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HAV. AD i S L E·R 

Ç.ARŞAllBA tLAN tŞLERf : Tel. 203:-

Milli ŞEF 
KAYSERiDE 

Halk mümenillaini 
dinlediler ve tetkillat 

yaptıktan soma 

Tokat, Samsun, Yozgat, Ordu, Refahiye ve Amasyada 
Mi©l~@ılf' V<® ÖD®liilD<®ır Vallf 

Malatyaya 
hareket ettiler 
Sivas, 26 (A.A.) ...- Reiakum

hur femet İnönüyü b!mil olan 
hususi tren saat 18,9 da ıehrimi. 
ze muvasalat ve yan:m aat te -
va1dcuf tan soma MIJatya.ya doğ~ 
nı yolun. devam et:miftir. 

1Tokatta Halkevi, Zıraat Ban- Kayseriye muvasaJat 

Kayseri, 26 (A.A.) - Reisi
cumhur İl.met :tnönn bu .abah 
saat 9,7 de hııstm trenlerile teh. 
rimize gel.mittir. 

manya ile kası ve sinema binal8rı yıkıldı .Mllll Şef ista.eyonda vali, kolor 
du lrumandanı, parti müfettifi, 
parti ve belediye reislerile sivil 
ve ukert erkin, mü~'er, 
bankalar müdürleri, milll te§clc -
killler mümessilleri, mektepliler 
ve kesif bir halk tabakası tara -
fmdan istikbal olunmuştur. 

car et 
!aşması 
~lmanyanın fiili ve 
~kiki tediye kabiliye
U ile mahduttur. 

0 an: HASAN KUMÇAYI 
'f' .lı. , • 
• ~Iİt'Jd)·e ile Almanya arasınd~ 
rı 'k mikya.CJto. blr tica.rct a.nla"}

~ hnzalanmı!) olduğwıda.n ba.li· 
tl.Jer var. Bun& dair resmi ma. 
t11.n1z yoktur. Ancalı: Cumhuri· 
~iikumetinin kanuni \"e ahdi 

~tetinin ka11ılıklı menafi eusı
~lltiistenlt olamk AlmanJ'llo ile 
."'teli bir anlqma yapmasms 

s· ~l olmadığı da muhakkaktır. 
lı· (Devamı 4 iincilde) 
l' 

~ .. . . ... 
Ftnllıuıtyada yava&ıın.ı \=Jry kadın ve roc11klardan bir l'lile 

muhaceret :rohmda. ... . U· 
11· Isveçle Norveç 

Rasathaneye göre 
Zelzele 

Kırşehir ve Dikili zelzele-
lerinde~ daba şiddetlidir 

Ankara, 27 (Hususi) - Bu ge-ı ve Amasyada ~iddetli zelzele ol
ce sabaha kar~i saat ikide Anka- rnuştur. 
ra, Tokat, Srvas, Yozgat, Samsun . (DeftMI 'laeitle) 

Millt Şef, bqtanba~ bayrak . 
lada tıüslenmiı olan calddeler ü -

zerind~ yer almı~ olan ballan cc · 
kun ve içten tezalıUratı: arasından 
geçerek dofnıca vil!yet konağı.. 
na teref vermitJerdir. 

Buradan tayyare fabrika:sını 

ve sonra parti binasını şereflen. 

. 'diren Cumhurreisimiz halk mü · 
(Devamı 4 üncüdt 

N eşrigafımızın haklı ·otduğ·u anlaşıldı 

Belediye depo18rında 
kömür fiatları indirildi 

inlere fiili yardımda Şiddetli bir 
buluna ca k.l ar fırtına 

Bugiinden itibaren §ehrin her tarafında 

Karabük kömürü 28~75 yerine 27,5 
liraya sallhyor 

başladı 
vl~af Speenin batışı Ruslar bir kaç kere Marmarada fazla zarar 

olduğu tahmin ediliyor 

r 
rl 

Sovyetlere göre 
·liz donanması için 

'-t-lak muvaffakiyet 
t. • • t • ı Dün gece Karadenizin garp ta-
· QQ T TUZ Q gırış L er raflarileMarmara veEgedeniile. 

r inde ~lddetli bir fırtına daha 

deiilmit 
f..toskova, 27 ( A.A.). - Havas 
~srndan: 1'Admiral Gref Spee,, 
~Yamdan bah!ıeden Bahriye 

'rliğinin orgıını "Krasny 
~.t., ~yle diyor: 

Finler bu taarruzların püskürtüldüğü - çzkmı,trr. Rüz't~::.~~:~~:~-
nü bildirerek aldık

ları gani metleri 
sayıyorlar lriç kimse Alman cep kruva· 

(Yansı f üncüde) 

1 

(Devamı 4 üncüde) 

.~S.VA11$ 
f.~ltaıyanm ispanya felaketzede-

"'' :;~~, lerine yardımı 
'~d, 27 (.4.. A. ) - İtalyan bUyük el~W Gambera., İtalya. hU-
1~ eu tara.fmdan lladridin da.bilt harbden en. ziyad• mUte .. sir olm~ 

eı~ ' !nahallelıri ahalilılııı• tmııl edilmek aı..re i'Öndll1kııJI buluıwı 
ı.: 11 :tnevaddmı dlln öfleden o1<>nra ••Jqtimat y&l'dım" t11ekkWUne tes. 
'qe~. 

:e,Ju m;r~, 1t.a.l)l&Il - !all&!'ffiIOıti.lujwıun tw.ahüııünt vlli.l• • 

C@ıtue alayı TürlMıdla ı:eeerk•a. •• 

General Bıyıktayın 
• • 

cenaze ı:nerasımı 

Kömür ihtikirınm önüne geç. 
mek üzere kaymaıkamlıklarla be
lediy~ kooperatifi tarafından a • 
çılan depolarda satılan kömürle. 
rin piyasadan pahalı olduğunu ilk 
defa olarak meydan:ii koyarak bu 

vaziyetin süratle düzeltilıne6i lü
zuıntlll'U işaret ctmİ§tik. 

Belediye iktısat Müdürlülü 
derhal bu işi lAyı'k olduğu ehem. 
miyetle ele alarak e5aslı tetkikat 

(Devamı 4 üncüde) 

Bol bira yetiştirilemiyecekse 
bari fiyatları arttnalım ! 

Bira ucwılahldr, herkes bol bol içsin diye ••• 
Bu bol &ol l~i,Je teminbıe ça~ılaıı en btıytik fAy. 
da da, halkın sıh:hatin.I baltahyan yftlmek · derece
n lrli:ller yerine, ispirto dereoeıü a.z, diğerlerine 
nl~petell za.ran Jişey i~kllerl lbme edebilmek. 

Bugün, maalesef brı neticeye ve faydaya va
ramıya.cak hlr vazJyette bulunuyoruz. Çttnkti lsti
~·e11 bira bulannyor .•• Şl,eei on attı kanı~: Yalnız 
gittel dejil, cau ya.km bir ftat, fakat bir zümrüt 
a.nka.... Zibnriit allkanm bin.ya mı, yoksa fl.atma 
mı alt oldrıiu da ayrı bir meı.eledlr. 

On atu lml'Qflak binam, el altmdan yirmi 
kur&fa b.ıtar ..trJdıimı, fazla miktarda bira ıa· 
tı:,uıdan eld• Meeeif11i heaplrJ1ın perakf.lllde ..atı. 

c111• ba fazlayı baluıaymca ellae pçlrdiğt beı on flşeclen çılamna.
ya çalr1'1p11 stiriyor n f~tılyoru. 

•• 'Myl• .ı tlenM ..ıtp J?:İd~ktir! Uınanz ki hayır! Fakat 940 
se1t•i .. .ı:..ı.aya. yMJ dlllll bhbjmnz şu gıiinlerde göntll lllt.erdt ki 
her ,._.., tst.aulljl kaO.r hil'ttt tem.hl ed~Mhllek hüiıum lRılntnt o1-
1Jlal•iık· . 

JMn. faJı.dkuma, Tkirki1• O.tl,,.aaı k&rplıJ'aoak bir lstthsal 
mulıı&ı ohu.llıjl artık ulafdmJlttt; lnın'IOI tevaU earelerfabl obmu 
.............. ~ .... ~- Mr ml.ctdet c1a.h katkı 
ımk. JbM ,- ld bWım lgla blr YMlfe ol:ardu. Ban.mı ~ ~ 
la& tek ,...ıılkeoellle Mr tik 91Mt yol Mlqor: ın.a.rı •Mttııawlr, bir&. 
,. ....... -.115 • W'lfli'fft ' .. kl .,, 
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Mekteplerde kontrol 
usulleri bir değil mi? 

Yazan : H. DALKILIÇ 

V &U8t bümdaiumuz bir çocuğumuz htanbulda bir mektep
teıdl. Ba mektepte ialebeyi hald.katen p.pıaz bU kon.o 1 

f 
hu ....Vela h.lm8ıf'e ettiğini tslı:dirlc görllyorduk Çocuk melr..""tebe 

• Pi gl&t.I mi, ıa-ea. o gün postayla •eli8ine mekteb idareelndcn ço-

H51i~r~~ 
• ' • ' - ;; ı •• . . ., .. . 

italyadan manifatlfl'a getirmek meselesir 
3,5 milyonluk borç 
Torik ile ödenemez 

.Ankaradan gelen malQmata ~ 
mWld tqldlAtı hakkında Da~ 

vekıllctf yeni bir kanun projesi ııa

zırlnnu§br. Buna gı5re, mUlld te§kı· 
lAtt 17 rnmta.ka valiliğine aynlacak. 
her mmtaka valisine birkaç vali ..,_ 
Ianacaktır. Bu meyanda. Ankaı'a 

mmtaka villyeUer:inden biri olacak 

Mulkt teşkilat 
17 mıntaka valiliğine 

aynbyor 

1 
-ı-Pi geldljbd lhtsr ec1ea bir matba teskere geliyordu. 

Mektebe gltmedlll zamuı dahi ayni cllkbt ve sUratlc 'eli ~ 
ı.e.cJar edlllyorchı. Sonra. talebenin gerek tamll sepbıde, ı;erell: 

l 
monlblde bir aJmakbk g6rtUtir görUlmes hmıen vellst haberdar 

italyanın ltliring hesabı yazıldığı gibi 6 bin lira 
tleiil, 3,5 milyon liradıT. Bu kapanmadıkça ıim
tlif.Uı ancak Jö'f1izle mal getirmek mümkündür. 

ihracatımızı fazlalaştırmak için 
.,.. Krqehlr, Çankırx ve Yozgat "f'l1A- , _________ ....,. 

edDIJOI', _... k1ıiırelll ~ \'ellslle tmwıa ı;edyordu. 

Ba mallbl, oocakJan 0zemıo hlç ıupbesız tııriycn he_r baba n ltalyaya bir heyet gidiyor 
g9G8k vellıll için tok ba.-M ve mltesslr bir stst8n oldoguna ~P- / 

ı 
ı. J'Oktv. ,~ Almanya ile memleketimiz ara.. 

Bir dıllfa meldeb W... e ' • ..-111 ller llelmndan ....,,,. bir smdıaki ticaret itlerinin durması 
lııoatırole Wıl ~ ......... bir....,. Wl'dlğl gibi. toetlk il- • üzerine yeni ntısadi münasebet. 
wtade meldeb ldareslle velbaln ~bir &kat Te lht.tıı~ ler temin etmek maksadile ıtaı-

1 m f9W ilt - ~ bir •alcltir. yaya giden manifatura ve demir 
.. tacirlerimizden bir kısmı bugün ... i Erkek olsun, im otnn, ~-lılfllmc1e böyle PP r, ! 0 - kü konvansiyonel ve eksprea 

1 l'lllıaM, -....Jı bir lrmıtroh111 lllecllibrl görmek hem çocugun trenlerile şehrimize dönmü!ler .. 

l 
monl, lama ftllnJn ~ ttzerlnde mtlspct t.eslr yarııtııcak malıl- dir. 
,ettedir. Jlalbald vellsl bulancJulaınoz pocuğmnozu diğer Lir Bunlar, .kcndilerile göriifcıı bir 
mektebe -.klettık. muharririmizıe fU izahatı vermit-

Ierdir: 
nu mektebde ~ele b6J1e maNn ob:nadıjmı gördük. .. İtal f b...:ı.-1 ril 

~ . - yan a ~UL4Ua e yap .. 
j Çocnlk mekt:ebe gitmediği amaa, )'iae, fU k6hıle usul ''etıhlle, • ğunız temaslar nazart olarak 

l
• blrka.ı; gtbl gegUkten soma.. vellalncha bir temkeıre ı&tmüyor ld bu- tam bir anlatma ile n-eticelen.miş-

nan amh •• .._.. lllllaima 1Jlr Jcıonhol olchlfa• bba1 etmek tir. Fakat bu anJapnalann tatbik 
kolay de~, mevki.ine konulabilmeai, blokaj 

Mekteplwlds Weltt 911e11114e c1aima toculma Telillle hemen vuiyeti düzelinceye bldar hü:kft.. 
• ' metimWn akreditif yoliyle mal ! ıtilrab geoe1111.,., dalııal" llJmlk Mr ır.tnı.,....... Mla ihmal ıetimwni,.. imkan venDMine 

1 etmemelldlıt•. bağlıdır. 
i 9ocaia )"&iniz mektebin kollt:rul etla..ı blgblıo zamaa kifi ol- ! İtalyanlar, memleketimi.ale it 
: U1J1ao&ğmı blnd etmer17f>:. ı yapmilğa Ç:Ok hararetle taraftar 
1 olmakla beraber, blokaj vuiycti 

Çumburiyet 
· Yunm Nadi. "Şimeodi:ferlerda 
80I1ra kara yollnrı., adli maJre'L 
mnde programı dalresfnde yapıl
ma.sına devam olunan otmendlfer
Jerlmlzin ana h&tlan Uanal olun
muş gibi olduğunu, Kara.den.izin 
'.Akdenize ve memleketin p.rbmm 
ıarkli rfağ1amıu§ buıundtiiunu, de
miryohl alyuetimlzln muvaffala • 
yetl ,.. flDJyatt bize easen malftm 
olan ta hakikati blltttn ehemmiyet 
'Y8 ac*lılıYla anlattığım bydedl
yw: Dem.lryollanm, onlarm geç
tikleıt )'WlaiD h• Dd tarafmda 1-
• .ttf!t kadar derin mmtablara 
.,. ba mmtakalan demlryollarma 
1ıaitıYazı kara yollan. Muharrir, 
bmum da bir siyaset ve bir pro -
pam hallnde tahakkuk ettirilmesi 
lhmmmıu btltlıı kat'iyet ve ptlrUL 
itUzHlftl ile ımlmmt bulunduğumu
-.ı. memlekette çok erken takdir 
..ıunmue bulunan bu ihtiyacın ye. 
ebe kıılura ~ olduğu
nu. J'Ol illerimJzl artık huınnt fd.
nterte devlet faaliyeti arasmda 
~ ed1lımJ bir halde bulun. 
durmamak n Tllrkiyenin bUtlin 
yollarmm, UpkI şlmeodifercfllti
mizde tam.im ve tatbik edilen gfbi 
bfr ım>srama m1lstenit bir l!llyaset 
olarak doğrudan doğruya devlet 
eline aJmmn"ı artık bir uıııret ol
(fufmıu tebarüz ettiriyor. 

·~eni Sabah 
HUaeJia Cahid Ya!~, bugib:*il 

makalesinde, btr lngtUz meemua
lıile bir İtalyan guetesi arasında 
cereyan eden ufak bir münakaşa
<ıa.n bahaetmektedir. Bu milJıaka.. 
~ mnsua İngiltere ve Fran.
ııanm hSl"b hedefleri hakmda İ
talyan gazet.eltnin bir yazım ve t
taıyanm harb haricindeki bugilnkU 
:vazlyeUnJ. tahlil eden İngiliz mec
muasmm mlltaltalandır. 

Muharrfr. b11 milnakaşayı nak
lettikten aonra İtalyanın Akdc
niuiekl vaziyetini tahlil edi~or ve 
15Byle diyor: 

"Bir aralık eıaki Roma lmparıı-
1ıaduğu mframıl dava ederek bü
t9n Akdenf:d kendi havuzlan gibi 
tesahübe kaıtmq olan İtalyanlar 
orada hayat! haklarmt temin ede
cek bir muvuene ile iktüa cttiklc. 
rl takdirde Umld ederiz ki, ne Ak
dmizde ayni derecede mukaddes 
hayat! menfaa.tlerl olan sair dev
letleri kul'kulandmrlar, ne de de
mokrasilerin mftmanaat:lne uğrar
lar.,. 

~an 
lıt. Zetertya Sertel bugilnktt 

makal.snde fhtlt!ra kaf6I alman 
tedbirlerden bahsetmektedir. 

Muhanir, Ticaret V ekillnin Os
manlı İmparatorluğu gibi bir jan
darma hUkftmet tedbirleriyle de
ğil, iktısadl esaslara güre hareket 
ohmacafl yolundakl beyanatı ve 
buntı takip eden kararlan gözden 
geçirdikten sonra ithalat tüccarla~ 
rmm aralarında kurncakla.n limted 
ıirketıerln bqına Ticaret VeU.le
tinln murakabe için bir mOdür ta.. 
yfn cıbnesi yerinde bir hareket o
lacağmr, aksi takdirde bunların 
kolayca birer tröst mahi,•etini ala
bileceklerini yazarak §Öylo diyor: 

'"Fakat bunun için daha pr&tik 
ve daha mUessir bir yol bulmak 
gerektir. Ecnebi şirketler nezdin -
cleld konmerler nasıl zamanla dev
letin değil, ııirketin menfnaticrini 

1 mndafaa eden birer faydasız unsur 
«>lm~lar!a, bu şirketlerin bt!ŞIJla 
getirilecek devlet memurlan da 
yarm bu kont.rom ifa Pdemiyecek 
bit"er kukla haline gelebilirler.,, 

haJledilmeden kliring prtıan da
hilinde mal göndermeğc yanaş -
.. . :yorlar ve bu hususta hiç bir 
ı ikoyu göze alaı:ruyacaklarmı, 
simdilik ancak dövizle mal vere • 
bileceklerini söylüyorlar. Buna 
sebep, olarak bilhassa Almanya 
ile dcaiz ticaret yollan 1ngilis 
abhakaet yüzünden kaparidıktan 
sonra baıta kömur ve demir ol .. 
mak üzere birçok ioticbi madde • 
teri bulmakta güçlük çektiklerini 
ileri sürüyorlar. Tilrldyedaı bil
hassa pamuk ve kömür almak is. 
tiyorlar. Ancak böylece blokaj 
meselesi halledildikten 90ltta yi
ne ldiring yoliyle işe <kvam e .. 
debileceklerdir. 

Maamafib, §imdilik İtalya ak
reditif yoliylc dahi iıtediğimiı: 
kadar demir mamu!atını veremi -
yor. Ancak bir iki aylık ihtiyacı .. 
mıza yetecek miktarda demir mal 
zemeyi vcrr.bilecek! .. rirıi, Cdi~et" 
büyük sipari~leri üç ay sonra 
temin edebileceklerini bildirmiı -
lerdir. 

Hükumetimizin bu mütldilleri 
önlemek maksadile gelecek ay 1-
talyaya 1200 ton pa:nuk ihracına 
müsaade edeceğini itittik. Bu JL 
yialar tah:ı.kkuk edcne İtalya ile 
kliring yoluyla it yapmak müm
kün olacak ve manifatura sıkmtr
sr ortadan kalkacaktır.'' 

Bu sabahki bir gazetenin ttal
yarun hattı hareketini mutlak au. 
rette ldering hcubile i§ görmedi
ği §eklinde gösterme11i ve böyle 
mevcut ol:urvan b "r hareketi tek
zibe kalkı§ması piyasada hayret
le karşı~anmı9tır. 

Yukanda İtalya0an en son ge.. 
len tac;rlcrin de teyit ettikleri gl. 
bi İtalya ldiring yoliyle i§ ya~ 
mağa nazarı olarak hararetle ta • 
raftardır. Ancak tatbikatta ttaı • 

Valat yaya Mfi ihracat yapı.lamamak • 
'Aımn Us, dilnkü mevzua devam tan çri<mıı ola.ıı blvkaj mcacleel 

ballcdilinc.l"Ve kadar .,.. , ... • döra ederek, bir Alman mecmua.smm -., ,,,,,_..., 
Ttlrk - İDglllz ve i'raDstz anlapıa.- mukabilin-de mal veriyor. Kliring 
smı Ttlrk • Sovyet dl)stluğuna sui- ile it göı:maıt için bizden pamuk 
kast aleti olar.ık kullanmalda kaL ve kömür istiyor. MCRlenin içyü.. 
madıfmt, Türk efkA.n umum.iyesi- zü budur. 
n1 karrşt.ırmağa da çalI§tlğım kay- Bu Nıbah malOmatma miiraca
dederck bu iddialara hakikt vazt- ı at ettiğimh Cum!ıuriyet Merlıa 
yeti gözden geç:ircrek cevablar Bankası tanfındm yaprlrmJ o1m 
vermektedir, son hoeaplara pn, TUrk • ttaı. 

yarı kliring heu.plannda lta.ıya -
nm memleketimizden alacağına 
ait blokaj miktarı bir akşam ga -
zeteainin yazdığı gibi 6000 lira 
değil, üç buçuk milyon Türk li .. 
rasr olarak gösterilr.ıektedir. 

Alakadar bazı tacirler. şimdi • 
lik İtalyaya ihrac edilen torik ba
lığr vetair ehemmiyeti ikinci de
recede maddelerle bu blo. 
kajm ima zamanda itfuına im. 
ldn görmüyorlar. Ancak pamuk 
gibi daha çok aranan daha mü -
him maddelerle blokajın süratle 
kaldmlabileceğini ve normal Jdl. 
ring prtlarile İ! yapılabileceğini 
iddia ediyorlar. 

İtalya ile anlqmalarda 
tadilAt yapılacak 
Izmir, 26 - Tüıtiye ile ltaıya 

aramnda mCTCUt 'ft met't ticaret 
ve tediye anlqımatarmm ithal! • 
tın tevsii suretile tadi1i takarrllr 
ettiği ticaret vekaletinden biJ:ii • 
rilmit ve İzmirdeki ithal!t tacir
leri bu miinMebctle dün ticaret 
odasında bir toplantı yapnuıtar • 
drr. 

Toplaotıda fimcliki anlqmada 
mevcut buı püriblerin ortada 
kaldınlmaaı arZUIU iıhar olunmut 
ve tadili temenni edilen noktalar 
tetkik edilmittlr. 

Mibakere için Romaya Mer -
kez Bankası bmir fube1i milde • 
rü Nazif tnan'm da. dahil bulun
duğu bir heyet psecektfr. ttal -
yaya fada ihracat yapıJanlıc o 
nisbette fazla mal alınmam te -
min olunac:ıa1d:Jr. 

Talebe için klinikler 
kuruluyor 

tnaneırtep talebellnln bJak. sa. ... 
dSflerlDt ea.tlJ blr mu&)'eDldla ... 
çtrmak tıaere bz&Jarda 'lıllw JdlDa 
t.emtne bqlammı bulunmaktadır. 

Jhvelft. Üııklldar ve FaUh kazaların
da birer diş kliniği açılmıştır. mis 
kltnlkleri de birkaç gilne kadar ip 
bqlıyacaldardu-. Bu kliııfkler hafta
da tırl glln tedavi !le me§CUl olacak, 
dJ#er gtkılw her mektepte taJebenln 
musyen"8t yapılacaktır. 

Turhan Tan'ın 
çocuklannın tetekkürii 

Am babamız Turhan Tan'm ~l~ 
mü dolayıııiyle gerek bizzat cena
ze merasiminde bulunmak, gerek 
çelenk göndermek, telgrafla. ve 
mektupla tıciyet ederek btlyillt e.. 
lemimizi testiye etmek J{ttufklrh
ğmda bulunan dostla.nmıza. ayn 
ayn teıtekkUre tecssUr ve ıstıra
bmuı imkln bırakmıyor. 

Başta. cenazeyi yürüyerek takip 

eanek lQtfunda bulunan sayını.. 
tanbul valisi olduğu halde ailemL 
zln bu sayılı elemine iftirak edeıı 
9'\'&ta t01ekkilrlerimlzin ibliğma 
ICıtufklr tavuautunum riea ediyo-
ras. 

Mwhamaa Beftkuı Olla 
Zablde ~ ~ TA!f 

;,etleri bu mmtaka vtlAyetlne balla· 
nacaktır. Tunceli vallllğt. ~ 

ttne bln:ıcn vaziyetini muhafaza ede
~k, İstanbul valiliği rnmtak& ~ 
llğl olmıyacakt.Ir. 

Koçuk Sehir 
Haberleri 

* Hal idaresinde ~ yolauzluklar 
olduğu lıakkmdnld ihbarlar tlzer1De 
tallkikatın sonuna. kadar bal müdQr 
muavini Ahmede muvakkten i§ten el 
çektlrllmlgtlr. 

* UskUdarda yeni yapılan maya 
fabrikumm çıtuırdığı maya ile fran
Olıl& Uzerlndeki tecrUbcler muvaftaJı1-
,.u.e netıceıenmı,Ur. 
* Demir ve deri tUccarlan dUD de 

tııııpWıarak kuracakları firketler bak 
landa fikir teatı.stnd• ~ 
dlr. Topıuıtıya bugUn de de-nm cılQ. 
nacaktır .• 

* Ş&ir Mehmet AldtlJı vetatmm 
~ yıld&ıUmtl mnu ...... We J&
rm •balı aaat onda lldlnııüapıd&ld 
kabrinde Uıılveraite geıı9Jed tarafm• 
dan yapılacak merasimde Tl!I alqam 
8a&t be§le tln!veraite aalonundakl Sb
tlfalde bulunmak Uzore Ankara Jtlll• 
-* ı:traat emtttll811 taıebeld umma 
altı kl§fllk btr :heyet §ehrlmbıe pl-

miftir. 
• ~ teftlt laqeti rWl Tn

a ftbst.ızlıtı dal.,.a. telıdUQIG· 
al fatemff, talebi bba1 ohmmUflm'. 
* Belediye memurin ktmda)GDu 

dDll toplanarak tmtuıana sfreD me
mur namsetıerinden aa Jdfl1S mubte
m 1Dml11l'tJ'etlere ~ etmlftlr. 

• tnıdarlar eene bap mGDuebe
tlle pt)'U&ya kUlltyetH mtktaTda fl"
rap çıkarm11tır. ~ 

• Koc;hJnr ctllUnde yem yapdw' 
lllüat Te teüat Qserlne tm 18Ub
..n ıutm.qt:ar. Bu yıl 42 bin - ta 
~ edllm1ft1r. Halbuki ...,.. Jd 
.. miktar 36'500 tondu. 

• Belediye T!caret n Dehlll7e .,.. 
lllletlerine bir rapor ~ .. 
&la ekmüllk 1ıalda7 tıyatıanm ID
clımaaiDl lstemift1r. DabilQ'e -..Jr&. 
Jeti de 'ncanıt .,,wetme mtıracaat 
etmııtfr. Sert Tl!I yuma,ak buğdaylar 
Gzerfnde muhteıft nlııbetıerde llltenell 
bu temUA.t kabul edillnıe ekmek~ 
hmm yirmi para htdfrmek imklm ba.o 

- olacakta. 
• DabD1J9 ..WeU bal ..ıant ft 

ecmebt diplomatik memurlan num
na g11mrllkstlz getirilen otomoblDertn 
b&fka phıslara deTriballDd• ıc.yıı
,.un cUmrüklere haber nrilmutni 
tııeledi)'819 blldirmlfUr. 

• Belediye Jcoopueltflnln tal ıı .. 
aplarmı tetkik eden komlsyon ~ 
nnu hazırlamııtJt", tabedllmektedlr. 
Takmda kougre toplaDacakt:lr. 

* ı.taııbu1dall K~ ~ 
andım makara, utaı1ık beB, 11moe 
tasu toplaml!ğa kıılkıfan 1k1 ~ 
Ye bir Ermeni taclrtıı bu hıı.reketleıt• 
ae mtımanaat edDm1f ve KoDya lll
tfklr komisyonu taratındall baldann
da tahkikata ve takibata bqlaıınq
br. 

• DtlD mubtetlf ~ t*r'
m!ze telgraf maldnesl akııaım, elek-
trtk malzemesi, mantar ve aıc.amt. 

IQld, cam ena, kendir, meıı.ııueat. lıo-
7' Teml1t, mukana, çimento, maa
tar epa, otomobO akaml, l&ltfk .,. 
J&, ipek iplik, n.zelln, radyo takımı, 
tıefıekı! levha, kim~ gübre, tutkal. 
plm!fttr. 

Ağrı 
Yatlb 

"Kara aalaz,, 
istihsali arbyor 

Zahire ilıl'aca~lan dUD 
dasmda fx>plaııarak h~ 
da1'.. arp& .. ça't'dlına .. 
mtıaaade edfhn..S u.ra llaf'I .. 
pttacalı •tnlu bertllde 
Jel'd!P. 'I'OeeaT!aP, •ıı.taftll 

rmdc.n seçtikleri llCkfs ~ ~ 
llftenlD tHhlt e4tcıell ----...... ,,, • ..,. •• ıı 
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soğukta 

derece 
harp! 

Y a zan 

.J•c:k 
'-Ondoır-

• 
4,;; avıran 

ltP'DAL 

A.· 
~da Nantesda Salnte · 
kilisesi bir yangtn neUcesln· 
:tllle harap olmuştur. NU!us

yoktur. 
ika madenlerindeki mesai 
tanzim edl!ll kararnamenin 

~erine Hainant'dakl birçok 
llıadcnlerlnde grevler çıkmış-

Çrede çıkan Neuc Zurcher 
i:azctcB!ııln Bcrlln muhabirl
harp .Almanyaya ayda Uç 

llıııynr marklık bir maara!a 
lktadır. 

ız ve ecnebt vapurları Hin· 
llıanlarma tam bir emniyet 
·dlp gelmektedir. Harbin ilk 
{inde 1160 vapur Hint Uman· 
tırını,ur. 

an başı.·ekllinin mutemedi 
Londrada evinin kapısında 

ile 
0

oldilrUlmUşlUr. Bunun bir 
iııayet olmadığı zannedıliyor. 
tııı ~lddetle aramaktadır. 

1 tatilinde Amerlkada kaza 
olenlerin katt bll{ınçosu 

t. Bunun 387 si otomobil ka-
ıiır. 

lırda b~vekil kabinenin tadl· 
tasu1 t"tmlştlr. Mllll mUda!aa 
• nazırları bir kararname lle 
sevkedllmi!'Ur. 

?lıanyadıı. kalan ve nhlr,.n 
'te avdet mU•aa1rsl alan İn· 
soloııluk memurları Ro· 
gelmişlerdir. 

korunma 

. ~ 
fi' ra. 26 (A. A.) - C. H. P. 

"ıeclisi grupu bugün 26.12.39 
.,ı llkiJi Hasan Saka'nm riyasc

llıutad içtimaını akdettl: 
r nıcde hükümetc;;e alınması 
fi eıen bazı tedbirler hakkında 
'ti" :mebusu Refik 1nce'nin tak

letkik eden grup komisyonu 
ıı Antalya mebusu Rasih 
'ın Türk tütün ve cigarala
Aınerikııdaki beynelmilel 
teşhir edilip edilmediği 

ılaki sualine gümrük ve in-
lıc.r vekllinin ve Erzincan ve 

'Iİ 1'11.lo. bazı nahiye ve köylrrin· 
~\la gelen y('r sarsıntısı ha~

• ~t'lincan mebusu Abdülhak 
• {b. takririne Sıhhat ve İçtimai 

l!ııet Vekilinin cevabı vardı. 
~atneye geçilmezden evvel 
~ak: kürsüye gelen Başvekil 
'ttik Saydam hükümetçe e. 
hazırlanmış olan ikUsadt 

~a kanun layihası fü~erindc 
~umi heyetince mUzakcre 

~'!1 etmesini f&ydalı mUlihaza 
."lli ve bu layiha üzerinde icab 
~tetkikatı yapmak ve alaka-
t\'afrle temas etmek üzere 
~isyon t~il edilmesini u. 
Mr~yetc tekli! etti. Teklif 
, Utan tuvib olunarak ruzna· 
teçiıdi. 
~nıenin birinci maddesin& 
ıt. eden mevzue. dair evvelce 
edilmiş grup encümeninin 

la.dığı rapor üzerine mU:r.ake-
ddı. Birçok hatibler bu mev. 
~"tinde fikir ve mütalea be
~likten ve sorulan ~mailere 

ar vekil \'C raportör tarafm
tevaı:ııar verildikten sonrn i· 
tnaddeye geçildi. 

\ lbevzu üzerinde gümrük ve 
~lar vekilinin verdiği cevab 
lıfassaı izahattan ve söz alan 
'!tin mütalealarmdan .sonra 

ı:.· maddenin müzakeresine 
ı'lldı. 

:Ilı.adde hakkında sıhhat ve 
#ı.ı ınuavenet vekili Dr. Hu

' ata.ş•m mahallinde yaptığı 
t ttr 'Ve mü§ahedelerine müstenit 
,. '\ gerek hükfunet ve gerek 

> Cemiyeti tarafından hadL 
~ l:ııllteak.ip yapılmış olan Ani 

• ~ llıtacel yardımlarla bundan 
alınacak tedbirleri bildiren 

~ tevabları ve bu mevzu üze-
11 takrir sahibinin bazı tcmen. 

'O dinlendikten sonra saat 
ifa ı:elseye nihayet verilmiş. 

Muhareben in R us topraklarına İntikali 

Muharebeye yeni 
bir veçhe verdi 

Yüz Sovyet tayyaresi dün birçok 
Fin şehrini bombardıman etti 

Londra, 27 - Finlandiyadan 
gelen haberlere göre, Helsinki 
mıntakasında sıfırın alunda 25 
derece ve orta ve şimal Finlandi
yasında ise daha şiddetli olan so. 
ğuk yüzünden cephe harekatı a
ğırlaşmıştır. 

Son Finlan<liya resmi tebliğin
·dc şöyle denmektedir: 

''Finlandiya kıtaları, halen Pru 
ni civarında Sovyet arazisinde 
harbctmektedir. Bu nokta, Lado
ga göll:nün 11 O mil uzağında Li. 
yeska civarınca ve Sovyet hudu
dunun öte:si'.ldedir." 

Finlerin Sovyct htıcludumın Ö· 

tesindc ileri hareketleri, muharc. 
lıeye yeni biı veche verr:i; bu -
lunmaktadır. Finler ileri harP.kct· 
te devam ederlerse şimaldeki Rus 
kuvvetlerinin iaşe ve muvasala 
yollarınr kesmeleri pek mümkün. 

dür. 

Diğer taraftan Danimarkada 

çıkan Politiken gazetesinin Fin • 
landiyadaki muhabiri, şimal mün

tehası cephesinde Petsamo mm· 

takasında Rusların kuvvet1erinin 

iaşesini kolaylaştırmak için bir 

dekovil hattı inşasına çalışmakta 

olcl uklarını bildirmektedir. 

isveçte askere 
çağırılanlar 

St-0kholm, 26 (A. r\.) _ Orta 
1sveç bölgelerinin bazı ihtiyatları 
silah altına çıığırılmıştır. 

Askeri mahfiller, bu davetin as
keri kış şartlarına göro talim ve 
terbiyesini temine matuf olduğunu 
tasrih etmektedirler. 

Norveçte 
O lo, 26 (A. A.) - Siyasi mah-

filler Norve~'in Finlandiya lehinde 
faal bir müdahalede bulunmasını 

derpiş etmekto olmamakla bera_ 
her, veliahd prenses 1fart.ha'nm ri
yasetindeki kadın birlikleri, Nor. 
veçte erkekler Billh altına çağrıl
dığı takdirde kadının yardımını te· 
nün için bir komite teşkil etmis. 
}erdir. 

P apa, Kont Cianoya 
nişan verdi 

l'aris, 27 - Papa, İtalya hari. 
ciye nazın Kont Cianoya sulh uğ· 
nında ve Papalık ile İtalya hükQ· 
meti arasındaki münasebetleri sı· 

kılaşttrmak hu"usunda sarf ettiği 
mesaiden dolayı en yüksek nişanı 
olan altın mahmuz ni~nını ver. 
rniştir. 

Berlin Sovyet elçiliği 
müste'!strı a zledildi 
Londra 27 - Bcrlindeki Sovyct 

f ayyare f aaliyeti 
Yüz kadar Rus tayyaresi dün 

de birçok Fin şehirlerini bombar -
dımana teşebbüs etmişlerdir. 

Helsinkide ahali Noeli akşam 
yemeği yemeden sığınaklarda ge. 
çirmiştir. Helsinkiye taarruz e -
den tayyareler, demiryolun11 ta -
kip etmişler, hattın mühim bir il
tisak noktası olan Ruhimakiye 
fazla miktarda bomba atmışlar • 
dır. Sovyet tayyareleri, bundan 
başka, demiryolunun d~ha başka 
merkezlerini, ezcümle, Helsinki
nin 7 5 mil şarkında kain Kuolo -
vayı, Langelma gölü kıyısınitla 

kain Tampereyi, Vipurinin cc • 
nubu garbisinde kain Turku şeh. 
rini bombalamışlardır. Vipurinin 
30 mil şimalinde üç Sovyet tay -
yaresi düşürülmüştür. 

Sovyetlerin dün yaptıkları ha
va baskınlarından sivil halk mü • 
teessir olmuştur. Helsinkiyc 50 
kilometre mesafede bulunan 7000 
nüfuslu küçük Borgö şehrinde 

9 ölü ve 30 yaralı vardır. strate. 
jik hiç bir ehemmiyeti olmıyan 

bu şehir, büyük şehirlerden tah .. 
liyc edilen ibir çok kimselere mel
ce'dir. 

Evvelki günkü hava harekatı 

esnasınl:ia 1 O Rus tayyaresiniQ 
düşürüldüğü teyit edilmektedir. 

Naftadan ayrılan 
mühendis 

ve memurlar 
iki sene taahhüt ve iş 

alamıyacaklar 

Ankara, 27 - Hizmetten aynlacak 
nafiıı. memur ve mUstıı.hdemlerlnin 

yapamıyacakları işler hakkındaki 

lAyiha Meclis ruznamcsine alınmış

tır. Ldyihaya göre umumi ve mUI· 

hak bUtçe ile ida.re olunan daireler 
veya belediyelerde va:z:ifc almış olan 
!ardan ayrı.lınış veya ayrılacak olan 
yüksek mUhendl.<ı, yüksek mimar, 
ve !en memurları a,.nldıklan veka.
let ıubelerlnln \'eya idare ve mUcsse
sclerlnln aH\ka ve kontroıu altındaki 

bütün taahhüt tşlcrinl iki sene mUc.1-
detle ala.mıyacaklar, alanlarla ortak 
olamıyacaklArdır. Nalla şirket ve 
mileS.'!eselerl ret..Ufi kadrosundan ay. 
lılaeak memur ve müstahdemin lııe 

vekAlctin mUraknbcslndekl imtiyazlı 

şlrkeUcnlcn devlet, belediye ve hu
susi idarelere ait olanlardan mu.da
sında tkl sene mUddeUe vazi!e ala
mıyacaklAr \"e i.atlhdam olunmrya
caklardır. Bunıl nrnhRllf hareket e
denlerle bilerek tııtlhda.m edenler Uç 

aydan Uç Mneye kadar hapisle ceza
landırılacaklardır. 

Konvansiyonel ve 
Ekspres trenleri 

Bu sabahki Konvansiyonel ve Eks· 
pres trenleri, tarifell'rlnden ancak bir 

!\efaretinin mü~viri Artakof, va· buc;:uk saa.t gec;: olarak gelebilmiıler-
zifesinden azledilmiştir. Artakof dir. 
28 te5rinievvelde azledildiği halde Bu kadar geclkmmln de sebcbl 
bugüne kadar gizli tutulmuş ve harp vaziyeti de:ıı. Tra.kyada demir
keyfiyet ancak bugün l\loc:kovada yollarının bıu:ı kısımlarmı ııon yağ-

murlar )1izUnden mı basmış olması
ne~redilmiştir. Artakof Alman - dır. 

Rus müzakeresinde bü}•ilk bir rol , St"ller bilhassa Çerkesköy ııe Ç.Orlu 
oynamıstı. ıl arıuımda hatta hUcum ettiklerinden 

.. .• •. trenler buralardan çok ya\·~ ge!;ir-
Ruzvelt uçuncu defa tllml,, hattın auratıe takviyesi l<:ln 
r eisicumhur namzedi ı htı.dıse yerine amele gönderilml~tır. 
Paris 27 _ Yaşingtond~n gelen Bumlaıı başlta J{onvanslyonelln 

1 be 1 ·· R it - .. .. <15:>03 numaralı lokomotifi .Muratııdn la r ere gore uzve uçuncu . . _ ·-· . bozulmmı, yeni makine getirilinceye 
defa reısıcumhurluga namzethgını l kadı:ı.r da. 15 dakika zaman kaybedil· 
koymağa karar \"ermiştir. mıour. 

Müttefiklerin üç 
ayhk zayiatı 
3945 kişi 

Garp cephesinde 
Almanların bir baskını 

akim kaldı 

Pariıı, 27 - Garp cephesinde 
Mozelin şarkında Almanlar dün 
bir baskın yapmı~lar, fakat ha -
reketleri akim kalmıştır. Cephede 
tayyare faaliyeti olmamrştır. 

Müttefiklerin zayiatı 
Fransız kuvvetleri, 30 ilkteşrin 

tarihine kadar 1434 kişi kaybet
miş oldukları halde aynı devirde 
de İngilizlerin zayiatt 2511 e ba. 
liğ olmuştur. 

ingiltcrenin zayiatı şudur : Ka
ra ordusunda kaza yüzünden üç 
ölü, donanmaı:la 2070 ölü, hava 
kuvvetlerinde 438 ölü. 

Fransanın zayiatı şudur: Kara 
ordusunda 1136, donanmada 256 
ve hava ordusunda 42 ölü. 

Denizlerde 
Londra, 27 - İngiliz tayyare. 

leri ıclün Heligoland üzerinde u
çuş yaparak karakol gemilerine 
taarruzda bulunmuşlardır. 
Diğer taraftan: ilk A vustralya 

kıtaları, ingilterenin cenubunda 
bir limana çıkmıştır. Bunlar, ha • 
va kuvvetlerine mensup alaylar • 

dır. 

Dün de birkaç vapur mayna 

kurban gitmiştir. 
Stanholm adındaki ve 2473 ton 

hacmindeki İngiliz vapuru garbi 
İngiltere ve sahilleri açıklarında 
bir Alman tahtelbahiri tarafından 
batırılmıştır. Gemide bulunan 25 
kiiiiderı 14 Ü telef olmuştur. 

Maas ve Kari adındaki iki İs
veç vapuru !sveçe kömür götü -
rürken maynlara çarparak bat • 
mı§tır. Bu iki geminin 36 kişilik 
mürettebatın!aan ancak: sekizi bir 
Norveç vapuru tarafından kurta

rıla bilmiştir. 

İngiltereye gitmekte olan 600 
tonluk Norveç Lappcn vapuru bir 
mayna çarparak batmıştır. M ü -
rettebatı kamilcn kurtarılmııtır. 

Romanya krahnın 
askerlere nutku 

" Ordunun hedefi bize 
ait olmıyanlara göz 

dikmek değildir,, 
Dükre~. 27 - Romanya kralı 

Karo! Noel yortusunu, garb hudu
dundaki askerler arasında Oradia 
Oluj mıntakasında geçirmiştir. 

"An'ano icabı, herkes Noel yortu
sunu kendi ailesi efradı arasında. 

geçirmesi fcab ettiğinden, kral Ka
rol da. Noeli, büyük ailesinin, ordu· 
sunun hariminde kuUa.mı§lır.,, 

Kral tebrikler sıra.~mda ııöyle -
nen nutuklara mukabele olarak 
bir nutuk söylemiş ve ezcUmle der 
miştir ki: 

Biz de o sürü ile birlikte şima
le doğru seyrettik. Hergün 
bir sürü fok öldürdük, derilerini 
tuzladık, etlerini köpek balıkları

na attık O deriler şehirlerde ya~;ı
yan kadınların omuzlarım siısli· 

yccektı. 
Bu, kadınların hatırı için yapı

lan hunharca bir kıtaldi, gemide 
fok eti yiyen kimse yoktu. Bir 
günlük a\·cılığın nihayetinde gü· 
,·crtelerimiz p::>:stlarla ve et yığın· 
larile doluyordu. Etrafa sıçrayan 

yağlar \'e kanlarla yer, kayp.1k· 
la~ıyor, güverte oluklarından kıp
kızıl bir su akıyordu. Direkler, 
ipler, parmaklıklar hep kanla mü· 
lemma o~uyordu. Gemidekiler tıp· 
kı kasaplar gibi üstleri başları 

kan içinde, kolları sıvalı, harıl 
harıl vurulan o zavallı. güzel hay· 
,·anların derilerini yüzüyorlardı. 

Sandallardan gemiye çıkarılan 
postları saymak, yüzme işine ne
zaret etmek, sonra da gü\'erteleri 
temizletip her şeyi yerli yerine 
yerleştirmek benim yazif emdi. 
Buna hem ruhum, hem midem is· 
yan ediyordu. Maamafih bir ta· 
raf tan da bir sürü adamı idare et
mek, onlara kumanda etmek be
nim için faydalı oluyordu. Pek az 
olan icrai kabiliyetim inkişaf e
diyor, yava~ yavaş sertleşiyor, er· 
kekleşiyordum. "Hanım abla,, 
Van Yeyden için bundan daha iyi 

bir şey olamazdı. 
Yavaş yavaş anlıyordum ki ar

tık hiçbir zaman tam es'ki halime 
rücu edemiyecektim. Beşeriyet L 
çin be !ediğim ümit \'e iman Kurt 
Larsenin tahripkar tenkidine rağ· 
men sönmemişti ama benliğimde 
bazı değişiklikler de olmamış de
ğildi. O, bana, o ana kadar cahili 
bulunduğum ve daima kaçındığım 
hakiki hayatı göstermisti. Hayatı, 
yaşandığı gibi görmeği, ona daha 
yakından bakmağı öğrenmiştim. 
Dimağ ve fikir ülkesinden harice 
çıkarak mevcudiyetin, hayatın 
muhtelif safhalarına paha biçme

~e başlamıştım. 
Av saha;;ma girdiğimizdenberi 

Kurt Larsenle temasım arttı. 

Ha\'anm müsait oldUb'U günler 
tayfanın hep i sandallarla denize 
açılıyor, koca ~emide Kurt Lar
senle benden başka kimse kalmı
yordu. Tabii Tomas .Negriç de Yar 
dı, ama o adamdan sayılmıyordu. 
Bu zamanlarda gemiyi iki kişi ile 
idare etmek hiç de kolay değildi. 
Gemiden indirilen altı sandal bir 
yelpaze 

0

gibi denize doğru açılıyor, 
bir müddet sonra rüzgar üstünde

ki en baş sandalla rüzgar altındaki 
en son ı;andal arasındaki mesafe 
10 milden 20 mile kadar tehalüf 
ediyordu. Sandallar bu açıklığı 
muhafaza ederek La ortalık kara. 
rıncaya kadar yahut da hava pat
layıncaya kadar avlanıyorlardı.Bi 
ze düşen ,·azife rüzgar altında· 
ki sandalın epeyce bir me$a(e rüz_ 
gıl.r altında seyretmek ve ha,·a pat· 

ladığı takdirde sandallara. rüzgıı.n 
pupadan alarak kolayca gemiye 
gelmek imk~nım ,·ermekti. 

Sıkı bir rüzrrarda, Gbo~t gibi 

"- Hudutta bekliyen ordunun 
hedefi bize ait olmıyat §eye göz 
dikmek değildir. Romanya ordusu. 
nu sevkeden, sulh ve Romanyaya bir gemiyi iki kişinin idare etme· 
ait olan her şe;ı.in müdafaası eme- si, dümen tutmac:ı, sandalları göz
lidir. Bu hristiyan yortusu gününU lemc•i, yelken çekip yelken indir
intihab ederek, askerlerime, en mesi hiç de kolay iş değildi. lki 
hararetli temennilerimi ve kahra.. kişiye yüklenen bütün bu vazife
manlıklanna olan imanımı ifade et- ı leri öğrenmek, hem de süratle öğ· 
mek isterim.,, renmek mecburiyetindeydim. Dü-

Bunu müteakip, lı:ral Ka.rol ,.e men tutmağı öğrenmek çok kolay 
\"eliaht öğle yemeğini asktrlerle oldu. Lakin direklerin tepelerine 
beraber karavanalarda yemişler - tırmanmak, vücudun bütün ağırlı. 
dir. Kral kadehini, gece gündUz ğını kollarla çekerek ip1ere çık· 
memleket hudutlarını bekllyen aıs- mak epeyce zordu. 
kürler §erefine kaldırmıştır. Asker. !\faamafih kısa bir zamanda btı 
ler, hUkUmdan, uzun uzun ve ha - nu da başardım, Çünkü Kurt Lar· 
rarcUe alkışlamışlardır. senin nazarında temize çıkmak, 

dımağın haricınde de çalı~rak 

ra;amağa hakkım olduğunu ona 
isbat içın içimde şiddetli bir arzu 
yanıyordu.Hatta o hale gelmiştim 
ki direklerin tepesine tırmanmak· 
tan, o tehlikeli irtifalarda yalnız 
bacaklarımla tutunarak elimde 
dürbün, denizi araştırmaktan zevk 

' almağa başlamıştım. 

Gene bir gün sandallar denize 
açılm15lar, sılah sesleri gitgide u
zaklaşmağa ba5lamıştı. Hava ~k 
güzeldi. Garptan gayet hafif bir 
rüzgar esmekteydi. Biz en rüzgar 
altındaki sandalın rüzgar altı isti· 
kametine sokuldu~rumuz sırad~ 

hava büsbütün kalmı~tı. Direğin 
tepesinden sc~·rediyordum. San• 
dallar kara çıkıntısının arkasına 
kı\Tilmışlar Ye birer birer gözden 
kaybolmuşlardı. Hafif hafif salla· 
narak çarşaf gibi bir suyun üzerin.. 
de kalmıştık Sandalları takip et• 
memizc imkan kalmamıştı. Kurt 
Larsen cndişelenmeğe ba~ladı. Ba• 
rometre dü;iüyordu. Şarka doğru 

gökün aldığı vaziyet ise hiç hoşu· 
na gitmiyordu. Mütemadiyen o ta 
rafa doğru bakıyordu. Bir aralık 
bana: 

- Eğer o istikametten patlak 
\"erir Ye bizi sandalların rüzgarüs· 
tüne atar:::-a korkarun ki gemide 
epeyce bos ranza kalacak, dedi. 

Saat on bire geldiği zaman de· 
niz de bir ayna kadar durgunlaş
mıştı. Bir hayli şimalde olmamıza 
rağmen öğleyin tahammülfersa bir 
~ıcak ortalığı kavurmağa ba~ladL 

Hava ağırdı; sıkıcı ve boğucuydu. 
Bana, eski Kaliforniyalılann 

''Zelzele havası,, dedikleri havayı 
hatırlatıyordu. Onda öyle meşum 
bir tehdit saklıydı ki adam fena 
bir ~yin \'ukua gelmek üzere ol. 
duğunu izah edilenıiyecek bir tarz 
da seziyordu. Yavaş yavaş bütün 
doğu istikameti bulutlarla kapan
rnağa başlamıştı. Bunlar insana 
cehennemin üstünde kaynaşan ka· 
ra dumanlar hissini veriyordu. 
Hafif sallantımızda devam ediyor 
duk. Ortada rüzgar yoktu. 

Kurt Lar~n: 

- Bu geçici sağanak değil, de
di, tabiat art ayaklarının üstünde 
şahlanacak ve bizi sıçratıp dura.. 
Hump, sen yukarı tırmansan 

da gabye yelkenlerini laçka etsen. 
- Fırtına patlayacak diyorsu

nuz, halbuki biz gemide iki ki~i· 
yiz! 

Bunu protesto mahiyetinde sör. 
lemi~tim. 

- Fırtınanın ilk nefeslerinden 
istifade edip yelkenlerimiz para. 
!anmadan sandallanmmn yanına 
gitmeliyiz. Ondan sonra ne olur 
olsun. Direklerimiz dayanır. Se· 
ninle ben de dayanmalıyız. Ama 
korkuyorum ki sırtımıza lüzumun 
dan fazla yük binecek. 

I tavadaki !'-Ükunet devam edi· 
yordu. Yemeğimizi yedik. Üzün
tü içindeydim. Denizde, ilerdeki 
kara çıkıntısının arkasında on se.. 
kiz can vardı. Kara bulutlar ise 
kocaman bir dağ silsilesi heybeti· 
le yuvarlana yuvarlana üzerimize 
doğru geliyorlardı. Kurt Larsen 
vaziyetten katiyen müteessir olma 
rnıştı. Onda farkedebildiğim bil· 
tün değişiklik burun kanatlarının 
biraz kıvrılması ve hareketlerinin 
hiraz daha sertlenme$inden iba. 
retti. 

( Deı•amı tJar] 

llkmekteplerde 
trahom 

tstanbula civar kU&Jardaki btıZr 

tlkmekteplerde trahom valtaaı J'6rül· 
dUğU ma~rite haber verllml~lr. Ha.ıı· 
talık va:z:ly~U tesblt' edll!!Cf!k n tra
homlu çocuklar tecrit edilerek tedl\· 
vl altına alınacaklardır. 



F ranaız müstemlekelerinden amele getirilecek ı 
Parb. 27 (A. A.) - Ziraat nazın Kenll, amele f1kdanı dolayn!i· 

le :islihsalatla. uğranılan müşkülata müteallik olarak ayan ınecliaindc 
~ apılan tcnkldlcrc eevab vererek hükfımcUn müstemleke lmparator
lujupdan nıühiın miktarda amele celbetmck tasavvurunda olduğunu 
söylemiştir. 

Rus -Fin harbi 
Almanyadaki tren ka~asında ölenler 

Roma, 27 (A.A.) - Rusların 

gerek Petsamo cephesinde, gerek 
Ladoga gölü şimalinde ve gerek 
Kareli berzahında Finlandiyalı • 
ların mukavemetlerini kırmak i -
çin yapmı§ o~Jukları teşcbbiiale -
rin akamete uğramış olduğu te. 

BerHn, U (A. A.) - Bu aym 22 sinde Rudolfszcll - 1'..,riedrich. 
sh&fen demiryolu iizerinde vukua gelmiş olan kaza neticesinde 99 ki
şi ölınüatür. Ölenler arasında bir te!trenlc bir makinist vardır. 82 
de yaralı vardır. Sevkiyatı idareden mes'ul olanlardan iki kişi tevkif 
olwımutlur. 

eyyüt etmektedir. 

Şiddetli fırtına 
başladı 
(S., l&J'afı 1 iDcldcJ 

ıniştir .. Bilhassa Ereğli Jimanile 
imali Marmara limanJannın faz

la zarar gördüğu tahmin edilmek· 
Ledir. Alakadarlara kaza haberi 
relmemiştir. Geçcnki fırtına ~·ü. 

zündcn geciken Ankara vapuru 
bugün limanımıza gelecektir. 

KIZILIRM.4.K FACIASI 
inopta batan Kızılı,rmak ,·a· 

puru fada ma ait ~hrimize henüz 
tafsilat gelmemiştir. Sinoptan ge
len haberlere göre, Sahilde bula· 
nan ddrt gemıcinin cesetleri dün 
buyük mera imle gomülmu~lür. 
Bütün Sinop halkı mera ime i;i. 
rak etmişlerdir. 

Dört gemicinin mezarlarına 

Parti, Beledi} e. halk \e denizciler 
tarafından çelenkler konmu~tur. 

Bu sabahki ''Yeni Sabah,. gaze
tesi batan Kızılırmak vapurunun 
4 mil süratte olduğunu ve bu yüz
den sigorta dn e:filmedi~ini yaz· 
rnı~tır. 

Yaptığımız tahkıkata gore, bu 
haber tamamen yanhştrr. Liman 
reisliği 8 mjlden as.'lğı süratleri o_ 
lan gemilere sefer müc:aadesi ver
memektedir. A)rıca geminin sigor
tasız olu~ da tabiidir. Çünkü he-

J H Ad • J • Rus tazyikinin en kuvvetli ol -

1 

Q l S e e T l n duğu Ladoga gölü şimalinde Fin. 
landiyalılann hatları katiyen bo. tef s; r; zulmamış ve vaziyette istikrar 

_ ·hasıl olmuıtur. 

( Baıtarah 1 inçicle) Kareli berzahında Finlfındiya 
Neteklıu Ticaret \'ekilimlz Nunıl kuvvetleri, muvaEf.akıyetle taar -
Topçuoğlu g~en gün ~azctecilcre ruz:larına devanı etmektedir. 
urdlif beyaaatta: ''Almany• ile Petsamo mıntakaliın<la FiHindi. 
Wr ticaret aaJ&flJUlSI )".,...ak içln yalılar şehrin garbfnde kuvvetle 

Berlla bükümetladeo tf'kllf bt>kli· tahassun etmekte kalmıyarak çc. 
d idi ı te muharebeleri yapmak suretile yonaz.,. enı r r. 

Bununla beraber Türkiye Ut> Al. 

manya arumda yenJ bir tlcattt 

m•ka\'f"~ yapmak, baıılan tara

fmclan tahmin edildi~ kndar, ba
!4lt de df'ğlldlr. ('ii•kli Tirld)'Wn 

böyle harb i(lade olan Almııoyaya 
\'erebllee"~ maUara mukabil on
tlu Mcıdlği malları alıp alamıya. 

~· belll de~ldlr. 

. \lıııun~ a ile Türki3 (' arasında 

Tuna ,. Karadeniz yolu bitaraf ,.e 
emin bJr nakliye 'asıtıuıı hizmetini 
göreblUr, bu yoldan iki memleket 
arasında lkh!ıadl mübad~le imkin
ları bulunabilir. Ant'ak bu lmkin
lar, alaeağı malları dödzlc ödlye. 
bllttek ,·azlydte olmıyan Alman
~·aam fllli 'e hakiki Hnttc tediye 
kablUycUle mabdud bulunduğunu 
anatnuurıak llznnıellr. 

llı\SAS KUM~'Al 1 

düşınan1 ağır zayiata uğratmış -
lardır. 

Finlindiyalılar, bilhassa mcr -
kezi Finlandiyada hayranlığa şa. 
yan bir kahramanlık göstermiş . 
lerdir. Zira gerek adet gerek si -
lah itibarile ken•Jilerinin beş ve. 
ya altı misli kuvvetli olan bir 
dü§manı evveli püskürtmüşleı· 

ve müteakiben maglı'.'ıp etmişler • 
dir . 

Bu mıntakada Rus kıtaatı hu
duda doğru çekilmişlerdir. 

Fin tebliği 
l!ef.sjnki, !7 ( A.A.) .Finlftn· 

diya yüksek kumandanlığı tara. 
fmdan dün ak.anı n~edılen bir 
tebliğde ş<iylc denilmektedir: 

"Kareli berzahında dü~an 
tanklann. tayyarelerin \e t6pçu· 
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nun hima~esinde_ o!arak birkaç 
kere taarruz ctmıştır. 

Başlıca taarruz Su,anto gölü 
mıntaka ında yapılmıştır. 

J)üşman llaltermaa~, Sakkola, 
Keija ve Volus::.ula civarından bu 
gölü geçmeğe teşebbüs etmi:.tir. 
Bütün bu taarruzlar tardedilmiş 
,.e düşman ağır zayiata uğramış
tır. Düşmandan 5 top. 60 mitral. 
yöz. 5 seri ateşli top, 50 esir alın 
mı~tır. Iki tank i timalden s.-ıkit 

bir hale getirilmişt.ır. Dü man Su· 
\'anto gölünün buzları üzerinde 
700 ölü bırakmı tır ... 

Sovyet tebliği 
Moskoı•a 27 ı A.tl.) Lcnin-

grad ac:kcri nııntakaı;ı erkanı h:.ır. 

biycc:inin 26 ilkkanun tarihli teb· 
liği: 

•'Keşi! müfrezeleri ara~ıncln a· 
tcş teati edilmiı:; 'c bazı yerlerde 
topçu faaliyette bulunmu..,tur. Ha· 
va kuwetlerimiz ke~ir u~uşları 

yapmıştır. .. 

İsveç gönüUüleri 
Stokholm, 27 ( A.A.) Bınler. 

ce l;;\cçli gonu'lünün Fintandiya· 
lılarln birlikte harp etm$ üzere 
şimdiden Finlandi}•aya gelmış ol
duktan beyan eclilmektedir. Bir
kaç fsyeç seyyar ha tanesinin Fin. 
H\ndiya c...<>phe inde bulunmakta ol 
d••ğu söylenmektedir. 

JJcm 27 - Nasyonal Çaytung 
gazetesine göre Finlandiyanın 

kahramanca müdafaası kfiçük dev 
let\ere ümit ve ce aret \'erm\~tir. 
ts,eç ile Non·c~ Finlandiyaya ar
tık fiili yardım:ia bu\un:.ı::aklar· 

dır. 
r Sovyel • Fin harbine dair diğer 

telgraflar 3 iitıcü sayfanıızdadır.) 

tnen bütün gemilerimiz normal 
} aşlarını geçtiklerinden sigorta 
kumpanyaları tarafından sigorta 
edilmemektedirler. 

-,,o-oım-uş-a -bir_...... Yeni bir zelzele felaketi oldu 
irat Speenin batışı 

(Baıtanfı l iacicle) 
zorunun ZI} aımn Jngiliz donan
mm için parlak bir muvaffakiyet 
oldalmm aöylemele cesaret ede
ma.. Bu dya' daha ziyade lngi.. 
Us filoemıun tarihinde misli mes· 
buk ohnıyan bir ac:U taahürüdür. 
Zira qNara lngllis harp gemisi. 
bu kruvu6rü Atlas Okyanusun
.da bir buçuk ay bot yere araımr 
lir w onu ancak tesadüfen bul. 
IBUllardır.,, 

"Kruny Fk>t,, lngim gemileri
nin kullanmış olmakla itham edll· 
dikleri IUiJ obüsler mwlesinden 
tekrar bahsetmekte ve Graf Spee 
bptamnm gemisini IllliliJ ablo
lmlml IDrlamaktan ICİS oldulan
dan dolayı delil. Urugyay hükO
metl~ia ittlhu etmit oldulu hattı 
hanlDet lllbebile batırmak mecbıı
ri'9tinde kalmış olduiunu temin 
~ylıaaektedlr. 

adam,, taksileri 
Bel~P4yeye müracaat 
edilmediği haberleri 

yanhıbr 

Eminönü ile Taksim ve Şişli 
arasında i§llyen taksi otomobille
rinde belediyenin tatbt"k ettirdiii 
ncret tarifesinin toförler tarafın
dan itiraı1arla ka'111ardrğmr yaı
mııtık. 

Bir ıazete, belediyenin bu iti. 
razlardan henüz haberdar olma
dJiı iddia ediyor. 

Halbuki otomobilciler cemiyeti 
reial Hakkı Demir, belediye tara· 
fmdan bu metele için kurulan ko
misyonda tarifelere itiraz edildi. 
lini, bu itibarla belediyenin vaıi· 
yttten malQmatı old~u, tatbik 
olunan tarifelerle zarır edildilfn
den bu prt1arla dolm\11 otomobil 
11ferlubıiıı uzun müddet devam 
edt.miyec:tlfni bir muharriritnbıe 
16)'Jemittir. 

( Baıtarafı 1 incide) 
Ankarara gelen malumata göre 

zelzele bilha~sa Tokat, Sı\'as \'C 

Samsunda çok şiddetli olmuştur. 

Bu iıç vilayette insanca zayiat da 
vardır. 

Tokatta halk.evinin, ziraat ~ 
kamun ve bir camiin minaresinin 
yıkıldılı haber veriliyor. 
Sanıutı Sıvasta bütün kualaf9 

da hiMedilmit. birçok hayvan da 
telef olmuttur. 

Y oqatta, ve Samsunda sanın. 
tı iki defa hilMClilmiftir. 

Amasyada zelzele ikisi çok şid· 
dttli olmak üzere yedi defa ot· 
mu§tur. Bazı evler, dıvarlar, mi· 
nareler yıkılmııtır. NQfusça zayi. 
at yoktur. Bolazk6f ve Ezine na· 
biyelerile civar köylerde de hasr 
rat vır<lır. 

Ankara da 

..!.'!!.~ .. ~J!e~~a .. 

Zeılele AWl'lda da bissedil· 
mif, fakat hasar etmamııtır. Bu 
unmtdann birincisi gak IOnllüt 
w sut ikiye bet kala .olmuıtur. 
Yanm şaat IOllfl. J>ir sanıntı, sa.. 
at üçte ve bette birer sarsıntı daha 
duyulmuetur. 

Son mal6mat ........... ,..... 
GECE VARiSi KONTESi 

CLAUDETr COLBERT ·DON AMECHE 
.,. ,,., bü.1iilı ~ız 

lli ...... t .... illa V .. t J>İlaeF

M.tro Januıl'm en •n lwıNTl.,.i 

Anmo, 11 (H....,,.) - Bugün 
saat on ildye kadar Dahiliye v. 
klletine ıelen malOmata ıa.e 14r 
ceki 1ellele y{lıilnden Tokatta 
Halk.evi, Ziraat blnkıu, linmıa 

binalan ydolınııtır. Tokatta tlm
diye kat iki MCl ve dört yaralı 
olduiu esbit edilmiıtlr. 

,_,,,, BUGUN MATINELl:..RDEN iTiBAREN -111111 

'~-~~~!!!~~· 
takip edilen ~ ........ 

f<E}tJL GÔLGE 
s.,, ~ 11 filmleri lıalıromanı 

BUSTER CRABBE 
Olila. ..... .. *tle ..... -..,.... ..,._. dalatet v• 
..... , 'rsia ,. ....... .. ............. 41irit ..... c .......... 

.... ..,. .u. ... ..... 
KISIM TEKMiLi BiRDEN • 

Samsunda dort yaralı \'ardır, 

beş altı ev yıkılmışhr. 
Orduda da yıkılan binalar 'ar. 

dır .. 20 yaralı tesbıt ooilmiştlr. 

Rcf ahiyedc de hasar \'C yaralanan· 
lar vardır. 

*** 
ieı..ıe hakkmda bu sabah Kan-

dilli ruatbanesinden aJdıflmız ma
lbıat tud111: 
''- Zebele dün gece saat 1 i 

elli yedi buçuk dakika geçe ol. 
muştur. İzmir, Kqehir zelzelele
rindtn ~k Pldetlidlr. Zellelenin 
merkezi bir tehre tesadtıf ettiği 

takdirde buraııDı tamamlyle harab 
olınut b11l11amuuu tahmin ec:Uyo
ruı. Mesafe lJetlmlz zelzele mer
kezinin 450 - :SOO kilometre uzak. 
ta oJduiunu ptermlttir.,, 

------------------------
Milli Saf 
Kaysarıde 

<Battanıfı 1 İllcide) 
...ıllerinl kabul ederek dilık .. 
terini ımın madıya dinlfdiler. 
HahçıJar, pqtırmacılar tuhafiye. 
eller, çiftçiler, tM.klır, ayakka
bıcılar, g'lfııu iıtldildıri ricaıa. 

mu arılttller. llWI '9flmiz, 
Xa)'tfti kllcluılannm it hayatına 
Ye umumi bly&ta cfı'mekte ce • 
cikmeıııcltri ve kız Ç('Cakluınm 

ilbatktepmı IOIU'a tÜIÜe de • 
.... etlneleri liisumu tlnrinde ... 
hemml}'ftle clurdullr. 

Yonca tohuıııu temblenıe iı • 
tuyomanu ıeıaı MilU §efimiı 
bu busuata izahat alclılar. Bura • 
dan kız enıtltiililne ıf dildi. Gen5 
Jnderııı tl itl•ri ıörüldU, haıır • 
ladddan çay içildi. 

Son ziyaret Kayteri dokuını 

kcımhinaımı oldu. Kombina mu. 
dUründen gerek buranın ve ce • 
rek diier menıucat fabriıkalan • 
mmn umumt vaziyetleri hakkın. 

4a bahlt alclıJar, Fabrikada ye • 
tİllSÜt olan ıenç uttalar lnönü • 
nün bwıurUftl ıellp •ilerini a .. 
penk arbdaflannm tuimlerini 
arzettllu. Saat lZ.30 da kombi· 
naden ıynldılar. 

Husuıt tren Aat 13 de Mılıt f 
yaya doğru hareket etti. 

Neşriyatımızın ha 
olduğu anlaşıldı 

(Baıtarafı 1 incide) 
yaptırmış ve neıriyatrmızın haklı 
oJdugu, belediye depolarındaki 

fiyatların indirilmesi lazımgeldigi 
neticesine varmı§tar. 

Yazılarımızın ilk tesiri, Kadı . 
köyle İstanbul tarafı arasındaki 

fiyat farklarının kaldırılması ol • 
muş ve dünden itibaren bu yol -
da tatbikata geçilmiştir. 'Fakat 
meselenin en mühim tarafını tcş. 
kil eden Karabük kömürlerinin 
pahalılığını iıale etmek için daha 
esaslı tetkikata lüzum gören be
lediye iktısat müdtırlügii bu hu • 
sustaki çalısmalarını. gazetemiz • 
de çıkan tetkik yazısını gözönün
<le tutarak bugün neticelendir -
mi~. nihayet beklediğimiz tenzilat 
kararım vermiştir. 

lktısat müdürürü, 
beyanatı 

}}undan fazla tenziUt 
mıyacagı kanaatindeyiz. 

Sömikoku da, istanbUl 
daki fiyatla yani 23.5 Jirt 
tmyorı~z:. 

Piyasada kömür bolddf 
diye nazımlık vazife.ini 
devam ederek fiyatlarıtl 

zaman arttırılmasına 

vermiyccektir." 

Eeledıye kooperatı 

tetkıkatı 

peratifi muhase
becisi de., neşri. 

yatımızın haklı 

ve yerinde oldu
ğunu, ilk fiyatla. 
rın tesbitinde i. 
şin yeni olmasın~ 
dan dolayı hata 
yapıldığını, bulu

Bclediye İktısat Miıdürü Saf • nan veni nakil UelNli~e 
fct, gazetesinin lıu mevzu üze. kompi~ezonu ile d~po•: 

da haldıa• rindeki ikaz yazmn n memnu. pahalılığın kal. ortala" 
niyetle bahsederek tenzilat ka • dmldığını. piya- twr 

ıarını şöyle izah etmiştir: sada gerek sömi. Hikmet 

".-- Kömürün nakil vasıtaları 1 
kok, gerek Karabük köıO 

masraflarını azaltmak surctile nin ihtiyaca kafi olduğ 
Karabük kömürünü ton başına lcmiş ve sözlerini gazete 
İstanbul tarafında 125, Kadıköy şekkürlerle bitirmiıtir. 
ve Üsküdar cihetinde 150 kuruş Kömür mevcudu tii 
indirmek imkanını bulduk. yüzünden kapanan Beyoll 

Bugünden itibaren şehrin her makamlığı kömür depOI 
tarafında evvelce 28, 7 5 lira olan mal gönderilmi§tir. 
Karabük kömürünün tonu 27 ,5 Belediyenin. neşriya 
liraya satılacaktır. Bu fiyata, kö- aasiyetle tfazarı itibara 

mürü, alıcının nakil vasıtasına faaliyete geçmesini ve 
yüklemek <le dahildir. indirmesini halka müjdcl 

memnunuz. Fakat piy•" Ga l ı p Efgan 1 ren<iiklerimiz kömür f iy• 
• ,. .. • • • l da daha el'an yarım lira 

Hakıkı huvıyetının yapmak imkanlarının bul. 
teabiti için Polis ı !ereğini gösteriyor. Bu 

Müdürlüğüne getirildi meselenin birat daha tet 
Perapalas otelinde aylarca beda· 

1 -dalı olacaktır sanıyoruz. 
~·a bir ömür sUrdüğil iddia edilen 
Yemenli Galib Efgan! bu eabü 
emniyet mildUrlUttıne getlrllerek 
sorguya çekllmlftlr. Bu zatm ha
kiki hilvifetini anlamak lc;ln. tahkL 
kat yaptlmütadır. 

l4aUim olduğu üzere Yemen htl
kflnıetlnclen plen bir rema! mek
tubda Galib Efpnf l&mlnde hariç
te resmi vazifelerle dolqan bk- &

damm mevcut olmadılr blJdlrllmff. 
tir. 

Galib Efpn1nln h&klld btlviye
tlnl teebit için yanmda bulunan Uç 
gtlıel kadın ela bııgQn emalyet mtl
dllrlüğüne davet edilerek eorguya 
çekilecektir. 

Fınncılar ekmekleri 
kiiıda sarmadan 

satahllecekler 
n.zı flrmcdar aattddan ekmekle

ri kltJda ~ beledl,e 
meaurıan taratm4aD ka4llerlM oe
• kelilmellnt ltıru edeNk Sulta· 
Uımet lıılrbıd IUJh ceza malık•mt
line mOracaat etmftlerdf. Jfthkeaa• 
fırmeılarm ka,ıt buhram ınevcut oı
clutu JOIUDdıt.kl ~ Na.e,. 
llrtlat ve ınmtaka Uear.t mtıdQdQk. 

General Bıyık 
cenaze mer 
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~ tezgihs. yüz marklı~ı 

>-a\'f' kadehleri doldurduktan 
patrona almanca. olarak 

tıtl: 
ra lQ.ı numara nerede? 

*i'nı bunu zaten biliyordu, 
6U öğrenmişti. Hatta. ko· 
diğer ucundaki kapıdan 
doğruya meydana. çı-

t da. biliyordu. 
heyecanmı belli etme. 

talıprak meyhane salonu
ırıt koridora çıkan, kapısını 

IJ.nıan askerlerinden biri 
piyanoyu tetkik edi

ki yt1z marklık banknota 
edilmiş gibi bakıyordu. 
koridora geçip lakayt 

~la kapıyı kapadı. Gürül 
eden ilerledi, sokağa. çı. 

az kapıyı açtı ve kendi
llıeydanda buldu. Meydanda 
ler yoktu. 

a başladı. Olanca kuv. 
ko,uyordu. Kapıya yaklaş

ı~" 'Yinni metre ancak kalmış· 

)"\, 
ıı~de bir 'bağrı§Illll oldu. 

f arkedilmişti. 
ili' nıetre mesafe kalmışken ka
u, bir Alınan askeri belirdi. De.. 
ilf i kendisine doğru koşan bu 

eaşkın §a~ın baktı. Biraz 
·t Yanma bir asker daha gel-
1~~ kapanmıştı. Hayın eğer 
ıı !. evvelden bilseydi bu firar 

~lt>üsüne bu kadar ümit bağ
' belki de teşebbüsten vazge

~ Bereket versin berber bu 
i~ ta askerler bekledi~ni söyle. 
l ı unutmuştu. 

NaWeden: l"cthJ KılHDl!.'Ş 

Alınan topraklarına döndü. Trenle 
mümkün mertebe ~imale kadar i· 
!erledi. OWenburg'da trenden inip 
Bow1:angc bataklıklarından IIo. 
landaya geçti. Kurtulmu~tu. 

SONA DOCRU 
21 şubat 1916 

Fransız mülfızimi üniforması 

giymiş olan Hayın, bir gün evve· 
lindenberi istihbarat te~kilfttına 
mensup diğer iki zabitle beraber 
i~al ettiği büronun kapısını itip 
içeri girdi. Kılıcını, beyaz eldi· 
venlerini çıkardı. Şapkasını masa
nın üzerine koydu. 

Oda arkadaşları peşinden geli. 
yorlardı. Onlar da beyaz eldiven 
giymişlerdi. Fakat bu geçit resmi 
kılığına mukabil ayaklarında çiz· 
me ve srrtlarmda seferi elbiı;c ,.a~ 
dı. 

Zabitlerden biri: 
- Böyle bir zamanda evlenmek 

tuhaf fikir değil mi Hayın? dedi. 
Alsaslı, dalgın, cevap verdi: 
- Tuhaf mı? Hayır. 
- Nasıl? Siz harbin böyle en 

şiddetli bir zamanında bu kızca
ğızla evlenir miydiniz? 
Hayın irkildi, kızardı. Sonra 

kendini topladı: 

- Evet. 
- Siz ne derseniz deyiniz, ben-

~ harp _manında izdivaç mera· 
simi çok can sıkıcı oluyor. Bir ki· 
lisenin kapkaranlık dekoru içinde 
toplanan sekiz on kişi bütün da
vetlileri teşkil ediyor. Sokağın kö. 
§eSinde tramvay bekliyenler biz
den fazlaydılar. 

.r nıetre kaldı. Hayın asker-
tl•ıı birini bir kafada yere ser- Hayın homu ·andı: 
tt · üstünden atlayarak kapıdan - Davetli az olmuş, ne çıkar? 
ııl1 l>e~inde bağrışmalar devam - Ya işin şiiri? Onu ne yapı-
it. !'du. yorsunuz? Evet biliyorum. siz ve 

i!ı' l~t\.ığu yolun iki tarafında ev- §ili .... 
i(rdı. Yol dilmdüzdQ. Peş~ Haym arkadaşının sözünü kes-
ate§ edecekleri muhakkak ol- ti: 

göre böyie battı müstakim - Siir, benim suratıınla mı? 
·J:tlüz bir yolda gitmesi tehli- - Yarın sabahtan itibaren ge. 
fl[di. Yan sokaklardan birine ne burada çahşmağa da karar ver

diler. 

muydu· 1 
iki tarafta evler vardı. - Ya? 
açılıyor, kadınlar teUl.şla - Evet. Siz bilmiyor 

lcri sürüp sokağa bakıyor- nus? 
Yolun bir dönemecinde ig - Hayır. 

~~i giymiş ameleler toplanmii- Bu sıra<ia §ef içeri girdi. Dü· 
~J Ym onların yanına gitti. Ar- §Ünceli görünüyordu. Zabitlere: 
~~cak hali kalmamıştı. Nefes - Arkadaşlar, dedi, Almanlar 
~ sordu: dün Douaumont'u aldılar. Haber 
~.,.~ar beni takip ediyor· resmt. 
ııl ı •vıemleketin yabancısıyım. Odada uzun bir süktlt oldu. Ni. 

-r ~l'apayım dersiniz? bayet Hayın sükQtu bozdu: 
~~elerden biri ant gelen bir -Kolonel, dedi, Almanlara tak-
~~ teklif etti: viye kıta.lan gelmesine her türlü 

Bize karış. Fabrikada olan vasıta ile mani olmalıyız. Size 
atııayı tamir için dün bizi ev- bir pl§.n vermiştim; tayyare ile iş

e ~\iola~rak ıorla topladılar. gal altındaki araziye brraktlmış 
~~'Ilı isimler falan yazılmadığı fedailer vasıtasile demiryollarmm 

2laıarı celbetıniyebilirsln. Fa- tahribini teklif ediyordum. Plan 
ip edenler seni tanırlarsa ~enilmed· "? ~ ımı . 

lP kan1Dl81D-
rJ ·lıimte beraber gelir, i3ten an-
ı ~dığma göre ça:lşr gibi yapar 

~
Sehrin her tarafını arasalar 
fabrikayı aramak akıllarına 

- Plaru dün akşam erkanı har
biyeye kabul ettirdim Haym. Bu 
akşam birkaç fedai hareket ede. 
cek. 

varım. 

~- Bu ıeoe bir rehberle Bel- - Teşekkür ederim Kolonel. 
~a geçersin. Gidenler arasında tabii ben de 

- Siz mi? Hayır, böyle tehlike

H ABER - Ak.şnıa l:'o~ı.msı 

ti~ hartacl:ınbcri D:ıl.ı r!;ü~ üm1c devam eden bölge lmpa.cıı mntla
nnd:ı '.'Ok mıırnffoltı~ elli o.' uni:ır o~·nıyn.n \C ptmın itibarllt' en IJ:ıs

tn giden l• cı-iköy birinci futbol tnlnmı 

takuTiı 

Bu sene Kuleli lisesi sporcnlan askeri lis.elcr a.nu mda. yapı. 
lan spor blrincllfülerindo b\iyük bil' muvn.Halnyet ka.zruıdılnr ve bir 
ook eamplyonlnklan mekteblerlne mal ettiler. l"uka.rkf resimde 
bu aporcn lisemizin şampiyon basketbol taknnile laymetu ltocn.lnrı 
Jtlzbftşı Hü ameı1dln görülmeırt.edlr. 

STADLA A 
Top toplayan çocuk
lar bulundurmalıyız 
Oku~cularımızdan Y. S. imza.

sile aldığmuz bir mektup cidden 
büyük bir ihtiyaca temas etmek
tedir. Bunun için haklı bu1duğu.. 
muz mektubu aynen derç ve naza· 
n dikkate almmaı;mı temenni cdi· 
yonıı. 

Beden Terbiyesi umum müdür
lilfündm bir 1ica, 

ikinci devrelik ~lanna baş. 
larken çok elzem olan bir şeyi ri· 
ca etmek istiyorum. Hem seyirci· 
ler ve hem de sporcular için çok 
yerinde olan bu ehemmiyetsiz gibi 
görünen Met nedense bizde tatbik 
edilmiyor. Birçok ecnebi memle
ketlerinde maç yapan sporcular ve 
idareciler bunu pekfılft bilirler. 
(Top toplayıc çocuklar) .. 

Seyirciler arasında bunlara 
müjdeciler tabir olunuyor. Altı ta. 
~ on beş on altı yaşlarında be
yazlar giymiş, çocuklar maç saa· 
tinden iki dakika evvel sahaya çı
karlar. Birer tanesi kalelerin ar. 
kasma, ikişer tane de taç hatlann:ı 
geçerler. Bunlamı hemen arkasın· 
dan hakemler biraz sonra da o
yuncular çıkar. 

Avt, korner, v_e taç olan toplan 
bu çocuklar süratle getirip oyun
cuya verirler. 

Yukarda da söylediğim gibi bu 

i§ birkaç bakımdan çok mühim. 
dir. 

Bımün oytincular tQp almak i· 
çin bazan seyircilerin yanlanna 
kadar gidiyorlar. Kendini bilmi· 
yen bazı, seyirciler de bu oyuncu· 
larla alay edip ku.dırıyorlar ve 
sporcu buna elbette sinirleniyor. 

Birçok defalar da oyuncu çizgi· 
den çıkan topu alacalanış gibi bi· 
raı gidiyor almadan dönüyor. Se
yirciler tarafından yuha sesleri 
yükseliyor. Bir başkası gidip alı
yor; aradan farkına varılmadan 

bir hayli zaman geçiyor, bilhassa 
galip tarafın kalecisi topu almağa 
gidip bu arada kazaen aya~ 
çarpar top birkaç metre daha gi-
d~ seyircilerin yuhalan hemen 
hazırdır. Kaleci be~erin gidip al
masını bekler. Bekler kalecinin 
gitmesini ~kler. Buna da hem se
yirciler hem de rakip taraf oyun
culan sinirlenip dururlar. Bir hay. 
li de zaman kaybedliir. 

Bunları kökünden temizlemek 
için mmtakalara emir verilmelidir. 
Oyunlara tam saatinde başlamala· 
n için evvelce verilen emir nasıl 

yerinde ise, bu mesele için verile· 
cek bir emir de o kadar yerinde 
olacaktır. 

Y.S. .... 

•• •• 
onuş 

"J"attandre 
lö jur e in nüi 
J'attandrc tujur 
Ton rötur .. .'' 

Uzak bir radyo istasyonu, gü. 
zel ve hasret çekici bir musiki ile 
bestelenmiş bu sözleri neşredi • 
yordu. Hertz dalgaları da sevgıli 
bir şahsın dönüşünü bekliyenler. 
de aynı zamanda hasret uyan • 
dırmak için, bunları dünyanın 

dört bucağına dağ1tıyordu . 

Yap:ıyalnı?J:iım: muhtelif ;s_ 
tasyonlan gösteren radyo levhası 
ışıkları söndü:-ülmiiş odada ye· 
gane aydınlık noktayı te kil :. 
diyordu. · 

"J'ATTANDRE TUJUR TON 

RÖTUR" 

Bu sözler, bana da, birisini 
beklemekte olduğumu hatırlattı .. 
Gözlerim yan kapalı bir halde 
radyonun a}"dmlık içinden Ley -
Jimn • oonu bir dansta tanıdığım 
şekilde - yavaş yavaş çıkıp bana 
doğru yürüdUğünU görür gibi 
oluyordum. Zarif silQeti, sihirli 
tebessümü, güzel gözleri bembe. 
ya:r: elleri gözlerimin önünde idi. 

Onu hala sevdiğim bir za -
manda, biribirimizden nasıl ay. 
nldığtmızı hatırladım, ve, onuıı 

da beni sevdiğine inanmak hod
binliğinde bulundum. İki sene 
devam eden bir aşktan sonra. 
yolların aynldığı ve herbirimizin 
yeni bayat ufuklanna a51ldığt o 
an geldi .... 

Leyli, sathi ve sebataız bir 
karaktere aahiptir. Beni kendisi· 
ne cezbeden ve ailıirleyen belki 
de bu noktası idi. Kendisini tanı. 
yıp sevdiğim zamandan önce, ba

n kaduılarla tamamen sathi ma
ceralar yap.dım. Şimdiki ise, ee
batsız bir ka!dma karşı duyduğum 
yeginc ciddi bissimdi. Gariptir, 
ciddi meseleleri ehemmiyetsiz 
sannediyor, bilakis sathi şeylere 
ciddi bir gözle bakıyoruz. Bu, 
belki de, ciddiyetin monôton ve 
can srkıcı, sathiliğin ise ~:lgınlr c. 

larile daiına bir alaka uyandırtir
ğmdan ileri geliyor ... 

Leyli bana, ayrılacağımızı söy. 
lediği vakit bir bo§luğa yuvar 
landığımı zannettim. BwlUnla be. 
raber, karakterinin önüne çıka -
cak fırsatlardan urun zaman i&.. 
tif ade cdcmiyeceğimi daima göz 
önünde bulunduruyordum. Bir 
gün Leyla bana §Öyle demişti: 

• - Beni okadar çok seviyor ki, 
az bir zaman sonra evleneceğiz 1 
Sen bu sözü bir defa olsun, söy
ledin mi?... fzıdivaçtan bahsedil. 
diği vakitler, sen bunu, bilmem 
ne prtlan icabettiren korkunç 
bir mesele olarak ortaya atıyor -
dun •.. 

Nakleden : L. L. 
r Bir ikindi vakti ayrılımştık . 

Hazin bir sonbahar günüydü. 
gözy<ı§t gibi seyrek bir yağmur 

yağdığını hatırlıyorum. Biribiri • 
mizin elini srktığnnız esnada: 

- Leyla, dedi:n, buna rağmen 
gene bir gün bana geleceksin. · 
Her an senin avdetini bekliyece. 
ğim. 

Ayrıldığımız günün üzerinden 
üç sene ge~ti. Bu ak§am da uzak 
istasyonun, sanki yalmz bana 
söylediği şarkı ile. içimde bir 
hasret uyandı. Bu üç sene zadm. 
da, hayatımda eski hatıraları ko
ğacal: ve nvdet ümidini sindüre. 
cek hiçbir macera geçmedi ..• Her 
an Leylayı bekledim. Bir silrü 
~ylerin onu bir gün dö.nmjye 
mecbur c-::lcceğini 7.annediyor ve 
gelişini hayalimde canlandınyoı
dum. Bir akşam evime gelip ko. 
caaile nekadar betbaht bir bayat 
yaşadığını söyliyecekti. Kendisini 
ihmal edip, dışarda, şu veya bu 
kadınla maceralar peşinde kor 
tuğu' ve brkmağa başladığl üç 
senelik bayatını tcferriiatile an. 
Jatacaktı. Hatta betlri. kocasın • 
dan ayntmağa karar verdiğini de 
söyliyecekti. Kendisini canlı bir 
tablo haline getiren o rakipti& 
zarafeti ve şık giyini§ile evime 
gelip beni görecekti. Şapk:ammı 
altmdin zengin kumral uçlan 
meydana çıkacaktı. Her nman.1ri 
gibi f cvkalade bir makyaj yap -
mış olacak; beni kaç defa arho§ 
eden o koku odayı doldurup beni 
yine sarhoş edecelcti. Ve., tekrar, 
billCirlaşm.ış gülli§U ince bir mu -
aiki gibi kulağıma abedecekti. 
Unutamadığım o ahcııkli sesini 
bir daha duyacaktmı: 

- Yine sana geldim. Çüntti 
beni yalnız len seviyorsun... Sa. 
hih, söyle bana, beni hltt M'riyor 
musun? 

Ben de ona cenp ~': 
- Neden ıoruyorsm? Fdı:at 

bir dakika bile seni düıünmektm, 
yalnız seni istemekten ft teni 
beklemekten geri kalmadım, Mal 
unutmadım. HS.Ul da semam"' 
yorum ve sevme-kte devam edece
ğim .•. 

Bütün bunlar birkaç um,.. i
çinde aklımdan geçti Bu d8nOt 
sahnesini o kadar düt~ bft. 
tün teferrüatile sinema gibi ean
landrrmıştım ki. nihayet bu_ be -
nim V2.rlığımdan bir parça halini 
almıştı. HayfUimde her saman 1lu 
sahneyi tertip cdetdim; buan 
onun söyliyeceğt bir e<Sdl ,ahut 
benim söyliyeceğim bir cOmleyi, 
bir hareketi tashih ederdim. ite· 
ve edecek veya dürcltecek bir 
§ey bulamayıncaya kadar bu 
böyle devam ederdi... 

'"J'attandre tujur •. " 

Parçanın son cümlesi ic!L-. •fiaYın amele ırapuna kanstr. 
ct'Pa ameleler de geldi. Büyük 

kaıabalık toplandı. Hepsi sı
dizildiler ve Hayının peşin· 
ttlen askerler sokağın başm
iöründükleri smıda fabrika. 
İten girdiler. 

li işlere hep slz mi gideoeksiniz? •----------- Beıı de: 
Hemen sonra kapı açıldı. ETde 
yalnızdım. Gidip kapıyı açtım. 
Hayretle: 

fak ol~ bir firar hadi-
~rasudtr. Hergün korku· 

1 '1.ısamr, aokılır; macera bun
ibarettir. Muvaffakiyet alet. 
Çok baslt olur. Devriyelere 

atlinmemi§, huduttan kimse
~rünmederı geçilmiştir. 

Ynun macerası da böyle ol
~ubeuge' deld fabrikada, bir 
/\lmanm evrakını çaldı. Ev

~~an işgali altına dü~ 
~ ~ topraklarındaki Fransız 
~ ~ müesseselerinin makinele.. 

Sökmekte ve Almanyarla tek--
k·ııınah1a çalı;tnlan kimseler
~birine aittir. 
~ 8ayeda .......... .. ~ .. .... 

Hayın hazır ol vaziyeti aldı ve 
funirinin gözlerinin içine bakarak 
konu~tu: 

- Kolonel, bu gece gidecek gö
nüll üler arasına ithal edilmemi siz 
den hizmetlerime mükftfaten bir 
Hıtuf olarak rica ediyorum. 

Nazarlarında öyle şiddetli bir 
azim ve kuvvetli bir yalvarı, var
dı ki talebi red hususunda· tered.. 
dilt etti. Bir intihara pek benzi· 
yen bu talebin saiklerini anlama· 
dı, anlamağa da çalısmadı. Haym 
gibi büyük hizmetlerde bulun
muş bir adamın gene hizmete ta.. 
allQk eden böyle bir t.alebi redde
dilemez, ondan izahat da istenil· 
mezdL 

- Peki, dedi. Fakat H.aYll!, her
şe1fıı bir hududu vardır, siz cQr' 

~ ctt. ~~!~ 41,qt.~ ~ 

AÇIK KONUŞMA: 
Eyüpte 37 inci okulda 203 Sa

lihe: 
Hamlayıp yolladığınız bilme. 

ce cidden güzel olmuş. Sizi tebrik 
ederiz. Fırsat bulunca sayfamızda 
kullanacağız. 

fenaya gider! 
Hayra mahzun bir gülümseyişle 

cevap verdi: 

- Niçin fenaya gitsin koloncl, 
gitse gitse idam müfrezesine kadar 
gider. Onu atlatmak da nihayet 
bir in meselesi.. Esasen ben idam 
mllfrezesinden daima kurtu!aca~ı
mı iddia etmedim ki ... Fakat ina· 
nm bana kolonel, bu sefer de kur· 
tulacalmı-

Albümü ı 
1 1 

1 Her senekinden da.ha gllzcl 
karikatürler ve mimh yazıla· 

-Evet, Leyla, dem.ittim. hak. 
hsm. Fa.kat, izdivaç o kadar ciddi 
bir mesele ki 1'unun iyice tetkik 
edilme41i ve il.zerinde dikkatle 
düşünülmesi laznndır. 

- Bu adam, senin kazandığın 
pa.ranm ancak yansmt alıyor; 

buna rağmen .•... 

- neırıtl. benimle gelmekteki 
maksa.'tlın bu.111

11? 

en 
rlle hazırlanıyor. Yakında _ Al aK, heı Kemal. Nasıl 

··~~bek~le~ytnız.~~~~~~~~~ı söyliyeyim buri erkek kendi is -
_ mini bir JQ. ;.; verir ve bayatını 

Konser ve Konferans 

Beyoğlu halkevinde yarın saa.t 1 T .30 
da Ev 'nyatroşu tıı.ratnıd~ bir plyea 
tem,ıtıt edilecek, 19,80 da da !ltlkrlmln 
HnUl tamtmdan Orta zammıdır. §ark. 
ta tf.ı1hçll1k mevzulu bir konferans 
:ıw;G ı T ttr. . 

onunkine raptedersc, o kadm.T, 
izdivaç meselesinden bahsetmek. 
ten çekin-en erkekten daha çok se· 
viyor demektir Doğru değil mi? 
Sen de ~yle ... 

Bu sözüne kartıl6: bu~ ..... 

- Sen misin, Leyli? ındim. 

- Evet, benim, Kemali Ar. 
trk beni beklemiyordun, &fil ., 
nıt. 

- Bu akpm, dedim, her gün· 
künden fazla. Gir içeri. Elinden 
tuttum; r§ığı yaktım ... Korktum: 
Güçlükle tanıyabildim. Onunla 
birdenbire konuşamadım. Hay. 
retle, Umitsizlikle yüzüne baka 
kaldım. Şikdyetle sordu: 

- Tanıyamadın mı? 

- Ne münasebet, Leyıt? ... Fa
kat, biraz değişmi! oldulunu 
saklayamam_. Paltonu çıkarsam., 

yajmurdaıı ıalanmtt-·· 

• 
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Her akşam seanslarına devam etmektedir. 
Okuyucu Bayanlar: F Al DE, İzmirli MELiHA, 

MUKADDER. 
Saz heyeti: Kanuni AHMET, Kemençe ALEKO, Klarnet 

ŞOKRO, Piyanist, YORGl, Darbuka H. TAHSiN 

Aynca meJhur MACAR KADIN ORKESTRASI 

1
: ve MACAR VARYETE ve BALETi . 
YILBAŞI GECENiZİ hoşca geçirmek için Beyoğlunun 
yegane aile gazinosu olan K R 1 S T A L d· ma~aları-

••••••••• . . . . . . . .... . .... ::::;::::'·! nızr şımdıden tedarık edınız. Tel. 40099 ~ ··::&: •• *:!! 
···-••• .K. ...... H.*9r: ...... 

-.. ::, :: : '. . .' .· . . .. - . . 

>D .'.E :.VA Kaşeleri 

D EVA_l<aşelerini 
(1fer .. ec2on~de(oracX.ını~, j 

~"!~gl Emmi 

H J;. B E R - '.Alieam PO!&ll 

SABAH, öCLE ve AKŞAM her 

yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi muntazatnan fırçalayınız 
·~ r ' • ' '· : : • . ; -. r "I \ - . . ' . • ,. • 

~lulıamrııcrı lıedclı !HIUIUO) lıra olan 87 kıılcın b:ıkır lokomotif 
ocakları ve teferrüatı 29/1211939 Cumn günü saat 15 le pazarlık usulü 
ile Ankarnda idare binasında satın alınac:ıktır. 

Aktedilecek mukaveleye mevzu teşkil eden malzemenin lm:ıll için 
icalıettijli takdirde id:ıre müteahhide kendi hurdalıkl:ırında mevcut tak
riben 120 tonu temiz tala~ ,.e 1=>0 tonu parça halinrle lokomoıır ocak
ları ve ~:ıire gibi cltmirden art hurda lı:ıkır verecektir. 

Bıı işe girmek isllycnlerln teshil edilen günde muayyen ~:ı:ıte kadar 
kanunun tayin elliği ""esikaları hamilen Komisyon Reisli~inde isbatı 
-,ücut elmeleri lAr.ınıdır. 

Şartnameler Ankara.da ~l:ılzcme Dairesinde, -re Haydarpnşada Te-
sellüm n SeYk Şefliğinde görülebilir. ( 10483) 

*** 
F..sM §ebekede (Binek ve yUk otomobili, kamyon, kamyonet, omnlbU5, 

BEYOGLU 
JPF.K: HDeum (TUrkce) 
UT.I.EJl: Tatlı ııaraL 

'l&A1': Tunk 

27 • 12 • 939 Çarşamba 
tramvay ve tayyare) nakllyatrna tatbik edilmekte ol&n DD/16 No. lı ten
zilli tarife, 1.1.940 tarihinden 1Ubaren Avrupa hattımıza da tl'şmll edllml~Ur. 
Ta!sllA.t l:ıtMyonlardan almablllr. (10750) 

l!Clır.ıt: Oo kızlar bll)'11dlller. 12.30: Prog-ram, ..... memleket sa.at 
T.AKSUI: l!alelı: Zoraki haydut (Ttlrkce). 
LALE: Ge~ 7UJ.fl kontu!. ayan, 12.85: Ajanıı ve meteoroloji ha.. 
8.t.KAJtTA: Camt>aıt.aııe kr&llcul ,.. Cıl;ıo berleri. 12.50: o(Tllrk mUziği (Pi.) 

mekteplOor 
.&ı.KAu.&: :ıtwı ıötı• 13..S0/14.00: lı!Uzik: Küçük orkeatra 
nı,oıı:: nıldırmmı:ıtır (q.f': Necip "•km). 1 - lı!lchell: 
SIE: JU141rmnnlttlr. r- ~ 
ASJUı Nammııckesı ,.. JJC.aı>taıı ID:orptyoe Çıu'~. 2 - L1ndemann: Volga'dan 

fRumta). 
şAaKı lllkaıo 71.11170r ,.. oıuırstma akrvl. ııesler. 18.00: Program. 18.0~: lı!em. 
TA'S"ı ZoT&kl nıı. .. 11 ... Bllven tıdaıtırt leket aaat ayan, .Ajans ..,. meteorolo
AKısı lllldlmımelsttr. 

t S TAN BUL ji haberleri. 18.25: TUrk lı!Uziği: Mü-
zik Folk'loruna alt örnekler. Sadi Ya.

FEıtAn: KAd:ntar hapl.!tıu..t 
<.T~\tftEıtt.tTASr Yaıısmalt znkttr ,... 40 11k ver Ataman. 18.tO: TUrk mUzlği: Fa. 

kadın. 
Anıt: ıu41ıııu hatıbbanm •ıl heyeti, 19.2~: Konu:aıa: (D13 po-

~~·:~18~~=:~· ruıaoıaıııYor ,.. Taka• Utik& hld!Beleri). 19.tO: Türk MU· 
ıaomıran haydut. • ziği. Çalanlar: Fahire lt'ersİuı, Veci. 

UILAL: -~~;.en fcdalltrt <TDrkc•> " oıızeı he, Cevdet Çağla, Refik Feraan . 
. .U.1':llllAB: T=ınpa:a (Ttlrkçe). ı - Okuyan: Sadi Ho~a; Satıye 
ŞEN C Sıımstyada) : RUttg11.. 
Aırnr.N: (~bmnlntnıteıı B:ldlmmoırttr. Toltay, 20.20: Temsil: Kızlar ağum... 

BEŞİKTAŞ dan istimdat. (Yazan: Nahit Sırrı), 
tJAT P.: Mart Antımıııet <Tnrkc•>· Unutkan. '(Yazan: (Ekrem Reııtt). 

f.!ES: llart Aotııvanel ('J'Urkce> 
Gtıaı:L: D•C altrAm&nlan ... Gl!Jnaıı BDltao 20.50: Konuıma: (Haftalık posta ku-

CTDrk<:el. twru). 21.10: MUzlk: RJyaseUcumhur 
K ADIK OY bandosu (Şet: 1h.ııan Künçer). 22.00: 

HAl.Z: Ttı1unııaıa (TUrkce) 
80\EYTA: Batakhane cocutu ve Bar kadını :Memleket aaat ayan, Ajan5 haberle-

Ü S K Ü D A R ri; ziraat, esham - tahvi!A.t, kambl-
ıu.u:ı BUCMltl n usacı. yo - nukut bor.sut (Fiyat). 22.20: 

BAK l B K 0 Y Serbest aaaL 22.SO: lı!Uzlk: Sollıt'Icr 
MIT.TİYADfı Ze;oeb!m (Tllrkce) ,.. CU!• (Pl.) 22.5!5: MUzlk: Cazband (Pi.) 

:katiller, 
ftı\KtR: Elldırmem~ır. 23.25/23.30: Yarınki program, ve ka-

--o- panış. 
-- ŞEHİR TİYATROSU 

Komedi ıa.mı: Bugilıı 

gUndll.z l4ı te Çocuk tfyat.. 
rosu: Gece: 20.30 da: 

!K!ZLER 
Tepcba.şı Dram Kısmı: YELPAZE 

HALK OPERET! 
Bu ak§&m 9 da 
Zozo Daimul& 
(GİT - KA.) 

Dr. Necati Atasagun 
Sabahlan 8.30 • kadar; akşam ... 

lan 17 den sonra LAieli Tayyart 
Ap. Daire 2; No. 17 de bastalannı 
kabul eder. (Ttlefon: 23953) 

mı::::1umı:e:::am:auı-:aa•nmı 
fi GÖZ HEKtM! .. 
İi Dr. Murat Rami jf 
ii Aydın ı· 

1 Beyoğlu • Pi'-ı.-.-kaııı, İmam U 
sokağı No. 2 :'e!. 41553 H .. ···-- ..... ·-·--·· ...... . ... . ···-.:s:.: •••••• ..._ .... =···· .. -:==. ... :.m --------------

NECATI PAKŞI 

Di§ Doktoru 
Par.ardan maaıla hergiln saal 

!!dan akşam 18,30 za kadar has· 
talarını kabul ve teda'l"i eder. 
Adres: Galata Tünel meydanı 

Tersane c:ıclclr.sl başında 112 
No. lı <1t1Ua~·enP.hane. 

~ .................. ~ 
Dr. Hafız Cemal 

llan 
''Hususi bir vidaya ve ona u

yan bir tornavidaya ait ıslahat" 
hakkındaki icat için Sina1 Müdü_ 
riyeti Umumiyesinden istihsal 
edilmiş olan 2-7-1935 tarih ve 
2047 numaralı ihtira beratı bu 
kere ferağ veyahut icara verile
ceğinden meıkOr ihtirayı satın 

almak veya isticar etmek arzu • 
sunda bulunan zevatın Galatada 
Taptaa hanmda 18 nwnarada mu
kim Bay Teodor K. Sinanidise 
müracaat etmeleri. 

Almanca dersi 
Seri ve asrt HABER Metodiyte 

ve mutedil Ucretle ders almak is 
teyenlerin "Almanca öğretmeni,, 

ismine mektupta gazetemize mü 
racaatı. 

~~~ı 

Dr. iRFAN KAYRA 1 
RÖNTGEN MOTEHASSISJ 

Türbe, Bozkurd Kıraatha- 1 

nesi karJısında eski Klo:i Fa· ı 
rer sokak No. 8 • 10. ÖğleClen 1 

ı 

sonra 3 ten 7 ye kadar. 

T.IŞ BANKASI 
1940 küçük cari hesaplar 

ikramiye Planı 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 

1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılacaktır. 
Kumbaralı ııe 1..-umbarasız 1ıesarılarıncla en az elli lirası bu. 

lunanlar kuraya dahil cdilcceldcrdir. 

1940 ;krnmj,.,,f eri: 

1 det ~000 liralık= 2000.- lira 
3 il 1000 il - 3000.- .. 
" ., :;oo 

" = 3000.- .. 
12 " 

2,10 .. - :rnoo.- " 40 
" 

100 
" - 4000.- il .. - :;o ',, il .. - 37;)0.- .. 

210 2:> ti2:>0.- .. 
yalmz para biriktir 
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BAŞ 

DiŞ 

SOaUK 
ALGINLIC·· 

NEZLE 
GRtP 

ROMATiZMA 

GRiPiN 

YILBAŞI 
HEDiYELERi 
AGA BALTIK RADYOLARI 

SkandallI 
AKORDlONLARI 

Dans ve Klasik 
PLAKLAR 
Portatif ve Salon 

GRAMOFONLARI 
Odeon ve Sair l\farka 
PlK.OPLAR 

Yüksek marka 
BlSlKLET 

vı MO T O S l K L E T L E R 
Her nev'i 

MUSiKi ALETLER! 

Deri ve barsak artırma ifarıı 
Türk Hava Kurumu İstanbul vilayet şubesindeıı: 

it' Kurban bayramında teşkllAtnnu: tarafından toplanacak deri ve ~ 
lar pazarlık suretlle ayrı ayn arttırmaya konmuştur. 10 kD.nunusani 940 çııt' 
şamba günü saat on birde arttırması yapılacak ve fiyat değer garülllrse 
ihale edilecektir. 

1steklllerln mezk!lr gUn ve saatte ve §artnameyi görmek için d• ııt! 
gün Cağaloğlundakl §Ubc merkezine müracaat etmeleri. (10410) 

------'-------~~--------~---'--------____,,.,-

l inhisarlar U. Müdürlüğün.den 1 
u· 

ı - şarlnıınıe, k.,§ilnanıc ve pltl.n mucıolncc ıdarc.ı1izln Bafrudıı yaP 
racağı idare binası ın,a.a.lt Iııl kapalı znrf usullle eksiltmeye konmuştur• 

II - Keşi! bedeli 28117,91 lira muvakkat teminatı 2108,84 liradır. ,,. 
1II - Eksiltme 11-1-94.0 pcljJembc günU sııat 15 de Iatanbulda ~ 

acal'ut· taşta Levazım ve MUbayaat §Ubcsindeki Alım komisyonunda yapıl s· 
IV - Şartnameler hergUn Le\'aztm aıubcsl veznesinden ve 1zmlr ı.Jil1. s• 

ra ba§mUdUrlUğllnden, Bafra mUdUr!Uğllndcn HO kuruş mukabUJnde altı1 

~~ -V - lstcklllerin yüksek mühendis veya mimar olmaları, oımadlltl dS 
takdirde ayni evsafa haiz bir mUtehaSSisı inşaatın sonuna ko.dar l§ ba~ e· 
bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir taahhUt kll.ğıdı ile temin eu:ıt 
lerl \'e 20.000 liralık bu gibi inşaatı muvaffaklyetıe yapmış olduklarına ıt1 

vesikıı vermeleri JAzımdır. MUnakruıaya girecekler yukarda yazılı vcsııi re· 
ihale gU.nUnden 8 gUn evveline kadar bulundukları mahalli lnhlsarlıır ldtl şl• 
sine veya inşaat §Ubcslne vermeleri, &)Ttca bir fennt ehliyet veslJ<.a.91 

maları 10.zımdır. 

VI - MUhUrlU teklif mektuplan ve V lncl maddede yazılı kanuni vcSl'· 
111· 

ikle yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ıt· 
tiva edecek kapalI zarflarını eksiltme gUnU ihale saatinden bir saat e<f\'C ti 
ne kadar mezk!lr komisyon b:ı.şkanlı~ma makbuz mukabilinde vcrnıelC 
ıııı.n olunur. (10666)__.......-

-satıcı bayan ar-anıyor 
Büyük bir nıücs~csc, mağazalarıncln çnlıştırılmak Uzere Türk satıcı 

bayanlara ihtiyaç \ardır. Tnl11>lcrin birer Jı:ıt'ıı. fotoğrafına bon sel"i!I 
suretlerini rapten bir mektupla 17G ııosta kutusuna (K) rumuzile 

miinı<'3a.tları 
~ • • • • .. • ~ J ı, ...... 4 sS 

V AKIT · matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır LOKMAN HEKlM 

Dıhl1iyc miltebaMı•ı. 

fatanbul Divanyolü. 
Mv. 104. Td: 223~8 

Dr. Ahmet Akkoyun!u T~rkitte ..fş Ban~asma para yatmnak1a 

r ÇOC'Uk llekimıE ,, o ., -

Taktim - Talimhane Palas :-\o c mı\f olmaz, aynı ::amanda laliinizi de denemiş olıırsımıız. Kitap, mecmua, gazete basar. fll 
/ lillllllllllll'lllalblille .. r1n1a111m1ı1n1a111d111iz1ğlıı'ıiişl1e1r1i•a11lı1r1•1111111117'....,I = 

Pazardan maada her ıon !"- . 
'la:ıt 15 rlen 'lonr11. Telefon· 1 1 11·~; .. ~-


