
erika muvazzaf ordusu 
227 bine çıkarllıyof 

Garp ce"hAsinde şi"deUi 
musaoemeıer olc.u 

V•fi11aton, ız (AA) - Öfrenildiğine ıö-
4ınerikanın muvuzaf orduıu, halihazırda 
bin kifiden mürekkeptir. Bu miktarın önü. 

eki ay içinde 227 bine çıkacağı ümit edil

·r. Bu miktar, aaker celbi için RU%velt 

an teebit edilmiı olan azamt miktm:lır. ~ YIL: 23 ~ SA\,:7875 

Paria, 12 (A.A.) - 12 Kanunuevvel a. 
pm tebliği: 

Gece son alınan raporlar, Sarre ile Varndt 
ormanı arasındaki mıntkada fiddetli müsadell"c. 
ler olduğunu haber vermektedir. 

Gündüz, aynı mmtakada yeni bir müaade
me ve topçu ateşi olmuştur. 

fDAllı t- \'f:Ankara Cııcf.fSTASRl'I •Trlırrııl : \'AKl'l 0 l'o,lh ıoııu,u !il" ft>lt>lon ~lll 'HVıı7 ·ı '" 1~ ı ı J . f ,ırı• I 

Tasarruf haftası lnönü 
Erzurum 
yolunda 

ün Başvekilin mühim bir K ayseri, 12 (A. 
A .) - Reisicumhur 
ismet İnönü bu sa· 
bah saa t 9 da hususi 
trenle şehrimizden 
geçerek Sivas'a git
mişlerdir. 

nutku ile açıldı 
Milli Şefin etrafında tek bir kalb ve tek vücut 

lı~an milletimiz, halinden, ishkbalinden emındı r 
- h 

SivcıB, 12 (A.A.) -
Reisicumhur i smet 
lnönü saat 15.30 da 
hususi trenlerile teh
rimizi fereflendir
mitler ve otomobil
lerle ufak bir gezinti
den sonra Erzuruma 
müteveccihen yolla
nna devam etmit· 
lerdir . 

it Şef Erzurum 
yolunda 

Yazan: ASIM US 

' ' F § c; * 

Başuekillmk Doktor Refik Saydam 

8olheym ismindeki 
Alman vapuru 

Bır Sovyet tahtelbahiri 
tarafmdan batırlldı 

Helslnld, 12 (A.A.) - Ham. 
burg limanına mensup olup Al. 
manyaya tahta götürmekte o
lan Alman bandıralı 3324 ton. 
luk Bolheym vapuru Mandl. 
luotos limanı dışında bir Sov
yet tahtelbahlrl tarafından top 

Rusya 
Asamblenin sulh tek
lifini kabul etmedi 

•• ateşlle batırılmıştır. 

-- .... .__.,. ... ,... .......... blNldlea Mbep. 
~ Çeşı·ııı· ı·sıı·hs ıaı h sc • ler birUtl ilGkdmeti, Pınlandi- terden dolayı bu teklifi kabul e. a ımızı er çareye lerdlr. MUrettebattan 29 klşl ya. Sovyet ihtilifmı tetkik etmek demiycccğini söylemiıtir. 

kurtulmuştur. .• : üzere namble tarafından tayin Cenevre, 12 (A.A.) - Onüç 

baş vurarak artllrmalıyız GUmUşhanede zelzele oldu 1 e~en k~te re~si Damatta'ya lcr komitesi bu sabah kıla bir • gönde~gı ima bir telgrafta, Ce. toplantı yapmıftır . 
.,J..,, • H . Gilmilşbane, 19 (A.A.) - Bu 1 nevre mesaisine ittirak buauaun. Komite, Rus • Finlandiya cip-
~ UkOmet mUteyakkızdır yarsız ve sabah saat dörtte burada 01_ 1. da vaki olan nazikane davetten ıomatik münasebetlerinin inkişa. 

7 duk~a şiddetll ve blrblrlnl mu. dolayı tqekkilr etmiı ve Sovyet. fına takalddüm eden hldiae1e· 

Seb • kUIAt•f t• 1 t ffUI • teaklp Uç defa zelzele olmuş- ler birliği hükOmetinin, Molotof dair raporu tasvip ctmiıtir. 
epsız spe G 1 ıa er erıne tur. Hasarat yoktur. tarafından B. Avenol'e gönderi- (Det1amı 5 in..t" J 

· meydan verilmiyecektir. (YcaNS 3 ütWiide) Hayat pahahhğını önlemek için 

Rusya ihtiyatları HükUmet, ithalat takas prim· 
tekrar .eağırdı lerindegenidentenzilltgaptı 

Ankara. ıs ( A.A.) - BeyneL 
milel p.rtlar dolay.ile, ithali.t 
zorluklarını bertaraf etmek için 
tevesslil edilen tedbirlerden ma. 
ada, hayat pahalıllğme. mUes. 
sir olabilecek mahiyetteki di. 
ğer bir takım unsurlann hattı 
maddi fedaki.rlıklara da katlan. 
malı: suret.ile ortadan kalduıl. 
ması için hU:kGmetçe gayretler 
sarf edilmekte ve kararlar alın. 
maktadır. 

takas primlerinde yeniden tenzi_ 
li.t yapılması düşünWmüş ve 
tatbikata geçilmiştir. Fin -Sovget kıtaları dün 

de çarpıştılar 
Londra. 1! (A.A.) - Reuter 

ajansma göre, Helsinkideki İn.. 
giliz başkonaolOBu Nigel Ailen 
vazifesinden istifa ederek Fin
landiya hllkOmetinden 'Ruslarla 
dövüşmek Ur.ere bir yabancılar 

lejyonu teşkili için mUsaade is
temiştir. 

He"lsinki, 1! (A.A.) - Halen 
muharebenin en şiddetli cereyan 
ettiği mmta.ka, Ladoga gölünün 

(lhmamı 6 inctde Bu meyanda bilhassa ihtili.t 

Gizli Alman istasyo
nunun bir tehdidi 

Hitler ı hakkmızda idam hükmü verildi. Sulh 
yapmazsamz öldürüleceksiniz ! 

BerZi11, 1! ( A.A.) - Reuter: 
Kaçak olarak çalJŞmakta o. 

lan "Serbeet Alınan radyoeu" 
nun spikeri bu sabah yapılan 

kuaaclıiı hu !M"•ra içinde llir. 
lraç sün ~ si•~; a7111 
...... pçtili ..... il 791'
lenle memleket ihtivaçlannı teL 
kik etmek fır•tw hulmut olu. 
'T!W• 

bir- neşiyat ea1118mda l()yle 'Cle. 
tiıişt.ir: 

Bitler, 
Serbest Almanya cemiyeti 

hakJm.ıızda idam hUkmUnU ver
miltir. Size Almanyayı Alınan 
milletine teaUm etmek ve harbe 
nihavet vermek için yUz ~ 
son mühlet veriyoruz. Bu tale. 
bimizi yerine getirdiğiniz tak. 
c1irc1e Alm&n.yadan ağ 11.lJm 

a~ .Akıri ta;.wr. 
de, bu ~ hitamında öL 
dllıillecek.Sinli. 

Bitler, bu ultimatomu ciddt 
bir surette naza.n i.tibara alına. 
l•ıruz. Zira icap eden bUtiln ted. 
birleri aldık ve hiç bir seJimet 
çareai bekliyemeainlz. Buna bl. 
naen timdi karar vermek alı.e 
aittir. 

Haber aldığımıza göre, tica. 
ret vekilinin reiBliği altmda top. 
!anan maliye ve ticaret vekfile. 
ti ve Türkiye Cumhuriyet Mer. 
kez Bankasiyle takas limitet 
şirketi mümessillerinden mu -
rekkep heyet bu hWRJSta 11 ka
nunuevvel 1939 dan muteber ol. 
mak U7.ere takas primlerinde a. 
p.ğıdaki temili.tm yapılma.ama 
karar vermiştir: 

1 - 2. 7005 sayılı kararname
nin UçUncü maddesine dahil en
terşanjabl takaslarda, ithali.t 
ve ihracatta Yüzde 56 nisbetin. 
de prim tatbiki. 

( lhmamı 5 incide) 

Poznanda 
Almanlar 5000 kişiyi 

idam ettiler 
Parls, 12 (A.A.) - Havas 

Ajansı bildiriyor: 
Polonya istihbarat merkezi, 

Almanların, Polonyada, kıta
la devam ettiklerlnl haber ver. 
mektedir. Pöznan eyaletinde. 
her sınıfa mensup beş bln kişi, 
teker t eker veya toplu bir hal. 
de idam edilmiştir. Almanlar, 
her tarafta, entellektttel sınıfa 
ve rtthban ıındına mensul" 
kimseleri rehine tutmaktadır 
lar. Bu imha uıulUne rağmen. 
Polonya mukavemeti azalma. 
maktadır. 

Günlerin PqinJen: 

KöprUnUn açllması 
ve kapanması 
latanbal içinde Galata köprü. 

sünin ne mübhn lir ftzİfe aör
düjiinii İDha :nahal yoktur; bir 
insamn kalllinden vücadana kan 
ankeden bü1iik clmnarlaı- ne iae 
ba köprü ele odur. 

Bununla beraber 'buaün bu 
köprünün açılma ve kapanma aa 
atleri ıebrin umumi L.,atma uy 
mayor. Bunu göz ile görmek İçİll 
Vali ve Belediye Reiairnizin biı 
sabah erkenden konaimdan çı. 
karak köprüye kadar zahmet et· 
mesini isteriz. 

Köprü sabahleyin saat l.et 
kırk bet geçeclen altıyı lark •• 
geçinceye kadar açıktır. Halhak 
köprüden aaat 6,20 ele Boiaziçine 
6,25 de Kadıköyiine, 6,45 de A. 
dalara vapur kalkıyor. Halk va· 
purlara binmek için latanbul ta. 
rafından Galata, Galata tarafm 
dan lstanbul tarafına kap 
larla geçmek zaruretinde bh. 
yor. Kıt mevsiminin fena bawlL. 
rında büyük zorluklara uinJw. 

Bütün l>u zorlaldarm ÖDiİle 
geçmek için köprüyü aaat ...... 
açmak, saat albda kapamak IWi 

elir. Her halele Boiazlara, Ada 
lara, Kadıköy tanfma • poata 
lann hareket ecleceli _.nlarda 
köprü açık hulumnamalubr. 

HASAN l(UMÇA YI 
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1 lşaretle~I 
Müstehcen 

meselesi 
ihtikara karşı gelmek için ------

Zaman zaman müatelıccn diye 
bir tablo, bir ıür, bir roman orta. 
ya atılır, ciirmü meahut halde ya. 
lml•nmıı .... zani aibi taılanır. 
Miiıtehcen samt eseri budu 

elana giremez, çünkü li.'DBt bal.:. 
aatmda ablik veya ahlik~ızlıkh 
aJikalı W,jiJH de hnHki sanat e. 
...; ne bir ahlakın, ne ele ahJik. 
mhim avukatı değı1dİ1". 

~danifatura eşya fiatleri 
tesbit edildi 

Biade müstehcen meteleaini 
halletmek iPll eTVeli eterin sanat 
eseri olınaclıirm iabat ebnek, oa. 
dan aonra oaua ıayri ahliki va. 
aıflanm ortaya koymak icap e. 
der. Şa halde müıtehcea meseleai 
laaldonda hüküm vermek için iyi 
bir kültür cenerale, aailam bir 
estetik teliıkkiıine, olcua bir 
zihniyete uhip olmahdtr. 

Zaman zaman saaat eserlerinin 
maznaa haline aokıılm1t11 uym
inn prtlann bizde muhtelif ta. 
rihi sebeplerle tam olarak tekev
rin edememeainden ileri ıelmek. 
tedir. 

Kökünl tarihe bdar götüren 
modern bir IUUlt an'anesi yoktur; 
Daha yirmi sene enel name 
bümak süaah. heykeli lannak 
sevap aa)'llmh. 

Böyle Wr bava içinden sıyrılan 
hizler Wr tuaftan eser yapar. ve 
llir taraftan uerleri hudutlandı. 
nrkaa .. hatalara düıüyonız. 

içinden çıkmakta oldufumuz 
eski dewin karakterliiini, her ıe
)'İ aizlemek, peçelemek, çar
pflalmlc YUUbtan. aanhattaa 
kaçmaktı. 

Bu kötü havanın tesirinden 
henüz eski devirlerin ruhundan 
pcla alanlar tamamiyle aynlmıı 
defildirler. 

Bir lokanta yemeği 
yüzünden 

Belediye dok torlar 
arasında çıkan 

ihtilAf 
Son gUnlerde lokantalarda 

ııkı bir kontrola giriten beledi
ye memurları, Sirkecic1e l~wrm. 
lokantuında bir yemekten şllp. 
helenmişler, bir nilmune alarak 
beledire kimrahanesine g:>tUr. 
mli.şlerdir. • 

Fak:ıt bu yemek yi!zilııdcn be
lediye doktorlan arasında havli 
entf'resan bir ihtili.f çıkmıetır. 
C'~n •-u yeme-Ti mnavene eden be. 
ledive ba~oktonı Rem:r.i ile dok
tnr ·Tevfik yem~n .. kokmadı. 
ıbnı" doktor Rıza ile doktor 
AbdUlmuttalfp ise "koktuğunu" 
iddia etmi'1erdlr. 

Bunun URrine it birinci sulh 
ceza mahkemesine intikal etmiş, 
hlkim Reşit EmlnönU kayma. 
l<amh~m lokantacı hakkında 
kesti~ cezayı muvafık görerek 
o yolda brar vermlftir. Memleketin ahllkmı konmak, 

haclutlanm kOl'Umlllc kadar mü. -o--
him nzüedir. Fakat bu ahJlkm Fransızlann bizden 
prensipleri, istinat noktalan ma- alacağı mallar 
IUın olmalıdır. Aac:ak bundan .Memleketimbden mal müba. 
IOIU'Odır ki müatehcen davalan yaa etmek il.zere Fransa.da ku. 
haklı bir mecraya ıirer. rulan teşekküller faaliyete geç. 

Teokratik bir cemiyet De de. mlşlerdlr. Bunlar gıda maddele. 
mok:-at bir cemiyet araımda ah. rinden başka harp 88llaviinde 
lak teliılclcileriacle ne kadar çok tn1J11nıt1n bir çok ~alerln 
farklar ...dır. 'Bur~ --- 1 "'e mn'IM .. aa111 ~\nh01rl\m-titnlme 
n itib:vael~:.ı.-a.k tir denin ah n ilracaat ıe.t;ro.i§lerdir. Br ıwrus· 
li':ım bc!b.,mm ytrin• koymal .:ı. mU.zekerekr yar1lmal 1a··U'. 
bir soıyeteyi hareketten danlar. DfJer taraftan ttıccarlarımız 
mak olur. • '<'r&Jt..oavı mO~fller ~öne r. 

Bence, ba hldiPeleri önleme!. ,,efe başlam1'lardır. Y ~oılac1k 
için aündelik tedb:.rbrclan ziyade .uılaşmalarda.n sonra yalm:~a 
umumi kültür seviyesini yükselt- lrll!H"'etll miktarda m11ht~lif 
mele yoluacla bambl• yapmak maddeler ihracma ~lanacak. 
daha mavahk clUI'. tir. 

SADRlERTEM 
NOT: 

Piyer Lotı tarafından yutlıp 
arklldammız Nallriıi Baydar ta· 
rafından tercüme edile.n Afrodit 
lldh eser müstehcen addedilerek 
toplattınlrmş. Bu eser bir defa 
dUnya edebiyatına mal olduğu İ
çin matbuat kanununun müıteh. 
cen faslına girmez. Diğer taraf. 
tan aynı eıer daha önce de, eski 
harfler zamanında türkçeye ter. 
cüme edilmifti. Matbu nüshalan 
h illr kitapçılarda satı'~ak .. adır. 

-~~1rinden altı ay od · ğil, en ap. 
lı y ırmi sene geçmlı olan bir ese. 
rin buglln yeniden bir n•şrivat 
davasına mevzu saydmau adliye 
tekniği ve ruhu b3kumndan da 
sakattır, sanıyorum. 

s. E. 

Yirmi yıl evvelki Vakıt ... ···········-·-··----·-··----ıs Kdnunuevveı 1919 
Belediyenin bütçe açığı 

beş yüz bin lira 
Şehremanetinin 'IOn tanzim e

dilen bUtçeslne nazaran bu sene. 
ki bütçe açığı be'] yilz bin lira. 
yı tecavüz etmel:tedir. Şehre
mini Cemil Paşa bu mesele et
rafında: 
"- Emanet!n masrafı pek 

fa::l:ı~:T. Eu :C::l.::?":f' te f""ntl .. n 
gUne tezayüt etmektedir. RUsu. 
mu beledive tezvit ed:ll""cd:if 
takdirde iflas ederiz.,, demek. 
tedir. 

Çırı'lm~J Pertemb.I 
13 r. 'K~'l'!J 14 '· KAnJ --------
2 Zl ta.Sc 1 8 Zilkade 1 
l\ııcıın '!'\ Ka•ım -<i 

\'nkıller \'asall ·~zanı \ :"''" Eı .. ııı 

l;iiııe~ 

oııe 

lkıadJ 
ütam 
Yatsı 
lmlllı 

7 15 2 34 7 16 2 35 
12 08 7 27 12 09 7 28 
14 29 9 48 14 29 9 48 
ıa 41 12 oo ıe 41 12 oo 
ıa 20 ı 39 ıs 20 ı se 
ı aı 12 &0 6 31 12 50 

~ 

G:ızi köprüsü diin n:ıh:-h 
açılamadı 

Dtlıı sabah Gazi köprUall bir 
~nza ytlzU.nden açxıama.mıştır. 
KöprilnUn açılıp kapanmrurnı 
temin eden elektrikli motör~e~ 
bozulmn~ur. Bu y'Jzden b!r ~k 
~emiler Halice l?irip çıkamanr~
lardır. Anzanm tamiri.ne çalı
plmaktadlJ'. 

o 

Gümrü'dere ye.,! ~ima· 
cr.J{ memurhr 

Lise ve orta mektep mezun. 
tarmdıın ~mrilklere P'macak 
memurlar için yann sap t 14 te ı 
bUyUk vflayetleri.ınizlcç<hrimiz
de bir mUıA.baka imtihlll"t VP"ll. 
laeaktır. İmtihana i.stirak eL 
mek için miiracaat edenlerin a
dedi çok fazladır. 

--0--

ttalyan rejisi tütün 
al~cak 

İtalvan tUtUn reiisf nden bir 
milme9Sll dUn 88.b:ı.h şehrir.1ize 
gelmi§tlr. Mümessil mcm!e1:eti
mfzden mil'ıim miktarda. tU""fln 
alaraktır. Bunun icin bugilnler. 
de lzmire gidecekt!r. 

---<>-
tki doktor kz..vga etti 
Muhtelif yerlerdeld dört mu. 

'Y"J"f'~=nde"l gı.,.Y '":i k 1·i mııa
"enehanesinin llst ktr!rnaa. be-;·. 
~ive doktcr1arrn':!::.r. ~c :!:~ '': '°''l" 
mU.F"teri vUzfhıden 1-~vga eden 
1oktor Hor1'oroni .,c .. ,·eve mü. 
"acı-11.t Pde .. ek dokt,...,. St'dat a. 
'evhine hakaret ve ölümle teh. 
dit dava11 acmıştır. 

Davaya eebe'> ol:ı.n rnU:teri id
iiaya ~öre. dottr-r s~as,,ın }·a. 
tma çıkarken. Horhcron:nın a
dam'ıtn kend!tıini çcvirMi!'ı, l:·ı. 
nun Uzerine Sedat uaP,ı i,.,r:' 
ve bıribirl~rfne hakaret etmiş. 
!erdir. 

Dün iki~i ıulh ceY.a mıhk~
"llesi"d-. b41kTlan davaı'a. fa.hit • 
ler d'"'lenilmfş. ınnbsJr«ne el!.• 
\Pi. ed'lentn mUdttfaa~mT vat>. 
ma.k Ur.ere başka bir gUne bna. 
lnlmıftn'. 

Halkm ?ldan'!'am~sı için yalnı~ iyi ve Kadıköy ~azarında 
fena cınslerır.e dıkkat etmel3r1 IAzım Başkasını öldürmek i•-
İstanbul manifaturacılan bir zeni 70 santim boyunda 36 ku • 

müddet evvel ticaret odasında rut. İtalyan pazeni 80 santim 
yaptıklan toplantılar sonunda boyunda 40 kuruş, saten 120 
ma.nif atura fiyatları Ur.erinde ~m boyunda 43 kuruş, saten 
yüzde yirmi tenzilAta karar ver- l30 santim boyunda 66 kuruş, 
mi§ler; fakat bu tenzilit sonra- Poplin orta kalite 55 kuruş, 
dan kafi görUlmemişt.i. Çünkü ooplin ehven 45 kuruş, kutil 115 
manüatııra e~vasr üzerindeki S.P. 18 56 kuruş, pantolonluk 
fiyat yUJrseklik:cri yüzde elHyi 120 santim boyunda 75 kuruş. 
buluyr rc!u. Bunun Uzerine tica. pantolonluk 140 santim boyun. 
ret vt!:ile~inin yeni bir emrile da 90 kuruş, pantolonluk 140 
manifaturacılar dUn ticaret oda. sant.f:m bovunıda iyi c•11R 1 ?,O 1m-
11mda tekn.r topta.nmışlar, fi· ruf, hı.reli Rus malı 26 kurut· 
vatlar üzerinde yeniden tenzi- fistanlık Rus malı 32 kuruş. 
·at yap.imasını karar!aştınnış.. i Yalnız halkm bu mallan alır. 
larn1r. A vnı zamanda en fazla ken iyi ve fena c1ru-1erne dikkPt 
sürümü olan manlfatıtra eşya. etmesi, bilhassa boylarını ölç· 
lan için de bir &&!ı;, fiyatı lis- ınesi llzmıdır. 
tesi h:wrlı"lmıştır. Hiç bir ta- Diğer taraftan bankalarda 
rnfta bu listeden faz1aya mal rehin olarak bulunan manlfatu. 
38t1lamıyacaktır. Satanlar şid. ra etY&Iarmm da piyasaya çıka
:letle ceza göreceklerdir. rrlmuı için diln ticaret odasm. 

Manifatu'l'&Cılarm imzalıyarak da banka mtıdUrlerlnln lfJtirakl
'tabul ettikleri bu listeye göre le bir bqka tot:>lanb daha yapıl. 
l>u~nden itibaren aşatı«faki I mış.tır. TopJanbd& avans alma
"nanifatura eşyaları şu fiyatla. ra.k bankalara rehin bırakılan 
:a satılacaktır: mallarm ealılplerine ladeel ve 

Divitin ekstra metresi 77 ku- eğer l&hJı>Jeri mallan almazaa 
MJ4, Divitin orta metresi 50 ku- piyasaya c:ıkanlarak bu malla. 
ruf, Divitin ehven metresi 43 nn •atılmalan, blSylelikle her 
lnırus, Alman na~I altmrı san. 1 tarafta manifatura eeyumm 
tim boyunda 48 kuruş, Alman bollanmumm temin edfJmeel 
pttZ(>7li 71) 11ı.ntim bôyunda 37 1 kararlaşmqtır. 
kuruş. ft:ı lvan nazerıi 60 santim Karar derhal tatbik edileoek-
boyunda 30 kurue, İtalyan pa.. ' tir. 

terı<en kendi yaralandı 
Kadıköyünde her hafta kurulmak. 
ta olan Salı pazarında dün sa
b:Uı ~t 7,30 dıı heyecanlı ve kan.. 
h bir hadise olmu3tur. Gece ka
r:ınlığından itibaren pazarda ken· 
dllerlnc yer ha.zırlıyan esnaf ara
mnda, KaramOraelln Pazar köyün
den Yusuf oğlu Hasanla 'Oıı1dldar. 

lı Mehmet oğlu Asmı isminde Ud 
kf,ı de vardır. Bunlardan Asmı 

ııergialnl dllzeltfrken Ha.san yanı
na gelmiş, kendi.Elne alt ol:ın yeri 
IKal ettiğini ve aergf •tnl blru li· 
teye çekmesini latemi~·tr. Fakat 
Amn bu tekllfl kabul etmedlğtn • 
den lld pazarcı evvell ağız kavga. 
slle ile bqlıyarak birdenbire to • 
k"t ve yumrukla blrlblrlertne gir -

m!flerdlr. Bu aırada etraftan dlfv 
puarcılann mlldabaleslne ratmen 
Ruan ceblllden tabancumJ ~ 
llUI ve Amma dolru arta arkaya 
l1ç el atet etmlttir. Kurıunlardan 
~biri Asıma llabet etmemfl ve 
bu mada dfler esnaf Haaanm be
rine atılarak elinden t&b&ncayı aı. 
ır t f.stemJfJerdlr. Ruan ba mil.. 
dahalelere ralmen tabancumı 

tekrar ateflemlf. bu defa ~ 
kurlun diz kapaimı parçalaıqtır. 
SiWı sealerl Uzerlne hlclliıe yert-

0 ahili ye Vekaleti Siya- :.rs:.:? 
sar Bılgiler OkuhJndcf lir sarhoşun attığ· 

talebe okutacak kurşu~ıar 
Az ~!sm bır cınayete 

Dahiliye Vek!leti muhtelif teş
kilA! işlerinde kullanmak U1ett 
.;iyasal bilgiler okulun:la yilz ka. 
dar talebe okutmaya karar ver· 
miı ve maarif vekilliği ile de te
mas ettikten sonra bu talebelerin 
okutulması hakkın1akl kanun 
projesini ba§Vekalete göndermit
tir. 

Yalnız bu talebelerin leyli o
larak okumalarına okul vaziyeti 
müsait olmadığı için nehari de • 
vam edeceklerdir. 

Talebeler giyecek. yiyeeek, ya. 

tacak ve kitap ihtiyaçlanna kar· 
ııhk olmak üzere tale~ye ayja 
10 lira verilecektir. 

Yeni alınacak bu yüz talebe 
.lolayısile siyasal bilgiler okulu 
kadrosuna 40 lira maaşlı iki pro
fesör, 50 lira maaolı bir doçent, 
yüz lira ücretli birer Fra:ım:l. 

Jngilizc:e. Almanca miltercimi ile 
bir mfül'.ir muavini. 80 lira üc. 
retli bir idare muavini, 35 lira 
Jcretli bir hademe ili.ve ol~nmJ,· 
tur. 

Hariç!en Lise ve Orta meklep 
imtihan;arma girenler 

Lise ve orta okullarda bu ders yılı bqından itibaren tatbik e· 
dilmeğe ba§lanan yeni imtihan talimatnamesi hükftmlerine göre 
hari!jt:n imtihana giren talebeler diğer talebeler gibi ayni kayıtlara 
uyac~~Jırdır . 

Fakat eski tal!matname bfldlmlcrine göre, imtihana girmiş 
ve bir kısım derslerden muvaffak olmuş olanlar gene eski talimat
na:ne hükümlerine göre imtihanlinnı vermekte devam edecek. 
l~~dir. Eaki talimatnameye göre im~a sinne haklcmı almış, 
!a!:at henilz imtihana ba§lamamq olanlar yeni talimatname hü. 
kümlcrine t;ıbi olacaklardır .. 

Lise bitirme imtihanlannı tamamlamı1 olan talebeler 1940. 
üan itibi!ren olgunluk imtihanına glrmcğc • ba:ladıklan takdirde 
eski talimatname hilkllınlerirıe; ı 94C dan sonra bafbyanlar da 
yeni tal~mltnamedı::ki devlet olgunluk imtilıa:ıı §ekl:ne uymak 
mecburiye~incl:dirlcr. 

Ve!dilctin bu kararı bütUn okul idarel:rine tebliğ edilmigtir. 

üst Us~e sınJt:a kalanlar 
lki yıl ü.>t Ü3te resmt o~(tılllrda 

smıfta kalan ve hu3Usi mektep. 
lerde tahsile devam de:ı tabbe
nfn imtibanlan resmt okullarda 

rının hangi resmt okullarda im. 
tihan edilecekleri m1ı.rif mü:iür· 
lfiiü tarafından tesbit dilm;,~(t~ 
dir. 

yarr1acaktır. Listeler kısa bir ıamandı ha. 
Hangi hususf mekt~ tal~le- nrlanacaktır. 

sebep oluyordu 
Kadırgada, Liman caddesinde 

.ahvecilik yanan Avadls oğlu 
\rtin evvelki abam sarh°' bir 
'ıalde baiıra bağıra Gedikpqa. 
va gelmi~r. 

Artinin tarıfdıklarmdan A
~oo arkadaıımm bu halini gö. 
rünce kendisini eve ı;tötilnnek 
ltıtenıf111, fakat Artın birdenbire 
hidc!etl ner0 °1{ CC"..,f7"~e~ tabanca. 
smı ceJ miı: A+rcıbun U7erine ate
şe başlamıştır. Büyük bir tela.. 

· dUf eeeri beş lruI'§und"n bir bi
n kah?t et.m er.ı,, azılı earl:ofJ 
va 1<a lr nr rak adliyeye teslim e. 
dflmistir. 

Uc:üncn sulh ceza mahkemesi 
Al"tiri 20 lf'ra para cezasma 
mahJ.tlm etmi!tir. 

Kısa haberler: ............................ 
* fzmird! Oman Oral adm

da bir gen~ keşfettiı?i bir Aletin 
MLdvolnr1a~t ra,-aziti tamamen 
~derdi~inf blldfrere!t allkadar
lıı.ra mUracaat etmlştlr. Alet tet. 
!dk edilecektir. 

* Tepebaşmda yaT>tlacak yenf 
t•yatro bi:ıatı'!lm mn.}'etl hazır. 
l&"L"D~tır. ?ııh":et beled!ye refl!ll, 
l:ır~r mUdilrlUıfll ve şehlrcflfk 
mti~e'lP!Sisı t:ı.raftııdan tetkik 
edi'..,elttedir. 

* Ye11i ""lr•"l•rplr f'lıtn Uç ne. 
vf e,,.mek 7. 8 ve ın ~'\ sa. 
tılacftktır. Şimdiki eknek ceşnl. 
si yi"zde on ravdar, 15 sert ve 
75 yumuşa 'c buı?dayı ihtiva et
meJ·t~ir. Yeni i'tinci ve Uc0n~1 
n~vf e!t-nel·ler biraz daha l!lfyah 
C'lrrplf ve h'1"1~ ~r-..a fazla ke
lleği ihtiva edecektir. 

* M"zi-!ı:ıda "'cr~eJ!lbf> ve s~ 
h P.1'1ıterf keE;m vrllmP.zd1 
"'f" .. ba'ıa idaresi bu iki !?tinde 
-"e et k~:tır .... lne, ıo~ık 1'ava 
d~pc!rır:n~!. 48 saat be~t'et!len 
kn"?'\J"l etl~rlnin de be1~tetD'le 
MUddetinf 24 saate lndirmeğe 
karn.r vermiştir. 

* Belediye h'UllamJara tebli. 
P'3th bulunarak su tarifeainin 
~zil ediln"if 01,·u~ göre. 
,..:md'~ kadıır terJr->s BU'\"U a.ı.. 
ı:wnıs olanl:ınn derhal terkot 
almalannı istemiştir. 

Gaziantep 

Bir çocuk baba· 
sım öldürdü 
Gaziantep, (Huau1i) - . l ıc:; 

nunuevvel cuma günU ıehnaıiJ .. 
çc-k feci bir cinayet olmuf, ~.rdrr. 
şında bir genç babasını o 
müttür. Ute-

Maktul jandarma malal m of .. 
kaitlerinden Halfetili Ahmet 
lu Mehmet Çavuştur. 

Ha:iiee §Öyle olmuttur: _J-ı 
Mehmet Çavut on bet J11~ 

,ün evvel Halfetiye gitnıit• 0 
,. .. 

dan ailesine h1ber gönder~rek far" 
de bulunan ( 300) lirayı b~r '°gteo 
le kendisine &öndcnnelerilll ala. 
mittir. Oflu Müslim parayı uıcrc 
rak t'"före teslim etmek .,r. 
~ötücmü1, fakat venniyerdı 
.·etmiıtir. ~ 
M~hmet Çavuş birkaç g\iıl cdJ.. 

fetide parayı beldemiı. ıe;uı. 
ğini görünce Antebe ~i)ıun pa· 
Keyfiyeti aileainden aonn\lft ttf" 
rayı oğlu Müslimin ıoröre tarlc 
lim ettiğini ö~renmiıtir. Şo p 
oğlunu yüzlqtirince paranıd 
füre verilmediği:ıi a:ılamış ~ ço
cuğu evden kovmuıtur. eJ.olİf: 

Ht.diae günü çocuk eve g dııif 
ann~i parayı Mbasma verdi~,.. 
isteyince pa-anm evin mar 1'
sırda bir o:Iun yı~ aıura sa 
ladıtmı söylemi;tir. eti· 

Bunun üzerine 1.IUı.lim aruı.çiO 
le birlfüte parayı çıkarmak !,,1 
mataraya inmiş, aradan c 
müddet geçtiği halde ~:: 
övey annesi de yanlarına gt~ 
tir. Her üçünün uzun ır. Çlo 
gelmed:Jderinl gören Mehmet io
ıntf da arkaların·:jan ırağar•Y~_.._ 
mit. paranın bulunmadığını ...-.. 
yınca h:ı:ldetlenerek bir odun S:. 
;aeiylc Müslimin batına vurdl 
tur. .__, 0-
Dayağı yiyen çocuk der~ 

zerinde bulunan tabancaaın.ı ;tc 
kerck babasına ateı etmiı. 
yerinden yaral:yarak kaçmı~ _ 

Yaralı hastahaneye kaldıı-..-~ 
ken yolda iSlmlif, ölmuden ~ 
de oğl:.ı tarafından vurutduı-
ıöylemiıtir. _.. 

Katil zabıtaca yapılan sıkı .:...t. 
'<ibat neticesinde vakaıım c~ 
;lnü yakalanmıt ve o gün "" 
:czaclaaıuhakemeal yapılara~ 
nnm ldlsUkHlftil. talırik ma 
·1 hafifletici scbepl•r gör'' fi 
ılrmi sene ağır hapse mab) 
,ımuıtur. 

o 
Ceybana gic!en 

mebualar _ .~ 
Ce~han, (Huıuai) - Ş~ 

ıi tcrefie.ndiren mebual~lll' 
Hilmi Uran ve Damar 4JıkOf. 
iltaıyonda, kaymakam, tiele~ 
reisi ve halk partili. ba.ıkevi tı"i' 
kanlan ve kalabalık halk kil ff1 
tarafından kutılaımuflardır • .--:.a 
müddet aonra Adana vallai !!;:. 
ltıtiin de 9.18 geçe treniyle r · 
:imize ıelmitlerdir. _, 
Mebwlanmız Omwüyede , .. ~ 

rkları tctldkatta:ı tlönmekt~ 
er. Dotruca parti binanna 
nebuslar ve vali, ölle Y.-.
•edikten sonra ıehrimiıin tn' 
Lif yerlerinde Rezmifler, öl~ 
,u da belediye reiliminn ı.ını-:.-

neaai sarfivle meydana ıe 
tiri mezbahada tetkiklerde 
lunmuşlardu. 

Dörtyol.la kaza 
konzreıi ~ 

Dörtyol, (Hasui} - D ti! 
'XSlget:.nde C. H. P. ocak ~ 
biye kongrelerl'!lin ikmali ~ 
ne 28 • l l - 939 tarihinde ~ 
k::ngreai ya:->ıhıqh'. Kon~ 
ti bıtkuu Huan ~ldzin ~ 
hihhetiyle aç•lırt,, lr'>nf"~ 
lamada-ı evvel E!:edt Şef'UP""" 
tat:;r!rlln ruhunu tazim iejlıl _ ............. , 
dakika ihtiram ıilkQtu b' 
tır. Konnede k1'yma~ ~ 
Şevket Eker ve bele"'iwe ~-1 
Tahıin U nel ve birçok oı..
bazır bulunmuıtur. Dile:,..S 
meninin raporunun olnuı ... , 
zerine kaymakam bay Şev-
ker söz alarak dilekler il 
kıymetli izahatta bulunm:S 
kongrece bu izahat memn 
le tasvip edilerek tqeklrilr ti 
mittir. Bilahare idare heye 
tihabı yapılarak tasnif n~tl 
de J~a:an Ekia. Ömer B6J 
Tahir Altı~kun. Halil Cet~bL 
,-a A!ı'-o..,-n, Hur~fııı Dnc!\lt 
te•'1!11t9\ Altıok seçildikleri 
editml~tir. 

Emniyet 
Bir k~ gUn evvel 

«ttrnia olan Emniyet 
MU%8.ffer dün 11&.ıbab 
dönmtlftUr. 
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Başvekilin dünkü nutku JQ_örüp düşündükçe 

Tilkilerin feryadı ı ~ra, 12 ( A.A.) - Başve
~r Refik Saydam bugün 
~ da. halkevinde söylediği 
ı ~ onuncu tasarruf ve 
~ llıa~~ hafta.smI açmrştır. 

lXı.unasebetle halkevinde f toplantıda, Vekiller, U:r, vekaletler erkanı, 
~o~ lllümessilleri ve kala
~ır davetli kütlesi hazır 
tıı ll:iitur. Merasime, Anka. 
e() lısesi talebeleri tarafın
~ Ylenen İstiklal Marşı ile 
,btnış ve bunu akiben Baş. 

Oktar Refik Saydam haf
tçış nutkunu irat eylemiş. 

\:1~ ve sürekli alkı§larla 
, ~n bu nutku, Ankara 
~sı talebelerinin temsille
~ P eylemiştir. 

aşvekilin nutku· 
blt~ta, 12 (A.A.) - Başve. 
~ tor Re!ik Saydam, bu. 
(( l\lkevinde söylediği aşa-

ı ,. nutukla Onuncu Yerli 
r~ 'I'asarruf Haftasını aç. 

-lı~ 
Yurddaşlarrm, 

1
tlin, Onuncu Tasarruf ve 
'(~allar Haftası başlıyor. 
~ hugun, miııt bayram 

11
t'ltniz arasında yer almış 
tııaktadır. Bize verdiği 

C kadar, mAnası da btiyUk 
ııhu. haftaya. girerken, he. 
hUrmetıe selamlarım. 
~hu!iyet devrinin geçen 

,~ senelerine baktığımız 
~:· bu bayramın manasını 

akta gUçlUk çekmeyiz. 
~~lltısat me!humunu Tlirk 
k tıa sokan, bu mefhumu 
( Varlığında. yerleştiren~ 

1 Cenıtyetini ve Tlirk fer
a ~tısadi zihniyetle çalış. 
. lleykeden, Türk devleti. 
t Sahada olduğu gibi iktI· 
~ l!ahada da lptidailikten 
rtıp programla çalışan 

ıı. bir devlet haline ko. 
{,!llnıhuriyet rejimi, Cum. 
et · . ıdaresi olmuştur. Cum· tt TUrkiyesi, her türlü 

huzursuzluk ve nifak.. 
t~ak ve tanı bir Ahenkle 
q11ıi anlıyarak, dalına ile. 
C>~ru ylirUyerek çalışan 

llliz çiftçileriyle, mcmle· 
her tarafınt birbirine 

hn demiryollariyle, va .. 
t bUtun köşelerine yayı. 

'4 e Dliktarı gtinden gUne 
fabrikaları ve seneden 

{e geniş iukişaf lıamlelerl 
~~en iç ve dış ticaretile, 
lıı.esine her gUn daha bfl.· 

;aYretler sarfolunan ma. 
~:i, nıllıt bankaları, deniz 
U atı hizmetlerini gören 
~{Um.esi için elden gelen 
tı esirgenmiyen deniz u_ 
1ı filosu ile heybetll bir j.k· 
~ Varlık levhası arzetmek. 
<İ lşte bu levhanın ifade 
~~ nıA.nadır ki, bugUnkU 
,, ttlınıızda. göğilslerimizi 
~~·e gurur ile dolduruyor. 
~ 1?:e ~tiye emniyet ve ima. 

• a~Clairna daha ziyade çalış· 
zu. ve zevkini aşılıyor. 

' •arruf ve lktı$at 
;trtiyetine teşekkür 
ıq hareketin gUzel yurdu. 

14rı. her köşesine yaY,Iln> 
ta!enınesine, mUlt iktısat 

arrut mefhumunun :.ve 
~ttıaıa rağbet ve iltifatm 
~ ~ların dimağlarında kök· 
~Sine, bUytik kUçtik her 

o1 ~~il. görüş ve duyuş tarzın_ 
,, ~ 16adt bakımdan hayırlı 
' rılllar vUcut bulmasına. 
' ~ hrdımları dokunmuş 
f' 1~ illi lktısat ve Tasarruf 
it ~ etine bu bayram günU. 
4,~ ~uzurunuzda teşekkür 
• tıı dil'lerimi beyan etmek-
9 ~ız"l( duymaktayım. 
f ~ dinleyicilerim, 
1 1~ene Tasarruf ve Yerli 
1. 1.lartasını, dUnya siyast 

~ iltzııın ve iktısadl duru. 
, ıı-4 fevkalA.delikler arzetti. 

~i Zamanda idrA.k ediyo-
41tndiye kadar geçirdiği 

e tı a.r Türk milletine, gi. 
~ , a 1ktısadt savaş ve kalkın. 
et r~"eketıerine, işaret etti· 
ô~ ~ı, \'kaIA.delikler içinde de 
J( ~l'ltaıAde ıı klerin icaplarını 
· !, }·urttaşa tahmil ettiği 

rı Ve m Ukemcmliyetlerl 
f \~_.olarak sUkünet, azim 

salahiyetle daima tebarUz et· 
tirmeğe çalışmışlardır. 

istihsalabmız kafi · de
ğildir, arttırmak 

lazımdır 
Her zaman tekrar edilmiştir 

kl, istihsal~tımız hem meınle. 
ket pazarlarında ve hem de 
drş piyasalarda satılabilmek 
ıcın kafi değildir. Hariçten 
mubayaa etmek mecburiyetin. 
de bulunduğumuz malları ko
laylıkla ve kafi miktarda ala. 
bilmemiz için çeşitli istihsalle. 
rimizi her türlti çarelere baş 
vurarak arttırmak rnzımdır. 
Bu gayeye erişmek ve vücuda 
getirilen programları zaman 
kaybetmeksizin tahakkuk et
tirmek için bütlin yurttaşların 
birbirleriyle yarışırcasına ça. 
lışmaları, Türk camiasına kar. 
şı bir vazifedir, memlekete 
karşı bir borçtur, ayni zaman
da iktısadi bir zaruretin de en 
kısa ifdaesidir. 

Memleketin beklediği 
hizmet 

Aziz yurddaşlarım, 
Coğrafi vaziyet ve hususi. 

yetlerimiz ve insaniyet ~lemin. 
deki mevkiimizin bize bahşet
tiği imk~nlar, bugünkü şerait 
içinde zirat, sınai ve toprak 
altı istihsallerimizi arttırmak_ 
taki menfaat çiftçi, sanayici, 
madenci, tüccar ve işçi hUlA.sa 
bUtün müstahsil unsurlar ve 
iktısadi faaliyet sahasında res. 
mi veya husu.si vazife almış o
lan vatandaşlar, niemleketin 
Misine inanarak, yurd bünye .. 
sinin malt ve mesnuatımıza de. 
ğer !iatı daima temin etmek 
için gereken her türlü tedbir
leri zamanında alacağından e. 
min olarak ve bu bakımdan 
her hangi bir endişeye dahi 
asHl. dtişmiyerek, memleket is. 
tihsalA.tının seviyesini yül{selt
meğe ve dolayısile ihraç ve it. 
hal imkA.nlarını arttırmağa 
a.zami gayretle ve tarihi gUn. 
lerin verdiği heyecan ve şevk 
ile çalışmaktadırlar. Dunu, 
memleket kendilerinden iste
mekte ve beklemektedir. 

Gerek sanayi iptidai madde. 
si olarak kullanılan ve ger~k. 
11e gıda maddesi olarak isti h sal 
olunan çeşitli ve yUksek vası! 
ve hususiyetlerile mütemayiı; 
mahsullerimiı.lc, başta kömUr 
olmak üzere madenlerimizin 
dış piyasalarla iyi fiatla ko
layca kuvvetli müşteriler bula. 
cağından hiç şüphe edilmeme. 
lidir. Görülüyor ki, istihsala.tı. 
mızın arttırılmasına çalışılma. 
sı vatandaşların şahsi menfa
atlerinin de icabıdır. 

Milli Şefimizin işaretle
rini gözönünden 

ayırmamalı 
Yaşadığımız gUnlordc, MilU• 

Şefimizin şu işaretlerini her an 
gözönünde bulundurmakla mü
kellefiz: 

"BÜTÜN BU GÜÇ ŞART· 
LARLA BERABER D lZ, Tİ. 
CARET İŞLERİNDE EN AZ 
SIKINTI GÖREN MİLLET. 
LERDEN OLACA(HZ. !LK 
ÖNCE ŞURASINI EMNİYET
LE SÖYLERİZ Kl, :M'EMLE. 
K:JilT1M1Z VE ORDUMUZ, EN 
LÜZUMLU lAŞE MADDELE. 
RİNİN TAHDlDlNDE BlZ, EN 
GENİŞ DA VRANAB1LECEK 
MEMLEKETLERDEN BtR1-
YlZ. HARP ZAMANINDA DA. 
Hl MAHSULLER1MlZ, ÇOÖU 
1T1BAR1LE, CİHAN PİYASA. 
SININ ARAYACACI MADDE
LERDEN OLACAKTIR.,, 

Aziz yurddaşlarım, 
Memleket iktısadi hayatı. 

nın, içinde bulunduğumuz se. 
ne zarfındaki başlıca tez ah tir
leri hakkında size malO.mat 
arzetmek isterim. 

iktısadi hayatın bu sene 
zarfındaki tezahürleri 

1938 senesinde, harici tica. 
retimiz geçen senelere naza. 
ran faik bir inkişaf göstermiş 
olmakla beraber, harici ticaret 
bilA.n~omuz memleketin iktr
sadl cihazlanmasından müte. 
vellit olarak, ithal ihtiyacının 
büyük mikyasta artmış olması 
dolayısiyle, aleyhte kapan mrş. r 'll ~ bUyülc bir heyecanla 

f l' etmek kuvvetini nr. 
~; tiundan asla. şüphemiz · 

tı. Elimizde bulunan 10 aylık 
istatistik rakamları, 1939 se
nesi harici ticaret bilançomuzu lı' 

,}~a Tasarruf ve Yerli 
u~ aftaları zarfında. t>l. 
aıı.'he, millete hitap etmiş 

llt- büytlk mesuliyet a· 
>ıı'ı:n ızıa nı ti tehassıslarr. 
'ıı;d btihsaUtının arttı. 
-ıı,. claki fayda ve zarureti 

et ve ihtisasın verdlğf 

lehte bir bakiye ile kapayaca. 
ğımızı şimdiden kabul etme. 
mize müsait bulunmaktadır. 

1938 senesinin 10 aylık ihracat 
kıymeti, yüz milyon dört yüz bir 
lira iken, bu kıymet 1939 yılının 
aynı aylarında üç milyon üc yüz 
'bin lira fazlasiyle yüz Uç milyon 

yedi yüz bin liraya çıkmıştır. 
İthalatımıza gelince: 1938 se

nesinin 10 aylık ithalat kıymeti 
yüz yirmi yedi milyon dört yüz 
bin lira iken, bu kıymet 1939 se
nesinin aynı aylarınC:a yirmi bir 
milyon yüz bin lira noksanı ile, 
yüz altı milyon üç yüz bin liraya 
düşmüştür. 1938 senesinin 10 ay. 
lık müvazenesi aleyhimizde yirmi 
yedi milyon liralık bıt bakiye 
göstermiş iken, aynı müvazene 
1939 senesinde ancak iki buçuk 
nilyonldan ibaret aleyhte bir ba. 
kiye göstermektedir. 

ihracatımız artıyor 
Görülüyor ki, ihracatımız son 

senelerdeki muttarit artış istika
metindeki inkişafını muhafaza et-
mektedir. Bu cihet bilhassa 
memnuniyetle kayda şayandır. 
ihracatımızın artması için icabe
de!l' tedbirleri zamanında almak 
ve ihraç mallarımızın bilhassa 
çiftçi ve köylü lehine kıymetlen. 
dirilmesini temi netmek yolun
daki mesaiye ihtimamla ve büyük 
bir dikkatle devam el:ieceğiz. E. 
sasen, ihraç mallarımızın biiyük 
bir kısmı, kıymetlendirilme ba. 
kımından, demin de isaret etti -
ğim gibi, hali hazır dÜnya koll' -
joktürleri itibariyle bir takım ko. 
!aylıklara mazhar bulunmaktadır. 
İthalat cephesinden de, memleket 
umumi hayatının her türlü taz. 
yiktcn korunması ve milli sana~ 
yi sahasmdaki faaliyetlerimizin 
aksamaması ve durmaması için 
hariçten almağa mecbur olduğu_ 
muz eşya ve emtiamn ehven ve 
uygun fiyatla ithalini mümkün 
ıkılmağa çalışılmaktaı:lır. Memle • 
ket dahilinde, ithal malları üze -
rinde herhangi bir spekülasyona 
mani olmak için, gerek dahili fi
yat politika ve mürakabesi ve ge
rek ticaret ve tediye anlaşmaları 
bakımından, icabeden tedbirlere 
tevessül oltınmaktadır ve oluna. 
caktır. Her halde, bütün yurttaş. 
lar bilmelidirler ki, hükumet mü
teyakkızdır, yersiz ve sebepsiz 
spekülatif fiyat tereffülerine hiç. 
bir suretle meydan vermiyecek
tir. Ancak lüzumsuz enl:iişelere 
kapılıp normal ihtiyaçtan fazla 
mübayaada bulunarak piyasa te
şevvüşlcrine sebebiyet vermemek 
hususunda halkımıza da bir vazi• 
fe terettüp ettiğini bu vesile ile 
bir defa daha hatırlatmayı fafda. 
lı görürüm. 

Ticaret anlaşmaları 
ve politikamız 

Drş ticaret politikamızda, bir. 
çok senelerdenberi devam eden 
beynelmilel iktısadt durumun ica
bı olarak, kliring ve takas usulle. 
rinin geniş bir yer almış olduğu 
ma!Umunu:ddur. Arzettikleri ba
zı müşkülata rağmen, bu usulle. 
rin tatbikinden memleket menfa
attar olmuştur. Şerait ve imkan
ların müsaadesi nisbetinde ticaret 
ve tediye anlaşmaları politikamı. 
zı normal ve basit saslara doğru 
götürmek gayemizdir. 

Millt mahsullerimizden başlı -
cahnnın bugünkü vaziyetlerine 
kısaca temas etmek, bunların· du; 
rumundaki umumi temayülü gös. 
tennek bakımından, faydalı ola. 
cak zannındayım. 

Tütün r ekoltemiz geçen 
seneden fa zla 

İhracat ticaretimizin en kıy
metli maıddesini teşkil eden tütün 
istihsalatımızm seneden seneye, 
gerek miktar, gerek kalite itiba
riyle, tekamül ettirilmes;ne ve 
bununla mütevaziyen sağlam sa
tış imkanlarının teminine matuf 
olarak devamlı tedbirler alınmak. 
tadır. Bu sene reokltesi, geçen 
seneden mühim nisbette fazla ol
masına rağmen, tütünler·imiz bu 
sene asgari yüzde beş daha yük
sek fiyatlarla satrlmağa başlan. 

mrştır. 

Hububat ve gıda 
maddeleri 

Hububat ve gıda maddelerimiz 
bu yıl geçen yıllara nazaran daha 
iyi evsafta ve daha çok miktarda 
istihsal el:iilmiştir. Şurasmı te. 
barüz ettirmek Iazrm<lır ki, muh
telif hubuıbat maddelerimizin is. 
tihsali!l'de iki üç sene evveline na
zaran köylümüzün istihsal kudre
tinde hepimizi bihakkın iftihar 
ettirecek derecede ve yüzde yir. 
miden yüzde elliye kadar değisen 
nisbetlerıde, inkişaflar görünmek. 
tedir. Alman tedbirler, sa • ::sinde 
hububat fiyatlarının istik;arr de
vamlı olarak temin edilmektedir. 
Dünya vaziyeti dolayısiyle, bu 
maddelerin cihan piyasalarındaki 
fiyatları da mühim nisbette yük. 
selmeki:e elup, kabili ihMlÇ olan 
miktarlarının satışı için en müsait 
iır 1·anlar mevcut bulunmaktadır. 
Bütün gıda mal'.'lrlcl~riıni:-:de aynı 

müşahedeyi yapmak kabildir. 
Pamu~ ve tiftik fiatları 

yüksek gayeye vardı 
Pamuk, tiftik ve yapağı gibi 

saınyie yarayan iptidai madcle. 
l:rin istihsali de senec'en seneye 
inkiı:af etmektedir. Bu mahsul
leri•~ • ~ de, gerek dahilde gerek 
hari-:t~. hararetli talepler vardır 
ve fiyatları ıda yüksek seviyelere 
.. ·armıştır. 

Kuru meyvalarımıza gelince : 
Son senelerdeki istihsalimiz re. 
kor teşkil edecek derecede yük
selmiştir. :Razr piyasaların mu
vakkaten çekilmiş olmasma rağ. 
men, sa~ışlar muntazaman cere. 
yan etmekte ve fiyatların karlı 
seviyede kalması için her türlü 
tedbirlere büyük itina ile müra
caat olunmaktadır. 

Netice olarak diyebilirim ki, 
dünyanın içinde bulunduğu dün. 
kü ve buırünkü müşkül vaziyetle
re rağmen, müstahsil kitlemiz i
çin tam emniyetli bir huzur ha
vasının ve refah şartlarının ida
mesini en ileri bir gaye olarırk gö
zetmemizin manasını ve yüksek 
kıymetini haldiseler açıkça gös. 
termiş oluyor. Yüksek verimli 
istihsal bugünden başarıldığını 
gördüğümüz işler, en sıkıntılı bir 
devrede bile, böyle bir kudret ve 
emniyet tesis etmek bakımından, 
mühim semereler vermiştir. Bu 
y~lda yürür ve bu gayenin tam 
olarak tahakkukunu beklerken, 
ileride teessüsünü ümit ettiğimiz 
dünya sulhu nizamında da, mille. 
timizi, üzerine teret•';"' eden ha
kikt vazifesini ifa etmi~ bir un. 
sur olarak görüye ı.-. 

Milli paramızuı ,..,;tymeti 
Aziz yurtdaşlarım, 
Tasarruf mevzuunida, milli pa. 

ranın kıymeti ve istikrarı mese
lesinin eh:mmiyeti ve · bu hu. 
susta cumhuriyet hükumetinin ö. 
tedenmeri gösterdiği hassasiyet 
malumdur. Dünya siyasi vaziye· 
tinin geçirdiği buhranlar, zama1" 
zaman milli para etrafında halkı 
mızı tereddüde düsürebilecek hıı 
zı şayiaların çıkm~sına vesile ol· 
maktadır. Şurasını açıkça söylü. 
yebilirim ki, hükilmetin alabilece. 
ği kararlar ve tedbirler, milli 
paramn krymetini ve istikrarını 
sağlamlaştırmağa matuf olacak -
tır. Bu yolda alınacak tedbir ve 
kararların ise, gizli tutulmasına 
tabiatiyle sebep ve ir"1"i"' •. ..,,, . 
tur. 

.•• ..:uf.lal, ı.; .:ı:~in, çok duygulu bir suı; teline benzer . O l: . ı 
ı .• ~.,-lrnr fağfur ktlse gibi, bir dokunuşu bin ıihenk oparlfü·;i 
haline kor. 

Oıı;iinkii .razım, ho~Tnt bir ııuzı·a.p gibi bu içli tele dokun-
11111~. Daha çıktığ;ı gü.ı.ı Jki mcktuıı aldım. Posta~·a sa.bredemc. 
mi~lcr, kcncl.:.Icri getirip hll'akuıışla;:. !kisi de benden 
şikaşetçi... 

- Niçin'! .. 
Ç'linkü ben, yerli malı ıuesclcsinl, iki başlı bir da,·a gibi 

11ıiital<>a ettim. B u \'atan hort·unun atıcı ,.o ı-;atıcı ara.sında or. 
taklauıa üdennıcsi lllzını ~e1difciııi .siirlefüın. Halk, yerli nıa-
1 ını nl mnk, kazan<·ını ona ,-erıııeklc \'azitcsini y:ı.pmıı;ıtır. Ya. 
hancı tczj.!ahmın u:--tahğ1na, dc,cn güzelliğine, parıltısına 
kapılma<lT~ı, kendi fabriknsmm ı;;ayaj/;1111 1 İngiliz ka:ımıirinden 
daluı cana ) n lan buldu~ru ~ün bu , ·azife şn nrclan insi yaka gi. 
J'Cr. nu ı,tc kemıil noktıhı budur. . 

Yapı<'ı , .e ı-atıcı için io;e, tekamül, ayları, ~·ılları, fark te
rakki hnlinclc ıri>stcrc~' hir tekamül ı;;arttır. Bn.şla.dığt Jıtiin 
malı kaha, piı rüzlii, pnhnlı olabilir. Her ~·eııi ı;-eyin bir acemi. 
lik, bir zaraı· denesi \ ardır. Fakat bundan ı;oıırıı tecrübe ço. 
~ıı.1<1.ıkçıı, hem malın ncrnseti, hem ucuzluğu eski zararları 
i>ıkr. 

Ben, her fahı·ikanııı, her tezgah galerisinin lıir teklimi.il 
'itl·in i hul nmmn, declim. Bnraya. her ydrn ~tkardı~ı mal, ta
ı·ih , .e danı~a. ta~ı!!'ın. B u n lan de\'letln mütehassısları mü. 
hih·lesiuler \'e niimıuıe alsınlar, dedim. Bu suretle işinde doğ. 
ı·uluk, ehliyet, tekamül gösteren fabrikalar ister ma.dalyalar-
11\, dilerse daha başkl\ ,·asıtalarla m<><;ela ,.<'l'~i muR.fiyetlerile 
nıiik:Hntlandırıl<:m, dedim. Bunu ;raı>mryanlar da teşhir e-<lH. 
... in, ceznra çarpılsın veya.but i-:ıleriııe nihayet \Crilsin dedim. 
Ancak taksiratlı ifli\ç;lnr ,:rlhl belki taksiratlı birta.krnı gerile. 
meleı· de olabilir. Hüküm 'erilirken tnhii bn noktalal'OA 
<lnrulıır. 

l>iinyacla bu ndan dnlıa doğru, ela.ha. haklı, daha insaflı 
hnn~i tekll r T'nrclır? Fakat i~te bana. mektup yazanlar, h.ıllA. 
m emnun fleftll<'r. Hattı\ şikayet ediyorlar. Bari a.dres ,.e isim 
nrmiy~ek bir koı·ka.klı.k c;ukııruııa (}Üşmeselcrdi. 

Bıı ndamlarm itirazları, yaygaraları gösterJyor1 ki şn işe 
bir nıı evvel bnşlnm.ak lıizıın<lır. "Yerli l\la.h,. dMası mukad. 
dcı;;tir. Onu bu türlü tilkilerin kiime~i haline koyamayız. 

HAKKI SÜHA GEZGİN 

Fatih kaza kongresi 
dün gece yapıldı 

Cumhuriyet Halk Partisi Fa- j kait binbaşı Mehmet Çetin, a. 
tih kaza kongresi dün akşam vukat Sırrı Enver, Osman Fik· 
Fatihteki kaza merkezinde top. ret, avukat Cemalettin Fazıl, 
lanmı~tır. l~timada Cumhuriyet doktor Feridun Hikmet ilk in. 
Halk P:ı rtisi müfettişi Konya tihapta ekseriyet kazanmışlar, 
mebusu Tevfik Fikret Sılay, diğer iki azanın aldığı reyler 
Parti vilavet idare heyeti reisi ekseriyet nisabından eksik gö _ 
İbrahim Kemal Baybüra, Fatih rilldüğü İGin idare heyetinin di
kajrnıakamı Rebii Karatekin, u- ğer i·ki azalığı için seçim tekrar. 
w"r"i meclis azaları ve halktan lanmıştır. Bu intihan netieesin
bir ~ok zevat hazır bulunmuş _ de eczact Hamdi ile Mücteba 
tur. seçilmiştir. 

Kongre reisli'!ine umumi mec- Yeni idare hcveti azaları 
lis azasından Bican Bağcıoğlu kongreden sonra t~planarak L 
seçilmiştir. İdare heyeti raporu dare heyeti reisliğine Cemalet. 
kaza reisi Cemalettin Fazıl Er. tin Fazıl, halkevi reisliğine Sır
ten tarafından okunmuş ve tas. rı Enver, muhasebeciliğe Meh. 
vip edilmiştir. met Çetin, katipliğe Mücteba. 

HE>Sapları ve dilkeleri tetkik yı seçmişlerdir. 
etmek üzere iki ayrı encümen -------------
seçilmiş ve ikinci celsede hesap Burdur mektupçulugu"' 
encümeninin raporu okunarak 
kabul edilmiş ve idare heyeti 
ibra olunmuRtur. Bur.dan sonra 
yeni idare heveti intihabında 
geçilmiş, Şcıhremininden müte-

Ankara, 12 (Hususi) - Var. 
to kaymakamı Cemil Sargun 
Durdur mektupçuluğuna tayin 
edilmiştir. 

Tasarruf hareketlerinden bah_ 
sederken, bunun muayyen bir 
şekli olan devlet dahili istikrazla
rına da biraz temas etmek istiyo. 
rum. Cumhuriyet hükumetinin 
yenid~n piyasava çıkarmT" oMu. 
ğu tahviller cem'an 36.s::o.ooo 
liraya baliğ olmaktadır ki, bunu 
da tasarruf yekiınlarına ilave et
mek icabeder. Bunun 12 milyo. 
nu Ergani, 24,5 milyonu da Er
zumm demiryolunun inşasına 
tahsis edilmiştir. Bilhassa kü
çük tasarruf erbabının iştirakini 
ve istifadesini temin için beheri. balif olan tasarruf. me:du~_tr 1 kılmak yolun_dald mesaiye de. 
nin kıymeti 20 lira olarak tesbit yekunu, Ul38 senesınde uç yuz vam olunaeagım, toprak altı 
edilmiş olan bu tahvillerin. gör- beş milyona yükselmiş bulu. servetlerinin istismarına bun
düğü rağbet tasarruf fikrinin nuyordu. Bankalarrmızdaki larııı tediye nıüvazenesi bakı. 
memleketimizdeki kuvvetine ayrı mevduat hN•apları yUkselici mmdan haiz oldukları ehem. 
bir misal teskil etmektedir. Bu- seyrini muhafaza eJerek, için- mıyeti ll.e gözönünde tutarak 
günlerde piyasaya çıkarılmış 0 _ de bulunclnğumuz senenin ilk hızla devam edileceğini, Zon
lan altıncı tranş Sivas_ Erzurum aylarında üç yüz yirmi beş guldak kömür ha\·zasmın dev. 
istikrazmın bilhassa küçük tasar- milyon lira gibi küçük görUL letleştirileceğini, maden istih. 
ruf ı:a!ı.iplcri nezdin<le es.kilerden miyecek hir ~·ekuna erişmiştir. sal1\tının normal olduğunu, 
çök fazla rağbet p-örme!·•e oldu. Sanayi hareketlerimiz petrol bulununcaya kadar ara-
ğunu memnuniyetle görüyoruz. • • • nın tarın arkasının 1.ıırakılmr_ 

Milll tasarrufun h~rkesçe ma. ınkışaf edıyor yacağ;ını, Ttirk azminin niha. 
lfım olan ehemmiy<.'tİ i.i,.erinde Sayın Başvekil bundan son- yet bu işi de başaracağını bil-
daha fazla durarak, sizleri yor • ra memleketimizdeki sanayi dirnıiştir. 
mak istemem. Şurası muhakkak _ hareketlerinin inkişaf seyrini • Refik Saydam sözlerini şüy. 
tır ki milli tasarruf, milletler ha. anlatmış, resmi kayıtlara göre le bitirmiştir: 
yatırıl:ia ileriliğin bir ölçüsü, em- U27 senesinde sanayi istihsal{l_ Aziz yurddaşlarım, 
niyet ve istikrarın mevcudiyeti. trmızın kıymeti 3 ~ milyon 
nin bariz bir delili ve yurda bağ- . lira iken 938 senesinde bu kıy. 
lılığın bir ifadesidir. Milli tasar- metin 265 milyon liraya yük
ruf milli sermayenin müvellidi ve seldiğini tebarüz ettirmiştir. 
dolayısiyle milİi istihsalin mu. Başvekil KarabU k demir ,.e 
harrikidir. Bir milletin bankala- çelik fabrikalarının 10 Eyliıl. 
rındaki tasarruf mevduatının ar- denberi Türk demirini İstihsa. 
tıı;ı. şüphesiz ki, o milletin iJ.:tı .. a. le başladıklarını, boru fabri
di atisinin ve iktısa:H ic;tikrnlinin kası ile haddehanenin bir an 
müemmen bulunduğuna delalet CYYel açılmasına çalışıldığını, 
eder. Bu manada anladığım milli ikind kağ-ıt, sellilüz, Sivas çi. 
t<:.s:ırruf hareketlerinin, memleke- mento fabrikaları inşaatının 
timizde inkişaf etmekte olduğu- ilerlemekte olduğunu, ikinci 
nu görmekle büyük bir haz duy. J{n.ğıt fabrikası faaliyete geç. 
maktayrz. Bir müddet evvel Er. tııU zamanda memleektte kA.
zuruma varmış olan ıdemiryolla- ğ"ıt ihtiyacını tamamen tat. 
rımız, yeni yeni kurulan fab. min edileceğini, Kastamonu 
rikalarrmrz milli tasarrufun, mil kendir fabrikası için ıuuhtelif 
li zekanın yurdumuzda cumhuri memleketlerden istenilen tele 
yet idaresi altında yarattığı güzc 1 liClere cevap beklendiğini, şe-
eserlcrdir. kcr fahrikalarının bıı sPneki 

Rıından maada bankaları istihsal:Ltının !l:l bin ton oldu. 
mııda yekfınlarr günden J,:"\inı ~unu, hu rakamın şimdiye ka. 

'l'Urk vatanının yükselmesi 
için olduğu kadar, kudretle ve 
emniyetle ınlidafaası için ta. 
sarruf hareketinin nasıl büyük 
bir rol oynadığını eğer, buzu· 
runuzda te.bsrüz ettirebildim. 
se çok bahtiyar olacağım. Dün. 
yanın en dağdağalı bir denin· 
de yaşıyoruz. Türk milleti >a. 
kur ve tem kin 1i duruşu, sarni. 
mi birlik manzarası ile bUtün 
cihanın nasıl takdir nazarmı 
cclbediyorsa, hakkında fena 
diişUncesi olanları da o kadar 
hayrete dlişürmektedir. Türk 
ıniilcti dostluklarına sadık, 

açık kalple lcendi milli hudut· 
!arı c lahılintle sakin çalışmak 
ve yaşamak azmindedir. Bu 
birli~!. bu sllkfınu ve bu çah~
ma azmini bozmak istiyenlere 
iyi ı:-özle bakmaz. 

kab~r~~ t~sarruf mevduat 1 tlar görülmediğini söylemiştir. Btiyük Türk milletinin ha 
lıepımızı ı:ıevındirecek hir du tir. 1 kikt hissiyatına terctiman ola 
rum arzetmektedir. Bu sahaya Başvekil, normal çalışmala. rak emrıiyetle söylfyebilirim 
al t birk&<: rakam arzt"tm f! mf' riyle m~mlekettn .iktıudl et. ki : Mllli Şefin. etrafrııda te ' 
mllsaadenizi rica ederim. hnzlanmasına ,.e nizaıpıua yar- kalp ve tek Yilcut çalışan mi ' 

1!l 3 7 senesi Hazi ra rı ında, iki <1 ı m eden hususf sanayi teşeb. !etimiz, hrtliıı ve istikbalind< 
yUz yetmiş yedi milyon liraya bUslerini kolaylıklara mazhar emindir. 



4 - V AKIT 13 BIRINCiKANUN 1939 

o i ·l~m'e 
· t.I t ~ ~ ~~ı1t~1~Y%!~ 

13 - 12 - 939 Çarşamba ı· ~ ) _ 

- 50 
=-~4-

Papas çıktı, merdivenlerin or _ 
tasına geldigi zaman, kızararak 
dua kitabını açtı. 

Nocera, Titonun bir teyzesiyle 
beraber içeriye girmişti. Bu Ti. 
'i.Onıın pek ender olarak görı:lüğü 
A llahın belası teyzelerden biriy
di.. Fakat her ailede bu Allahın 
belası teyzeler. halalar vardır. 
llatta benim ailemde bile ... 

Tito böyle can çekişir bir hal
de görmekle fena halde mütees
sir olmuş idi. Sıcak göz yaşlariy. 

1 

le ağlamağa başladı. Tito dedi 
ki: 

- Mademki ağlayor:.un. şu 

hak.le muhakkak iyi olacağ1m de. 
mektir. Eğer hakikaten gaip 
olmuş olsaydım. muhakkak se. 
vincinden çıldmrdın. 
Komşu çocuklardan biri üç ba

lon oksijen getirmişti. 
- üç mü? Niçin üç balon? dL 

ye hemen her ailede bulunan, 
hatta benim ailemde bile) o Al. 
Jahrn bcHisı teyze sordu. Niçin 
üç tane aldınız? Ya ikisini kulla. 
nırsa ve ücüncüsünü eczacı ka
bul etmezse? 

- Alır, alır mera ketme .. 
- Ve parayı da gari verir mi? ı 

İlk defa olarak Mod vicdan a
zabı ve pişmanlık hissetti. 

- Eğer ona sadrk kalabilmiş 

olsaydım .. Eğer ona sa:lrk kal • 
dığım hissini verebilmiş. onu bu
na inandırabilmiş olsaydım, şimdi 
bu saatte o ..... 

Ve kadın sıcak göz yaş~arı clö. 
küyordu. 

- Artık bunu düşünmeyin, 

kendin1zi bu kadar üzmeyin. 
Diye Nocera teselli'de bulunu. 

yordu. Pişmanlık, vicdan azabı 

bunlaı en lıoş şeylerdir. Haydi 
gidin evinize, biraz uyuyun, isti. 
rahat edin ve artık onu düşün -
meyin. Gömülme işiyle hen aıa -
kadar olurum. 

Mod son bir defa olarak ölii -
nün buz gibi alnını öptü. Sonra 
du'daklarının üzerinden biraz ruj 
geçirerek çcktı, evine. odasına 
döndü. Çocukluğunun içinde geç. 
miş olduğu bu odaya her zaman
ki gibi yine aJt kattaki kiracıların 
yemek kokulan cıkıyordu. 

Babası büyük ıstıraplara karşı 
duyulan hürmetin azami derece· 
sini göstererek kızına zava:Iı ölü
niin eJhic;e clolahmJa mcvs!mı;•{ 

bir pardesü bulunup bulunmadı
ğını sordu. 

*** 

l~.3U : Proı;ır:ıın YC' memleket sa:ıı 

:ı~arı. 12.35: .\jan-. ve meteoroloji j 

lı:ıLerlcri. 12.f>U: Türk ıııüıiği {111.l 
ı:U0/14.00: ,\Iüzik (Kii~iik (lrkestn 
Proıır:ıııı. 18.0:ı: :\lemi(' ket ~ant :l) u 
rı, \jaıh ve nll'lrorolnji hıılıcrleri. 

18.'..!:i: rürk .Müıi~H: Fa,ıl heyeti. 
l!l.10: Konuşnı:ı l Onıım·ıı Tasarruf 
, l' Yerli ::'ıl:ıllrır llafta,.ı ıııiiııasche. 

t i le l'Jusal Ekonomi ve Arllırma 

hııruıııu ııaıııın:ı MııariC Vekili )fa. 
san Ali Ylkcl ıarafııııl:ın). 1 !l.25: 
Koıııı5nı:ı: (Dış politika hiidiscleri) 
19. ıo: Türk ~iliz iği: C,:al:ııılrır: Ye· 
cilw, Ccvıkl Çaji:ln. Fahire ı:crsan, 
Herik Ft•rsan. 1 Okıl) an: Sadi 
Ho';"es. 1 · ;-,ıitı:ın•ııt JH•şred. 
'..! l"di H:ı\,ın ~ilı~l\enl ş:ırkı: 
(Sana lıilıneııı l.i neden) :ı - Ah. 

ıncl ~ıh.l\cnl -;;:ırkı: {Oir lıu:.cııc 
l'l'lllt'k i~·inl. 4 - Avııi Hey - Ni. 
hııH•nt '.ırkı: !lssı7. ııı•ccdc lwn yi
ne lıknmı diişündiiııı). ;l - Sel. 
Pınar - Hüzzam şarkı: (Bilmem 

niye si nemdeki y:ırı) fi Uıli ifa• 
saıı - Jlüızaın 1>11rkı: \;\';'kını uyu_ 
\Orkenı. i Saıleıtiıı KAyırnk -
Hiin:aııı ~urkı: (Errnnıbıl:ı lıaiı ol_ 

ııın). '.! Oku~ an: Sariyl' Tokay. 
Sı vki Ilı·~ Hie:ız ~arkı: tllil-

ıııı)onıın lı.ıııa ııulılu). 2 -- Yı·srıri 
. \sıııı llil':ıl. '):ırkı: ıBilıııt•ııı niye 

lıı r lnı'l~ıti çok l(Ürii) ursun J. :ı 

Mikael babasını yerinden kal
kamıyacak Lir halde bulmuştu. 

İhtiyar adamcağımızın neredeyse 
gözleri ya~racaktı. 

Ras Seyum delikanlıyı A :li:;ra· 
ta göndermemiş, mitralyoz ku
mandam Kaması.akın yanına rr.u. 
avin vermişti. 

ötedenberi iyi atıcı olan Mi -
kael kısa bir zamanda mitralyoz 
kullanmasını da öğrenmis, hu -
duda gelmişti. ! 

Şimdi Gasciorki denilen gecit- ! 
te, İtalyan ordularını bekleyenler 1 

1 
arasında bulunuyordu. , 

- İşte ... Geliyorlar... : 
Vadinin uzaklarına Mikael bir4 

denbire arkadaşının kolunu tut
mul? ve böyle dem.işti. 

Kamasnak onun· gösterdiği ta_ 
rafa baktı. 

En önde otuz kişilik bir ycrii 
kıta vardr; atl'1"mı tırıs olarak siı
rüyoralrdı. Toprak rengi elbise
leri, kırmızı ve yüksek fesleri, ya
lın kılıçları ilk bakışta göze çar. 
pyordu. 

İtalyanlar, kendileri buradaki 
hava ve yaşayış şartla"nna uyaın..ı- 1 
dıkları için yerlilerlden yüz bi:1 
ki~ilik bir ordu kurmt şlardı . 

Tito bütün gayretini tophyarak 
son nefesiyle arka':Jaııına şu rica- ı 
da bulundu: 

- Ne olur Nocera, bt:ni şu 
Allahın belasından kurtar .. Yoksa 

1

· 
intikam atmak için ölmiyeceğim. 
Fena halde sinirleniyorum. 1 

Bu sırada ilmin medarı iftiha. J 
n, trb aleminin meşalesi içeriye 
giriyordu. 

Ölü evine evvela belediye clok. 
tc.ıru geldi ve derhal gitti .. Hunu I 
bir papas takip etti, bu da yarım 
saat kadar ölü ile ahret arasına 
girdi. 

lllı · .ıı )arkı: !U.ı~lur ıhıj;ılar \'İran 
d:ııflarl. 1 ..... Hir.ız ~:ırkı: lAJi
'ıııı ). 20.:W: Tl·m,il: (Zor ııiki'ıhL 

\ ııtıııı: \lo)İl'l'l'. TctTiiııw eden: 
\lerhuııı \"efık l'a5ıı. 20.:10 : Konu~. 
ııı.ı. <ll:ıl'lalık poslu kıııusu). 21.111: 
\lıızik: ( Hi:nısrlil'uıııhıır b:ındosu
Scl: liı,,ın Kiinct•r). ı - W. Ster. 
frns: Le~ hı {marş). '.! - A. Dvora\ı.: 

Bunların hemen hemen hepsi 
de hıristiyan Ha-beşleri çekemi -
yen müslümanJardan, para ve 
yağma için İtaJyan idares:ne ge-
' en yerlilerden ibaretti. ı 

Atlıların ardında piyade görün_ 
dü.. 1 

Piyadenin arkasında tanklar 
ve daha sonra topçular vardı; en 
geriden ise telgraf bölükleri, yol 
yapan ameleler geliyorlardı. Bu 
amelelerin çoğu yan bellerine ka. ı 
dar çıplak idiler, kazma veya kiL ı 
reklerini omuzlarında salbyarak 
ilerliyorlardı. Vakit vakit dn -
rarak patikaları çabucak bir şose 
haline koyuyarlardr. Sayısız ka
tır sürüleri cephar.f', dikenli tel, 
demir direk vesaire taşıyorlardı.. 
Kara gömlekli mitralyoz bölükle. 
rirlin ağır silahlan da katırlara 

yükletilmiş ti. 

- Zavallı dostum öyle dindar 
idi ki.. 1 

Diye Nocera vaziyeti izah et
ti... - Nasıl hastalık daha iyi gL 

diyor ya? 
- Ben yollanıyorum .. 
Diye Tito uzun bir nefes koyu

verdi. 
Ve bu, onun son nefesi oldu. 
Nocera, Mod, ev sahibesi ya. 

tak etrafında toplanarak diz çök
t ı.iler, yüzlerrni çarşaflarla örte
ıek teessürlerini sakladılar. 

işte bu şekilde milyonlarca ti. 
fo basili yutan ve evvela koliba.. 
siloz, bilahare Malta sıtmaaı te· 
davisi gören bir izısan muhakkak 
ki ölümden kurtulabilir. Fakat 
hastalığı kC1folunur da tifonun 
mahlm, klasik t~avisi tatt»k edi. 
lınıe hasta ani ve seri bir zatür· 
ree ile derhal ölebilir .. 

xıv 
Titonun bıraktığı vasiyetrıame ı 

Pietro Nocera tarafından açılır. 

ken, Mıxi'dan başka hiç kimse ı 
yoktu. 

Zavallr kadın teessüründen sı. 
c.ak göz yaşları döküyordu. 

Tito vasiyetname11ine gayetle 
vazıh olarak: "İntihar ediyorum" 
yazmıştı. Kendisini onun için öL 
dürmüıtü. 

Baş, Diş, Nezle, 

- Ölenin dindar olmasının hic 
bir ehemmiyeti yoktur. Yeter ki: 
ka1anlar buna inansınlar. 

Diye papas cevap verdi. 
- Hakikati itiraf etmek lazım 

gelirse. ben .... 
- Siz belki hayır diyeceksi -

niz.. Fakat işin doğrusu ... 
- Peki peki, söyleyin nihayet 

kaça mal olacak? .. 
- Her papas yirmi beş liret 

alır •• 
- Peki, manzaranın güzel, .zen 

gin görünmesi için kaç papas la
znııdır?. 

- Şu halde hep'li beraber iki 

yıiz liret ediyor. 
- Tabii hemşireler hariç .. 
- Hem~ireler de kaça geli -

yor?.. 
- Kullanılmıs nıumlarla olur. 

sa beheri iki lirtt.. Ye.ıi ınumlar
Ja üç lirete olur. 

- Bunun için ne kadar lazım? 
- Yüz kadar .. 
- Şu halde bu da iki yüz liret 

tutuyor. 

Grip, Romatizma 
j\; ·:·~!j1, kır:ldı!< ve bü t ü'l "'..Yrılarmızı derhal 

c;ınm l l b d ·· d 3 k ' '- 0

'" :naı::: ım:ı.. <ıeAer. ca ın a sıun e aAe a.trıau111r ::::~:: 

S inek Beyi 
·-----------------------------21 - Or·ılarda ne yapıyorsun , Konta veçheıı emniyet veren 
Totolitombo? güçlü kuvvetli bir <lclikanlı gön-

- I<Xendiı.ıi muhafazaya ça. derdiler .. Kont delikanlıyı istic. 
Jrşıyorwn. Bu tarafta bir ~ürül- vap etti. Bu gene bir çok bon
tü duydum. hemen kedi gibi sel"Vislere, sertifika:ara malik 
gi1.Jenerek geldim. bulunuyordu. Her ınesle~i yap. 

l<~a.kat kontun arazisi pek ge_ m~tı .. Gösterdi~i k!l.~ıtla ". kn.. 
niş olduğundan kont mutat ka_ biliyetini kll\.'vetini ve sadakati. 
pıcılarından maada kendini hiç ni isbat ediyordu .. Ancak pek 
g&termeden girip rıkanları ge. zeki g-örünmüyordu. Fakat kon
cı> gündüz kontrol edecek hususi tun istediai de bu değil miydi? 
bir kapıcı alma~ı düşündü. Tehlike g-crUnce havlayn.rak sa. 

Bunun için kendisine pek ya_ dık bir könek .. İı.te kont Seriwl 
kında bir <;ok veni uşaklar Yer- bunu arıyordu. 
mi olan bır mü 0 tahde'11in ida. Sonra delikanlının müthir; 
resme gıtti. Çiinkü kont Seriz..ol yumruklan vardı.. Saf insanla. 
de Mösyö l\lcrimanss'ı takliden ra mahsus Pir bt·1J"i1c ile: 
bütün uşaklarını, hizmetçil<>ri. - F,ğer ~<>svö lö kont beni 
ıti değ:ştirmigti, hizrnetlcriıw ka'111l ı~erlerse vü. 

ldar~hancden gene. kuvvetli. rudumu çiı{nemeden kimse kon. 
sarlık ve lüzmunda her tlirlü tun evine g-iromez .. 
fedakarlıktan çekinmiyroe-k bir Diyordu. 
delikanlı istedi. Kont diiqündii: "Bir k('re tec. 

- Bunu Sinek Bevi sövalye. rübe e<lPliM .. ,. dN1i. Sonra gene 
!erinin hareketlerini ba.ı:a çı_ dlikanhva hitaben: 
kartmak i<;ın istiyorum. - Güzel, dedi. Seni hizmeti. 

Diye izah etti. m~ kabul ediyonım. ~en hiç bir 

Hümorcsk. :ı • H. Konrnkow: Po. 
loncı. 4 - ır. Fevrier: Agens sııil'

niıı 2 ind parçası. ~> - Geon~cs 

Eıll'~('o: Hoıı11·11 H:ıpsoılisi, ~o. l. 
22.llU: Mf'mleket sııal a~·arı. Ajan~ 
lıaherlcri; ziraal, esham _ tahvilat, 
kaıııhı~ o _ nukut tıorsası (Fiyat). 
22.20: Serbest s:ıat. 22.30: Müzik 
(Hnclı: Dört piy:mo için konter
lo - l'I.) 22.50: Müzik ((' ı !.lııın<I • 
Pi. l :!:t2:-ı12:ı.:ıo: Yarınki ıırogrnııı, 

'l' k:ıpoııı~. 

Teşekkür 

iki S{·ncdcnlıcri ılc,•:ım eı\cn has-
1,ılıj:lırn csınr~n<lı'I mııAı>ımı e'rlnıe 

k ııd 111· ı:ii rııl cre ıı ~la lhn:ı l5çi1C'r1 
l\irligİlll', göslcrrliklrri aliık:ı H' 

h:1.,~a'>IYl'llcn tlolıı~ ı lc~ckkürh•ı iıni 
\llllUrıııı. 

ll:ı) d.ırp:ı):ı Eııl:ıııi) c lı:ı~1:ıncsinık 

trıl:n ifil' ıııiirl'lliıı 
Jlrı<;aıı Tahsin 

Kamas.nak sağa ve sola seslen
di: 

- Ben ateş etmeden önce kim-
se bir tek kurşun atmıyacak ... Bu 
eınri arkadaşlara da söyleyin .. . 

Buralara bir iki aaat önce ge. 
len ta· y:treler, yer yer bomba at-
mı~lcırdı: o sırada beyaz kayala. 
rın a ra..,ına veya oyuklara yerleş.. 
miş olan Habeş askerlerini göre
me l!kkri için boş sanmışlardr. 

İtaJyan athlan boğazı ~eçtiler. 
Piyadeler sanki bir geçit resmi 

~!nema ıi.!0nıiııiıı oıı paı·Jak Yılclızı, Sinema Dünyası· 
nın Eb.!di GUneı;i, Dı-ı:;i1. knhramanr 

EROLL PLYNN 
Taı·ihf'. IH\nyaya, ::::tııemalı-ı· ı ı:::eref kazandnan ikiud 

bir VATAN KURTAH.\N ARSLAN yarattı . 

TÜRKÇE 

Çalınan 1 aç 
San'Rtıu 7.aferi, Kuuretiıı esel'i, Kahramanlarm 

rle~tanı. HArikalnl'!n h~rikasıdır. 

Hıı Perşembe A kşaınmdan iti haren Hu Milyonlar 

Kalesini L aıe de Selfimlanıağa koşunuz. 

... ~ •-. < - . • • 

zaman görünmiyeceksin .. Fakat 
oar.c•ır'arm arkasından gözetli
verek ~irio çıkanların hepsini 
bana bildireceksin .. 

- Peki Mösyö lö kont. 
- Geceleyin her tarafı dola. 

r.r.bil:rsin .. Yalnız i~eriye girmi
''eccksin .. Eir tehlike halinde 
sanıı i~aret edeceğim rar..r ça
lacaksın .. 

- Peki Mösyö lö kont .. 
- Şu halde bu vazife için ne 

ilcret istiyor~un? 
- Avda yüz elli frank .. 
- BE>n Rana iki yU:o: veriyo. 

ı 
rum. ::\asıl memnun oldun mu? 

- Evet Myöeyö lö kont. 
1 - Çalışmandan memnun ka
lırsam bir de yfü<sek bahşış hak 
edersin .. Haydi git eve saklan .. 
Fııkat daha evvel sana bilmedik
lerini öğterecek olan arlrada.~m 
Tot.olitombo'yu gör .. Haydi.. To. 
tnlibm1>0 yüzünü buru~urdu. 
Kendisine bir muavin verilmi~ ol 
mll"'nrlan hiç t<' mE'mT'un P,'Örün .. 
müyoıdu. Yalnız kaldıkları za
man konta: 

- Bu adam hic te benim ho. 
>ıuma ,..itmedi.. · 

Dedi. 
- Ah! nedir 

ı 
- Bu çok fena 

la.bitir .. 

1 
- Ilir ay o~lum .. Hele b:r ay 

tccrilbe edelim. 

- Evet yalnız bir ay tecriibe 
ederiz. 

Hizmetinde böyle insanlar bu. 
lundurmaktan Kont büyük bir 
7.evk duyuyor, "n"' garip bul
doklar,, diyordu. Ve dost!arile 
konuşurken Sinek Beyi şövalye
leri tir kere daha evine taarruz 
p•:neifo veltc'.lirlers~ kim1<'rle 
karı::ıla<;-"acak!arını anlatıyordu. 

Bu arada da sıl{ s1 k Mösvö 
Merimans köşkünii zivarct edi~ 
vor ve izdivacın tacili için a\'tL 

katı ~ 1kıı:ıtır1vordu. 
- l'\i!'t<' 1ca 1dıkr:ı kcl"rlin1i 1ı in 

t~ r:ıh~t his.,~emive""'aim .. di. 
yordu. Sizi de alır birlikte gid<'
riz ve avdot ettiğimiz 7.aman 
öyl<> iimit e<Jh·rırum ki polis bu 
l'l"'iithi<: havd•ıthn cıe g-e,.:rm:ş 

ol"r. p,.rn dm·~uı~um1 f"öre ?a
brta mükemmel ip uc;lart elde 
etmiı:ı. 

RütUn hn ıı:;r;ırl'lrmdan sonra 
nihavct arzu ettiğini elr'<' "tT". 
ö-e rtı''".., ff ... k rılr11~ı1: D(irt !ııtf. 
tR lıOT'"I\ RolaJ'l<i'm knca.~ı ola.. 
raktı. Fakat Rolıtnd ~ün!er iler
ledi\tef" biraz daha necıesini kay-

Yazan· K adircan Kallı 
• · oJd~11 

yapıyorlardı: Tüfeklerini cmuz - J Italyan topculan ıse ~ 
ıc~rına alr.ıışlar, şarkı söyliyerek, rı yenlf'n Habeş safların.• 
di.izgün bir yürüyüşle yaklaşıyor- raz önce cnların iııdikle~·ııe 
!ardı. Tam lıi.:aya geldikleri za- !ara dofru <'labildiğiıı-e gu ki 
man Kamasnak kumandayı ve r- c!ırn·orl"rdı Fakat sold•n1'f 
di: maçlarC:an rla beyaz duına _.aı,... ....... 

- At .... şşş!... kırC:ı: k'"'rkunç alevler~, 
.~akineli t_üfek kor~unç lıir I Ovaıım ~urasında, bura ıJ 

şc.n.de tal·ır~amaba Lc:ş.~clı . Sa;; m::ıı.=w·l. ~üfek veya t.~~Jet 
lı sollu diğer arkadaşları da ateş I gunun yakınlarında gull ,ı 
ediyorlardı; yalçın ve beyaz ka. lıyorc1.ı. Habeş tojçUS~ ,~ 
yalıklar brıydan boya duman ve acemi olmakla berahcr ıt 
alev icinde kalmıştı. j yordu. t1eti 

AteŞ başlar başlamaz İtalyan Göriinen diiş-nan ku\'V'e 
kıtaları yere yattılar; Habeş kuv- iki bin kadardı. . .. ıi 
vetlerinin bulundukları yamaca 

1 

En öndeki İtalyan ~ıu~IJ 
doğru rastgele at ese baslaoılar: tan geçmi~ti: diğerlerı ~ l 
fakat sipersiz oMukl.,rı ve ansı- 1 rerek geri çekiliyorlardı• 
zm yakalandıkları için daha iliı: zabitleri şimdi düdük fCf' 
dak:kal:nda safların seyrekleşt:g: haykırarak kumandalsrı!U ~ 
görülüyordu. yorlar, geriden gelen t 

Geçidin karo;ı tarafın<la olan yol açunyorlardı. " 
yamactan <la ateş edil~nce ital- Tanklar yirmi kad.at 
yan !ar anJızın afalladı!ar: yer yer Hendek, çukur, ~yır dinl ~ 
ge,~ zabitlerin sağa sola koşu"- !ar, çelikten birer ejder. 
tukları görlilüyordu: askerlerin rafa öfüm saçarak i~r~ı d 
yere yatmaları, kendilerin,. birer Topları ve mitralyözleri~• 
sıper bulmaları. atesi daha dÜ7.- dan işliyor, Habeş safJa 
hün bir hale sol.n.aları için enıir. yük bo§luklar açıyorlardı·tııl 
ler veriyorlardı. Ila~eş savaşçıları bunl' ıtJ 

A~t;a..ıan gelen tanklar hızlan_ 1 lcrine bile saldırıyorlar. b• 
nı arttırdılar. tarenlerine kadar çık~ 

Fakat bu anda yam:ıçlardan 
1 

Fakat çok geçmeden de 
ovaya doğru çılgın haykırışlar veya parça parça gerisin~ 
aksetti: dLişüyorlardr. Yirmisi o f_, 

- Aaaaaaa !... den bu demir ejderin ett• 
Ha~es sava~çıları clcşmanı hat_ dığı, önünü }<estiği zaOJSl"0 

be çağırıyorlardı. cak sanıyorlardı. Faka~...nl' 
Çakmaklı, ağızdan dolma. mar- muyordu. Ne kurşun itlır. 

tin ve av tüfekleri. eğri kılıç ve kılıçtan korkuyor, ne de 
süslü kalkanlar, kısa ve hafif mız. yordu. Hiç bir şeyden.,~~ 
raklar, hatta oklarla saldıran Ha- miş gibi, bir dev büy~dl 
beşliler bir iki daki'.ca isinde ova. durmadan yürüyordu. _ile! 
ya in mislerdi: yamaçlardan vadi. il sekiz on kadar Habeşl~Y' 
ye doğru akan bu beyaz sel aşa_ alarak birer pestil hahJ1C 
ğıda düşmana karşı koymağa ça- l yordu. Yirmi t~k ovaY1 

hşan İtalyan piyadesini iki taraf. runca Habeş savaıçriarı b ~ 
tan sarıyordu. korku içinde yamaçlara 1<'7 

Çılgın harp sesleri. kılıçların J !ardı. 
kalkanlara çarpmasıncan doğan 
sesler her tarafı inletiyordu. 1 

Geçidi geçmiş olan İtalyan at
lıları yarı yarıya geri dönmüşler. 
eli; piyadeler ise ateş ede ede çe_ 
kiliyorlardı; fakat geç kalmışlar- ı 
dı: Çünkü kana susamış 'ibi gö. 
rünen Habe!liler o.::talarrna aldık- l 
Jarı küçük 1talyan kıtasınr bir 1 

ıutda yet'e •nniıterdi. Şimdi de 
asıl İtalyan kuvvetlerine saldm
yorlardı. 

Kara gömlekli faşist mitraJyöz
cülcr çabucak silahlann1 katırlar. 
dan indiriyorlar, vadinin karşı 
tarafmdaki sırta yerleştinneğe 
çabahyorl.:ırdı. 

l\omcdı 

-ıinrliıı 14 ır: 

Dı 11111 

--o--

ı :ıloıırl:ı: 

1V 

ğunu bild~riyordu. 
F..srarcrJ~Z nıuıha'bir bir gün 

me~tubunda: "Kontun mazide. 
ki hayatını kati ı::urette öğreni
niz .. ,, diyordu. 

"Kont se.rvetini nerede, nasıl 
kazanm:ştır? Kontun Sinek Be
yi şövalyeleri tarafmdırn taar_ 
ruza uğr:ımış olduğundan l'min 

• •. ? 
mısınız ... 

Roland, Roland kendinizi sa. 
kınmız .... 

Bu tehditlerden çılgına dönen 
Rohnd nih:ıv"t bııb<ısmı bula
rak bütün geçenleri ıtiraf etme
ğc karar n'rdi.. F.;sasen Rolandın 
bu gizli düşJ.nceleri de baıbası. 
nm ıtözUndcn kaçmrs değildi.. O 
dA kmnın bazı şeyler itiraf et. 
mesi için can atıyordu. Kızmın 
Vt'rmİş oldu ıhı bu fırsatı kaçır
madı. 

- Söyle yavrucuğum söyle, 
diyordu.. Demek bu noktadan 
izdıvaG ı:t-ni memnun etmiv'"lr? 

- Dinlevin. baba .. Sizinle r"ık 
konusacağım .. Ben de uzun za
man Kont Serizol ile mesut ola. 

zannetmiştim. Fakat bir 

• 
Gazetede çı ıu. 11 lıiı til" 

11 resimlerin hukuku 111• 

ABO~"E T A.RtFf"t 
lltmltlttt il' 

tcind• 

Aylık Y6 
8 aylık 260 
8 ayhk fTll 
1 p1hli DOO 

l'arıledı•n Balkıın lJlf 
"'""" ?lııı kı.rus dnsnıor· 
bırtıı.1ıne ııırmıvt'n yr.rl 
vl'lııı" bt>' •r l<urus zanı 

~ bnneı kndını b!lcfl 
tuo ve tl'l11rat Oeretıd1• 
pıırasıııın Pusla 'feyı 

rnllama ikr•tınl idare kt 
rtne ıılır. 

'''"' l,."'"'rt ,,,,..,. nnef 4 

:tlnclf' VAKIT'a abo11• 
A rl.res detlttlrm• O 

2J karuttor. 
tı.A~ tCRET 

ficarel llAnl:ırının •• 
lırı ~onrbn 1tibartn n•tt 
rınrla 40: tç 'lavfaıard'ıı 
rus: dörd!lnrO !!<ayfld•

1 "t' üçünrf\d,. :l: btr ıt 
ııa~lık v<ını kesmece 5 

J'ljh ük. ('Ole deTanıb· 
renkli ıran orPrf'nftrt f 
ı ııJırnıeler yapılır. Re 
rın 'lantlm • satın !O 

l'kari ~la'1lvf'tlt" O 

K~ü.k tllnJ•f 
nır ıft'la 30, ıkl defi~ 

dı fn<l li:l dC'irt drf:ı<1 'Cf 
''""'c' 1 on lmnı~tur. 
ılAıı •·t'feıılcrln hır dtf t 
"aılır. Dört c:ıtırı '(f'rr1' 
'"YIA eı>"r'ın hrc kt1 
..ap tılılır. 

\'akıt tıcm du;.rud•" 
fr,.nrlf "'""'" wrfntft •'' 
lr•P~ ,.ıııtıf,.ctnıf P \'fi 1..ı 

a KEMAl.EOl>1 
eııvır 
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~hret ve muvaffakıyet ifade 
eden hatlar hanOileridil ? 

]İngiltere - Fransa malil 
bir anlaşma yaptılar 

ol1 tepeciğin.. 
~oı bu mu. 

t s~. 
hattı ile 

olma.dL 
~l2 ar (Re. 

• nuınara 

'bU ya.bancı 
lnevzudan 
U2akta ay. 

~ iki 
birilbirini 

ettiği müd. 
varyc:in 

devac ~e-
t htthnet. 

~ ~i;cı~~ttı 
t'de-rat çiF.i.. 
kateder ve 
. tepeci~i 

d 
etmde vo. 
~am eder. 

!l\esim 12, numR.n 3.3l bu 
hlevztıııa hariM:en tesir ic. 

@den şahsın yalnız şahsi 
8fltleri icitı bu müdahalede 

U'h!nu 've şahsi gayeleri 
kuk ettikten sonra mevzu. 
~tnamen uzakla.şa.caihıu 

:r. Bu işaretlere erkek el. 
n ziva.de ve uınwnivetle 
ellerinde tesadüf olunur. 
ınukaddent çi~i yu_ 

...::: doiru çıkarken herhan~ 
~i~e mesela, Mi.isteri, Gil. 
'Ya Utarit tepeciı{ine doğ. 
koı uzanırsa bu mevzuun 

· , hattm yaklaşmış oL 
~iğin işaret etti~i te. 
. rle tayin olunacağını 
r.· 
la: Eğer mukadderat 

. ~ aynlan kol Mü.şteri 
ıne doğru uzanmış ise 

ıı.:-- U, numara 6.6) bu İ!i8-
~ ha.ttm eeas mukadde. 
~;nden ayrıldığı yerden 
~o tarihten) sorTa vilksek 
~l!ri sa:ltltbi ofa,.a~r ve 
~r olarak fevlt<ı1Me fpatL 

bth'lt'l"Pcı-;;,..,,ı ~~rir. (Ta. 
s;.-.; ilııorde rx~~) E. 

~ltktlddel"lt htıttmcian avrı. 
,"il kol rlq,ha llerive kP~V 

\re Müşt.eri teoociii Uz.e. 
'it' VRrrr~~ bu T'l+"K az 

tesadüf oh1n&'ll -ve 
esut bir hayata delt.Jet e. 

- _,, , ......._ __ ____ 
"'~ 11. .Vo. 1~ 

den hir işarettir. 
~er mukadderat cizgisinden 

ayrılan ikinci hat G:..ines tepe. 
ci~i istikametinde u?.anırsa CRe7 

s~m 11, nıınıara 7.7) mev?.uuba. 
his muvaffakıvetin, şöhretin 
un~iğin veyahut nam kazan. 
ma.k hu.cıusunda olaca.ğnıa ve 
bu işarete malik o!an kimsenln 
fevketa~0 m~lıur ki,...,~plrr Rra. 
sına kanşacama delalet eder. 
Bu da. fevkalade bir i.&arettir. E. 
ğ~r muka-lderat çi2Jgiıi'!"den ay. 
nlan hat Utarit h»1eciğine doğ. 
ıı.ı Ul" .. M"Tl'll1'1 İıu> (Rpı:ıirn 11, nu 
rua.ra. 8..8) bu işaret rııuvaffakı. 
yetin ilmi V:!v:ı ticari sahada o. 
laca<Tmı gösterir. 

E2'n mukadderat hattı Uta. 
rit teoeciı?ine dofi.ru uzanırken 
bu yolu bırakıp başka bir tepe. 
cilt ist!kametini alına, bu mev. 
zuun mukailderatmm, hatt!n 
meyJetmi"l oMuöu tepe,.ik tePL 
rine tabii olacama delil"'t e. 
der. Fakat bu hat biraz evvel 
~crdilğilmUz gibi mı:kadderat 
hatt'l'ian aynlrp bazı te~ikle. 
re dl'J'f'ru mr,ntımT"! l'>l'fln k~Uıırm 
işaret ettik1Pri eöhret ve mu. 
vaff&.kıyete tekabfil etmeız. İkin. 
ci derecede bir çV.;ti vazlvetinde 
buluran mevzuu bahis ko11at e. 
sa~ Jı~ttP.n d!l'ha emin 't-\r mn. 
vat'~ ve flSiıretf h.,_. 'Ve-
rirler. 'n,, "·" ,,,.,. ' 

sya ihtiyatları tekrar çaündı 

- Reu-

Helmtki, 12 (A.A.) - Finlan. 
diya genel kurmayının resmt teıb. 
Iiğidir: 

Taipale nehri mmtakasır.rla 
dli§manın iki hücumu tardedilmi~ 
ve dü~a büyüık zayiat verdi. 
rilınijtrİ. 7 Sovyet tıar.kı tahrip e
dilmiştir. Düşman, Kiviniem.i'de 
Buoksi 111 istihkimlannı geçmek 
üze.re yeniden te~ebbiillerde bu. 
lunmuşsa da muvaffak olamamıt
tır. 

Kareli berzahında müfreze faa. 
liyeti vukua gelmittir. 

Şark cepheai boyunca §iddetli 
çarpıımalar olmuştur. Finlanldiya 
kıtc.tan lllomanıti köyü civarın. 
da ileri ha•ek~tJ~rde b'Jl~•nm•ış 
ve ansızın yapttğı bir hücumla 
üç düşman böli.ığünü tarumar et· 
miştir. 

SuomusaaJ.mi mınta:l:asında da 
bir düşman bölüğü yokedilmit
tir. 

Laponya Rus hududu yakımn. 
da Salla kC>yU, şiddetli bir topçu 
ateşinden sonra düııman tarafın. 
dan işgal e1ilmiştir. 

Finlandiya sahil bataryalan. 
müteaddit Sovyet harp ~eır isine 
kar11 atq a:rmştır. Hava ço!t ka. 
palı oldu"1 icin iaahetll"r kat"i o
lara '-r te bit edil ~memistri. F'a. 
kat, ta=akalar nazarı itil: are alı
nırsa Fintan<liya merr.ıilerlnd~'l 
bir ÇC'i'{unı.:n hed"lfe i<Jabet ett:ği 
muha"icaktır. Ladoga ~ölü sahil. 
lerindeld bata~ralarımız, kara Jn. 
talanmıza yardımda devam et
mektedir. 

Şark hududu boyunca büyük 
tayyare futiveti olmu-,tur. Deş. 
man tayyareleri Finlandiya kör. 
fezi f~rini bombardıman etmiş. 
tir. 

SOVYET TEBLtQt 
Moskova, 12 (A.A.) - Lenin. 

grad aıkeri mıntakası genel kur-
mayının tebliği: • 

11 Kanunuevvelde, Sovyet la. 
talan, her istikamette ileri hare. 
ketlerine devam etmişlerdir. Sov. 
yet kıtalan, Ladoga gölUnUn ti
mal sahilinde Pitkaranta kasaba. 
anı, Serd.obol demlryolU11un mUn 
telıa lıtuyommtı .. Vlborg itti· 
kametinde de Sıproda ve Muuri. 
la WSylerlnl itp1 etml!lerdir. 

Paris, 12 (A.A.) - .Maliye 
nazırı Reunaud, yeni Fra.nsız
lngiliz anlaşmasına. müteallik 
tebliği vermek Uzere matbuat: 
mllmessillerlni kabul ederek 
beyanatta bulunmuş ve ezelim. 
le demiştir ki: 

Emsali yok denilebilecek o
lan bu anlaşma bütün harp 
müddetine hatta. sulhun inıza. 
sınd3n altı ay sonraya taallflk 
ettiği gibi fazla olarak Fransız 
ve lngili:.ı; i:ıırn.ratnr1 u't arazi. 
sine tam: ,,,.,.n şam'l lir. Mazi
de l tti fak.ar, ı tiruatsızlıkla V" 

fikir mUbayenetleri ile ittisaf 
ederdi. 7. ·rr kin ittihadı t:ı. 
hakkuk ettiren bu anlaşma, 

B!r lng;Hz t~h~c!=hl:ri ' 

8ren:eni yaksladı 
fakai batırmadı 
Londl'll, 12 (A.A.) - Bahriye 

nezaretinden tebliğ edilmiştir: 
B:ı sab"h bir İngliz de'ıizaltı

sı, Alm~nyaya ~itn-eıkte olan Bre
men vapuruna tesadüf ettiğini bil
dimıi:ıtu. :ar~men tam toıpil men 
zilinde 060;:7.altmın civanndaın 
geçmiş. fakat ıdenizaltr. demz har. 
bi kan:ı,1krıııa uygun olaaak Bre. 
meni h:ç bir il.tarda b-.ılunmak. 
sızın t:-rpillemekten istinkaf eyle. 
mi~tir. 

üç vapur daha battı 
OSJ..,: 12 (A.A.) - "Yarımfo. 

lia" aı:imciaki ve 8.000 ton hac. 
miodeki bir Yunan vapuru dün 
s'ba..'1 Norvt.ç sahilleri açıklarm<:!a 
milliyeti me;Jıul bir tahtelbahir 
ta!'afından torpill .. nmi~tir. 

Tellus adındaki Norveç vapuru 
müre~tehıttan 25 kiJiyi kurtar. 
mııtır. 4 tayfa kayıptır. 

Yaraufolia vapuru, Holla!lda 
için dCMİ!' yük1eTr.ek üzere Kir. 
kencs istikametine doğru •eyir 
etmekte olduğu es.nada kendisine 
hiç bir ihtar ya;,>Jlmaksızrn batı
nlmı;tır. 

Q~ }~~)bi; ~~ 
nctices~nde batan tngifa bandıra. 
lı, 4535 t-nluk Kinv °Rf"bert va. 
puru müretteh:ı.tı 1-e~dil~rini kur. 
taran vaourdan bir tahlisiye ka· 
yığına aktarma edilmi§lerdir. 

Stotdıolm. 12 (A.A.) - Toro 
adındaki 1400 tonluk İsveç vapu. 
ru lıveç kara &ı.l:.nnda bir m:ıy. 
ne çarparak batmıştır. Mürette. 
bat kurtartlmıştır. 

--o-

Cebelütt9.nk üzerinde 
uçan tayyareler 

~lüttarsk 12 (A.A) - Har
blıı Mşıınc!ar.•beri ikinci defa olmak 
ii:r:ere bu sahm saat 11 de hıwa 
tehlikesi işareti verilmiş ve teh
like saat 11.40 a kadıar sürmüş
tür. Ccnı4ptan gelip Cebefüttarık 
;sti~D""tİ"'de il~t"leyen <1'5rt t:>y. 
yare ~örülmU~e de teşhis edile. 
memiştir. Tavyareler sonradan 
istikamet değiıtirmişlerldir. 

Douglaı Fayirbanla 
öldü 

Sonta Monioa. ıs (A.A.) -
"F..ali.forniy&." M~!ıur sinema 
arl1sti Dlluglas Fairbarı~s kalp 
sektesinden ölmüştür. 55 yaşın
da idi. 

ausva suln teklif in; 
kabul etmeoı 

( B~tarafı 1 imide) 

Saat 17.3:> da ilJnci bir içtima 
yapılarak bu inkıtam n!'ticeleri~ 
dair rapor tetkik eöilecektir. 

CEMtYETİN BUTÇESt 

Cenevre, 12 ( A.A.) - Bütçe 
komisyonunı.:n bu saba'ıki içti. 
mnr.~., kahuJ edile11 v" ar.-.Me. 
ye arzedile · c k olan milletler et 
miyeti bntçesi 21 .451.408 tsviçr~ 
franc~ma baliğ olmaktadır. Bu 
rakam geçen senekinden 10 mit. 
yon 782.604 frank yani yüzJe 
33,40 nisbetinde eksiktir. 

Havanın fula bulutlu ve bu. 
Jutlann ~k qağıda bu!unma.sı 
sebebiyle hava faaliyeti yapıta. 
maıtaıfbı. 

• 

bütün bunları bertaraf etmiş. 
tir. Kumanda birliği yapılma· 
sı kararını veren ayni dUşUn. 
ceden mülhem bu anlaşma, 
müttefiklerin, mUcadeleyi so. 
nuna kadar götllrmek ve bU· 
tün imkAnlarını bu yolda sar. 
fetmek hususundald azimleri. 
ni isbat eder. 

Anlaşma hakkındaki resmt 
tcbli~dl', FransTz ve İngiliz 
mailyelcrinhı sıkı teması mu
hafa~m eıi8ceklflrl ve gerek 
tel nik meselelerin ı~erek diğer 
mE ;r ilin halli için rrk sık içti· 
malar yapılacağı zikredilmek. 
tedlr. 

Takas primlari 
indirllai 
(Ba:ıtara/ı 1 incide) 

2 - İngiltere. takaslarmda: 
İhracat priminin aynen yani 
yüzde yüz üzerindm yOzde kırk 
olarak ıpkası ile ithalat tahvi. 
len yüzde 77 olan primin 7 pu
van tenzüi ile yüzde 70 e indi. 
rilmesi. 

3 - Befoika takıu~larmda: 
Elyevm yüzde 69 olan ilıraca.tm 
yüzde 67 ye ve yüzde 72 olan 
ithalatın da yüme 70 e tenzili. 

4 - Holanda takasl:ı.rmda: 
Evlevm yüzde 67 olan ihracstm 
yüzde 63 e ve itlıal&tm da yüz.. 
de 70 ten yüzde 66 va mdiril. 
mesi. 

5 - fsvicre takaslıırnıda: İh. 
racat~ yüzde 48 den ytlzde 40 a 
ve ithalatın da yüzde 79 dan 
yil"':de 70 e tcnzm. 

6 - Iıl-nmıa ve tsv~ takasla. 
rmda: Ha.!~n tat1;:>ik edilen fi
yaıtlarnı gerek ithalat ve gerek 
ihracatta ayoon mu!ıafa:.ası ya. 
ni F~atındı. ihracatm yüzde 56 
ve ithalatın yüzcie 59, lsveçte 
ihra.catm yüzde 50 ve ithaıat 
priırıl-in y'J7.<le 51 olarak ip. 
kası. 

7 - Yukarıda zikri geçen m.. 
racata a ;t T'!'iT"l "iyatl:ıı nm ha
zır taık:Eı ~ıara ail olup a.ivreler 
için sirkM:e yaı:nlmı:ı.kta olan 
eka ·larm muhafazası. 

Dahiliye Vekaletinin vi
layetlere bir tamimi 
Aıı!iru:a, 12 (Hususi) - Da

hiliye Vekdleti vila.yctlcre yap. 
tığı bir tamimde idari işlerde 
tekid usulüne katlyetle son ve. 
rlluıesini tavsiye eylemiş, iş 
Uıerintla tam va kt\mil bilgisi 
olmıyan kUçUk memurlara iş· 
lerln terkedilmesi yUzUnden 
sarih tatımat ve mukarrer 
izahlara ra~men cevapların ek. 
serlyetle çok noksan, hattA 
mUmasil işler için evvelce ve. 
ril uı:ı; w:ıl •. m;ıta nıu ln:yin ola
rak gönderildiği mUtevall sor. 
gulara yol açtırıldı:}ı, bu yUz. 
den seneyi aşan teehhUrler vu· 
kua geldittnl işaret etmiştir. 

VekA.let ayni tamimde tekit 
ve tavzih eadadindeki yazıla. 
rın mutlak surette valiler ta. 
rafından görülerek mevzu hll· 
küm Ye umumi tebltğler dal. 
resinde işe ve mUsebblt>lerlne 
ait muamelenin bizzat tayin 
edilmesini istemiştir. 

Adli Bayman 
Ankara, 12 (Hususi) - Eski 

Kayseri valisi Adli Bayman 
Ankara vilA.~·etl idare heyeti 
a.zalığına tayin edilmiştir. 

Kadıköy planı 
hazırlandı 

Şehir mütehaasısı Prost Ka. 
dıkövUn nlzım plA.nmı tam.am
Iamır tır. ŞcMr l\1€r>~isinirı rnbat 
devr .!.3İ frFma:nda ta~d;k edil
mek üzere meclise veril~ektir. 
Prost Maltepe - Bostancı ta. 
ra,fbrmın planlarını hazırlama. 
ya başlam~ır. 

n--· 
Yu:ıosla vyalı ıporcular 
Val~yi ziya!'et e~•Her 
Şehr;mizde bulunan Yugoe. 

lav sporculan, başkonsolos M. 
Hıci Corci}evie'le birlikte dUn 
saat or ,rlrde vali ve belediye 
reisi LQ.tfi Kırdan ziyaret et
ın·~erdir. Başkonsolos. srorcu.. 
lan. valiye takdim etmi,ştir. 

Kafile şefi M. Curi~. Belgrat 
valisinin scönderdiği bir mektu. 
bu ve §e.iir albümünü LO.tfi Kır
dar& vermiş ve belediye reiabıiJı 
se!A.mlarını bildirmiştir. 

Valimiz bundan ÇCYk meteıhu. 
8Ja olmut ve t•kkUr etmiftir 
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istanb lda 
lhtıyacı karşahyacak ?' _ e ~ _! 

kadar kok var 1 B ·· k"" 
Belediye tarafından yapılan 1 ugun u maç 

tetkikler neticesinde İstanbulda. ! y l kı p 
Karabük kokımun ihtiyacı kar- ugos av ta mı era 
şılayacak miktarda mevcut bu. 1 ile karşılaşıyor 
lunduğu anJa.şılmrştır. Bwıdan 1 
başka dün Karabüklü bir müte. .Ar.k"'ra ve .. lstanhulda 'l>E:ş 
ahhit beled!yeye müracaat et- m~ç yapmak uzere me::nleketi
mi.j, 3500 ton mikt::ırnı~<>ıd im-

1 
nııze gele:1 .dost . ~ug-.oslavyanm 

1cu be'roıvenin f"Ö!:1tere<'e~ yer. 1 Belgrat lıkınde ıkmcı vazıyctte 
!erde satısa cıkartmaya haz1r ol. bul~a~ "Y:ı.ıgoslavya" takı!l1ı 
duğunu bildirmi~~ir. Mütw.hhit şehrı;nızdekı ı1k ma<'~I bugün 
an~k nakil işi için bP!"<'l·rnin Takıum ~tadında saa:t bır buçuk. 
yardnnmı istemi~ir. $ehrin bir ta Bcyoglu (Pera) ıle yapacak· 
çok verleriooe J.ri)mi\rf'i\IPrin ko- tır. . _ . 
ka to~ ve tonrak ve die-er ecne- Ankarad.:ıkı. ıkı maçını 3-2 
bi maddeler karıştırarak tonunu ka"-a.T'a:ı ml!'af;r~"'r b?ndan evvel 
30-35 lirava kadar sattr!-ı:!arı şp.hnmı7~- re ~ıklerı zaman o 
anla.şrlmış, ·bu hi'elerin önii"" zaman ~zel bır ovun cıkaran 
geçilme.::;i i<,:in ka~""l~ J:;gm1ııra Galat~ı:rayla berabere ~almış 
yel"iden em:rlPr verilmi.crt.ir. Fi. ve lky0glnsP?ru da ycnmışti. 
vatı vükseltenler ve hile yapan. . An''.ara~a~ı ma"l_nrda!1 ve ka. 
lar cezalandırılacaktır. fıle ~ı~ı,..:mın. e:eldıklen zaman_ 

da sovledıklcrınden de anladığı
mıza göre takım bu sefer daha 
kuvvetli bir mımzara anetmek. 
tedir. 

Dün yakalanan 
hırsızlar 

VPz:necilerde Nadlrbey soka. 
ğmda 5 numaralı apartımanla 
Ni.§ant&şında Gii1.elbahçe soka
ğında N!zmıbey a.partrmanmı 
soyan Emin Fevzi oğlu Şf-kin 
ismindPki hırsız dün yakalan
mıw:ı.tl'l'. 

Emniyet ikinci şube memur. 
lan bımda.n baş.'lta. Haliçte bir 
çok mavna ve motörleri soyan 
E,ki!"ehirli Hüseyin ile Sarı 
Fuadı da vakalamıştır. 

--1> 

Belediye kooperatifin· 
deki tetkikler 

Belediye memurlan koopera
t;finde b;t' komisyon tarafından 
yanılmakta olan tetkikat bit
miştir. Kooperatif heyeti uınu
miyesi bu ayın yirmisinde tep. 
l:ır...ıcJ.k, koci<ıyon tarafından 
h3Zlrlnnan ra:;ıor U:z:erinde mU
w kere cereyan _edecektir. 

Dokuz hırsızlık suçlusu 
mahkemede 

Öyle gösteriyor ki bu maçlar 
cidden enteresan olacak ve ev
velki ovı.ınlan ile ŞE"hrimiz STX>r 
sevPnleri üzerinde iyi intibalar 
bırakan bu taknnm maçlan a. 
la!ca ile t:ıkip edilecektir. 

F enerbahçenin sokak 
koşusu 

Fenerbcıhçe spor kZiWU atle. 
tizm 'loaptanlığından: 

.Atletizmi teşvik ve tamim et
mek gayesile ve 17 bir..ncik!nun 
pazar saba.hı vapılmak Uz.ere 
klübümiiz bir sokak koşusu ter
tip etmic-tir. 
Koşu saat 10 da KadıköyUnde 

Fe ... "r'J:ıhce stadından başlaya
cak ve Moda çayırına gidip 
gelme şeklinde olacaktır. Neti. 
ce ferdi oh."Jl mil~.:ıbak:ı.ya her la. 
teyen girebilir. Ancak 15 biıin
cikanun cuma akşa.mma kadar 
mektupla veya bizzat klilbe ge. 
lerek kavdolunmak flarttır. 

Birincıden ~inciye kada,. 
ca::ip hediveler verilecektir. A
faiıda isimleri yazılı zeva'. aı 
hakemlik etmek üzere 17.12.P99 

Çarşıda koltukçuluk yapan sabahı en geç saat 9,30 da k1'. 
ab!'~3.lrl:ırdan tsmail, son za- bümtl7.e teşrifleri rica olunur. · 
,ı.nlari& işlediği 8-9 hırsızlık Adft Giray, Semih Tllrkdoğıı.n 
uçunda.n dr>lavı veniden va.ka. Besim K~Ja.y, Naili Morr.r 
"nnıış, biı'inei suih ceza bakimi Ali Rıza, Ytı.zbaşı Hüsametti• •. 
araiından tevkif edilmiştir. Almanyada ıpor har..-

Aksarayda, Küçük Langada ketleri devam.~ 
;19 Ulell efvannda '89,Ydiifu f!V- A 
lerdPn çaldığı eşyalan c;arşıda. lmanyada harp dolayıpfü 
ki dükkanında satan lırrsız, su<:- ilk günlerde kmnen frıkrtaa uğ. 
tarından yalnız bir tanesini iti. ra.nuş olan spor faaliyetine ey. 

f v 1 U1 sonlarındanıbm-i normal te-
ra etmiş, di~erlerini poliste da- kilde devam edilmektedir. 
yak zc>!'tl~an kabul etmiş gö.. 
rlindü~nil söyJemiştir. 24 eylfıldenberi gerek Aima.n. 
-----------ı yanm içinde gerek dışında ol-

8<..JRSA 
mak üzere Alman sporculan 31 
muhtelif enternasyonal karşı. 
laşnıa yanmışlardır. 

Önümüzdeki 2'iin.lerde de daha 

An 2 2 939 hir çok karşılaşmaların yapıl 
- kara 1 • l • - m:ısı mukarrerdir. Ezcümle, 16 
.---- (..: t: h L C: }( --- ı ~ iikkanun ta.rihf~e Mftnilhte AL 

1 Sterlin On11mi> 5.237& 1 ~ ıanva - Macaristan gürev kar. 
100 Oolnr (Amerika) 129.65 şılaşması va.pılacaktır. Bundan 

2.9u75 J başka sonkinunda Kopenhagchı ıoo t'ransız rrankı 

100 Lıret (İl11J)'11) 
100 lsvıçre frankı 

6.7575 Almanya - Danimarka gilref-
29.0580 i:a~Tl'l..qması ve yine önUmtlzde

100 1-lorin (f'ı:Jc:ıuenk) 

100 Ranmark (Alman' 
100 RelRn ( Belt>lka > 

ki ilkbaharda Berlfn - Salya 
69•

25 muhtelitlerinin maç yapması te. 
- karrUr etmlttlr. 

ıou Oırahmı (Yunan> 
ıoo ı...e, a llJulgar) 

2 ı.575 İspanyada spor 0.97 
J.6128 Meşhur kaleci Zamma gazdil 

başm.uhaniri oldu 100 (,,:ekoslo\ .. ı. kuronu 
100 Pezeta (upanya> 
100 Ziloti (l.ehı~tan 1 
100 Penl{ö fMa~ar) 
100 Le)' (Rumen) 
lOo Oınar \ 'ıugoslav > 
100 lsveç Kuronu • 
100 Ruble C\looıkova) 

istikrazlar 
Türk burcu i pe~ıu 
Ersaoı 
Sıva" - Erzurum 111 
\(rrk4"'1 Rankası 

13.605 

23.8075 
0.97 
3.175 

31.0lı2S 

19.05 

19.-
9.30 

Bir kac hııftadır, gerek Mac
ritte ve Katalonyada, gerek V ıı 
lan.siya ve Sevilla'da tik maçla 
rma devam edilmektedir. 

İki senedenberi Fransada Set 
takıMmm kalecil!~ni yapar 
meshur Zamora memleketinı 
avdet ederek bir epor gazetesi
nin başmuharrirliğini derubtP 
etmiştir. 

Hatırlardadır ki, İspanyol 
harbinin ba.qJaıw,tcrnda Zamorıı 
nın öldüğü haber verilmi9 ,., 
1936 Berlin ko~esinde bir dJı 
kikalık sükQt ile hakkında biı 

Ticaret ve Zahıre Borsası :;~r.ter.a.hürU de tertip edil 

12 · 12·939 
PJYATLAR 

Buiday yuruu~ak: 5 .24, 5.35, 
Rtt#day sert: 5.12 112, 5.17, huğ_ 
day kızılca: 5.10, Arpa Anadol 
dö .. me: f.H, 4.20, Çavdar: 4.18, 
f.2a, Ketentohumu: H.20, 15, 
Darı bcyaı: 5.5, 5.15, Susam: 17, 
17.20, iç fındık: 40, 42.20, Keti· 
kılı: 54, 60, Tiftik ojUak: 125, 
136:20. 

Gl::Ll::N 

Yugoslav ve Hırvat fe
derasyonlan birleşti 
Yugoslavvada epey zaman. 

danberi Belgr&t.Ja Za~ep fut 
i bol alemi arasında hilkUm IÜr 
1 mekte olan anlaşmazlık bert,1 
raf edilmiş olduğ-.ın<lan, Hırvıı 

1 
federasyonu Yugoslavya anaff' 

1 
derasvomıM avdet etmeğe krı 
rar vermiştir. 

1 Finlandiyalı sporcular 
Nevyork, ( A.A.) - Finlandi

; vah m~hur k()IQucu Maeki muh. 
Butda1: 268 ton, Arpa: 3f ton 

11 
telif müsabakalara iştirak et

Fasulye: 73 too, Tiftik~ 35 ton, 
1

, mek üzere, refakatinde Nurm: 
Mısır: 30 ton, Kuşyemi: f5 ton, il oldufu halde Amerikada bulun. 
B. peynir: 12 ton, Çavdar: 15 1 ma1rtadır. 
ton, Ketentobumu: 62 ıon. ı ı Bir çok dünva rekorları tesifl 

etmta olan Finlandiyalı koeucu. 
lar taarruza maruz ka.tnuş mem-Cll>EN 

Saaam: 18 ton, Afyon 1~ 11• ton, leketleri için geniş bir sempati 
1 tezahUrUne de VNfle te§kil et. 

mi§tir. 



6 - V AKIT I31URrıı.CtKANUN t939 

--- -l 
( KAYIPLAR ) 1 

Beyoğlu 5 iııcı mektepten 928 de 
ııldığım bılirıııe kiığıdııııı zn) i et_ 
tım. Hukmu ~oktur. 

":ısınıpaşa 180 O ıırnn 
(30831) 

••• 
\nkara 1.hcsındcn 928 de :ılınış 

olduğum orta nıeklrp ş:ılıadeln.ı. 

mcnıi za) ı ellım. \ enısını al.ıea. 

gıtndıııı e kı~iııııı hukınıı l oktur. 
453 Orhan 

(30825) 

/.,tarıbul 11.itıci icra lıltmurlır 
·u11du11. 
Hır hor~l:ın dol:ı)ı ııı.ıhcuz \'C pıı_ 

ı ı)a çc' rılııırsı mukarrer li ııdel 

ı .. ışcr c ıııılı dol:ııı 'c 'ılriıı 'e ma. 
~ıı Hsıı lr eo a 21/ 12 93!1 t:ı~lııne 
musadı( J>cı·serıılıc guniı saat 1G - 1 i 
) e kadar Sırkccidc Kuçiık bııınıl 
p.ı~a lııını ultınd ıkı 3G :\o.lı dukk:111 
uııundc a~·ık arllırm ı surclılc s,ııı_ 

l.acaktır. Salış lıcdcli muhanımcıı 

kı)mclııı Hııdc İJ ıııı lıulıııudı~ı 

ta!.dıı de 2 ıncı ıırtlırıııa '.!8/1'.! 939 
larıhiııc ıııüsadıf Perşembe gunu 
a) nı naile icru cdılccrğınclcn t:ı. 

lı11 ol:ınların l c' mi ınezkunlıı nıa· 
hııllındc hazır lıulun:ıcok ıııcmurn 
muracaat e) Jeınclcrı ıliin olunur. 

{30838) 

lııta11bul Asliye Malıkcmr.si 4 iwcu 
Jıııkuk IHikiıııliui11dw: 

- & wç;w,aa:s:&:w' 

-ı::--.-.-

~hıddei Aposlol Ko.,ınnidi \"ekilı 

a\lıknt J~krcııı ı~rzcscr t:ııııfındıııı 
nıudcı:ıle) h \ rnım:ıhallc B.ığlıır) u 
hı Azız hfcndı sok.ık 1 t nuııı:ıralı 

'J aşçj Alı Bey nıalıallcsınde müsle. 
cıren sakin ~lalmaıcl Sor.}a fios. 
lamtJı ale.} hine ikame olunan Hın 

Jıı n kı) mctındeki G4 parça eş.} nnın 
ıe~llmi da\,ısının cari muhrıJ,enıe.ı 

sıı asında: Duruşmanın kısmen v i
calıcn Ye kısııırn de gı)alıen ecre· 
)aın ~onunda: mahkcıncec muıta_ 

h. z"karar muddeialeyhin iknmeıg:ı . 

hına lıerı:n i lclıliğ gönderi imi, ise 
rlc muba!'lirın mcşrııhntına naznrnn 
Balatta Sullanlııuıuıııı :\alhur çeş
me i karşısında cerrah binbaşısı 
llırn h iınin e\inde misııfircten im· 
luııc~u koydılc iade edilmi~ ,.e 
mnhalli mczkurılan da ) npılıın lnh_ 

ilk dolu kumharn~· ı nnnka~ a ~Ltii ı· iir:{cn <lııpluğunuı. sc'1ııt; ilk mnh~urn tn ':' ıı·kcn 
lııydııı:-unıız ı;;c, iu1:tt•n çok clalı" 1:ıthdır. 
~' iirki.re Cıııııhuri l eti Zir:ı ıı t 1 ;aııkas ı paııı hl rl !;:tlı-c n lcrı> h e r J ıl kur'a il e 28.800 lirn 

kramiyc \'Criyor . 
l'AilA ntr.II\:':'l.Rl r..li:EX zı:XGIX OLA nl ~. l 'lf;~ ~: ı z . 

l.P~iclelcr 1 EJ liil, 1 Hirincikıin ıın, l .31ıu t , 1 Hnzlr:ı ıı tnl'ilılerfmlcflir. 

ıl,nlla ~etli ı;üıı ikaıııctıen sonra 
r semti meçhule gittiği ve ikamet. 

g;hı hnzırının malüm lıulunmoılı~ı 
ıııuhıtşir şerhi ve pofü; tasdikinden 
aııla,ılmı-; olmakla müddei vekilı
nin vulrnbulnn talebi muvafık gb 
rulerek hlnı ilamı ilanen tebli int> 
H muddenle.)hin tarihi ilfindaıı 
itihRrl'n mürlıleti kanuniycsi zar. 
rında le]ll) iz hakkını Jmllanabılme . 
s ııin temini içi n k ey ri)et ol~ıırel l l' 

I !lramiyelerin listesi : 

4 Tane 1000 Lira 
4 

" 
500 

" ~ 
" 

250 ,, 
40 ,, 100 

" 1 (\') 
" 

50 ,, 
ıl " n olunur. (30832) 

120 
" 

40 
" 160 

" 20 20 

Dr. Necati Atasagun ](ur'ayn anr a k rı lirn hl r ikt irm'"' nfa •» nr r: '11llr. "-snpl'lrınıln?.f ı ıı> rnl nı· hi r :-.cıı 

Sabıbla rı S.30 ı kıdur; ak~:.ııa,. 
lan 17 den ııonrı LAieli Tayyar!' 
Ap. Vıtre 2; No. 17 d e hastalarını 
kabul eder. (1 ete/11n: 2'.l95ll 

i<,:lndc 50 lirnclnn a~ ı~ı llii ~mi y<'n l ••ı· 1111 Jel ıiı ~ !.!O fıazl n IJ it• nlıı·iıu·. 

SAHlBI : AS/il US 
Bualdıtı yer: VA.Kil Matbaası 

Uraum Neşriyatı idare erleo: 

Türkiye Cumhuriyeti· 
Ziraat Bankası 

Rl'filc Ahml't Se,.enıril ______________________ , 
Şirketi Hayriyeden: 

Her akşam 23.25 te Kabalnş'tan t;°sküdar' a knlknıı \ raha nr.ııru 

hu Cumartesi akşamıııılaıı itibaren seferini 23.40 la y:ıpa ·11
1

·
1·r. 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Baş
kanlığından: 

Yıldızda hulunan Olmlumıız hılehesi için (200) Ye ~fü~lahrlemin 
i ın rle (53) tııkım ki cem'an (253) Takım Elbic;e ih a le5i yapıl na.. uz ı c 
:!" 12 939 tarihine ra llnrnn Cuma giinii ~nal 15 lıı Gümu,su.>11nrln \'iik. 
s < ~-l!ihendis ·'lek trbi ~lulı:ısehesindc top lanacak o lan komh)onuınuz 
Jı ııruncla kapalı zarf usulu ılc eksiltme.> c konmuştur. 

LJbi:ıelerın nıulıaııııneıı bedeli (50liUJ l ira ve ilk lernin:ıt (3i!I) Jir.ı 

l:>U) kuruştur. lsı cklılcr şartname ve nümuncleri görmek ve ılk lcmı
natı ,>alırmak üzere eksiltmeden bir gün c\'vel ine kadar Okuluınııza H 

l'ks llnır güııü de Yuk<;ek :\tıihcnılis :\f ektehiııc gelmeleri. '.?490 c;:ıyıfı ıırt_ 

tıı ma Ekı;ıllme kanununun t arifatı ve ş:.ır t n:.ımc mucihincc l:rnzım eri ile_ 
ı el.: teklir ınektupların ı ıı ck~i l 1rnedcn lıir ~:ıa t eH elin c kud:.ır Koııııs) o
numuza makbuz rnukabilinrle \'crılmiş lrnlunması ltızımdır. Po,t d~ vaki 
ul:ıcak geçil.:me mazeret olarak kal>UI cılilmez. (l O:\ 15) 

. ., . 
VAK 1 T matbaası 

kısmını yeniden Kitap 
tanzim edip açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tah:Y ~r l'U'"""'"r"" ,.J;~;;.' i~Ier• Jl' lo·. .............................. 

-· 
1 Ceııiz Levazım Salın1lma Komisyonu ı lı!nları 1 

u-11.z folırıkalıırı i~in ıııc,·ı·uı niiıııuııc ve ş.ırtn,111ıcsı ıııııcılılııce 
5000 metre lıur. ncl.ı be •ı 16/12/939 Cuın:ırlesi giinü snot 11 de Kasım. 
paşada lıulun:ııı llcrıiz J ,c\azırıı SJtıııalııı ı l\0111ısyuııuııc l a puzarJıkl:ı 
:ılınal':ıklır. 

2 - Tııhıniıı eılılen hcılcli Si:ifı lirn, knli teminnlı (13t:.ı,;-,O) liradır. 
3 - Alın:ıeok lmı and.ı lıc.ı:iııln numıınc C\ saf 'c şcnıitı i5 s:ıallcri 

ılahilinrle mczk(ır komi yondnn i lcnilelıılir. 

4 - lc;teklilerin ih:ılcsi ~ uk:ırda güsteri lcrı giin ve santte 2•90 s:ıyılı 
kanunun istedigi ve-;aikle bırlıktc udı seçen komi ) ona nıuracnall:ır ı . 

( 10164) 

ı u ı .ı ıl ~luharııınen 

17,30 

13,43 
31,SX 
1 3 ,:.ı~ 

:!0,70 

105,26 

348,;)5 
262,24 

232 

li!l 
42f> 
li7 
276 

lstnnlıııl 1 inci vatı okulu için Ticv:ız \'C Kaşar 
pe~ nirı nlınııı:ı~ı. 

S:ıbun \C Soıln nlınnıası. iş. 1 inci ~alı okulıına. 
k 1 inci )Olı okulıın:ı Süt ve Yoğurt :ılıııın:ıq, 
l s. 1 inci }alı okuluna 'n \ C Makarna alınması . 
Konsen·:ıtm :ır ) alı kısmı için Beyaz ve kaş:ır 
ı>e' ili ri. 

1403,45 :Krıı anğ:ıç ıııfıc sesntı için GO kalem makine 
111,ı lzcm esi. 

4647,'.!6 Jla l 'cı ha~tnlı:ınr<;i • ·urcllinhe\' pa\lonu tiııniri. 

3t06,50 Yalıall:iıta kull:ııııl c:ık el hıluıııbalıırı için ıılo 
lıorluıııl:ırı n l ııımns ı. 

ftk ll'minal mikt:ırl.ırı ilr l:ıhııı' ı hr<lr.llrri Yuknrd.ı \'r.zılı l~lrr n) rı 
ayrı acık ekc;illmcyc konulmuştur. iha le 27112 939 Ç:ı ı amlın günü s:ı:ıt 
14 te Daim! Encüment'e ' apılac ktır. ~artnameler Z ıbıt \ 'l' ~l uamel:ı t 
:\fllrlılrlıığü kalemin•!,. '?111 ıilf'İıil't·. T:ılıplrı in ılk temlnot ın tkbıız 'e' n 
lllt'ktupl:ırı ılc 'c ı<'ııb ıR ~·ııe f ·ııııi chlıl ı H'> k ıl.ırı il• bi lıkır ihale 
ıtüuu muayye n saatte Daimi Encümende lıuh.l ıı ııınl rırı . (10283} . 

• 

~ 
Sabah, öğle ve akşam her yemek· 

ten sonra günde 3 defa 

L O ~ej ~l~ini~i ~ı~a!~~} ~J 
Radyolin 
~lüstesna bir formülle \'C 

azami itina ile yapıldı!{ı ve re. 
kabet kabul etmez bir fiatlu 
satıldığı için yurdda ecnebi 
mamuliitının hakimiyetini or. 
tadan kaldırmıştır. Kazandı. 
ğı bu rağbet sebcbile elde hic 
stok bulunmadığından da mii. 
temadiven ta?.e ihzar oluna 
rnk piyasaya çıkarılır. 

Radyolin kullanınız: sade 
diı:ılerinizi temizlemek. koru. 
mak ve gü.?.RJleı;tirmekle kal. 
mazsınız, verdi~iniz para da 
kendi cebinizde kalmış olur. 

53bah, öğle ve akşam her y~rnek· 
fen sonra günde 3 defa 

~--~-~--~~-- --.,~~· ım.ı>.ı.ıw ~~~ 

! ıs . Komutanlığı :iatına.ma Komısyonu ı ı\ nıa:I 
. ·ııtJ o 

i hale gunu ı.ılihi ı;ıkııın~:ııı ı,oınutanlık birlikleri ihlıl:ıcı ıçın 9 1 .. 
kilo 7.C} tın t:ıncsı .ıı;ık eksıllme ile s:ılın nlınac:ıktır. l\liinak:ıs:ısııın , •• 

ı ıc~1 
930 cuın:ırtesı guıııı s.ı:ıt ıu,:ıo ıl:ı h:ı~lanılncnt. "e O\nı gıınclc ı 111 1fk w 
pıl:ıcnktır. Beher kilo unun muhammen fi)alı on .sekiz kuruztur. ılk e. 
ınin:ılı ııç ) iiı yırıni dort lıradır. lstel,Jılcrın be Ilı sun \C saatte s:ııırı 
ıııinat ınaklııızu \C)a tcınin:ıt mektııpl:ırilc Fındıklıda Komutonltk 

ı ,-·•S_m e_' ,-:~-m-,'~-'e-
011

-:-"~-:-~-:-cı-;-:-,:-:'-~-;~-a_K_o_m~ 
1 ıı ıı 

il .Selimi~ c Tiiıneni ve K:ırndrniz Boğazı Birliklerile lla~·d3r:r ~ 
· · · · · r ·ı· ı h'I" de atın 

1 
Siiel Jlast:ılıııııcsıııın ılıtn .ıcı ıçın c~·sa ,.e şeraı ı c n ı ~n 

39 1~ • 
(i79.000l kilo Gtirğcn fırın oılunu ıle Meşe odununun 21/tı/9 p9ı • 

1 hinde kopalı zarflı yapılan eksillıııesıııclc talip çıkııındı~ıııd:ın, pı -· 
tıkJ.ı satın :ılınrıcaktır. flı:ıle\ı 15/12 939 Cuma sunü s:ı~t 14 t~ ); ı r' 
raklır. Tnhnıin bedeli (9:'>81) lira (i0) kuruştur. llk lemınat ( ,07 1 · 
(li3) kuruştur. Sarın:ımrsl lıt•r gün Komis)onumuzdo görııtcbıh~·1 ~ ı 
tiplerin belli .ıün "e s:ıotıc ılk l rminal YC knnunt vcsik:ılarile bir 

ellm!yeclekf komisyona gclmclcrl. ~ 

' As.cerı Fabrıka .ar umum müdür, u ğı.i 

R 1'on ı; nrı c:abnnl u k cisele 

8,5 T on ... {•·ah ya,..,l"rh k i)seln . ~ . 
Talııniıı cdılen lırdcli 41i200 Iirn ol:ın lUk:ırdo ~azılı iki knl 

9
nJ'' • 

sele ,\sl..eri Falırıkal.ır Merkez Satınnlnın Komis) onunca 14 12 93 
111 11 

scmhe gunıi saat 14,30 ıhı pazarlıklıı ihale edilecektir. ~l ıwnkl-r.ıt ıcrn.,d 
:w;;, J ir:ıılır. Sıırtııame iki liro 31 kuru~ muknbilındc komfs)o dt 
,erilir. isteklilerin 24!l0 :\o.it kanunun :.! ,.e :ı iincıi nıactdele~ı;ıı ol' 
Ycsaık ve komisyoııcıı olmad ıklarıııo \'C hu işle alakadar tüccar 3,ı 
dıık\nrın:ı tl.ıir Ticaret Od:ısı 'csikıısile l.ıirlikte mezkı'.'ır gün 'c 9~ komisyoııd:ı lıuluııınaları. ( 10_:/ 

İstanbul P . T. T. Müdürlüğünden: 
1 ~ 

Bebek P. T. T. :'ıtcrkcz binası111n bir kısım yerlerinin tnın 1~3 ıe 
nçık cksıllnıeye konulmuştur. bksiltme '.!0/12/93!) Çarşamba sııııl 1,o•• 
B. Poslah:ıne binası birıncı k:ılla l'. T. T. mııdiırlugu odnsındn toP 
cak Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

Kc~if hclfrli 952 lırn 8:.! kııruş, ınııvnkkal tcminııt 72 liradır. u ı' 
Taliplerin, ıııuknvele, cksıllme ba) ınclırlık ışlerı f,if::ncl hll 5e,rıt~1 

rcııııl s:ırtııaıııclerl proje keşif hüliısasılc buna ımıtcfcni dı~er rırıd' 
' . k .. ı "unıe ,. görmek ve nıll\ :ıkkal tcmın:ıll:ırıııı ynlırma · uzcrc c:ı ışma " e 

mezkur müdiirliik idori kalem Jcv:ızını kısmına eksiltme ı::ıin ' d'ır 
ti n de de en nz bir tenlıhiirlde jQO liralık hıı işe henzcr iş yııp11ğı~3 el 

ı . d 1 1 ı 1 ' ltn' ıı· idıırclcrinden :ılmış olduğu ,·esıkolııra stına en san ıu 
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müracıınlla eksillme t:ırihindcıı 8 gun e\\·el ıılııı~1ış ehlıycl ve 9 ı\Oııı 
na nil Ticaret Odası \'esi kası 'e ıııu' akknl teının:ıl m:ıkbuz~923) ./ 
yona mür:ıcnolları. ~ 

~--1111!~:-rı ' 
l sılll, ııııkt.ır 'c mı lıuının n hr tn 1 ,,.. , 11 ı •' \nt lı•m,n~-ıtl:39 

ğıd;ı y:ııılı iki liste ınuhlr,•İ\·ntı siır of 'c rezıclu ~ nt;lnrı. 22/t./l nkıtr' 
ınn günii snnt 15 ten itibaren sır:ı ile k:ıpalı wrr U!\Uhı ile A 
l dare lıinnsınrlo c;alın alına~aklır. 10ııl 

Bıı işe ızirmc~ ~stiy~nlerin hiznla~ınd:ı yozılı munıkkat te~e ı;ı 
knnunıın ı:ıvin ellıı!ı vesıknları \'c teklırlcrlnl :ıyııı gun saııl 14 
KoıııİS \ On ncıslığınc \Crmclerl lazımdır. . ... 1 

. ıcrı .. 
Şnrtnnmclcr 390 kuruş:ı Ankarn \C Hn~drırp:ış:ı 'ezn~1005oı 

ı ı 1 ııın k ı :ı ılır. 
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,ı o 
t t ·mırJer ' r.uterl ve yollıırınıla yapılması gerı•l.f'n zaru l > zı 14 1• 

Belediye Su~ar 
in' ı Beyoğlu cihetine 'e Boğaııı-ın P. dt•n T:ı~. m .,;ularının 9 t: 
l'crseııılıt· gilnıı s:ılııılıınıl ııı 18 12 939 Po1.:ıılcsı gu ıiı .,ılı ıı;~3 ı~> 
lı; c!Sılcccl:i Sıı.> ın JJnlk:ı bıldirilır, ( 
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