir. İki hUkfımet 
arasında bu hususta görii§mnler 
yapıldığı söyleni~·or. Bu ınllzake -
relerin vaziyetin düzelmesini temin 
edeceği umuluyor. 

SINIRIN bir tarafında rra;; 
sız ve İngiliz, öte tarafıJl 

Alınan ordularının hemen heJI!~ ~~osı 
hareketsiz durmasına, tebli.ğtetil'i l' 

: Bnnmı itin ya pcraı.endccl lcüı:ül• ti.iccar ,.e esnaf ccınlyetleri 

1 
maanea umsnlardıı perakende fiat li teleri tanılın t'diı• 'ekl'l1elin 
konbol llıımlsyonuna trusdik ettirmeli, yahut bir kontrol konıhyonu 

I ba listeleri tantlm etmelidir. Bn listelerse, l'tlrldyede, sntı5 fio.tl:ı

I mu tesbtt suretilc pazarlıksız sabır; meselcııılni kat'i surette lınllc-

1 deeektlr, zannediyoruz. 

"Gün sUkünet içinde ,.e,.U'' ~ ll'i 
b"' ~ \flu. 

cümlelerden ibaret olmasına ~ ıoın 
lenenler var. Zannederim bu rd 
bilhassa bitaraf memleketle ~· 'lıış 

s.1"1• "ler Harl:ıe girmi9 memlekeUer ah •• ~. ıııerı· 
kanlı <_:arpı..~an bildiren teb~ ... _________________ ._......,_.__. ..... _ ........ 

PAVİYOXJ~ARIN tXŞAATI Antebin kurtuluşu Maarif Vekili ~:re~:'"1:cr~100~krı:kl:~; ·~o 

Cumhuriyet 
Nadir Nadf, bugilnkU makale

sinde Ru!5 - Fin iharbinden bahset· 
mekteclir. Muharrir. Rus - Fin 
hLrbi b~Iadığı zaman bunun Po· 
lonr:ı harbi kadar kma. bir mUd
dct içinde bitirilemiyeceğt bilindi
iinl. mevsimin kı~ olmasının ha
rekltı gUçlC!jtireceği ve arazinin 
~ anzaiı balwıması da mildafa· 
ayı kolayl99tıracağı malüm. bulun
duf- kaydederek Polonyıı • Al
manya harbinde. Almanların hi
llrdo masası ltndar dliz bir nrazi
de çok daha. mUsalt birtakım ~art
lar :iltlzıda hE!i!ablannı tahakkuk 
ettlrdiklcrinf, halbuki Fin harbin
de vuiy tin böyle olmadığını ya
:ayor. Nadir Nadi, Finlerin yavaş 
gerilcmclc ve lstfklillerinl pahalı
ya satmak ~ylc dursıın, dllğil§· 

mckte oldukları muau.nm Bol~e
vik ksnıetlerine k&r11 mühim ns
kerl zaferler bUe elde etmeğe mu
va.ffak olduklarını, 26 günlük mu
;J:farebcleıiıı bilançosu her tUrlU 
~rninlerin dışında olarak Fiule -
riJl le.hine lıir netice gösterdiğinl 
l8aret ederek diğer 6imn1 mmıle
ketleıinin bu harb kar§I8lndnki vıı
ziyetlerini anlatıyor ve :harekatın 
ilkbahara tehiri haberleri tahak
kak ederse .Finlerin kı.~ ynrdmım
dan mahrum olmalarına mukabil 
mahılmoce zenglııleııeceklcrini ve 
bir taraftan ordu vazifesini ynpru
Jccn Fin hilkfımetinin de Mo~kova 
il.? şerefli bir nnlaQma imkiı.nlnrı
nı a.nyo.c:Ln~ t&hmin ediyor. 

iYeni Sabah 
Hll.seyin. Cahid Ynlçın bugünkil 

makalariı:i yem sulh tcşebbüslcrl
ııc taı.ia etmlştil'. MuhnrT'..r, Noel 
yortma münıısobetilc, bilhıu;sn A
me?1btda ve Vntikan mahafilinde 
i"U!ard ve !IU!hperver hiasly&tm ye-
1'ide11 canlandığını, karada., hava· 
ela. va denizde her an ölüm tehlike
!l İ le ka11ı karaıya bulun.an gençle-
1 ın. Yıkılan ocnkbrm hüzünlü hü
::;.lnlü antlıp hat?rland.ığmı ve bun
cbn da. ortaya sulh t('57ebbüsü la· 
kırdmının ~ıkt~ın: l.r.ydodcrck A· 
rncrlka CambııITei.sinin Papa nez
dine yan ttam.i' ma}ıivl:'tte bir ee
fir gönderdixini, a};u zamanda 
Rm:veltin Amerikan protestan ki
lisesi şefine, hahambaşıya ve _pa. • 
paya birer mcktub yollıyarak sulh 
foı.inue nüfudarmı kullanmalarını 
tavmye ~tmi5 olduğıı sövlendlğini 
anlatıyor ve töyle diyor: 

"Bunların hepsi iyi, güzel amma, 
it.irat etmeliyiz ki, muayyen gün
lerde ya.pdma!5t itdet olmuş tc~ri
fat Iıa.billndcn llarch•+Jeorc ve la-

kırdılara benziyorlnr. Hani bir iş
clir yapılıyor amma yapanın bile 
bir netice çıltncağmdan ümidi yok· 
tur denilebilir. Eğer B!rlefiik Dev
letler Cumhurrelsi A vrupadaki 
harbin nihayet bulmasını ve dün
ya. milletlerinin sulhe kavuıımaln
rmı ge~ekten istiyorsa bunu pro
testa.nlann, yahudilerin ve kato· 
liklerin Allnhlo.rma yazılacak tav
siye ve dua mektuplarından bekle
mekle ı:ok vakit kaybeder. 

Ruhani şeflere üç mektub gön
derecek yerde A vnıpayn bir do -
na.runa, yahut ordu gönderseydi 
muharebe çoktan biterdi.,. 

Yakıt 

aırrt 

1 
/:mir, 25 ( A.A.) - Dikili merke· 

ı zinde iıışı.ı edilıııcklc olan hül.:umel 
JJin:ısı jJe on f!.:işer odnlı 24 pnyo
nun in~utı il.:nı:ıl edilmi~tir. llnlen 
çadırlucla lmlunan felll.:clzcdeler 
bu JlllTiyonlara ııaklcdilece!.:tir. 

---oı---

9ir köylü ve beş 
hayvan dondu 

Maraş, 2:; - Hannın açı!L olnıa· 

sına ı·ıığıııcn eııcıı şiddetli rüıgirlar 

dan Elhistnndan gelen yolcular· 
dan bazıları YC h:ıy,·:ınları Ahır da· 
f;ının cenup elcğ:nılc ,.e '.\l:ıraşa hir 
sa:ıt mcs:ırcue ılonmu~lardır. 

18 · · ld d G · M kendi soylarından insaıılarrnkı ıncı yı önümü ün azıantepten araşa bulunması dalına. kabildir. 

kutlandı hareket etti Varlık'ın son .sayısını okuyor· 
Jtrıtcp, 2;; - Gaziantep kurtulu- Arılep 26 (/lususf) - Maarif ve· dmn; baktrm, babası gibi k~~t· · 

18 . . '··ı· u A ~ ız:ııı şunun ın~ı yıldönilmü hııgün u.ı ı nn'i:ın li Yii.cel şehrimize gel- n1 de <:ok sevdiğim Samet J..b~-•• .idi~ 
saat 10 <la şchilliL:Jer al>idesi önün- miş \'C hmetpnşa okulunda şerefi- Iu da bu sUkOnete sinirleo~~..flli 
de coşkun tezahüratla kullandı. ne bir ziyafet T"crilmiştir. Ziyafette r88Dlda. Diyor ki: "Korku yvo~t ~~n 
Törene şehrimiz.de bulunan ınnarif Maarir vekili muııllimlerle hasbl• cesaret~ ne zaman bıraka.ca.k! ~.;. ·~le 

1 vekili Hasan Ali Yücel ile Parti halde bulunmuştur. Alqam beledi- iki taraf klfirln ham.JellDI b~. , 
-r Ll" . ı · 1 ~ı 1 -k~· d d b. • r 11 i b yor. Bu hamle •-- g~-=1---"~-.:ı"'.· ll!'~İ mu e ışı, va ı, ug rnınulnnı, lU u· ye e e ır zıya et ver m ş ve u• U)U ~._.. eu aınnı 

met crkfım belediye, halkcvi ,.c es· rada ht'ledivc rt-i~inin sözlerine ce• A.811 mtırab bu halin deva.mm cıe• cı 
nar lcşekL:ülleri, a•kcrt kıtalar, j:ın- ..aben vekil, :Knhrnmnn Antebin ma· Ya ikl taraf da., kusura ba]an& ot 
dıırm:ı ve polis miirrc1.clcri, m:ıliil arif bakıınındnn olan fhliyaclarını yip siJAbla" bırakmalı; ve -~ıı- kal 
gnziler ,.c hinlerce halk iı;tirak etti. imkiının nznmt müsa:ıdcsi nlsbeUn· blltUn şiddeti ile ha.rp bal~ ak ü 

· ~· lilm lstiklat marşını mütenkip şehit- de yerine SC'firccC'ijinl '\'llRdetml• dır. 20 inci asır birçok ~ • .ı 
lı re J:ürm!'lcn 1-ir d:J!.:ika sükut c- ı:e burada lıulunuşunun Antebln kıymetleri yere eermiftir. oıı~ "fi!\ 
dildi. Bunu ınül<'ıı.ldlıcn <Jıu:.i:ınlep kurltılu5uııun 18 inci yıldöııümüne tekrar canlıındırncağız diYeı;i ~ .. r 
L:urluluşuıı 1rnlırıımnn mücahitleri rastlnyışmın ı.ıencllsi için büyiik sözlerinde durmazlarsa. artık llr, 

ve htiL:Ull tııdhiınize :ıHın sarfa· bir r.eYk v~ ınükUaf olduğunu s15y· bir mukaddes kalmıyacaktır.'' lı:ı 
l l 1 ~ l l . ı· \. k'l ı·· 'I h k t Y • · ti J n ,,_ • ot ,e lir ar a gecen ~nn ı sml er anıldı. Şc- emı~ ı r. c · ı ı ıın ·' :ırnşn arc e anı ne lS yor ar r »=gın 91 · 

vııı·i müfrezesi s:üııdcrllıni~tir. Jın· bitlerin :ıılz hatıraları tcsit edildi. etmiştir. Siegfıied ho.tlan üzerinde ordu!a,. ~·h 
darına ıııüfreze5i .LüyJülcrin bildir- Essiı kıhNm:ınJıklar y:ırataıı fr:ı- bln'birletine girsin de .ı:ıeUer 'd- ı 

H:"Hlisc nı:ıhalline ılcrlı:ıl hir sii· 

dilii nıahallc ıtldil'.<1 ıanı:ııı lıurada · t ı.1 ·ıı t K•• •• 1 L"' h" kan mı nks ' Ni · ? BeJid Asını Us, almanca Dle Woche ., ıı yıır ı:ocıı rmn ı;nı e "'C ınem- uç~ 1 { ~ t7 1 r m. Qın bit' rn 
mecmuasının Boğazlar meselesi kalnıı~ olan M'kiı ba:p•andan bqifti \r.ht n c11mh11rh•eti mcnfaıılleri .! ' \.,: \. hiç bir neticesi olmıyacs1'. ~· 
hakkında nC§rettiği bir maknlcc1cn ölü olnr:ıl.": hulrııuş hirııt:: ileriılc iki kap cıtirirı:c hııı.ıün de yarın d:ı hamle ... Bu harbin en az çir~J.11 
bahsederek Almanların Türkiye ile köyliiniin ~almnkla oldukları gü- :rımn Şer lnöniinül\ yliksek idnrclo- H b 1 e . rafı bu. Her iki ordu da irı atfe 
Sovyctlerin araSml aı:mak fçin ta· rülntİİ~lİİr. J:mıhlrrtllllHr dOl\llllll.: rİ :ıltrnda esJ:i hbramnnJı\:Jıırı gÖI· a e r r 1 Jaymetınl <!~UnUyor, yahut. dl)\c' 
kibe bn§lndıkları gizli tahrik siya- ilzcrc ulıın hıı iki ş.ıhsı dC'rhal şclı• gede bırak ıncıı1'ih•Jer yaratma- gözüküyor ve boş yere kan bi 
setinin yeni bir misali olduğunu re sn:.eıııı i ,.:rrsc dr. r-:ı:ıi~Lanlı o· rıı azın ellikleri tebariir. cıtirildi. A- * Orta tedrisat yardımcı lisan mek istemiyor. • ·~ırr 
kaydediyor. lıın bu l.:öyliilerılcn biri ~·olda öl mü~ u ·de~ e ı;eleıtkl"r konuldu. Piyade, ruualJlıni yeti"Liı-ilınek Ut.ere ünl· .Ama bunda destan! bir ıc:r;1 tıreı i 

Muharrir, Avu.sturyanın ilhakın- diieri hıulıntde Y•l'•lan tedavi sı· sünri, topçu, kılaJarı, jandarma versilcyc bn8Iı olarak nı.;ılnn kurs manlık hall yokm\16 .•• Ne yap , ı nıc 
dan sonra Almanların Tuna üze- :vcslndc kurlulmu~ıur. poli~ ıniifreıclcri sporcul:ır, ııınlı'\l- talcuı•lcı·iııc Hl'İlcn uylık ücreli 30 Kahramanlrk güzel ıeydir rtflt· ~llln 
rinde bir hnrb filosu yapmak iste- gazilC'r, lise .,c cliğrr olrnl talebt-le- dan kırkn '.' knrılınıştır. b&.§kasmdan beklememek §J~ alih 
diklerini hatırlatarak gerek bunun fzm!!',.l ... "i ... 1'.•'"' hı lcbesi ri tarnrınrlnn mıııızz11m hir ı;ccit * Giimrliklcrdeki Alman mallan· Bu harb xıı:ııda .. bi.r ~et;· ~U7.u 
ve gerek Romnnyanın Uzeıinde ya.· tifodan öldü resmi ynpıldı. nın çıkarılmasına lıaşlanmıştır. etmiyor; boga dovU§li ıoyred ,# lıacti 
pılan siyasi ''e iktısadi tazyiklerin Mallnr hir ay içinde tnınamcn çıka- bi insanların birlbirlerlne ~ ef. aı 
bu nehir yoluyla Karadenizc in- Rcisicıırnhnr t .. met lnöniinün Hariciye vekilimizin rılacııklır. ni bekliyenlerin ümidini bO§~e}I 1,!:l 1 
mek gayesini istihdaf etmiş oldu- kardeşi yarbay dol.:tur ... hmet Tc· * Önümüzdeki ilkbaharda hnııl'- karıyor. Havalardaki, denizle. gel· ~e ı 
ğunu anlntarnk Almanyanın nele _ mellinin oğlu, li~e :;on sınıf talı· telgrafı ve Stalinin Janaıı bir proje mucibince Güllıane kahramanlıklar, ölilmlcr kllfı e~~ 
mi tecavüz paktı ile Rusyanın ken- besinden 18 YDJındı llcşil Tentelli cevabı parkmın yeniden tanzim \'e ısln~ mlyor mu? ;çili' l~ıni 
dislne vnndcttif.i iktuadi y:ırdı· lifodnn ledni .,cdilllle'llte old•tn Arıkarn, !J,j ( A.A.) _ St:ılinin do- na b:ı~lanacaktır. Tebliğlerin: ''Gün sü'kiınet ~t ~ k 
:mm kfıfi gelmediğini anhı.drğını ve Memleket h:ısfanesinde dün verat ~umunun rıo rncı yılılönilmii müna:- * Birkaç güıı cvv'Cl şoför Fetııı. de geçti" gibi c\lmlelerden i t 11· lııü ~· 
bunun için Sovyctleri h<'r ne pa - elmişlir. · ~clıc!ile hariciye Tekili Şükrü Sa· nin idaresindeki otomobilin sade- olmasına seviniyorum. :Fn]t• ~· .\~i~ 
hasma olursa olsun İngiltere ve Ccnıızc~i ıııerıısfınle klltfırılarık ra('oğlıı ile nnınınilc)h ara'lında mesile yaralanarak tedavi altına a- nutml}'alım ki o sUkunet için~ lııh ' 
Fransayla harbe tutuşturmak ve Asrı mer.arlıAr · ddnolunmu~tur. •J~dald tclcnflar te:ıti olunmu~- lınan Habibe Auırkan dlln Haseki çen günler de yine beş on tle;~ 
böylece garb cephesindeki İngiliz Kederli ıileııine -hziyelleri"'iıi :9U· tur: hutancsinde ölmü,tür. unutulmaz bir elem aa]nııltll'• tf' 1 t 
ve l•'rnmız ordularmm bir kummt nnrız. * Ahırkapı ''c Hnydarpaşada Samet Ağaoğlu'ntın t.3~.ıı· t ~ 
Rua ordularmm mesela Boğazlar- Bksrldnı H. Stolin batmış olan iki vapurun cıL:artlma- kiflrln hanılesbıl bcklfyen ~eıf, der 
da. Kafkaslarda ve Orta Asyanm Yeni f:ranıız lconaoloıu MOSKO\'A sı br:ırlaştırılmı~tır. danlarm da elbette bir bUcı;; ö• {) 
Hlndı.tan yolu üzerinde açacağı ve iki 'fn~ilfi' zabiti oefdi fü elinsınmn doğumunun 60 * Dün Fransaya deri, Macariı· bir d~ündilklerl vardll'; oııl ,,.deee e 
yeni cephelere çevirMek çareleri· • • ııı~ı yılıliiniiınü ııı(inaschclilc :;-:ıhsl tana lıağırsnk, 1'or;eçe af:-t·on, Bul- yerlerinde tutan elbette • tııd' \)'}~ 
ni aradığmr, bunun için de Türk - l'ransanın Jtni hlanbul baŞkoıı- ,aadelleri hll\U5tınd;ı'ki harnreıti saristann balık ve hlcenderiyeye korku değ'lldir. snki\net JÇtıt"' '"-e el 
!ngiliz ve li'ransız kar!jılıklı yar • solo u M. R. Iliııet bugünkü Semp• rliJcklerimi arıclnıt-klc bilhRssa elma gön<lerllmlttlr. haftalarca, aylarca. dtıpanl ~1' ~ s 
dun paktını en clveril;ll bir silah loh cksprc~ih~ Pnri,lrıı gelmiştir." !.ı:llıliyarnn. * Tnlebc müfeltişi Avni Ba~mın !emenin bir kahramanlık oldll ışı:~ 
olarak lrullanmn.k, bunun adeti. M. Bintt;l'.fiirk - Frıınsız dostlu- ..._.... Saruro!tlu dün nkşam Parlsc gitmiştir. Al- ımutnuyahm. 1,_Q r 1.:u 
Sovyet Rusya aleyhinde hazırlan - ğ'uııclırn lıur ıı·rlle hah~ederel.: ı..ı~a· Tiirl:iyr lıoriciıu 1ırl;ili rnanya talebe mürclli$imiz Nihat N-.ı\ /itam 
D11§ bir diplomatik ,.~H:a olduğu- ca denıişli,rtt.i: R. Sarncofilımu .Adil de yann Berline cldecektir. •-----------=---""" r. J\ 
nu isR.patn çalıştığım yazıvor. - Fr:ın1ada Tür'L: ınilleti co1' :.e· R. Yeltil lrlır' l.alınızıfan dobyı * Hükumet htanbul ve lzmlrde ' '\'c 

Muharrir, Türk - lngiliz ve vilmc·kledir. Ben r'~irleıılıeri Türk ıe:ekkiir edrrinı. görülen hayat pah::ılılığının mahi· Pazarlıksız satı~ ~ tcş 
Fmnsız paktmdn Türkiyenin tale- dostuyum. Fr11n~:mın· 1~tnnhul beş- .. ' Stalin yet ,·c ılerccesile sclıcLlcrini tetkik k - 1 cIH lllak anunu nası ta 
bile konmu§ bir bitaraflık madde- konsolo luğ1111a tayin edildijim ıa· --o- eıtirmekleclir. Şehrimizde hayat <!crrJa 
si olduğunu Almnn mecmuasının man hpanyadn hııhınııyorcium. Bu Ticı-.ret vekili yarın harptn cn-elldne nnz:ı.rnn yüzde el- edilecek? uf ta 
unutmuş görünclüğünU i~aret ede- tayinden fev.l.:ıHıılc mcınnuııuın. Mecliste beyanatta Jiye yakın derecede yüksdmiştir. 'ficarct ,·eL:iilcti p:ızartıks~:t s.~ıs,'1ılıne 
rek bu kaydın şümul ve ehemmi - Avrupn sakin bir lııldetlir. Harbl Ileleı.Ji,_·e bu lııı•ustakı· ı·ııporunu ha- '· tııı·kı 1 

• te 
bul l ' J>anununun tamamen tu 1 .ı:ııt n 

yetini izah ediyor ve: ka:ıın:ıcağıınır.a ~iipht clıni.roruz.,. unaca { ımlamnkt:ıdır. 1 .,.i hll" .• lnın ne er yapılması icnp ellıe cıerl • 
"Şu halde Türk • İnırlllz - Fran· Anupn istasyonl::ınndJ\!;i şid- 'Ankartı, 2li - Ticaret vekili ~aı- * fzmiı· kıırıı nıcvva ihracııtcılar da htanbul ve İzmir beledlY ııtıııl 

Jıız paktrnı kendi aleyhinde farze- , detli kcınlrolJ"r rhrr,."İ ÜC 'aat ge. , ıni 1'0)'1 tıoaht. ){,.rlisin }'artnki birlf~j üzüm stokuı;Ull azalması ve nin miltaJeıısını sormuştu. fsl:ııtblı,:: ~~et 
den bir devlet ancak Türkiye a- ciktirmiştir. 1ki lııailiz :ralıili ete iç.liıııaınrla hükiımctin ihtikftrla I fiyatların · ·~i·. t'lmesi doloyısile ih- !Jelediycsf, kanunun ıamıırnll.~ uıre" 
ley~inde bir glin t:ı?rnız:. fikrini n:-t·ııi trc.ıle ı<elnıi~l~r. nuradan • .\n- nıiicad<-le hakkında aldığı tedbirler J racat için yeni bit· s:ıtış fiyatı tes- edilememesi selıeblerini go<

1 81ı.-ırJ 1 or 
beslıycn ae\•lct olabılır,. dıyor. karaya .... le·~el:lerciır. clratıııcl:ı lıeyaıı:ıtta lıuluııaca'L:lır. l>(thıe 1ıa r · • ı ıi«lir. ( l l · 11 ı~ 1 lr' Ren v mu ass:ı ııı· rapor yo arn •' jlt ~ı.:· 

aldatılmıımnsı için tcıkik korıı tıil' ~11 
1 

ri teşkili talebinde hutunrnııŞıl Uİ~ Re 

hassa ufnk ınnğııırnlıırrJa ı.ontrOl>B~'t 
nin ifaı:ındoki miiı:kiiliilt ıe ,,-e'11 ' l\1 
ettirmiştir. I\anuna konacak iİ;tı•' to 
hükümlerde hu husus naı:ırı 
ra alınncaklır. \ 2G 

---'ı>- - 1 loıııa 
1 rı••· ~~-. Mektep kitap arı 1aki ı 

düzelecek? ~ •~ı k 
··ıa1' fil i(.ı.:ın 

Ma:ı ri r \'Cktıleti :yanlış :kı ı;ııder.' \ı' il 
Nlasi hal.:kınd3 mektepler• !uıııılt' ~11? e 
dl~i bir tamimde zürnrc mu )·aıP,.-la1r un 
rinin nrolnrında toplantıl11t. 1 .. rılP. er 

d ki ... ., 
rak olrnttuklnrı kilnpl:ır 11 ııafl" ~t 

. 
1
. bata 111~. ecı 

tahrir, tashih ve ı ıın şel: ., h 
tesblt etmeleri, muc;:ıbhab ~·el ~11'11ııe 11,~' 
rin ilft'°rsil~ raporların ntb• 1zıııd~ tıııen 
bat hanaıına kadar •ekAle~:ıl~:ıı"b ıtıoz 
rUmeslnl btldlnn!ıtfr. Dt1 ıo!tıl ••r~a 
toplandıktan soııı·n J;itııpJor 
tdileceJıtir.. 
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- 59 -~ u ha re be Rus top

raklarında oluyor 1 

Finler mukabil taarruzlarla 
ilerlemekte devam edjycriar 

Garp cephesinde 
rlJel S3:<in ~~Çİİ 

Yazan 

..lack 

t..ondor> 

• 
Çev•r•n 

EF'OAL 

NOC!IAN 

Bir defa burnu aşsaf ar~ı 
bu iki adan! Kurt 
Larsenin elinaen 
kurtul ab il irleraı 

Ci:ını:: K\•inıdn islircl:ıclınd:ın 
'a <,.:inliler U-Çcngi ile Bw-llsi
dc zaııtetmİ!llrrclır. 
\'uk.ırı 1\dıı::cdeki Alrıırııılarııı 
ekeıtcrinc ıauclcri ıııe,dcsi 
~kıın nıü~klil:ıt:ı uğramıştır. 
lliınr:ıf mıntaknnın ihliıline 
21 A;,crika cnınhuriYt'tinin 

Bombardıman yapan 

relerinden dün de onu 

Rqs tayya

dü~ürüfdü 
'losu dün Alman\'a, lnı:ilte-
ı·e Frıın•m\'a ı;rönılcrilmışlır. 
'ras :ıjıınsı, 24 l...inıınuc\'\'cldc 
~ Rus)oda malıaııt So,~cı inli· 
'ının mii~lcsnq hir şe,·k kinrlc 
!lıış olrhıilunu hild rmrkll'dir. 
"Her birliği milletleri r<'\ ll'ri · 
lllefikan narıızcllcr<' \'l'rrnı~lcr 

J,ondra. 26 - Gelen lıaherlerl' ''Harb, 8ovyellcı- için, büyük 

göre Finliındiyada harekat teşcb· zayiata mal olmaktadır. BUtiin 
büsünü §imdi Finlandiyalılar eli' me\'cutlarile. b&lilkler, imha celil -
almıştır~ Ruslar, rical etmekte \'e miş, takrıbnn 200 tank t:ı'lrib vc
Fblandiyalılar her tarafta muka- ya iğlinnm olunmuıi, dlızünclerlc 
bil taarruzda bulunmaktadır. düşman tnyyarcd düşürülmüş ve 

trıo m e h u s i n t i 1ı a lı ı 

Lieksaa'da I<"'inlandiyalılar hare· yüzlerce mitralyöz alınmıştır. Sov
kiıt s:ı.hnsını Rus topraklarına. inli- yrt zayiatına nazarnn bizim ,zayi • 

il Bulf:'orı~lnnda ıııııllıa - kal Pttirmişlcrdir. 
ıra~ile yopılnrık •olan inlihıı- Manncrhcim müdafileri Karcı: 
a~ı:ımı~tır. Sumen merkezin· berzahında kuvvetli bir çıkış ya
'lıhrı :ı; J"1f>hıı<; ~Primi. cijl;iin parak Rusları zayi ettikleri mev
İlam iı;inıle J:l'çıni.;, en l.iiçiik 
iıcfüc olın:ıınışlır. Seçilen 27 zlleri tekrnr ele geçirmek için mu. 
ilen 23 ü lıükünıcl .;na cliuc kabil taarruza mecbur etmişlerdir. 

'ı!'n iştira'' etmektedir. Aksayi şimalde, Rus kılaları ri 
~le h11<lıırh1 ya!,ınıncla Dııllin- ı enle devam etmekte ve Finliındi· 
•oc<öinık Al'll1nlPr t<>rn'•nrt:ın ya öncüleri tarafından sıkıııtırıl · 
~ınnt in5n cılilnı;~ ol<lıı~ıı le· maktadır. 
eımektedi:. .!narrml:ırclan Dün gündüz K~relidc nisbctcn 
kııl:ıcak hır munnkah: \'ll'iıln· . . . . .. 

ak iizere Alrnıınlnr ınrnlın<l:ın sakin gcçmıştır. Tıupalf' nehrı u-
' lilmiş olan bir tünelde bir zerindeki kUı;Uk bir hücum püs-

rlilonrçi \'lı'mıı rrlın:., olılıı-

~ .. r vrrilnınl;:ll'rllr. R nmrlr 
lir. Tiıı amelenin ekserisi Pıı· 

• ı harp esirlrri ile C:rk ın11h:ı· 
lir. 

hadisesinin 
muhakemc~i 
<llı:ılır,cllc 11 v:ıtando~ın Ü· 

e nelicelenen iıllihaın hAcli
lnl'111ilc 17.mit :ığır t"t"Zn rn:ıb
n"lıc nı;ılnn UnT'llnıtt 'Şnliıılt
lıir J.ıo;nıı ıla ılün lstnnhııl t· 
~ır t"cuı ııı.ıhkcmc"inılc hli
ırrlilc <linlcnmi~lir. Ekseri

' nıcıuurl.ırınd.ın olan lıu şıı· 

kürtillmüş ve Ruslar 'tank kaybet· 
mişlerdir. 

Muooljarivi ile Ykjarvi arasında 

oldukça mühim topçu faaliyeti ol
muştur. Sakkome ile Volossula a· 
rasında topçunun hazırlık ateeini 
miltcakip yapılan di~er bir Rus 
hUeumu üzerine muharebe vuku
bulmaktadır. 

]Cuhmo bölgesinde iki Rus tabu
ru imha. ve bir tanıt ile iki tor 
zaptcdilmiştir. ' 

Denizde 

Dünkü Fin tebliğine na7.aran de llıaznunlnrdnn c~ki polıo; mü· 
lllih Kılıç, nıUD\'İni 1'iim'"
~ll7.Urile dinlcnmi,ll'rılir. :)a- nizde faaliyet az olmuştur. Rus 

1 
t 

ı 

atımız pek cüz"idir.,, 

Ayni tebliğe nazaran. Sovyct kr 
taatı bılhassa Mann<'rheim hııttı 

mıntakasında Karı>li berzahında a
~ır zayiat vrrmişlcr \'e kazandık· 

lan her mPtrc murabbıu sahayı 

çok pahalıya ödemişlerdır. 

Teb!i<;ıie hava harpkfitı hakkın
da deniliyor ki: "Havalaroa pilot
larımız Kar<'li berznhındaki cesn. • 
ret ve çevikliği, dli~man hava kuv
vetlerine ağ;r zayiat vcrdirr.tlştlr. 

Hatlarımm yarmak UzPre Sovyet
lcrin yaptıkları mükerrer te§c>b -
bUsler her tarafta akim bıraktırıl
mıştır. DüFman ta~yiki, I-acloga 

gölü §imalinde çok kuvvetli ol· 
muştur. Sivil halkın bombardıma
na tutulması, mllletin taarruza 
mukavemet hususundaki azmini 
nrttırmıştır. Millet, ayni sarsıll)laz 
hararetle çarpııımaya dc\'am edi -
yor., . 

lngiliz 
millete 

Bir ha ft :ıda 18 b in 
t0nluk 18 V!'.pur battı 
Parı .. , 26 - Noel ı;ecc>si bütün 

Ona bir hırıltı c~yap verdi. 

r 

- Sana gelince Conson, daha 
seninle hesabımı bitirmde.1 ca
nından o kada: bı'.~acaksın ki ken· 
dıni denize atacak:>tn. 

Sonra bana dö;1erek: 
cephede tam bir sükiınct içinde - Bah~e ,!!İrcrim ki, dedi, bu 
geçmiştir. Dc\•riye kollarının do - tavsiyeyi yapaca~c 
laşmrları bile pek ender kaydo- Su fıçılarını doldurclu~·Jmuz sı. 
lunmuştur. rada bu zaval!ıla:-ın kaçmak fır

ı 

n:u ün mrntakayı k:ıplıyen kalın satını bulabil~cc'.dcrini u:n-n·w 
sis bıb'lkası ~'iiziind0n hava faali· tum; lakin Kurt Larsen demirlc
yeti pek mahdııd olmuştur. mck için buna meydan vermiye.:'"k 

Alman tahşidat mıntakalannda bir nokta seçmi~ti. Gbost ıssız bir 
yeni hiçbir hareket kaydedilme- kumsalın yarım mil kadar aç1qın. 

mişlir. da demirlemişti. Adanın bu kıs
Dün gündüz Mosclle'in doğu böl· mında karaya olan ycg;ine methal 

gosindc Alman dcYriyelcri püskür- derin bir boğa::h. Bu b:>~azın her 

tuımüıştür. iki tarnrıncla tırmanılması im!•an

Ta ~t~ l'1a hir miir,.H~',a tır.ı sız, dik, volkanik kayalar yükse-

taUif liyordu. Kurt Larsen bizzat kara. 

I .oncl ra, 2G - Hcli;;'oland açı- ya çıkmış ve su doldurma i~ine 
fında bir Alman kru,·azörünü nezaret ctmi~ti . 

tnhrib edc>n Ursulc tahtelbahiri 
kumandanı Plıillpps'e imtiyaz ni • 
§anı verilmiştir. 

Lirç ile Conson onun gözünün 
önünde fıçıları dolduruyorlar \'e 
sahile yuvarlryorlardr. Sandallar-

Yiizbaşı Philipps, 22 kıinuııucv-

'
.,,.1de k d b d'I . . dan birine atlayıp '° uman an nas e ı ~ti. 

imkan yoktu. 
Tahtclbahirin diğer subaylarına ve 

kaçmalarına 

l'fradına da muhtelif nişanlar ve 
rütbeler tevcih edilmiştir. 

Gtmı zayıatı 
Yapılan hesaplara göre 17 ka· 

nunuc\'vclden 23 kflnunuevvcle 
kadar bir hafta zarfında ceman 18 
bin tonluk 18 vapur batmıştır. 

Bu raknmıp. içinde 6581 tonluk 
1 O İngiliz vapuru vardır. :ı 1327 
tonluk 8 bitaraf gemi de bu liste
ye dn.hlldir. 

kralının 
hitabesi 

i\Iaamarih Harrison ile Kelly 

lıaıtisl•dcn C\ vel nlınıın terli· !arın zayıf kuvvetleri bazı jstik 
~ır kıırukollıır.ı lııuhtelıf c- ı şaflarda bulunmuşlardır. Sovyetlt 
gc}dı~ıni soylemişlerdir. rin "Mara·• zırhlısı I<'inlandiyan. 

'ıc c~ki vali Muhiddin Cs· Kavisto sahil bataryalarını ço1 
eski ncyol:lu kn)ınn\:amı . 1 r.· . .. .. k k ilh u1.aktan bombardıman etmış ve bı I 
.ınınontı ·ayma ·nmı Ag , 

'l ka~·ıpakamı Rızo, milll !'>il· bombardımana Rus tayyareleri de 

l{ral ve 
Noel 

kraliçe bütün askerlere 
kar~iart gönderdiler 

böyle bir teşetbüstc bulundular. 
Gbost ile ::ıahil arasmJa sandalla 
gıdıp gelerek dolan fıçıları ta~ı· 

yorkırdı. Tam öğle yemeğinden 

c\"\'el. boş bir fıçı ile sahile doğ
ru giderken birdenbire istikameL 
!erini dc~iştirerck kendilerile hür
riyet arasında si,·ri bir hail gibi 
denize doğru uzanan buruna doğ· 
ru olanca kuvvetlerile kürek çek· 
ıneğe başladılar. Bu burnun arka. 
sında J apon müstemlekecllerinin 
şirin köyleri, ta içerim~ doğru 
ur.anan sevimli \'adiler vardı. Bir 
defa burnu aşsalardc bu iki adam 
Kurt Larsenin elinden kurtulabi· 
lirlerdi. 

llenderson ile "Duman,,ın bü
tün sabah güvertede dolaştıkları· 
nı görmü~tüm. Onların neden O

rada beklediklerini şimJi anla· 
dım. Hemen ma,·zerlerini alarak 
büyük bir lakaydi ile kaça;ılarm 
üstune ate~ elmeğe ba~ladılar. Bu. 
büyük bir ~o~ukkanlılıkla yapılan 

bir ni~1r.cılık g~>rteri~iydi. Ünce
leri kurşunları sandalın iki ya. 
runda ufacık su ütunları çıkar

maktan başka bir~ey yapmamı~tı. 
Lakin tayfalar bütün hızlarile kü· 
reklere asılmlkta de\'am edince 
ku::-şunlar ıla git~ide sandala ya
kın dJ.şmcğc. ba;ilamıştı. 

llıüıHirii Scz:ıi, nıiılklyc mit- neticesiz olarak iştirak etmişler • Londra, 25 (A.A.) ~ Ahval \ 
ve şeraite rağmen Noel yort usu 
ananevi şckilleril e kutla.,mıştır. 

Kral ve Kral~c çoc~~:larile bir· 
likte San<lringham'dan avdet et • 
mi§ler, bütün a&kerkrc ve bah ri· 
yclilere kartlar göndermişlerdi r. 

"-ziz, Hatrıy bn~komiscrl Hı- dir. 
1ah:ı bazı kimselerin de celp I<'ınlandiya körfezinde buz tut· I 
tl!'rinin lcsbitinc knrnr 'l'er- maya başlamış olduğundan. küçük 

htic,·:ıh:ı !'i künunu~:ıniıle 
tdcccklir. Rus harb gemilerinin harekatı git-

b eri ve demir 
t-leı.rının bir itirazı 
"e ılcmlr tiicearları dnn ti
~ s:ınnvi odasındn :ıyrı a\'rı 
ı~ıardır. Bıı toplanıılarda 
t kur:ıcnklnrı liınilı•t şırket· 
12amnamelerini tetkik et-
i', Kıwul:ıeılı: şirktotler tnc

' "tereccklcrl birer miktar 
~ teşekktil rdcrek YC kiırla 
Qlıikası olmıy:ıcaktır. An

"arlar hu şirkcllcre ticaret 
l:ırafından hircr nıiidür 

'1ilrneslne ltirıız etmekle, hiç 
• kenrlllcrinrlen rlc hir mii
• lınmnsını hlemektt'dirler. 
1 

~:tettin Çalışlar 
orılu kumıındanlı#lnclan 

~ Ffeneral lzzcllin Çalışlar 
• 

11ki ckı;prcslc Ankııradrın 
~ ıe gelmiştir. 

--0---

i~ Meclisinin dünkü 
toplantısı 

1 
il, 26 - Bü:riik Millet ~it<'-
~lıınarak nııınmcle \'crgıı.I 
1 

·ikinci madJuinin (C) 
ilki tnslrhantler ve ıa .. ir 

l~ı kayr!ın ın hudut \'e ~ü
~ındaki iklısat cncum,.ni 'l ile belediye ''erı.ri \'c r.:· 
•tttınuna ek kanun IA)·ıh:ı 

~alcere ederek kı:bul eyh~· 
• ~leclisi, damga re mi l\a-
"'J hnzı lıiikiimlcr;nin rl,.~iş:e \ e hıı kanuna ~ız1 hii
t ~lcnmc;in" dnir lal ihıının 
,~lııii~:ıkertsini ~·npıuışlır. 
tşal\lba günu toplanacak-

tikçe zorla.şrnnktadır. i 
Tayyare faaliyeti 

Rus tayyareleri az faaliyet gös· 
termişlerdir. Laponya bölgesinde, 
birkaç hava. ha.re-katı vukubulmuş
sa da Fin 1.ayiatı eüz'i olmuştur. 
Finlandiya hava kuvvetleri istik
şaflarda bulunmuş ve Sovyet top· 
raklan UzPrindeki askeri hedefleri 
bombardıman ctmi.~lerdir. 

Havas ajansının aldığı malüma
ta göre diln biltün Pinlandiyadn 
birçok yerlerde yapılan hava bas· • kmlarmda en az on Rus tayyaresi 
dilgUrülmü§tÜr. 

Helsinki civarında yirmi kadar 
Rus tayyaresinin 4000 metreden 
yilkıok uçtuğu görülmüştlir. Şehir 

ahalisi günü mahıenlerdc geçir -
mcğe mecbur kalmışlardır. 

Sahilde küçilk bir şehir olan 
Borgoda. Ru! tayyareleri şehir U-
zerine dört ve civara da 9 bomba 
atmışlardır. 9 ölü ve 20 yaralı 

vardır. 

Tamperede beş Rus tayyaresi 
"0 bomba atmıııtır. Dört ki§i ya · 
ralanmı§tır. 

Kouvolaya birkaç bomba. at•' -
mıe, maddi hasarat vukııbulr 

tur. Birkaç ei;•il yaralanmıııtır. 

Denizde bulunan bahriyeliler ve 
denizaşın yeı ~~ıCc:d as~edere 

kartlar gön<l.:rmişlerdir. Dcnizd~ 
bulunan bahriyeliler ve ıdcni:ı:aşı· 

rı yerlerdeki a s k e r l e r 
yurtta kalanlar tarafından unu • 
tulmadıklarınz isbat ec!cn l:.cdiye 
paketleri almışlardır. Kiliseler 
dua edenlerle doludur, fakat ayin 
yapılmamıştır. 

İngiltere Kralı Altıncı Jorj 
mille~.-: hitaben r.:dıoda söylcdiğ 
bir hitabede demiştir ki: 

"Noel bayramı, bütün sulh 
bayramlarının en büyüğüdür. 

Hür milletleri:ic sulh aşkı derin· 
d:r. Çünkü, anca:t sulh aşkıdır 

ki, öir memle1<etin emniyetini te 
min eder. Ancak h~ki sulh in· 
sanların ka l bin~e olan sulhtur. 
Bugün geç:rmekte olduğumuz 

f .. rian•n sebel>i t>iitiin si:rasctleri. 
ni taarnıza ve ber•ıiy~t için a1:7 

olan şeylerin ortadan kaldırılma· 
sına İ!lti nat ettirr., d"vlet1er:n 

m--vcu olrr 'll'lrr. Bıından '"''vcl. 
ki harplerin hiçbirinde görülm,. 
dik bir birlikle milletimizi silaha 
sar·'~'l.ğ., -:ev1:c~e:1 :-le :,tc. qu de. 
ği. n=dir ? Yiird::l ~·imiıl:le duyu· 
yor..ız ki. zulme kar§ı çarpı~·yo • 

F . l e ~ • ruz. Ve bu iman bize nihai :ı:afc-
ın er 2 ... r le d k .• _ lr a~ ar T""'" a""f"l•t ıçı'l her 

Fiı~andiya re!l'nt tc'oYtltndo F in- -ün· bira 1 "'-8.. fada ktV\'{;t ve. 
lıindiWa. a - Sovyet muh:ı!amatınrn ilk iyor. B, .ı b':~ l>e:.;:ye "l acı 
üç h ftahk safahatı §Öyle izah e· .. 1 d · . ' lw• •'•l.ö alım. V e 
dil ·~ktedir · ı,un er e daıma lıatırfaJ • 

m'1- ' bi lhassa b"'t"' · ~ten u un ınsan lann ~"!\ -

diledikleri sulh, yeniden teessüs 
ettiği zaman katiyen aklımızdan 

çıkarmıyalım. 

Önümüzde yeni bir sene var. 
Bize neler gizlediğini bilmiyoruz. 
Eğer bize sulhu get irirse, ne ka· 
ciar minnettıır olacağız. Fnkat yi. 
ne harp getirirse h içbir şey biıi 
zaptcuemiyecektir.'' 

Lehist~.nın bir §ehrinde 

60D Yahudi 
kurşuna dizildi 
Pariı, 26 - Polonya mah fel

lerine gel~n haberlere nazaran 
A!m;:ınlar Lchi~taııda O strov Mo. 
zovikidc 600 Yahudiyi kurşuna 

dizmi~lerdir. 

Al:nanlar Cracovie ahalisinden 
4.000 Polonyalı mühe.,dis ve 
teksİnyesi Almanya dahilin·e nak· 
letmişlerdir. 

Diğer taraftan Polonya ajansı. 
nın Varşovadan istihbarına naza
ran hava bombardımanlarm.:lan 

çok m iitel'ssir ol....,uş olan 17 ine; 
:?sırda inşa eC:;ln:'c; Kral saraJ 
enkrıı:ının muhafa7- sına Almar 
makamları muh aliftirler. 
ler. 

Polonya Cumhur reislrrinin i 
kamet"'flh ı olan bu tarihi binay 
ta-ıa-r.ile t:-J-ı.-ip etmelerinden ko 
kulmaktadır. 

Şim:":i ta1 lılann, tarihi hatıra 
ların ve hatta sarayın park4!!lc. 
r inin kaldırılma'." ı .,a ba§lanmııtrr. 

Varşova milli n·'izcsinin son de 
rece zengin ola:ı bütün kolleksi· 
yonlarma da aynı muamele ya • 
pılmakt21:lır, 

"Duman,. daha <lıkkatle nişan 

alara!~ arkadaşına: 

- Bak Kelh·'nin 
ne olacak şimdi, dedi. 

s.ığ küreği 

Dürbünle bakıyordum. Tüfeğin 
sesile beraber küreğin palasınm 

paralandığını gördl1m. llender
"<>n onu taklit etti. O da H arriso. 
nun sağ küreğini seçmişti. Sandal 
olduğu yerde döndü. Geri kalan 
ğe çabaladı, lakin diğer bir kur
şunla parçalanmr~tı. Kelly sanda
lın altından bir faraş tahtası çı

kartarak sandalı onunla yürütme. 
ğe çabaladı, lfilcin diler bri kur
şun onu da elinden aldı. Buna 
rağmen adamlar rılmamışlar, tah· 
ta parçala rile k ürek çckme~e çahş
mlŞlardr. Ukin M r seferinde yeni 
bir kurşun vızlamış ve tahta par. 
çalarr eUerhııde daiılmıştı. Biraz 
sonra da karadan bir başka san· 
dal yollanmış, onları yedeği~ a
larak gemiye getirmişti. 

O gün akşama doğru demir a
larak yola koyulduk. Artık önü
müzde, fok balığı sahaların::la üç 
<lört aylık hir avcılıktan ha~ka 

hiçbir ~y kalmamıştc. ileri i ka· 
ranhktı. l 5ime bir yürek eı~inliği 
ile başladım. Gbostun üzerine he-

men bir cenaze merasimi ağırL 
\'C mağmumluğu çökmü~tü. Ku. 
tarsen gene o garip, öldürücü ba 
agrı:,ı nobctlerinden birine yaka 
!arımı~ Ye kamarasına kapanını~ 
tı. Dümende llarrison duruyord 
Sanki vücudunun ağırlığuu çek 
miyormuş gihi dümenin üzerin 
abanmı~tı. Tayfalar kederli \'C ses• 
sizdilcr. Bir aralık Kelly'ye rast 
geldim. Başkasara çıkıntısını 
rüzgaraltı taraf mda çömelmişti.. 

Ba~r dizlerinin arasına düşmü 

tu. Bütün halınde derin bır nev 
midi ifadesi vardr. 

Conson ta baş tarafa giderek 
boylu boyunca yere yatmıştr. Göz
leri köpüklü sulara dikilmişti. O· 
nu bu nal<.le gorur gormcz K 
Larsenin tavsiyesini hatırladım. 

irkildim. O tavsiye yapılaca~a 
benziyordu. Onu kötü düşüncele .. 
rinden ayırmak gayesile çağırdım .. 

sa da sadece kederli kederli gülüm 
sedi, lakin emre itaat etmedi. 

Kıç tarata döndüğüm 
Liyç yanıma sokuldu : 

zaman 

- Sizden bir ricam var l\lister 
Van Veyden, dedi. Eğer ~ansımz 
sizinle beraber olur da bır dah:ı 
Sanfransiskoya gidebilirseniz ba
bamr arar mısınız? Adı l\lat Mak 
Kartıdır. Adresi şu. Bir eskici 
dükkanı var. Herkes oralarda onu 
tanır. Bulmakta zorluk çekmezsi
niz. Ona çektirdiğim sıkıntılara ve 
yaptıklarıma nadim olduğumu 
söyleyin. 

- Sanfransiskoya hep beraber 
gideceğiz Liyç-, dedim, ben :\fat 
~lak Kartiyi gönneğe gittiğim za. 
man sen de benim yanımda ola· 
caksın. 

Elimi sıkarak 

· - Size inanmak isterdim, de
di, lakin inanamam. Kurt Larsen 
benim hakkımdan gelecek. Bunu 
İ)' i bıliyorum. Sütün temennim 
ltt ı iş bir ayak evvel olsun da 
kurtulayım. 

Yanımdan ayrıldığı vakit içim· 
den ben de ayni temennide bulu. 
nuyordum. i\l:ı1~:nkl nasıl olsa 
olacaktı bari biran evvel olsaydı. 
Gemide hüküm süren umumi ne
şe:>izlik beni artık iyice sarmıştı. 
Gbostun gördüklerimden daha 
fena hidiselerc sahne olacağr be
nim için bir ihtimal değil gün gi· 
bi aşikar bir katiyelti. Güvertede 
aşağı yukarı dola~ırken Kurt Lar. 
senin iğrenç fikirlerinin bana da 
bulaştığını görüyordum. Bütün 
bu didişme neydi Ye ne içindi? 
lnsanlarm biribirlerini böyle 
hunharc.asma imha ettiren haya· 
tın ulviyeti nerede kalryordu? 
Bu hayat denilen ~ey ucuz ve mü
levves bir şeydi ve ne kadar erken 
biterse o kadar iyiydi. Adam onu 
sırtından biran evvel atmalı ve 
kurtulmalıydı! Ben de parmaklı· 
ğa dayanarak i~tiyakh göz1erle 
denize hakmağa ba~ladım. Günün 
birinde onun yeşil, soğuk derin.. 
liklerine dalarak nisyana doğru 

b.ıtacağımdan artık emindim. 

KISIM - XYII 

Garip değil mi, umumi kanaat· 
!erin hil:lf ma olarak Gbostta fcv· 
kalade bir Yaka zuhur etmedi. Şi
male ve garba doğru günlerce sey 
rettik. Nihayet Japonya kıyılan 

göründü ve büyük bir fok sürüsü. 
ne rastladık Ucc:uz bucakıı:rz Pasi· 
rikte nereden geldiğini kimsenin 
bilmediği bu Qüyük sürll, şimale, 
Berin~ denizine dJj:u senelik, mu 
tat yolunu katediyor,hicret ediyor 
du. 



Fin - Rus harbi Dolmuşa bir adam 
usulü 

Beden terbiyesi 
sekreterinin 
beyanatı 

Batan gemiler 
(l}a~ tamfı l incide) 

1 htlcr ile Stalın mas.md::ıki m,ı. 

ascbelleri tctkık ederek bu mü· 
ı asebetlerin Finlandaya yapıl::ın 
tE'Cavüzden wnra de-;i.,ti-;ın· k3y· 
eylemektedlrler. 
"Ordre.. gazele ndc Perlınııx 

d yor kı: 
· Bitler ile talıı. ara-.mda {I 

murıa betlerd bir değışıklık ol· 
mak uzercdir. t'ımdı) c kadar Jlıt. 
!erin Staline ihtJyacı vardı. Fakat 

talin Bitlere pek muhtaç değildi. 
30 fıOnteşrine kadar talinin elleri 
serbe t oldu'!u için ordular kam. 
da \e denizde mucadele h:ılınde 
bumnan Fuhrere. ~ ükııe ,ten hıtap 
edebilirdi. Fakat Fınlandıra bCfori 
\e Kızı lordu) a indırı en darbeler 
kendi ini )mdi Alm.-ın)a)a k.ır-.ı 
daha mü amahal<ar <la11ranm:ı·a 

mecbur ctmi.tir. Bu hal wn föo· 
bentropa yeniden ümide du):ı1.k 

fırsatını \emıı~tır. Hu • ı\lman 
ı birlı~inin • kancı: na\ yada \ e 
ba .ka yerlerde ) eni bir tarzda 
mtic ir olup olmadı ı y.ıkında an. 
l::ı ,rlacaktır ... 

Sovyetierin en yeni teblıği 
Moskoı.a 26 (A.A.) Tass: 
Kcsıf kıtaları ura mda başlıyan 

ateş teati i bırço · mıntakalarda 

cıddr çarpı~malar klini almı~tır. 
uomosalni civannda So\ ret 

kıtaları duşmanı ciddi bir hez:rn~ 
t uğratmı.Jar \e mu lahkem 
mevkilerini i g·ıl etmi.:lcr<lir. 

Iolomant i mıntaka..,ında So'. 
~et, kıtaları birkaç Fin taburunu 
muhasara ve mağlup etmil>lerdir. 

(Battarafı l incide) 
fakat otQmobilciler cemiyeti 

bnıer<lcn birçoi ... ö:ü 'ardır. Bu 
rnmtakada 35 e5İr aıınmıştır. Sov· 
yet ha\ a kun etleri keşif uçuşları 
~ apmı,)a:-dır. ~reyan e:ien hava 
muharebeleri esnasında 6 dü~· 
man la~~ are i du~ürülmu~tür. Bir 
So\'ret t!'ı\•yare .. i U" üne d'1'1me· 

tatbik edilen tarifeye itiraz ede· ( Ba§tnrafı l ıncıde) 
rek lıyatlar arttırılma:hğı tak:iir- tcbirı açılmasına ımkan bulam ı

cle bu ışe de ... am edılemıycceğini 
beledıyeyc bıldırmiştir. 

Emınonunden Taksıme kadar mı~tıı. 

ymcn boş durmaktansa nll'\'Cut 
imkti.nlnr daircsındc hıç olmaz.:a 
bır kurs açmağı mliıınsıb gordü. 

Bu sahadaki fanlıy<'lırı 11k Pi · -Stıı)tl _ Frn lımb111c dair di· 
gc7 lt/groJlar 3 ütıcü say/amuda· 
dır.) 

M. ~, urhan Tan 
Dün vefat et 

adam başına on kuru~. Şi)i~c 
kadar 12,5 kuru5 üm.'t alınacağı. manı olarak dn kıtnb, muallim. 
na dair tabelalar raptınlmış \C saha, malzeme ba~tıı g~Jmektcdır. 
bu otomobil durak yerlerine a~ıl· lştc kursu bunlardan bırıslnl var 

etmek için nçılmıııtır. 
mıştır. 

Şoförler, Taksime kadar 12,5, 
Şişliye kadar 15 kuruı btiyo:lar. 

Edib ve Tarıhçi muharrir M. Bu dolmu5a otomo1:>il seferlerin· 

Dırektorlük. bu kursu temadi et-
tirf'rck yerine b<'den terbıycsi mu
allim mektebi ve ) ine scqcler geç· 
tikçe bed<'n torbiyı:si ~üksck mck-

Turhan Tanın uzun zamandan be· den 1) i netice alındığı takdirde 
• • ~ı. d 13 k 1 tcbıni kuracaktır. Bınaenale) h her 

rı muztarıp bulunduğu karaçiger y.ının a e;;oı ·ta5 · 'aı.;:-,ım, gmın. sene hasıla almnk içın ne ınıkün 
zafiyetine inzimam eden zatürre. onu · Ka ımpaşa ınıntakalaı·ına ,, d · var a o ~ npılacak \'C boş durulmı-
<.ıen kurtulamayarak dün öğleden a tc~mıl edilecek \C yava5 }a· yacaktır. 
sonr;l aramızdan ebediyen ayrıl· rn~ şehrin her tarafında tatbiki 
dığmı teessürle haber aldk. ımkanları araştırılacaktır. 

M. Turhan Tan müstear adiyle Fakat otomobilciler l<ırife ıne:.e. 
Cumhuriyeti takip eden seneler. le:ıi, hallcdılmeden bunun tatbiki· 
dcnbtri matbuatıaiızda kendisine ne imkan olma:lı~ında ısrar e:.li-

Muallim, mckteb kıtab \ c saha 
işleri gibi mühim olan ııu döz:t e
as üzerinde hC'r geçecek senede 

ne imkan me,·cutsn, yapılacak. 

bunlnı scncdC'n S('Dt') e C'n ) Uksek 
büyük bir şöhret yapmağa mu- yorlar \'C be!e<lirenin bu m~ele dercce)C çıkıırılarak beden terbf. 
vaffak olan Samih Fethi merhum hakkındaki korr.ı ·yonunda ıtiraz· yesi kanunu tnlbik <'dilPcektir. 
henüz 53 }'aşında bulun yo d !arını dı"nlcte:n!'-"ı'k)nrı"nı· ~•,·itı-u r u. -" " ""• - Direktörlüğün prcnsipi muallim 
Meıhum, Sivasın eski bir ailesine yorlar. yctiı::tirmek. muallim<' yol göstere-
mcnsup olan ve uzun müddet Otomobilciler tak:.İ fiyatlann- cck kitab hazırlamak, muallimin 
istinaf müdckiumumiliklerinde dan dolmusa a1am seferlc:i ücret milkcllefleıi çaluıt..ırmnsı için saha
bulunmuş olan Ahmet Fethi be • lcri derece inde indırilm;: ıne ka· lar yapmak. imkan dairesinde 
yin oğludur. Cetleri arasında bir ! tiyen imkan görmüyorlar \"C bu sc ınnlzPml') i vur etmektir. Bu kurs 
c:ok tanınmı' simalar vardır. 

1 

ferlerin ancak dönüş erinde yolcu tnlcbclcrinin şimdilik ihtiyaca yc-
Samih Fethi, İdadi ve Sultani bulmak şartile tak ilerin m hr:ıf. ı te<'ck derecede bilgileri vardır. Al

muallimliklerinde bulunmuş, muh !arım çıkarmaya y;:ıra,•a'>ilec"~İni tı ay gibi kısa bir zamanda cdin-
telif yerlerde kaymakamlık ve 1 iddia ediyorlar. . dikleri malümat iyidir. lyi yetiş-
mutasarrıflık yapmış, bir aralık ı Garaj buhranı mclcrindc en bUytik snik de kurs 
Sivastan mebus seçilmiştir. Diğer taraftan Tak::ıim ıncyda· kadrosundaki muallimlerin yük -
"~urban Tan"ın ölümü Türk nındaki garajların yıktırılması 0 • sek himmctıerldir. Kurs munllim

e~e~yatı ve mat~~at için büyük tomobil sahipleriı)i mü kül bir \"a· Jcrinden ekscri!li Avrupada tahsil 
hır zıyadır. Kendmne rahm<:t ı:fr ziretc du ürmu tür. Bu garajlar. görmilş, tanınmış sporculardır. 

ıer, ~le~l.i ~ile~~~ samimi tazi. dan açıkta kaıa~l sso otomobili Gr. Hal ,-s vefat ettı· 
yelenmızı bıldınnz. diğer garajlara .ığdırm::ık müm· 

Merhumun cenazesi bU&iın 5a- kün olmadığı, bu vaziyetten i.;;ti: 
at on ikide Kadıköyünde Ceviz • fadc eden bazı garaj ahiplcrinin 
Jikte oturduğu maliye müfetti§i fiyatları 12 liradan 20 liraya çı
ibrahimin evinden Basın hiıliği kararak ihtikar yaptıkları iddia 
mensupları. akraba ve doı;tJarın- edjfü;,pr. 
od.an müteıekkil büyük bir ce"1aat Belediye, otomobilciler cemiyc. 
tarafından kaldırılarak saat on tinin müracaatlarına ce,·aben ya· 
üçte Kadıköy iıkelesindcn motör. kmdc Tak im bahçesinin karsı,m· 
le Sirkeciye getirilmiiı ve Ankara da ~ürpagop mezarlığı arsasının 
cadd~sinden geçirilerek Beyazit bir kısmında büyük bir garaj in)a 
camiine götüri.ıtmüıtür. Orada ettireceğini bildlrmi~tir. 1'akat o 
namazı kılındıktan sonra Edirne· zamana kadar otom:J!'>illerden bir 
kapıdaki Şehitlige nakil ve def. kısnunm sokaklarda kalacağı an-
ııedilccektir. in ıhy r. 

taheııer 

NEGRt'nin-· 
En .an ve en muhtetmı temsili 

Karar Gecesi 
BU PERSEMBE S A K A R y A Sinema 

AKŞAMI aında 

(Sa§ tarafı 1 incide) 
General Hali in askeri eserleri 

de vardır.Timunın Anadolu seferi 
\C Ankara sa\aşı. Meten.in savaşı, 
adlı e"crleri yazmı~tır. Kendisi, 
c::ki Türklcr1n harp tarihlerlle çok 
meşgul olmu~. ilmi mesaisile de 
tanmmı~tı. Istanbul kwnandanlı
ğı e nac:ında herkes tarafından se· 
vilmiş olan bu değerli kumanda
nın ölümli memleketimiz ve ordu· 
muz için bü~·ük bir ziyadır. 

Aile:ıine 'e orduya teessürler 
içinde taziyetlcrimizi bildiririz. 
mu:.. sonra erkamharbiyc mekte· 
bini ikmal etmiştir. lstiklal harp. 
lcrindc 57 inci fırka kumandam 
olarak harbin sonuna kadar mem
lekete büyük hizmetler ifa etmiş, 
müteakiben milli müdafaa vekfllc· 
ti ordu dairesi reisliğini yapmış, 

bu vazifeden lstanbul kumarıPan
lığma tayin cdilmİ§tİ. 

Miln Set 
Oi yarbakıra gitti 

(Baıtarafı 1 incide) 
dan teşyi cdilmi~lerdir. 

Milli Şefe mcbuJardan ı recip 
Ali Küçüka, Saffet Arıkan, Na u
hi Baydar, Fikret r.tıı ile ~ıhhat 
müste;.arı Asım J\rar, Hiyaseti 
cumhur umumi katibi Kemal Gc· 
deleç, yaverler ve hususi kalem 
müdürü refakat etmektedirler. 

Cumhurreisinin Malatya ve 
Ergani bakır madenlerini bu se.. 
yahatleri ı.ıra ında ziyaret etmele
ri muhtemeldir. 

Vekiller heyeti içtimaı 
Ankara, 25 ( A.A.) - lcra ve

killeri heyeti bugün saat l 1,30 da 
Başrekalet ciairesinde Reisicum
hur lsmet tnönünün riyasetinde 
toplanarak müzakerede bulun
muştur. 

Film sanayimizin ea s\iael mahıulü. Şimdiye kadar fatnbulda • • 
1 vüe• setirilen filmlerin en iyiıi, Muıiıki: Beıtelriır Artaki <Andan 

üq;cnki fırtına sırasında 7-8 
) uı tonluk Astren isımli bir Yu
nnn gc·mısinin Kara.denizde bnttığl 
ve 16 kişılik mlır<'ttebatıııdan 15 i. 
nın boğulduğu aıılaşılml§tır. 

Yunanıstandn Eleftriyos Kirakis 
i!lmlnde bır nrmatörc aıt olan ge
mı Tunnda Lir şırkctc satılmış ve 
ayın 21 inci gumi Jçindü sahibi dC' 
bulunduğu lınlde Yunanistandnn 
lımanınm:.ı gC'lcı k Tunaya gitmek 
üzere a) ııi giln l~aradenu:c çıkmış
tır. Fnknt bundan sonrn gemiden 
hıçbir haber alınamamış. Bulgaris
tnıın, lğııcada) a ve diğer y0rlcre 
çckılcn telgraflara gr>Jen cevablar
dn gemı hakkında biı malfımat el
de etmek kabil olamamıştır. Niha
yet evvC' iki gun Yunanistandnn 
ehnm!zdeki nccntnsınn gelen bir 

telefon haberinde geminin battığı 

ve büyük bir tesadUf ve lali neti
cesinde bir kişinin kurtulduğu bil
dinlmiştir. ":Kurtulan. geminin los
tromosudur. Lostromo fırtına sıra
sında dümen kamarasında nöbetçi 
bulunmaktayken gemi birdenbire 
bntmnğa başlamış ve kendisi dı§a
rı çıkamadan büyük bir dalga dü
men kamarasını olduğu gİbi söke
rek denize almıııt..ır. Bu vaziyette 
gemici kapalı kamaranın içinde 24 
"ant knlmış ve dalgalar kamarayı 
olduğu gibi Bulgar sahillerine at
mıştır. Gemide bulunan 15 mUret. 
tcbatla vapuru~u sattığı adama 
teslim içrn beraberce Tunaya git
mekte olan sahibi boğulmu5lardır. 

Kızılırmak nasıl battı? 

Bir kaç gün evvel çıkan büyük 
f ırtına<la Kara:lenizde\ vukua gel. 
miş bir facia ancak yeni meydana 
çıkmıştır. 

İnhisarlar idaresi nanuna İz 
mirde Çamaltı Tuzlasından tuz 
yükliyen Kır zadelere ait 4,500 
ton hacını istiabisindeki Kızılrr 

mak vapuru futına sırasında Si. 
nop limanına sığınmak isterken 
.rotası yilnlıt hesab edildiğinden 
Sinop adasının Çukurbağ civarın 
da feryat burnunda kayalara çar 
parak parçalanmıştır. 

Kızılırmak son olarak bu ayın 
21 rinde İneboluk:ian biraz ileride 
Meset denilen iskeleye tuz çı. 
karmıştır. 

Oradan inhisarlar idaresine 
gelen bir tel~rafta ayın 22 sinJe 
havanın birdenbire bozduğu ve 
bunu gören kaptanın aynı akşam 
derhal hareket ettiği yazılıdır. 

Vapurun sefer proğramına göre 
Mesetten sonra Çatal Zeytin-c ve 
Ayancığa da uğraması lazımdır. 
Fakat vapur fırtınadan buralara 
uğrayamamıştır. 

Kazanın gece oldugu kuvvetle 
tahmin edilmektedir. 

Süvarinin fırtıyanı geçirmek 

üıere Sinop limanına sığ;nmak 

isterken yanlıglıkla kayalara bin
dirdiği gelen haberlerden anlaşıl. 
maktadır. 

Yine bu haberlere göre. vapu· 
run bumu dıprıda kalmış ve ar. 
kalan tamamen sulara gömül· 

müştür. 

Bundan vapurun kayaların ü. 
zerine çıktığı anlaşılmaktadır. ay
rıca vapurun !demirleri atılmamış 
vaziyettedir. Bunda da kazanın 
fırtınadan değil 'ancak yanlı! ro. 
ta hesaplanmasından· ileri geldiği 
meydana çrkmaktadır. Eğer gemi 
fırtınadan batmak tehlikesi ge -
çirmiş olsaydı tabiatile karaya 
düşmekte olduğunu görünce kap 
tan demir attıracak ve a.nak va. 
pur demirlerini tarayarak bata -
caktr. 

... .. ........... . 
~..... ..........: : 

J ve Ka~lli, yüz1-ee figiiran, Raklcaaeler, Ç•ıilfr, Dervitler. Bu lil! 
' müıteına filmi pek yumda mı 

TA Ksl M Sinema .. • ha 1 !_.p= 
ela aonneıe zır antntz. .ff 

Ktı\t, Gr\J,; Rt.ma\1zma 
aıo r~ 

. ; . . ~ ; : ; .. -=~!l!t!!::::::n • •• ;e11;;ıq-; •• t!.!t'! : .. ..ı:.. :- ··~ · 

Nevra.!)i, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal 
~ keser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. iliift 

Halbuki ) ukarcla da yaıdı 
gı bi gemi demirleri atılmatnı' 

..ıtlllUllM 
\aziyclte bulunmu5tur. Bu l• 
başka teblzlc im:lat i tenıne:ıı· ~ 
de kazanın pek ani olduğunu 
tcrmekt~ir. • ~ 

\'apur f ırtın:ı.d:ın tehlıkeh \ 
yete dü~-nu, olsardı etraftan 
izle imdat ıstiyeceği tabiir<fi· 

te bu b~b'er rnpurun umit 
medık bır zamanda gecenın ı
lıkları içınd~ ':>:.ıtun süratilc 1'3 

ya gittiğim •ö--tcrmektcdır. 
\"apurun sclıdmizde bul 

sahıplerinc son gelen bir telı 
dört ki<:ınin "ahıldc o'iı bır tıl 
bulundukları bildirilm:l<t 
Vapurun burnun::la bulun::liJ.1;; 
,.e bu kısım batm:ıdı"..rı lçin ı. 
dukları anla~ılan bu denizciler 
hilde soğuktan \'C yardım·ı:lı 
ölmüşlerdir. 

Kazayı ilk ô •l'e:1en Sınophl 
balıkçıdır. En-elki garı fırtın3 
mamen durduğundan balı~a 
mış Ye kayalıklarda gemlııİJ1 
kazını gö .. mü~tür. Derhal ~ 
liman rei liğine malümat 
miş. motörlerlc hadi. e ~erine 
!erek tahkikata ba lanmı"tır· 
rimiıc henüz fnzl~ malu!l'l:ıt 
merni~tir. 

Gemide b•ılunanlardan b t 
canlıya te:.adıH olunam:ımll;J 
ur denizcilerin \ azi felcri b3 

öldüklerini gosterme'•tedir. 
!eri de dalgaların ı;u:-iPde".liİI 
min olunmakta:Jır. 

Mürettebatın isımler• 

G<'mıde bulunmakta oıaıt 
tan ve mürettebat şunlardı~: j 

1 - u\•ari: Jlaı;an şak1'' 
ikinci kaptan Yusuf Me.11~ 
- Birinci çarkçı lbrahlıtl eti 

kaya, 4 - İkinci çarkçı "' 
Ha an, 5 Gth erle loc;~ ıl 
Mehmet Mcmiıl, 6 - GctTl'cı 
kı Memi~. 7 - Hesul Mil.3t. 

_...,~~ .. ı ... _ 

Hut"§ltÖmer;~ - Ha ~ i 
10 - Ali Mustafa. 11 - ~ 1, 
lostromo u Refik Kaya~ 
Yağcı Ali Rifat. 13 - A i 
mail Salih, 14 - Hasan 1\ 
rem; 15 - Ali tsmail. 16 / 
man Malik, 17 -- Mu tafa 

m t 18 K
.. .. .. }\i• 

e , - omurcu . ?-O 
Ali, 19 - Hasan ı\lı. "' 
Necmettin Abdullah. ;i 

SUvari Hasan Şakir ço1' d'İ 
kıymetli bir denizcidir. ktll 

kardır. · t 
İkinci kaptan Yusuf ?Je!JJ11' 

lidir, aılcsi 12chrimizde otu 
dır. Yakında evlenecek bit 
vardır. Gemicilerden Has-' 
lidir. Orada karısıyla, !! > 
Fuat, 4 yaşında Zelihtı, ~"' 
Kazun isminde Uç çocul'J 
<";emici Hurı;idin de Rl.Jed' 
ild erkek çocuğu bqlu ti 
GUvcrte lostromosu Ml'bııt y 
lidir, boUrdır. d 1 O 
Mehmcdın k(lrdeşi gctııl 

kı Riı.clidir. Evlidir. 1ct' 
vardır. Akcşehirdc oturf111' 

100 bın hralık ta'°" 
Kırzadeler 4500 ton isti 

olan Kızılırmak vapl.!rUfl\l 
ne evvel denizyollarınd~ ııtM.~ •• ~ 
Jardır. Vapur için ~ 
para verilmemiş, yaln_ıı ~ 
bir müddet için bedeluıe .tff• 
idareye kömür taşınııı1r" 
senesinde vapur ~~~ 
delere geçmiştir. Kı~-Jı 
pura o zamandanberi _i}01~ 
olmak üzere 100 bin tınt 
yapmışlardır. 

Kıı:ılırmak 1898 de ~ 
kada insa edilmiştir. ~=:tO · 
tam 41 seneliktir. B~ · ~ 11 

rneti 200 bin liradır. .,16ilı • 
vapuru gibi sigortalı dn .. 

Nevyorktaki d.:• 
400 ki • ··ı .. fi o . 

Lonara, 26 - Noel ~ 
yorkta 400 kiŞi muııtell ~ 
neticesinde ölmüştür. ~ 
224 dü otomobil kazaclf'I 



devreye çok güzel baolr 
ltıırtulll§lular Drako'nun dil • 

oyunu ile Beyoğluspor ka
&llt Y9-c:,~uruna tuttular, Bu 
Tanqm çok glizcl bir şUtü· 

~etino ancak kornere atmak'
llrtambildi. Çekilen korner es· 

kale önllniln kal'lfıklığı:ıı • 
istifa.de eden Manol topu ya. 
bir §Ütle Beyoğluspor ağlarına 

Gol. 
gol Beyoğlusporlul&rt can • 

~ akir bir kadın 
. s llbaıı PİY&Jl&'OSUDU 

anandan yardım 

1ı bekliyor 
ı n gün perişan kıyafetli fa· 

~l" kadm matbaamıza geldi ve 
adeta ağlayarak şunları söy. 

n çok fakir bir kadınım. !s· 
t-\aciyedir. Küçük Mustafa· 
a mektep sokağında yıkık 
ın drvdnna çuval gerdim ora· 
:uıtlanmla oturuyorum. Has 
n yeni çıktım. Ameliyat ge.. 

·ın için kimse de iş verm.i· 
Si?.den rica ederim. L~tf en 
i Yazınız. Yılbaşında milli 
~tonun ikramiyesini kazanan 
'Tılna da ufak bir yardrmda 

·un .. Büyük bir se\-ap i,Ie
"' <>lur ... , 

~ . 
~etler, temennıler 

1ı;.'t olcunun bavulu 
'eondan aldır mı? 

d <>lctıyu.cmnuzdan ~yle bir 
aktı;k· 

~l2..~. ~şamba gunu 

b tı .... trenilıe bir işimi Ukip et· 
~ Allılmnya hareket et· 

~ ~sıı geldiğim zaman bin· 
i. ~ tna manewa yap

ı. batıadı. Bütiln yolcular 
Çtkml§tr. Manevrada otur
V~onu k~re~~ Sıvasa br 

;r ve iı;inde bulunan bir ba· 
a. bir yorganımı dışarıya 
~uretile bavulumun çalın· 

~ sebeb oldular. Yorganım 
t- müddet dı§aI'da sürlln
~-aonra bir hamal tarafın.. 
~'Yon müdürlüğüne teslim 
\tir. Bawlumda laymetli ev 

. • :resmt vesikalarını varöı. 
6P ~tasyon amir ve memurla
~t ett~ de müra
~ kaldı. Bav:uJumun bu 

için ~u marzuatrmı gaze. 
bir kö§CSine yaztlmasmı 
~ yalvanmn ... 

~ ·~~~enı iryollaa idaresinin 
·~~tini celbetmelde ilrti· 

t • 

c e$: 1'oJ>lttıM Me<hac •h-
a. No. da ottmm Sunturlu 
~ tı.:ır<J.11"" .. ••• •• 

S<Nl 

maçı 

taktr. Bundan sonra her iki takım 
da. galibiyet sayısını atmağa çok 
uğraştılarsa. da bir netice alamadı. 
lar ve oyun da 1-1 beraberlikle 
bitti. 

--o---
Beyoğluspor B: 
Kurtuluş B: 

3 
o 

Bu maçtan evvel yaprlan Be· 
yoğluspor · Kurtuluı:ı B takımları 

milsabakB.!mI Beyoğlusporlular 3-0 
kazanarak kupayı aldılar. 

Onürnüzdeki hafta ya-
--0----

pı l acak F renç - Varoş 
maçlarının tebliği 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölge
li Baskanhb'lDdan: 

1 - 1937 • 1938 merkezi A vru
pa kupası şampiyonu Maca.rista
nın Frenç • Varoş taklmı blitü.D 
kıymetli elemanları dahil olduğu 

halde 18 kil}llik bir kafile halinde 
eehrimize gelecek ve ilç maç ya
pacaklardır. 

2 - Oyunlar 30 ve 31-12-193fl 
Cumartesi ve Pazar günleri ile yıl
başma tesadüf eden 1-1-1940 pa· 
zartesi günü İstanbul muhtelitleri 
ile yapılacak ve oyunlara tam sa. 
at 14,30 da. Taksim stadyomunda 
bqlannca.ktır. 

3 - lsimleri aşağıda yazılı ld· 
mancıle.rm çarşamba. günü akşamı 
saat 18 de Taksimde Abide kal'§I" 
sında. Ay Yıldız aparlmıanmm Ü· 

çUncll katında.ki yenl Bölge mer
kez.inde hazır bulunmaları ehem. 
mJyetle rica. olunur. 

4 - Misafirlerimizin geliş tarih 
ve saatile tesbit olunacak pro
gram ikinci bir tebliğle bildirile
cektir. 

5 - Bejilctao klübUnden: Meh· 
met Ali, Hak'ln, Şeref, Feyzi. Be· 
Yoğiuspordan: Hristo, Fillp. Fe
nerbahçe'den: Fikret, Cihad, Esat, 
Melih, Basıi. Galata.saraydan: Qs. 

maıı, Adnan, Faruk, Enver, CeIAJ, 
Musa, Salim, Salft.haddin, Budınt 
tstanbulspordan: Fahri, Cahid. Ve
fadan: Hakla, Lilt:(i. Yeni Şişli
den: Nubar, Dira.n, Vlastardi. 

1i .A. BE R- A ...... PDlf:lll 

Hintlıstanda tJünyal:lıD en e:skı ırı:sanlan ıını.:sıuua • - 87 - Yazan: L. Busch 
35 :vılını Hl1şiler arasında geçirmiş bır Alman seyyahJ 

ister erkeğimiz olsun ister olmasın 
güzel bir Kadını. Qrkekten kıskanırız ı 

Pelinu, Cuhi ıle konuşluklan· r Fakat sonra birdenbire başını 
mızı dinlemişti. Kendisine son de- silkerek duru~ döndü. Bana şim· 
fa onu kurtarmanın ümit ve ça· ı şekli gözlerle baktı. 
r~~-~ı bulmuş bir ~vinç~~.~~~- - Yalnız. dedi, senin oraya ni. 
dugum zaman. onun tek gozunWl çin ölüm tclılikesi olduğu halde 
bir miıın.!t \'e t.ı..• t..ııı m.ı~evneri 1 gitmek istediğini biliyorum! Fa· 
gibı parladığım gor<lum. Yarım kat şunu hiç unutma; Pelinuy:u 
iru:ecik dudaı·dmı kıpırdıyordu. , hastalığından kurtanp da iyi et· 
Belki dua edıyoruu. Oılun mezarı· ' meğe muvaffak olduğun zaman 
nın ağaç kapısmı şeikatle ve u~ ona aşık olmaya kalknnyacaksın! 
sulca kapaJ1m. Oradan ayrıldık. Gene güldüm. 
Şimdi akşam olmuştu. Orma· - Cuhi, dedim, siz Hintli Ka· 

nın alabilpıgine uıun. asırlık ağaç dınlann bu garip kı;,kançlığ~nı 
lan uzun ve koyu gölgelerini or· hiç anlamıyorum! Bir defa ben 
man yoilarına dökmeye başla· senın erKt:gın değilim! Ortada he. 
mışlardı. nüz bir şey de yok. yaralı bir ceset 

lçimde yeni bir merak tutu~- halinde bir k1ıca~ızdan başka ..• 
muştu: Nasıl oluyor da, gene beni, hiç a· 

Biçare Pelinunun (Nuh veya la.kan olmıyan bir meselede bile 
Tufan evlattan) isimli kabilesini kıskanır gibi davranıyorsun? 
tanımak, orada bütün dünyaca Cubi hiddetli hiddetli yüzüme 
henüz meçhul olan <:üzzam ilacı· baktr. Gözleri şimdi hakikaten 
m anlamak... . cellat bir kadrnm gözleriydi. Zi· 

Onun için yolda .Cuhinin obası· ra bir Pars gözleri gtbi ateş püs· 
na dönerken ona bu şiddetli amı· k:ürmekteydi. 
mu kati bir lisanla söyledim. Cu. - Biz, dedi, ister erkeğim.iz oL 
hi benim hemen ertesi sabah ora· sun ister olmasın, güzel bir kadını 
ya gitmek isteylsime hayret etti. her vakit her erkekten kıskanırız! 

- Bu adamlar son derece huy- - Ya? 
suz, aksi ve kanlı adamlardrrt de- - Evet! Sonra, şunu da düşün 
di. Ellerine düşen misafirlere miit. ki Pelinuyu eğer hakikaten ku.rta· 
hiş i§kenceler y::ıparlart Bunlann racaksan onun bu kurtulu~una 
arasına nasıl gideceksin? d.OOi. ben kendi elimle sebeb olmuş bu· 

Cuhiye hiçbir şeyden korkma· lunuyorum demektir!.. Kendim 
dığımı, benim en korkunç inc;an· bu iyiliği yaptığım için, eğer ha· 
lar arasında yaşa.m.I§ bir seyyah na her ikiniz de ihaııet ederseniz, 
olduiumu, yeryüzünde korkacak intikamım elbette müthiş olur! 
hiçbir şeye tesadüf etmemiş ol· O aralık önümüzdeki a~açlıktan 
duğumu anlattım. Yalroz kendi. bir gölge ansızın çıkıp ormanın 
ai.nden bana yol göstermesi için sağ tarafına kaçtı. 
yardımda bulunmasını istedim. Derhal elimi taban~ atmıe-

Cuhi: tını 
- Fakat biz bu kabile ile düş· Cuhi de bu gölgeden ürkmü§tü. 

mamz! dedi. Yanına adamlanını Fakat birdenbire anlamış gibi gill· 
W!'Sem tereddütsüz öldürürler! dü: 

Farzedeli.m ki, zatifiliniz, bende.. 
niz gibi 20-jo raşları' arasında bir 
gençsiniz de 15· .:!9 ya~lard:ü:i dil· 
ber kızlarla aşk maceraları çok ho. 
)Untız:ı gider. Bir akşam üzeri yol· 
da giderken gözünüze her bakım· 
dan enteresan bir genç kız iliş· 
miştir . 

Onunla bir idil yapmaya mu. 
vaftak olduğunuz takdirde bahti
yar bir adam olacağmıu dü,linü· 
yorsunuz. Ç.Ok güzel. Fakat şımdi 
şu müşkül sual karşısmda bulu· 
nuyoruz: Kızla na~ıl konuşacak. 
sınıı? Bu da\·ayı çozmck için A· 
dem oğullan birçok usuller keşfet· 
mişlerdir. Biri, avına musallat o· 
lur, ona hayranh~mı ifade etler. 
Fikrime göre, yüzde 99 muvaffa. 
k.iyetsizlik; çünkü bu metod hem 
küreiarz gibi eskimiş. ve hem de 
biraz budalaca bir harekettir. Di· 
ğeri, ona bir yerde tanıştıklarını 
söyler. Muvaffakiyet ümitleri az. 
Bir başkası, ona bir gezinti teldif 
eder ki ekseriya red c.evabı ile 
karşılaşır. Başkabirisi de, nerede 
oturduğunu öğrenmek. evini "mar 
ke,, etmek, sabah, öğle ve akşam· 
lan pusu kurmak için onu takip 
eder. Gölge gibi peşine takılır, 
kendisine dikkat etmesini temin 
eder; o, Cll!kadar olur; görü.5me 
frrsatırun yaratılması için mendi· 
tini yere dü5U.rür. BugünkU sürat. 
asrımıza hiç uymıyan demode bir 
usul. . 

Baylar. şunu biliniz ki, bert, 
bu usullerden hiçbirini kullan. 
mam. Arzu ettiğim neticeyi ve4 

ren son derece müessir ve feı.1kal!· 
de bir metod icat etmiş bulunuyo • 

rum: Her vakit şemsiye usulünü 
tatbik ederim. Bwıun bir kusuru 
vardır. O da yalnız yağmurlu za4 

manlaıda kabilitatbik olmastdır. 

- Hayır, senin adamlann ba· - Oh! oğlum! dedi. 
na yol göstersinler, k!fi ! Onlar ya! Ben intikam almaya 
bize ormanı gösterdikten sonra dit olmazsam o hamdır! 

Gördün Fakat, diğer taraftan, zikre ın
rnukte· ·yık bir tabitıilde iki taralm görü.. 

geriye dönerler! Cuhinin omuzuna elimle vur. 
Cuhl: dum: 
- PekA.l!! dedi. (DenmY 'ftrf 

mesini kolaylaştırmak gibi çok 
mühim bir vaziyeti kendisinde 
saklamış bulunmasıdır. Havanm 
yağmura niyetlendiğini görür g6r-
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Yemeklerde· madenler olmazsa 
Yeaiğimiz türlü tilrlil pdalarm 

haasalaruu yazarken her lbi.rinin 
terinibinde bulunan ve görünil§te 
pek ehemmiyetsiz niabette maden
leri de gösterdiğim okuyw:ularım
dan bazılarına belki garip görü
nür •• Vakra kalöri hesapları çok 
kiımelerin .zihninde o kadar yer
lCJmiştir ki, insan kenldisinin ya
şamasına, hareketine yetişecclt 

kalöri verecek kadar yemek yiyin· 
ce işin tamam olduğunu .zanne
denler bili vardır. Kaföri verecek 

gıdaların başında vitaminlerin lüzumu.na inananlar epeyce 
olma1da beraber madenleriA dıemmiyeti meynada çıkalıdan.. 
beri henüz uzun zaman geçmediğinden on»rm lüzumuna 
kanaat getirmiı olanlar da fimdilik u 'bulunuyor. 

Bunun bir sebebi de yemekleddeki madenlerin pek kü
çük nisbette, yüz gramda miligram hesabiyle bulunn:ıalan -
dır. Hallnm bunlarnı iman haya.una lü.ıumu mikdarlarmm 
SQkluğuna cörc değil, her madenin vücut içinde Çlkudı:iı 
elı:iktrik iyoclan:na göredir. Bu iyonlan: madenlerin pek kii· 
~ük mi.!ıt'darlıarı bile çıkanrJar .. 

Yediğiniz yemeklenie mıldenler olmazu yahut vücut 
onları normal mikdardan fazla Çtkanp lda jetleri doldurul
mazsa insan tllrlil türlii arizala a. ha.talıklara tutulur. 

Mesela, çocukların büyüye· itmesi için vücudunda çelik 
madeninden bulunması mutlaka lhrmdtr. Çocuk doğduktan 
sonra emecek a:nne sütünde çcHk nıitlbeti pek u ve oıum 
ihtiyacına yetişcmiyecek ka :iu oldulaadan, &ıha amıainhl 

karmnda iken on'Un kanrnd ın - bir ihtiyat huiDeıli gibi -
çelik çe.lrer ve tdilnyaya o ihtiy1tla gelir. Vaktirıdon &ıce 

doğan çocuklardan bir çoğ ınun yaşamamur, Jiirumu ikadar' 
selik toplryacak kadar va.ki leri olamamumdand1t.. Fakat 
vaktinde doğarak ihtiyat s lik htzineıtile dünyaya gelen ço~ 
cuğun da o ihtiyatı bir müıc iet sonra nihayet tükenir. Yalnu 
ıütle beslenmesi pek uzun M!riJ"ee çocuk bnsu: Jıcalrr. Bü • 
yUycmcz, hastalanır. Bun~n d"layı çocujun d:peri çakaM:a, 

Yazin: Dr. G. A. 
yalnız sütte bulamadığı çeliii temin için ona yulaf unundan 
yemek yahut taze sebzeler yedirmek lüzumlu olur. 

Çeliğin yanında bakır madeni, manganez madeni bulun -
mazsa çocuk gene kansızlığa tutulur, büyüyemez ... Kireç de 
çocuğun büyilıneıi için pek lmumlu bir madendir~ Çocuk 
annesinin kanunda bulunduğu son aylarda her gün annesi
nin kanımdan 50 untigr.mı kireç çeker, üç yaşından on üç 
yaşma kadar da her gün kireç ihtiyacı 65 sa.ntigramdan 
yüz grama ~dar çıkar. Kirecin çıkardığı iyonlar yalnrz ke· 
miklerin büyümesi, sağlamlagmasr için değil, sinirlerinin 
muvazenesi, heın de kanının selhneti için lüzumludur. Kan
da kireç nisbeti lüzumu kadar olmazsa ktrmrzı: kürecikler 
dağılır, kanın kimya muvazenesi bozulur, e]q:iliği artar. Milz· 
min romatizma ağrılarının sebebi de gene ldreç eksikliği 
olduğu meydana ç~~drr. 

Yemeklerde klor madeni eksik oluna. yani yemekler 
yetişecek kadar tunuz oluna insanın ittalu ualır, .zayıflar 

ve daha mühimmi kandaki azot nisbeti. artar. 

Pahariyon ve Saclyam ma denlerini.n vücıJdumu.zcWc.i sulu 
ve sususz kısrmlarm temelleri olduğunu bilirsiniz. Mağnez • 
yum madeni hayatm I§ığr gibidir. O bulunmayıng, insan 
çabuk ihtiyarlar. 

Kükürt vücudun bütün nesiçleri.ne lüzumludur. Yemek
lerde lüzumu kadar kükürt bulunmayınca karaciğer bozu -
l\.\r, dalak hastalanır, böbreklerin üzerindeki guddeletin işi 
bozulur, insana halsizlik, dermaıunılık gelir. 

Vücudun beslenme işlerini tanzi.nı eden tiroit guddesinin 
eeası iyot madenidir. Yemeklerde bu madenden. bulunmayın· 

ca bütün vücudun işi b<mılur. 
Çinko madeni insan ncalinin devamı için libumludur. 

Erkeğin yeır.cklerindıe o madenden bulunnmazaa kısır kalır .. 
Bunlar şimdiye kaldar iyice blline.nler. Daha başka madenle· 
rin de hayatımıza liizumu gUn geçtikçe meydana çdcmak
tadır. 

Onu.n için yemeklerdeki maden nisbetlerini okudukça 
&"Olmeyiniz ve ine.an hayatuıııı kalöri verecek u.rvi maddeler 
ve vitaminlerle birlikte madenlere de bailı oldufuna inanıau. 

usulü ••• 
Nakleden: L. L. 

mez §~:nsiyemi alır ava çıkarım. 

Gök, sağanaklarile dualarının ic
raya ba5:ayınca işle!{ bir caddede 
mola verir, şemsiyesiz güzelin geç. 
mesine intizar ederim. O vakit, 
müheyyiç lıir rnemnyniyetle der· 
ha! yanma ko~ar asil teklifimi ar
zed..!rım: 

- l\latmazel, size şemsiyem.in 
hımayesinı takdim etmeme müsa,. 
ade buyurur mu\iunuz.? 

Hemen her defasında o razı o· 
lur. Eh, artık ondan ötesi kendi· 
li~inden gelir: "Hava ne fena?. 
Eviniz nerede? Sinemaya gider 
misiniz? Ve. sizi bir daha ne ~ 
man görebilirim?,. Sonra, şemsi• 
yeme teşekkür ederek, randevu· 
muzun gün ve saatini beklerim.. 
Onların randevularına daiına ~ 

dık kalıp geldiklerini ilave etmek. 
istemem. Kadınlar çok defa. can 
sıkıcı mevcudiyetinden lı..-u.rtulmaK 
için memnuniyetle randevuyu ka"' 
bul ederler; fakat ekseriya neza• 
ketleri icap ettirdiği için gelirler; 
Şimdi müsaadenizle siı.e son ma., 

ceramı anlatayım. 1 
· Yağmur yağıyordu. Ben de her 
zaman yaptığım gibi açık ~siye 
ile kurbanımm ~çmesini bekli .. 
yordum. Karşıdan geçen fevkaia"' 
de bir güzellik karşısında gözle
rim kamaştı. Yanına koşarak kla· 
sik sözümü tekrarladım. . 

- O! Çok mersi, bayım! Böyle 
bir kıyamette bu teklifinizi red· 
dedebilir miyim? 

!kimiz yan yana yürüyorduk. 
Konuşmaya başladık. Sevimli ve 
açıkköz bir kııa benziyordu. Bir' 
çok sokaklardan geçip te bir kö. 
şe başına yakla..smca: 

- LQtfunuza tekrar ~ 
ederim; şimdi aynlalı.ın. Evim §11"' 

racıkta.. 
Uzattxğı elini sıktıktan sonra 

son kl!sik dimlem.i söledim: 
- Sizi tekrar görebilecek mi-

y~ı? . 

- Tabit 
- Ne zaman? 
- Bir daha yağmur ~ 
Benim için, tam manasile bir 

soğuk su banyosu olan bu ~· 
den sonra koşa kO§a evine gitti. 
Benim yerimde ba§kası olsaydı 
muhakkak. ki o anda büti1n ilmi~ 
lerini keserdi. Halbuki ben bqla
dliun işe, bir netice elde ediııct
ye kadar bırakmıyacala aı· 

metmişti.m. 
Ertesi gün de yağmur yağacına 

emiııdim; saba'!l ~rkenden. eviıı.. 
den çıkmasını bekliyecek. ona ae
ne .§ClllSiyemi sunacaktmı Fakat 
ertesi sabah uykudan uyanıp ta 
penceremi açınca, baktım ki hava· 
çok güzel... Parlak bir gü.neş.. 

Gökte, tese11i edici bir tek bulut 
bile yok. 

- Ne berbat hava! diye mml~ 
<landım. 

Her sabah, erken erken pence
reyi açıyordum; fak.at her defa.. 
smda güneşin müstehzi tebessiimi· 
le karşılaşıyordum. Bereket ver
sin ki tstanbulun havası kararm
dır. Böylece, onbeş günlük bir 
beklemeden sonra penceremde 
monoton bir ses, o güne kadar 
bekleme~te olduğum umı.tleri ta. 
hakku.k ettirdi. Yağmur yağıyor
du. Acele ile giyindim; ~iye
mi kaparak evinin yanma koş
tum. Köşe başında bekledim. Da.. 
ha ~k erkendi. Ne vakit çıka· 
caktı.? Nihayet sekiz buçuia dot" 
ru kapı açldı. O, çıktı. Tereddüt 
etmeksizin: 

- Bonjur, dedim. 
- Ol Bonjur! 
- Bana bir gün verdllfniz eı5z 

hatmnızda mı? Tekrar yağmur 
yağarsa görilşürüz, demitti.Dls. 
!şte bugün yağmur yaiJyor, ben 
de işte geldim. 

- iyi ama, baksanııa. budu 
~siyem var. Şimdilik Allahar 
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Çocuk bilmecesinde 
hediye kazananlar · 

:!l-11·939 tarihli bilmecemizın /BİRER PAK.ET ÇIKOLATA -
halli (Brezilya) idi 16 - Asuman Akkuzu (Adre· 
BIR KOL S.\.\Tl KAZANAN sinizi yazmayı unutuyorsunuz). 

Bi!'inci: Nuri Geri Ccrrahpa~a 17 - l lilmi Bayar, Aydede cad· 
Ilamleciler sokak 8, desi Verim apartıman 12·1, 18 - . 
Vakit kiUüplumesindm (2) lira Halil Dinç Izmit ortaokul il.. B. 

kı}·mctinde kitap almak hakkım 534, 19 - Perihan ı\Itın~l (adre. 
kazanan sinizi yazmayı unutuyorsunuz.) 

!kinci: Ka::.ım Tunç 21 inci ilk 20 - Ilalük Denizman, Kadıköy 
okul talebesinden. Sl>ğütlüçe~me caddesi 314, 21 -
BlR ŞlŞE BÜYÜK KOLO:'\'Y A Hayri Taşkent, Taydcırpaşa lise· 

KAZANAN si sınıf 5-II. 1731, 22 - Necati 
Uçüncfü ~airr" -:.ınalı kız lise· Binici Kumkapı ortaokulunda, 23 

si talebesinden. - Ümit Tüzer. Be~iktaş 19 uncu 
BlRER KUTU BlSKüVl ilkokul sınıf, 4. 186, 24 - lffet 

KAZANANLAR: Benice, Beyoğlu Ak5am kıı ~anat 
1 - Rukiye Beyoğlu ~i~antaş okulu, 25 - Nubar Samatya leb· 

16, 2 - Ali Rıza, Kasımpa~a Si· lebici sokak 52 de. 26 - Gülçin 
nanpaşa birlik sokak ~o. 21, 3 - Orkunt, Telgraf servis memuru 
Şadi Agun Cibali 63 üncü ilk o· kızı, 
kul 47, 4 - Mustafa İlhan Dil- BlRER DEFTER 

KAZAN. NLAR 
27 - Halil. t tanbul po:;tane. 

sinde. 28 - Leman Doğanay. Ka· 
bata~ İnönü okulu 82, 29 - 7~

ki Olcay, ~hremini saray mey· 
:;lanı cadde i, 64, 30 - Feyyaz 
Kotun, Fatih Sarıgüzel. 31 -
Nebile lgüz. Kandilli kız lise"i 

H X B E R - :Akşam Postu1 
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Sabah, öğle , a kş a m 
• 

her yemekten sonra günde 3 defa 
dişlerinizi muntazaman fırçalayınız 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUM.I 

Elbiselık ve 

MER.<EZINDEN 

Paltoluk Kumaş 

:FI-!::e:-=: ••• :s ....... .... 
.... .... . ... .... 

26 BtRtNCtKANUN - 19;:,, 

~ .. fi . ..., 

Baş, Diş, Nezle, 6rıp, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal 
keser. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Her yerde pullu kutulan rsrıt1'1a iıteyinn. ~ 
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ir::T:X-::5 ...... --.. 
• • 
Sümer tsank dırleşik Pamuk ipliği. 
ve Oo~uma Fabrikaları Müessesesi 
Kay sen Bez Fabrikasından: 

maç, Haydarpa~a lisesinde. 5 -
umil Kaleli, Laleli caddesi :No. 
10 kat 2. 6 - Halit Takdil, Peı-. 
te,·niyal lisesi sınıf 4. B. 914. 7 -
Sibel, Sultanahmet Çayıroğlu arsa 
sr 12·1 d:?. 8 - Süveyda Oztürk, 
Akhisar Şeyhisa mahallesi eski 
hükı1mct cadde·i 24, 9 - Sabri 
Narin, Bakırköy Yenimahalle 
tayyareci sokak 59, 10 - Sabih 
Sağlam, Aksaray Gureba Hüse
yinağa mahallesi, 11 - Sina Al· 
burkek, Galata Daire Şehsuvar 
sok, 39-10, 12 - Gönül Attila, Ca· 
ğal~lu Hamam sokak 17, 13 -
Sadık Taşan, Vefa lisesi 4.B 165, 
14 - Panoyit Aynalıçeşme ikinci 
Rum mektebi sınıf 2 de. 15 -
B. Çağlı, 28 inci ilkokul sınıf 5 

'3.B den 795, 32• - Güzin Akay, (4650) metre elbiselik ve (3565) metre paltoluk kumaş ~ . 
fophane Kadiriler yokuşu 74. 33 eksiltme ıuretile münakaııaya konulmuş olduğundan talihle. '-

R:; santimlik D. 'l'lpl kapot bezi topu 800 Krş. 
ı;.; santimlik U. 'l'lı>i kapot bezi topu 730 ,, 
ı>ril liartcla 1 1 ve 1-l cl~n metreıııl 22 " 

·- Dürrüsaf Ozbabacan Kumka· · rin nümuneltıri görmek Üzere hergün Yenipostane civarında 
I>rll U.artell\ 12 ,.e 13 den ınctreı;I 22: 25 KrŞ· 
.J ıı kaI"lı ))ril 2~ ,. 

Pi kömürcü !'.<>kak 28, 34 - Dik· • Mimarvedad caddesi (KIZILAY} hanında Kızılay Depo"u 
ran Karaboğoı;o~lu. lş bankası 

Kazalina " n 2:S " 

Direktörlüğüne müracaatleri ve eksil':ııeye İştirak için de 
:Carşısı 7, 35 - Feyzi. L~leli Bü· 27-12.939 çarşAmbll ıünü saat 14 te bu Müdürlükte hazır bu. -
yük Reşitpaşa caddesi 95, 36 - lunmaları ilan olunur. 

Azamt .> balyay1 gc~memck Uzere fabrika tesllınf satı~ 
ınaktad1r. Sipariş vermek lstlyen mlişterilcrln fabrika1. 
ınliracaatları rica olunur. Fiyatlar fabrika teslimi olup ,ııı 
balAJ masrafr ayrıca tahsllnlunıır. Semahat Fırat Kayseri cumhuri- ,, •••••••••••••••••••••••••• 

yet ilkokulu meıunlarından. 37 - ,, 
Kadri, Menemen fen memuru, 38 
- Sa\-ni Seren, Vaniköy caddesi 

de. 15. 

marladık! Yalrourlu fakat şem~i- tı .. 
yem olmadığı bir günde gene gö· Yağmurda şemsiyesiz çıktığnn 
rüşürüı. bu son teşebbüsüm bana çok pa-

- Peki ama, ya dediğiniz geç hahya mal oldu: l ki ay hasta yat-
olursaı tım. Rahatsızhğmi geçer geçmez, 

- Ne yapayım? .. Allahaısmar- yeniden isime ba!}ladım. Bir ak· 
ladık. şam yağmur yağarken', bir halke-

Çok açıkgöz: bir adam olduğu- vinin önünde bulunuyordum. Ka. 
ma göre 4 bunu söylemiye u"iıut· pıda sıra ile mektepliler bekliyor· 
muştum - çabucak ba,ıta bir çare, dÜ. Sonra kalabalık ·sökün etti .. 
şertant bir usul düşündüm. Gene Bu bir düğün merasimi olacaktı. 
yağmur yağınca evi yanma gide- Çıkanlara birer birer dikkat edi· 
cektim, fakat bu defa ~msiyemi yordum. Nihayet, damatla gelin de 

1 EKZA MiN
1 

E KZEMANIN İLACIDIR 
Yan. n tıbanlarda kullanılır. Her eczanede kutusu 50 kuruştur . .......................................... 

26 - 12 - 939 Salı 
BEl'OGLU 

IPf:K: liQeum (TQrkc<I 
Ht:l.F.ll: KCctıi J'rt ... u 

Nazilh Basma f abnkasından : 
Nazillinin 22 tip yazlık basmaları perakende satııı•: 

şartlle tUccara Nazillide teslim bir kasa olarak metresi J, 
kuruştan satılmaktadır. Satın almak istlyen mUşteril• 1. 
~azilllde Yerli Mallar Sat1ş evine müracaatları rica oınııtı 

Bakırköy Bez Fabrikasından: 
90, santimlik G. tipi kapot bezi 800 kuruştan, 76 llk b:. 

670 kuruştan satılmaktadır: Fiatlarımız f abrika teıııtllll~0 
AmbalAj masratı ayrıca alınır. Sipariş vermek istl1eııl tır· 
azamı beş balyayı geçmemek üzere siparişlerini kaydet d• 
mek ve bedelini tediye etmek U:r:ere Birinci Vakıf .Hanııı rı 
Birinci kat Pamuklu Fabrlkalar"mUessesesfne mUracaatl• 
rica olunur. 

almadan çıkacaktım. Tabiatile göründü. Otomobillerine doğru . 
12,30 Prof(ram Ye memleket ı;:ı:ıı 

ııABA 1': Cc palllvracı ıınl!I tıatl3'ul (Tl1rkceı. 
SCTMT.K ı lofonmartr ge<:elerl 
TAK"llM: Malek Zoraki ba7dut (Tllrllceı. 
ı,,,ı.t: : Cec• rarm kontesi 

Ereğli Bez Fabrikasından: 
100 Santimlik aile ha,,q!'lası Mtr. Fi&tı 4.2 - Krt• 
ı:;o Santimlik aile b~qsası Mtr. Fiatı l>7.M> , , 
160 Santimlik aile has~ası Mtr . Flatt 62,_ " 

borcunu iade etrneğe mecbur kala· y ü r ü d ü l e r h e m e n yan· 
caktr. Yağmur ancak yirmt gun lanna nasıl sokulduğumu. ben 
sonra yağdr. ümidlerim o kadar de bilmiyorum. Gelinin bembeyaz 
kesilmişti ki sormayın, daima, ha- mantosuna acımıştım.· Otomobile 
vayı sormak için rasathaneye tele· girinceye kadar az dah olsa ı ~ıa

fon ediyordum. Nihayet bir akşam nacaktı. İçimden duyduğum bir 
üstü rasathanenin şu tebliğini o· hisle yanına giderek şemsiyemi 
kudum: "Yarın bütün memlekette bacımın üzerine tuttum. Basını çe
havarun bululc;uı' geçmesi muhte- virip baktı. O idi. Gülümsiyerek: 
meldir.,, Ertesi gün, erkenden, -Mersi, dedi ve otomobiline 
yağmur bardaktan ~mrcasına girdi. 
yağmaya başladı. Kendimi ü~üt.. Bu defa, ~c;iyesile mu~bası 
niek tehlikesini göze alarak gene yoktu; fakat kocası vardı ... 
koşa koşa evinin önüne geldim. AÇIK MUHAVERE: 
Zaferimden emin olarak, balkonun 
altında kendisine söyliyeceğim ke· Pardayanlar 

• limeleri düşünüp duruyordum. romanımız hakkında 
- Matmazel, bugün şemsiye- - Pardayanlar romanının tek· 

mi olmadım; binaenaleyh beni rar basılması hakkında bize mek-
~!;İyenizin altına kabul etmek 
lQtfunda bulunacağınızı ümit cdi· 
yorum. 

tup gönderen okuyucumuza: 
- Harp vaziyeti dolayısile or· 

taya çıkan kağıt buhranı karşısın· 

da gaz.eteler için dahi k~ğıt ihti· 
yacı zor temin edil~ektedir. Şim
dilik romanr basmak imk!nsız.dır. 
Bundan evvel yolladığınızı yaıdı-

"'Ah.\I\\ \: t uuıt>aır.ııoe ualltnı H ~'Uıın 
m•kttpllltr 

ALRAZA&:Loııdra Dat&kbandnl 
nı.ınz: Blldlrmemıaıır 

SIR: 

ayarı, 12,3~ı Aj:ııı~ rn meteoroloji 
haberleri, 12,50 Türk 11ıiiziği. Ç:ılan 
!ar: Fahire Fenaıı, \'ecilıe, Jlefik 
Fer~an, Cevdet Kozan. l - Okuyan: 
M ff 1 ık 13 3 

""'RI ı Namualtl<uı " ıtaptu 8korpl701 
' uıa er • ·ar. . .. ıı - 1 i ~liiıik: ınumraı 
Hafi! ıııiizik (Pi.), 18 Program, 18,5 ŞARK: Şlkas;o )anıyor ve Canıı:ııtrın alırııı. 

M k 
TA 'Ilı SD"•l'3 ltJ&lltrl ve Uçan donanma. 

~ emle ·et saat ayarı, ajnıı~ ve mele- &Kıs, coı ıııı cemııe nurkt•> ve urıcu· 
oroluji lıauerleri, 18,~5 Müzik: auı seceıer. 

Cazbaıııl (Pi.), 18,!l5 Koııuşnıa: l STANBUL 
( 4,, 1.: İL;)" ·) 1!110 'T" k ·· ·•· ı t"l:ll"I: Vatan ı11rtarao aııao 

• • n ar:ı ınıı • ·, ur nıtızıgı <;t:'ı"t;ıu.ıTAt-: Gaip uruktıır •• Sokak c:o 
Çaianl:ır: CC\·drt Çnf(la, Cc\"<lcl Ko_ euıu. 

r l -...•· · · A7..4.h: \ aun kurtarın hl&n 
ıan, .n.erna .~ ıyazı Seyhun, 1 - O. !'ftr.ı.tı To•nn NI' " ıt:ıırı rıımıı 
kuyan: Müıe:ncn Senıır Çal<Iar iz. TtTRA"1ı Blldtrmemııtır 

• ti • Ull.AI.: D\lıman m••lıul altında. Gidi lı •·• 
,rettin Ül.:lc. J!l,&O Konuşma: (Su RavduU1.r uumda 

• 1 • '19 - T- k - • •• 'l.F.\!ll,R: T""''" ""'• tTDrk t::.mn 
nımel Prı>. - ,a ur· ıııuzı~ı: Dcs - -r~"1 '"-"'""•"•': Kı•ırı:1.. 
lek:\r !\eyzen \'rfalı IHza Beyin ha_ ARt:C'~: l'i•h,...mı"tn4rı: Blldırmtmlıtır. 

tıruı için kendi eserlerinden mli • BEŞ 1 K TAŞ 
L:k A ı. R l "'''r P.: Bıtdırmrm~ur. re· ·ep program. n..:ııra aı yosıı ~P!!I.: ı.rukell •»dutlar we ucunım. 

L:üme ~rs ve saz heyrti. ld:ıre eden: r.t'Rr.ı.: naıı uramanıın •e cuıııu auıııo 
!TUrlıtel 

Mc~ut Ceıuil. 21 Kon:ı;cr takdimi: K A D ı K Oy 
Jllllil Bedii Yönrtken t:ır:ıfınılan. ""'r.: Radınlor hapıunest ve ımım r•tldl, 
21,t:> Müzik: Radyo Orkestrası, 22 ~t'nt.nA: ıı-r k•~ını , .• Tavaıyo nu{ltubu. 

M<'nıl~ei.::t saat ayarı, njnn'I haber . O S K Ü DA R 
!eri, ziraat e~haın, tahvil.H, kambi- RALP.:ı 
yo, nıılrnl horsa'lı (fiyat). 22,20 Ser_ 8 AK1 K KOY 

\IU.TITADI: nokurıınru Hnf<ınt. 
h~l saal. 22,30 Müzik: Operetler MKrR: Btıdlrm•mtıtır. 
(Pi.} 22,55 Miizik: Cazb:ınrl (Pi.) 
23,25 • 23~30 Yarınki pro~r:ım ve Tepeba~ında Dram 
1.:apanı~. kı~mında 26-12.93!1 

1 
Sat1ş vefiatlarımız Fabrika teslimidir. AmbaIAj ııı~: 

rnfı aynca alınır. Sipariş Yermek istiyenlerln azam! 5 b ıı· 
yayı geçmemek şartlle siparişlerini kaydettirmek ve bed;u. 
ni tediye eylemk Uzr 1 ncl Vakıf Hanında ı ncl katta o· 
nıerbank Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma Fabrikaları ı:ıı 
cssesesine mUracaatl:ırı ri<'a olunur. 

iplik '"iüşterilerıne: 
No. 
No. 
No. 

• 1'10. 

12 Paketi 
lG 
20 
2 4: 

,, 
" 
il 

Krş. 

" 

" 
Sipariş vermek istlyen müşteriler 12, 16 No. fçtn 1':{ı 

seri Bez Fabrikasına, 20, 2• No. için Nazilli Basma. yra 
kamıza mUracaat edllmest rica olunur. 

......................... ...., 
VAK 1 T matbaası 

O. Şüphe:;iz: açıkgözlüğüme gü
lecek, !!Onra ı.ıemsiyec;inin yarısı· 

nı ve kalbini derhal bana vere
cekti. Kadınlar açıkgöz adanılan 
takdir etmesini bilirler. 

Saat sekizde e\inden çıktı.. _ğı_nı_z _m_ek_tu_b_u_a1_m_ış_d_eğ_n_iı_. __ ALEMDAR s inemasında 

~alı ~ünü :ık~nnıı 
~o:ıt 20.30 da 

YELPAZE 
--o-

Kitap 
tanzim 

kısmını 

edip 
y ·enidefl 
açmıştır Fakat ~msiyesiz. Sırtında mu· 

~mbac;ı vardı. Saklanmaya t~b
büs ettim. fakat vaktinde davrana 
madım. Bunun üzerine yanma 
gitmeğe mecbur oldum. 

- Nasil ıslanmışsınız öyle? 
Kurduğum menhus planı söyle· 

dim. 
- Fakat bugün muşambamı 

giydim. 
- Ben muıamba ile siz de böy

le sırsıklam o!mu, bir halde, gü· 
lünç olmaz mı? 

- Peki, ne olacak? 
- Evinize gidip sıcak bir c;ey 

içersiniz; !trtınm kuruladıktan 

conra şemliyeniıi alıp sokağa ÇI

kar.ına 

- Sizi ne zaman g<>rebilirim. 
- Lftlulnu var mı artık .... Alla· 

1-;~ıqnarladrk .. - diyerek uzakla5· 

Yenı Ne.trı~at TOSUN PAŞA 
İçimizdeki Şeytan Türk Filmi 

Sabahattin Alinin "lc;imi:ı:deki 
Şeytan,, atllı )·eni bir romanı, Ileın· 
zi kitabevi tararınJan ~alışa c;ıka
rılıııı~tır. Bu e~er de mütllifin diğer 
bütüıı e~erleri gibi meraklı bir mev-
zu çcrçeve5inde cazip ,.e tallı bir 
Ü!>ltipla yaıılını~tır. 

Vekaletten azil 
Arlİ!ll acenteliği eden ve Tepe· 

ba~ında Şektr apartıınanında 2 
numarada mukim Macar telıea~ından 
Elek Gergele'ye J 93i • 3S sene le• 
rinde ,·erıni~ oldu~um ve Beyogıu 
birinçi 11oterliıinden . lnu'l:tclı..lak 
tnt!maliki ccnebiyeılen ı;:clecel.'. ar
tbtı,rin ıtetirıilınc~ine ve y"·miye. 
terinin te.,lıitjne dair, veldiletnamemi 
liu kere ·fr~h ve· ıııumaileyhi ve
Ultllen aıltlliMiml ilin eylerim. 

Dc:ro•hı l.ondra fı;kill n Tdryete· 
li JoL;11nla ~:ıhilıi :\fchmct l'.nnınca 

iLAN 

"Husuc:t bir vidaya ve ona u· 
)'an bir tornavidaya ait ıslahat,, 
hakkında~i ic..ıt için Sınai müdüri
yeti umumiyesinden istihsal edil· 
miş olan 2·7·1~35 tarih ,.e 2017 
numaralı ihtira beratı bu kere 
ferağ veyahut icara verileceğin. 
den meııkur ihtirayı ~tın almak 
yeya i~ticar etmek arzusunda bu· 
lunan zevatın Galatada Taptas 
hanında. . 18 num;ırada mukim 
Bay Te6dor K. Sinanidise müra· 
caat etmeleri. 

HALK OPERETİ 

1r ı '1' _ K A ı. ıtap, mecmua, gazete . basar. nu aksam 9 da ii K" 
\'eni operet Zozo Tabiler namına dizii işleri alır. 

Dalma~la - ~ .. llJ!!!"l 

1 iNHiSARLAR ·UMUM MODORLOGON0ENJ .. 
Cin'li Miktarı tk5ıttfll ~·· Muh: Bedeli % 7 ,5 Teminatı ~ f .,..j 

Lira Kr. ~ır·a Xr. .Gün. şet \,,k 
\"eşil otonıııtik n:ıatbaa mürekkebi. 240 kilo\ 762 - • 57.15 27-12-939 • 
Kırmızı ,, ,, ., 90 .. J ı· . · 
Zıvana kağıdı 40 top . 775 - 58.20 '5-t-t40 1' ;ıı,f 11 

1 - Şartname YC nümunelerl mucibince yukarda cin5 Te miktarı y411h 2 kalem malıeıne açı 
. .. ' ıl'' 11-;ulıle salın alınacaktır. ı · ·ııııU ~ 
II - Muhammen bedelleri, munkkat teminatları,ek~iltme gün .\'e ,~utterl hizalarında ı~stırı ı.oı1'1 ~ 
III - Eksiltme hiz:ıl:ırında yar.ılı günlerde K::bataşta lnaıım Te milbayaat şubeııindeki •lırrı. 

nundn • yapıl:ıc:ıktır. . • , . . ı• 

IV - Şartname ve nümuneler herır(ln sözü seçen şubeden l?arasız olaı:ak ahnablllr. ı~ıe ıııt 
V - t~ıeklilf'rin ck.,iltme için tayin edilen gün TC saatlerde '° 7,5 llTetıfH paru lle birl 

komisyonn gelmeleri. (10583). 


