
Bir Sovyet vapuru Japon 
sularında battı 

d' • Tokyo, 14 (A.A.) - Sovyet bandıralı İn-
1~kka vapuru, <lün Hokkaıdo adasının şimal 

HERVERDE 3 K.URUS 
İngiltere 483 bin lor illa 1 

müsaaere ettı 
Londra, 14 (A.A.) - iktısadi harp naz 

9 Teşrinisanide nihayete eren hafta içinde ln 
gifo: k.>ntrcl servisinin Almanyaya gönderil 
mekte olan yedi bin ton malı müsadere etmiş 
olduğunu bildirmektedir. 

:ııntchası açığında batmıştır. Gemide bin ka. 
t r Yolcu ve 36 tayfa bulunuyordu. 300 kişinin 
tllrtarıldığı söylenmektei:lir. Fakat, denizin dal• 
/hk olması tahlisiye işini gücleştirdiğinden ge. 
1 alanlarm ölmüş olmasından korkuluyor. Cuma 15 Birincikanun 1939 YIL: 23 SAYI: 7877 

On dört haftaı:lanberi devam etmekte olan 
h:ırp esnasında müsadere edilmiş olan malların 
yekunu. 483 bin ton"! baliğ bulunmaktadır. 

'= 
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kusya, Milletler Cemi
yetinden çıkarıldı 

~ ...... : .......... _ ...................... ~ ... , ı Bazı devletler 
Mıllı Ş~fın E~zurum- müstenkif kald ı 

dakı tetkıklerı 
Erzunım, 1 ı (.A.~\.) - Reisicumhur 1smet İnönli bu. 

~Un öğleden son:a yeni Muallim mektebini, Mareşal Çak· 
ı ak hastahanesıni, spor sahasıııı, Liseyi, NUmune evini ve 
llönu ilkokulunu gezmişlerdir. 

Milli Şef bundan sonra Orduevini teşrif edere!( bUvUk 
ııaıonda komutan ve subaylarla çay içmişlerdir. • 

Halk sevinç içindedir. Şehir baştan başa donanmıştır. 

Cenevre, 14 (A.A.) - Anado. 
lu ajansının hususi muhabiri bil
diriyor : 

Türkiye delegesi B. Sadak, İn
giliz heyetinin reisi B. Butler ve 
B. P aul Bon-cour ile uzun müla
katlarda bulunmuştur. 

b J~rzurua1, 14 (A.A.) - Reisicumhur İsmet lnönil bu sa· 

11
ah saat 10 da yaya olarak askeri ve mülki erka.n ile blr-

b kte inşaatı henUz bitmiş veya inşaatına de\·am edilmekte 
l'tuna.n Cumhuriyet ~laik Partisi binasını, yeni postahane
' • lnhısarlar dairesinı, BUyUk oteli, Sinemayı, Doğumevlni 

Balkan antantı delegeleri rlün 
akşam, asamblede Finlandiya 
meselesi hakkın-da ittihaz edile. 
cek hattr hareketi tesbit etmek 
üzere noktai nazar teatisi için 
Türkiye heyeti nezdinde toplan. 

Çok mühim darbe yemi.~ bir 7ıa7.<le bifnraf lim,,,.a st</ınan Almaıı cep kruvazörü Fon Spc 

e diğer mUcssesclerl gezmişlerdir. 
bir M~lli ~ef bunu müteakiben yine yaya olarak çarşıda 
b gezınti yapmışlar ve muhtelif dUkkl\nlara uğramışlar ve 
Jt u temasları esnasında Erzurum iktısacH durumu ile de ald· 

mrşlardır. · 
ASA MBLE TOPLANTISI 
Cenevre, 14 (A.A.) - Asam

ble, saat 10,30 da B. Hambro'nun 
riyaseti altında toplanmış ve mil
letler cemiyetinin 1940 bütçesini 
münakaşasız kabul etmiştir. Büt. 
çede, 1939 senesine nazaran yüz_ 
ide 33 tenzilat vardır. 

lngi iz kruvazör/erile 
lldar olmuşlardır. 

t Diin gece oldukça fazla kar yağmış olmasına rağmen 
ugun hava güneşli ve güzeldi. 

1• Milli Şef bütlin bu gezintiler esnasında her verde hal-
"'ın ı · · can ı ve ıçtcn tczalıUratı ile lrnrşılanmakta idi . 
el Erzurum, 14 (A.A.) - Reisicumhurumuz lsmet fnönil 
..,un. akşa~ yemeklerini askeri \C mUlkt rliesn. ile birlikte 
şah konagmda yemişlerdir. Bu nkşnm Vali tarafından Milli 
'ef şerefine bir sUvare verilecektir. 

Asamble, milletler cemiyetinin 
iktısadi ve içtimai mesaisini bir· 
ileştirmeğe memur olmak üzere 
organizasyon komitesile mutabık 
kalarak bir komite teşkili işini re· 
ise tevdi etmiştir. 

Alman cep kruvazörü 
nasıl muharebe ettiler? 

~·----~~------........................ ----~~ 
~~._... ................... _.. ............. _... ........... ,....._... ..... .ww ..... ı~~" ( Deı-amı 5 incide) 

usya hakkında 
gıyabi 

Rus - Fin harbi 
Sovyer kıt al arı Karnlideki Fin 

Ami ral Graf Fon_ Spee'de 
36 ölü, 60 yaralı var 

muhakeme hattını yaramadılar 
Çemberıaı wır M ~uwor k D: 

Ncvyork, 11 ( A.A.) - Nev. 
york Times'in Buenos.Aires'de. 
ki muhabiri bildiriyor: 

l n~iliz kruvazörleri Alman 
cep kruvazörüyle Ria de la Pla. 
ta'nın ağzındaki Punta de L'es. 
tf!'nin 200 mil kadar açıklarında 
dün g-ece varısı temasa geçmifl. 
lerdir. İki taraf arasında der. 
hal muharebe başlamıştır. Exe. 
ter kruva715rüne mermi isabet e. 
derek sürati azaldığından kru. 
rnzör muharebeyi terketmiştir. 

Ozerinde Ajax \·e Achllles'in 

Yazan: ASIM US 
~~illetler Cemiyeti müıkül bir 
Ilı •fe kar§ısınıdadır. Finlandiya
~ l'I rnüracaatı üzerine Sovyet 
~lııya hakkmda gıyabi bir muha. 
~ltle cereyan ediyor. Nazari ola. 
ıı.; Sovyetlerin Finlandiyaya 
ı~ fi yaptrklcrı taarruzu müda
'lt CtJneğe imkan yoktuı:. Beş, 
~· 1 Yıl evvel Rus murahhası Lit. r 
~!un. teklifi üzerine Milletler 
\ı·· ıyetınde karar altına alınan 
>~ .. tecavizin tarifi'' §İmdi biz. 

Tahrip kuvvetlerinin bu son kur .. 
hanına elimizden gelen her türlü 
yarcilmı yapacağız. 5 pusluk toplarını kat kat ge. 

<'en 11 pusluk toplar mevcut ol
masına rağmen. Alman cep kru. 
vazörü Exeter 'in 8 pusluk top. 
larile o derece hasara uğramış. 
tır ki sahile doğru kaçmağa ~ t nusya rleyhine dönmüştür. 

~l\~n i: indir ki Rusya Milletler 
~ l'tı.iyetinin davetine icabet et
~- ~i. Bundan ba~ka harp hnrc· 
1 .~nin durdurularak ihtilafın 
'lı ;.ı;:akere yolu ile halli teklifi de 
.,11 ~afnkat ile krırşılanmadr. Bu 
-·~•Yete göre Milletler Cemiyeti. 
~~.Sovyet Rusya hakkında vere. 
._ tı hüküm !lir mahkumiyet ka-

t'ı olmak lazımgelir. 
~takat Milletler Cemiyeti aza. t:• arnsında diğer bir cereyan 
~ eski bir tabirle "idarei mas
~ t" politikasını temsil eden bu 
~l'ey~n Rusyanrn Milletler Ce
ı, Yetınden çıkanlmasrnda bir 
~il görmiyor. Dikine traı et. 
..,. yoluna giderek Sovyetleri 
~e•lletıer Cemiyetinden çıkermak 
"1ı '-nksiyon yoluna gitmek harp 
ı._ '•ında ken<liııine müttefik a. 
,/•n Alnur.ıyanın ekmeğine yağ 
~ l'rrıek olacaktır. Diğer taraftan 
~"Yetlerin yaptıkları taarruz 
~ketine karp hiç ıes çıkarma. 
~ .iıe Milletler Cemiyetinin 
İ~' prensiplerini açıktan açığa 
~ ... r etmek neticesini verecek· 

~i~eıelenin ihzari §ekilde tetki. 
cı_he tnem~ olan hususi komite 
lııtt' rnutedil bir hattı hareket 
'~:Finlandiya hakkındaki mu
lııe • esinden dolayı takbih edil
~, '•n.i.' aynı zamanda Finlandiya. 
)'" l'llurnkün olan mali ve insani 
tıı-ddrıntar yapılmasını kararlaı. 

ı. 

~~caba konsey komitenin bu 
li~· l'1nı tasdik edecek midir? Et. 
' takdirde Sovyet Rusya bu 

~J nasıl karşılıyacaktır? 
(Devamı 5 incide) 

, mecbur kalmıştır. 
Alınan krm·azörü Punta de 

Leste'nin 20 mil açıklarında ce. 
nuba do~u yol alırken g-örül. 
müştü. Bir kac dakika sonra 

·~J ufukta iki İngiliz harp gemisi 
~ g-örülmüş ve bu gemiler ateş aç. 

• mışlnrdır. On dakikada 20 mer. 
İ mi teati edilmiştir • , 

,. -
Sovyct - Fiıt harbine salıne o1an .Jehirlcrdcn Vil>org 

(Yazısı 3 üncüde) 

ı Muharebe bir saat sonra Pun. 
' ta de L'este'nin 25 mil açığın. 

da tekrar başlamıştır. İki 1iıgi. 
liz vapuruyla Alman kruvazö 

Bulgar Başvekilinin bir ltal
gan gazetesine beqanatı 

'' Bulgaristanın bugünkü hattı nareketi mil li programından 
vazgeçtiğini tazammun etmez ,, 

Rom.a, 1; ( A.A.) - Stcfani 
ajansı bildiriyor: 

Giornale d'İtalia gazetesi. 
Sofya muhabirine Bulgar Bruş. 
vekili Köseivanof tarafından 
yapilan beyanatı neşretmekte. 
dir. 

Bu beyanatta Bulgar Başvc. 
kili demiştir ki: 

İtalyanın gayrimuharipliğini 
teyit etmiş olması bütün BuL 
gar milletince memnuniyetle 
karşılanmıştır. Bu, Bulgaristanı 
bugüne kadar takip ettiği bita. 
raflık yolunda devama teşvik 

etmektedir. Çünkü. harici hiç 
bir kuvvetin Bulgaristanı şu ve. 
ya bu cepheye iltihaka sevket. 
miyeceğinin en kuvvetli garan. 
tisidir. Maamafih Bulgarista. 
nın vaziyeti bir bekleme vazi. 
yetidir. Bulgaristan müteyakkız 
bulunuyor. Buı:!ünkü hattı ha. 
rekcti, kendi milli programın. 
dan vazgeçtiğini tazammun et
mez ve memleketin hayati men. 
faatlcrinin müdafaasına doku. 
namaz. 

Bulgaristanın emelleri, ihtilfı.. 
f ın dışında da kalsa tamamile 

tahakkuk ettirilebilir \'C Bul. 
garistan koşmu memletekin 
müşkülatmdan istifade edebilir. 
Bulgaristan meselelerinin bir 
sahnesinden ziyade sulh masa
sı etrafında daha iyi halli müm_ 
kündür. Hususile ki İtalya gibi 
biiyük bir devlet herhalde sulh 
anında bu sahada kati bir söz 
söylivcccktir. Bu sözü valnız 
kendi menfaatleri için değil, o. 
na muharebeye girmemek az. 
minde miizaheret eden ve daima 
sempatisirre mazhar olmuş olan 
memleketler hakkında da söyle. 
yecektir. 

rü liep birlıkte ateş teati ede e. 
de Punta d'Alena önünden geç. 
mişleroir. Bu saatte Alman kru. 
vazörii sn.hile 9 mil yaklruşmıştı 
ve endaht ışıkları sahilden gö. 
rülüyorou. 

Saat 20,30 da muharipleri 
karanlık kaplamış bulunuvorou. 
Deniz bir kaç mil mesafede mu. 
azzam bir duman bulutuyla ör. 
tülü idi. 

Uruguav Cumhurivetinin kü. 
çük "Urug-uay,. kruvazörü bü. 
yük bir alaka ile maharcbcyi 
seyrediyordu. "Uruguay". mu. 
harebe başlar başlamaz Punta 
de L'este'den hal'()ket ederek 
sahne civarına gelmişti. 

1 
Buenos . Aires'in bazı dip' 

matik mahfillerinde zannedildi. 
ğine göre, 3 teşrinisanide cenup 
atlasında İngiliz kruvazörleri 
tarafından yakalanan Ussuku • 
ma vapuru Ingilizler tarafından 
Alman cep kruvazörünü tuz:ıi{a 
düşürmek için yemlik olarak 
kullanılmıştır. 

Ajak ve Achilles kruvazörleri 
daha sonra Montevideo limanı
na girmişlerdir. Bunların ne de. 
rcceye kadar hasara uğradıkla. 
rı kati olarak malum değildir. 
Alman ceo kruvazörü de bu li. 
mandadır. Alman yaralıları as. 
keri hastaneye kaldırılm' tır. 

(Deı·anıı 5 incidE) 

Valinin çok muvafık bir tedbiri 

Belediye kömür satı~ 
depoları açıyor 

'l' ali Lütfi Kırdar 
(Yazm 3 üncüde) 

/nönü'nün 
teşekkürleri 
Er~ istasyonu, 14 ( A.A.) -

Reisicumhur İsmet İnönü, Ta. 
sarruf Haftası münasebetile va. 
tanda§lardan gelen tebrik tel. 
graflarma mukabil teşekkilrle. 
rinin iblağına Anadolu Ajansı. 
nı memur etmişlerdir. 

Günlerin Peşinden : .............. _ ........ --.... _....., 

Taksitli maske 
satışı 

Ha,·a taarruzlarına karşı halıu 
müdafaaya hazırlamak için mıt 
ke satı§l.,r:ında kolaylık gösterile· 
cck: Mektep talebelerine ayda el 
li kuruı taksit ile maske verile. 
cek; devlet memurlan da altı l i. 
ralık maskelcc:-i üç ayda ödiyc
cek ..• 

Bize kalırsa bu kadarı kafi de.. 
ğil. Taksitli maske satışına karar 
verdikten sonra niçin bu kolaylı· 
ğı yalnız talebelerle memurlara 
l.asrctmeli? Niçin bankalarda 
büyük şirketlerde, büyük ticare 

1 

evlerinde çalışanlara - alakadaı 
müesseselerin tediyat noktasın 
dan kefaletlerini kahul ederek -
taksitli sab§t teşmil etmemeli? •• 
Unutmayalım ki Türkiye Cum 

huriyeti bir halk hük4metidir 
mali teminat mahfuz kalmak şar 
tiyle taksitli maske satışmı um· 
mi1eştirmemek, halk hü\;ür. 

1 zihniyeti ile telif edilemez. 
1 HASAN KUMÇA Y l 
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j işaretle~] 1 ~~ 1 

ICendi kuvvetine! • • Kadınlar' ••• 
güvenen millet 1 Kahve /ıatlarını kımler o:::;·~~~a~:e~~z·ı erkeklere 

Son asrın Osmanlı devri ile 
Cumhuriyet devri arasında yclnız 
Lir isim farkı değil, bir ruh, bir 
kainat telakkisi farkı vardn. 
Osmanlı İmpttatorluğa son as_ 

nnda her §eyi devletler arasında. 
ki münaseb~tlcre bağlardı. Bu 
münasebetler ortasında o bir h
rıldak gibi dönerdi. 19 uncu asır 
Babıali siyaseti adını taşıyan bu 
hal <liplcımasıye ehemmiyet ver. 
mck değildir. Çünkü o devirde 
diploması Babıalinin diplomasisi 
değil, kuvvetlerin, daha doğrusu 
kuvvctlibrin diplomasisidir. Kuv
vetli diplomasi, kuvvetli bir dahi· 
li politikaya ve kuvvetli bir cr.du. 
ya ve nihayet bir milletin ayanı. 
na dayanır. 

Babıali ôiplomasi kuvvetini da. 
hili politikadan almıyordu. 19 un. 
cu asırda Osmanlı h"lrici si. 
yaseti dahili siyasetinin dün
yaya akseden bir parçası değildi. 
Bilakis dahili siyaseti diplomatik 
zaruretlerin idare hayatımızdaki 
akisleri idi. 

Bu karakteri ta<ı ,, ... n bir di-h
ma:ıi c!evrin:.'e harpleri i.dare eden 
ler bile ni ai zafcı:-i kendi kuvvet. 
lerinclen değil, diplcmatik müna. 
aebctlcrdcn bclderlerdi. Son asil' 
muharebelerinde buna misal ve•. 
recek hadiseler vardır. 

Halbuki bugün hayat te'akki. 
miz, diplomasiyi anlayışnnız, za· 
fere inanışımız, yaşamayı kolay
la§hran sebepleri idrak~miz taw.a
men başka prensiplere istinat et
mektedir: 

Kendi kuvvetine güvenmek! 
Diplomasiyi kcn.:li kuvveti za.. 

viyesinden mües<-İr bir silah ola· 
rak te15.kki etmek! 

itte bugünkü anlaytftr."ızl 
Bu sebepten diplomasimiz mil. 

li, yaşama sehcpl0 rirrJz m'llidir. 
Bu olgun ruh tecrübelerini 

milletimiz, istiklal harbinde ka. 
zandı. 

Bütün dünya karsnnızda idi. 
En kuvvetli devbtle;, en kuvvet
li demlerini .y:nşıyorlardı. Biz 
onlara karşı hürriyet mücade
lesi yaptık, muvaffak olduk! 

Cumhuriyet devrinin siyasi 
psikolojisi f nönib:le, Sakarya ela, 
Duml:ıpm.arda !>:zzat ölümün la. 
boratuv·r;ında in!tiş\U etti. 

lstiklill harbi ynpruı, dünyaya 
karsı haldı bir dnvanm kahrama
nı ~lan bir millet için tıpkı 19 
uncu asır Oııma."1lı devleti hnk. 
kında konulan teşhisleri koymak, 
bu te§hislere göre bir ta!mn poli. 
tik oyunl,.,ra girme'< m-ağltıbiycti 
peşinden knbul etmektir. 

"Kuvayei Milliye" ruhunu ya. 
şamıı bir millet dostlarına dost, 
düşmzmları:-a düşman olrr.asmı 
bilir. Faknt hundan önce kendisi
nin varhğını keneli kuvvetiyle 
koruduğunu asla unutmaz! 

ı: 

SADRI ERTEM 

,Yarı Saka: -··················-
Adliyede 
yersizhk ! 

Bidbirinden ayn ve uzak 
mahkeme binalarına kosmakt:ın 
çektiği eziyet, lir avukatımızı 
şair etmiştir l Bir kİsım hukuk 
mahkemelerinin tapoya nakli ü
zerine şair avukat şöyle diyor: 
Yok mu merhem vuracalc aı:l[yc. 

nin yarcs:ne? 
Acıyın milletimin hakimi avare· 

sine! 
Bodurum altına dü;müştü sekiz 

. mahkememiz, 
Döndü davalannuz !İmdi kovuk 

faresine. 
Fethi Okyara teşc:.tkür ed~lim 

tez eL:Ien, 
Geldi, gördü, bu işin baktı he

m~;ı çaresine. 
Bu sekiz mahkemcd~n Hakka ka. 

vuştu y.:.·ıs1, 

Durdu clirlendi b:.ıgün, çıktı ta. 
van &resine! 

Bakalım, mahkemeler tomruk 
dairesine geBiği zaman ne maz
mun nazm&.leceklzr? .. 

Kadıköy vapurunda 
bir kaza 

Diln sab:ıh Kadıköyünden 
Köprüye hareket etlen Ddeniz. 
yollarmm Suvat vapuru Harem 
açrklarmdan gecerkcn güverte_ 
nin arka tarafın~a bulunan bir 
adam birdenbire denize dü.<Jmüı;ı. 
tUr. Vapur durdurulmuş, ara.. 
mala.re. rağmen Jmmızede hulu. 
llmal'Jl.IŞUt'. 

k l • ? Mektep talebele- acıyınız 1 . 
g 2 s e tı 'J o r • rinin paso işi DYa~a: :k§~i=:n:ıı::,:~~ 

caddelerden birine baka" 

Ekonomi ve tutun1 1 Yerli manifatura eşyalarında m~~~; tal;~~i:~n/:::s~~ ~seütıyry~e.ctetim.~~=UB~a~lvıcaedeşGeu0tkd:aikgka~tı: 
memek hakkındaki kararı ay ., ...,.. 

Du
''n okhuallfatradsaı yemı"• da ihtikara başlandı ~:~r::ı~i:h~~:ı::t.·~~ ;~~!.~~~en.:;: 

"ı" hirden Adalara veya Anadolu rinde erkekler olduğu halde g~ 
günü yapıldı Mmtaka ticar~t müdürlüğü. b'Jhranı ve ihtikarı üzerine de yakasına nakleden birçok me. yorlardı. Ekserisinin "karı koea 

Ekonomi ve Tutum haftasının nün daveti üzerine Istanbul kah- bugün deri tüccarları mm taka mur ve orta halli aileleri müş- olduklr:t"ı hallerinden belli ..• ~~ 
dün üçüncü günüydü. Bu miina- ve tüccarları dün bir tÇ>pla.n.. ticaret müdürlilğünde bir top. kül vaziyetlerde bırakmıştlr. sd mı anla,ılıyor? ı,te ded!i! ... 
sebetle okullard'.l. hazırlanan tı yapmışlardır. Kahve fiyatla. lantıva çağırılmışlardır. Top. Bunlar, her gün 30 - 40 kuruş sebeple: Kadınlar çok iyi gıyiJY 

rındaki ihtikarın önüne geçmek lantıda deri fi.vatlarmdaki yu .. k_ a ed"klen· · k ki k'' ·· program mucibince bir yemiş vapur par sı verem ı mıt ve er e er otü.... • . ~. 
~ünü tertin edilmiştir. Talebeye ve bu ihtikarı yapanları meyda. sekliıhn önüne geçmek çareleri için çocuklarını mekteplerine Bundan istihraç edilebilir ..., 

Yerli vemişler hakkm<la izahat r.a. çıkarmak için tüccarlardan arar..3.cak, haricten mal gı>tfril. gön·:lerememektedir. erkekler vannı yoğunu, kadınl•,· 
J bazı ıza· hat alınmı~tır Bu ara mcsi hakkında tedbirler konu. s h · b' · <l d' v ıo110 • verilmiş ve hazrrlanan yemişler ~ · · e rın ır semtın en ıger nna sarfetmcğe mecbur ka •J 

dağıtılmıştır. Bugu"n de müsa. da Brezilya kahve şirketinden şulacaktır. se~tine sık sık tayin edilen Kadmlar, nazlıdır; güzeldir; et-
aldıkları malları kimlere sattık. Yerli Fabrikaların Çıkard1ğı b 'b' b ı b' tr mere ve konferanslar verilecek. u gı ı azı memur ar esasen ki·denberi kullanılmış olan ır ...: .. 

tir. !arı sorulmuştur. Şirketten tüc. Manifatura E§'J.ıaları 45 - 50 lira maaş almaktadır. ~irle söyliyelim: ''Cinai latif" ..... 
ÜNİVERSİTEDE carlara ne kadar mal satıldığı Yerli fabrikalar tarafından Bu para~an her ay ıo _ ıs li- Oıtelik, aile hayabnın evlat ~· 

Üniversitede iktısat günü ö. daha evvelce öğrenildiği için bu çıkarılan manifatura eşyasında ra vermelerine h~ç bir vakit tiştirmek gibi çok '1ususi ve,!; 
nümü~eki pazartesi günü, saat hususta kolayca kontrol yap- da ihtikar başlamıştır. FiyaL imkan yoktur. ce bir mibnetini üzerlerine aa--1 ~ 
15 te Universitede konferans sa. mak mümküın olacaktır. Tiic. lartla YÜ7Aie ondan :virmive ka- Bu mi.i.n·:ıseb:tle Deniz Yol. bulunduklarından, kocalan O'f1 •-

1 ..:ı k t1 kt A .. carların verdikleri izahata göre dar bir v .. ükselme aörülmekte. 1 td · · .. t ~"" onun\Aa u anaca rr. qış so. k '" arı aresının muracaa sa- no ricasına dayanamıyor sanır";,;. 
zlinU rektör Cemil Bilsel söylL kahvecilik yanmıyan bir ço dir. Bu ihtikarı yapanlar tüc. hiplerine: "Paso veremeyiz 1'' Derin bir muhabbet ve biraı il": 
vecek ve bilfilıara İzmir mebu. kimselere de külliyetli miktarda carlartlır. Çünkü fabrikalarda demesi sanırız ki yersiz ve kılıbddrktan gelen mecburiyetldl 
su ve Ulusal Arttırma Kurumu kahve satıldığı anlaşılmıştır. fiyatlar eski nisbctlerini muha. doğru değildir. Bu itibarla fa- i18.ve edecek olursak, kadınlar ' 
rei:>i Rahmi "Yerli mahsuller", ~~~~arı yükseltenler de bun. faza etmektedir. kir memurlarrn vaziyetini göz oh, keka! _ istediklerini yaptı" 
iktısat fakültesi profesörlerin.. Toplantının sonunda tüccar- ihtika"' rla mu'"cadele ka- önünde tutarak bu emri geri rabiliyorlar diyeceğim. w. 
den Dobreslerger "Milli ekono. l ta ti<-+ .1 . d b alacaklaruu bekleriz. B .. na mukabil, hiçare erke~.: 

· · · k' af nıf ara mu t m ::ı .. erı erın en aş. .. ,, mının ın ış ında tasar un k h" k' al 1 rarnamesi hazırlanıyor -·-·-............... _.___ elbiselerini evvela söküp di~ 
rolü". doçent Ömer Lutfi "Mil. a ıı: ımseye m vermeme e. ela • • d k b' k8" 
li kurtulus hareketlerinin iktısa. ri bildirilmiştir. Haber aldığımıza göre, hükO- sonra tinııstan e ere ır f 
di esaslarİ" mevzuları etrafır.ı'.la Diıfor taraftan kahve şirketi. mete fevkalade salahiyetler ve. K .. ~ th • re daha giymekten l;;:§ka bir tı 

ne ait 5000 çuval kahve Brezil. ren kanun bu hafta zarfında mec- agı ane cıvarın- kalmıyor demektir 
konu1}acaklardır. Son sözü de ik. d I k t· · ı· k lı·se sevkedilecektı'r. Bu kanu'" Çünku·· yany~ giderıerkel' 
tısat fakültesi dekanı profesör va an mem e e !mıze ge ır en •• • da .,,,,_ 
Ömer Celal Sarç söyleyerek top. bir müddet evvel Marsilyada çrktrktan sema Vekiller Hevcti daki cınayet görüyorum: Kadının src-tın ef. 
lantı tamamlanacaktır. Fransız hükumeti tarafından ica,bettikçe ve lüzumlü gördükçe halı bir kürk manto var da, ;. 

0,___ müsadere edilmişti. Hüki'1meti. kararnameler, nizamnameler ne!- il k • • kekte yıllanmış bir palto: .. ~ ....... 
• t,. 1 d b ki• mizin t~ebbUsü üzerine Fransız redecektir. tik olarak ihtikarla Bir şahit kati İ le ıttı- nrn ayağmda en kıymetli aJ""";r 
ıneuoıu a e ıyen hükumeti bu kahveleri serbest mücadele kararnamesinin çıkaca- ham ediliyor pinler görülüyor da erkek, -~k-

bırakmı§trr. g~ı anlaşdmaktaıdır. Bu karama. :ı.... tabanmı kald:r.dık~ lira büy...-• ı Mal! da h · · - Kağıthane civarmda Suıl.1dtr ot• 

lm. ı akt B ·ı k '- çiftliğinde bir koyun meselesi mlek ,... ticaret eşya arı ar ay sonun şe nmıze me ile valilerin salahiyetleri de lüğünde yamalar göze çarpıYb ..... 
~e ış o ac ır. rezı ya aıı- geni.,,letilecektir. Çorap, kıravat ve gö _. _ 

· k t· · 30 b" 1 t :ı yuz·· Ur.den rcıban Şa:banı öldüren -:..ı-
c h 

. .
1 1. ve şır e ınm m çuva s O- Aynı zamanda pazarlıksız satı~ ~ auslannrlan bahaetmiyeceııı:-.., 

um urıyet vapurı e ı- kundan bugiln ancak 4000 çuval hakkında da bir kararname çıka.. ve Niyaziyi de ağır surette yara- \'.!eseleyi o kadar derinden deri 
manımıza sevkediliyor mal kalmıştır. Fakat Marsilya. caktır. lıyan Arnavut Tabirin dün birin- tetl<ik etmek niyetinde değil~ 

1n dan gelecek mallardan başka ci ağır ceza mahkemesinde du- F ı t k b s ba •· l'yebil....,... 
eıboludaki ihracat tilccarla. Brezilvadan memleketimiz için Gıda maddelerinin ev- ruşmasına başlanılmıştır. ua 8 3 a soy 

1 ııJr 
n Münakale Vekaletine telgraf- · 1 d fına • taı• Türkçe bilmi'ycn Arnavut Ta.. ki, kaılmlann, a!elumum erk!.-yola çıkartlmış 15 bin çuva a.. aa aıt ımatname ~ 1..- .ı ____ ..::L -•-- b~. 
la mUracaat ederek göndermek ba vardır. tnitivnzı biten Brezil. bir fotoğrafçı Ahmedln teren- n ,.. .. - ;,;... _._ • ., .Ar.e 
ii .. "re "'--Iadıkları malların Haber ald ~ ·· b' k hayatlan boyunca kendiles~ ~ wu.u ya kahve şirketi hususi olarak ıgımıza gore, ır aç manlığı ile sorguya çekilmiş, ve d d k k b' dY". 
vapursuzluk yüzünden çürüme. faalivetine devam edecek, Ce- semden·beri muhtelif vekaletler suçunu inkar ederek kimseyi öl. yar mu o unaca ır s Jı\11 
ğe mahkum bulunduğunu bil. ı;..· Am 'kad kah t• tarafından üzerinde ehemmiyetle dU~diöfoı' aöylemi•tir. Katil membaını, vaktinden evvel 
dinni<:ı}-...::ıir. Bunun üzerine nuuı en an ve ge ır. "' .. :s rutnıak demek değil midi,:? -:t. 

"" ~nı tecektir durularak hazırlanan gıda en. Tahir bundan sonra şahit olarak r: 
Vekalet Denizyolları idaresine ?ıfu ~allara mukabil Cenubi deksi bugünlerde Devlet Şurası- dinlenilen Cevadı da yalancı §Cl· Gerçi bir erkeğin, kansını ~ 
İn€ooluya ilave posta yapması. Amerika memleketlerine zeytin na sevkedilecektir. hitlikle itham etmiş ve: ı . zel giydirmek için, kendini 'bit 
nı bildirmiştir. yağ, üzüm, indr, ke<:i kılı, fm- Bu endeks.ele bütün gıda mad.. - Asıl katil budur!" demiştir. ihtiyaçlardan mahrum etmet~ 

l{aral.lenizde bulunan Cumhu. 1 dık gön.1crilecektir. Zcvtinyağı delerinin evsafı tayin ve tesmt e- Mahkeııne diğer ıphitl~ri dinle- fedakarhkhr. Fak<"t bu fed Jı" 
rbiyet vapakunıt na telsiz ç~kilerek ihracına müsaade verilmesi Ü. dilmiştir. Bu husustaki kanuın mek Uzere başka bir güne bıra· lık, belki, ancak o ailenin ç~ 
oş olar ııeboluya ugraması zerine ilk olarak 500 ten zeytin. meclisten geçtikten sonra mem. kılmıştır. lan için yapdacak olursa ına-· 

haber verilmiştir. Vapur dün va{Çı Cenubi Amerikaya ihraç e. leketin her tarafın-da birinci nevi le geçer. 
:ıkşam ~ektiği telsizde tnebo- dilm!ştir. ekmeğin evsafı, yağ, süt gibi mad Erkek ile kadm ise, gere~-~ 
ludan ~500 parça mal aldrğmı Deri ihtikarı 'delerin bütün vasıfları aynı ola- Meyhane camlar~nı rafet, gerek şahJİ masarif °i. 
bildirmiştir. Lüzum olursa De. Piya~ada başgösteren deri caktır. mından tr."abnnda bir nisbet g 
nizyolları yeniden vapur gön. - d · h zetroek gerekir. d.~ 

Karadenizde fırtına K 1 S A H A 8 E R L ER kad7n, kocasır.ı yola yola nih•1 
derecektir. 1 ın ıren sar oş Çünkü şöyle dütüneliın: ~ 

Mcrmara ve Egedeki fırtına. Mahkeme sabıkalarının bir kraliçe kadar iyi giyindi. "j: 
dan sonra Karadenizde de ş:d. tesbitine karar ve:·c--· '8ndı; pırıl pınl bir mahlukat~ ... 
detli bir frrtma. blllllamıştır. Şehirde: fiylc yüz yataklı bir hastahane in. du farzedelim. Kocası "ip' ~ 
Dün Karadenizden limanrmıza şasını Erzincanlılara vadetmiştir. iki defa hrrsızhktan, on c .a sivri külah" meydanda el~~ 
gelmesi beklenen DeııizyollarI- * Terkos gölünde sahile olurmuş *, Ortaköyden Geliboluya giden da sarhoşluktan sJJbtkası olan ba. ça bu neye varır? Günün b,.. ... 
nın Güneysu vapuru ancak bu. bir motörün içinde bir ceset bulun· bir kamyon Gellnçayı civarında hkçı Yakup evvelki gece yine a- de ~ocasını ~en.dine layık gö~ 
g-ün öğleden sonra gelebilecek. muştur. Galata jandarma komutan- deYrilıniş, bir kişi ölmüştür.· Şoför damakılh sarhoş bir halde Balık- m~ge! •• Yanı bır bakıma, ~ ... 
tir .. Karadenizc giden Cumhu. lığı hadise hakkında tahkikat yap· yaralıdır. pazarrnıda Hri!:tonun meyhanesi· yumurtayı beğenmemeğc!... 1' 

riyet vapuru da Samsuna bir mukladır. Bir ecnebiye ait olduğu * Sivas Çocuk Esirgeme Kurumu n~ gitmiş, kendisini içeri almak tice, her belde iyi değil ,r 
gün rötarla gitmiştir. anlaşılan cesedin üzerinde lacivert yeniden 230 çocuAa elbise ve ayak· istemedikleri zaman camlan ve Bu itibı:r.la, kadınlar bir~ _Ji. 

--<>-- renkte temiz bir elbise vardır. Boy. kabı daAılruıştır. çerçeveleri indirmiştir. keklere acımalıdır. Yani, keP"'" 
Gümrüldere alınacak nunda bir atkı bulunmakt:ı<lır. Ö· * Adana halkevi temsll şubesi tlçüncü sulh ceza mahkemesi- lerine acmıalıdır. ~..ti 
memurların İmtihanı lümün sebebi ve ölünün hüviyeti aktörlerinin oynadıkları "l\lahcup. ne verilen Yakup, aarhotluğ·t ge- Ayağımızı daima yorgaoJIP""" 

henüz anlaşılamamıştır. lar,, piyesi Adanada pek beğcnilınşi rip ayı~:irktan sonra, ne yaptıgwın1 ··re u tal- ~ 
Gu"mru''klere alm"cak memur. ~ go za ....... ~ 

u. * Liman reisliği Haydarpaşa açı. "Güllü,, rolünü temsil eden İngi· bilmediğini söylemiştir. 
!ar icin dün saat 14 te İstanbul ğında evvelce batmış olan iki gemi lizce öğretmeni Dayan Nuriye Üner Hakim, saı,..kalannm kaç tane 
~iimrük ba.5müdürlilğilnde b!r leşini çıkartmağa karar vermiştir. revkalade alkışlanmıştır. olduğunun tesbiti için muhake. 
müsabaka imtihanı yapılmıştır. "' üniversite hukuk fakültesinde * Adana Halke\'i halk dershane- meyi başka bir güne brrakmı§tır. 
Imtihana 70 lise mezunu ve 93 yeni doktora talimatnamesine göre lcri ve kurslar şubesi az ve orta de· ---o--
orta mektep mezunu ~irmiştir. açılan ihtisas kurslarına bugün recede okuma yazma bilenlere iki 
Sualler Ankaradan gelmiş, ce- 17,30 dan itibaren başlanacaktır. okuma kursiyle bir de daktilo kursu Şehir mütehassısı Kara· 
vaplar da mühürlenerek Anka. * Eminönü meydanında tretuvar açmıştır. bükten dün geldi 
raya gönderilmiştir. Kaza.r.ruı - ve refilj kısmının inşasına başlan· *Trabzon valisi Osmau Sabri 
!ar 15 gün içinde belli olacak. Birkaç gün evvel Karabük'e 
trr. mıştır. Şimdilik yalnız bu kısım. Adal ve mebus Sadettin Ur:ıı Ofa ~tmiş olan şehir mütehssısı 

-0-

Kira parası yüzünden 
çıkan kavga 

Fahriye Belman adında bir ka. 
dnı kiracılarından tbrahimin evi
ne kira parasını almak üzere git. 
mi~. fakat İbrahimin kızlan Ze· 
liha ile Münire kirayı vermedik
ten ba§ka, kadını içeri çekerek 
kapı arkasında dövmüşlcrdir. 

Ağlaya ağlaya eve giden Fah· 
riye işi kocası İhsana anlatmış. 
o da bıcağını beline soktuğu gibi 
Zeliha ile Münireyi tehdir.le git. 
miş ve karşılıklı hakaretten son· 
ra c"ördü de mütekabil davacı o. 
larak ikinci sulh ceza mahkemesi
ne verilmişlerdir. 

Muhakeme soound3 ihsan ile 
Fahriyenin bıc:ak cektikleri ve 
h:ıkaretleri s3bit g8rWmemlıı, Ze. 
liha ile Mtinirenin, Fahriyeyi 
dövdükleri anlaşıldrğmdan her i
kisi de yirmi bc~r lira para ce. 
zasına mahkum edilmiştir. 

lar 40 santim kudur yükseltilecek, giderek kasabanın mektep ve hal . Prost dün sabah dönmüştür. 
dijtcr inşaata ilkbaharda başlana- kevi vaziyetleri ile mc~gul olmuş- Prost Taksime giderek oradaki 
caktır. }ardır. faaliyeti göztjen geçirmiş, ahide. 

* Dolmab:ıhce stadyoınuııun inşa * Trabzonun mühiın ihtiyaçla. nin kaldırılacağı yeri tetkik ct
şartname ve keşifnameleri tasdik rrndan biri olnn pansiyon meselesi miştir. 

edilmek üzere Nafia Vekaletine gön. halledilmiş ve l>ir pansiyon açılmış· Mütehassıs bugün imar . mü _ 
derilmiştir. inşaat projeyi yapan tır. Pansiyonun mevcudu 40 talebe. dürlüğün·::le yapılacak bir topla<n
ltalyan mimJrın nezareti altında dir. tıda bulunacak, mimar Arif Hilc
bulunacak ve stadın demir ihtiya· * Edirnedeki Hacılar kabrisla· met tarafından hazırlanmış olan 
cıoı belediye teıdin edecektir. nında tarih ve milli sanat bakımın. yeni tiyatro binasının maketini 

* Beyoğlund:ı l\lardiros Nehabel clıın narlir ve kıymetli birtakım tuş· gözden geçirecektir. 
yan isminde bir doktor hakkında, lar bulunmuştur. Taşlar ıırkeoloji 

bir morfin müptelasına reçete ile müzesine götilriilmüştür. 
morfin vermekten takibat yapıl· ·* lzmir vilayeti mülbakata bir 
maktadır. tamim göndererek çadır halind~ 

Memlekette: aile hayatı yaşıyan :ı:az ve kııs yer 
değiştiren göçebelere badema mn. 
snacle edilmiyecel(ini bildirmiştir. 

:/o Balıkesir Posta ve Telgraf mü· 
rakabe ısefiiğine Sadi ve Nihat l\le. 

* İzmillc Klor fabrikaı;ının inşa. 
atına başlanılmıştır. İkinci sellülöz 
fabrikası da bitmiştir. Bu fabrikalar 
1940 sonbaharında hemeo faaliyete 
seçeceklerdir. Bana raAmeo mem· 
leketin klıAıt ihtiyacından ancak 
yüzde ellisi temin edilebilecektir. 

* Sıhhiye Vekili Erzincanda bu. 
lunıiuğu sıralarda yüz bin lir:ı sar· 

raJ tayin edilmişlerdir. 
• Gönene bağlı Yeroluk köyflnde 

bir vaka olmuş, 17 yaşında bir ço
cuk teyzesinin bir erk~ sevmesi. 
ne kızarak kaclını tabanca ile a~ır 
surette yaralamıştır. 

--o-

Takas Primleri 
Piyacoada yaptığımız tahkikata 

gfüe birçok ihracatçılar, takas 
primlerinin düşürülmesinden mü
him zararlara uğramrşlardır. Bu 
tüccarlar eski prim nisbetlerine 
göre hariçteki firmalarla cuı~j
rranlara ~iriş~slerdi. Şimdi elle. 
rine geçecek prlınler a~lır a~
maz mil§.kill vaziyettıe kalmiflar
dır. 

Bu yolda alınacak yeni bir ted
hire intizar olunmaktadır. 

Yirmi yıl evvelki V~ ·--------··-·--.. --··-·· 
§eker buhranı 1 191 15 Kanunuevvel ~ 

Dün ıehrimizde halkın bir k1511ıt 
ekmek telaşına düştüğü bald~ o1' 
kısım da şeker aramakla meŞS ıııt 
muştur. Fazla kfır etmek istıyeıı ,ıs 
çok muhtekirler ellerinde buıuıı si" 
külliyetli miktardaki şekeri piY:1,. 
dan kaldırmışlardır. Birkaç ınıı 1>il' 
kir yüzünden şeker piyasası ':e

11
,r 

hnssa esnafın fena teı;ir ve ılnpll' 
!ara kapılmış ol~nklıırına ş 
yoktur. .A 

--~---~· 
Cuma ı Cuaıaıt'' 

t 5 1. Kan. 16 ı. ~ 
4 Zlıkade 

Kasım "8 

1 

.ııo111 
Vakıtıer Vın<11l Eıaııı \ ;ısııll ı. 

Güneş 7 17 2 36 7 17 2 ~ 
Öğle 12 09 7 28 12 ıo 1 

4s 
ikindi 14 29 9 48 14 so 9 o0 
Akpm 16 42 12 oo 16 42 ıt şf 
Yatsı 18 20 1 39 18 21 ! s' 
İmsak 5 33 12 51 5 33 1 



~ara haberleri : 

~crem memurların terfileri 
hakkında yeni bir karar 

~~ ~4 (Hususi) - Mali- , olunan ücrete hak kazanıldığI ta
aleti yeni barem kanunu- rihin mafevk •dereceye terfide 

'(İb~ll\Takkat ikinci maddesi mabde ittihazı icabedecektir. 
ınce d · 'bak' 

3 - V AKIT 15 BlRiNClKANUN 1939 

1Görüp düşiindük·~;··----Casuslara karşı en kuvvetli silah 

Sansür ______ ......_.......... ···--·-· .. ··-· ... ··----
: Bugün İngilterede yalnız a skeri sansürün ! 
1 3050 kişilik bir teşkilatı va r. Sansür sa yesind e ~ 
i h!! ~~c gemiler nasıl müsa dere e:lildi? ~ 
.... ···-···· ········-···-···••:ıt••••··· ···· 

Tıkalı yollar 

~tre . erece ıntı 1 ya~t- Tesbit edilecek ücreti almakta 
!~rfj ~~t'~emurlar~n ne şekiL olduğu ücretten fazla olması ha. 
bit kaınlec~k~erı hakk_ın~ !inde memur almakta olduğu üc. 
~~ra r~~ ıttıhaz etmıştır. reti muhafaza edecek ve bu üc. • 
~ 0~:u:1ore, .. memurlarıı; al. retle birinci maddede yazılı üc
•Ck .. an ucretle. tesbıt e- retlerden birine tetabuk ediyorsa 

"Yol,, söziinün, her tarafta geçilecek yer ınfı.na.sma ı;ı. ..: : 

liğini süyleder. lstnnlmlun bazı semtleri için de bu, doğl·;ı 
htr. }i'akat J{crestccilcrlo Eminönü m·asmda aslfi bu manaya 
l'lmez. Gerçi burada da eski "ekmekçi beygiı·i,, usuliine güre 
1<;1lmış bir soknk vardır. Ama bu sokak çanım·a bulanmal;;, 
ın ı,;m·allari~·lc ımdraJannıak, J!,öji;siinüzc bir araba oku yc
ııek, sırtınızda nezleli ·ve tıknefes bir kntırm aksırığııu taşı· 
:ıa k Ic:iıı ac:ılmış gibidir. 

lln dar, kayağ'an, yamru yumru sokağ;a, onu saçaktan sn.· 
c;at!,a lrntllayan bfr kamyon ~iı'cl.i mi i7 tamam olur. Ara.balar, 
otomobiller, kanı~·onlar, otobi.isler, el arabalıtrl ve nihayet 
y:ı~·alar bil'l>iı'inc da;raıur. Her kafadan bir ses çtkar, naralar 
atılır, küfül'lcr sn\ unu·lar ,.e kör lliiğiiın çüziiliinceye kadar, 
en aşaj!;ı yarım saat geçer. 

.; Ucret arasmdakı fark 25 . 
. tesbit edi:len derece ücre- o dereceye etmıyorsa buna en ya-
111\dirilmekle beraıber bütçe _ km ı~ere~e~e barem kanunun~n 
Csbitinden artan sene ve -kiL neşrı tarıhınde almakta oldugu 

1\ ~~e farkın izalesi için gece. ücretle dahil olmuş sayılacaktir. 
~lıddete memurun daha yu- Bu vazifeye göre n::ıem.urlann ma. 
tıı ereceye terfi edebilmesi i- ~e':k der:_ceye terfılerız:.e. mebde 
~.lıktazi üç veya dört se.n-e. ıttihazı lazımgelen tarıhı kanu. 
. il~dette hesabında nazara nun neşri tarihinde almakta bu. 
~il.k?r. 1ntibaktan artan müd luntlukları ücretle~i fiilen alma
. &bıt olunan ücretin intibak ya başladıkları tanlı olacak ve 
·ı~e kadar fiilen alındığı ta. bu ücretin kanunun birinci mad
' ll'Jtibaktan artan müddet desinde yazılı ücret derecelerin. 
: ~lu.n•aın ücretin intibak ta- den biri.ne uymaması halinlde mc. 
~ adar fiilen almdığt müd- mura bir üst derecen-in üc. 
~ ?ı.oksan olduğu takdirde reti verilebilmek üzere salfilıiyet

hükümlerine göre tesbit li makamca terfi yapılacaktır. 

~erseri maynler hakkında 
~ir talimatname hazırlandı l~~~~ 
~ta, 14 (Yakıt) - Kara ıedecektir. 

1 Zda görülecek serseri Sahillerimizde serseri bir may-
!iı':et hakkında liman reisleri nin mevcudiyetinden haberdar O

• ~an yapılacak muameleye lan gemilerin; küçük vasitaların 
Qr ır talimatname hazırlan .. :kaptanlarr, jandarmalar, kolcular 
( · l3u talimatnameye göre, l'{esaire maynin görüldüğü mevki 
~ularımızda serseri bir hal- ve şeklini en yalkın liman reisine 

1 
urı.an veya denizlerin tesL veya mahallin zabıta memuruna 

\ilhUlerimize düşen mayn~ derhal haber vereceklerdir. 
e~'kil ettikleri tehlikeyi her· Talimatnamede maynlerin tip-

~Uetnıek vazifesi daha yakın• leri, imha şekilleri, denize veya 
~:ehassıs bir deniz kıtası sahile düşmüş maynlerden korun-

'!\ 
1
. bulunmadığı taktdirde en ma tarzları hakkrnlda hüküm1er 
1ttıan reislerine teveccüh :vardrr. 

Uha~<im teşkilatına dair kanunun 
~ bir maddesi değiştiriliyor 
~ ka.-a, 14 (Hu&usi) - Mu. kimlere asliye hukuk işlerini gör. 
~ ~C~kilatına dair olan ka~ mek salahiy e t i de verile bilir. Bu. 
~ ~kınci maddesini d~ğişti4 takdirlde bu yerlerdeki sulh ha-
~1ha ıneclis ruznamesıne a- kimleri müddeiumuminin huzu • 

,~t. Muaddel madl:ie şudur: riyle görülmesi icabeden yaş, i -
ta ~en yerlerde asliye veı sim ve kayıt tashihi gibi hukuk 
~ lahiyetini haiz olmak ve davalarını onların huzuru olmak. 
t\ih't hukuk ve ceza davala.. ı;ızın tetkik ve intaç ederler. B u 
ııı?et etmek ve lüzumunda suretle verilen kararlar aleyhine 
~&etine ait vazifeleri göt• sulh mahkemelerinin mensup 014 

;ıı/cre müteaddit hakim bu. (iuklarr mahkeme müddeiumumi~ 
"lıi t.ılacağr gibi yalnız sulh leri tarafından kanun yollarına 

bulunan yerlerde bu h~ ınıüracaat edilebilir. 

~la .ders okutan1 
~uallimlere 
\' ra, 14 (Hususi) - Maa., 
qekaleti kanuni haddinden 
ers okutan m uallimlereJ 

~k. ilave ders ücretleri~i 
~ etıniBtir. Buna göre, li. 
el ders okutan ve bütün 
~tslcri lise sınıflarında:. 
~t :ı:nuallimlerin ücretleri 
h~n yukarısı için 'beş li
esa plana.caktır. 

Sulh ceza hakimlerinin 
va zifeleri 

A nkara, 14 (Husu si) - Asliye 
teskilatı olrnıyan merkezlerdeki 
&ulh ceza ha.kimlerine ait vazife
lerin tevessüüne dair layiha adli~ 
ye encümeninden geçerek meclis 
ruznamesine alınmıştır. Encümen 
de iki mebus layihanrn kabulüne 
laraftar olmamışlardır. Bunlar da 
Şinasi (Zonguldak) ile Aatıf 
(Bursa) dır. 

Kısa Ankara haberleri : ______ .,. ____ _ 

Zatars1z görilnen bir mektubun yazı1arı iizerine 1ı1ısusı bir mnyi 
sürülerek gizli yazılar okunuyor 

Harple beraber sansür de ge- nu keşfedecek yeni tetkiklere 
lir. Bugün yaıbancr gazetelerinde başlanır. 
yeri boş kalmış yazılar, resimler Bundan başka, bir sansür dai. 
görüyoruz. Bu boş yerlere bazr resinde her iki kısmın ayrr ayn 
gazetelerde küçük bir makas res. subeleri vardır. Mesela, ticari 
mi oturtuyodar: Sansürün acıt- ;ncktuplarla, resmi müesseselerin 
mıyatı· eli burasını k~smiş kopar. m.1 tupYarı ile, şahsi mektuplarla 
nuş. Çünkü buna o memleketin ayn ayrı daireler meşgul olur. 

-..;:..- . 
umumi menfaati icabı ~üzum var- Buraıardakı memurlar ayrı ayrı 
ldır. ihtisaslara ayrılmıştır. 

Sansür konulan memleketlerde Sansürü bir de sivil ve askeri 

nazan da dükkılıılaı·m birinin ününe tepeleme yüklü bir 
:Haha yana~a·. Yine ayni fclilket kopar, ayni mahşer kaynaşır. 
Ot·talıi);m durulması i<:in arnbaııııı boşnlma~ı laz1mdır. Çok 
kere l>il'ikcnlc1· ura~uula ağız kavgaları da başlar. Şoför kor
ııala rı, k.ampm büj::;ürnıelct·i, knım;ı ,aklayışla.rı içimle bir nö
·,~·t <le hıı zırıltı süı·cr . 

En garibi, polislcı· ~clir gcçcrlel', bazı aralıalaı·ın içinde 
i.inifot'mah zabtta Ye heledire memurları <la halkla blrlikt~ 
hrklcl'ler. J1' akat zincir ~iizülmez. Yol gec:it yermez. Hele haya 
pğışlr olcluj;i;u g-ii nlerclc lrn ra.dan geçenlerin Allah tan başka. 
,\'ıll'tlınıcısı yoktur. 

Acaba, bu ;rol, hizim hilmiyerck i~lediğimlz giinahların 

,'lza.l>ı <,.'<'kilen bir cehenn em mifür? EYet cehennem diyorum; 
ı;ii.nkü lnll'nda koı·kunç bir müsayat var. Yaya. yürüyen de, 
dolınuı;; taksi ile ~id<'n ele, hususi otomobiline kurulan da ayni 
helityi bütün şicl<letiyle çck<'l'. Halbuki "Yemiş,, le ''Zindan. 
kapı., arasırı<la arka arknl·a birkaç sokal~ Yt\r(lıl'. Neclen gid,işi 
hiriııe, Aelişi <>tekine ayrılarak bu tıkanışlıua. set çekmiyorlar 
bilmem? Yoks, mutlaka azabın c:ekilnıesi ıni Hiznnclır? 

Tam hiı• halkçı ve yaldızdan ziya.ele ce,·lıerc ehemmiyet 
\'Crcn hir idareci oldn~'1mn işittiğimiz Vali J{ırclar, ne olur bir 
gün ikindi üstü otomobilini bu yola saptırıp ha.linılzi görse. 
Biişiik ıırojclerdcn, milyonluk, milyarhk hamlelerden bahs&
<lil<liP;i şu giinlertle, bu manzaranın ibreli çok derin "e geniş 
olacaktır. HAKKI SÜHA GEZGİN 

Valinin çok muvafık bir tedbiri 

Belediye kömür satış 
depo ları açıyor 

aym el en hususi mektupları bile olarak ikiye ayırmak mümkün
açar, Posta ile gönderilen gaze- dür. Şüphesiz ki askeri sansürün 
telerin arasını muayene eder ve ehemmiyeti daha büyük ve teş. 
lüzum gördüğünü göndermez, lü- lrilf.tı daha ı?;eniştir. Bugün İn. 
zum gördüğünü, gönderene iade giltere askeri sansür teşkiHitında Belediye tarafmdan kömür rne. I toplantı yapılmiştır. Verilen ka
eder. 30~0 kişi çalışmaktadır. Bunların .selesi üzerinde yapılan tetkikat rara göre, belediye her kazada 

Sansür mektuplarda, gazeteler. bir kısmr idare amirleridir, bü- neticelenmiş , bu hususta cezri bj. depo açacaktır. Bu depoları 
de noe arar, neye mani olmak ister yUk bir kısmı ise muayene ve karar almak lüzumu hasıl olmuş- kaymakamlar, meccani olarak be. 
ve neye müsaade etmez? kontrol memurlarıdxr. tur. lediye malı olan yerlerde açacak-

Sansür, denebilir ki, casuslara inı;ilterede san.sür teşkilatının Harpten evvel İstanbulun kok !ardır. Bu suretle kira verilmiye. 
karşı en kuvvetli silahlardan bi- çok büyük muvaffakıyetlere amli kömürü ihtiyacı İstan-buldaki gaz- cektir. 
rildir. Bir m.emlekete h a rple bera. olduğu görülmektedir. Harbin ilk ha::eler, Zon guldaktaki Sömikok Her kaymakam bir iki memuru 
ber sansürün gelmesi de belki, iki buçuk ayı zarfındaki mesaisi fabrikası ve Avrupadan yapılan bu işe memur eyliyecek, Kuru
yine harple beraber casusların ile san-sür. Almanyaya mal götü. ithalatla temin ediliyordu. Harp çeşmedeki depodan alınacak Ka. 
<ırtaya çıkması. Daha doğrusu, ren birçok ecnebi gemisinin mü- Çikmca hariçten ithalat kesildi. rabük kok kömürü üzerine yal-
gizliden gizliye, bir mikrop gibi saderesi hususunda, evvelden Geri kalan fabrika ile gazhaneler nız nakliye masrafı ilave edil~k 
yapışmaya başlamasıdır. verdiği mallıır-atla büyük bir yar. İstanbul ihtiyacını tabiatiyle te- suretiyle satılacaktır. Yalnız her 

Sansürün gözettiği başlıca iki clımcı olmuştur. min edemediler. Bu vaziyet üze. mıntakal:ia kömür fiyatı nakliye 
nokta vardır : rine hüklımet Karabük kömürü- ücretine göre değişecektir. Halk 

Birincisi, düşmanın işine yan- T emizlik kontrolları sık nü istanbula tahsis etmiştir. bu depolara müracaat ederek 
"acak ma!Umatm dişarı Çikması. k l k Karabük kömürü bir müteah. perakende suretiyle kömür ala. 
J sı yapı aca b'l · N k .r.a mani olmak; ikincisi ve en hide verilmiş, İktısat Vekaleti ı ecektır. a il vasıtaları ha-
mühimmi, memleket dahilinde ça. Kaymakamlar dün sabah bele· Zonguldakta vapura teslim ola- riçten tutulacaktır. Çün·kü bele. 
lrşan casusların faaliyetini ortaya diyede l:fr toplantı yapmışlar, rak 20 lira 95 kuruş azami fiyat diyenin ancak kendisine göre na-
çıkarmak. han, otel, lokanta, bar, gazino ve koymuştur. Zonguldaktan İstan. kil vasıtası vardır. 

Şüphesiz ki, casuslar, emrinde emsali yerlerin tarifeleri, temizlik bula vapur ücreti, İstanbulda Belediye yakında Zonguldak 
çalıştıkları hükumetlere, bulun- va?.iyetlerinin kontrolleri için ye. tahmil ve tahliye ücreti, depoda kömürü de satmak üzere teşeb. 
dukları memleket hakkındaki işe ni kararlar almışlardır. tartma, kamyona tahmil, masarifi büslere girişmiştir. 
yarar malmatı göndermekte pos. Her kaymakam bizzat mınta- umumiye ve kar hesap edildikten Bu kararı vermekle belediye, 
tadan mümkün olduğu kadar is- kasındaki teftişlerini daha sıklaş. sonra kömürün 1stanbulda Kuru- halkın lehine büyük bir hizmet
t ifadeye çalışacaklardır. tıracak, her hafta hazırlavacağr cPsmeıde depoda 26 lira 25 kuru~ te bulunmuştur. Muhtekirleri yo. 

Muhaberelerin-de sifre kullan. raporu belediyeye verecektir. sa· satılabileceği yine İktısat Ve- la getirecek böyle bir cezri karar 
dxkları için pek ele~ geçmek ih. --o-- kaleti tarafından belediyeye bil. veren Vali ve Belediye Reisimiz 
timalini uzak da görebilirler. Fa- ihracat ruhsatiyeleri dirilmiştir. Doktor Lütfi Krrdar'ı tebrik c-
kat bu şifreleri halledip casusları Her üç senede bir değiştirilen Belediye daim\ encümeni de deriz. 
ele geçir~ek de ancak mektupla_ ihracat ruhsatiyelerinin müd. ton basım 100 kuruş kar. 52 ku- --------------
rı birer birer en ince surette mu- deti bugün bitecektir. Bugüne ruş m~sarifi umumiye, 30 kuruş Baremle kaldırılmış de-
ayeneden geçirmekle mümkün. kadar ellerindeki ruhsatiyeleri dep" ve tartma, 80 kuruş tahliye recelerde geçen 
<lür. degyiı::tirmcrniş olan ihracatqıla. ü~nti koymuş, prakendecilerin 

· d · ı · 'Y kl · · hı"zmetler Bunun içın, sansür aıre erın. rın iş yapmasına müsaade olun. bu suretle satış yapabilece erını 
de, yukarda zikrettiğimiz iki mak mıyacaktır. kJymakamlara bildirmiştir. Hal. 
satla yapılan kontroller için ayrı Haseki hastahanesinde hu~i yaprlan tetkikler neticcsin-

İ sınıflarm.da; ders okutan 
a~lere orta kısımda ilave 
1 ~t~arsa. on beş saatten 
ilı.çın, dörder lira ücret ve. 

il:' 

~ ~~if esi lise sınıfların. 
; ~~u ln.1de ilave dersleri 
i e hem orta. kısım.da olan 
~~~erin ücretleri li,se sımf.. 
~ı~ l fazla dersleri için beş, 
~ijlln için dört liradan he. 
ı:ıı ~ektir. Orta kısımda. 
ııa~rtukları halde ihtiyaç 
q,ı1 e lise kısımlarında ilave 

ayn birer şube vardır. Bunlar- de bircok yerlerde sıkı kontrol. 
* Nahiye müdürlerine harci- ldan bir kısmı evvela diğerleri ta. yeni bir doğum kısmı !~re rağmen kömürcülerin. kokun: 

rah mukabili her ay maktuan ve. rafmdan açılan ve şüpheli görü- Haseki hastahanesinde ''6" nu. tonunu 34 - 35 liraya sattıkları 

Ankara, 14 (Hususi) - Yeni 
barem kanunu ile kaldırılmış de. 
recelerde geçen hizmetlerin nasıl 
hesap edileceğini maliye vekale
ti divanı muhasebattan sormuş· 
tur. Divan umumi heyeti vaziyeti 
tetkik ederek ~.ı kararı vermiş 
ve maliyeye bildirmiştir: 

rilen onar liranın hiç bir vergiye len mektuplan vesair irsalat! mu. maralı kovusun yenibaı:.ta.n tamiri anlaşılmrstır. 
tabi olrnadığrm maliye tamim et. ayyen usullerle srkı bir kontrole bitmiştir. Burada 25 yataklı E~zı kömürcülerin bununla da 

tabi tutar. bir doğum kısmı acılacaktır. Bun- kalmıyarak ecnebi maddeler, taş, 
miştir. Bu arada evvelce keşfedilmiş dan başka Haseki hastahanesinin toprak da karn;trrı:iıkları meyda. 

~~ lstanbulda yeniden teşkil e. şifrelerle bu yazılann okunması. karşısına düsen harici hastalıkla. n'l cıkmıstır. Bu vazivct üzerirre 
dilen bina ve arazi vergileri tet- na çalışdır. Bu mümkün olmazsa J ra mahsus bina da kargirc tahvil b~'ediye derhal ihtikarı., önüne 
kiki itiraz komisyonuna Osman şüphe yine zail olmamıştır. Bu· edilmektcdir. E:t:~mivc karar vermİ"-. dün lıir 
------~~--~~~~~~----~~-----~~--------~~~~--------1 "~ ınuallimlerin ücretle. 

1~ ""<lhtten yukarısı için heş 
esap edilecektir. Orta. 

~lıallimi olduğu halde ih .. 
r:ıı. oı_ayısile kendilerine ta. 

Günün resimleri: 

Yeni barem kanununun neşrin
de 20 lira maaş almakta bulunan
ların 25 liraya terfilerinde 16 
veya 17 ,5 lirada geçen hizmetle. 
rinin de 20 liraya geçmiş gibi sa. 
yılması muktezi olduğu gibi 12 
ve 14 gibi lirada geçen müddet
lerin de 15 lirada ve 22 1in:da ge
rm müddetlerin de 25 lirada geç
miş telakki edilmesi zaruri görül
müştür. 

11 l~ kısmında bir lise 
~~ı tayin E.dilinceye kadar 
~e~en yukansı için beş li. 
·~ı J.lacakJ.u·dır. 
~ er~ tamamen orta kı. 
~~}an muallimlerin ilave 

1 ~tı ~8 saatten yukarısı L 
~tıı. lı~adan hesap edilecek
~~irllırnıerin ilave ücretli 
~i ~beraber haftalık saaL 
<tf:ni dördü tecavüz et.mi. 
.~ · :Oers tevzii yüzünden 
~liıaruretlcr dolayısile ders 
~ ~J'ekunu yirmi dördü te. 
1 

tı en muallimlere yirmi 
ı~q f~zla her ders saati için 
~~ lıse kısmında ise beş, 
hta. 1111da ise dört liradan 
v~~~ak üçte bir üzerin. 

·~~t ücreti.,y~j.J.ecektir • . 

- - - - - ... 

1 - Tasarrııf Haftası müna sebetile (lihı mekteplerae 1ıerııiş giı.nii. yapılnıı-ştır. Bıı mi1nascbet lP i){/retm.enier 1;c talebeicr hep 
l:>ir. arada yemi§ Y.emi§Wrdıir. 2 - Adli teoligat 4'in adliyede açılan kursa devanı eden memur lar. ders görii.yor. 

--0--

Sıhhat Vekili Malat
yaya gidiyor 

Elnzı;:, ı-ı (Hususi) - Sılı · 
lıat Yokili Hulusi Alataş bu. 
g;ii n hastahaneleri g-ezdi >e 
.Malatyaya hareket etti. 

- . o, • r İ . ~ I? .., • f ' 

"Ellerin Dili,, 
Yazımızın , bug'ün ruun.;ı>re. 

<'at faz] ıı.lıbn dP. n t!l rE>memt~ttr , 
özli.r clil.;:-:z. 

• , t' F ı.. • • • .. / . • 
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Bisiklet üzerinde haylaz bir ve. 
led ball1ınnm birini seleye oturt. 
mu~. iki bacağım aynı tarafa at· 
mıt bir ayağı ile bisikleti ilerile. 
terek cenaze alayı ile miivazi gidi
yordu. 

Y ek<liğerlerine mütekabilen 
sevgi ve sempati tezahürleri gös. 
teren iki köpek alaya aldırış bile 
etmeden işlerine devam ettiler. 

Cenaze alayını takip edenler -
den biri siyah peçeleri altıntla 
&öz yaşı döken Modu işaret ede
rek: 

15 - 12 - 939 Cuma 

Spor . ,_. ._. ......... ,,_.., --~ 

Bu haftaki resmi 
maçlar 

1 :!.311: Proızr,ıııı. 'l' ıııı·ıııkkl•I saal 
Çok tlaha }avaş... B<Aku TcTl.ıiuP..<H l~ta'ltbiil bijl. :ll arı. 1 :.?.:ij: Aj.ın-; 'e !\lclrorolojı ır~· 
Gömülme işi de motörlü elma. h:ıberll·ri. l '.!.:ıo: rüı k ~lı.i7Jjii l l'l.) qesi futbol ajrınlığnulmı: 

lı .. Ccnaıe otomobil üzerinde, ce- ı:ı.:rnı ı .ı.uo: '>li"ıı.i l, !llafif ıııiiıik 17-12-1939 tarihinde yapı. 
naze alayrna iştirak edenler de Pl.J ııuıo : l'ro,.:r.ıııı: ı S.O:i: ~lcııılc lacak mac;lar. 
motosiklette.. kl'I sa,ıl ,l\ .ırı. \ı.ıns \"C ııı ·teoro! ıji Ba"I.· rki.iu Stadı: 

R h.b lstiklil - Akırumo-r saat 12.30 a ı eler motosiklette. ınuzi. b.ılıt'ı-kri. 18.'.!;i: fiırk Miıııgi: Fa .. ıl 
k ı hakem Ba.baettin Uluöz. 
acı ar motosiklette. teselli ara. 1 ltl'.\cli. 1!1.llJ: Konusııw ıOnuncu 

"·311 akrabalar motosı.klette . ·ı· r 'ı ı· .. ll:ı tf ft ffajıcrof!lu - Feriköy saat , :ısarrıı 't' er ı ,..a r a :ısı 14 30 kahe Rlfk Ak •• 
Nocera döndü arkasına baktı.. ıııiııı :ıwhelil_c t:luı;:ıl it.kuno~n.1 'e Şeref S~: 1 

Sf)· 
A!ay biraz tenhalsmıs idi, fakat \rtıırın:ı lüıruııııı ııaıııın ı Zıruaı A u· K •· ""k t 
vine de ol:lukca k~labalık idi.. \ ekıli lulılh b ııcn ıanıf111da ı} j ıo 30 hakıaa.r - ş.!8~~ saa 

Hangi zavallı mahluk olursa ' ı !ı.'.!;ı: Turk !\liız i: <'.alanlar: Ru y. :ı..-kem ı . Fi~~~t K. 1 
Ols h tt ~ h ·-' ·k· f k . . . 1 11 ,.. an ua em en ll.l"C ayra. un, a a ayatın"\.ıa ı ı ran - şt·ıı Kam, <.t·' det Çıı~ .t, .ıs:111 ıuı Ziva K 1 

ıı" b" bo b ı . . . ' k s 1 l K - U}'UlihU. 

1Lise ve orta okullar 
kanaat notları 

11aari.f Vekilliği, orta okul re li.!lelcrde talebeye verileeelı 
c.1 notları hakkında okul idarelerine yeni bazı malumat gönde 
Bu malumata göre; müzakere. :ı m:ılı yoklama ve 'azifeler 
olarak verilen notlar, kanaat notu devresınin birinci, ikinci• 
cü ayında verildiğinP güre. kendilerine mahsus bulunan üç dal 
nıın birinci. ikinci veya UçUncU.süne yazılacaktır. 

Bu cetveldeki bitirme yerleri mut.laka doldurula<::ak değil 
·ak dersine göre ve imkan nisp~tindc H~rilebilen notlar. ,.e 
madde ve zamnna göre, ait oldukları yerlere yazılacakttt. Bif 
\"e, bir ay içinde bu maddelerden biri için iki veya üç not ''' 
talebenin çalışma vt>ya muvaffakı)etindeki seyri açık olarak 

mek üzere bunlar o aya ait Rütuna ayn a.> n yuılacaktır. 

- 1şte, dedi, olünun hemsi. 
resi .. 

- Hayır. karısı. .. 
- Dostu ... 

.... ır rç para u amamış, ya. St'rıl c;l. O u\ ın; • ·mı ıa ul· Anadolu _ Feneryılmaz saat 
hut iyi bir tek söz duymamış oL dem.~s. 1 Hı<·az ın.•şrt'' ı. ~ . He- l2.30. hakem Refik Top. Yan l 
sun ölünce yine kendisini mezara fık ft>rs.ııı HH· z sarkı: H•e•;Jı ha.kemleri Halit Uzer "?"eşet 
kadar teşci edecek birkaç samimi rüHı gilıil. 3 S·ınse11ııı Zna - 'Şarman. ' 
dost bulabilir .. Hatta o kadar ki Hı cm: şaı kı: (Ol:ıh ben sana h<·n_ı1et Şişli_ Kale saat 14 ::ıo hakem 

Bir ders y1lı içjnd" ;üılmış olan yazılı \"oklama kiğıtJart 

ı inde diğerlerini tesbit eden not1M bulunduğu halde, müte 
yıh ba.şma kaclar muallim tarafından saklanacaktır. Kanaat 
rili.rken, bir talebenin o kanaat notu devresinde müzakere 
ya:tılı yoklamalarda kazandı~ notlar. dikkate> alrnmahdır. 

\'Rpılan \'nzifeler. hlı!'!USİ ~Rrtlaf dahfünde, hazırlandığından 

çın verilmiş olan nntıar. ancak tat'"'benin umumi de~erine 
geldikleri takdirde kan~at notunı lam k1ymetll"'rilf' mües. .. ir 

- Pek iyi bir şey değil.. 
- Fena da değil .. Şey, güzel... 
- Ya bomba gibi.. ... 
- Biraz ihtiyar .. 
- Hiç zannetmem .. Otuz beş 

ancak ... 
- Peki, ya daha fazlası .. Son

rası .. 
- Ne olacak ki? .. Ne yapıyor. 

du? 
- Ne yapacak §eyi... 
- O. onu her zaman yapı}"01"-

du ..• 
- Peki öteki .. 
- O da göz yumuyordu. 
- Ve kesenin ağımı açıyor-

du ..• 
- Fakat Allah için söyliyeyim 

bunu gizliden gizliye yapryortiu .. 
- Nasrl olur, herkes görüyor. 

du. 
- Hatta hapishaneyi bile boy. 

lamıı. 
- Bunlar boş lakırdı .. Palav-

ra .. 
- Peki, neden ötmüş? .. 
- Vucmf .. 
- Frengi ... 
- Hayır mı? 
- Peki, n~n? 
- Amerikan pn:grı11 .... 
- Şu halde kadın da yakalan. 

mııtır .. 
- Esaaen ölene aşılayan o .. 
- Sahi mi? .. 
- Bunu bütün dünya biliyor. 
- Ben onların ikisini de teda. 

ıi etmiş olan ıdoktoru tanıyorum. 
- .Şu halde dernek do&nı !. 
Cenaze alayı ufak bir durakla· 

na yapmış idi. Cenaze na.kliye 
ııemurları tabutu arabadan çıka. 
ı arak kiliseye naklettiler .. 

Bir aut sonra cenazeyi yeni. 
den dıprıya çıkararak arabaya 
yüklediler; alay yeniden yola ko
yuldu. 

Ve artık yokla gidiyorlardı. 
Yavaı yavaı .. Yavaı, çok ya.. 

vaş .... 

bir tahta sıra üzerinde her giin 1 llu~en K ını : Kcmenre t·ık~ıı ıı Xecd t Gezen. van hakemleri 
sakitane gazetesini okurken gör- :; \lıı~ı.ıfıı .!'\:ıfiz fiuu:mı ş;.ırkı Halit Uzer. Falı.rettin Somer. 
düğümüz kimsesiz ihtiyann bile l(ıooluııı nict• lıiı· "t' ııkn ıu:r.ak {:Ün 
cenazesini mezara kadar götüre. let"i s:ı) suı >. <ı - S·ız .. eımıısı. HIJJU 8 L _ L..a._k• kt 
cek yüz kişi bulunabilir.. Turk Mnzığı~ 1-1.ılk 1liıkilleri. Sııdı U IV!n.a l me ep maç· 

Hayatta olan insan daima meş. Lı,cr :\tanı:ııı \t' i\zizt• i ozı.·ııı lan programı 
kiık. hilekar bir rnahlfıktur. Fe- 20.ı : Tuıısıl: Lou·..,e. \ıı.ı:aıı: Gus lstanbul Jlel>t~lrri sı>oT böL 
nahk yapması. aldanması, ihanet ı ı' ı.· Clı ırpt•nticr. l't·ı ( uıııe f~t.J n ı qesi ,, ">iculnl "Vt: futbol lik heyet. 
etmesi, fikrini değiştiTmesi. vasi. E. Heşiı. (Cemal Htşıt. l'hanod ı lcri 1">(1~1-,,n.b,-uı<lan: 
yetnamesini yeniden yapması <.u~ıa' e Ch rpt>ıı ier'ın 1..·uuı.;e Oitt- 16--12-.q:Jg cumartesi günü 
mümkündür. Halbuki bir ölü ka_ ı ,ıo;ıııd:ııı p~ırc:at:ıı· ı;alaraiı: e rt' ıe. ..!'>ılac-ak futbol marlan: 
ti bir ~ey. ~ğişmez bir kıymet İ· f:ık.ıı cdtl"c ,ıirl. 21.lO: :Müzık ı Hı &rıef Stadt: 
(ade eder. ) ı l'licıııııJıur F l:.rmoııık Orkeslrıt &ha kom•seri · H. H. Yalın. 

Cenaze arahe.sı daima ()!ünün • ,,. . (.'f: lla an J°t'rıl 1 • rl. l Tc:ık V. - Erkek mııııllim M. 
samimi dü§manları tarafırı..ian ta. s. \\". ıı.wlıııı ııııiııof: :.! iıırı pi) JtHt ~:ıat 1~ ;~n. hakem H. Galin Ez.. 
lrip olunur. Zevç. kansının aşığı. hnııc;l'rııı,u. '.! - il. S.-lıuııı:ınıı · ~U. Taksim L. - B. ~anat mek. 
nm düelloda ölen adam rak:bin"n, ı ınl·i senfoni. Si ı:rııııı1 MııJciı· tehi ı:aat 14.40 hn.lrP·rı Ilefik Top. 
alac:a.klı. borç verdiği kimseh:rin :!:!.IJO: \lt·ıulckı·ı s:ı;ıl ıı~ ırı. \j:ıı"· FencrlıaJırp. Sf(l<{ı: 
Mm ihtiram~rını görür. tı:ılıt·ı-ll·ı i: :ı:ı ı%ıl, l''lıi.1111 t.ılıvil.ıt. :-:1ha komis 0 ri · C<'vat Tiniç. 

Ve yolcular cenaze alayına ta- kıııııhi~o ııııl.ut lıors.ısı (Fi~ııll Voefa L. -'"Si~li Terakki L. 
kılıyorlar. 22.211: :'\liizik (l.icıl·kr - l'l.l 2:!.4:1: ~aat ı:t3fl. hakf>m Esref Muthı. 

'~~ı.~ · :\tuzık ıC:ızl>::ıııcl !'!.) · ~:t:!j '.!:ı.:ıtı Havriye L. - Kabataş L. saat 
---.------------- 'ı:ırıııki pnı,mıııı \1• k:ıpaııı~. 14.40. hakem Sami Acıkooev. 

TllrkiyC\ Ma hrl ııt .M rsıı lij "' li 16-12-939 cumartesi günü 
nnsım ht hlı'ik l{oopf'ratif varıılncak \'ole,•bol madan: 

~1 rketindfln: RrıK>ğlll h allcMri 8<11~-n.mıda: 
Uıuumi he~<l. t•s;ıs ıııuka\ el<-ıııi. 

zirı on altınrı mııddt•'>i ınm.·ıbınoc 

alclildc ı;urPtlc İkincık.1111111 !lW se· 
nesinin !i inci Cuma ııünrı s•ıat 14 
le .Şirketin Anknra Caddesinde Or
hanbey hanındaki mcı kczındc ıı ti· 
ma edecektir. 

Sa}ın Orlakl::ırııı lı•5riflrri rica 
olunur. 

HrZ~.A~IE 

l<lare :'\lecli~iniıı nıpunı. 
2 - Dilanı:ooun tetkik Ye tas\ ilti, 
3 - Dahill t.alimatnameuin 9 'e 

10 uncu maddelerinin l:ıdilı. 

4 - Kooperatifin ld\J;ı tt:ııı lıaşka 

~ab levazımı maıldell•ri üzerinrlc dC' 
İf yapınasına karar itusı. 

5 - Es:ıs nıuka'l'clcdeki ıııur.ı. 

kıplar maddesinin nıüzakC"rcsi ve 
murakip intihahilc üaclkrinın !es. 
bili. 

fi 3j iııcj ııınJtlt• ıııııcilıince 

hesap neticelerine ~öre kfırın lrv
zilae .karar itaı;ı. 

"Kan Konuşuyor,, 
PPrtevnival L. - istiklal L. 

saat 14. hakem N. Moran. 
Darüşşafaka L. - Galatasa. 

Yazılarımızın çoklugvn-d.an gi. ray L. sa.at 14,30 hakem N. Mo. 
ı ememiıtir. özür dileriz. 

Pedagoji hakkında 
konferans 

( skıi<lıır llalktı•i rıde.: 

17/121939 ]'az:ır giinii s.ıal 1 :ı le 
E"1mi:ıt sahtntında Bıı:v- l11moü H~ı 
H:ıflı.ıcıubllt t:ırıırın ;ııı (Pcrhıgnjı) 

mc\Zulu Jıir ~unfrr:ın'> \!'tileı:eklır. 
lll'rkes gl"lc•hilir. 

• * * 
~işli il ulkevi 1111 en: 
ı:ı.oııomi Hartıısı ıııüıuıselıetilc 

Hi 1:!/9:l!I Cııın:ırtcsi tıiinii 11kşaıııı 

s.ı,ıt !!1 de tf:ılke\""imh: '.'ialonunda: 
1 - Hu' Redri !'ı:edinı Gökııil ta. 

rafından (Tasarruf) hakkında kon· 
fcr;ıns, 

:! - Konser 'e Cuz. 
incir ve 

ran. 
Haydaroaşa L. - Yüca t'lkü 

L. saat 15. hakem N. Moran. 
Boğaziçi L. - ist. Erkek L. 

saat 15.30, hakem N. Moran. 
-o--

Yarınki maç 
Yarın Yugoelavlal' Galat.asa. 

ray1a karırı1a~rlar. Mem1"1t(!. 
timizde yaptığı ÜG mühim mac;r 
da kazanaralt hakiki kuvvetleri. 
ni meydana kovmuş olan misa. 
firler. Galatasaray i<;in mühim 
b~r rakiptir. Evvelki sene, aynı 
ekip karşısında Ga1atasaraym 
<;ok muvaffakıyetli bir oyundan 
sonra 0-0 beraber kaldıit ma. 
çı göz önünde tut.ara.k. Galata. 
sarayın muvaff a.k olabil~si i. 
.:;in o :r.amank~ oyun derecesin. 
de bir maç çıkabilmesi lizım<lır. 

Takas Limited Şirketinden 
tebliğ edilmiştir 

:ı - Misafirlere iiıüııı, 

fındık i kr::ım edilcc·ekli r. 

~ElllR TlYATROSF 
Komedi .kısmı: Hugun 
l ı le <,;ocuk 'l'h a~ro'>ıı 
ı;eı:e 20.30 ıl:ı: lkizh·r. 

• • • 

Bu mümkiln müdür? 
Galatasaray için bir cok a. 

vantajlar mevcut. Evvela Yu. 
~av taknnını yakından tanır. 
lar. Şehrimizde ve Yugoslavya. 
daki temaslar. takım hakkında 
kendilerine kafi mal\ımatı \'er. 
mistir. 

Ancak Yugoslavlar o zaman. 
danl>E-ri çok kuvvetlenmişlerdir. 
1'kat unutulmamalıdır ki, Ga. 
Jatasarayın b~nkü kadrosu 
da. iki sene evvel Yuf{oslavlann 
karşısına c;ıktıf{ı muhtelitten 
çok kuvYetli bir manzara arzet. 
me-ktedir. 

Otc<lenberi demir ve malıeıne İUJllİ> e ilhuldti!e müşlcgil olan 
l'ıı·arelhanelerın Amerika ve lngillereılen ithal ede<'ekleri lıu nevi 
malzeme~ i ilhnl etmek istedikleri mcnJlcket ismi le nı:ılııı dııs, 

miktar ve kıymelini bildirir bir beyanname ile 19 KünıınııeHel 
Salı akşaınına kadar T.\KAS ı.t~llTED ŞlRKETl'ne müracaat et-
incleri lüzumu ilAn olunur. ( to:l!l!\) 

Dı-.ıııı t.ısını: :!0.311 da: YELPAZE 

--o--
H\LK OPimETl 
ı-:~ki Çağlıyanda 

hu akş:ım 9 d:ı 

Zozo Dalınula 
l'ipi1;a operet 

3 perde Şu halde Galatasaray - Yu. 

lrr. 

Kanaat notu talebenin. bir kanaat notu de,·resindC' 
uotlann basit Wr ortalaması olmamakla ~raber. onlara il!tin• 

ıi, ve onlarla knbili izah olmalıdır. Bütün notları fena ol 
müzakf're ''e yazılı yoklama notlan çok fena olduğu haldı' ,·al 
ları iyi olan bir talebeye verilecek iyi bir kanaat notu kabi i 
mıraca.ğı gibi biltlln nolları İ); olaıı bir tall'!bcye veril<l'.'cE'k 
k::ınaat notu da kabili izah değildır. 

Üğrctmı>11ler. vekaletin tıu i!'l·arır.a g;ire harE'.kct rdPrelı 

Okullarda sömestr tatıli 
Okullarda )apılacak sömestr tatili etrafında 

lctitiklerdA bulunmaktadır. Öğrendiğimize göre sömestr tatili 
şubat &l'IDda \"e ıuıgari bir hafta olmak üzere verilecektir. 
tatilinin ıubatta yapılması tedriıl:ıtın tam ort.amna ra.!lamast 
iPtinat etmektedir. 

Buna -ait emir pe'k yakmda alakadarlara bıldırılecektir. 
tatilinde öğretmenler şehirler dahilinde seyahaUer tertlb ed 
dir. 

Lisan bilen memu 
ların terfi mesele 

imtihanı yapacak 
elmek 

Yeni be.rem kanununda. lisan 
bilen memurların birer dereoe 
terfi edecekleri hakkında. karar 
''Uildiğini evvelce yazmıştık. Li. 

goslavya maçı l'!eDellin çok ~e
tm. heyecanlı ve hava da güt.ıel 
<>lurse. r.evkil m~ı olacaktır. 

BevoğlU8pOr ma.;mı herhalde 
seyretmiş olan Galatasaraylılar 
bu m~ta bilhassa nefes kabili. 
yetinin <;ok mühim rol oynıya. 
cağmı takdir ederler. 

Dost iki memleket klübünün 
bu karşılaşmasında neticevi mi. 
safir takım le-hine görmek yan. 
hş olmu .. Ancak Galatasaray • 
lılann da ecnebi takımlara kar -
şı çı'kardıP't bir (Galatasaray o. 
yunu) vardır ki onun karşısın. 
da A\TUpanm nice namdar ta. 
kımları eğilmeğe mecbur olmuş.. 
!ardır. 

Galatasaraya. iki sene evvel
ki kadar muvaffakıyetli bir 
maç temenni ederiz. 

Salih Turan 

heyet teşekk 
üzere 

san bilen memurlvı illl 
mek ve tenle hak k 
7'..anmadıklannı tayin 
re biri lstan.bulda di!fetl 
kara Dil _ Tanh ,.e 
fakültesinde olmak ii7.el'8 
tihan heyeti kurulm8'1 
~rülmüştü. Barem kaJI 
bik edilmeie başlıyalı bit 
olduiu halde henüz he 
faalivete ge<;medHtleriJ)i 
memurlar alakadar nı 
nerıdinde teşebbüslere 
terdir. Vaziyet Maarif 
taraf uıdan da dikkate 
ve derhal talimatnametl 
mata başlanmıştır. T 
me kıaa bir zamanda i 
lerek icap eden heyetler 
tile imtihanların va 
ba.şlanacaktır. · 

Yeni otobüs ıe 
Eminönü - Kuımpa~ 

şehir arasında otobüs 
letilmesine belediyece 
edilmiştir. Bu hatta teJd' 

-111~ .. ---~ .. ~ ... "-~ ..... _. ... -. .. - ........ ~ .. --~~ ~ - - - - - ................. '11111~-,..----.---... -. ............... .-1111111,.. .. ~-----... w•..._~ .. itliyecektir. 
Bundan başka Kadı 

badem - Çamlıca Kız 
smda da otobüs işletil 
fık görühnü,tUr. 

, _______________________ . ,, ı Siz bu iftira puslalarmı sakla. 

BÜ V .f''lı k Za b 1 ta Q o-.. n n yacağımı mı 7..&nnettiniz? Hep. 
WI " • n c:w ı sini hakime götürdüm .. 

1 - Ah! Çok ivi yaptınız .. Na. 

Sinek Beyi 
------------------------------29 - Fiihaıkika yazılar arasm- ı yordu .. Hatta Kontu öyle mü. 
da pya.ru hayret bir müşabehet kemmel bir şekilde karşıladı ki, 
var. Sürprimen, sürpriz.e gidi. müstakbel zevç bile buna hayret 
yonu; .. Allah bilir ne zam.an bu etti. 
nihayete erecek ve bu eararen. Avukat müstakbel damadını 
giz ma.oeranm bir çıkar yolunu yanma çekerek onunla gizlice 
bulabileceğiz.. şöyle konuştu: 

- Her ne olW'Sa olsun işin - Aziz dostum Kont .. Proje. 
ta.nı bir adaletle hallini bekli - miz muhakka.k ki bir çok kimse.. 
yonız. leri çileden çıkanyor. 

- Sizi tatmine çalışacağım Kibar adam tatmin edilmiş 
aziz Usta.dun.. bir iman tavrile, memnun te. 

Ve tahkikat hakimi misafiri. beeailnı etti: 
ni kapıya kadar teşyi etti. Fa. - Premes Lydia'nm broşu 
kat h!kimin endişeli, düşünceli hadisesini hatırlıyorsunuz. de. 
bir hali vardı. Yalnız kaldığı ğil mi?. fıJte hail o meseleler 
uman kendi kendine şöyle mı- devam ediyor. 
rddandı: - Nami? 

"Garip.. çok garip.. Mösyö Diye Kont yerinden sıçradı .. 
M'erima.ns'm yerinde ben olsay. - Evet aziz dostum .. Roland 
drm, muhakkak bu izdivacı geri her l!llıbah biribirine benzeyen 
bmalardım .. ,. mektuplar alıyor, bunlan gön. 

hdiva.cr geri bırakmak! Ger- deren alçak her gUn sizi gömen 
ci 1lzım olan ilk tedbir bu .iıdi.. dUşUrmeJ!e çalışıyor. 

P'l.kat ea.bableyin CE't'eya.n et_ - Bunları bana da gösterin .. 
mil olan hAdttleden l!IOTll'a Ro. Dive Kont ricada. bulundu. 
taJld itlerin tacili için J8T8.l' edi. - Maalesef buna imkan yok .. 

sıl muhterem üstadım izdivacı. 

ı mızı tacil etmemiz lazım oldu. 
ğunu söylerken hakkım yok mu 
imiş? 

- E\'et, c.vet. bilhassa seya. 
hat projeniz c;ok akilane bir 
tedbirdir. 

Biribirlerinin ellerini sıktı.. 
lar .. Yekdiğerlerirden o kadar 
emindiler ki. her ikisinin de ga. 
yesi, düşüncesi birdi: İkisinin 
de sevdiği, ikisine de büyük bir 
kıymet ifade eden bir mahlu. 
kun saadetini temin etmek. 

IV 

KAPLAN KAFESİ 

İzdiva.ç merasimine takadcttim 
eden bir ka.ç hafta ga.yet seri o. 
larak ve hidisesi.z geçti. 

Rola.n.d ile Kontun saadetleri. 
ne er.~el olmağa çalışan kindar 
muhabir, herlıalde bu teşebbUs. 
lerinin muvaffaıkıyetai~e var. 
dığmı anlamış "'l{e iki haftadan. 
beri mektuplarma nihayet ver. 
mışti.. Mösyö HE>rimans ta hiç 
bir taraftan bir mektup, bir ih. 
bar mekttıl>u almış değildi.. Fa. 

kat buna rağmen garip bir şüp. 
he bir korku tesirinde kalan a. 
vuka t müsta.kbel damadı hak. 
kında giz.ti bir t.ahkikat yap. 
maktan kendini menedememiı:;. 
ti. . 

Kont Serizol aşağı Alp mmt.a
kasındandı. Avukat gizli olarak 
mahallin belediye reisine bir 
mektup yazarak Serizol ai. 
lesi hakkında malumat rica et. 
ti. Belediye reisi bir müddet 
80nra verdiği cevapta Serizol 
ailesinin büyük bir asalete ma
lik olduklarını ve belki dünya.. 
ııın en namuslu kimseleri meya_ 
nında sayılacaklanm. Serizol 
ailesinin son kontunun W\ uzun 
bir müddet evvel bir İtalyan 
dostu ile birlikte memleketi ter
kederek sevahate cıkmış olduğu. 
nu ve halen kendisinin Nia'te 
ika.met etti~i ve bir vekil va. 
sıtasile mallarmm gelirlerini al. 
dı~ırn. 'bütün memlekette SerL 
zol ~ilesinin fevkalade bir na. 
ma malik olduıklannı bi~diriyor _ 
du. 

Bunlardan daha başka ne is. 
tenebilirdi ki? Avukat tamamen 
tatmin olunmus icine tam bir 
emnivet gelmişti. Haftanın 80ll 
günlerini izdivaç merasimi hL 
Zll'lıklarqıa hasrettiler. 

Roland bUyUk bir heyecan 
duymamakla beraber eski me. 

Iankolik tavrmı kaybetmişti. 
Zira Kont etrafmda pen•ane 
gibi dönüyor ve ona öyle büyük 
bir dikkat ve incelik gösteriyor. 
du .ki, genç kız müstakbel ko. 
cası hakkında fena düşünmüş 
oldu~una nadim oluyordu. 

Ertesi gün Kont ile yapmış ol. 
dukları bir görüşmeden de fev_ 
kalade memnun kalmıştı. Dü
tllnlerine bir gün kalmıştı. 
Kont beraberlerinde Mösyö Me. 
dmans ta oldıqlu halde mUstak.. 
bel zıevcf8ine kendisi ic;in ha. 
aırlamış olduğu villayı ~ir. 
mişti. Geçerken genç kız Toto. 
litombo'yu görmüş, Y.enci onu 
gönnemezliğe ~imişti. 

- Yarm ona yol vereceğim .. 
Diye Kont nezaketle ilah eL 

ti. 
Roland teşekkür etti : 
- Peki Felfnet ! Onu ne ya. 

pacabmıs? 

Diw genç kız aordu.. Cilnkü 
bu dişi b.pluı& brp da korku 
ile karışık bir antipati hiasedi_ 
)'Ol'du. 

- Müat.erih olunuz Roland .. 
Kaplanın kafesi gayet Bağlam
dır. Sonra ll'elinet sa.t.Jlmıştır. 
Bir ka.ç güne kadar tamamen 
ortadan kaybolacaktır. Nasıl 
dostum memnun oldunuz mu! 

(Dalla vtlf') 

-0--

Kıhç balığı uc 
Dün limanımıza. J 

üz.ere bir çok İtalyan .,, 
~ri ~elmiştir. SoO 
de balık ihracatımız 
Torik fiyatları da çok 
tir. Yalıın kılıç balıjı 
tulmağa başlandığı i~ 
26 kwı.ışa kadar d6'1Jı 

Doktor Stdat Kum 
dün fU mtktubu aldık: 

Gazeteniıin 13 Birinci 
rihli sayısında birbirleri!• 
tor kavga etti serlevhasile 
zınız tashihe muhtaçtır. 

Vaka ıaı:eteniıin yaıdll! 
re yan etmeml~tir. nr •. .J 
ile aramızda biç bir rek•JIF: 
olamaz. Çünkü ben be• 
hassısıyım. Benim battı 
hklar mnayyendir. ......t 
Hakkımda açtıjı hakaP"" 

dit davası dolayısile keJS~ 
actılım hakaret davası lf 
muhakemede rüyet ediJlll 
cede her iki dava da 
tir. Bu ~kilde ıavzibioi 
rlm. Dr. S~dtd 



Hz kruvazörlerile Almay cep!Hava ku~umu merkez heyeti 
dun toplandı 

~:i~~~~ı~~~~ ~,~'~.r~~ !!~1!! Havacı gençler 
&vrıJdı~ takdirde der. Admiral Grafa birçok isabet 

&7.ö~~~;al::ıa~~~ v~~::i~~~. 14 (A.A.) ::- u. Genel Kurmay Başkanııoının 
~ Eıtınektedirler. ruguay resmı makamatı dun tn-
~~LI, 36 ÖLU VAR giliz kruvazör1eriyle harp eden d . k • f 

1 
1 11 • • • • 

deo, 14 
(A.A.) - U. geminin Amiral değil, Amiral ıre tı erıne gore yeflş•ırılıyor 

ın:!~na~ t~tp ~~:!~ ~~1~!~;~i~le:.ırh~~~~uğ~~ I 1 
hasara uğrayan ve Spee Almanların en yeni cep ge. 

eo'ya iltica eden Alman milerinden biridir. inşası 1936 
Admiral Scherr olma. senesinde Vilhelm .. hav n·:ıe ta. 

Alnıanyanın cep kruva. mamlar:mıttır. Tam mürettebatı 
"Graf von Spee" kru- vasati olarak 926 kişidir. Sür'ati 

Olduğunu bitdimektcdid. saatte 26 mildir ve gemi 1 O bin 
~yaralı ao:lcd.i 60, ölü a- tonluktur. 

· Geminin bir tarafı ta- ALMAN GEM1St UMANDAN 
tahrip edilmiş bulun. 

,tz AM1RALLIÖININ 
ESMl TEBLtöt 

14 (A.A.) - Amiral. 
ili aşağıdaki resmi tebli

' ştir: 
~.:-' kadar alman haberlere 
~r Haarwoodun ida. 

, 8 pusluk 6 topu havi 
ı.._ kruvazörüyle 6 pusluk 
'lil\rİ Ajax ve Achitles kü

"rlerinde.n mürekkep 
ız bahri müfrezesi, 13 

elde saat sabahın altı. 
diiıtnanın "Admiral Gra!'' 

zôniyle temas temin et. 
r 
6,dan saat 10 a kadar şid

p muharebesi cereyan 
• Saat 10 da "Exeter" 

k ıüratiıiden kaybct
bur;un üzerine takibi bı
llıecburiyetinde kalmış. 
t Ajax ve Achilleı, Ad. 

ÇIKACAK 

Nevyork, 14 (A.A.) - Havas 
bildiriyor: 

Rı:?<iyo Natıonal, Uruguaydan 
öğrendiğine göre Alman Graf 
von Spee zırhlısı, Montevideo li
manını derhal terke ve görünüşe 
nazaran kendisini Rio Plata man. 
sabında bekleyen İngiliz kruva
zörleriyle harbe girişmeğe hazır· 
l:ınnıaktadır. 

Nevyork, 14 (A.A.) - Mo:ıte. 
video radyosun11:ı b!):lirdiğine 
göre, Graf von Spee zırhlısını 
bekliyen lnofüz kruvazörleri ye. 
ni harp gemileriyle takviye olun
mustur. 

Diğer taraftan haber alrndığı. 
na göre, Tacoma admdaki Alman 
petrol gemisi şefa.kla beraber 
Montevideo'dan hareket ctmittir. 
Bu geminin Graf von Spee'ye dı
prda mayi mahruk vereceği zan
nediliyor. 

-Fin harbi 

aakeri mahafilde ya. 
a teyit edilen bir tel. 
~eUerin, hududun öte 
a bir buçuk mn:. 
er ve 100 tayyare tah. 
kte oldu.klanDJ haber 

-'CA.'lir. Finlandiyalılar, 
ta bu cığa göğüs ger. 
e mevzilerini tahkime 

,.,. bir faaliyetle çalI§ı. 
r ts&mo bilhassa kuv. 

kJm edilmiştir. 
~-14 ( A.A.) - Bet gl1n. 
QQ\'yet kuvvetleri Kare. 
ı şimalindeki Talpole 
tndaJti Finlandiya hat. 
ağa boş yere çalış. 

~n. • Rusların, bu mm. 
"" bin askeri ve en az 
ası bulunduğu tabmin 

l 
'r. Sovyetlerin gay. 

tndiye kadar semere. 
~ır. 
l~ ( A.A.) - B. Çem. 

bu sa.bah Avam Kama. 
li'inlandiya meselesi 
beyanatta bulunarak 

Böyle demi§tlr: 
Yalılar, memleketleri. 

l~ ( A.A.) - Amiral. 
i, Bremen'in görmüş 

t.aıitelba.hirin Şimal de. 
dllşmamn bir tahtelba. 
e bir kruvazörünü tor. 
Olduğunu blldlrmekte-

14 (HUBU3i) - İngl. 
Halle mayn gemisi 

~ _?-rparak batmıştir. 
~ Destfort vapuru 
eç kara sularında tor. 

o 
e zelzele devam 

ediyor 
' 14: (A.A.) - Dikilide 
1' devam etmektedir. 
ttn de saat 1.10 ve 

~20 de birer zelzele ol. 
1 Babah saat 6.20 de 

'-lıeıe daha duyulmuş-

«e 12.15 te altı saniye 
~ tiddetllce bir ıel· 

ka7dedllmltttr. Dtld· 

1
_11n yaptır~ıtı pav
&e1faatı on gUne kadar 

ni bu kahraman m'lletten bek. 
lenilen eecaat ve azimle müda.. 
faa etmektedirler. Finlandiya 
ordusunun düşmanına çok faik 
olduiu aşikirdır. , 

Sovyet hUkftmetinin Finlere 
ve Flnlandiyaya karşı tecavU
zU, bUtUn dünyanın vicdanına 
karşı bir taarruzdur. lki gayri 

~uyv.et M'-~1 :b~ Mu ne ol ı ttm• 
diden keşif ve tahmin etmek 
mUmkUn olmadığını söyUyen 
B. Çemberlayn, şu sözleri ll~ve 
etmiştir: 

Alman hUkümeti, yapmakta 
olduğu propaganda ile, bütün 
dUnyanın dikkatini Finlandi
ya meselesine çekmek iste· 
mektedlr. Alman hUkClmeU bu 
suretle mUtteflklerln nazarı 
dikkatini esas gayelerinden çe
vlrmeğe matuf bir şaşırtma ha. 
reketl yapmak istiyor. MUtte
flklerln hedefi, nazı Almanya
nın tnhlzamıdır. Bu hedefi as· 
IA. gözden kaçırmıyacağız. Sov
yetıertn Polonya ve Ftnlandl
yaya karşı taarruzlarına Al
man taarruzunun yol açmış 
olduğunu aslA. unutmıyacağız. 
Tahrip kuvvetlerinin bu son 
kurbanına elimizden gelen her 
tUrlU yardımı yapmakla mu. 
kelle tiz. 

Rusya hakkında 
qıyabl muhakeme 

(Bqtarafı 1 incide) 

lıte buıünün en mühim bey
nelmibl m31•Jeai budur: Zira tah. 
minlere göre Milletler Cemiyeti 
tarafından Sovyetl r.oe kartı kabul 
edilecek bir mahlaimiyet bnn-
mn ilk neticeıi Motkova bülrUme
tinin Pariı ve Lomlradaki büyük 
elçilerini geri çnğırmaaı olac:alr.. 
tır; bu iae Sovyetleri yalnız ik. 
tıaaden delil, ıiyaaeten de bir L 

dun daha Almanyaya yakleıhra· 
caktır. 

Bununla beraber her teY Sov. 
:retlerin niyetl~rine bağlıdır. Sc>Y· 
yet Ruıya hakikaten aonana ka· 
dar A \"l:'Upa harbi haricinde kaL 
mak arzusunda mıdır? Y okaa Fin. 
landiya itindea sonra Almaaya 
ile birJeıerek harbi umumileıtir. 
meie, Hitleria istediği gibi Al· 
mu ordubruun Ba!kanlar cep. 
besine ıar'anaıma lııırtr Kızdor. 
dunun da Kafkaılardan B•raya, 
Orta Aıyadan Hiadütana doiru 
tecavüze geçmesine taraftar mı· 
ek? 

TaWI olaralc Jıldiaeleri• prm. 
ld lakipfı 'ba ihtimau .. .W. 
....- bafka olaalcbr. 

ASIM US 

Ankıı.·a, 14 ( Huıuıi) - Türk ( !indedir. Modelciliğe heveab 
hava kurumu genel merkez heye· gençlerin bılgilerini arttırmak 
ti bugün Sin:>p Mebusu Cevdet ve malzeme ihtiyaçlarını ucuz ve 
Kerim İncedayının başkanlığında kolay temin etmek gayesiyle An· 
altı aylık toplantısını } apmıştır. karada Yenişehirde bir modelci· 
Toplant da altı aylık mesai rapo. lik salonu açılmış ve istanbulda 
ru tasvip edilmiş, blanço ta9dik da böyle bir salon açılması ka-
olunmuştur. rarlaştınJmıştır. 

Raporda ezcümle deniyor ki: önümüzdeki aylar içinde An. 
"Merkezde 55 memurla 33 iş.. kara, İstanbul ve izmirde model. 

çinin, §Ubelerde 223 memurla 40 cilik müsabakaları yapılacak ve 
işçinin tensikata tabi tutulduğu, muvaffak olanlara mükafatlar ve. 
bu yüzden 203.000 lira tasarruf rilecektir. 
temin olunduğu" bildirilmekte. İnöniinde yaptırılan biri bil • 
dir. Kurumun altı aylık geliri yük, öteki kiıçük, iki hangarın 
1.541.566 liradır. Milli havacılık inşaatı bitmiştir. Etimesut han· 
bahsinde en dikkate layık nokta, gım ikmal edilmek üzeredir. Pli· 
yeni kurulan Türkkuıu Gedikli nör atölyemizin inşaatı da ilerle. 
Hazırlama mektebidir. mektedir. 

Bu yaz Hazirandan tlkteşrin Avrupa harbinin üç aylık saf. 
sonuna kadar faaliyet halinde bu· hasında havacılığın bütün askeri 
lunan "in-önü'' plinör kampma, vaziyete hakim olması, dünya 
gediklilerden batka, 312 liseli milletlerini, bu mevzu üzerinde 
amatör talebe iştirak etmiş, bun- daha derin düşünmeğe ve daha 
!ardan 251 i ''A'', brövesi alanla- hararetli çalışmaya aevketmiştir. 
nn 248 i "B", B brövesi alanla. TUrk hava kurumu da havacı 
rın 169 u ''C" brövesi almışlar. gençliğin mitti müdafaa bakımın. 
dır. dan daha faydalı bir kuvvet oıa-

Eylill ayı içinde 78 havacı su. rak yetiştirilmesini zaruri gö
bay da "İnönü" kampında pll- rerek çalışma programlanna, 
nörler üzerinde çahşmışlardır. genelkurmav bafkanbğmdan at-

Harp okulunun birinci ve ikin- dığı direktiflere göre yeni bir 
ei aıruf havacı talebesi haftada veçhe vermi tir. Bu yeni vaziyet 
d8rt gün, Ankaraia çalıştırılmış, karşısmda Türkkuşunun masraf. 
78 talebeye (A) ve 44 talebeye ları artacağı şüphe.iz ise de, a. 
(B) brövesi verilmittir. ziz milletimizin himaye ve mu. 

Etimesut motörlil kampı, Ha- zahereti ve muhterem heyetin-izin 
arandan Eylill eontarıına kadar kıymetli itimatları devam ettikçe 
(C) brövesi 57 üye ile çalısmış yeni vazifemizi de başaracağımı· 
ve bunlardan 53 üne turizm brö. za tam emniyetimiz varoır. Ge
ven vermiıtir. nel merkez heyetimizi muvaffa-

ParatütçülWc ve modelcilik ça. kıyet dil kleriyle ve saygiyle se. 
bpnalan da sürekli inkişaf ha.. Iamlarız." 

Rusya milletler cemi
yetınden çıkarıldı 

(B(Jftaraf& 1 incide) 
Rusnamede ura Finlandiya me

lelesine gelclilinden, Portekiz 
murahhası, Arjantin teklifine ha. 
raretle ittirak etmit ve Sovyetle. 
rin mllletler cemiyetine kabulü a· 
leyhin:le 1934 de Hollanda ve lı
viçre ile birlikte rey verdiği za· 
man, Portekizin bu vaziyeti tah· 
min ettilini IÖylçmiıtir. 

De Matta, Sovyetler birliğinin 
her defasında tekzibe uğrayan 
mOdahalelerini hatırlatmış. Sov. 
yetlerin taarnuu ve Cenevreye 
gelmekten imtinalan kar§ısmda 
bir karar vermek cesaretinin gös. 
ttrilmeai lüzumunu ileri aürmüı, 
Sovyetlerin cemiyetten ihracına 
karar vermek konseye ait bir it
tir. Demittir. 

Portekiz murahha11. sözlerini 
bitirirken, kahraman Finlandiya 
milletini tebrik etmittir. 

ASAMBLEDE MUSTENKtF 
KALANLAR 

Cenene, 14 (A.A.) - Bugün 
öğleden biraz IO!ll'a hususi ko
mitenin raporu ile karar sureti· 
nin asamble tarafınclan kabul e. 
dilmesi sırasında mümessilleri 
bulunan 40 devletten sekizi müs. 
ten.ki( kalmıılardır ki şunlardır: 

İsveç, Norveç, Danimarka, Es
tonya, Letonya, Litvanya Çin ve 
İsviçredir. 

KONSEY TOPLANTISINDA 
KARAR TASDİK EDİLDİ 
Cenevre, 14 (A.A.) - Millet. 

ler cemiyeti konseyi saat 17 de 
107 nci içtima devresini akdet
mittir. 

Reiı yeni anlara hoş geldiniz 
dedikten aonra, konsey asamble 
tarafmdan kabul cl:lilen karar 
suretine ittila haul etmiştir. 

Konsey, Finlandiyaya karşı ya. 
pı1an Sovyet taarruzunu takbih 
eden ve bu suretle Sovyetler bir. 
liğinin kendi kendini milletler 
cemiyeti haricinde bırakmış ol
duğunu müşahede eyleyen bu ka
ran, muhtelif hatiplerin l\utukla
nndan ıonra, tasvip eylemiş ve 
bu suretle koneev Rusyanm ibra. 
cına kat'l olarak karar vermittir. 

TOPLANTIDA BULUNML 
YANLAR ve MUSTENKtFLER 

Ceae.re, 14 (A.A.) - Millet
ler cemiyetinin Sovyetler birliği.. 
nl cemiyetten ihr~ eden toplaa
tımnda, tran ve Peru murahhas. 
Jaa buhwımlf!)lftU°. Binaenale)'lı 

bu iki memleketin bu mesele hak
kındaki battı hareketi belli de
ğildir. Karara rey veren devlet
ler şunlar!:3ır: 

İngiltere, Fransa, Belçika, Mı
sır, Cenubi Afrika, Bolivya ve 
Dominik .. 

Dört memleket müstenkif kal. 
mıştır: Yunanistan, Yugodavya, 
Çin ve Finlal"diya, Finlandiya da. 
vacı olduğu için rey verememiş· 
tir. 
KONSEYiN YENi AZAi.ARI 

Cenevre, 14 (A.A.) - Millet.. 
ler cemiyeti asamblesi bugün aı
leden sonra kootteyin son iki aza. 
smı seçmiıtir. 

37 azanın ittifakiyle Mtaır ve 
34 reyle Çin kon-sey azaltğma ae. 
çilmiştir. 

İngiliz tayyareleri dört 
Alman tayyaresini 

dütürdüler 
Londra, 14 (A.A.) - Bu ak· 

şam amlralhğın son 24 saat 
zarfındaki hava harekltı hak· 
kındaki raporunda mUbfm tn 
glllz hava kuvvetlerinin şimal 
denizi üzerinde uçuşlar yaptığı 
ve Heligoland körfezinde Al 
man tayyarclel'ilc vukubulan 
şiddetli muharebede dört Al· 
man tayyaresinin ve Uc; İngiliz 
tayyaresinin dUştuğU ve diğer 
bUtUn İngiliz tayyarelerinin 
Uslerlne döndUğU bildirilmek. 
tedlr. 

--o--

İngiltere, Amerikaya 
200 bombardıman 
tayyaresi ısmarladı 

Nevyork, 14 (A.A.) - tngi· 
ıtz mUbayaat heyeti, yeniden 
iki yUz bombardıman tayyare· 
si slparl~ etmiştir. Fransa 
Dou Jas markalı ve iki motör
ıu iki yUz yetmiş tayyare ıs 
marlamıştır. 

Romanyada feci 
bir kaza 

Bflkreş, 14 (Hususi) - Zar. 
neşitteki Klor fabrikasında bir 
iştial olmuş, 60 kişi ölmu,, 
200 kişi yaralanmıştır. lkl dl· 
rektör ve f!}çllerln oqğu zeblrlt 
gazlardan tıkanarak ölmU 1 r. 
dlr. • 

1-VAKIT 15 BtRINCIKANU'N 1931 

.. ·-···-··---·-·-----··-······---...... ·-·········-·········-... ,---·· 
Günün siyasi meseleleri etrafında: -
Mütecavizın tarifı 
3 Tcmwuz 1U33 ıı;encsiııde .l<'inlandiya \ e diğer bau dev· 

Jetler ile Sovyet RusJ& arasında zuhur edecek bir lhtlWta 
mütcca\iz de\letln tarifi olnıak üzeN şu esas kabul edildi: 

''lllr devletin diğer de,·letc harp Han etmesi; bir devi~ 1 
tin hattA haıı• llAıı etmeksizin musellah kuvvetler ile dlpr: 
bh- de\ Jet aıuzi inin istili ohuıuıası; bir de,·letin deniz, hava 1 
ve kara 1tu,, etıerı unu.fmdan - baıuı harp uan 01unmaksı· I 
zın - diger bir lle~let.in aı-Wslne, tanarclcrine, harp gemi-ı 
!erine tecın üz vukubulmaljı; lıcl' lıangi biı- toprak üzerinde 
te:;ıckkul etlen silAlılı çeteler tarafınJaıı bir dlwletc yapdan 
taaı·ruzun lllğcr biı' devlet uıı·uımdıuı hinıare olunması. .... 

.t;sasen Milletler ()emi> ctlnce bu şeklide formüle eda 1 
ıu.i~ olan .. .ı aar.nızun '.!'arifi., ~o" yet U.us) anın o zaıaan harl-ı 
ci)"C konılscrı olan Lit\"lnof tuı·afmı.lu.n t olkln olunmuştu. A7· 
ıd zıun:ımlu bu huljustaJd uıua.a\·clcnamcdc taarruz için hiç 
bir de\ letin l!iJ asi, iktısadi, askeri ıualıi) ette hic bir mazeret 
de ileri süı·emlyoocği tesbit oluunıuştu. ! 

işte şimdi Milletler Oeml)'etindc Rus)a.dan flllkAJet eden: 
J.'inlaııdiya bcyııclmllel bir muka,·ele mahiyeti olan ve esa· i 
"'uıd" 8ovyctlerin teşebbüsü ile \'Ücuda gelmiş bulunan .. Mü· i 
tecad~~-~!~!.~!!~~!~.!'!.~~!or. -·' 

·De.~let · Demiryoi ar1 ve ·Limanları 
·"i · ıetme- Umum··: idaresiı ilanlar'ı · 

• .... , ı ''' .,,, ' .... ıu .. ıuı.ıcu ucıleUcrıl .. ııı.n .ı ..... ıcııuıı ... ı..... .., .. ,. 
d:ı l nııh iki liste muhteviyatı silrtof ve reıidli ~aAlan 22/12/1939 Cu· 
ııı:ı günü saat ıs ten itib1ren sıra ile kapalı zarf usulll ile Anbrada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek istiyenlerin hizalarında yaıılı muvakkat teminat ile 
kanunun ta) in ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar 
Komis)on Reisliğine nrmelerl lAıımdır. 

Şartnameler 390 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde aatıı.. 
maktadır. · (10080) 

No. Miktarı 
Ton 

1 
2 

300 
600 

ismi 

Slirşof yqı 

Yazlık rezldü ynğı 

Muhammen 
bedel Lira 

96000 
i8000 

Muvakkat 
teminat Lira 

6050 
5150 

1 Denız Levazım Satınalma Komisyonu ilAnlan 

Marmara Usıübabrl K. Satuıalma Komla7oawıdan 
Sabon 1lAıu 

t - Komutanlık lbliyacı için 10.000 kilo saban açık eksiltme uau
lıle aatın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi ıı Blrlnclklnun Hl Cumarteıl IOnD saat 11 de tı. 
mille Tersane Kapısındaki Komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Sabunun bir kilosunun tahmini fiatı 34 kuruş olup Uk temı 
~Ll ~ llncür. 11u ite ait. ..,aa.... ~aiı ~ ~oadaı 
aJınabWr. 

4 - Eksiltmeye i~tirAk edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun ta. 
rlfah veçhile bu işle alAkadar olduklarını gösterir ticaret vesikalarllı 
Dı. Filoları muhasebecilıi}ine yatıracaklan teminat veya banka mek· 
tuplannı ınnayyen sün ve saatte Komisyon Baıkanhtına vermeleri 

Polonya sefirimiz 

Cemal Hüsnü 
Parise gitti 

Polonyanm istilası üzerine 
Romanyaya geçmiş olan Vareo. 
va sefirimiz Cemal Hüsnü Ta. 
ray bır müddet evvel §ehrimiı.e 
gelerek Ankaraya gitmi§tL Ce. 
mal HUmU Taray evvelki glln 
An.karadan gelmiş, ve dllft tren. 
le Pariee gitmiştir. Sefirimiz 
Franaada t91Jekkül etml' olan 
Polonya hUkCUneti nezdinde hU. 
kumetimizi temsile devam ede. 
cektir. Cemal Hüsnü Sirkeci ga. 
nnda şehrimizdeki P,olonva ge. 
neral konsolosu ile ataşemlliterl 
ve di'!er konsolosluk erkAnı ta. 
rafr.ıdan uğurlanmı§tır. 

Bulgaristanın Ankara 
sefiri değitti 

Sofya, 14 (A.A.) - Stefani L 
jansmda.n: 

Resmi bir tebli~. Moekovada.. 
ki Bulgar sefiri B. Antonov'un 
Stokholm sefirliiin.e. Stokholm 
.. efiri B. Petrov Toehomokov'un 
BUkreş sefirliğine, Bilkreş sefi. 
ri B. Kirov'un Ankara sefirliği. 
ne ve elçilerden B. Chri!tov'mı 
Moskova elçlli,iine nakil ve ta. 
yin edilmiş olduklarını bildir. 
mektedir. 

o 

İngilterenin asker 
zayİab 

Londra, 1~ ( A.A.) - Bugün 
Avam Kamarasmda BaŞ\•eıkil 
Çemberlavn eylQlden teşrtnlsa.. 
niye kadar ~iz muvazzaf 
miiselllh kuvvetlerinin ölU ola.. 
rak 2100 subay ve asker kay. 
bettiğint bildirmiştir. 

-0--

Romadaki Sovyet elçisi 
ansızın nereye gitti? 
Roma, ı' (A.A.) - 11Havaıı,, 

Sovyet Rusyanın Romadakl ye. 
nl elotıt mec;hal bir semte git. 
mlştlr. Bundan tıo hafta evvel 
Moskovadan gelen elçi, benoz 
IUmıtnamutnl vermemlt ldl. 

(187') 

fngilterede Polonya 
tayyare filosu 
teıkil edildi 

Londra, 14 (A..A.) - Ha-.. 
nazırı, Avam Kamarasında 
söylediği bir nutukta lngllte· 
rede bir Polonya tayyare fllo
su teşkil edildiğini haber ver
mı,ur. 

( KAYI._PLAR __ ) 

Fener Büyük Rum mektebinden 
192• senesinde aidatım diplomamı 
ıayi ettim. Yenisini çıkııracatuııdan 
eskisinin hQkmll yoktur. 

StamaUoa PanaJOta 
(30858) 

••• 
Bandırma limanından aldılım 

61 No.iı reis fa(ıadetnamemi aayj 
eltım. Yenisini alacaAımdan bükmfi 
yoktur. Ferhat ÇELiK 

(308'8) 

tlin 
Zoııııuldak •luılaka Liman Ri1a.. 

ı;etının 11cil kütüjünün 353 numı· 
rasında layıUı sahibi bulunduJum 
16 Rüsum tonilatoluk MAKARACI 
adındakı motörlü çekUrmcıe ait 
6133 No. ve 8/G/ 939 tarihli ıemi 
tasdıknnmeslnı zayi elUm. Za)'lln
den yenisini çıkaracaAımdan mez· 
kllr 6133 numaralı tasdiknamenin 
hükmll olmaılıtına ilin eylerim. 

Cidenln Gible kögQnden lluı
la/a oğlu Ahmet llAKARA.CI. 

(30849) 

Sarı11er 7'apu Sicil lıluha/ızlılııı
dan: 

Bolaziçindc EmirıAn çeşme soka. 
iında bir tarafı Koru sokatı bir ta· 
rafı Necip karısı Nebiye, bir tarafı 
}''atma, bır tarafı Türbe, bir tarafı 
Çefme sokalı ile çevrili n 11. 17, 
19/l kapı No.h iki n ve bir k6fk 
rsasıoın tapuda kaJdı olmadıjın. 

dan mahallınde tahkikat ppılarak 
Mısır tabaasından Rqlt kıılan Mil>· 
rlye ve Fatma Aal• namlanaı ta 
pq senedi verilecelladen JNa IAJJ 
menkul bakkıada tasarruf iddiasın 
da bulunınlann ıo dn ıarfınd. 
müracaatlan. (30a5ı ı 
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Sabah, öğle , 
akşam 

her yemekten sor ra 

Günde 3 defa dişleriniz: muntazaman 
fırçalayınız 

·r . . . - . 
4 • 

ı ıs . Komutanlı il• Satına.ma Komıs~nu ıraıı arı ı 
ihale gunu lıılılıı \"ıkııııı);ırı Kurııutıınlı{l:ı tıağlı birl.klL•r ıhli)rtcı ı. 

çln 240.000 kilo kuru fasulyenin ll'kr:ır kapalı zıırflıı ıııiiııııkıısıı'>ı yııp ı . 

lacaktır. Zarflar komisyonıı 25-1::!-9:rn paz<ırlesi "ünü s:ı:ıl 10 ıhı \'e
rilmiş ol:ıc:ıklır. ile her kilMunun ınuh:ıııınıen fiyatı ~ irmi iki kuru5. 
lur. ilk leıııin:ılı J!'JliU liradır. lsl<'klill·ri11 lıellı .ıüıı \·e su:ılleıı bir s:ı:ıl 
en·eline k:ıdar Fındıklıda Komut:ınlık satınolıııa kuıni~)onunu leklıl 
mektuplarını \'ermeleri. ( 10028) 

* * * 
lh:ıle günli talibi çıkmayan komuı:ınlığıı lıağlı lıirliklrr ihtiyacı ı. 

çln 488.000 kilo yulafın k:ıp:ılı zarfla ınünakasası yapılacaktır. Z:ırClor 
koıni!l)Ona 26-12-939 sıılı gunii saat 10 da verilmiş olııl·aklır. Bclıt·ı 

kilosunun ıııuhıırıııııen fiyatı yerli kuruştur. ilk leıninatı 2iıG2 iki bin 
beş yüz altmış iki liradır. isteklilerin belli gün \'e saatten hir saat e\'. 
\eline kadar Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna teklif 
ıncklııplarını vermeleri. ( IU029) 

* * * 
thale günü talibi çıkmıyan komulanlığa bap.tı birliklerin ilıliyacı 

için 10:>000 kilo sabun açık eksillme ile ıııünakasası yapılacaktır. Mii· 
nakas:ısına 18/12/939 Kanun 939 Pazartesi günü saat 10 da lıaşlanıl:ı. 
cak \'e tı) nı günde ihalesi yapılacaktır. Beher kilosunun muhammen 
fı) atı 32 kuruştur. ilk teminatı 2320 lira<ıır. fsteklllerln belli •iln n 

~:ııılle Fındıklıda Komutanlık .Salınalma Komi.syonuııa gelmeleri. (9948) 

• * * 
ihale ııünü talibi çıkmıyan komutanlık birlikleri ihtiyacı için 58000 

kilo zeytin .nığı şerait ve evsafına uygun açık ekıillme ile münakasası 

.)ııpılacııkiıı .. \luhammen fiyatı 43 kuruştur. llk ıeminatı 18i0 lira 50 
ı.uruşlur. Muııııkasasına 19/12/939 Salı günü saat 10 da başlanacak ve 
a) nı günde ihalesi yapılacaktır. lsleklilerin belli gün ve saatle Fın 
dıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (99-IR) 

* * * 
Birlikler ihtiyacı için dört bin kutu yaprak dolması> üç bin kulu 

imam bayıldı, üç bir\ kulu patlıcan dolması pazarlıkla satın nlıııac:ıktır. 
Ueş yüz gramlık beher kutusunun muhammen fi)atı on sekiz kıınışlur. 
Münakasasına 22112/939 Cuma glinü saat lU da başlanacak \'C :ıynı gün. 
de ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin belli gün \'e sa:ıllc Fındıklıda Komu· 
tanlık Salınalma Komisyonuna gelıneleri. ( 103i3) 

• * * 
Karadeniz Boğazıııda yopıl:ıc:ık tamirat için allı hin lira yirmi )Cdi 

kuruş muhammen bedeli kıl melinde yapı malzemesi paz:ırlıklıı satın 

alınacaktır. Mün:ıkasasına 1G/12/!'J:l9 Cumartıı.si güniı s:ıal 11 de lıuşl:ı· 
nacak ve aynı giinde ihalesi yapıl:ıc:ıklır. İlk tcmin:ııı dört yiiı. elli lir:ı 
iki kuruştur. lsıeklilerln htlli gün ve saatte Fıııılıklıda .Koınutonlık 
Salınalma Komisyonuna gelmeleri. (103i4) 

• • • 
Rami kışlasında yapılacak tamirat için allı bin yedi yüz bir lira on 

kuruş muhammen bedel kıymelinıie yapı ıııalzeırtesi paz:ırlıkl:ı satın 

alınacaktır. Münakasnsınıı 16/12/9:19 t:umıırleı;I günü sa.ıl 10,30 dıı baş· 
)anarak \'e aynı günde ihalesi yapıl:ıc:ıklır. ilk teınin:ılı beş )ÜZ iki lira 
elli dokuz kuruştur. lsteklilerin belli gün \'C saatle Fındıklıda Komu· 
tanlık Satınalnıa Komisyonuna gelmeleri. ( I03ii"ı) 

* «· .... 
Jhale günü talibi çıknııvon Komulanlıita bağlı Birlikler ihtiyacı için 

90000 kilo kırmızı ıııcrdnıc~iıı tekrıır kııpıılı zarfla ıniiııak:ıs:ısı y:ıpıl;ı. 
caktır. Zarrt:ır komisyona 3/1/!'J-10 Çarşamba günü saııt 10 da \'erılrnış 

olacaktır. lkher kilosunun muhammen fi:ıh on yedi kuru~lur. i lk temi. 
nalı hin iki yiiz ~ irıııı dörı liradır. lsteklileriıı lıelli gün \'e saallcn bir 
saııl eV\'Cline kadar FıııdV'lıda Koıııulanlık Salıııolıııa Koıııis)onuna 

teklif mektuplarını ,·enneleri. (10327) 

* * * 
Birinci nıulı:ıbere ııla)·ı anbarlarınıla 2:>0 ar:ılıa (;iilıre birikmiştir. 

Açık arttırma ile ~atılacaktır. !\lünaka asına 3/1/940 Çarşamba günü saat 
10,30 da haşlan:ıcıık \'e aynı günde ihlesi y:ıpılacaklır. Salın almak isli· 
yenlerin Yıldızda )luh:ıbt're Alayının ahırl:ırında ml·zkı'.ır giilıreyi gii· 
rcrck lırlli gün 'e ı;J:ılle Fıııdıklıda Koıııuııınlık S:ıtıııalıııa Koınis)oııu· 

na gelnırlcri. (10328) 

ir * * 
İslanlıul Konıul:ıııiıHı Birlikleri ilıliyarı ıçın on sekiz ton yulııklık 

ol şcraitıne göre ıır;ık cksıltıne ile. satın alınacaktır. ~liin:ıka-;asııı:ı 

4/119-10 Perşeıııhc giiııü s:ı.ıl 111 ıl.ı lı:ışl:ıııar:ık \'e :ıynı günıle ıh:ı le-;i 

)apılacaktır. Reher kilosunun nıııhaınıııcn riıılı bl'Ş kuruştur. il:.: lemi. 
ıı:ıtı allınış yedi buçuk liradır. lsıcklilcr belli güıı \'e sa:ılle Fındıklıda 
l\oınıılanlık Snlınalııın komi'>) onuna gehııeleri. (1032!l) 

J Askerı Fabrıl<a ar umum Müdür Ul ü ı lAnları 
3:-J() ton llamızı Azot Ahna<·aktır. 

Tahmin edıkn lıt'clrli !l!l.000 lır:ı ol:ın :ı:11l lon Hamı7.ı Azol S ılıpıı. 
zarı A'-kert Fııhriknl:ır \'oll:ıııı:ı'-ınıl:ıki S:ılın:ıiıııa Koıııisyonuncn 221121 
939 Cuma giinü '-:lDl 14 le p:ızıırlıkl:ı satın ıılınac:ıktır. Ş:ırtnıırnesi 4 lira 
'10 kuruş mııkatıilin<fe konıi!irnn<lıın ,·erilir. hteklilerln ftı~O liralık ilk 
'cnıin:ııının rıı:ıklııızıı ,·e~:ı lıank:ı leminat nıcktulıu ile 2191 sayılı kanıı· 
ıııın 2 Ye 3 Dncü maddelerindeki vesaikle birlikle o gün \'e s:ıolle Kom is. 
yonda bulunmaları. (10087) 

.. 

Ankarapalas- lzmir 
fELEFON (3488) 

ıznıırııı ~L ıııudt:!n., eıı temı1 ve ~ıı muntaz,ını aılt

yuvasıdır. Kunt ur. ltrnıızlık. ul·uzluk aokı.asındaıı Anka 
ra 1-'ııla:mı tevkınde Jtel yoktur. 

8arıyufU. kaJur tferJJ, ffiUteaddlt Ffrl:/t.rlı OJd .• ğ<' gt. 
bı .ıefh yemekler veren ıokantayı. pas:.ahaııevı ve kı 

raa~t:aneyı ha \'ıdır 

• -~ ..... ı ~. • ,'}, ~ •• ~ • ~h·.•· .... 

Harpatademısi Komutanhğı Satmalma Komisyonundan 
l'ahıııın edıleıı lıcdcli ı:ııı lıru 111.ııı Akademi ıııiiştcııııliılıııııı lfıııııı 

ıınin:ıka.,ası ııçık eksillıııı· ile ll! Birııırikanuıı 939 ı.ırilıinc ıniis:ıılıf P.ı. 

rnrll'si ı;:ünii s:ınt 11 de yııpıl.ır:ıklır. Krşifn:ııne n• 'j:ırln:ııııesını gör· 
ıııı·k hli)cıılı•riıı lıl'r l(ıiıı, ıııiirı:ıkn~n .. ııı:ı işlir;ik eden•klı•rin ıııezkı"ır 

.ııin \"e s:ı.ılle llcşıklıı-; :\lalııırıııtırlıığuııa yıılırılıııış 975 kuruşluk 11111 

\'ııkk:ıl leınin:ıt ımıkhuı.larile \'ıldızd:ı Akademi S.ılın:ılm:ı Koııııs)onıı. 

1111 ıııürıw:ı:ıll:ırı. ( !lllO:ıl 

UeyoiJlu Crii11cıi Sııllı llııl•ıık llü· r 
/, i mllfji 11cl c ıı: 

Bryoğhııııl:ı Yı·ııişl'hir ~langasııı 

nıııııı diğer Kalkanlıoslan so'.ak 5 
s.ıyıdu ıııukiııı Hakkı larrıfındaıı ııy. 

ııi lwııcıle ııiııkiııı l\o-;l:ıntiıı, K:ıti· 

ıı:ı ve Ell·ni \'e Annu :ılcylılerine 

:ıçılo11 Bc\Oğluııd:ı Yenişehir Man. 
g,ıs.ır ıı:ııııı ıliğı•r K.ılkaıı bosl:ın so· 
k:ığıııda kain olup eski :.ı. yeni 5 k:ı. 

pı nııııı:ırıılı hanenin şu) uuııun iza· 
lesi zıııııııııcl:ı a~·ılan d:I\ 1111111 ıııu. 

lı:ıkeıııesi sonuıııl:ı ıııczkür g:ı~ ri 
ıııenkuliiıı Şii) uun izolesi ne ve ııı:ı· 

sarilin lıisseclarl:ır:ı lıısseleri nisbe. 
lin<le lahıııiliııe dııir 7/9/9:19 l:ırı· 

hinde verilen kıırıır lem) iz ııııılıke. 
mcsincc bazı esb.ıpt:ın dulu) ı nakız 
edll'IYlel(lc yeniden )opıtan duru!f• 
ııı:ıtla dara edıleıılel'deıı ı :ıcniııirı 

ikonıetgiıhının ıııedıuliyeli hasebılr 

yirmi gün miiddelle il:inen tcbliğ:ıı 
icrasına karar verilmiş olmakla mu. 
hakeme giiııii ul.ın 10/1/040 günii 
s:ıat 1U da d,l\"ll cılilcnlerden ı:ıcni· 

ııln nı:ılıkeıııcyc sciıııesi \'t·~ :ı mu. 
s:ııld:ık bir \'ekil güııdernıt•si, aksi 
takdirde ıııuhııl,cıııcnin gıynhınd:ı 

görüleceğı lclılil:.ıt nı:ıkanıııı:ı k:ıiııı 

olmak üzere iliiıı olunur. (:i08-lfı) 

Kcıı/ıkiiyıincle: l'skiidtır Asliye 
llukıık llükim/ifjlmlw: 

ir:i!!ie5 ··---
............ ····-.. ···· ······-···· ·-···-.... 51iiii5iii! __ ........ ...... ...... . ..... ...... :::::::::::: ............ ·······-··· i!!F.55ai 

BAŞ, DIŞ , NEZLE G11P, 

.... .... .... .... 

Nevralji, ktr ı 

ve bütün ağra' 
nızı aerhal 

icabında gün~e 3 
alınaba~r. 

Her ycrd<' pullu kutu 
ısra :-la 1 t<'yhıh,. 

::::::::::::a:ı:::: ·······-·········· ·······-····--····· 
. .. . . .. . . .. . . .. . 

Kurluhı')la B.ıı uııı.ııı~ c·,ııhlco;ıl Bı leı.ıkı,; ı sok ı 

\"e aıli toşlor k:ılılırım )aptırılm:ısı :ıçık t•kslllmc)C konulmuştur· 
ıııin bedeli 73i0 lira \ c ilk lcrııiıı ıl mlkları ;,:;2 lira 7fı kuru ııır. 

18/12/!'139 P:lzarlrsl gıinü snnl U le Daimi ı: ırünı n le \ ıpıl ı 
Ş:ırtnaınc Z:ıbıl \ e Mu:ıııırl"ıl ~lüılurliı ii l,oleıııimle goriilchilır. 

ferin ilk ll'rııiıınl ııı:ıl.lııız \C):ı mel.tııpl;ırile ih.ıleılcıı 8 giin C\\f 

işleri müıhirlüğiine ıııürarnatlil ol:ır:ıkl:ırı frııııt elılı) el 'csık 1 
ih:ılc giiııii ıııuo) 'en saatte D.ıiıııl ı:nciiınt'ndc hulıınınııları. (10 

llcrgiiz:ır lıırııfıııd:ın Csküdard:ı 
Sullanlepesinde Scn·ilik caddesin· 
de 10-1 No.da sakin Jlanm l\luslafıı 

ııleyhiııe ar;ıl:ın lıoşaıımıı da\'osı 

üzerine miidde.ılc) hin ik:ıınetg:ılıı. 

nın ıııe~·huliyeli lıosebile dava :ır· 

zuh:ıli ve daveliye mahkeme dh·an. 
hanesine lrılik \'C ilanen ll'lıliğinc 

karar verilerek ol suretle tclıliğat 

icrıı edilmiş ve ıııüddealeyhin karı· 
sıııı terkedip giıtiliini ikıııııe elliği 

şahitlerin şohadetile sabit olmuş 
\'C esbabı ınesnıde ise konunu mc. 
deninin 132 ,.e 1:ı.ı iincü nıadılel cri 

rııııcilıince lıoş:ınm:ı cslı:ıbındnn gü· 
riilnıek le kanunu ıııezkürun 138 in. 
ı•i ıııııdılcsine te;·rikıııı tarafeynin 
lıoş:ııımoların:ı ve nııısnrifi mulı:ı· 

kemenln nıiiddıılcyhc ııidiycliııc 

2:1110/!'139 tarihinde karıır verilmiş 
olduğunıl:ın ıniidıle:ıl<•yhin iknıııeı. 

gı\hının meçhuliycti lı:ıscbile tchlilt 
ıııakıımııı:ı kaim olnı:ık üı.crc il:ıııı 

sureti ın:ıhkrıııe ıli\·a11h:ıncsine la· 
lik edilmiş olıııakl:ı kcyfilcl gazele 

ilk dol u kumbarayı nnnkaya gfüiiriirk<'n <luychığurıuz S('\'iııc: Hk 
hı)·duğunuz sc\inçten çok daha tathclır. 

ile de iliın olunur. (30846) 

/ sta11bul /Jiirdü11cii icra !ılcnıur. 
luijU11daıı: 

938/519.& Xo.I ı tlos} ıı ile parti) a 
çevrilmesine kar:ır n·rilcrck 21i/12/ 
939 Salı giiııii s:ıat 9 - 11 ıır:ı ınd:ı, 
nıuh:ıınmcıı kıymetinin % i:> şiııı 
bulmazsa 4/1/940 Perşembe giiııiı 

ıı~ ni sualle Dolınııb:ıhçetle Fııtııı:ı 

Hatun rııalı:ıllesindc Bryoğlu cadde· 
sinde 2U Xo.lı Tanaşın ınandırrısııı. 
da s:ıtılat•ağı \':ıkıl gnzclcsiııiıı 
12/12/939 tarihli ııüshasıııdıı inli· 
şar eden ilünda yüzer lira kıyıne. 
tinde 19 hıış inekle beraber yiiz 
ıırahu beygir kübrcsi, on beş lira 
kıymrlinde bir ııt ,.e beş lira kı~· 
nfetiııde lıir el arah:ısıııııı do satışı 

ıııııkıırrcr olduğu la\'ziheıı il:in olu. 
mır. {308,3) 

s" ı ıı ıu : '4.'iı &ı 11~ 
Hıı,ılılıjh \ f'r' \ 'Al\/"/ \lathan'I 

t :IT.11111 Seşrı\nlı ı.l,ırP l'tll'n: 
Hefık A lıııırı ~en·ngıl 

Türkiye Cumhuriyeti Zi rnat Bankası para hh·iktircnlcre hl'ı· )11 kur'a ile 
k ramiye ' eriyor. 

PAHA BIHIKTIH.IHKES ZENGİN 01,.\BllılBSt:StZ. 

J{eşideler 1 }~ylül, 1 Birincikanun, 1 l\lart, 1 Haziran tnrihlerindc<lir. 

· "~ramiyelerin listesi: 

4 Tane 1000 Lira 
4 

" 
500 

" t 
" 

250 
" 40 

" 
100 

" 100 
" 

50 
" 120 

" 
40 

" 160 
" 

20 20 
J{ur 'aya Rn<'ak 50 Ura biriktirmiş olnnfor giı-<'bilfr. H<'snplnrın<lnkl pualnr bit 

içinde 50 liraılan aşağı düşmiycnler lkramlyelcıini 3 20 fnzlnsi) le nhrlnr. 

Türkiye 

Ziraat 
Cumhuriyeti 
Banka sı 


