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1vyetler Suomosalni'de Fin müs-Reisicumhur Kayserid 
_hkem mevkilerini işgal ettiler Malatyaya hareket et 
.ı zayiata fazlalaştl, 6 tayyar; kaybettiler Dün ı'_ekiller . 1 önü Kayseride t 
·--·-- ------ --- HegetıvePartı zah .. ratla karşılan 
lik§ra karşı tedbirler Grupu toplandı 

Parti Grupu!'lda Başvctcllln lktısa• Milli Şef Kayseride tetkikler ya 
c= = 

Ticaret V•kilinin aldığı 11• alaca~• ticari 11• ilıtı

•adi tedbirlerin muvaflakıyeti İfin, Türk tacir

lerinin de kendi•ine yardım edecekleri ıüphe•iz

dir. Türk tüccarının, ıahd İ•tifade endiıe.inJ•n 

z.iyacle milli men.Faal kaygısils çalıımalar.ı gerelı. · 
tir V• böyl• falııacahlardır. 

Yazan: Abidin Daver 
Kıymetli Ticaret Vekilimiz 

Naz.mi Toııçuoğlu, lstnnbulda, 
lbti.kira ve hayatpahnblıgına 
katl'9 hükUınetin açtığı mlico • 
deleyi bıuat kendisi idare et -
tikten, esıısh ve muvaffak tedbir
ler aldıktan 50nra, Ankaraya 
döndü. Geçenlerde, bu sutnnda 
;yazdığımız bk yazıda, az.mi 
'l'opçuogluoun, Ticaıct Vekale -
tine yeni bir ruh eetirdiğini söy· 
lemiştik. Bu ruh, kırtasiyecilik
ten kaçan, her meseleyi alaka • 
clarların, matbuatın, balkın mü· 
vacchcsmdc, &tçık açık hallet • 
mek ıstıyen berrak ve aydınlık 
bir zihniyetin mahsulü, tam halk
~ı bir ruhtur. 

getirtilmek suretıy le memleket 
ıçınde, hı~bir malın, yoksuzluk 
tehlikesıne maruz kalmadığı ve 
kalm.yacağı isbat olunacaktır .• 

SovyeS hn htkıamlarma Jteaet &etkD ettltl 1ıDcl1rOm Borr6 fe)ırlnafl 
tanarelerc bqı müdafaa luvveUerbüD faalb'eU 

Fin tebliği muharebenin Sovyet 
toprağında yapıldığını bildiriyor 

lsveç ihtiyatları silah altına çağırıyor 
Moskova, 26 (A.A.) - Taa: 
Erkim harbiyenin 25 Uk U.ıum ta

rihli lebllll: 
Ketlf kstaları ansınıla başlayan •· 

tq teatisi bir çok muıtakalarda ciddi 

prplflllA)ar fdıllnl alJlllftır. 

Suomusalııl civarında Sovye& ıııa
lan duşmuı clddı blr hezimete ut· 
ratmı lar 't'e mil lahkem mevkilerini 

(Arkuı 3 üncil ~uda) 
Matbuatumz, Ticaret Vekili -

mizin gazetelerden kaçmadığı -
ııı, bilakis, onlarla milmküo ol
dugu kadar fazla temas etmek 
ve beraber çalışmak istedigini 
a:örerek bütün kuvvctile kendi· 
lilDe muzahir Ve yaJdlIDCl olmuş 
ve bu memleket hizmetini haki
katen büyük bir memnuniyet ve 
ze\·kle yapnu~tır. Ticaret Vekili· 
m.iz, son beyanatında matbuata 
te~ekkür elti; yurda hizmet yo· 
lunda vazifemizi kolaylaştırdı • 
&ı ıçio asd hız kendi mc ıntlte -
tek.kiriz. 

Onun bu vaitlcrine ve sözle· 
:rinc samimiyetk inanıyorıU; 
çiinkii Tıcaret Vekili, tetkik et
tıği pamuklu men ucnt, deri ve 
kösele, kahve, ça), demir, çuval 
me elelcrini halletmiştir. Bu 
meselelerin hallinde zecri ve ce
zaı tedbirler değil; ticari ve ik
tı adi tedbirler ve vasıtalar kul
lanmıştır. l\lal getirtecek kredi 
ve döviz yok diyenlere kredi ve 
döviz bulmuş; kiifi stok mevcut 
olduğu halde, fada para kazan
mak hırsile stoklann a~aldığı
nı iddia edenlere bunun aksini 
isbat etmiıı, hakikaten me\'CU -
du azalan malları gümriikten çı· D •• 4 t • t 
kartmak suretile fiotlan düşür- un ıcare vapuru 
mck çaresini bulmuş, ileri i i(in 
bazı ithalat cşyasınm gümrük 1 

l'tluhterem ... azmi Topçuoğlu, 
bayat pahalılığına n ihtikara 
karşı, Cumhuriyet hükumetinin 
açugı mucadele;)i, matbuat onün
de ve dola;) ıs le efkarı umumi
ye huzurunda npac;ık bir şekil
de yapmakta çok iyi etmıştir. 
Çiinkü1 bugunkü vaziyetı \e a· 
lınan tedbırlcrle oluıncak ted -
birlui herk görmuştµr. İtha • 
latçılarln diğer tacirlerin hak -
h haksız isteklerim, vekilin bun
lara \i crdığı musbet ve ınen(j ce
vapları, buti.ın wcmleket · ğrcn
m.iştir; hiçbir şc~ karanlıkta 
kalmamı tır. Bu kadar vuzuh \le 
berraklık kar ı rnda lhlıkar me
.selesinin aydınlanmamı~ ve meç
hul taraf ıarı buluaduğuııu JWn~ 
$C iddıa edemez. llu a~·dınlık, 
doğru yanlış hiçbir dedıkodu)a 
nıeydan bırakınıyacağı gıbi, ka
ranlıktan boşlnnan ihtikarda, 
keodısine müsait bir faaliyet ze· 
mini bulamıyacaktır. Nazmi Top 
çuoğlunun tuttuğu sisten>in ışı
ğı altında, baı.ı maddelerde, ii
atların scbcpsız ytlkseltilcrek ih 
tikara sapıldığı, bizzat aliıkadar
Jann önünde \ e onların zımni 
itiraflarile me;) dana çıkmıştır. 

Ticaret Vekilimız, on beya
natında, endişeyi mucip bir va
%.iyct olmadığını §U söı.lcrilc ap
açık söylüyor: 

c~pekulasycınun bır kisım 'ınal
lann mevcudunu ızlemı~ olma
sına rağmen, stoklurımız normal 
zamanlara nazaran endışe vere
cek derecede ten kus etmiş de
ğildir. Bundan sonra, bu piya • 
sanın ihtiyacı bulunan bıliimum 
eşyanın it.ba:latınd en geniş 
mikyasta ko_lay1!klnr gösteril • 

resimlerini indirtmiş, memleket d h b 11 d 
dahilinde istihs:ıtatı çoğaltmak a a attı, e ı· en faz-
için, kurulmaları memleket ic;in 
bir nimet olan Sünıcrbank fab
rikalarının tam verimle (alıştırıl-

malanm temin etnıjştir. Ticaret 1 •• tt b t b v ld 
Vekilimi~:::!i~~~::::y;!~~I _a mure e a ogu U · 

ABİDiN DAVER • 

Batırılan vapurlardan ikisi Isveç, 
Yarı:rı. 

6 SAYFA ---.. ---
Büyük zırhrılar 

Yazan: Abidin Davar 

Fin .. Sovyet harbi 
Yazan: Kem 1 Koçer 

Perşembeden 
Perşernbeye 
Yazanı Sis 

Hindisfanın esrarı 
Yazan: HAmlt Nuri 

Defnll atkıda muz i K D A M 
tahrir ailesine ıinnlş bulunuyor. 
LK ya:r.1SJ111 yaı-111 okuyacak51DJS. 

oluıyaeaksına. 

Küçük oku~ uculauııız 

ÇOCUK 
Sayf anuıı yarın okuyacaksınız 

Bunlardan başka Selimi İzzet. 
Osman Cemal, Falk Buçmen ve 

biri İngiliz, biride Norveç'e aittir 
Amstcrdam, %6 ( A.A.) - Ma· 

a ve Kari adındaki iki İsveç va
puru İsvcç'e kömür götürürken 
maynlara çarparak batmışlardır. 
Bu iki ıeminin 33 kişilik müret· 

tebatından ancak sekizi bir Nor
veç vapuru tarafından kurtarıla
bilmiştir. 

Londra, 26 (A..A.) - Stanholm 
(Arkası 1 ilncü nyfada) 

M. Turhan Tan dDn 
merasimle defnedildi 

dl korunma k nunu hııkkınaakl 

t&kllfl kabul dlldl 

Ankara, 26 (A.A.) - icra Vekll
Jerl bey eli bugün saat 11 de B~ e
kil et dairesinde h&.1"·ekU Dr. Relik 
Sa7danun rl7aseUnde toplanarak mü· 
a&Jıerede bulunmuştur. 

Parti grupu toplantısı 
Ankara, 26 (A.A.) - C. H. parti l 

B. M. lecllsı grupu bugun (26/12/ 
939) Reis vekili Onsan Sakanın rlu
setlnde mulal lçtlmamı akdetli: 

(Arkası 3 üncll sayfada) 

/stanbul Ko
mutanı Haf is 
Bıgıktay öldü 
G•n•rolin c•naze•i bapn 
meraıiml• def neclilcce/ıı 

...irham Xorreneraı Bads Bınk&aJ' 

İki haftadanberi kalb hastalı· 
iıodan muztarip bulunan istan· 
bul Kumandanı Korgeneral Ha· 
lis Bıyıktay'ın evvelki gece E • 
mirgindaki evinde bir anjin kri
:ıinden vefat ettiğini teessürle 
haber aldık. 

Merhumun cenazw dün sa -
hah evinden Gülhnne askeri ha • 
tahanesinc nakledilmiştir. Ce -
naze bugün sabah saat on birde 
kumandanlara mah us askeri 
merasimle hastahaneden kaldırı
larak namazı Beyazıt camiinde 
kılındıktan sonra Edirnekopıda
ki şehitliğe defnolunaiaktır. 

Holis Bıyıktay 1322 de müla
zım olarak Harbi~eden mezun 
olmuş, soDl'a erkinıharbiye mek
tebini ikmal etmiştir. istiklal 
harplerinde 5'1 inci fırka kuman· 

(Arlı:ILSI 1 üncü UJfada) 

• 
lrlandalı 
tethişçiler 
• 

isyan ettiler 
P o 1 is 1 erle mahkumlar 

arasında mücadele oldu 
Lonclra, 26 (A.A.) - Londonder

ry'de mahpus bulunan İrlanda td· 
Jal~llerl isyan etm"lerıltr. 

A Uer. barlkaUar vücuda &"etlrmlf 
oldukları binalara ~rmek l»tl;yen aa
bıta kuvvetlerini puıokurtmuşlenllr. 

Asiler, ancak Ufal,yc efradı taralm· 

Kn) eri 26 ( A.A.) - Ulli Şefimiz bu sabah saat 9,05 de K 
r:iyc geldiler. Etraf karlı ve bava oğuktu. istn ) onda viliyet 
nı tnrnfından kar ılandılar. JJk ziyaret ettikleri vilayet kon 
kadar olan uzun guzcrgıihda dtikkônlarmı 'kapıyarnk dizilmiş 
Jı lk Cumlıurrcisin ize candan hürmet ve muhabbet tez.r.'ıürl 
de bul~du. Buradan tay~are fabrikasını \"e soıırn pnrti binasın 
refleııdıren Cumlıurrei imiz halk mlimessilleini kabul ederek 
!eklerini uzun uzadı)n dinlediler. Halıcılar, pastınnnrıl:ır, tuh 

(Arkası 3 ilncU ııayf 

Bir deniz faciası daha 

Karadenizde Bir d 
Yunan şilebi hattı 

B1r müdılet~berl kendlstndcn ha
ber ahnamıyan ve Tunaya :itmek ü
zere Karadenhe açılan Yunan ban
dıralı A trca vapuru da son fırtın& 
~asında batmışbr. 

Elefterto Krakis isimli bir 
armatörüne alt olan bu vapur 
ela blr şirkete atılmı tır. Oray 
llm edilmek üzere l(ılnde Nhl 

(Arkaa S llncii ayf 

Garp cephesind 
taarruzlar başla 
Hitler kendi alayını ziyaret et 

• Parls, 26 (AA.) - Askeri vaziyet 
hakkında Havas aJ&DS1 apfıdaki ma· 
16mab vermektedir: 

Alman plyadeal noel ıUnii bOhassa 
mltecavb olmqtur. Almanlar aba· 

hm erkenlnden blr ~k keştf ve 
rlye harekilında bulunmuşlardı 
barekit bilhassa Moseııe•ın fark 
takasında lnklşal etmlşUr. 

ı------·-_ .... _______ .........,. 
İkdam'm 1940 hediye 



' T~ . n-.Jı·ıl\I 

1 

E s A 
M. Sami Karayel 

Sultan Ah et, ivana gelmeden 
Moh Peyker dairesinde idi. 

&lıceırlll •1m1• pMll,..,ın aleyhin• 
de sOz söylemesi ilah Ftrua ıultam 

Ye !nah Feytı;eri ~·· 
!)eyhaHsUm S.uı"uUa.h efendi, e· 

muv olmq lmıaialar ıl-
bl J'ı.I< attıııtlaa cul~1orda. 

Şe)-h..U.IU., I> ordu. .-, her 
bt.l.-nıa. ıı:- _, -

a L. erl üer.i sürdtiiünün farkındaydı. 
~ •11u.yet, Ana4o1uda koca M.arat 

pa il byanı elurdu. Fakat,, bunu sus .. 
lıınııak tola7 olmazdı. 

rdaı kadtlaın. vui.Jell ı:K vaı 
olarak PMllşaha bUıllrmiJlerti. Mval 
paşa, Nasuh p&faJ'l Dlyarbeklre iade 
eyJ...U. 

Rumen alUri Ue de Alıınel p--
1ı İ.slanbala oevketü. Keadw de To
ka.da •otru T•nıt ,.-av .. 701 ahlı. 
Padişahın l\lurat paşaya cönderdJ .. 

fi fermanda, kqı Erııarıuıula ~ 
eek, llkbahanla İran lludu4unu ceçe
eektL 

Suilaa huumlar. it~• INMıl•
nndan attıklanndan dola71 mem .. 
nnnılalar. Şeyllutlolbu namı oba ı. 

dare edeblllrlerıll Bem, 7al.ııu ...,_ 
aa bu herff ne yapabilirdi! 

Fakat. Kayaca İst&nbula C'tllrse ı, 
ltölül .. lnll. Lildıı, ljeyhlWi.m Su· 
allab Ef..,dt. nkll l<a7betm..ıen ıtu. 
TUcuya bir adam çıkardı. Eline de bir 
mektup Yeııll Mel:tupla halAsataa 
töyle :r•ZlJ'orda: 

.....t.ıanbul ahnll bozuklar_ Padl
ph, kadııılann dlude oyuncak olmut· 
ru. Seni du1iiııne1e çalqı,orlar. Na
ıruh .oatal'• yerine T"ezirium 7,apmak 
için Kab Peykerin ee•lrdJii dolaplar 
vardır. Bu kanlar nihaJ'et. muvaffak 
oldular, 5<'.Di iran hududuna sürdü· 
!er Fa k•I, dwleme fstanbula ı-el
p..., dı 'lb , hlc br te1 ;rapama2.. Aaker 
elhniıd l" o1du.ll:ta u 7aoab.lllrf. Ma· 
denı kJ, Mker aulta etm.e7e haı•am·~· 
lı. Ve. P&dlşahın al01hlnde söz llÖJ· 
lem iye kadar iti vard.ırm1: Jardır. n.ı ... 
sele Jıı:el&71&fmttW. Tanf,.em, f11dlll' 
ki, i•lanbula avdet edesiniz.• 

Ku:raeu Murat. paşa, Sun'a.ilah e
fendinin mel<lubuna Tokatla aldı. 

Derhal aal<ertnl leplayaralı Ülkiiılan 
dotru yol alınuııu emreUL 

Ord• l<adtlan. padişahın fermanı
n lıaqı MJıtat _..,, Üsl<üdara 
doira J"OI aldıilnı cöriince, derhal 
padifaha habercUer yolladılar. Ve, 
k•J"li1dl oldlofD rll>t bildirdiler. 

Genv Osmaıua babası Suttan Ah· 
ıneı, KUJ'Ucmıua İstanbula döndü.. 
fiintl büer almc&. ~hal diY&DI bl

llla llDD toplaıl.ı. ltabbe Ytiaerası ff 

te1bal1- ıllv...ıa - itil. 
Padişah, ıı6u baolada: 
- llhrat kal ..... t;nuramıta laf

ı.mal< U-. lennanı hiiaaFWD yol· 
ıa...-,. 11a1oer ~ cin. üs
lıüdara labrlkl çarlı e71eJnlt. Ba ııloe 
lıiislablıktuf 

- ........ .. 
Dlva.nda bola:nan 

padi'PbLD bu lii•lerine cevap •erme .. 
nıiflerdl. Çünkü, bu l<oealDIJ p-tar 
işin le 7ü•ünii blll7orlardL ıı:ııru...

mış ihtiyarlar sükutu lhll7ar eılt7or
lardı. 

Çünkü, ne oıur, ne olmazdı!. Bet .. 

ki. yann çooak olan padişahı al -
ft ederlerdi. Başlan kedere utrardı. 
b M nıJ ıes çık.atma malt daha DUİlla
olptL 

Padişah, 1dmserıilı c..,,.p ...,.-ı
flnl l'Ôrünoe, dJvarun en büyük a:ıa.-

111 s&)'ıla'l $e7buU.alamtt dAnerek: 
- Efend~ bu De haldir! d dl 

Diye, lillilı.11 ııöıılerle malıabele<le 

bulunda. Çunkli. Şeybalislam. pacll- • 
falWı .ün anrn diwans ce1t1ıımıa 
farkında !dl 

Sul ~ bler 1ııe <ll•am W.-
lamdan bor femıaııla y...,Jauk ıteJ'I 

1a11Ülllrdl Fak»: maU.4ı a i
di. O, dlvaıaı btinıa7wı karariyle ve, 

vezlrleri teşrik ederek Kuyucu Mora.& 

- hakluıwba ıelmek ~"'""" 
Eier, ukr.r, Kuyucu Murat p~ya 

7apılan bir fenalık oluna o vakit pa .. 
tllplı işin lolnd.. s11rılal>Ue tL 
SöJ'liYec 1 ve cevaıt vereeejJ p o
laeak.h: 

- Ne 1apa1ım!- Divanda buhınan 
filan ve fJla.n •ecirler karar verdUer, 
be. de onlarıa dediklcrlnl 7aptun. 

Dtyerek, Tttirlertn ve _.e7huJlslimm 
kell~Jnl ortaya koyacaktı. Fevkali· 
de ıl.J'asi ve mahir bir kız ola.o Mab 
Pe) ker bu planı sıadlşaha lellılıı e,.. 
t .. lftl-

Su11.an A1:unet. .. ....._ ••lmed1:11 
lah Peyker dalnslnde idi. Ordu l<a

dılarm,. cöaderdJil haberi bonıcla 

atm1.4tL 
Genç •e iradesi ıhha te.,eltklll el· 

meml-1 o1an padı.ah. bu haber üze .. 
rlne köpUnnilf, bld•etıe l>ajırmqtı: 

- Jla •• h&r. - Emri padlşah17I 
dlnlemes oı ··ıı bu herif!- Kellesini 
ktll'Jl'Dek li&ım .• 

tlalı Peyker\ ııadı.ahm hiddetini 

-lştl Tam sırası idi. Moral -
nu. kellesinin açu.mJmıpna J.n.de a-
lınaoalı 11ra !dl 

Fakat; fettan. fellan oldufıı kadar 
tertan olan Mab Peyker, derhal llen
dlat toııladL Ve. f11 J'Olda mu.lı.abele 
eltl: 

- Anlaıum. - "" - bld· 
dellenlp kul lallesl için keJldlnl haa-
ta edl7orsuT 

- Bu, koca Marat hertlnln 7aptı· 
tuıı bitiyor musnnf 

- Ha1ır. ııadlııahunl.. 

- Ben. ona k141 Ennnunı!a cectr-
"".,., - V'!'!"'m İran huClndan.a aşmak t
ela ferman 7ollamışllm.. 

- Eveı ar5Jaıum! 

- Bu herif timdi İlluıbııla cell-
7onn8'-

- Nasıl releblllr padJııahnnT. 
- Nasılı filan 7ok. itte. ordu l<adı-

lannın cönderdlil haberlerT-
- ........... . 
- Fermanı lılim&FWDllmU dlnleml-

7en bo herlfla ltaraauu kesmek ae .. 
reli.Ur. 

- Anlanun. aeele işe teYlaD lıa

....-.. Aet!le elıııeylnb, bu -Ilı. 
b11Mııa~ ... lteırllnoocyUı.I•• Y&IU bi1-
ıu.a7ı.ınu topla,.arak rizera kararlyle 
icra eltlrlnb, dedl 

Ba Biiat•r. pad~ı haJTete 4llflh
aliı;UL Cocal< lıat.Wle -.bete ._ 
ti: 

- Ben bir padişah dei(ll nıl7lm!
İ"'"dıilml 7apanm. Niçin )Qıl taı. 
fealaAlea IUHlD ldallla için Dmr islt
YtJ"lm. 

- Anlan-. h~ '6- yolt lıı&ldml 
elhMI U- lll<at. lıa ı.le dyuej l&• 
zımdır. Koca l'tlurat keadtae eli 
- böyle _. et •lıa.<!s. ber lıalıle 
bu "1a lııbı<I b&fka w.r · l'Jler v r
clır-

- Ne o!Ablllr!-
- Arslanım, mal:retlndckl askerle .. 

rl el a.huıdan kwkırhp uh ah:ıneJe

rl hakkında .O. yJcclikler ma.Itma .. 
DOZ detll mi! 

- Bundan ne eık:ır?_ 
- Çok ff'Yler çıkar.. CüreUe ft 

ferman dtnle:meden b&anbula &'elmıe· 
&iDde büyük manalar var demek!. 

- Beni hal mı edet'd:lerf. 

. ıııı'ullah Efendi, lı~ bir ıeydm 

Jıııbert J'okmQf ılbl aaJı;.abnı elleri7-
le laradıltlaıı _,., 

- Padlııab- - - -··'1 :rapmalt ... ~ - .. -
wtıllr. 1 

- Anlanım, askerle uyusmu, ban
lar- 811D'ulla.b.m Taziyeti de maına.. 
Fa..a elinde, _.I terlf ellnd•

(.'\raan .... , 

YAZAN·: SE.t. A I iZZET 
-12-

&!ima odasına girince masa • 
ın Ülitüııde bir mektup buldu. 
Zarfın üstünde halasının ya-

z:sını tanı.r tanunaz atıldı, zar. 
fı parçal.ıyara.lt açtı. 

Zarf açarken aklına heıı fena 
fC').ler ı:eldi. Pertev has:alanmış 
olacaktı, belld de ölmüştü ... Ya
hut ta Ekrem gibi o da nişan
lanmıştı ... Ve yahut da mektuıı
ta .gene Pertevden bahis olıru
yacaktı. 

Hıı:lbııki vardı. Halası -yezıyor
d11. 

• Per.ev dün geleli, ar:tık ıı
şız }·a.şıyamıyaca.i\ını, deli olaca
;tını söylü.l'or, ger sen gelmez
sen o g ıdıp aenı bulıacak. Buna 
b.l'i lıoı.rac vcrnı.ış. 

[ 
1 

•Senin bu #>da istinı.b.ate, SÜ· 

kiına rnuhta~ olduğunu bir tür
lü ımlatanııyorum. Söz dinlemi-
yor ... • 

.Selma ıızun bir müddet dü -
şündü, sonra teyzesiıun odasına 
ıı:irdi, ihtiyar kadının dizleri di
bine çöktü: 

- Teyze dedi, halamdan mek
tup ald:m ..• Beni çağırıyorlar .. . 
Muhakkak beni istiyorlar . .. Hal
buki ben burada kıthnak. .. Bu
rada sı:ı:lnle oturmak... Sizin 
y~ınız gibi yaşamak isti -
yordum ... 

htiyar kadın hazın hazin Sel
maya baktı, duru göı.lerinde ge
ne bir damla yaş belırdi: 

-.Be.Wm gilı.i mi y~ is· 

fR:nAM 

1 
;ti"',",,"liolunl :'ln~ı .. , ~ l':"liu::~~~r=r~ .... ~:· "';1f ,Ü ı ' . .._,,,,# 

..... ~.. ..U" .n.~! ..• n .. Luı~l:Jl.n~ILA;!J .. ", _ ., 
İki milyon fi- Gıda madde .. !Dokumalar • 

ır aerdin hikôyesi 
raf ık yumurta 
ihraç edildi 
Yumurtacılarda bir şirket j 
kurmağa teşebbüs ettiler 

Ya:mmta ~ı rt d'.I. ara.la.nnda 
toplanarak bir ihracat. birlıtl ve ilmi· 
tel Jirkeli k y r vermlolu
dir. iBlrliie bjtün mem1eketıekt yu
murta thrac:ııçılan dahll ,o cak, mer· 
kta tanbulıla bulunacakıar. 

lla-ı;.rlanan nlıamname taı ~ lk. edil
_.. ıo-., l'eluüele J:ÖJlll r~mlştlr. 

Ta.sdik ten c-ellnce derhal idare beJ'
eti se('ılecck ve faaliyete «eçllecekllr. 

Yeni teşkllll 1 arla lhr catını 
ım1111ıa..un bir 'ekle ..,kll<&I< •e b&
ricl piyasalarda ttıccartarın hareke
llnl lemin edccekl.-r. 

Dijer taraftan bükümetbı u kfrll 
rumurtaların lb nı '8ffbest bırak

ması ihracata ook rtlırm1,hr. Geçen 
aeneltt ancak 500 bin lira d eterln
dt: 'bracat yapd.a.bUkkeu bu 7.ıl hıa

gilne kadar ,-apılan ihracat lkl mil
yon lirayı ,....,ı.ıır. İhracalm dalı& 
art.acaiı üm.Jt edilmektedir. 

ViLAYET 

leri ihtikarı 

aldı, yürüdü 
Toptancılar bugün 
ihtikar komisyonuna 

izahat verecekler 
tıır om.ı..:r u tlüa uileden n· 

ra topla.nlIUfiLr . .Komls1on Vekılln dl .. 
rekUflerl Ue bundan sonra daha msi· 
~ bir ~tlul e çsllŞI. Ur. 

K omisyonun ilk telk ik edecef i me· 
aele cıda. fiyatları il2crindekl sebe_p
• l:z yükselmedir. Dün bu hususta a-ö· 
rüşülmliJ ve kend.i.lerlnden izahat a .. 
lınmaaı tola toplancl tüccarlana ~
veU .kararı ,mısbr. 

Tüccarlar buglu:: komisyona ce1e
rek istenilen b.ahah vereceklerdir. 

ith:ılat ya rı bile dii~meye bq.. 
laıcbiı h&tde g-ıcla •addelerl mütema
diyen paballla.nmakt ır. lfeseJi Ur
fa yağlan şlmdiye kadar l'Örlİlmem!ş 
bir derecede yükselm1' ve 150 kuru .. 
P çıkmışhr. Bunun gibi dlğ"tr ma.d~ 
delerde •r be elin birer •rea Jük .. 
selme olmakt dır. Bu va:riJ'etln nü .. 
n• •-••k kati Ye 111üe1Slr tedbirler 
lMılılleıunJr.t.edlr. 

aynı boy ve 
evsaf ta olacak 
Nizamname 16 gün sonra 

mer'iyete giriyor 

Ticaret odası tarafından bazırJanau 
dokuma •1.andarditasyoa nlumoame· 
si öniı.mü.ı.dekl ayın 16 mcı l'ÜDÜ me-

~ .- ireocktlr. Bund&D sonra 
rimizdeld bulun dokum tezgi rı 

-aynı boJ ve a nı evsafta dokuma ya ... 
paca.klJ.l'dır. F ak " AnaUhmun dl
ier yerlerinde muhtelif bı&J ve cins
kır4e yapılaoa.k cloknm9Jann n
bul dokum:1larl1Ie rekabet edecek
lerlndr n k rkulrnak.Sadtr. Bn sebep
ten nlıtaınnamenln blllim Türkiye,ye 
uşmUI ılii4üntllm~ ı..ıır. Jınoatı 

teşk ı lltıandırm:ı müdürü Servet bu 
işle meşgul olmaktadır. fzmlrde Ka
dıköy dokwna kooperfl't lrl mü ürU 
tehr .lıt t el k Servetle il IUllUS• 
la temasıı..a 1tamıştır. 

-~--oo---· 

0Nf-VERS1TE 

Tercüm :ıisyonu 

Dün ınalbaanuaa emel<ll bir al ., 
l'eldl~ aBir derdi.ın var, ded&, an '-"' 
billr m1Tim1• .K~ uh.arrlrlntntn 
beltl battı lflermılea biri de deri cllD
lemekLir; sünde biç detıı .. bir kişi 

selip dert 7aııar. Bi:ı. ltu 11.çriltri ele· 
rıa, kal bur üslü kalanları yu.ana. 

Emekli Albayw derdl kalbur üst.ö 
kaldı. Anlallıklarıaı -01duiu •lbl Jı;q.. 
ded.iyoruı: 

- G~nlerd~ bir u darda kaJ .. 
dun. üç :rüz elli Jlra.lık hazine tahTf .. 
lınJ ~ölilrUıı ,t;ınııiyel sanılıiıııa ter-
hin ettim. Barı;ı bir llı:i tıı 

Jat r. iki r tmı istediler e elime 
J'iıs oa dört bQ9Uk lira ventller. İJd' 
ay •nra rchlnim.i ı.lınak üzere eand& ... 
f:ı &"iU ım. Benden yüı: yirmi ıtra alı-

k- aldılar. 1 
Doiruııııu bir az şaştım. üa on 

dört buçuk llnya mukabil ya ytrml 
lira lbnq kuruş ooı.ıu. Mtlum: •Al

" lira on ka~"' hıfz 1 at11-uz?» 
- Haytr dediler, bJs yüz elli bet 

İlUM1$lUI', 

- ra üsı tarafı? 

Ga tip Efgani 
ah em e 

- J>ôrl :rWı eW ı..,. lturııt pal ft 
llOter L 

Bu toı.ıe defd olda. Bank IArlı!ı 
111-I• paıı •-!Rl•r bile i>ö:rı. 
blr m&!»rafa katt•nmazl•rken, E.mn&. 

7ot ""'dıjı ıtbl 7oksullar mü .... .e
slıWı, icl<lore 7anlını •ılon bir mil
easeHnin fakir fukara1• faizin dOri 

;mlsll ..munf dünDesl ........ "'" 
da. tEmniJld eandıjt dan para la
caktarın hüvl;yeU. nlha1et on "kurut .. 
ıu.ıı. pulla teoptı e.ıu-ıı ...-ın ..ııılr19 

İşte ba bir derdin hıüyesldlr. E
..\llıa~m t..,.11111>1nı bu ı.ı.-

ve J'-de duk. >Emalıroi san• 
tlıtındakl Deler JMS..C.nın • lllU. 
..ıı.taauya aaıı ıldarwl el· 
bette k i düşünıir dlyontI. 

?llvaki ini işler nolerlllı: kanuna ile 
tespll pUlmlşllr, menuaı icabıdır. 

Fakat .,yakux sandıtın muamelelerin• 
tleld ııoıertil< masıd ., llılm_. 

""' ...,..ıat \ildi ı Pmı* ıla ııı.ııua 
menfaati bakımına- yerinde bir ha• 
reket olur. 

SELAMİ İP.ZET P:DES 

Yeni ınşaat ve 
bina tamiri 

Memurların suçları nasıl M AA R ı F 
ihbar edilecek 

toplanıyor 
•Ünivenıite tercüme koınis • 

onu. dı>n tör emil Bilse -
lin reİ$ligin!lc ~••iır. Bu 
içlimaa; Ankarad;ın gelen Ma . 

e ale i eşriyııt dairesi mü 

Soyu -a!:>bssi halifeleri- Projeler imar .planına 
ne kadar za ıyor uş göre tetkik edilecek 

Oç yeni ilk Oku 
yaptırılıyor 

ina 

Şehrimiz ilkmektepleri 
talebe adedinin ve tahsil ça
ğındaki çocukların mütemadiyen 
artlfiını nazan dikkate alan ma

aik itdiirket -
mı tir. omas ou; h zırlano.n ve 
huı anacak olan tercüme eser
ler etrafında bazı ararlar ver
uılştit. 

Memurini muhakemat kanuni
le 1609 uwnaralı kanunun dai· 
rei şümulüne giren müşterek ve 
irtibatlı suçlarda vilayet ulare 
hey.atleri tarafından verilen ka· 
rarllU'la beraber asıl evrakm da 
yalnız mehkemele"' tevdii d · 
vuaycte bildırilmiştir. arif müdürliiğü, öniimüzd ki L 

den senesinde fsaliye geçmek -'--·'---- 1 Bu evrakın suretleri · e müd
dciumumiliklere verilecek ve 
hemen ihbar mahiyetinde telfild<i 
olunarak tahkikata baı;lruıacak -
tır. 

üzere şimdiden 3 y ni ilkmektep anifa ura iihali 
bin ı inşasını kararlq(ırmışt ır. 

Bunlardan biri M rcan civa.ııı- teşebbusleri 
da •Çifte saraylar- binasının bu
lunduğu ınabolde yapılacaktır. 

Diğer 2 si de •Mecidiye kö -.ün
de J:;ski cami yerinde ve Şışlide 
inşa olunacaklardır. İstimilik mıı. 
amcl..W:iııe haşl;ınnuştır. 

Polis, orman ve sıhhiye 

için köpek yetiştirilecek 
Polis, annan ve silihiye teşld

liitında kullanılmak ii:rere •len 
tatbikat okul~ unda cins köpek
ler )'etiştirileuktir. Bu kiipek· 
!er Alınan Berje kurt cinsUıden 
olacak ve 1-2 yaşla 45·60 santi
m.etre boyunda bıalunecak.larrur. 

iNHiSARLAR 

Tuz isiihsali arttı 
'!eni yapılan tms:ıtt:ın aonnı 

Koçhisar gölündt>n bu sene 42 
bin ton tuz istimal ~•Hlmi~ir. 
Ha!Lııki &e<:en y.ıl istihsal edil-

Bu münasebetle dün belediye, 
vilayet ve Halkevlerine gönde
rilen bir tamimle im ke il kii
pekl"*e aabip oU.ıı balktau is -
terlerse köpeklerinin satın alı
nacağı ve teberrüeıı de kabul o-
1.....Uileceği bildirUnı;şt~ • 

~~ ne -z3,105 ton idi. 1 

BE:t.EDI Ya 

Hastabakıcı hemşireler 
kursu bitti 

•GönüllU hastabakıcı .bemşi 
reler. yetiştirmek iiaere Aksa -
raydaki Kıul.a.Y ı...ta alucı hem· 
şirelcr mekteb" de açılan ilk l 
kur.la 2,5 a) !ık ~ir tedrisat dev- ı 
resinden son.ra dUn imtihanlar 
yapılmıştır. 

Kursa ve imtihana 25 genç 
Türk IJ;adıDJ iştirak ·ştir. İm-
tihandna sonra da bir öğle zi
yafeti verilmiştir. Yakında bu 
hususta tekrar bir kurs daha a
çılacaktır. 

Oiva"ll muhasebata 
müracaat şekli 

SORUYORUZ! 

Ba kkailarc:Ja sa-hlan 
ekmekler 

BiJ!Olt semtlertleki bakkal
larm ekmekleri yirmi para, 
hatta bir kuruş iazlaııma sal· 
tılJarını yazmış, belediyenin 
nazarı dikkatini cclhelmi~ti.k. 
Bu neşriyat.anızı nazarı dik .. 
kale alan belediye riya•eti, 
ekmekleri narhtan fazinyn sa
taa bakkalların "ddetle tec
:r.iye edilerekler"1i ilan etti. 

Belediyenin bu alakasllla ı.. 
şekkür ederken, lıu iı;in sade 
tecziye ile önlcnenuyeccj;<ini 
iıave edeceğiz . Baklrnllar kar 
etmeden hiçbir sey satmazl:ır. 
Bu kan keıulileriDe fuınlar 
temin etmelidir. 
f'u~nların bakkal ara yirmi 

Belrdiye ve b11Susi idarelerin para kar bınıkmalan temin e-
•Divanı muhasebat. idaresine dilemez mi? diye 
rı:sen değil ~enşup olduklar~ v.e- ı' c oruyoruz l 
kalet vasılasile y:ıpıinlası bıldı- ~ .il 
r.ilmi tir. • !!!!'~ ~··Q' 

t iyorsun? .•• Ben ya~liun, ya
şamıyorum ki, kızım .•• 

Selma baş:ıu sallaılı: 

- Y aı:;ıyanlar çok .ıztırap çe
kiyorlar _ 

- Bazan muztariıı olur1-..• 
Çok kere inkis&rı hayale u{(rar
lar . .. .Amnı.. onlarııl ıztırabı ta
biidir ... 

Cavidan teyze bir müddet dı· 
şarı baktı, sonra Selmanın ba
şını okşadı: 

- Ben hayata attlaınadım SeJ... 
ma. .. Benim haya tun başlarken 
bitti ... Kaderim böyle imiş ... HaL 
buki seıun bana benzemeni isti
yemem . .• Sen daha hayatın eşi
ğindesin .•• Hayata gir ve mes\ıt 
ol !uzun. •. Yok yere ıztırap çek-
me ..• 

B u $Özl.cri d!!tin lıir acı ile söy
lemişt t- Sesinde taşıd ığı biıyük 
matemin iht.izazlı elemi vardı. 

Sclıma cevap vennetli. Teyze
~inin yanında , bilYük bir .hüı· -
metfe sessiz d\lruyordu. 

Ömründe teyzesinı .bu kadar 
hü.zünlu, b11 k;ısiar yaslı, bu U.. 

dar matemli görmemişti. 
Selmanın gözl~rinin önüne 

birdl!'llbire istikbali geldi. 
Kendisı de teyzesine mi benze
mek istemiyordu?. Senelerden 
sonra o da bu hale i gelecekti? 
İhti.İ'arlıyacak, kimsesiz, garip, 
köşesind-e yalnız, yapeyalnız, ka
lacaktı?.. 

13e'.ıma ürperdi Bütün \'ÜeU

dü d2 :en di.ken oldu, sonra tey
zesinin buruşuk elini aldı, öptü: 

- Teyzecığını sizi çok sevi
yorum! Dedi. 
İhtiyar kadının dudaklıınnda 

hazin bir ~ülümseme belirdi; 
Selınamn gözleruıdeki aydınlı -
ğı görmüştü: 

- S en yalnız beni değil, baş
ka birini de seviyorsun Selma .. 

Selma bu sefer titredi ve ba-
şını te\'.Zesinm dizine yadı: 

- Evet teyze .. 
Ve ıliıve ett i. 
- Teşekkür ederim teyze ... 

Size her şey için teşekkür ede
rim ... 

Onun Peı:ııevi sevme~ini isti-

!rlıntaka ticaret müdürü Av
ni :,,aKJuan ılıın Alman ve İtal
yan manifatura f.ııbrikalarınm 
şehrimizdeki komisyoncularını 
çağımuş ve kendilerinden ma -
nifa a ı .ırırtirjp gctircmi
yecııkletıiai ormuı;lur. Komis -
yoncular ithalat tüccBrlarımızla 
beraber bu yo da mü~terek ola· 
rek çalışacaklarını söylemi !er
dir. Komisyollcular ayni 2aman· 
da fiallar üzerinde de hcrh.nıi 
bir yük.'!ekliğe meydan venıte -
meyi de vadetmişlerdir. 

Samsunda tütünsatış~arı 

hararetli 
Samsun tütün piyasası ayın 

23 üııde açılmıştır. Piyasa çok 
harar.ellidir. Fiatlar 83-143 ku
ruş arasındadır. 

Demir tüccarları ısrar 
ediyorlar 

Demir öthaliıtçıla.r.ı düıı ticaret 
odasında tekrar toplanarak ku· 
racakları limited şirket h kkında 
görü~melerıne devam t>tnı !er
dir. Ticaret Vekaletinin hazırla
dığı nizamnameye olan ttiraz -
larında ısrar etmektedir. Vazi· 
yet Vekalete bi!ılirllecektir. Bu· 
günlerde bn isin .L.at'i su.rette hal. 
ledilmesi bekle.ıımcktcdir. 

----<>--

Karasakız üzümü için 

köylüye avans verilecek 

İnhisarlar idaresi tabii kan -
y jınalin en çok yarıyan ve Ge
libolu, Lapseki ve Çanak le 
mmtakalarında yetiştlll karıı sa· 
kız üz · münün .(azla yetiş tiril • 
meııi için köylüye yeniden avans 
para dağıtacaktır. 

yen te ıesını seviyor, eski köş
kü, eski köşkün eski dö~emele
rini seviyo~u. 

Yecyii.zıinde esı güz\'! ~ey aşk
tı, izdivaçtı, sevişen iki itişin.in 
bırkşmesi, yuva kurması, ço • 
luk ~uk sahibi obnası idi. 

Yeryüzünde bundan büyüle sa
edet yoktu. 

Teyze ne zaman gideyim? 
- Ne zaman istersen kızım. 
- Yarın sabah? 
- Olıır. 
tlelma salonda yalruzdr. Per

tev girdi. Genç kıza yaklaştı, 
boyn11na sarıldı. Dudaklannı 
Selmenm saçları arasına soktu, 
kınuldamadan durdu. 

Sonra doğruldu, Selmayı bağ
rına bastırdı. Derin, geniş bir ne
fes aldı: 

- Mes'udum! 
Selma başını Flertevin göğsü

ne day adı, iki kolunu genç ada
mın omuzlarına attı ve mırıl -
<landı: 

-.Mes'udunı! .•• 

-Bi'IT.1-

Pce-apalas otel& a a 
dolandlrmak iddiasile maznun 
Galip Efganinin m uhakemesine 
dün de scıu•inci asliye a mah· 
keıncsipde devam edilmiştir. 

Dünkü cebede, Galip EfgaııJ
nin Yemen tabuyetinde olnıad.ı
~ı yolunda Yemen hükünıet rei
sindtn geldiği iddiaslle ev\ eıce 
ibru oluıuµı mektubun noter -
lı.kte yapılıın tercümesi okun -
muş ve buna karşı Galip Efgımi 
Yemen tabiiyetinde ve elindeki 
pasaport ve vesikanın hak.iki ol
duğunu söyliyerek iki ene ev
vel cYemen Hariciye Nazırı Ra
gıp. imzalı ve Yemen leıgrnl i
dııresinın mühürünü havi ken
disine çekilmiş telgrafnameler 

ibraz etmiştir. 

Bunun üzerine Misbahm veki
li, m112nunun henüz hüviyetinin 
bile doğru anlaşılamadığuu iddia 
etmiş ve ınunıaileyhln 9:tl sene
sinde bir İn&iliz pasaportile ve 
Seyid Gulab Şab Abbasi adile 
İstanbııla gelmiş bulunduğunu 
söylemiştir. Galip Efı:-ani bunun 
dokru olduğunu, fakat o ;ıamaa 
pasaportunda Galip yerine bir 
sesli harfin eksildiği ile •Gulab• 
yazıinuş olduğunu. bunwı da .tıı
giliace bir teliiliuz ve imli ha· 
taswdan ileri ıı:cldijıini •Abbasi. 
nlıı ise kendisınin soyadı oldu -
ğunu, çünkü ~eresinin Abbasi 
halilelerine kadar dayau~nı 
söyliye:rok •Şah• keimesiııin de 
•Bay. mukabili kull., ıılnuş l -
lluı,unu, dogduğu f;ıg ıı;tandaa 

Yemene gidince doğum yerını 
ı:ü•termek için adet veçhile ken
disUıe •E!gani• adının takılmış 
bulunduğunu anlatmıştır. 

Nct:cede muhakeme, nıüddei
umuuıiniıı dosyayı tetkik etme· 
si için b~şka güne bırair.ıl.ınıştır. 

POLI 

Bir kadın sütü ile çocu

:ğunu zehirleyip ölümüne 

sebep oldu 

Karagümrükte Cam sokak 1 
nwnaralı evde oturan Alımedin 
karısı Makbule kalaysız tence
~ede pişirditi iasul)'eyi yemiş ve 
bundan sütü zehirlenmiştir. M~ 
bıılenin iki aylık çocuğu Nurten 
annesinin ııehirli -sütünü alınca 
hastAlanmış ve kaldırıldığ,ı Şir 
li Etfal hastahanesinde ölmüş -
tü. Hadise hakkında tahkikat ya
pılmaktadır. 

Elini makineye kaptırdı 
Beyoi(lunda Sungur sokakta 

demir<i Arda~ın çırağı Veysel 
delik delerken sağ elini maki -
neye kaptırmış, Şişli Çocuk ,has
tahanesine kaldınlmıştır. 

Bakkal~Mda ekmek fWı 
Şı:lırbni2in bazı semtlerinde 

seyyar ekmekçılerin 20 para fu
la fiatla satış yaptıklar1D1D tes
hil olunması liseriı>e vali ve be· 
lediye reisi dün ubelme !ıir ta
mim yapmıştu. 

Buuda en uzak '"' kenar semt· 
lere adar ka am ve ınahi • 
ye ıniidürlerlle memurlar n bu 
işle meşgul olmalan ve seyyar 
ekmekçiler gibi hakkallarııı da 
kontrol edilerek narhtan fazla 
en üçük bir zamma bile ruü
qado oh•omamas• bild.iril.p:ı4Lir. 

rimizla herbaqi bir .... ııaıte 
olursa •-w yaptırılacak ve• 
J'& esaslı bir SUTe'te --ttl.rllecell 
olan lelu:DU lqaatm JJroJelerlntııı ......... 
kere de İmar müdörı i'ü tarsfınllla 
•iı'ülüp &.el.kik oı mecıburı \u .. 
lalmutlur. 

Kazalar fen dal.releri bu proJeUrl 
imar mwliiı"llliune pnd..,....kler •• 
müstM:U lmar pJi.nı cOz önline alı• 
narak t.etkt>ı.at yapıJdıktan Mura pro .. 
Jeler kabul v.,.a ladll. vc:relWI da r .. 
0J11.Dacak1ardır. 

01.IYIE 

İcra dairelerinde altı 
gürı devir yapılacak 
İslanbul Müddeiumumlliğia • 

den: 
939 senesiniıı bitmesi dolayt

sile icra ve ifliıa dairesindl>ki d...
yaiarın 18$nili ve yeni seneye 
devri için 28/Z!l/'JO bi•incikiDUll 
939 perşembe, cwrıa ve cumart...ı 
günleri 2/"J/4 ikincikiınun 940 
salı, Ç&r$8mba ve perşembe gilD
lcri memurlar bu tasııil işi ile met 
gul olacaklaından ihtiyati 1ed • 
bir ve haciz ile ıııüddete tabi it
ler ı:ibi acele muamelat mlistcr 
na olmak üzere yukarda yuıla 
günlerde iş sahiplerinin mlira
taaıJarının kabul edilemiyecetl 
ilin olunur. 

Ekmeği i:ağıda sarmıyan 

fırıncıların cezalar, 

kaldırıldı 
Dainıi encümen lGtT:ın maci .. 

hince fırıncıların ekmekleri kii
ğıJa "1tarnk satmaları lazım gd
dıi;i halde buna riayet ttmiyen 
bazı fırıncılara belediye memur
ları taraiından ceza yazılını,,tır. 
t· ırınclar, Sultanahmet birUıcl 
sulh ecza mahkemesine tnüra .. 
caatla piyru.ada kıl •t buhTaıu ol-
dutwıu 'e bu kararı bilmecbu
riye yerine getiremediklerinden 
cezaların refiııi istemişlerdir. 

Mahkeme kiı&"ıt buhranı olup 
olmadı,.••ııu beledi)'e iktısat ve ti· 
caret müdürlülı.lerinden sormuş, 
gelen cevaplardan kit&rt leclerild 
kolay olmadığı ve liatlartn yük
sekliii;i anlaşılmış olduğundan fı.. 
rıcılara y.ırzılm>$ alan C@!•\arıa 
refi.oe ka.rar verilıni~ir. 

Bu kararın macip sc:heplen.
den biri de evvelce ıolmıek nar• 
hına kağıt bedeli de ithal .edil • 
diği halde bir müGdettenheri H. 
nun yapılmamaaıclır. ~ 
ka&-ıt bedellerinUı fırıncılar ta
rafından ödenmaini kap etti • 
ren bu tanı hareketi k:amınl. meT 
duala uypn hulm•m"ila. 

Makine çevirirken 

yaralandı 
Paşaba~ "ıpirlG falır· -

da çalışan Mmtefa makine kolu. 
nu çevirirken düşmüş ve muh
telif yerlerinden yaralanarak 
Haydarpaşa aı;tahPPe&i.Ae kal • 
darılmış ır. J 

Otobüsün teker1eğl 
fırladı 

Fatihten Ed.irnekapıya &idea 
şofür İsmailin iılııresiluleki 3421 
numaralı Cihangir otebüsilllii» 
Fevzipaşa dura~ <ia/: iek
leğ"i .ü.rla.:;ıı~l.ır. 

• 
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1 1 J • hır hatıra Kayşeri kaduılarlJUll iş hayatı-

0 K r a l ı N o e i a ponya ımpara- m~a ·a':!ı~='a.r~~= :~:r:: ~:.:::ı v1:t'zta,~.:ıe::~ 0 m a n Ya torunun nutku ııa7." .. ~..ı. ... m.'arka<bftardan h•· Valera muharipler arasındaki ihtilafların ilk mektepten ,..,.,..a ıaı..ile d• 

d müzakere ile halledilebileceğini söyledi vaın etmeleri lüzumu Uzeriıı.de • rp hududunda geçir İ Şarki asyada istikrarın ~~8:.1: ~::'ı.:'.ı~,,::;u:::·=;. Dnbttn, ıs CA.A.> _ Amerllıa'7a neıerce mahnıml1ele 1uıı1anaca1ııan- he;oı;:~eı::h~:...ıte~izleme i.t-W~~~·~:~ı baasma ırtııım, Ferldua Otmaıuıı •· tasyonuau ceaen Milli Şefim.ia 
lemini için çalışılacak dasına daldım. i,erlde Ferldunctan büabeıı rad7oda li7ledltl bir naıukla nı u •e elmlfllr. B• ıw, bil' ... ıı bu hususta u.ahat aldılar. Bura· 

omanya ordusunu sevkeden. sulh ve Ro
ilnyaya ait olan herşeyin müdafaasıdır,, 

Tolı70, 21 (A.A.) - Dlel"ID 75 
in.el totima devre1lnln &4':ıl•şı müna· 
sebelirlo J-a llllpvalonı, oö7le· 
dlil nut.ukLa Şarki Alyada vad:ret.ln 
bllkrar balmaa.ı liiaım ıreldltı nokla· 

başka Torhan Tan n candan arka· De Valera. bir ıart:U &eavl1e buhnı- tesvlye buJnnm•!!ft' a.lk olmalulır. dan )uz enstitüsüne gidildi.. A.. •• el '-··- vardı Ufak le- lçtıı harbi idare edenlerin bll' ·-•·ıır ,....ım -• .unaıı • De Valen n- e1a.rak d.....,. Gesç kızların el ~eri görüldü. 
fek b!r iki W,.J>etlcn ııonra: lr.Otıfeııma at- ıeır.ııt e&mlt- ki: Hazırladıldarı çay içildi. 

- Yaba, deıllnı. bea bu siiıılenle Ur. Son zı'~aret Kayseri dokuma 
... il (A.Ac) - Ra.tlOl' aJaa-
1 edi7or: 

.j Karot. Noel J'O-.,•, ırarp 

and&Jr.j aakerlerl &nouıda Ora· 
mınlaluıaııda ıreçlrmifllr. Ali· 

'ibı. herkoo noel 7orlus11H kendı 
efradı aruıada seçirmeal ieap 
ıden, kral Kare! da aeell. bil· 
Ueslntu, ordusu.nu tw.rimlode 
tıqtır. Kral bu barekeU,Je. •-
4Dedr.ııla onlu arasuıdalı.l aamJ. 

f'o a&rSl1mu bailan» mevcad.l
aıl röslermelı delLI. &7Dı uman-

' mllleUn en 1tibek enerJUerbte 
ıaqı muhafua eUlil etTci1l llıtat 

•imek !slemltUr. Büümdarın ba ha· 
nkeU a:rıu •p=end.a, llihai ıure'&e 
bpll edllmlf o1all 11.amen budaUa· 
ruıa k&rfl olan daimi alilr.a ve llhıa· 
IUU ifade elmekledlr. 

Kral, Tellabl bb7tık Vo7TI>da MI· 
bil. aara7 naaın •e hülı:imet erki
nındaa mllleaddll ııevaı b~ Da· 
bll!J"e, Barb!J"e. Dava TO Bahrl7e na
arlarb'1e. askeri ümera ttfakat.lıule. 

llollWQ'&nın prp hadadundakl ha· 
•uı febrl olan Oradla tebrl askeri 
•11ıübiln6 1:t1aret etmı.tlr. ltral, mül
lıi, 'Vt askeri rileau.uı lebrlklerinl ka-

, _ hnl.-lmlşllr. Orlodoks. kalollk, Lli· 
•eryın ve ma.eevt ru.llui reisleri hü ... 
lüml•ra tazimlerini be7aa elmlşler
dir. Kra.ı, aö7lenen nutuklara ıa m•
laıelede balıuun•lar: 

,.. Uudalla belr.l!J"ea orduaan be
•<11 bbe ali • .....,..,. "7e ıröıı dik· 
mek dellldk. 1lomen,a orılua:Da 

-kedea, nUa ve ll.o•an7a7a ali .. 
lan ber te7la müdafaa.ı.ı emelidir. a. 
b.ırbtb'an 7orlusu. ... Wsti.Dü ınUhap e
ti.erek, askerlerime, CDı b .. rareı.u y .. 
mennilerl.mt ve kahra.manllkla.rına •
lau tmanınu ifade etmek bttr.i.ın. 

Bunu mutealllp, Kral JUroJ Ye ve· 
UahL öile 7cmci'ilıl askerlc.rle bera
ber karavanalarda 7emi$lerdlr Kral 
kadehin!, cece C'iindil2 memleket bo
dullarını bekU1eııı &U:erler ı;ereilne 

ltalcltnnıttır. ~erler, bükiiıııı1an, u
zun uzwı ve harareUe aıt •ı 1ım•ı1•r-

dır. .... 
Kn.J, .-ell-ıht •e malJ'etl erkim ile 

bJrJiJı:te, Oltıru &l7areı ebnlf Vf U• 

ır.eri maba!Udelr.t kabuJ resınlndıo ba· 
lunmqlu.r. 

.Kral Karol. bittin rahnni rel.clcrl• 
ekalliJel cemaa&Jerb:dn ve •·e ıddU 
••Lani. küllure: Ye mes\f''i" tqıkkül
ler mii.meallleriDJ.D IÖJ'J~dikteri na
lukla.ra ceyap •ererek ercııintle de· 
mlşllr ki: 
•- TraasUTan:ranm ıribetlndetl 

ClııJ'e 7aplıiım "' k19& ııl7arel aıü
nasebeU:rte eö1lenıea harareUI 9Ösler
den derin ıurelle mülehasııb oldum. 
Ve Rumen nıbanun derinllklerlndea 
ı-.kua.n f,krta WbelHlr ettllbıl se
vinçle l'Ördii.m. S•lh emellDdn bah-
11edlli1or. BenJm ba aözdm anladl
iun mana, bütün memleket dahilinde 
7aş17&Dlann miqlerek ha7atmda !7! 
anlaşma emelidir. Sulh emelinde, 
müleUml bir lek külle halinde lop· 
laıımJ4, bir tek fllılr ve bir lek iman 
elrafuıda blrl.....ı. ırörmek blerU.... 

sanda Jsrar et.mif ve Japon:ra ile ba 
memleketin maabetelerle kili bıs
lundufu devleUer arasındaki müna
aebellerlıı ırlllikçe samlmlleyllilnl ıliı· 
ve ct.m4Ur 

Avrupa Uııülilınd.ı.n bahseden im
parator. be)'nelmllel vaziyetin kan
ıpJ.hfına ltarel ederek Şarlı.i Aıi7ada 

Y&aiJeUa ifil.ikrarını \emin leln ınü.m
kilD olu ber te>'ID 7aP&imaa IU.· 
...., .. lebarüa ellirmltllr. 

Romanya 
Başvekili 

Rumen - Sovyet 
hududuna gitti 

Bükr..,, 28 (A.A..) - BaşnkU B. 
Tataresko, beraberinde kraluı askeri 
anabetl kumandanı cenera.I İl ıasle
vlci Ue erkinı barbl7e reisl General 
Tenesco oldutu halde Roman:ra -
Sovye& Rm:ra hud•clU.Dda kiln Ak· 
~erma.n şehrine vasıl olmuştur. 

Bu münasebeU.e başvektl Ue refa· 
kaUodekf zevat. Alm:a.n, Ukranyah.. 
Erme.n.1 ve Yahudi ekalllyeUerlnhı 
mümeıs illerini kabul elmltlerdir. B• 
milmea.slller, krala, htlkılmeıe Ye or
duya olan sedakaUerlnl be7an elmlt· 
lerdlr. 

-'im k bll• •-· - llarplen ııoııra kontmuıslaria lh· J Mllmuda 7olııamı,.a •• e ,e- ~ip. Ame.rflta ne uıanıl:uım harp k11mbinasuıa oldu. Kombina mü-
rıınt, fçlııbcleıı '"'nimle lılrlllr.le eki.. f-7iıae marua mlllellen luı"'1 bir Wiflarm b&lll aau.llai lecrube elm•· düründen ı:erek buranın ve g• 

olar maf sempall blaaelllklerlnl sö7Iemq "" lldlr. A&Jqellıa ba ....ııı. harp lalı· rek diğer mensucat fabrikıuan-
V~ö blJ'den: şlmdllıl modern harple callplorle mai- rlbatuu lamaml7le len dmedea lecı- mızın umumi vaıiyetleri halrJwo. 
- Hah ha:r. bb: de &"e1in. dediler. 

Ertc&i ıün saat ond:ı. dordiımu de 
Ka.dlku7 iskelesinde lna.Jlll),tık. ~lü

kemmct. tük; ve hu.:rusi bir otomo
bil me7danda hlııl bekliJ"orda. tl•la· 
da sorduk: 

- Klmln ba olemobllf 
Gülümsl1erek: 

- ti.ümünil yl,:rbı ele bacını oorma· 
:rm! 

DedL Olomoblle 7erl..,tlk TI! 19 
t:eJ'rtk sonra da soJuiu Ya1ıcıkta 

aldık. Çok l'ilsel bir son bahar &iinll 
idi. Sanatoryomun denize kartı ta... 
raça-eında l1lz ve Mahmut, kanıllklı 
bir !l:aat ka•ar dt-'l'f.l~tlk. Sonra, sa
aa.toryomun kapRnnd:.. bekliyen Jçl 
rMlyolu mükellef otomobilin 7anına. 

ıekUk. Bava, •07almı:rac:ılr kadar 
,.ese! oldailı lçlıı, hen orl.:ı7a .. lelt· 
lifi alhm: 

- Geldlifmb ırfbl 11•ne Kartal, 
Malt.epe yoluyla ırtdectfiruiıe, 1uka
ndan Samandıra. Sancut. Alem da· 
tı 7ola.7la dönellmt 

Onlar, ba teklife: 
- Pek ili! 

Dediler amm.a, tefOn 

- Ben, o yol• pek bdmem? 

Demesin •I'? Banua üzerı.e: 

- Sen bllmeaen ben bUırtm! 

Dedim •e tekrar 1 rlıaya dolduk. 

liipların harp blllllıleıı IG.Dra da se-

ihtikara karşı tedbirler 
(Bq tararı ı. lncl .ayfada) f 

ve bundan sonra ala ağı tedbir- \ 
!eri ~yle l:fuasa ediyor: ı 

•lthaliılın ıhlıy&ç gosterdıgl 
döviz ithalatç.ların emrine furııi· 
de bulv.r,dunı.ınc~ ve ihtiyaç 
goru1'1ük.,;e pe-,u1 tediye m:ıka
mınoa o.an akr;.><iitif kolay lı.k -
ları gösterilecek ir. 

.Bunun mukabilinde itha.latı
mız, cı .v'.et murakabesi aHında 
al:Cka<ia.r1arın viı.:ude ı:etireceği 
teşekkül'.er va.>ıtasi1e vapılaca • 
,iıındsm perakende fiyatlar.n aza.. 
milerini tesbit et.mek imkanı el
de edılıni~ bulunacaktır. Çünkü 
bu suretle i:.haUıt i:e ı:;erakende 
aras.na g:recek spekiiliıtörl.erin 
gizlenn;esıne meyaan verilme -
miş olacaktır. 
•Yakın bır zaman.:ı.a kaput be

zi, k le ve mamul d.,.-ı, çuval 
gümrıik resimleri tenzil edı..Le -
cekt:r. 

yazıhandleri .. in ihtiram mev -
künde durmakta ve lier an ken· 
dııcrıne \Uİili vazifelui.ni hata· 
]atmaktadır. 

Tacirleruniz, milli vazifelerin
den başk:ı bir de mesleki lesa • 
nüt endi~sile de Tıcııret Vekili 
Na:un.i Topçuoğlunun işini ko • 
lay;aştır.ınaUa mükelleftirJ..,r. 
Çıinku, bu 2at, başka me~lekten 
yetişmi dcgil, ı.~ dilerindendir; 
onların her d dini, her ihtıyacı
nı bilir ve •nlar; ticaret ıilemi
ni Te taciri sever. Ticııret işleri
mizin başında ticaret i~leriniıı. 
ruhuna kadar nüfuz etmiş mü· 1 
teh~ssı. ve İ§İn cidden ehli bir 
v ııiıı bt1lunması, elbette en zi
yaue tacirlerimizin ve ticaret ha· 
yatımı.zın lelılııcdir. Bu itibarla 
Nazmı 'l'opçuoğlunun mu\.·ı ffa
kıyetins .. hepimizden ziyade tile· 
carınuzın yardnn etınesi icap 
eder. 

da izahat aldılar. Fabrikada yetif. 
miş olan genç ustıılar lnönünun 
huzuruna gelip ellerini öperek 
arkadaşlarının tazimlerini ar.ıet
tiıer. Saat 12,30 da kombinadaA 
ayrıldılar. 
Husıw trou saat ı:ı de Malat • 

yaya doirru har~ket etti.. . 
Sivas, ZG (A.A.) - Reısıcum· 

hur ismel İDönüııü h&mil olaa 
hususi tren saat 18,09 da phri· 
mize muva:ı.alat ve yarını saat te 
vakkufı...a ııonra Malatyaya doıi· 
rn yolana devııa etm14tir. ----
Vekiller toplandt 

cJlat; W'\fa .. WıUı:f ..a.)'fau• 
R.ıımaıııede hülr.fıme~e ahnm.,.. 

lizıa ıreıeıı ltUı ıe.tlı.i<ler halı.ı.ına 

Manisa mebusu Rerilr. inetnln laltrl· 
rini '-ttklk eden crup komby.ınu ra.
PGl'llJ'le Anlal7a mebasn llHilı Kap. 
l&lllll Tiir1I: wum Ye ai&':aralaruıLn A
~l b07llolailel Mrıldo let
blr edilip e.wıned.tı hakkmdakl su
al.ine Gömruk ve İnhisarlar VeltUillla 
ve Enlnean ve Tercuun bu.ı nahl· 
.,e ve köylerinde vakua 1telcn J'd 

Ul"SmbM hakkında Enincan ruebu .. 
sa Abdülhak Fıratın takrirlne Sıb· 
hat ve İçllm&i Muavenet vekDlnln co
vabı vardı. 

Karadenizdeki facia 
İran Japon dostluk 

muahedesi 
Kahire, H (A.A.) - Ebnısrf pze

leslııln Talıran muhabiri. İran parla
menlow.ıraa 11 lllr.teşrlıı 1939 larıbln· 
de aktedllmlş olan İran • Jaııon dosl
lak muabedeslal lasdllı •lmlt olda
tuna bııhu vermekledlr. 

Aman Atlabım, son baharın o tadın
dan 7c.nmez., pek ıüzf'I 1rününde. öi
Je radyosu.nan enfes parçalannı dln
H:rerek. Yakaclkb.o Samandır0l7a ve 
oradan Alem do&iı yayla.l.arw.ı., MJura 
d .. • u.fııllıı yo!ı•ylt" Kuzcuncofun en 

me,hur bir korusu.na, bir ıelfşlmia 
v"' ..... ' k.1 o l:"Ünun çuk &.aUı, çok saml
ıni, pok nezih bahn!mı hali c.ııuta
mam. nhmelU üıtadm o sün bizim 
l~in JtutrlaUıiı o mükemmel ve md
kellef otomobn. melene kendi azb: 
dostlanndan Nuri Demlr:ıfın arabası 
imiş.. Faka! ne denıb.ı., ıerek üslal 
Tarbaa Tanm, cerek azh dostu Nuri 
Demlntm miikrlmliklerl o ıün, ba 
kadar, yani aaJt etomobil aralntbb· 
le kalmadı. Üstadın, bial elelllil • 
muhteşem koruda konı sahibi Nar! 
Demini. bize bfr •e fevka1i4e bir 
ıltle slJ'afeU eetctJ Ye senra bbl~ Ku.

rwaeu11:t:aıa ista11buıa •r•e ken•ı 11.u-
11!18i moUirü7l• rinderdl idi. tısla· 
dm thha bö7le 11ıe kibar, ne aslı mu
ııl•lil<erl varılı ki bunlar kotar lıola1 
unutulmaz. 

•Bir taraft<ın talebi karşılıya
cak arz temin oiurunak ve pıya
sa zorluklarını gidermek gibi ti
cari ıedbırler alınırken d.ıger ta
raftan çok yakın zamanca çıka· 
cak sal3hiyet kanunundan sonra 
daha şıdoetlerunek üzere kuv • 
vetli bir 1ıat mukabelesi ve de
vamlı bir kontrol her zaman pi· 
y"'8ada keıı.aisıni göst.erecektı.r. 

Türk tacirlerinin, '18hsi istifa
de endi~rinden zb·ade, nıi1ii 
menfaat kaygısile çal~.ııaları la· 
:ıım.iır 'e ooyle çalışacaklarını 
üın.i t ediyoruz. 

ABİDİN DA VER 

S.uname7e setU. d o eYYeJ .&. 
alank ktırsliJe ırelen BafyekU Dr. 
Relik Sa7dam hükii.mel.çe esasları hA
ııırlt.IUIUI olan İlı'-di konııma ka
nun layihası üzerinde Grup umom! 
he7etlnee müakere oere1an etmuilll 
ta1•ah mü.U.kaa euttbal ve b• li.,.-thaı 
ÜHriDCle k.ap eden teUl:ika&I 7apma.k 

ve alikadar d•valrlc temas elmek ü
zere bir komtsyoa iefk.U edllaeslnl -. 
mami beJ'•le lekllf .ııı. Teklif mlil
İetlluı.ıı - eiaaaralı l'lllllWll.,. 
.....ıw. 

(Bat lanıfı 1. lııcl a7lada) 
landnfa halde a7ın %1 inde llmanı
llllııdaa Katadeıaloe ,..._u.. Gemi 

mülhit bir fırtma7a 7akala.ımut n 
batmqlır, Yalan ba nnda dümen 
bmaraaında DÖ~ baJllDall 1-
mo bir leladlf -..ı ba7aı..1 lı•· 
t&rm.qtar. Dalsalar dtlmen kam.aras1-
aı 7erlnden oikmilt ve ıremlol de 
lalıla oldufunılaa balma7an bu ka
mara içinde Butrar sahtlleriDe ka
dar sü.riiklenm:.t1r. Geminin balm1t 
eldala da bl:rlelllıle me7dana .,ıı. 

· mışlır. Gemide bulunu salılbl ,,-e IS 
miirellebatıu. U 1 de bofulmqlar
dır. 

Kı:ııılırmak faciasının 

tafailaıı 

Kuuclelent ali - ... haddi lr.11-
al>lıılDdelr.t lt.wlırmak V&P•nmmı bal
m fe neücelenn facia laakl..U 
teJırimldekl •'*kılları&ra _. •e.lca 
bil· w.1.:"ralt.a l"em.i.DJ.D parçn'•ndljl 
nhUde donmat bir llalde deri cesel 
bulaadutu bUdlrllmlollr. Banlaruı 

aemiden k.ara7a ~ nıuv&ffak 
olda1oı.ları, fi.kat orada J'•rdımsızlık 

yüzwıden d114ilP öldükleri aıılafll· 
maktadır. 

Vapurun Sinop lhnanma 11itnmak 
isterken battıfı zannedilmektedir. 
Deml1' ahlmamq olması lle telsizle 
imdat bter.ıJ.c:r~ vaktt bulanamaması 
karanın ini ve Ctt.fl karanhğında Ol• 
dui'tmU röstermelıttedlr, Sinop Uma
ııuıa gldrrken yanlış rota takip edll
me~tnln faciaya M'bep elduju ela. kln'
veu~ tahmin edtlmektedir. 

KURBANLARIN LİSTESi 
Kazada ootalduklan saıı.ılaa vapar 

ıntir,.ltebah •unlardır: 

ı - Süvari: 11-"'&n Şalılr, 1 - f. 
kinci ll:ap&a.n Yuuf Afebmet, 3 - BJ
rinl'i çarkçı İbrahim YeşflkaJ'&. 4 -
ikıncf çarkçı ŞeYket Basan, 5 - çg .. 
yertr lostromosu Mehmet Memlş, 8 
- Gemici Hakkı llemlş, T - R....ı 
Mlt&I, 8 - Hurşll Ömer, 9 - Hasan 
İsmail, 10 - Ali Mııslafa, 11 - Ma
ki e lostrotUosu Rf'flk Ka,-a, 11 -
Yeteı AH Rifal, 13 - Aleşçl İsmail 
Sa!Uı, 14 - Basan Mubarrem. 15 -
All İ>ma!L li - uman Malik, 17 -
&tnstala l\olf'hmet. 1R - Kömürcil Meb
mot Ali, 19 - n~.,.,. AH, %1> Ahçı 

Neoındlln Abdullah. 
Süvari llasan Şakir !)Olı eski Te bJ'· 

meUi bir 4en1•cWw. Evlld.lr. Aka· 
n, da ucalarda Bak ı aokalr: 'J ••· 
•ara.da otunmakt.Mlır. Bandaa enel 
laıd•t. Yeni Ban...,._ Kallu, Tal
bvan, Tahrua, lli'urJu ve Mersla 
npurlannda sllvarlHk etmiştir. 

ikinci ka11laa YaJUf Melımel evli
dir. Aıwloı. bbarmda e111rmakladır. 
Yakında ev~necek bir kızı yardır. Ge
n!cllerden Hasan R:zelldlr. Orada 
Jı:ııl'ISlJ'le, ı 7qmda 1'1tal, 4 7qılld& 
Zeliha, ı aylık Kizırn isminde üç ço· 
eııtw nrdır. Gemici ff....,,dln de RI· 
&ede kansı, iki erkek çocuğu bulun
maktadır. Oi•erie w-tromma Meh
met ltlaelldr, bcklrdır. 

• eıu-d!a ı.anı.,.ı remle! Hakin 
IUulldlr. Evlldlr. ~ nrdır. 
Ak rhlrde olurmakladJr. 
Knıhrmak nı>anı ~ _.._.e eT?t1 

DettlT :rotla" tan.fıud~tı mna~Hı bir 
ıııllddel kendlslalıı kömür lhlİl"OUUD 

lemln edilmesi malıahD!nde Kınade
lere devredllmqUr. 1898 oenealnde 
Daıı-.kada '- eılllmlt oldajtua& 
l'Öre 41 senelfktlJ'. 

SiDop, H (A.A.) - Kmlırmalı ..,._ 
)l'llru mürettebatından dört .-emici· 
•in _ ... ri .... va.il oldatu hal
de Slnop halkmm omm.l&rmda ebe
di lsllrahat.pblanna ırölllrlllmöştttr. 

Parti, beledl7e, lıallım ve deniscller 
tarafından kablrlert.e .. ıe.a1ı:ı.r .._,_ 
mDf Ye dini menslmdea sonra be,"e
ca.nh nutuklar a6J'lenerek aziz denı. ... 
ellerlıı Ulualan lası. olunmuıılur, 

Fin - Sovyet 
harbi 

(llq ıaraı> 1 lDd AJ'fada) 
1fca1 elmlllerdlr. 

iolomanlsl mmlalı:ı.smda SoV7el la• 
lalan blrlıaıı Fin taburuna muhasara 
ve matlup etmUılerdlr, Finlerden bir· 
çok ölü vardır. Bu mm.takada 31 e

ıir aluım.ıttır. SOVJ'et hava kuvveUe
ri k~if ueDıtla.n :rapmu.Jardır. Cere
yan eden bava muharebeleri esn.asm
da 8 diifman ta)'J'&resJ düşlirulmüş

tur. Blr SOV7tl ta1:raresi üssü.ne dön
~llr, 

Dün 4 ticaret 
vapuru battı 

(Bat tarafı 1. inci n7fada) 
adındaki ve 2473 ton hacmindeki 
İngili:ı vapuru garbi İngiltere 
sahilleri açıklannda bir Alma.ıı 
tahtellıalıiri tarabııda• ı..11r.ı -
ıruştır. Gemide lıulnn•n 25 kişi
den 14 Ü telef olmuştur. 

O.lo, 26 (A.A..) - Oalodan İn· 
gillenye ırit.mekte olan ·ı..ppeıı 
ad.ınclakl ve 500 ton hacmindeki 
Norveç bayrni;;'lnı hilmil vapur, 
şimal denizinde Bergen a(Jklann. 
da bir infilak neticesinde bat -
mışlır. 

Yeni Delhi, ZS (A.A.) - İngi'
li:ı ve ttncbi vapurları Hindis· 
tıuı limanlarına tam bir emniyet 
içinde gidip gelmektedir. Harbin 
ilk iki ayı içinde 1160 vapur Hint 
lim.aıılarına ıP.rmiştir. 

--- -
Uelsinkl, 26 (A.A.) - 11.euler ajan- N (O T L A R 

ıı bildiriyor: Dfln l'ece Fınlandl7a ti· 
1 
------- -----

ıı:erin<!e ıoo Sovyel tayyaresi ur.mut· TANZİMAT 
tur. Bu tayyareler bombalar atmJ.$• __ _ 

OSMAN Cl:lllAL ltAYGil.I 

Kalp sekte.sinden 
Tarlabıtşında Gelin sokakt• S 

numarada oturan bö~kçi Yor
gi sokakla kalb sektesinden dil· 
şüp ölmü~tiir. 

Nnrl:rl rördüm de, ba1Jiı, ve ba
lıkCQ'1 l"Öi&.rrerek: 

·Tuttuğumuz yol.da nei.icedeıı 
emin olarak yürürı<.en, maksadı· 
mızı ve hedeflerimizi çok iyi kav· 
rarnı.ş oldUl<larını kabul e.t.ğim 
ithaıat tacirlerirnizın ve peraken
decılerin hükı'.ı.rneılle iş b..ruği 
yapmamayı arzu ve şıddetli ted· 
bir;ere lüzum göstermiyecek şe
kilde hareket ed<?<ıeklerınden şüp. 
he et.ınek istcnuyorwn.• 

M. Turhan Tan 
dün defnedildi 

<Baa tara.t.ı ı 1.Dcl sayfada) 
müteşekkil büyÜk bir cemaat ta· 
rafınuan kaldırılarak Kadı.lı.öy ia
kelesine indırilın.iş ve buradan 
Şirketi Hayriyenin tahsis ettiği 
vapurla Sırkcciye getirıım:ştır. 

Cenaze alayı Sirkeciden Aa • 
kara caddes.ıoe ilerleuUş Ye mer
humun son yuılarwı yazdıtı 
Tan gazetesi idarehanesi iınün
de bir dakika tevakkuf edılnılş 
tir. n.,., .. ... nteakip cenaze alayı, 
önde birçok ınues&~lla ta.ırA -

fından gönder.imiş olan çelenk· 
ler ve polıs memurları, ortMda 
sevdık.ıerinin omuzları W.ıunde 
merhumun tabutu, Vali Luıfi 
Kırdar, devair erkiınından bazı 
zevat, B~ın mcru.uplan, akra· 
ba ve dostlardan mürekkep ke· 
sıf bir kalabalık ve en arkada da 
elliyi nıüıccaviz otomobıl oıdu. 
ğu halde aliır ağır Ankara cad
desinden yukarı çıl..nı~ ve Sul· 
tan • faiıımıt türbc;.inden Çarşı
kapı yol uy la Beyazıt caıniine u
la~u.\.ıır. 

İstanbul Komu
tanı ö1dü 

(Bit larafı 1. inci -feda) 

dlllll olarak harbin sonuna ıuı
dar memlelıete büyü hizmet.er 
iJa etmiş, müteakiben Milli Mü· 
dafaa Vel<filetl ordu dairesi reia
lıiiai 7apmış, lıu vazded n 1s -
tanbul l,/Jmandaahgaa tayi.a e
cli~ti. 

KO}"general Halisin askeri -
!eri de varılır. 'limurun Anadulu 
seferi ve Ankara sav,._ı, !Helenin 
ı;u "- " adlı eserleri yaznu,tır. 
Kcn .. ısi, eski Türklerlıı harp la· 
rilılerile çok ıne ul olmu , ma· 
saisıle de tanınmı tı. lıtanbul 
Kumandanlığı esnasında herkes 
tarafından sevilmiş olan bu de
ğerli kumandanın öıüınü memle
ketimiz ve ordumuz için büyük 
bir ziyadır. 

Ailesine ve orduya teenürler 
içinde taziyetleriınizi bildiririz. !ardır. Heblnklde Uk defa bava lelı.· HİKAYESİ 

lllıesl lşarell verllmlfllr, 
FİN TEBLİGİNE GÖRE 

S.n Finlandiya resmi lelı.1Ji1nde fli,. 
le deımıekledlr: 

- ıı.Jr.ldeıı bu aueı 70fldl, 7e-

- İki l'Öı:üm fnlla.ra 
ola. 

DedJ ve .. Ui•e etti: 

babası-

Artık bu mali, tiuri ve ilı.h· 
sadi tedbirlerden sonra, ihtikiı • 
rıa -...ıd1r111 .....- -ii~de e
diJ.,mez. Büyük Harpteki ifri
tin hortlamasına, Cumhuriyet 
hükfuneti asla meydan vermiye·. 
cektir. Bütün bu güzel ve yerin· 
de tedbirlere rağmen ürit baş 
kaldırırsa, başını ezmek için a
lmacak zecn ve c~a.i tedbirler 
de yok değildir. Bunlar için bir 
kanun layıhası hazırlanmakta • 
dır. İlhalii.t t.acirterinin ve pera· 
kendecilerin hükümctle iş bir· 
lı~ yapmalarını btiyen Ticaret 
Vekilimiz, bu meseleyi, münha .. 
sıran ticaret ve i tı:>.ıt prensıp· 
!eri dairesinde haltelnıek filr. • 
rinde ve emelindedir. Geçen -
Jer "' b:>lısett imiı bey~natın· 
da •Cumlıuriyc! hıikiımeti jan -
darma hukfuneti değildır. demek. 
le bu işde licaretle hilkumelın 
bPtııber yürümesini ve cezai ted· 
birlere müracaata liizum kalma
ıııa~.ı:llı a.nJatmak istenıh~ti. Top· 
çuoğlu, münev wr bir tacir ol· 
duğu için, böyle buhran ıaman· 
larında, kendi mensup oıduğu 
muhitin, hükiımetlc karşı karşı· 
ya <{eğil, yanyana olmasını is -
ter. Fakat bu iyilikten ve )'Omu· 
şakhktan anlamak lııtemiyenler, 
çok ve çabuk kıwlnmak hınile 
gözleri kararanlar oıursa onları 
yola getirmek için de, hükiıme· 
tin ceza tedbirleri alması gerek· 
tir Te ala aktır. Nasihatle yola 
gelmiycııin hakkı kötektir. Fa -
kat, eminiz ki, Türk tacirleri • 
Din büyük bir ekseriyeti, cazip 
de olsa, ihtiluir suçunu işlemiye· 
cektir. Onlar, Ticaret Vekiline 
yardım edeeekler, muhik ve 
meşru karlardan ayrılnuyarak 
memleketin iktısadi şirazesini: 
bomıaktan içtinap edeceklerdir. 
Ebedi Şef Atatürkün, Türk ta
cirini tarü eden ıüzel vecizesi, 

Cenaze n:uuazı burada kılın
dU.ı.;!;1 >ODrii tabut olomı;bile 
konmuş ve diger olomubilleı: ta• 
raCrudan takip edilerek ~ hzade
başı, Fahlı tarikiıc .:.:liı:ndi.apıya 
gidilıııi~tir. Şelıitlilnc hazırlanan 
kabrin b şwda l>On dini mer...,!m 
yapıldıktan sonra merhum Alla
hın rahmetine tevdi olW11Duştur. 
T~lıHAN '.rAN'lN ÇOClJKLA-

1 Garp cephesinde 

Finlandiya !ulalan, halea Pruni el
••nnda SoVJ"et aruislnde harp et
mektedir. Bu .notta, Laroda ıölünüa 
110 m.JI aufında L7•b efvannda ve 
Sov7et hududunun ötesindedir. 

NOEL SIGINAKLARDA 
GECiıtiLDi I 

Ahali noell akpm 7emefl 7eme- I 
den sıfınalılarda ıreçlrml•llr. Uebln· 
kiye taarnn eden tanareler, demir· 
:rotunu takip etmlıller, haUm mühim 

bir Utlsak noktası olan RuhimaJd'1e ' 
fazla mlkdarda bomba atmqJardtr. • 
Sovyet tayJ'arelerl, budan başka, 
demir Yolunun tlaU batka merke.le
rfnl, tı:cüıııJe. Belsinll:l'nln 75 mil IM'

km4a Utn. Kaotava"Yı, Lanrelma p .. 
Jü kı1uında kilb Tampere")'I, ytpn .. 
pnlıı eeanbu ırarblıdıtde •lıihle kiln 
Tarh ıehrinl bombala-ıardır, VI· 
parlnin so mn imalinde .. lo"7d 
laJ'Jarui dü'6rflinıiqlllr. 

Belsinkl mıntak•nda afıra aJ
hada 25 derece Ye orta •e •illlaı l'ta
landlyasıııda be ıl.:tlla tlddelll olaa so
falı :Jiiaüadea cephe barekilı a!ırlat· 
m.ışlu. 

Dünkü han. Jıarekih esnasmda 11 
Rus la•yaresln!n düştlrüldii,fü te7U 
edllmektf'dfr. 

llurlin llfleılea oonra H•ltılnk1de 
yeni lı.lr alarm ı.attı verilıaJıılir 

Stokbolm, 26 (A.A.) - Orla İsno 
bölırolerlnln ban lhllJaUan •Uib al
tına eafınlmı$tır. 

Askeri mahnner, bu davetl'ıı askm 
k1Ş .. rUanaa göre lallm •e terbl1e• 
sini leııalDe matıaf ol4atuu taalh 
etmek:edlrıer. 

Dl çıklı!-
Deıliklerl r;lbl, timdi de bll'ı 

- Taıttlmat! .. 
DJı.iJ'esl fıktı. Demen berrin 

herh~i blı' pzeten.ln sa:rfasm
da ba ıa.anrdı1a rasttı:rorsa.ıuıs. 

Bo bir tarih dônümllıtür, re
ne Ulm Te larUı anştırmalan 

lıalmnmdan bl!lJr.j •lilaleM& ... 
b4tr. Tamm."11 khiıule .ı .. 
ınırı.r olabUeeeif sll•I aleJ'ltbt· 
.. balanablleeek mlil&lea w 
ıriirlltlere do rasllanm&81 •ilm· 
kiiDdiiT. 

Ancak 11id•llk ıra.ete ııütım

brmda lauimsl:a n ııalibl7elııla 

l>lr halde fanlm•Ua.n ltahse&mek 

lalıaf alltJ'•r. 
Bla.kın OımıaDJ.ı imparaloı"la· 

tıııııuı bu valı'al b&7rl7ea!Jıl ıa.

rlh •e tarlhcl kentli vak'a nü~ 
Jlil ve kiıraüııü kılnde lııal n mıı-

)ıı•k•me He danan? 
llan•e:rwe Nael Sad•Uab da taa
-.ııu __ ,. ~ ...... 

bti GÖZVM 

FUKARA BABASI 

Ballel lorflr ı. ......... 
- Çilli OD lıııntş, ~ - ..... 

r{k.. 

- Çifti ona diifmeae fok.ar~ 

mk11DU'117• •• kuru• aered• 
•e nasıl bulur? Bele, Ballo &.. 
r!iiDIB la&ına do7almaz? 

Yalanı sahl.oL vebal! mllbabı 

lıaln Nwlnln bo:rııaııa, bb o
nun ,.aıanc111 •t:J& doinı.cu.sa· 
:ruz! 

isTİMLA.K 

İŞLERİ 

Beledl:!'ede elılf> " mahk.-. 
~rde 1400 lstlmlik davası var
mış. AıLlqılıyor lıl, Mledl7e iki 
IH7d•a ve bJr ea..se da•a açma
ya kalkarsa bunların sa:rısı :UOI 
ı lmlaealı ve • umae •a IMılNIJ• 
bınsının üzerine bir de: 

- htlmlii.kal wkilelt.. 
Dl7e bir labeli asmak ıre.reJıe-. 
Allab. LQtfl Kırılara aabır -ver

llhı. 

,HERKES KE111Dİ 

KENDİSİNİN SANStlRt) 

M. Zekcrl7a bir bqmakale 
7azmış. Adı: 

- Herkes kendi kendisinin 
amürü? 

Osman Ctmal, 
Dl7e mahallt lçlerlndr baf1- - Ö7le oJmı\saydı ffrkes blr 

RlNI. TEŞEKKÜBU 
Aziz babamız Turhan Tan'ın 

ölümü dolayısile gerek bizzat ce
naze merasiminde buluıunak, ge
rek çelenk göndermek, telgraf
la ve mektupla tazıyet ederek bü
yillı: elenıimizi tesliye etmek lıi· 
tufkirlığında bulunan dosUarı· 
mı:za ayrı ayn teşekküre leeosür 
ve istırabııruz iınün bırakmıyor. 

Başta, cenazeyi yiirüyerek ta· 
kip etmek h'ıtfunda bulunan sa
yın lstanbııl Valisi oldu(ru ~al
de ailemizin bu sayılı eleınıne 
iştirak edC'tt :ıevala t !$ekkürleri· 
mizin ibliğına liıtu!kir tavcssu
tunuzu· ri.-a edi7ornz. 
Merhumun Refikası Oğlu 
ZAHİDE TAN TURBAN TAN 

Öııilmilıdekl em. rinll maU
nel rde.a itibaren 

TAKSIM 
/;inema•ınJa j 

TA P ÇASI · 
ranlar var. Batık paurmda d :r.ı. Zckt'rlya olmaz mıydı? Flllm anapilmhdn h pıfk t. 

'J.5 kuruta kadar utıtmq, us- Dedi vr .• lll1;e eottı: Baş roldr: Gf'no Ye kırmaUi 
lumru da ız kutU4DlllŞ· - l\fallım :r•. dosıwnm tamla- 1"ilm yıldıııınu \ 

Halle lskelesfnde lal•be :rur• n De meı,hurdur, A. ş-'- SUA Vi TEDÜ ı 
da dlreklörU eski babrl7ell Hafa r.A.J.r 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ______ .._ ________________ ~ 

(llasU!•atı 1 lnt1 sayfada) 

Sabalım 4ördtiııde Almanlar lıütilk 
ormana tarşı ol4ıılr.ça şlddelll bir ıa.
arrw:da bv.!W1D1ıql3rdrr. Ba teşeb

büs malal oldu.iu üzere toptu ha.ur
lıiı De 7ap~lır. 8aal dörlleıı l>"I 
hııcuta ladar, ttlfek -!eri Te obüır 
.-e torpll ıntUlk.lan abab.m s.l:slt aı ... 
ca karanlıimda orlalıfı ~mlatm11ıır. 

Nlha7el A1maD laarnDa tardolUD• 
mqtur. 

AVUSTUJlALYADAN fLK BAl'A 
KUVVETLERİ GELDİ 

Loadra, 2t (A.A.) - A ..... tııral;ra 
ban ııa ..... uerlnin ilk klsını ba ... 
bah inırU&eren!n eenabanda bir ıı.. 
manda karaya ~anlmışlrr. Bu 1111 
kaflleJl ı:tllotlar, ru:aUaJ', makinistler 
ve hava llmanlan penoneu kfkll et.
melıteıllr. Avastııiııl7alı ıanarttll .. 
dalla! hlzmele ırirettlıl•rdlr. 

BİTLER. GARP CEPHESiNDJ! 
Benı, ıs (A.A.) - Alman rad7-

Hltlerin dlİn ırarıı eepbeslndekl ııl7a
rellne devam elmlt oldalaaa blldJr.. 
mektedlr. 

B. HIUer, aves la:nan lllolannı ,. 
1914 de biımıl kendl!lnln efradwıl .. 
buluıınuıı oldaiu alayı 1.IJ'&ret ........... 
ıır. 

FllANSIZ TEBLfGi 
Part.. !6 (A.A.) - :U k&na:aa eT• 
vel ~- ~bllil: 

heri miifr-1 rımı.ııı faali eti ı.ı-.,. 
d ılllmlştlr, 

İNGİLiz vı: nı:ANSIZ ZAYİATI 
Parla. z• fA.A.) - Framıa lıanol

lerl SD iklncl lqria tarihine kadar 
1434 kı.t kaybolml, oldaklan halde 
anıı dnird• d• in,rilla.lern .. ,u. 1511 
• lılı1li .ı.ı.ttv. 



--uişleri sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra günde 3 defa niçin 

fırçalamak lazım ? 
Çünkü bir defa dişler hariçten alınan mikroplara 
karşı müdafaasızdır, saniyen ağızdaki " salya,, 

denilen mayide milyonlarca mikrop doludur. 

Salyada bulunan Lüab dişkrin 

en birinci düşmanıdır; d~lere ya· 

pışa:ralı: yoaun peyda eder, Mine

leri a§llldırrr, yavaş yavaş dişleri 

ve kökleri çürütür, diş etlerinde 

iltihaplar peyda olur. n; ,!ere ya· 

pışan yemek artı5dan ve ecnebi 
• 

maddeler de temizlenmezse birer 

mikrop yuvası haline gelir. Qer 

dişler muntazaman ve günde en 
az 3 kere •Radyolin• le fırçalan• 

madığı takdirde çok çabuk mah -
volmağa ınahkU.ındur. 

---RADYOLiN ...... 
ile Sabah, Ô~le ve Akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa dişlerinizi fırçaiayınız .._ ____________ ._. ... ~ 

lfl~M 7 ARll./INDG TYIFAft V.G 

+1AC C~ C J lf!\L~H 
Tefrika: 111 

Ôğle ezanı okunurken Bağdat içi.n 
de serbest tek Bermeki kalmamıştı 

Ba:ılanan bu faciada bütün 
Bermekiler mahvolmalı idi. Ak
si takdirde ilk intikam hareketi 
hedefini dl"jliştirir, kendi aley • 
bine dönerdi. 

Sabah namazından sonra Ha • 
run dairesine kapandı. Masası
ırıın başına ooeçtL Bı.r sürü mek· 
tuplar yazdı. 

Bu mektuplar, vilayetlerin zap 
tiye amirlerine, polis müdürle
rine hitap ediyordu. Nerede 
Bermekilere mensup varsa, ka
dın, erkek, genç, ihtiyar, çocuk 
demeden cümlesinin tevkifini ve 
mallarının zapt;nı emreden bu 
mektuplar derhal hususi sailer
le Arabistanın dört köşesıne 
yollandı. 
Harunürreşit ayni zamanda 

Bermelillerin bütün mallarının 

ıahipsiz olduğunu da ilan edi -
yordu. 

Neden? 
Çünkü halk içinde İranlı ve

zirlere taraf:.ar olanlar çoktu. He
.sapsız mallarının böyle •sahip -
siz• ilan edilmesi çapul seven 
halkı tahrik içindi. .. 

Ayni sabah ... 
Bağdat polis müdtirü yatağın

da mışıl mışıl uyuyordu. 
Birdal, büyük bir giırültü ile 

gözlerıni açtı. 

Evinin önünde at kişnemeleri 
silah şakırtıları duymuştu. 

Ne vardı, ne oluyordu? 
Yat.ağından fırlıyarak kaılktı. 
·Bu sırada odasının kapısı a-

çılmış, içeriye Haife H.arunürre
idin bir kölesi gırmişti. 

Polis müdürünün rengi sapsa
rı kesildi. 
Kork<ıdan dili tutuldu. 
Harur..unnı;it, yok>a kendisi!

ni idama, ölüme mi mahküm et
mişti? 

Köle bir hpalı zarf uzattı. 
Polis müdürü, titrek elleri ile 

zarlı aldı, açtı ve okudu: 
•Ya Seydi; 

avınin bütün zabıta kuvvetleri 
ile Bağdada yayıiın. Bütün Ber
mekileri, onlara men;;up ve ta
raftar ola.nlıarı yaka.ayıp zinda
na atın .• Öğle ezanı okunurken 
Bağdat içinde serbest olarak tek 
bir Bermeki menoubu kalmıya
caktır. Emirlerim kat'idir. Hila
fınaa hareket hepinizin ölümü 
demektir .• 

* Polis müdüıil, Halife Haru -
nürreşidin bu emrini alır almaz 
derhal icraata giriş'.i. 

İlk hız olarak ihtiyar Yahya 
ve oğlu Fadl yakaıanarak hapı-
se konuldu. 

Sonra zabıta kuvvetleri Bağ
dadın içine dağıldılar, 

Bütün Berme!d mensuplarını, 
Bermekilerle gönL;eıileri, onlar
la iş yapanları, hatta Bermekile
rin azat ettikleri cariye ve kö
lelerin evleri muhasara edildi. 

Hepsi de yaka !anıp zindana 
atıldı. 

Bu muameleden Harunürreşi
dln süt annesi bile istısna edil -
metli. 

Öı?;le ezanı okunurken bütün 
Bağdat içinde ser0est tek Ber
rneki kalmamı~tı ... 

* Harunürrcşidin •Berm,.kh sü-
lalesini, Ba)?dat ihtişam VE' me
deniyetine pek çok hh.mdle-ri 
dokunmuş olan bu aileyi ixiyle 
kökünden ve teferrüatı ile mah
vetnıesi halkı dehscofe saldı. 
Bağdat halkı bu emsali ·ııöıiil

rnemış oıddet ve dehsetin sebep· 
lerinı pek çok düşundüler. Pek 
çok aradılm-. Fakat llarunürre
ı;idi ani ola · bu kadar müthiş 
bu· harek k geLrcbıttcck mali
dur bır St·O p blilamadılar. 
Yalnız o devtrde ve bu facia

ya ş;ihit olan•ar degıl. Buı;üne 
kadar gelen mü ver. ıhk>rde böy
le bir vah,et ikaı iç.n Hnııınür
r~-ş;di mazur göstere<-ek bir ipu
ca bulamadılar. 

Bu facia, Arap tarihi üzerin
de bugWıe kadar tesıri devam 
eden csran.:ngı~ bir fırtına, bır 
kasırga gibi kaldı. 

V ıikıa hıç scbc-p yok değildi. 
Anlattığ.mız gibi bu ı:ebep 

ha,ta bir değil. Bırkaç tane idi 
bile .. 

Fakat hakiki hedef bir türlü 
anlil'iılamadı. 

~,,aı...,, 1 ıııea Bu.lı:ü Bi· 
u..ııtındm: -------Daneı Ye<lllrıalı lıarlclnde Jtaıılı 
Çefme Demirlıane eaddosl IS5 n11ma
rada olman D7u laratwdan brw 
olap apı bane4e oturmalı.la iken tlm
dlkl ıl11l'dutll :rorl belli olm17an 
V&ıilli.lıl namı eliler Vuo ale7-
hlne i.lıame eyltdlfl ııo.aruna 
davasınw müddeaaleyh&ıun pya
bında 7•ı>ı1an muhakeme ıonunda; 

kan kCl<'a oldukları kayclı resmi ile 
anlqılan taraflardan müddeaale7ha· 
DID evlenmenin lalı.mil elllfl vazın.. 
!eri ifa elmemek maksadlyle kocası• 
nm evini lerkelllil n lblara rağmea 
evine dönmedlfl ....,ı.,. aabll of
••Pııdaıı ı.o.anmaıanaa ılalr verilen 
t/H'/119 larllıll bülnnlln mtiddeaa
leybanm lkamejplımıa m~hallyell
De binaen on 1ıq rüa müddetle Ut.
nen lebllfe kanır wrllerek leblll 7e
rlne n- ize,.. mahkeme divan· 
b&nulııe lallk edilıll~I ilan ohm,,,. 

BAŞ, DİŞ, GRiP, NEZLE, ROMATiZMA 

( (t2970) 

....,unı Mümeaill ve Ne.;riyat D&
nl<Uirli: A. Naei, BuıJdliı Yer: 

- TeJ.,..ı B-L 

Nevralji, kırıklık 
ve bütün ağrıla

rınızı derhal 
keser 

icabında günde 3 kaşe 
alınabilir. 

Her yerde pullu kutulan 
ısrarla lstcıyiniz. 

{NHISARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Cln•I Mil< tan 

Mh. kilo 
Flatı 

Malı:ımmen B. % U temi. 
tutan 

Lira K,... Ek. tek•l 

~---------------------------------
Lira Kr. 

ua eo 
26 

bkar1a. kanavtoe 
Iskarta çuJ 
ı korla lı.ınnap 

~v.maıllı. kaııavlet 

lskart<l kanaviçe 
Yamalılı çul 

Iskarla çnl 
YamaJlk ,uval 
ıs arta cuvaJ 
Iskarta 11' 
Iskarta k.ınnau 
1\Iarka bezi 
ı·amahk k.anavJ('t 
Iskarta kanavitt 
Islı.arla çtıl 

bkarta çuval 
Iskarta ip 
hkuta kınnap 

1 - NUmUDfltrl 
ayn ayn sablae,akhr. 

'512 kilo 
1084 c 
4940 « 
5000 c 
l>OOO • 
ıouo • 
fOOO « 
1000 c 
sooo c 
4000 c 

22 kr. 
16 • 
15 • 

110 c 
22 • 
25 c 
16 • 
30 « 
22 c 
20 • 

992 H 
173 4( 

Hl 
1500 
1100 

5-00 
6t0 
800 

1100 
800 

111 u 
%25 
165 

75 
96 
45 

165 
uo 

f'a rlık 

c 
.Açılı: ı\, 

• 
l'uarlılı 

• 
• 

.Açık ı\, 

P•••rhk 
8500 c 15 • 525 78 71 c 
200 • 25 • 50 1 50 c 
5H c 10 c 163 21 H t8 • 

t455 c 22 • 320 il f8 • 
fOO t 16 , 64 9 60 c 
t90 • 22 1 '1 80 6 21 c 
aı • 20 c 6 20 1 • 

1896 c 15 c Z8' 40 42 66 c 
muclblııce )'Ukanda cins ve mlkdarı yazılı ıs:ta.rta aar:tıtar hlzaJır.nnda söstertıen 

D - ~lub<lmmfn bedelleri 7Ü;tde 15, muvakkat t.tmlnatıan hizalarında yazılıdır. 

usallerJe 

m - Arttırma 2/1/940 ıah günü saat 14 de ba,hy:ıcak ve aynı günde bitmek üzere Jtabat.1?4ta Ltvanm Te 
mub.ı.yaai ~ubestndekl alun ıatışı komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Nümuncler ht·r &'ÜD sözü ge::en şubede ve mallar da Şt'n.ı~lpaşa, Abtr!'apı depolarında ririllebJJtr. 
V - Ltekllltrin arttırma. için tayin olunan sün ve saatte yüzde 15 mlkdaruıdakl cüvenme paraJariyJe bir.

tikte Yllk:ırıda adı Sf'ten .tonıııs,.ona selmelerl ilin olunur .• ıoc.t8» ... 
(,'in.si Mlluları . Muham. Bedel 

Lira Kr. 
S'o '1.5 Temi. 
Ura Kr. 

Eksiltmenin 
&linü Şekli Sa.atı 

15 
15.30 
16 

Caoı alı\t 

Ecza 
Ala.tı fenntyr 

--------
!460 Adel 

t07 .Adel 
82 Adtl 

%518 76 
49' 85 

2623 65 

188 21 
37 31 

196 73 

4/11940 Aı:ık 

» » 
» » 

AUlı fonnlye 111 Kalem 1890 Ul 81 » Pazar. 16.30 
Kmlı. ııirluç 106 Ton 9010 675 zt/lZ/939 c 
Kamyon 1 Adel 3150 236 Z5 511/940 » 16 

1 - Şartname "" t-vüf'ıtıı tö:Sterir ıntilredat JlstelerJ mucibince muhtelit t.ırlblerde eksiltmeye konup 4& taUp 
zuhur ftm:fen malreme blza.larındaki usullerle satın almacakhr. 

ıı _ l\fuhammrn bedC!:ll~rl muvakkat teminattan. ek~lltme ve pazarlık &'linü ve saatleri hlıalannda 1aıllıdır. 

m - EksHtme v~ paurhJc: Kaba.tatta Levar.ım ve mubayaat şubffindekl Alım komi~onunda yapılt1ca.ktır. 
ıv - Lbteler ve ~ttrtnameler her cüıı .Ozti reçen ıobeden parasız. alınabilir. 

v - Alih fenniye listelerinde l'Ö terilen katalol' numaralan sadtte ile'.tıı tip ve evsafını röstermrkte olup 
şartname makammdadtr, Ba.~ka marka!ar da vcrllebtlir. Bu hususta Kabat.aş!a şarap ve limya liboratuvarı ,ube
shıe uıiirataatıa daha fazla izahat alm.ı.bilJr. Bu iş için pazarhk ,-ü.nünden evvel fenni Wklif m('ktupları meıkQr ıa .. 
boratuvar fube1lnır vtrflmelldJr. 

\~I - fstt'kll!erln pararlılr: için tayin tdll~n &"lin Vf" ı,aatlerde 7üzc1~ 1.5 eüve.nmr paraJa:rlyJe blrllkte 7ukan• 
da. adı CC(!-("U koml~yona ~elmelerl. cıoa36• 

Mub:;,edell % 7,5 temlnal Ekılltmeninl 
Cinsi Mlkd•n Lira Kl'l. Lira Kl'l. Şekli aaall 

I\-latbu mürekkebi Ankara kadyosu :IIublelif cins t3ıo Kg-. 16447 - 1233 52 Kapalı zarf 15 ı 

l\fııht.llf cin yaldn< 295 » 1887 50 Hl 56 A~ık •k•lllme 15,30 ~ DALGA UZUNLUOU 
» :1 Vt~fk %50 • 455 - 34 1% • • 16 ~ 

lbln .A.Q, 19,47 m. 15195 Kca. U g..,, 
ı - Şartname, numune, miktar ve ev,;atmı l'Öst.erlr llst.eterl mue ce 

7uk1ında yanla üç k.ılcm eşya hlz.alarında KÖstrrUen usullerle ek!tlltmeye kon- .A.P. 31,79 m. 9465 Kes. lt Kw. 

~- ~~nı~nı~ 
1J - ~luhammen bedf'Jlerl, muva"aı tem.in.atlan ehlltmf' natıeri hiza.. -

)aranda J'ax1hdır. 
JD - Ek.al.itme- 28/lı/939 pe.rşenbe l'frnü Kabataş-ta levazım ve mübayaat 

tubc,.,indckl ahm komisyonunda. J'&pıla.cakhr. 

IV - Şartname, müfrt'dat Ilstelerl ve: yaldız nümunelerl her ~ sözli 
seçen ı,ubf'den para il alınabilir. 

V - l(aııa.Iı ı; ı·t mUnakasasma iştirak e:det·«kler mühürlh teklif mektup
hırını kanuni ves:ı.ikle yüıd~~ 7.,5 g'Üvenme para ı maJ:-bı!z:JJ vrya banka teınl· 
nat mekiubıınıı ihti\'il fılerl!k kapah zarflarını eksiltme K\inü ihale saatin
den bir saat ("\."\'f'linf' kadar m'ılcür komisyon ba kaııhfına mıık!Juz mukabi
linde Vt'rın~l';!ri l.i11mdır. Dlier t>ksllim~lere «"f'lt~f'kl~·r tayin olnn:ın sün ve 
&Olatlerdt :tıizde '7 .5 cüvf'11n1e paral<4.rlyle blrıtkte ;rukarıda adı l't("f"n komi!"' 
7ona se\ı.otltrl U:in olunur. (11)238) 

Cinsi !ilik dan 

Demir boru v .. ~. 16 kalt>m 
Çelik s~ ınnh. tbatta. 7180 Kc-r. 

... 
Yü<do 7.5 

l\Iulwnınırn B. Teınhıatı 
Lira Kr. Lira Kr. ------

E.k!->iltnırntn 

Şekli Saati 

400 30 30 02 Paurhl< 
» 

Jlubar katanı 2 adel 1750 00 131 25 » 

u 
15,30 
16 

· ı - Şartname, nümuul! ve çellk saç eb'at Ustesl mucibince 7ukanda 
yazılı üç kıtcm eşya pıııta1'hlda satın &!ınacaktır. 

D - 1\-lnlıammen bedf'llerl muvakkat teminatları. pazarlık ıaatlerl hiza
larında Y&'l'!ıhdır. 

ın - Poızar1ık 11/t/9.fO pe~embe ı:ü..nü Kaba.taşta levamn ve mübaya
at tnbr!'lndrkl Alını koml.,yonunda. yapılacaktır. 

JV - ı=:;artn:ım" ve müfrt'.'da.t llste:crl her l'ün sözü l'f'fen tubedtn para
sız alınabilir. 

V - f .. t.rkllltrin pa:1.arhk: lçJn tayin edilen l'ÜD Te ıa;ıtlerde 7ür.de 7.5 
1"bvtnınt ı ralarJ:vle blrUkte mezkiır komtsvon:ı &'tlmelPrl. (10748) 

27 1. kanun Çar~amba 
Saat 12.30 Proıram, ve memlekti 

saat ayarı. 12.35 AJa.ns ve meteoro
loji haberleri. 12.50 Tlirk müzlf;I 
(Pi.) 13.30/14.00 Mü.!k: Kücük or
kesl<ı> (Şef: N.clp A.,kın). 1 - Ml
chcli: Çarda,. 2 - Llndeınanıı: Vol
l'adan sesler, 

18.00 Prog'ram. 18.05 ~ lf'mleke& sa
at ayan, Ajans ve meteoroloji haber .. 
lerl. 18.25 Tlırk mw:ltl: l\Iuzik folk-

loruna ait örnekler. Sad1 Yaver Ata
man. 18.40 Tıirk miiıii'I: Fasıl beye-

iL 19.25 Konuşma: (Dıt pollllka bl· 
diseleri). 19.40 Türk müzll: Çalan
lar: l'abire Fersa.n, Veclbe, Cevdet 

ÇajJa., Refik Fersan, 1 - Oku7a.u.: 

·Bu mektubu ben kendi elim
le yazd.m ve parmagımda taşı
dıj'(ım hrliıfet mühürü ile mü -
hütledim. B:naeııa>eyh nıuh.t.l.
viyatı tamamile benim emrim
dir. Onu okur okumaz. Hiç kim
senin şüphesini mucip olmadan 
der)ıal ve dojtruca Yahya Ber
mek1nin sa-rayına git. AJ.:ah Yah
yayı arı.k himaye etnıiye<:ekt:r. 
Hemen onu yakala ..• İhtiyar ha
line, aksakalına hürmet ve ria
yt't g0 termeden onu en ağır zin
cirlere vur. Doğruca kafırlere 
mahsus zindanın .bodrum katına 
hapıs et. 

.sen bu emrimi yerine geti
rirken muavinin de Yahyanın 
oı:lu Fadi'ın sacayına koı;sun, 
yun na kiıii miktıı.rda muhafız 
kuvveti alsın. O da ona senin ba
bas na yaptığın gibi yap»n. Eli
ni, kolunu demir zincirlere VUI'

duktan sonra ayni zindana, k.a -
fi'rler zi11danına götürsün .. 

Harunun Bermekılere karşı o
lan bu biıyük hiddet ve büyük 
kini birdcnbıre n<~cn keadıni 
go:;terrnişti.? 

Bennekilerin fazıa nüıuzu 
mu? 

s~rvet!erınin ziyadC'liği mi? 
Gl.tikçe artan ktistahlıklan 

mı? 

i Devi•! Deniz yolları U. MüdürrnoUn;J 

Sadi Uoşses. l - Künlll blcazkir Pet

revl. ı . Udi Ahmel - Kürdili blcaa
ki.r prkı: (Dllerse pdlgilm olsun). 
3 - Yesari Asım - Kürdili blcazkir 
pri:.H (Sen &"itglde blr ileti devran o
lacalisın). 4 - Refik Fersan: Tanbur 
taksimi, 5 • Arif bey • KürdUI bıcaz
kir prkı: (Deşme dai ıtineJ suı.anı

mı). 6 - Balk türküsü: (Bata slrdlm 
kamışa). 2 - Okuyan: Safiye Tok.ay. 
1 .. Bime• Şen - Be.slent&i.r tarkı: 

(Her zaman serde). Z .. ishak Varan 
- Bestenlr&r prkı: (Gönül sana çok ... 
lan bende). 3 - Sel. Pınar - Nlhavenl 
prkı: (U~li 7a,11or). f - Faiz Ka
pancı - llıiibavent prkı: (Gel &üze .. 
ıım Çamhea'ya). 20.ZO TemsU: Kız ... 
tar ağasından tstluıdat. ("Yazan: Na
hit Sırrı). Unntıan. (Yazan: Ekrem 
Reşid). 20.50 Konu•m•: (Haflalık 

po•I• kutusu). ıı.ıo MUıllı: Rl:ra••
tıc~mbur bandosu: •(Şef: ihsan Kün· 
çer). 1 - J, Sousa: Ma,... 2 - Leo. De· 
llbes: Kopel7a balesinden vals. 3 - G. 
Meyerlıeer: Uveı1ür. 4 - Bourcaall 

•B:.ba ile oğul hakkında bu 
emirlerim derhal ve sür'atle in
faz edildikten sonra sen ve mu-

(Arkası var) 

uw••--~ 
lTİZAR: H:ızretı Muhammed adlı 

tefrilaarnızı ~ugün koya
madık özür dileriz. 

ı - İdaremiz ihtl~ilCI lc;iu ahnacak 600 ua 750 biılttanlye açık ek.illt
meye konulmu tur. 

z - Az.ıml mlkdarnıın mub..ııımen bedeli (t875) lira olup muvakkat 1 
iemlnatı (365,63) liradır. 

a - J::k llt.me Tophanede Umum l\lüdürhik. ahm ıta1ım komisyonunda. ' 
28/K. Enel/939 tarihine miisaclH P<l'l'mbe &ünü nal H de yapılaeaklıl'. 

4 - NUmune, ıµrlname her l'ÜD lll3.l:ıeme müdürlüiü.nde sörüleblltr. 
5 - fstekllltrln yazılı sün ve ...,.u., %490 sayılı kanunda 7azılı vesaik

i• komlııJ'ona selm•l•rL 110216) n,._couclru: lt.au!"Odle Cambodl'leu-

Yavrunuz. Saadetinizdir ... 

Oıiun gürbü, ve sıhhalli yetişimi; tabiatin tıpkı bir yaVTU gibi 
sinesinde yctişl.irdiği saf ve normal gıda ile mümkündür. Her an
ne tabiatin ins•nlara bahşettiKi bu kudret giizelliğinden istüadeyi 
geri bırakmamalıdır. 

ÇAPA MARKA 
Müstabzaratında lıu hassa tamamen mevcuttnr. 

Beşiktaş ÇAPAJ\IARKA Tarihi tesisi: 1915 

lSTANBUL BELEDJYESiNOEN 
İlk Muhammen 

lemlna$ bedeli 

26.25 350.00 Konservatuar için Türk mu.ikisi kl;i.slk ... rıerl kl· 
tabından 500 ad'I bastınlmau 

97.88 
94,48 

229,27 

1305,00 tlsküdar 7ollan için lüzumu olan tat. kum, ealı.ıL 
1259,45 itfaiye için lüzumu olan muhtelit malame 
3056,85 Motörlü veı;altln lamlrlnde kullanılacak 74 kalem mal-

zeme.. 
İlk teminat mJkdarları Ue tahmin bede11eri 711karıda ;ranh 1$ler AJ'n 

ayfı açık ekslltrueye konulmuştur. İhale. 4/\1940 tarlhll peJ"fembe P-nü saat 
14 de daimi encümende yapllacakhr. Şartnameler w:abıl ve muameli.t mü
dürlüğü kaleminde söriilebUir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup
ları Ue ihale «ünü muaYyen saatte dalnıi encümende 'bulunmaları. (10460) 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISML'IDA 

'IB()~.§A 
,,,,~, ANKARA 

~il 26· 12. 939 

27/12/939 Çarşamba günü akşamı 
Saat 20,30 d• 

YELPAZE 

* İSTİKLAL CADDESİ 
KOMEDİ KISMINDA 

27/12/939 Ç'11"jamba gündüz saaıt 
14 de KELOGLAN Çocuk Ovunu 
27/12/939 Çarsarnba günü akşamı 

Saat 20,30 da 

İKİZLER 

* HALK OPERETi 
Bu akşam 9 da 

ZOZO DALMASLA 

GİT-KAL 

Yeni operet 3 perde 

iLAN 
fstanbul Blrlnel fnaı memıırlıı

iundan: 
Galala Abid lıanında 12 No. ela, 

ımculukla lştlz-al ederken lflisına 

karar verilen Yahya Kemal alacalı.Jı .. 

!arına konkurdato teklif ettltlnden 
bu teklifin müukeresl için alaeaklı

ların 12/11940 cama saat il de daire- i 
de hazır bulunmalan ilin olunur. l 

(334/17) • 

ne• Birinci kısım: introductlon .. Le

sende. İltlncl kısım: Fete. 5 - B. Go

dard: Le tasse operasından Çlpn 

dansı. ız.oo Memleket saat ayan, 

Alan• haberleri; Zlraal, Esham -

TabvllU; Kambiyo • Nukal borsası 

(Flyal). ZZ.20 Serbeal aaal. Z2.!IO Mü

zllı: Sollsller (Pi.) Z2.55 Müzik: Caz

band tPI.) 23.25/Z3.SO Yarınki ııroc
nm l'C kapanış. 

1 Sterlin 
100 DoJar 
100 Frank 

100 Lirel 
100 İsviçre Fr. 
100 Florin 
luO llaylşmarlı 

100 Belsa 
100 Drahmi 
100 Leva 

100 Çek kro.ııa 
100 Pt<ela 
100 Zloti 

100 Pensö 
100 Ley 
100 Dinar 

100 Yen 
100 İsviçre it> 
100 Ruble 

5.21 
129.6025 

2.9154 

8.70 
19.27 

ıa.2520 

tt.7075 
OJIG5 
1.5925 

13.5325 

t3.35!5 
0.965 
3.1575 

11.0U 
80.9'.ı 

ESJIA.'\I VE TABviLAT 

Sıvas - En.urum ı 
Sıvas • Erzurum n 
Sıvu - Erzurum V 

20.25 

19.05 

19.05 

TAKViM ve HAV 

27 Blrinclklnun 
OAllŞAMBA 

Blcrt 1358 llDDıi: 1355 
1% inci •7 Gün: 361 1. Kanun U 
Zilkade 16 Kasım: 50 
Güneı 

Öfl• 
İkindi 

7.25 
12.15 
14.35 

Alu,am: 
Yal'tı: 

imsak: 

- IIA VA VAZİYETİ 

16.41 
18.28 
5.37 

Dün İslanbulda bava kapalı ve 
ıerpintllt l'eçmı_, rüısar cenubn l'•r
biden sanJyedc 3-4 metre hızla esmJ9 .. 

Ur. Saat H de hava i:ı•ylk 1009,5 ml
llbardı. Snbunet en yük"k 12.4 ve 

en düşük •.1 aanllcral ka1dedilı»lj
ilr. 


