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aarif Vekili dun sabah 
Diyarbakıra gitti 
~ 18 (Huıuıi) - Maarif Vekili bu 

9,20 treniyle Diyarbaktra hareıket etti. 

HERVERDE ~URUS Ruzvelt muhariplere bir 
nota verecek 

Vaşington, 18 (A.A.) - Ruzvelt bu hafta 
başmda muhariplere bir nota göndererek Pana· 
meriken bitaraflık nuntakasınm 300 mile kadar 
şamil olduğunu tekrar bildirecek ve bu mınta
kaya dokunulmamasını isteyecektir. 

İsine Talim ve Terbiye azasından İsmail 
Tonguç ve Hu~usi Kalem Müdürü refa

ttınektedir. Vekilin tetkik seyahati on gün 
•ürecektir. Hataya da gitmesi muhtemel-
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An karaya 
döndü 

ı 81~ra, 18 (A,..A.) -Re. 
tucunıhur İsmet lnönU, bu. 
l\' il saat 15 de Ankaraya 

det buyurmuşlardır. 
~il ıımı Şef, vilAyet hudu • ~ 
I• il.da Başvekil Doktor ~ 
ıerık Saydam ile Ankara 
a.ıısi Ye belediye reisi :Nev

~a.t Tandoğan tarafından, 
ı,11 !•ara garında da BUyUk ~ 
~illet ?ıleclisi Reisi AbtlüL ~ 
~lik Renda, Mareşal F ev. ~ 

Çakmak, vekiller, mc. ~ 
~Bl~r, Gen cll{urmay, l\ril-

M lı dafaa Veldileti .ve di -
er vcka.ıetler ileri gelen _ ~ 
~ti tararmdan karşılan • 4 

/ IŞtır. : 
~ Garda bulunmakta olan : 
ı..llabalrk bir halk kütles i · 

~S· 

~r · c ~ ~urum - Erzincan ve Sı _ f 

~;ıı seyahatinde n döncıı ~ 
ı,•ıu ~efi lıarartele alkış _ ; 

l'tıı ştır. < ...................... 
~illi siyaset 

düstoru 
'tı"ıet İnönü'nün on altı 
l-'ıl evvelki bir sözü 

Y azan: A SIA1 US ' 
~I altı sene evvel cumhuriye. 1 • 
ı\ llllrndan pek az zaman son. 

'ttkara.da Ba~vekalct maka • 
. d~ memleket in umumi vazi-

~~ hakkında İsmet İnönü ile 
) ~tt ) namına !>ir mülakat ya
l)t'tıtn; o zaman Ba§vekil sıfo_ 
ı~ ~illi Şefimiz henüz yeni 
~a.<lığı ıimendif er siyasetini 

"diyor ve diyor ki: 

~Zihinlerde ötedenberi an'a. 
~l.inde devam edip gelmiş bir 

at var: Türk milleti kendi 
ıı ' a.ycsi, kendi işçileri ve ken-di 

adanüarı ile memlekete la. 
o~ şimendiferleri yapamaz, 
~itiyor. Bu zan, bu kanaat 
Itır. Bunu fiilen isbat edece

~ .\nadolunun şimal ve cenup, 
,, it 'le garp hudutlarını çelik 

~,r ~ tla birleştireceğiz. Bunun i-
ııpV ~Ok: değil, on, on iki senelik 
J ~ııı 'lllh ldevresi kafidir. Ondan 

,~t~ 'I'ürkiye harici düşman teh. 
ıı~lrıoden artrk korkmaz. Hix 
\tı c. Yok, memleketin şimendi. 
c~ kendi paramızla, kendi 

ll)~Cğimizle, kendi fen ve sana. 
it i21a başarmak o kadar kolay 

1111' ~~.değildir. İlk zamanlarda ö
oı'ı 1~t4ılı2e zorluklar çıkacaktır. Bu 
' ~ııq ltlar bilhassa bilgi mesele
~~ cll gelecektir. Belki Türk 
~~t~l\Qislerinin yaptıkları bazı 
:"llcı lcr yıkılacaktır. Açılan bazı 
~~tl~cr çökecektir. Fakat biz bu 
~ lc~ardan yılmıyacağız. Yrkı-
~ta.-<>prilleri, çöken tünelleri 

• tekrar yapacağt'z. Hülfi.sa 
(l>ooamt.3t.;i#wüde) . 

Fon Spee'nin Tacomaya nakledilen 
900 subay ve ef 1-adı Uruguvag 

lı ··kiimetiiıce tev if edildi 
.. . ' (--r .. ~ ot;. - ,......,;- "' .:·-or.~·'::'W--C: ,,~"~", .... 

Heligoland körfezi üzerinde J "t ' . • . . " 

lngiliz -Alman tayya
releri iki saat çarpıştı 
12 Alman, 7 lngiliz tayyaresi düşürüldü 

:4.lman- 't<iı..JYare'lerine cıteJ eden . bir lnailiz 7ıaua bataryası 

( Yazıs1 5 
inci say

fada) 

Ticilret ·Vek-ili, ihtik8rla 
mücadele için tetkikler 
yapıyor 

ilk müsbet karar, 
kahve üzerinde 

verildi 

Ziraat bankası her 
isteyene kilosu liO 
kuruştan kahve 

satacak Ticaret Velcili flüJı7cü tetkikleti esna.s-ında (Yazısı 2 ci sahifede) 

Uruquay sularmda batan Alman Ttorp gemisi Von Spc:ı'niıı rıa. 
nevrasında tayyareden cı! ıı m ış bir resmi 

(Yazısı S inoiuc> 

Karadenizdeki Rus manevras• 
Torpito, denizaltı v e 

mayn gemileri iştirak eli z 
M.oskova, 18 (A.A.) - Havas: 

Sovyetle rin geçende Karade . 
nizde yaptıkları deniz manevrala
rına torpidolar, denizaltılar, 
maytı gemileri ve tayyareler işti . 

rak ctmistir. 
ManeV"raların başlıca mevzuu~ 

nu denizaltılara karşı mücad~le 
teşkil etmiş oı.duğu zannedili
yor. 

Belgrad radyosunun bir haberine göre 

~arp eden Rus asker
leri isyan etti ler 

(l:'azı.:ı·ı. 5 incide) 
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POLiTiKA: 

Avrupa da 
Amerikalı 
gönüllüler 

Geçenlerde gazetelerde §Öyle 
ltüçük bir haber çıktı: 
"- Kanad::ıda teı!cil edilen la

talara Amerikalılar gönüllü ola. 
rnk kaydolunahileceklerdir. " · 

Kanadada .demokrasiler nam 
ve hesabma yapılan hazırlıklara 
Amerika tebcasınm iştirakine 
müsaade edilmesi, Amerikanın 
demokra:ıilere kzr.ıı duyduğtı P.ir 
aeınpatinin sadece if adeıi.ııden 
nıi ibarettir? 

Amerikayı Bahrimalhitleri. e>. 
tesine Uzanmı§ bir anglo~ 
kolu telakki edenleri büirük bup. 
le bu büyiik devletin aldığı va. 
.ziyet de davalarında haklı olduk
larını göstermişti. 

Bence, Amerikanı:n demokrasi. 
lere ıempati 1ı&temıe1üıin tebi:· 
bi aadeCe eaki bir kültW!- i.rt:Çıtı 
değildir. Vakıa Amerikada muh. 
telif milletlere mensup inaanlar Amer-. tipi diye bir kalıba dö
külmekuıdir. Bu tip de Balııi
muhitler ötesi lngllizliğini oL 
dukça muhafaza ebnektedir. 

Fakat Amerikanın 939 harbin
de demokrasilere Mrih taraftarlı. 
ğını icap ettiren ıebepler araun. 
da demokrasilerle Amerika ara
sındaki hukuk, ikbsat, maliye, 
felsefe anlayışlarmdaki yakınlık 
yani demokrasi fikrindeki ittirak 
old°'u gibi bilbuJ(l Alnerikamn 
iktı~ bünyesi bu yakınlığı ic:ç 
ellİrmektedir. 

Amerikanın ilctısadi bünyesi 
bugünkü haliyle ipizlik, ve hzla 
mal davaaiyle hülua ~b.ilir. 

Amerika bitaraflık kanununu 
tadil ederek ~vrupayı kendisine 
biJ' pazar haline kOJ'du. Bu paza
ra ıpal ıevkedebilecek mi? Bu pa. 
zardan cldqi ıurette iJtif.de ede. 
cek mi? 

Bmıu za.'llaD P,terecektir. 
Fakat bitaraflık lwı~u tadil 
edc.-dc kendi iktısadi biinyesinde
kj bozuk taraflardan ~ ~ 
iınkanmı buldu. 

Amerikada ~ci ~ • · 
liktir. ltsizlet' dilft)'Mllft tJlı:: 
rafında kendileriııo !t bulmak L 
çin her ~Pa ı~ ~yette
dirler. Bunu laken* ;.ıi~
dıu f .leri beıeı- tarihi~ ... · . .a. 
bitiremiyor. 

~'~·ikncfal4 .iftfa Wr ıı ..ı... 
•ı bulmak lizıDiclir; ~ 

Harp '1u ıahWdan biridirı 
Kaııada4a tetk,il ecfiJecek lqtalara 
'.Amerikalıların ıönüllii yaıııı.ı... 
Lırma müsaade edilme.i ~ m
dcn önce iısizlik davasJQJp i~ 
geçebilecek bir teıı:lıbir olduiu i
çin hoı görülmüıtür. Jlu ~ye. 
tin iiaba Ç!)h inki.-ı ·~ ~ 
muhtemeldir. 

Harp biraz ,daha uzayacak o. 
luı·aa Amerikaclan A~ya ııö.. 
n üUü kafilele~ Amerika büQ
mf:ti bitanı.flığµJs pıpbafaza ~ 
'de gelmekte devam ~ilir. 

Demohnsiler ~ ~ 
yalnız bam ma~cle 1:• pıam.uJ eı
ya için değ'J, incan balıunnulan 
Ga b;r d i,)O nzifcsini JÖrecek 
ikbsadi ıartl.ar i~edi.r. 

SAPRI ERTEM 

iYirmi yıl evvelki v.1a. ._.. ........................................ .. 
dJ BirinclkAn•1n ıoı" 

Yangın mahalleri 
Şelıremırneti harik koıuisyona. 

ur.un müudcttenberl yanııııı mabııl. 
Jcrinin h:ırilnsını tanzim etmekle 
mc~guldür. ls!anlıulun yeni ~ekli ve 
Umanın me\ kii ı.:.ııar!.J ş ... ... , .u .. 

ah:ıliye mesken inşası içiıı mu.san. 
de verilıııiycccklir. 

İsl:ınbulun evvelce tanzim olunan 
bir h:ırilası ile vücude getirilen 
rchlıerler gayet güzel bir tnrzda 
tıılıolunm:ık için \'i~· n::ıy:ı s5nde • 
rllmişti. Alıv:ıli hazıra dol:ıyısile 

tab'ı ikmal olunan rehberlerin \'i • 
y:ın:ıd:ın celbi te::ılıhura uğramakta. 
"dır. 

Salı \ Çarş a m ?1 

19 t Ki"'. 20 ı_ Kin_t 

8 Zi k.ı.Jı; ı 

Ka•anı 42 

'I Zı lka:le 

1 

Güneşin 7 20 2 39 7 22 2 391 
doğuşu 

1 
P.Şle 12 11 7 28 12 12 7 2S 
lkindl 11 31 9 48 14 31 g 48 

! 
Akşam 16 43 12 oo 16 43 12 oof 
Yatsı 18 22 1 39 18 22 l 39 l 

• fmsak 5 34 ı:ı 61 i 3'i ıa 51, 

!-..-~--------------------

!Ecnebi ve ek 
öğr~tmenlerini 

Ticaret 
dünkü 

Vekilinin 
tetkikleri 

i.injversitgde iktJ- 1 

sad günü 
Gençlik abideye çelenk 

koydu; muhtelif 
hatipler söz .aöyledi 
Ekonomi ve tutum haftası mil· 

rıasebeWE) f.stanbul Unlveraitesi 
gençliği bugün bir iktısat günU 
tcrtib etmişlerdir. Talebelerden 
seçile,ıı bir grup toplantı başlama
dan önce Taksim abidesine glcle. 
rek ı;elenk lıoynı~tur. Univel'Jfi. 
tedeld törene hazırlanan program 
mucibince ııaat ı '1 de merkez biııa· 
•ı iktısat fakültesi deıııhanesl aa
lonunda. bqlamnı§tır. Evveli tale
be, hep bir ağızdan istiklal mar • 
şmı söylemi~. bilahare Rekt15r 
Cemil Blüıel kÜI'fJüye gelerek ilk a
Sılıl aöylevinl vcrm!§tir. Rektör 
yerli mallar haftasmm chemmlye
tinl, memleketimizde bu haftaya 
verilen kıymet hakkında ,hitabede 
bulunmu3tur. iRektörU müteakip, 
İzmir mebusu, ulusal ekonomi ve 
tutum cemiyeti reis vekili bay 

Rahm.l (Yerli mahsuller) mevzulu 
bir konU§Dla yapmıp, mahsulleri. 
mizln değerini anlatmı.,tır, Profe • 
eör Dobresberger de; (Milli eko· 
llODıbWı µıJdpfmda tasarrufun ro
lil) mevzuu etrafında çok kJymet
Jl ılSzler aöylem!ttlr. 

ProfealSrilıı söyJevinf, iktmat ta. 
ldlltesl dördüncü amıf talebesin
den Uff:t Oruı, lldncl smıft.aıı 
Mehmet tnuı;, bhiıı.ci ıuıuftaıı Ned
ret Kocaoğlunun hitabeleri takip 
.,~. ~~ .qJHH 4! ffftijte 
Dekanı bmer CelAI Sarc bugünün 
ebemmlyetW ve gençli~ ekono
aıldeld rolilnU tebarüz ettlnnil ve 
~tıyl!- aon yerilmiftir. 

~rifte Y~ni tayinler 
~ldarı kurtarma YoJ"du 

mUtehassıa doktorluğuna Bakır
köy ~uı akliye hastanesi 
p:ıU~~larµıdan N!ca.ti Kip, 
~ Jnilqijı-Jü~e Corum maa.. 
ril ınlldij.tj! N~et Köse. tStaiı... 
'blil Maarif m.ildllr muavini 
llJlıttiniln Gazioamanpqa prta. 
okul müdUrlilğiiJıe tayin edil -
ıııesi dolavlaile açık kalan mu. 
avinliğe, Gala.ta.su-ay lisesi Pğ. 
retmenlerinden Vahi Oktay ta.. 
yJn edilmişlerdir. 

Fikreı ~d•v 
Bfr kaı; giln evvel Alıkare.ya 

gitmif olan Cumhuriyet halk 
partisi İstanbul ~jli.yet idare 
heyeti reisi Tevfik Fikret Sılay 
dUn sabah oehrini~ dönmli6-
tür. 

o 
Tak.İn} re Halkalı 
ıulan ıslah edilect'k 
Istar.bul belediyesi Taksim ve 

1 
Halkalı suları hakkında Anka -
raya bir rapor ~öndermiştir. Bu 
raporda bu suların JSlah edilme. 
.sinin mümkiln olduğu, halkın bu 
8Ulardan terke'\ gibi lstifade e. 
dobileceği bildirilmiştir. 

---o--
Askere davet 

Fatih Askerlik §1.lbeşinden: 
1 - Şjmdiye !tadar hiç as. 

kerlik etmemiş cezalı, cezasız 
tebdili havası hitam bulan ve 
geçen celplerde sevk artığı bıra
kılan iki senelik hi1.ınete tabi 
316 • (334) dahil doğ. (Topçu), 
(Muhabere) ve (Nakliye) sınıfı. 
ne. mensup efrat hemen sevke. 
dilecektir. 

2 - Taşrada bulunanların as. 
kerlik kanupunun 47 maddesi 
mudbince bulundukları mahal. 
lin askeriik ~ubesine müracaat 
etmeleri lazımdır. 

3 - l3u cel bt.e bedel ka.bq\ e. 
dilmez. 

4 - TopJanma gilıij 26-12-
939 salı sabahı saat 9 d14r. 

5 - Mükelleflerin püfus hU. 
viyet cüzdanları beraberlerinde 
olarak ta.vin olupa.n günde §U
bede h&.ZU' bul~ılan ilin o. 
lunur. 

Nazmi Topçuağlu 

Muhtelif ticari teşekküllere 
1 
Üsküdar ekmekleri 

niç n bozuk 1 
mensuP heyetleri kabul etti 

Pilıı §'b.rimize gelen Ticaret 
Vekili Tojçuoğlu dün sabah
tan itibaren ~hrpna®ld tetkikle-
rine başlaml§tır. Vekil sabah saat 
10.30 da mıntaka ticaret mildürlil
ğünc gelmiş, ilk owak Osmanlı ve 
İtalyan bankalan mUdürlerile gö. 
rilşmti§tUr. NNmJ 'l'opçuoğlu bı.ın· 

dan sonra tiftik ve yapağı illJ'a
catçılar Birpjinip. idare lıey,etJ 

toplantısmda bulwımuş, pj,rlj.ğln 

çalışma esaslan üzerinde direktif. 
ler vererek bu teşekkfililn nıaksa
dmı izah etmiştir. Vekilin öğleden 
aoııra tetkikleri daba mühim ol
muştur. Yq meyva ve sebzo <ko. 
operatlfi mildir! kendisini ziyaret 
ederek yaş meyva ve sebzo ihra
catımız hakkmda ~endisine ~ft
~t vermiştir. Ayni zamanda bu 
maddeler Uzerindeld ihraeatmııznı 

arttınlma.şı işi üzerinde alma.eak 
tedbirler de görUşUlpıUttlir. 

Bunddn ŞQ.nra liman qletıneleri 
umum mildllrtl Raufl Manyas ve. 
kil tarafından kabul edilmlştir. 

Bu sırada yerli v~ur armatör
leri vekilin ~mda toP.lanmıı • 
Jar, harice vapur işletebilmek me
J>elesi etrafrr.ıda görü!müşlerdir. 

&oır günlerde ecnebi vapurla -

rının limanlarpnıza gelmemeleri 

dolayısile ihr;lcatı müşkül vazi -
yete ı;r~n ~ddeleriaüzin yerli 
vapurlarla ihracrnın temini hak -
kında ba~ı kararlar verilmiştir. 
Yakında bu karar tatbik edile -
cek, ihracatımu: ecnebi vapurla -
nn elinden alınacaktır. 

Armatörlerden .sonla ır.anifatu
ractlar vcJöJi ziyaret eqerek son 

~tikir v~iyetlcri üzerinde iza • 

hat vermişlerdir. Bu arada ma • 
kara buhranı üzerinde görüşill -
müş, İtalya Vf! Rusyadan maka· 
ra gelmediği anlaşılll)ıştır. 

Bu yolda ne gibi tedbirler a
lınması lazım geldiği hakkında 

tUccarlarrn fikri alınmı§tır. 

Diğer taraftan yumurta ihra
catçrlarr da ticaret vekaleti ih • 
racat;ı teşkilatlandırma müdürü 
Serveti ziyaret ederek vekile bil
dirilmek üzere ıbazı temenniler -
de bulunmuşlardır. 

Yumurtacı}flr bilhassa 936 se -
nesinde ispanya ihtil5.li başladığı 
zaman bu memlekete sevk ede
rek İspanya hükumeti tarafından 
müsadere edilen mallannın bala 

( nmırrrm !i i:n Md<' l 

Emekli öüretmenlere mesken 
bedelleri haziranda verilecek 

1932 ders YJlma ııit nıtlterakim mesken b~ellerinin pon kalaıı 
dört aylığının öğretmenlere tevzi edilmesi için alfiltadarlara tebligat 
yapılmıştır. Buıı<Jan bqka öğretmeıılere fimdiye kadar ödenmiycn 

teçhizat bedelleri de yajunda verilece(ıtir. Meslekten ayrılmış öğreL 
menlerle tekaüde s~nedilJıml 01" 11ıut1'll öğretmenlerin 932 yılına ait 
ıncsken bedelleri 91.Q yılı bUt.çeeUıe lıoıı'ınuıtur. Bu gibi öğretmenler 

alacaklarmı h~p bııtmcla alacaklardır. 

1 Ki A HABERLE;R 1 
Şehirde: J lalip olınuş ve niklihları kıyıldık • 
* K d 1 ,. .dd tı· b' 1 tan sonra mevkur .serbest bırakıl .. 

ıra eıı ı,.e ıı e t• ır ırtı. wışlJr 

pa başlamıştır. Ufak deııiı asııa .. * l~ınirde tfilün satışlım devanı 
lar~ Kavakla demirlemek ~ecburr. etmektedir. Tütün yetişen yerlerde 
ptınde kalmı,lar, Karadenızeı çıka. satılan yeni ıııqh:ml ı• rnilyoıı kilo. 
m::ımı~lardır. . dur. 

* Son *'Jh ay zarfuıda bpl~ı:tıye +:- Vakıt vakıt zelzele hareketine 
memurları larafındaıı H2Q fıclıt m:ıruz kalan J)ikilinin şimdiki ha. 
maddesi nüınunc;ii alııımıı, bunlar_ rHasilc ıniistaklıcl plılnınm yapıl -
dan 78 zj bozıık, f 7f2 si de nüınu. ması için Kızılay Cemiyeti 1500 U. 
neye muvafık Çfkmııtır. Uoıuk rl4 para göndermiştir. 
maddeleri •atanl•rdaıı U kişi ıµall. * Dir müddeıtcnberi 4nkar~da 
~emeye verU~ifljf. Wanisaya ait işleri yoluna koymak 

938 senesi ıarluıdı ise: 80&8 sıda 
m:ıddesi nünıunesl alıamıı, bunlar. üzere bulunan vali Faik Türelinip 

bu bııfla döııeceAi bildlrlli)·or. 
dan H95 ti bozuk rıkmıştır. · * Soıı zamanlarda lımir nunta • 

Memlekette: • 
* Mıntaka Uman reisliği Silivri 

limanını 10 bin lira s:ırfile ıslah 

etmeğe karar vermiştir. Limana bir 
mendirek yapılacak ve sahil temiz. 
lcnecektir. 

* bmir~e kuru rqeyyacılnr ihr-... 
cat birliği toplanmış ve yeni yıJ 
b!ilçesi tetkik ye tasdik olımıuuş • 
tpr. 

* C. fi. Partilinin tertip eyJedi~i 
seri konforanslard::ın jkincisl 1s -
kenderun Hal~cvJ ıalonupda veril
miştir. Dil, tarih, cOll1\f:Vtt fol\üllc. 
sinden Dllapar'ın Mpın Irk \ 't: ll11. 
tay Halkevl auıvzulu bir ~onfı:ran. 
sında vali Ş. Sökmcnıüer ile Parti 
müfettişi, memurlar, liirı:tnıcıılFr 
ve kalabalı~ ~Jr ~hılıı1l~l ~µnesi 
hazır bulunmuıtaır. 

Konferaııı ~MJilk ~if ·~~ 11• 
takip edUnıl• v~ çe>k befenU'1ılttir. 
Aynı mq~satla ffatayı ,,ımJt qJan 
proresör •~ihn~~ıOr fi@ fttı~ııi .. 
yede bir koqf,r•R' f•rccekJlr. 

* lzmird• ~ıım•teıJıq ~~ıımpa 
tlbi Kurµdmı \öf9Hil' ~Jfff ı;,n. 
neti kaçın~ klrl•l!• Mt~m•l PeJıısı 
kımunea muhalııeını e~n·•-ftwfll. 
)Jehmet ttrlettlll kırla nı,ıırııtlt 

kasında şap hastaJıil JiQrlilmeae 
ba§lamıotır. Hastalık kqyunJar arıı. 
sıııda yüzde 40 telefat vı:rmcktedir. 

* Ayvalıkta Z:!ylin muhsulü iyi 
olmuştur. Yağ fıyatları da günden 
güne yükselmcl;tcdir. 

* f3alıkesirde nıcrk za hqslı kPy 
muqtıırlnrı valinin rifaseli allınqa 
topl:ınmışiardır. Yeni sene z:ırfın. 

da Balıkesir k:ızıılarınd:ı )'Ol inşa • 
sına geçilecek ye yeni fidanhldar 
aı;ılacaktır. 

~· Sivas valilli:ıine tayin edllen 
l{ars valisi Akif Eyidoğan v:ıztre • 
ııindcn a~ rılınp; v~ bu ıuUnascbctle 
uırefine ıao kişilik bir Ç~f zi~ıırcli 
verHml~ir. * Beden Terbiyesi Direktörlüğü 
lkinciklnundq Uhutııida J>lr kayak 
kJJrsu açacaktır. ~una kıtı fazla 
yjll:v~tJcrdcn millchassıılar sqnde. 
rit~c:ı:ktir. 

it lntıisarlu· l<ıareıl lzmH merkc
ıl Hı kö~leria<hı tQUlıı Upiaip mü. 
ııu:aalt bir tıalp kpnulıuaaın• k• _ 
rar "•rpılştlr. pu itiparla bu kliv • 
lere u:vtıı.tıı bir tolıum' ttpi Je&blt o
lunacAklır. 
* l'•R! fa1uarp.q postanesinde 

bt~ıp J'lcr! ~buk ıırnımektedir, 
Bu ilib:ırlıt lıııfü çok memnundur. 

Fırıncıların şirket 
kurması buna sebep 

ol mut 
Usküdar parti kon~iııde 

Üsküdar ekmeklefinin bozuk 
çıktığından ~ikŞyet edilmiLJt;ir. 
Vali ve belediye reisi doktor 
LOtfi Kırdar bozuk ekmek çık. 
masmm sebebini tahkik ettir . 
miş, Usküdardaki fırıncıların 
bir Şirket kunnalarınm ıbuna 
sebep olduğu anlaşılmıştır. 

Üsküdar kaymakamı bu hu. 
susta tahkikat vapm,ktadır. 

Ankarada bir tek 
nik okulu kuruluyor 

Mektep '941 yılında 
açılmış olacak 

Günden güne say,ıla.rı artan 
fabrikala~ızııı ve diğer endüs. 
tri müesseselerimizin teknik 
kadrosunu hazırlamak üzere 
yµrdumuwa bir yüksek mekte. 
bln kurulması, esas itibarile ka. 
rarl::ı.ştır,ılmış bulunmaktadır. 
Haber aldığ-ımıza göre, bu mak. 
satla alakalı vekaletler müınes. 
siUerinden mürekkep bir komis. 
yon çalışmalarına b~lamış bu. 
lunmaktadır. Bu tesis için Mec. 
listen tahsisat iıtiyecek olan ka. 
nunun avan projesi bu komis • 
yon tarafından vücude getirile . 
cektir. 

Verilen maHlmata nazaran bu 
yüksek mekteo An.karada kuru. 
lacak ve teşkilat itibariyle Ber. 
lindcki me~ur TeknjlJe Hoch. 
·lfCbule'ye beıı.yecektır . 

Beriindeki bu yüksek mektep 
dünyanın her tarafından· gelen 
talebeleri vüksek mühendis ye. 
ti~tirir. Bir çok Türk gençleri 
de burada tahtdl görmüşlerdir. 
Ankarada açılacak olan yükllek 
teknik mektebinin tam teşkilat. 
h olacağı ve 1941 den yılma ka. 
dar yetiştirileceği z~Qlun _ 
mı!ftadır. 

---0--

Arjar:"ne ce\'İz ihr•cı 
ıerbe.Jt bırakıl-11 

Arjantine ceviz ve fındık ib. 
racatı serbest bırakılpuıtJr. VaL 
nız Arjantinfn bize göJıderdiii 
mallar mukabilinde 1evkivat ya. 
pılacaktır. Zeytinyai. Ustım iQiD 
de muayyen nlebeUer ka.b\ıl e. 
dilmi~tir. 

Laıti~ ftıbrikatörlerjnin 
bir IJlÜr,.caati 

Lbtik fa.bı-ikatiirleri dün mm. 
taka iktııat mUdUrlil~de bir 
toplan~ yaparak bari~en kau. 
çuk getirilmesinin temiııi il;in 
görU~üolerdir. FııbrfkaU$rler 
Vekllete mUracaa~a karar ver. 
miılerdir. 

---o-
Kasap djikkinl~n teftit 

edildi 
Belediye Sıhhat mUdUrU Os. 

man Sait dün !Caraköyl~ Tol'M1a
ne arasındaki kasap dÜkkfuıla. 
rıpı ~fti~ etmıştir. 

--u--

Ebeler sıhJıat 
dairelerinde bl!!ıma~k 

Belediye ebelerinin bundan 
sonra lf;avmakamlıklarcbki s1h. 
h~t dairelerir.de buhınmatarı 
kendilerine blldirilml5Ji;fr. Ebe. 
ler şimdiye kadar evlerinde bu. 
lunuvorlar, icııp etti}cçe çağırılı. 
yorlardı. 
~ 

iki yaralanma 
Galatada Dei?irmen sokaı?ında 

Cavidanm evindo Qturau Behzat 
isminde bor coetık dün merdi. 
venden di.1,..c:ıCre~ vücudunun 
muhtelif yerlerinden yaralan. 
mıstır. Bµnde:n b~ka Bcykpzd~ 
Is?ıakağ:ı ma'hallet:ıiııde ot~arı 
kundura fabrikası amelesinden 
Tekirdağlı Orhıpı dün sabah 
fabrikaya gitmek Uzere yoktıt
tan i!!erlten a.va~ı kaym1'. dii'9 
mücıtfiıı. Orhanm ff'.R a~ 1"· 
rılm!ş, lıastaneye kaJdrrıtmış .. 
hr. 

ders sa~tl'rt 
Jatanbulun muhtelif 

ışl6ri etr@lmda. Maarif V 
ıle t~ etmek il.1.ere 
ya giden Jı;Jtanbul M~. 
düril Tevfik Kut'un şe 
löndüğünü yazmıştık. Bay 
fik Kut Ankarada bu ~erf 
.laşından itibaren tatbik 
·ı.ıekte olan ye.nt tedrisat . 
nin İstAnıbuldaki tatbik vs.ıı 
etrafında Vekilliğe izahat . 
miştir. -Bundan başka ecnebi 
ekalliY.et Qkulla.rmda haf 
Dir öğretmene 24 saatten 
derı verilip verilemiyeceğİ 
selesi etrafında VekillikteD 
direktifler almı§tır. öğr 
!erin gerek resmi ve gere 
kalliyet okulalnnda okutt 
ders saati mecmuu yi.nni 
dü MmJYacl.kur. ~ğret • ._.,..,-.
resmt okullardaki ders saa U 
ne ilave olarak yaptıkları ~ 
lea saatleri bu hesaba dahil 
mıyacaktır. 

Oeküdar meydaJd 
Üsküdar mevdarunm 

İ§i devam ediyor, mey 
sut kaldırılarak ~eni.il 
ne konacaktll'. 

-0---

Bir motör devrildi 
Cibalide otura.ıı t.s.aıa.11. 

r:il. Hamıt isminde üç ark 
Cibalid~ bir $a.11cW kiralrYf 
Qoğaza ~k~ıthırdır. i'old~ 
rek cekmekten vorulunca ssJl. 
h Şileli Alımedin Kanat isıJl 
deki motöriinün arlcasına. b 
lamıtılaribr. Sandal Eın 
önlerinde akıntının tesirile dd 
rHmiş, üç arıka.dq cieni:re 
nıüşlerse de motör tayf ast 
rafından kurtarılm1glard1r. 

--o--
M. Turhan Tan 

Maruf muharrir M. TU 
Tan'ın r~hatsız olduğurıu 
sürte haber aldık. Kendisine 
cil _şifalar dileriz. 

Mebus rsalib Bahtif 
hakkında 

Ankara. 18 (Hu81t8i) -::;. 
,nalden su · u İstanbul -
Galip Bahtiyar Gökerin t 
masuniyetinin kaldırılması btJ 
kmda }lükCımetin müracaıı 
tetkik eden teşkilatı esasive '= 
cümeni takibatın devre so1l 
na bırakılmasına karar verıı1 
ve keyfiyet umumi hey.etin 
vibine ~dilmiştir. 

--0- • 

Telgraf reis muaviıı' 
müfetli§ ol,.Ju 

Ankara. 18 (Husu.<ti) - 'l'~ 
~af i§leri reis muavini Hi~ 
Teke-btt. tele/on müf ettişlıftr 
naklen tayin edilmiştir. 

Millet M~ dünJJ 
toplantısı 

An1•ara. 18 (A.A.) - ~~ 
Millet Meclisi b~n Do~ 
Mazhaı: Germen'in başkanlı'5~ 
da toplanmış ise de. ekserı ,. 
buluıunadıiından cebe aç~e 
mıştır. Meclis <:arşamba r· 
toplanacaktır. 

--0-

Demiryollan umud.1 
müdür muavinliiİ 

Anka1'11, 18(H~)~ 
Devlet Demiryollan uıtı..iid 

müdür muavinli~ne aoku~ 
işletme mUdürU Kemal TOl'f"'" 
va tayin edilmiştir. 

lzmitteki 
bmit, 18 ( Huav..si ) - 1)01111

11 

bahçe izdiham hadisesi ~aııı: 
~emesi şahitlerin if adelerı •ı 
nüz srelınedi~inqen bu ayılı 
sine bırakıldi. ~ 

En ~o~ru takvj"1 
Onu, iki haft,. •anı' 

ucuz biıı bedelle 
edinebilecekaini21 f! 

940 yılı fçin timdiye ı.ad4rvl•' 
~arılan takvinılerdı; yanııştı4,, hulunılujtun~ flair birkus." gOP ,ır 
heri ııalıihl~·etll zatlara alf"n S"~ 
lerd' yazılan şilcA~etleri qkLJP' 
nuıclur.. • ı~· 

Bu J·anh~lı~ları düzelt"1•" ~ 
tek çare hir başkp, fakat do~-~ 
takvjrn 'Jırıaktır. Bu doA~ ~ 
rnl ~e VakıJ mıtb~~" ha~ırJ':SJ f 
flct h4{la ).•~!' ~eklertnlf· r:tt 
~m; bk beıtellc ~ı:ltnı:bllıc•lılll\ 
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Sovyet -Fln harbi 
olan'!a ~uların'!-a Rus kıtaları Şimal 

1'116tf1Am hır nehır deltası üzerınde 

JGörüp düşÜf!dükçe 
Teknenin ıntiharı 

İPierine köprülerle bağlı küçük mıntakasında 
u:~~~~!~.p~~~.u_ı~~t.~~~tor!~~~~~i~eni~ ilerliyor 
ııı, kızgın bir kum sah_ Ye büyük servet kaynaklarına B •• d ı N 
bi sarartmıştı. Şurada ,maliktir. Az k~vvetıc bUyUk U yuz en sveç ve or-
bir kaç çalı ktimesi nufuzun sebcbı de adalet ye 1 

rl>Tyordu. BUlUn sahil: mtistem~eke ~alkının . hukuk veçte endışe artıyor 
~ Vahşi görUntiyordu. Ye izzetı nefsı~e, kendı v~tan-
Pzdi ki, bu çıplak kum. d~şı kadar htirmet ve rıayet 
arkasında bu dikenli .göstermekte olmalarıdır. Bir 34 s t k h • d"(d" 
l'ığınları~m biraz öte • CaY~_lr'.. bir Holandalı~a yaba.n. ovyet an 1 ta rl p e 1 1 
>tı:o.sterdam yardır. Dı .. cı gozuyle ba_kmıyor, onu, lS. 

bakarken sahl1in ufuk. tismar~ gel~ıış bir.· sömUrticü Helsinki, 18 (A.A.) - Uzak ı Hükumetin takip ettiği kat't 
dar deva~u g-ilıi sahra tclakkı et~llyor. Bılılkis refa - şimalde cereyan eden askeri: ha- bitaraflık siyaseti aleyhindeki ce
or, her şcyçsu ı;athın. ha, medenı~ete k~vuşturan bir rekat hakkında verilen haberlere reyan "Şimal memleketlerinin 
tıcta kaybolup gidiyor kurta:ıc~ dıye mınnet ve şük- göre Ruslar, son günlerde efrat hürriyeti'' parolası altında kuv-
aıbuki bu toprakları~ ran. ~~~sı besliyor. Mtistemlc • ve malzeme bakımından mühim vet bulmaktadır. 

li' 'bir cihan, bir dUnya k:cılıgın ~uhunu anlıyan belki miktarda takviyeler aldıktan son- Harp ~idd<~tıe <le\'ıun e<Uroı· 
l:o.dcn sonra. ahiret gi- bır tek mJllet llolandalılardır. ra tekrar taarruza geçmişlerdir. Oslo, 18 (A.A.) - ls\'eç a -
Şer iı;lndc bir dUnya.. l~tc n:ustemlek_~cilikte sır de. ,Düşmanın adetçe üstünlüğü kar. jansmm l•'inlA.ndlya hududun-
l'anın da tistUnde fev _ dıklerı budur; ust tarafı, ceb. §ısında Finlandiyalılar küçük daki muhabiri bildiriyor: 
~bir cihan!.. re, kuvvete d!~!nır. Salmijaervi şehrini terketmişler Kudejanide Ruslarla Fin -

limana girerken, bin ve ş.ehrin cenubunda müdafaa 18.ndiyalılar arasında dün bU • 
~Sisıı t var, insanın zihni, Roterdamda, gece tayyare ımevzilerine çekilmişlerdir. Fin. tün gece şiddetle devam etmiş 

1lsturlar karşısında gL baskmlarına karşı müdafaa landiyalılar, Sovyetlerin uzak şi- ve şimdi de devanı etmektedir. 
1Yor; yüzlerle otomatik tecrlibeleri yapıldı; bliyUk pro.. mal mıntakasmda ilerlemesinden Sovyet kıtaatı şimdi Norveç 
tıu tlirlü tahmil ve tah. jektörlerle keşifler icra edil. endişe duymamakta ve takviye sahilleri boyunca Finlandiya 
ıtasr, çocukların meka- di; ıırojektiller atıldı; gUzel kuvvetleri sayesinde bu ileri ha- arazisinin bliyUk bır kısmı iş -
•:tları gibi, iptida 0 ka. bir naHt donanması seyrettik. reketini durdurmak ümidini bes. gal etmektedir. Fakat azim 
it g-örüntiyor; fakat Her halde bunun hakikisi lemektedirler. Buna mukabil bu zayiata uğramıl?lardır. Ancak 

~ıbı ecsam, kendi ken • bu kadar eğlenceli olmasa ge. taarruz, hareketi İsveçlilerle Nor. imha olunan alaylar yerine ta_ 
:ekcto gelince, insan, rek ... Fakat biz çok eğlendik; veçlileri endişeye düşürmektedir. zeleri ikame olunmaktadır. 
eşerin cemadata inti _ gece yarısından sonraya ka. • İsveç ve Norveç, Rus kıtalarının Cumadanberi Sovyet ordusu 
ilini tevehhüm ediyor; dar çok neşeli saatlar geçti. hudut istikametinde ilerlemeleri- mütemadiyen cenup istikame. 

: bağlı gibi, yüzlerle Hanımlar da inandılar ki, 'ha. ne karşc hulfodun bazı noktaları- tinde zorlamaktadırlar. Elli 
anda işliyor; sanayi va muharebeleri hakikaten bu nı son giinlerde takviye efradiyle kadar Finlandiya askeri bit -

1
• bir anda dünyanın kadar eğlencelldir!.. Tayyare. ıkuvvetlendirmişlerdir. kin bir halde Norveç lıududu-
lla dağılacak olan ge. cilik heYesi, Leyi~ Hanımdan FİNLER DAHA FAZLA KAR nu geçmişlerdir. Bunların si • 

t 11vzi ediliyor... başlamışdı: YACMASINI BEKLİYOR Ia.hları alınmıştır. 
~ aıtıa ve hayale •gelmez - Neden olmasın? .. diyor • Bern, 18 (A.A.) - Havas a- KUçük seyyar Finl~ndiya 
rin bayrağını taşıyan du. Kadından tayyareci yok jansı bildiriyor: müfrezeler!, ormanlarda dağı. 
il l'astgeldik; zannettik mu?.. Nouvelle Gazette de Zurich'in !arak yol kenarlarına gizlene
a eınıilel bir sergideyiz; - Erkeklerden de tayyareci Stokholm muhabiri, Finlandiya. rek hafif toplarla ve mitral • 

1
ll. arkasında dllnyanın var ama, ben, yangın kulesine lıların, daha bol kar yağmasını yözlcrle Sovyet kıtaatını imha 
tı>maşa ediyoruz.. bile çıkamam... sabırsızlıkla beklediklerini haber eylemekledir. Baskına u~ra -
erdaın limanı yükledi • Hikmet Hanım: vermektedir. Memleketin şimal yan 700 Rus askerinden tek 
~a. ihtiva ettiği atelye- - Ben tayyareden hiç kork. kısmındaki göller, şimdi Sovyet bir klşi kurtulamamıştır. 
tezga.hlara nazaran bir mam doğrusu!.. tanklarının geçmesine im.k~n bı. Fin (,.'Ocukları ts,·et;c 
ll'ılara ayrılmrntır. Kö . Şan Hanını, o, esasen Al • rakacak kadar donmuştur. Bun- n~ı1.lol unııyor 
:diğI hububat 'yllkledi • manyada sporcu yetişmiş .. A • ların geçmesine meydan verme. Belı; .• .ı, ıo (Uaclyo) - ls-
ti eşyasının tahmil e • lışmış da, bir bahsi mtinakaşa. mek için bir buçuk metre daha veç hUkümetinin bir teklifi ti . 
~QrJcr hep ayrıd,ır. Li .. ederken, gözlerini acar; kızar. kar yağması lazımdır. Buna mu- zerine Helsinki ve civaı·mda 
ır kısmı gemi inşaatı. sa insana yumruğunu göste • kabil, göllerin buzu, Finlan-diya bulunan lıU tUn Fin çocuklal'I 

kı nu balıkçılığa , .e bir rirdi. İçlerinde galiba en za.- ordusu için istifadeli bir n okta İsveçe ırnklcdilecektir. Çocuk. 
os ta vapurlıtrına tah _ yırr bendim. KUçUklUğUmde a rzetmekte<lir. Çünkü buz saye. Jar harbin sonuna kadar ls -
llıiştfr. İnsan ıcerilere hatırlarım. Bazan çitlenbik a. sinde, göller mükemmel bir tay. veçtc bulunacak ve !sveç hli • 
, bir tuzak i~inde kal_ ğacına çıkardım da inemez • yare meydanı hali almaktadır. kümelinin misafiri olarak ka. 
l, bir daha. çıkamıyaca. ı dim; babamın askeri gelir.;.• Diğer taraftan, aynı qıuhabir, lacaktır. 
~tlediyor; · gece olunca.~ 1 ~mdadıma yeti~irdi. Yüksekli~ t İsveç ordusu Finlandiya şimal Finlandiya tebliği 
~ sular insana vehim ı. ğe karşı tahammUlsllzlllğüm hududundaki kıta.atı başkuman· Hclsinki, 18 (A.A.) _ Fin-

<> devirden başlar. Hayatta da: danlığına General Negrin'in ta- landiya tebliği: 

1 
tdam için şimalin Ve
erıer, Bir nehir delta. 

Uz"rinde, biribirlerine, 
rıe bağlı, kUçUk ada • 

hep zemin katları tercih ettim-. yini, İsveç hükumetinin her tür- Kareli berzahında: Sovyet 
lkl projektörün arasında lü ihtimallere karşı koymak hu- kıtaatı şiddetli bir topçu ha • 

pırıl pırıl parlayan tayyareye susundaki azmine yeni bir delil zırlığından sonra YC bir çok 
bakıyorum; o derin boşlult gö- telakki etmektedir. tanklarııı himayesi altında bli 

UstUne kurulmuş bir 
olan Amsterdamın, 

r~i andıran bir çok yer. 
:ır. Fakat :Amsterdam-

zümlin önüne geliyor; başım SOVYETLERiN TEBLİÔİ yük kuvvetlerle taarruz et _ 
dönUyor. !nsan, paraştitti be .. M.oskova, 18 (A.A.) - Teb. miştir. Taarruz püsk!lrtUlmüş 
line takıverince, kendisini em.! liğ: ve 26 tanır tahrip olunmuş • 
niyetle boşluğa bırakabilir • 17 Kanunuevvelde, Murmansk tur. 

ısım, daha. ziyade sa ~ 
~essesatının kA.in oldu. 
"r olması itibarile Ve. 
feerik gece hayatı bu

l>lttur .• .Akşam olunca 
~aPanır; mUessesat ta_ 
il falicin ıssız ve cansız 

miş! .. Ben, paraşUtUn açılma. - istikametinde Sovyet kıtaları Pet
masc ihtimalini dllşünUyorum samonun cenubundaki yolu takip 
da, ya paraşUt, yangın kulesi~ ederek 75 inci kilometreye var
nin tepesine takılır kalırsa di. mışlardtr. 
ye korkuyorum. Maazallah, in. Ukhta istikametinde Kursu 
sanı, oradan kim. çrkar da. in• mevkiini işgal eden Sovyet lcıtaa-
direbilir? .. ' tx huduttan itibaren 132 kilomet. 

gibi buraya da keder 
rıt çöker; ışıklar söner, 
rarır; gece olur. Vene: 

~ 1\ geceleri, gondol i ~ 
{enadları burada yok .. 

Baktım, herkes, birdenbire relik mesafeye varmışlardır. 
kahraman kesiliYerdi, Meğer .., Diğer istikametlerde yalnız is. 
se orada bulunanların hiç biri. tikşaf faaliyeti ve bazı noktalarda 
si, tayyareden korkmazmış!.. da topçu ateşi olmuştur.__ . 
Benim denizclliğimde frrttııa.lL !SVEÇTEN !Ki BİN GONtiLLO 

lr biraz içerde kalmıŞ gecelerde biraz korkunç ve FİNLANDİYA YA GİDİYOR 
tehlikelidir ama, ne de olsa Amıt«dam, 18 (A.A. ) - Sov· 

tleentenin otomobiliyle 
~~Zlnti yaptık; şehri~ 
r Yerlerini dolaştık. :en renk ye çiçek taşı. • 

insanın eli ayağı bir şeye de ~ yet kıtaatının yukarı şimakle İs
ğiyor; deniz, boşluk kadar kor- veç ve Norveç hudutları istika-
kunç ıgörUnmUyor .. , metinde ilerleyişi şimal memle-

*•* ketleri tesa!1'üdünü kuvvetlendir. 

0 lf..sl!lh':ve aı;ayiş mem.. N 
tltltığu ne kadar göze !HA YET kömürU burada. 
du, Hiç bir inı•an çeh- . · 
de · 

1 1 b" . 1 alabildık; ertesı glln Rotcr • 
\ed rın eşm ş ır çızg ye damdan da hareket ettik. Glln 
~~ ll&mezdi. İlk oku~ue dUz gözüyle kanaldan geçiş, 
~ehafya kit~plarx: bıze cok eğlenceli olmuştu. YcşU 
~l n bahsetmışlcrdı. Fa.i ~e dUz bir ovanın ortasından 

orada da adaletin 'd' • ' b' .· 1kı· tarafta za 
"" dl" lli k 1 d gı ı) or gı 1) ız. • 
l!t. me u . a ma ı. rif binalar, çiçelt bahçelerinin 

't ~A.nıharbiyesı ne za. t d k . asude çiftlik 
ı l.)l'se bu to rakla rı da or as~n a şı 'e . 
Eııe-c • k· 1~ ahke evlerı var. Tarla halın de .cıcek 
~ li.a; ' ~u b~ müs ""' iyetlştiriyorlar. Çiçekçiliğın bu 
ht~ı 16~1 an,k 1 • kadar müterakki olduğu yer 

1. l{ar~e 1
• ec~id~~ hazır nadirdir. 1nsanlar, tabiatı el -: 

hi)~ .~ şI:akta bU ll.k lerine almışl ar; ona, ken~ı 
ıın_ ~ ~1 ' y zevklerine göre renk ve şekıl 
ı.. nrsu:ınln su altında . 
"lll.ııı dUşünUlmektedir.. vermıye cahşıyorla: ve mı~ -
tol'ıJa d ld'ğı"miz vaffak oluyorlar. Bır kız, elın. 
h m an, ge 1 d b" b k d T b" "U"o 0 1 kö e ır u et taşıyor u. a ıa • 

~ ruz. n arın - t · · h ı 
~~ı.. b" · kö lir • ın ın!!e sanatıne ayran o _ 
'ı ... rı, ıı.ım m d B" . V• b .. 'lklü 

rı d R ter um. ır ay çıçegı uyı _ 
tıt na uyma r. 0 - ""ü d · h k f'l ilk d ll"ı I . k • d. k ,.., n c sıy a ·aran ı .. . e _ 

~ c**!rar Hr 1 ...... fa görtiyorum. Hercai menek. 
l'~ll . . ·şelerin akla hayret veren giL 
t bAM ... Bınnci de • zelliği, sUnbtillerin, Ulelerin 
. &.~ede bir Avruva Uca ... blltUn yer yUzünde ı,görülme -
'~ 11 1clır: Amsterda.mdan miş ı;:.ekilleri var. Esansçılık 
ırisJi daha işlek ve da- büyUk bir servet getiriyor. Çi. 
~tlıdır. Cava. yolu, bu. ,~eğe karşı iptllA. şeklinde bir 

: lar· Batavvada ni heves göze çarpıyor. Elinde 
'~t ~\ır. Bu ktiçllk krallı: çiçek taşırn1yan kız ye kadın 

~, :ve jnti!a, sahası~ .ok denilebilir. Balkonlardan, 

ınektedir. 
Gazetelerin başlıkları, "Finlan

diyanın davası bizim davamızdır'' 
gibi yazılarla doludur. iki bin 
kişilik bir gönüllü kafilesi Fin
Jandiyaya gitmeğe hazırlanmıştır. 
Finlandiyaya yapılacak askeri 
yardım hareketi mütema:liyen 
genişl~mektedir. 

pencerelerden bahar taşıyor 
gibidir. İnce ze\'k, ince sanat, 
Holandara hakim olan iki bU. 
Yük kuvvet ki, onlara başlı 

başına bir Yasıf yeriyor ... 
Bl!ytil{ şimendifer }{öprüsü 

döndü: bize yol açlr. Barakn. 
nın içinde bir tek insan, düğ
meye basıyor; koca çelik l{ft _ 
lesini istediği gibi hare kete 
getiriyor. Elektrik kuYYeti de. 
ğil, insanların zckli kudı-eti. ... 
Ben de bu cemiy<'te mensup 
olduğum için olacrık. insanın 
büyük eserine bakdım; göğ- _ 
slimUn içinde tatlı bir gurur 
d!fydum ... 

Saat dört buçuk .. Artık JTo
landa sularnıı terkediyoruz; 
cenup istikametinde son sli -
ratle yol alıyoruz ... 

-BtSKAYA -
Dr. Cemil Süleyınnn 

Taipalc nehri üzerinde Rus. 
lar taarruz için iki defa kuv • 
vet tahşidin~ teşebbüs etmiş • 
!erse ele l!'inla ııdiya topçu ate. 
şile dağıtılmışlarclır. 5 tank 
tahrip edilmiştir. 

Şark cephesinde, Koirinoja 
ve Siskijacrvi mıntakalarında 
düşman taarruzları tardedil _ 
miştir .. 

Limona mmtakasmda ar • 
tan bir faaliyet knyclcdilmiş -
tir. 

Galajervi Finlandiya nıuvaf 
fakıyetıeri devam ediyor. 

Suornoı;alvide Uç Sovyct tan. 
kr tahrip olunmuştur .. 

Karada başk:ı kaydedilecek 
bir şey yoktur. 

Denizde, Sovyet tOl'llirloları_ 
nın Finlandiya ltörfczinde do _ 
!aştıkları müşahede edilmiş • 
tir. 

Ladoga gölll fü~crindc Fin . 
landiya topçusu düşman topçu. 
suna karşı faaliyetine devam 
etmektedir. 

Havalarda kaydedilecek bir 
şey olmamıştır. 

Bulgar Başvekilinin 
beyanatında bir 

yanlışlık 
Anlmra. 18 ( A.A.) - Bulgar 

B~vekili Röseivanof'un Gior. 
nale d'!talia gazetesine yapmış 
olduı{u beyanatta, fransızca tel. 
~af metnindeki bir hatadan do. 
layı bir yanlıslık vukua ~eldiğ'i 
görülmüştür. İtizar beyan ede. 
rek bu hatayı şu suretle tashih 
ediyoruz : 

,;Bulgaristan komşu memlc • 
ketin müşkülatmdan i~tifade e. 
debilir... cümlesi "Bul~aristan 
hatta komşu memleketin mü~. 
külatından istifade etmeksizin 
ila ... ,. şeklinde okunmak iktiza 
eder. 

iki gii.ıu.lii.r. oı·t nlığ,ı Iıcycca.na 'eren Alınan cep zırh .. 
intihar etmi':'. Askerlik bnkınıından hu hareketin uıilnllt-iI n e 
tlir'? bilnıeuı ~ J•'akat beıı, bunda z:l\ nllı bir tokneuiıı lııtlhnrrn 
<lan ba':'ka bir şer güreıııiyoruın. 

Topları patlar, makinesi i~ler ve içimle canlı a.daıulaı· 
ya~aı·keu, bit· gemi, biı· kn\·ga geıııbi, er meydanından ~ekilc. 
ı·ck kendini batıramaz. 

İnlihnr, bir kahramanlık hamlesi tlcğll, bir sinir sısknlı. 
ğının csel"iclir. '.l'clgraflnr "l•'on sııc" den 700 ki~iniıı bir ba~kıı. 
~emiye gt•c:t•;::.ıni, c1·z,4kmın taşınc.lığııu <la bildirdiler. Şu hal. 

c.le "intihat·" lll ela manası kalmıyor·. Çünkü ı ... cnclinc kıyanlar, 
yer yüzünde kıymet n•rccek bir ~ey bulama<lıkla.rı içiıı, yerin 
ııltıua giı'crlcı·. Yukaı·da :ı.skerlik bakımıuclnn lıu lıareketlıı 

manasını sonııııştunı. Hiziın orduda son atının kadar bütün 
. .,ilftlı lar knllnıulmadan, kılıçlnr kıl'llmadaıı, son iliş \C son 
tırnak toiökiilınetlcn he~ n,, ha~·rak c;:ckilmez. Zaten Türk siper. 
terine ~ircu <1ii~ıııan kanlı <.·enazedeıı ba~ka v;aniınet kalmadı. 
ğ,ın ı bilir. 

Alnrnn siinu·i ... i, kendinden ku\·, ·clçc zayıf, silahça. dü':'. 
Jdi.ıı biı' h:ı ... ıııı k:H"~ı ... ın<ln kaçm:ıkla iyi not alnmanıışu. na,. 
lanAıçtaki kıısıırıınıı, h:ıd ı;;nnlı hir ıikıbctle iit"tüp donatarak, 
adım t:nihc , ·erscrdi. Heniz taı·lhlni hilcnler, hu geminin adını 
ınşı<l1j:.ı kumaıulanın, ~eı·ı:ck bir lrnhrııman oldıı[pmu söyler. 
l<'r. Bu adın \llri...lcri, oııa J;1pk oldııj::ıı hiirmeti .ıı.HstcremccU. 
ler. 8011 <lcniz kM~n-.ında lngilizlcr, bir kcı·e daha anaııe'i 
şiihrctlcıi ııi parlattılnr. ln<"C znh, hafif lop ve en fena -:artlar 
i~·inde cliiı:>ııuına ı.altlırınnktan c;:ekinnıcdilcr. Yaralı "Ekstcr'' 
in hnyrar:_nm tak ılan nl':':uı, kumandanmn verilen riitbe heyhu. 
4lc clc~il. 

Zafrn "I•'oıı Spc" n i ıı sih a risi de kcJHli a~:r.i 1 c 1 ıı~>illz clc
ııizc-i liği n\ ıı fü .. tünlüğ-iinü itiraf etti. 

Şu halde Fon Spcnin intiharına al~l:i<lr. hir teknenin, dl~i 
hir sinir snr'n .. .ı içinde <leliııi~inclen fnzl:ı l"h<>ınınirct '<'nııek: 
floj:,'"l·u olnınz. Hnkkı Süha GEZGİN 

Belgratta bir şirketin 
müdürü öldürüldü 

Müdürü vuran bir zabıta memurudur 
Belgrat 18 (A.A.) - İmtiyaz. 

h zahire ihracat şirketinin umu
mi müdürü Edo Markoviç bazı 
şüpheli ahval ve şerait altında 
apartımanında katledilmiştir. 

Belgrat, 18 (A.A.) - İmtiyaz
lı zahire şirketi umum müdürü 
Markoviçin katli hakkındaki taf
silat resmr tebliğde şu şekilde ve. 
rilmekte~'ir: 

Son günlerde zabıta tarafından 
komünist hareketleri hakkında 
yapıla=ı tahkikat neticesi olarak, 
bu sabah saat 6 da ikisi sivil ol
mak üure üç memur Markoviçin 
oğlu, talebeden Rankoyu istiçvap 

etmek üzere Markoviçin evine 
gitmişlerdir. Resmi memurla si· 
vil memur apartımana girmişler
dir. Kapıyı açmağa gelen hizmet. 
çi kadın meçhul adamların, Mar -
kovicin kızına tecavüz ettiklerini 
söyliyerek haykırmağa başlam1t.· 
tır. Markoviç, sokakta bekleyen 
polis memuruna iki el tabanca sı· 
karak onu yaralamıştır. Yara:a. 
nan memur karşısındakinin kiln 
olduğunu lıilmiverek mukab:~ 
etmiş ve l\lf · · vir.i öldürmüştür. 
Bir tahkikr · ·rti vaka mahaL 
tinde bulunuvor. Markoviç, ecn-e· 
bi memleketlerde iyi tanınmıştı. 

Romanya-Sovyet hu ... 
dudu henüz açılmad~ 

Cernauti, 18 (A.A.) - Havas: 
Romanya - Sovyet hududu he. 

nüz açılmamıştır. 
Danimarkaya Almanya transL 

tiyle geçecek olan 300 vagonla 
Almanyaya gidecek olan dokuz 

vagon, Rusların işgali altın~ ki 
Leh topraklarından geçebilmel: 
için Sovy::t lokomotiflerini bey-
hude beklemiştir. Sovyetler bu 
hususta çekilen telgraflara cevap 
vermemi'}lerdir. 

Milli siyaset düstoru 
(Baş tarafı 1 üıcide) 

her ne pahasına olursa olsun, şi
mendifer yapmak ve işletmek sa-
natını millete mal edecej!iz. Ec
nebi fen a:lamlanna müracaatı

mız sadece Türk mühendislerini 
ve işçilerini ilk zamanlarda yetiş
tirmek maksadile olacaktır ... 

On altı yıl evvel Azi:z Cumhur
reısımLZJn ağzından heyecanla 
dinlediğim bu sözleri o zaman 
(Yakıt} sütunlarına nakletmi:ı· 

tim ; gazetenin kolleksiyonu bu 
kıymetli hab·anın canlı bir şahi. 
didir. 

Muhterem ismet lnönü'nün 
Erzurwndan avdet ederken Si. 
vas ta Türk mühendiı;lerine t'IÖyle
diği takdirknr sözleri dünkü ga
zeteler de okurken bu hatıra.mı 
tekr:-r· yaşadmı ; bakrnız şimendi-

fer siyasetinin b"bası ve başarıcı. 
ıı olan Büyük Şef on altı sene 
sonra Türk mühendislerine neler 
diycr: 

- Cumhuriyetin açtlğı şimen
difer güzergahları hep tfribirin
den zor, biribirin·den kıymetli oL 
muştur. Samsun - Sivas hattı mü
herı:lislerimiz için iftihar oluna
cak eserlerle doludur. Erzurum 
güzergahı ise çetin olmakta sı
nai tesislerin her secitten pek 
~iv;-de bulunmasınd~ diğer bütün 
hatlarımızdan Ustündür. Savsa 
boğazmm, bilhassa Atma ve Pin
gen boğazlarının in~aatı fen kud
retinin ve insan azminin nadir 

eserleri olarak temaşa olun ,.,;ı 
değer. Erzurum hattında büt~ı 

iş ve muvaffakıyet Türklere ait 
tir." 

Demek oluyor ki on altı yıl ev. 
ve) memlekette ''Türkler şiır.c;ı 

difer yapamazlar'' fikri hemen h". 
men umumi bir kanaat halindey 
ken cumhuriyet hükumetinin az. 
mi sayesin.de bunun aksi fiilen 
isbat edilmiştir; şİrncndifcr:-cilik 
fenni milli sanatlarımız aı-asm" 

girmişfr. Fakat bu mühim neli. 
ce ancak Türk mühendisleri \'<' 

Türk işçileri ile yapılacak bir ta
krm sınai cseı-lerin bozulup telt 
rar yapılması ihtimalini ve hl 
ihtim<'lin mucip olacağı zararlaı-. 

göze almak ile mümkün olabil 
mis tir. 

Fikrimizce sevgili Cumhurrei. 
ıımızın şimcndifrr·ci'ik fennini 
milli bir sanat h11.Iİ·ne gcfrmck i . 
çin tatbik ettiği hattc h1'rck~t, İ· 

!im ve sanat hayatının her ra!rn. 
sıncla takip olur.ac:-k bir c!üstor 
olmalıdır. 

Resimde, mimaride, kimyada, 
tababette hülasa ilim ve fennin 
her şubesinde ecnebi ihtisasından 
istifade ederken Türk çocukları· 

nrn, Türk gençlerinin yetiştiril 
mesi hududunu aımaması llı1m· 

cm. Türl< mitıeti ve Türk ntar.ı 
ancak kendi evlatlarrnın omuzlan 
üstünde yükselir. 
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-------------------------------------------

Muvaffak iye 1 e işaret eden 
çlzgller hangileridir ? 

!'vlııvaffa.kıyete 
ıfVJt eden Gli
net hattı mühim 
ve .-~ tetkik 
lt-.UVd.n biıiıi. 
4ir. (Jtefim 1~. 
ft\Jftl.fl, 1-1) • 

Bu hat olma. 
dJkça mu1'addtrat 
c;bıgtainln rolü bır 
hl~ mertebesine 
inecek, l&&4et ~
tirmlyecek, en bü. 
yUk Jra.biliyetler 
bile - Güneş hat. 
tı olmama - u.. 
yuyup lraluak. 
merfana çıJmu. 
yaeaktır. 

Bir kabiliyetin 
iM)'\'& v~ 
um Günet hat. 
tının mevcudiye. 
tile anlatılır .. 

"' ' " 

, 
-..__..-__, 

- ~:ıs 

GOnet hattı umumiyet itibari. J daha ziyade efkirı umumiyeyi 
le pas tesmiye olunan mazhari. alakadar eden iılerdedlr. Bu ita
yetin yeglne garantiaidir. İyi rete umumiyet itibarile herkes 
nımıedilmiş bir mukadderat tarafından sevilen. tutulan ak. 
h&ttısıa malik olan mevzuun ka- törlerde, aktrielerde hatiplerde 
fa ciJısiai ve mukadderat hattı ve bur doktorlarda tesadüf olu. 
feaa rwnedilmit bile olsa mu.. nur. 
vaffakıyeti garanti edilmia de. Bu mesleklere şa.hip olan 
mektir. kimseler mevzuu bahis işarete 

GUnet (muvaffakıyet) hattı. de malik olurlarsa bu kendileri 
n& malik olan kını.eler diğer p. için büyük bir muvaffa-kıvet ve 
hJllara daha çabuk teeir etmek, şöhret alAmetidir. 
servete, hürmete ve muvaffalu. Kafa çizgisinden ıelen bir gü. 
yete Qha çabuk ka\'UfllUlk fır~ neş hattı mevsuun tahal •ayret 
sa.tıanna. kabıliyetlerine ınalik- ve fikri meziyetleri sayesinde 
tirler. Bu gibi şalırslar daima varacağı muvaff akıveti göste. 
blıhtiyar olmakta ve iyi bir rir .. Fakat bu muvaffakıyet da. 
mevki iwal etmektedirler. :Ela. ima hayatın ikinci varıamda • 
sea !ftUVaffakıyetleri de bu 19. dır. Bu lt&rtte entelektüel ztbrı 
kilde ölçillOmektedir. rede, ilimlerin ve muharrirlerin 

Bir el U.rinde Günet hattı ellerinde rastlanır. 
beliımeie bltladıktan m Güneş Cmuvaffaluyetl hattı 
JIUWIUUD ytMueleceğini çok mU.. kalp çiıgiainden başlıyorsa bu ..,.,.1 bir mevki t.eaıin edece.. ipret muvaffakıyetin ot,nmluk 
liae hilkmetmek icap eder. devreainde bqlıyacafmı ve da. 

GUn4lf (muvaffakıyet) hattı ha mvade mevzuun hiut rabıta. 
ıJd ınubtelif tekilde bqlayabi .. lan ile allkadar bulunacafmı 
lir: gö9terir. !lu gibi hallerde biraz 

GOnet hattı kata çbPJinden, geç fak&t c:ok mesut saadetlere 
he.yat hattından, mukadderat, hitkmebnek llmndır. Bu ipret 
\'Ü~ 1'&lp ~ dohbl. iJaUYVlJkta nadet ve n.hat\ıbı. 
lr: yahut ıa 1iueıı bu 11aı oe. «eHnet" Mel": 

11'4 tepecifi tı.r.erinde küçük bir Güneş tepeci'1i Ur.erinde mü.q_ 
bat b&linde bulunur. takillen nemedilmi• olan bir gU. 

Hayat hattından gelen bir net (ınuv&ffakıvet) ha.ttı mu • 
Gbef (muvaffakıyet) ~İl(İll, Tattakıyetin c:ok ilerlemiş bir 
lMYllUUll llUrmekte oldUCU ha. yqta. ve pek ıec; olar&k Pelece. 
yat her ne olUJ'I& olaun, PUa ğini ve bu muvaffakıyetin be. 
hac Wlanınem11 olan bir mu. men hemerı biç bir ite yaramı • 
vaffala)'ete ltaNt eder. (Reaim yacabm haber veril". 
15, numara 2-2). GUneş parma.iJ temniye olu. 

Mukadrerat c;izgiainden gelen nan Uçüncil parmak ikinci par. 
bir ~uv&ffakıyet ~. muvd. ınUtaıt çok uzull ohıraa ve Oii
f~IJ'lt,in tahsl pyreti netice. net ha.ttı vUıh bir tekılde reL 
llinde elde edilmiş olduğunu göe. medilmiş ise bu takdirde mev. 
terir. (Reaim 15, numara. 3.3).. suun kumara ıotiluı olduğuoo 
Avuc iGinden bN1Jy&n ve dijer hükmetmek lhmıdır. Hemen 
birinci derecedeki hatlarla irti. hemen bütün büyük kumarbu. 
be.ta malik olmıyan bir GUneo ıar bu işarete maliktırler. 
(muvaff~) çtıpıi bir çok 'Oçtlnctı parmak ikinci par -
mtltlrttllerle pen~eştikten llOD, m&k ile aynı boyda bulunuyorsa 
ra elde edilecek olan bir mu. para mevzuun bqhca. hırsını 
vatfak~te deWet eder. tefkil edecektir. Bu işarete ma. 

Ay tepecifb*n bqlıyan bir lik olan kiıuelcr J>tr& caııl111 -
Gtinet hattı (Relim 15, numa- dır. 
ra 4..4) muvaffakıyetin bqıka E,!er üçüncü parmak ~ok u • 
lrilnlelerin ka.prisile elde edile. zun {fevıkalMc uzun) ve kıvrık 
cetinf g&lterir. Bu kati ve de- iae bu takdirde me"YZUun her ne 
#flmez bir İ§aret detiJdfr. Bu pehuma oluna oı.un para elde 
ifU'llt aervet ve aaflam bir nıev. etmek hınında oldutuna htlkUm 
Jde işaret etmez. Muvaffakıyet lbmıdır. 

Büy ü k Zabıta Aomanı 
----------------.... ----------------------~ 
Sinek Beyi ----------------3.l __ .. 

"Bu kadar demek kUi deiil· ı kat burada gizil bir ka.a. filtn 
JJU1 dl)1e Jaıı dUtbdU.., Bu ak. bulunuyordu.. Her halde t.a.m 
eun bir İl yapaınıyacatmı •• Ya. hayn.mn yatın11 olduiu yere i. 
mı l8e artık çok geç kaJnı11 o.. ubet et.D)eli)'di... Jan hayva.. 
turum. nuı buhuıdufu kateye d~-

Bqnun berine yeniden ilerle. ru ilerlecll.. Kaplan bir 
ıneğe befladı.. Felinet mtlthft hamJe yaparak berine abldı .. 
'1* nrette güilredi. Bunun be. bereket wtain iri Jan icap eden 
rme J&n&'& f9Ykallde bir fikir mtldafaa vuf yetınl almrttr. Be. 
~ Daıma cebinde bulundur. lift sivri elitleri h&yvanm ~ 
~elektrik fenerinl çlk&rdr ve at kuwıtadı ve aynı samand& 
lıayvanm ~erine dofru 81lrtr.. Jan timlek libi bir hareketle 
A.titıll"'"'• olan vahel hayvan belin sapını havvanm batı U.. 
priledi.. rine verleıtirdl. Hayvan korka. 

Adam bu kıBa fınatt&n da İL n.k ceriledf .• Arbk avm enerji. 
tifade etmep baktı ve derhal e. yi ~lyordu. Bir k~ 
ınala ~ .. D&ıdr~ parke. qeJdlmİI muttud eeniyordu .• 
llll&ti belin •pr ile bt..U. Nihayet uandı ve dffin bir uy. 
Ml1lıl drılennil mminiAe vur. lmya da1dı. 
ı..m u..iDt fti\GW, olbn 11& Jan demal bu .utanet devre. 
le &katı. tetkik ediJ')rdu.. ldnden fatltade etti. Aeele aee.. 
Ban.ı& bir enler aklı oldulu- le paıtıelerl muayeneden ~lr. 
na emtncll. Bir ~ çeJdlillf4 dl. Hi9 bir teY .,enmı,.,rc1u. ı:. 

==~~an":; troe ~~bul=.':.>::: 
tmna1arma deftm etti. ll'abt ru talk •.-,.U. bulunu 
it~ •r ll'Y balunadı.. Muhak. Mr ımir• oltnuaydı h~ lııl!' 11'.Y 

·""' E3 UGÔ't--!Kt~ı · 1 , 

'(~ RADYO . 
19 - 12 - 939 Salı 

12.30: Program n memleket saat 
3)orı. 12.35: Ajıın!l ,.e nıcıcorolcıji 

haberleri. 12.:>0: Turk Müzısı: l,,'a. 
lıınlar: Rcıaı Erer, \'ocihl', Cevdel 
Kozan, Kemal 'Nh azl Seyhun. 1 

Piyade ilerliyor ve artık ona 1 yor. 
kar,ı <turan yqk. ~~ıl H~be' kuv. Çunkü Habeşlerin ge:e baskın. 
•etlerinin çekildiklıtri anlaşılıyor. ları tno'1luıtdur. 

İtalyanlar bir "Saat içirı:le yarı BütUn gün süren sürekli ye -
Okurnn: Muzaffer llkıır. l :'\ılmz yarıya ytkınh haline gelen şehrin nilmelerden ve bu kadar ölü ver
ı>.e,rc\ i. 2 - l.eıııı - ~ikrıı 341rkı: kapıların• varıyorlar Eritreli dikten '°f.fJ böyle bir ite tir• -

askerlor en öndedir. Evlerden, cekleri umulmazdı ama, gene de (\'ıı,ru giın 1an:ıgıııı n•kın 11111,ı 

sandım). :S -~ ••••• - Nikrıı ,arkı: 

(Fatma). 4 fzıuirll Jl:ı.)l't lliiJ. 

zam şarkı: (iter gün o güzel s ılıı
le .)alııızca ıııcrdıl. 5 - Sadel\lıı 

Ka~n:ık Jlijzıunı tilrkü: <Elif). 

sokak köıclerindcn tek tük kur • tedbirli bulunmak li:ıımdı. 
•unlar v• mıuaklar ıtıhyor. ö - Miralay Matanyo her yanı do. 
'cn'er ve yaralana"lar oluyor. Bu laş,yor. i'lerin tam olarak yapıl -
b:1 sokak savnıdır. rnaıı için lbrmgelen emirleri ve. 

F.ritreli ft•lyan ası.erleri birer riyordu. 
kaplan çevlkllğilt homurdanarak Şuradan İtalyanların ışarkıları 

(j lzmırli Hı~rı Husl')lll tur· bu evlere ve sokak köşelcnnc ve daha sonn alkışları duyulu . 
idi: (C..:l'nııle kızı. i \esarı \ .,ıın. 

(s Z b k fırlıyorlar. Kadınları ve çocukla- yordu: 
Hüse\nİ tllrku: iri itil a ı. b"l t. Ll k k .. .. v· it l v· D 1 n ı ~ ·o~•• na çe ere sungu . ....... ıva a ya . ıva uçe ... 
2 Oktıl an: !\lefharl'I S An.ık. ı lüvorlar... Bunu yaparken de Eritreli askerler 'ehrin ker.ar 

\lıthıınıt Cclıilrttın l'ş. 11!11.. çılrın kahkahalar atıvarlar... lmahallelerine dalmı,lar. azıın 
zıun farkı: (l\crurıı c1Je). ~ \rır Ate' ve duman içinde~i tehir. kahlrahalar atıyorlar ... Afrikanın 
Utl Kih dılılııc.ızkiır ~ıırkı: (Buı de halyanlar;ı kar,ı koymıga ça. bu zavallı ve yoksul köşcalndeld 
reg~ııı ııultıme). :i l.t•mı Mu.. hPa'l llabetler var.. bu günahsız halkı medeniyet a . 
lı&.)Hr ş. ıkı: ıı.uatlıııı )11rı11Hııııı. Fakat artık ıohir ele reçiril. dına durmadan boğuh}·orlar; 
13.30 U.oo: ~lüzık: llııfU Muılk: mi~t:r. hunda canavarca bir tat buluyor-
( Pi. ı J 8.oo: l'rogı wııı. ııt.u;>. Meııı- Aı~crler gür ve coskurt bir lar ... 
lekrt ı.u:ı ı ıı' ıı rı, AJaıl:i 'l' Metcıoro· setle tarkılarını söyliyerek ilrrli- Şehrin cenup tarafından ansı-
lojı lı11berlt!rl. ııt2:;: Müılk: (',ıı. vorlar... ıın ~ene silih ve mitrılvöz ses. 
bııııd ( Pl.l Hl.55: 1\01111 nı.ı < \ıle Bu hal çok ıUrmı.iyor... leri duyuluyer. Ora::lan katır sır. 
ıırııutıı. J9.IO: 1 ılrk ~lüılğı. Kh\ Ilı Şehrin yakımn::laki ağaçlık ve tında gelen bir yaralı diıderini 
progrııın. AnL;ıırıı Hıı\l) 0111 kilıne ~l',, çaJıhklardım binl,rca bıyaı ve ııctrdatarak, büyük bir kinle ho-
~ e az lıe)eti. idare eden: Mesut Ce- boz elbiseli Habe,ltr fırlıyorlar.. murdan17or; 
nııl. 19.aO: Konuşıııu: <Çocuk l(r. 
hl) csı). 20.05: 1 !Irk Milz.ıAı: Karı. 

şık ıırogruın. 21.0U: Konser Tııkclı· 
ıuı: llıılıl lleılıl \"oııeıken ıaı ıtfııı. 

dan. 21.15: Müzik: Uad)c.ı Orkes. 
ıra ı, (Şef: Dr. ı ... Pıaeıorıus), 1 
Cb. W. Gluck: Ak stc Qpcıa!lındıın 
(.;vertur. 2 - ı::. \\ulf Ferr11ri: Dı. 
'lertiınenıo, Qp. 20. 3 Çh. (iou-
nod: Fıuıııl opera ındun Luılel mi,ııı• 
ili. 2ı.oo: Memleket saat a) arı, A
Jaıııı haberleri; ıirııat, C!;hunı 

tah, ilüt, l\.ıınlJiyo ?\ukut bor a. 
11 (Fi):ıl). 22.~0: Serbt'!ll ııaut. 

22.30: l\lUıık: (Operetlt'r Pi.) 
22.Sa: Müzik; Cnıbanı.J ( t'I.) 23.2:>/ 
23.30: Yırın ki progrımı ·u kapanıf. 

ŞEHiR TJY ATROSl' 
Bu ıık~am 20,30 da 
Tepebaşı Dram kısmı 

r 1-; 1. P A Z 1'; 

11:\1.K OPl-:RETt 

Çıl&ın haykırışlarla şehre sal dm. - Kaçıvorlard•: fakat r.evirdi. 
yorlar.... ler ... Simdi hepıini de öldürecek. 

Sokaklarda korkunç bir boğu,, ler ... Bunların hepli de vamvanı .. 
~ ba"lıyor. Hem de ıilihlar• var ... lngiliz ıi. 

Tüfekler patlıyor, aünıüler liht ... Lakin artık kurtulamazlar. 
parlıyor, mııraklar uçuıuyor, ıe- Şehre büsbütün karanlık çök 
niı aiıah kdıçlar ve uttrlar h• • mü,tUr. 
vada korkunç halkalar çiıerek bir Herku yorrun ve açur: fakat 
batı. bir kolu, kaip atıyor!.. bunu kimıe dütünmüyor. Ciözle .. 

halyanlar bir çok ölü bıraka rinde yalnız suyun haereti var, 
rık çekiliyorlar. Kuruyan damaklar, köpüklenen 

- Tanklar!.. ileriye!.. ve biribirine yapı'!an dudaklar 
Tanklar homıw'anarak saldın. ate~ &ibi yanan boğazlar ... 

yorlar. Şinıdi zaferle bUlbiltün Su kamyonları geliyorlar .. 
cotan Habe, kalabahgı araaında Sıcak, boıucu ve n•mli bir Af. 
boşluklar açılıyor. Çünkü mitral· rika ~eceainde bir matra su. bu 
yöıler ve toplar amansrz bir ate- ağırlıktaki altından daha değer. 
'' hatJımıılardır, Tankların Us .. lidir. 
tüne aaldıranlar, ona paJlı tüfek. An(ak. •uyu içtikten ıonradır 
ltrUe ate' edenle .. , mızrak atan - ki. katran renkti ceeenin lcorkunc; 
lar, lrıhçlarile vuranlar ıörülü .. luğu gözlerde ve ıönüllcrdc bü · 
yor. Fakat bUtUn b\I emtkkr bo.. yüvor. 
tf.gidiyor. Bunların htp.i de bir Birisi tükiıriır cibi söyleniyor: 
kaç kurıunla yere seriliyor, ya. - Yere hatsan 1.. Allah Afrika. 
but airzlanndan burunlarınd•n da her şeyi karartmıı ! ... 
un fıtkınrak, i>aiıraakları toalu 
ve kulı yolları fırlayarak eaili • 

~§ er şefmn olca lannaa 
yüzlerce ölü 'Qırakarak çe1'iliyor .. 
lar ve İtalyanlar oraya ıiriyor .. 
lar ... 

ALEMDAR smamasındı Bu Jıal akp.rpa krlar bet altı 
def ı oluyor ... 

Mikael kaç gundtnberi dövü. 
tüyordu. En ön saflarda bulun~ 
duiu halde yara bile almış decil· 
di. Halbuki hele •on gün bir çd· 
cmdan farkı y<>ktu. ÇUnkU o sa
bah tebre geldifi Antan babaıiy. 
le anneainin •ıtır: ~ıkları evin bir 
yığın toprak ve •taç uline cet. 
dilini ıörmUıtü. Bqka evlerin 
bir çokları da İtalyan tayyarele
rinin bombalariyle böyle olmuı
tu. Şurada kocaman tqlann, kı. 
lasl•rrn altında hail birkaç ço. 
cuk, kadın ve ihtiyar c:an11z ya. 
tryorlardı. içlerinden henüz öl
trıt!miı olanları ıöı yqlan ve çıf
hklar araımda tehrin yakınında. 
ki ormana cötUrüyorlard•. 

Harp Muhabiri 
Sahra B•lıçileri 

7.\Yl 1922 _ 1923 den yılında 
Da~utpnşa Sultani~! 6 ıncı e ınıfın
dan aldılrm tasdiknamemi kaybet • 
hm. 'i rnblnl alacıtımdan hüknıil 
~oktur. 

llusanıttlin Eıltk 

Bu ioaret umumiyeUe hınız. 
tarda ve katillerde görünür. 

Eter kafa c;isgıai de avuç i. 
c:inde geniş bir tekilde l"eeıne • 
dilmiş ve bilhaua elin yukan 
k181Dına iaabet et.mit ve IOllU 
kıvrılmıpa bu anonnal §ekil de 
para hırama ve mevzuun her ne 
palıuın& olursa olaun para elde 
etmek istedlflne delllet eder. 

( Dalul ' '"' ) 

nuan dikkati ~ınJyecek ve 
araştırmalanna nihayet verecek 
ti. Fakat Jan bundan hlç bir ne. 
tice elde edemiYeeetmi biJUıara 
farketti .. Parkeyi bot yere ıx>r. 
tadı, ~k.ti. itti fak.at yerinden 
bile oynatamadı .. Artık t..,eb. 
btlBlerine nihayet vereoelrtt. Ye. 
rindm kalktı.. Felinetin bulun. 
duğu. k6feye dofru gitti. Hay. 
van \IZl.nıllllf 11eMi• yatı)'ordu .• 
Tehlikeden uuk otdutuna emin 
olduktan aonra J&n yeniden Mkl 
yerine döndü. Bir ellel'I tea.dilf 
olarak iki aya.il birden bira& 
çöJri1k olan parkemn berine te. 
sadilf eW. O zaman ayainun al. 
tındaki parkenin daha siyade 
QÖktUfOntl hlmettl ve yahut ona 
öyle ffeldi. Mamatlı, bir tecrU
bedelı geri kalmadı. Bütün kuv. 
vıeW. butı. Artlk fllplMel ~ 
mamJltı. Ayapun altındaki 

parke mtltehanikti. Ball1dık. 
Ç& Q6tl.lyordu. Herhalde altında 
bir .. Y gbdenmie oımaı.,.sr. 
Yoaa burada ıfsll tMr JOlun 
methaline mJ tel8dilf et.mit bu. 
lunu:vordu.. Etrafına bllandr, 
teblike :yoktu. J'uli,.uni art. 
tmb 'ft d&h& blbUk bir Jnnwt.. 
le para,. uıbnala bltlaclr. Bil. 
ttln kunetile D&lbyt ...,,,.. 
dolru ft.bor. ceklyor ~ 
eynatınaia «;alıeıycmlu. ilk ev. 
vell hiç bir tJf!Y nar.an dikkatini 

Şehir elden ele ıeçiyor ... 
Fakat son İtalyan hücumuna 

tayyareler de katılıyorlar. $e • 
hirden çekilen Ha.betler ııkı bir 
mitralylSz ve bomba yatmuru al· 
tında kovalanıyorlar. 

Ha1'e1ler her an birkaç ölü bı
rakarak kayalrlclara, daflara çe. 
kiliyorlar. Ancak karanlık çökUn. 
ce ıörilnmekten bUıbUtün kur -
tuluyorlar ... 

Eritreli yerli aakerler at ilı -
tünde lcetfe çıkıyorlar ... 

Şehrin etrafında kimae kalma. 
dıJını görüyorlar. 

Buna rafmen şehrin dı .. raın • 
da büyüle bir çahıma vardır. 
Tankların, zırhlı. otomobillerin 
ftn~ltri ortahlı aydınlatıyor, bu 
aydlftlrtrta lruılclar çalnlıyor, il• 

ra 11ra dikenli teller geriliyor; 
bunların seriande yer yer ıiptr .. 
ler lrutlarak nöbet yerleri yapılı. 

oelbetmedf, hatti. gayretlerinin 
b<MJa ııtti~nl r.11nnet.ti, fak at 
blllbara ileridto, uyuvan hayva. 
nın ayaklan arasında bır feyin 
hareket ftnlekte oldufunu far. 
ketti .. 
Yaklaşmak icap edivordu: 

Tereddüt göetermedi. Hayvan 
tamamen hareketais _.örUnUyor. 
du .. Belin ucu ile hayvanı ıttı. 
Kaplan kuvvetsiz kuwet.iz ba. 
fırdı, fakat yerinden kıptrda • 
madr. Demek ille tesirini gne. 
termifti. Jan eJildi ve bqka bir 
parkenin verinden kalkmıt, ytlk. 
11elmtş olduğunu farketti. Der. 
hal bunu yerinden çık1.rd1 ve 
bir MVi~ çlllıfr koparmaktan 
kendini gilçlUkle menetti. 

KUçWc, vuar bir kaAcık mey. 
dana crkmJetı. Onu derhal eline 
aldı .. Pek u derin olan bu bot. 
lukt& bqka bir teY bulunmur. 
na imkin voktu. Jan llOll bir 
nJNt •rf ederek yerinden çı • 
kann11 oldufu oarkevi eeki va. 
SİJetine IOktu ve buhnut oldu. 
~ kl)'metli kuaclfı alarak 
on.dan kaçtı. 

Bir saat IOnra Kont Serimi e. 
vine avdet edivordu.. Kal'tda 
Juı ile Totolitomho'yu kf'ftdiıi. 
Jıi 1'ekler buldu. 

- Ne V&l" ne Yolf". diye tor. 
du .. 

- Hiç bir teV efendim .. diye 

Mikael bunları ıörilr cörmeı: 
- Babam... Bab911'1a annem 

nerede?... . 
Diye haykırmıştı. 
- Ormana ıötürmüıtük : ora. 

dadırlar ... 
- Bir ıey oldu mu onlara' . 
Bir yaralıyı ta,ıyan ihtiytr bir 

Hıbqli cevap verdi: 
- Bl• giStü~:fütümüı zaman 

cev&p verdiler. 
. - Peki öyle iıe yatmab gi. 

dıyorum. 
Cevap vermedılcr. fakat her 

ikiai de l"~in karanlıfı ıçinde 
blribirlerine giililyorla.rdı. 

v 
tzoıv AÇ GECESİ 

Roland tuvaletinı ikmal edi. 
yordu. Bevular ic;ine bofulmt11 
~ her tarafından rıeee taşıyor. 
du. Bu bevazlık lçmdeki emaal. 
aiz ~llltini göstermek için 
bahuma k~u. 

M&.yö Merimans çalışma o. 
dumdakı muanm ba.tına rec;. 
mtı elınf çenesine dayam14 dU. 
tUnUyordt'. Birdenbi~ kaoı a. 
eıldı. Avukat bqmı k&ldll'dı ve 
dudaklarmda bir runır teııbeMU. 
mu belirdi. 

Mösyö Merimana kızma kol. 
larmı ~tı. ~n~ kız kendisini 
babumın ku~a attı. fa lcat 
derhal be.bumm ttözlerinde bir 
endi~ bulutunun dolqmakta ot .. 
dufunu aJnmm knl"ku ve ~· 
ile lnn.Ufını .-öJ'dU .. O da bil" .. 
denbire manumr anlryam&IDJI 
oldufu bu mUthlı hevecana 'bir 
i.tikımet wırmek lltedl. 

- Nf' oluyor vtne baba! Neyı. 
nlz var! 

Diye IOl'du. 
rna1trı ' rrr) 

N.kn henuz )'atı,Orcl\lo 
- Ya annem?... 
- O, olQ\ijıtu 
- Nerede? Onları 

ti yorum... -~ 
SQn.ıyorclu: ı.kat ~ 

kadar zaman bekleye 
Ormana gıt~ct ,.,,_. 

art•k nefes al~ıyordu 
sol tarafı kıfa tasiyl• 
ıihniş, kan içinde k 
yer kanıcı toprak bir 
m~ı. if n:nç bir halitJ 
m'ttı. 

Babası henuz olm~ 
ÇunkU onun da be 

mı,, boyn\l omuııın 
<hitmuıt\l. Hiç bir t 
tamıyor, sadece co.ıl 
hı cam donuklutuyla 
sız bakıyordu. 

Oglurıa •pret etti. 
Mikael onun ıiıti.U1• 

tiyar baba son hır r; 
lerini yukarıya kaldınP 
yaklaşmaımı istedicı 
du. 

Mikael yaklaştı. 
İhtiyar ba~nın du 

nar ıibi oldu. 
Bir şeyler ıoyliyece 

yordu. 
Fakat ıöyliyememit 

terşine düıerek kaska 
ti ... 

Mikael bir annesine 
na etiHy r, onları 
hattl azacık nrsarak 
mak iıtiyordu. 

U,,.ndmnak ı .. 
Artık her şey bit 
Delikanlrnın &özleri 

tı ... 
Dogruldu. gözleriPi 
açıp kapadt. Sonra 

parmak uçlarını bir ar 
rek onu alnı~ göbe 
ıol omuzlanna ıdddirdi-

Haç ~·karıyordu 
Dudaklann1n arasın 

lar vardı. 
Etrafrna birikmiı o 

ihtiyar, erkek ve kıcluı 
onun gibı yapmıttı. A 
adam, mıırağınıa da 
lutı: elini onun om 
rak dedı ki: 

~ ~::1Un:.!laha 
b:ıkalım ... 
Hakkı vardı. 
Dogruldu. 
Mikael o ıün hal 

cirdikten ıonra yap.
ların hepsinde, hatta 
tu. 

Fakat her defuın a 
fillerin. kurtun yatdı 
y8ılerin, tepeden botll 
bırakan tayyarelerin i 
riye çekilm tlerdi 

Buna raimen yıJnuf 
di... 

• 
(ıaıeıetJe çık•n b 
reaınılerhı hulıqku 

ADO" Jı: 1 Ul .. , ,,,,,,, . .,, 
irinti• 

7hll iM 
3 •7hk ,,... 
fi a1hk 4T3 

' 11Jhk uoo 
TarılıdtD Ballsaa 

Orf• oıuı ın:ruı d 
blrlılıne '"""tren 
••trnıı h•~•r lrnı•uı 
Abonı .. ,d•nı t»I 

lup " tel•rtf le,.. 
Ptrastntn POlll .,.,. 
vollamı ücretini tdırt 
rtne ılır. 
"'"'tfTf'fllft h~• 
n.t_. V KJT'• a 
Aflftfl ttetlttl ..... 

u k•rafht• 
tı.A" ve 

"""' n•nıı"n•• lırı sondta ftlblren f 
rındı tO: le u•fı 
ruı: d6rd0nd urfı 
.,, ftrtlndd• t: 
ha~hk 98nt lrnmte9 

BOyQk eM d"9 
Nrtldf t1İ11 ....... 
lrtdlnn•ltt Jap1hr. 
rıa •nll111 • utan 
Tkarf Ma'al•ette 

K~llAllJlllC·. 



1-VAKIT 19 BIRINCIKANUN 1939 

Belgrat radyosunun haberine· göre· ıVeni a~~eri muh_a_j·rı·carelVekı·ıı·nı·n 
--- - - - - ---- - - - - --- - --- sebecıl1ıder teşkıh 

arp e d en RUS Anka.ra, 18 (Husu"-i) - LU.. d ... k .. t t k. k 1 e 
~~~e~:c~::~~eer ~:~~ıfıs~;r~ ::: u n u e 1 e rı 
llyo Vekaletine snlAhlyct ,.e • (Baş tara.jJ B incide) 

k 1 
• rllmesl hakkındaki U\y:ihn a S e r e r 1 Moclis ruznameslne a'lmdı. alamadıldarı bedellerinin kendile· 

~:::ray~ar:re:bu~ö~~:r~~:;;~f:. r"i:~:~~~=n~!~:e;;:~Jteı~Ô 
·ı sya n ett ·ı ı er ~~tçe~=~~~~;ni \!);:ua~~~~~ı~~ ~~r l!~n~~:~d~fe~kue~aT~~~~ 

böyle bir salAhiyet vermek lU. smde. 2SO bin lira bir bloke ala. 
zumunu şöyle izah ~tmc,ktc • cağı '.\'ardır. Tüccarlar bu para. 

~ dlr: dan kendi alacaklarınm veril. 
'lflr.at, 19 (fW/.yo) - la.~ vas aj~ı piJdiriyor: nihayet vermek ve Rus general. "Hazari nziyotlc.re göre mesini istemektedirler. Gecen 

1 M_gelen son haberlere göre leveç gazeteler.i, µnipgratta !erini cezalandırmak için kullan. tanzim edllnıio bulunan bu - sene Merkez Bankasına vumur. 
.""<I. gölU civarında 'bulunan büyµk bir heyecan hUkUm sj.ir. mai{a da\·et etmiştir. gUnkU askeri muhasobeelllk _ ta tiiccarlarının İspanyadan a. 
?rdu arasında bliyüli bir · mekte dl~uğwıu mütt.efik:ı.n SÖJ F'inlandiyadaki muvaffakı . ıer kadrosııe seferi ihtiyaçla. Jacaklarmın \-erilmesi bildiri!. 

ı.._ ınemnuniyet ve itaatsız.. lemcktedırler. Halk, matbuatın yet.<ıizliğin.. Sovvet hiikümetine, rm temin edilemiyepeğl .tabii mişse de. banka ancak diğer bir 
ua.s göstermiştir. Dün ansı. silkQtuna rağmen, 1',inlandlva . cepheye, hakikaten hlimli 20" bulunduğundan ~ısmi l\·~ya u- bıı.nkanm teminat mektubunu 
isyan eden Rus askerleri dald muvaffakıyetsizli~i idr.'ik bin ask<'r ~öndermek fikrini mumt bir seforber1ik vukuıı.n. almak suretile para tev.zilne 
~ç kumandan ve zabit öl. etmektedir. Sovyet cephesinde verdiği söyleniyor. Zira, Rus dl~ nya herhangi blr aske.rJ baslamıştır. 
\işlerdir. İsyan eden asker. maneviyat ta çok ~arsılmıştır. esirleri. Uç aydan fazla talim harekrıt halinde vUcude getl _ Ti.icc.ırlara verilecek para ile. 

ı..~e kUme kurşuna diziL Bir cok Finlandiya tayyareleri, ~örmediklerini söylüyorlar. Gc. rilecek ye·ıi kıtnların mııhase. .ricle c:-cri nlmabi!ccek kaydile 
"~ir. ııus 1?aflarına beyannameler n. peu, Finlandi:va muva.ffakJVet. be teşkilatının derhal tınnn1 verilmektedir. Bunun için tile. 
1i1NGRATTA HEYECAN ~ak, kızıl ~'.dt.ı ask~r!crini. si. sizliğinin, bir ihanet veva eabo. edilebilmesi ve mevcut lınıaı'l carların di~er bir baılKava nvnı 

ıı lahlarını, reJımı devırmek. gP. tni netice"i olup olmadİgv,mı tet. t kll ... t d i b d takvl miktarda para ~·atırarak temi. 
Qtokhol• .. , 18 (A.A.) - Ha. peu ...ı-c.ı'rle..;nı· l•ırmak, -'-a..ı.."' · d eş u ın a ca ın a " ,,~ ~ •• , ·u u .. "" kık e ecektir. • yesl hususlnrında Maliye ve. nat mP.ktuoları almaları lazım. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ klletlnin s~Ahlyetll bulun _ ~ı~ Hlbuki tilc~rlar cll~inde 

S 90 
f!'!nanvava mal ihra(' ettiklerine .. ve a1r ihracat mvanna.mesi bu. O n P en 1• n o s., u b 8 y ması bir ihtiyatı tedbir olarak d . 

muvafık görUlmtiştUr." lundıı~unu ve bu ·beyanname He 
alacakları naraların kavrtsız o. 

efradı tev kl•f edı.ldı· Numan Menemen- tarak kendilerine· verilmesi m. r.rrn eeldii!ini söylemektedirler. . ..., 1 :A1fı;kadarJar bu mesele ne ya. 
cıog U :kından a1A.kadar olarak Uç se. 

&e,.zin, 18 (A.A.) -D. N. B. 
ı bildiriyor: 

.t\cıntiraı Graf Von Spee'nin 
hakkın.da. alman mnla. 

nazaran, Uruguay htiku. 
geıninin ta.miri için mu.k.. 

it!rnü9deti ~ermekten imtina d1nden dolay,, FUhrcr, ku. 
an Laııgş_dorf!'a ~emiyi 

l'tııak lçin emir fermiştir. 
~N SPEE NASIL lNTt. 

' HAR ETrlri e>ntcvidco, 18 (Ji.A.) 
Von Spee'nin intiha.rı ta. 
en dramatik sahnelerfııden 

9e Olınuştur: 
!tı1 demir alıyordu. !{ala -

de halk kütlesi limanı Pun. 
l'F4te'yi ve sahilleri dol. 
~tu. Gökte Uruguay ve 
tin tayyareleri uçuyordu. 

'k y harp gemileri Pana. 
a mmtakaşının hududuna 

~ ilerJiyorlardı. 
o:n. Spee son dakikada kiıra. 
a~. ~aralı çıkardı. yaralılar. 

·-ı uta; arabuma bmer
G~af Von Spee'ye döndü ve 

. Y.aşlp. doJu olduğµ halde 
~~r&chen "yjne gö}'li§e. 
4Jy,e tıağırdı. Diğer ibir ya. 

-diııde küçük bir lloel a. 
. ~üyw4,u. 1ld Alınan 

de .cep knıvazöıiinden 
'-' . Bunların e.cele bir t.a.k. 
uınerek meçhul bir iatiki-
hareket ettikleri görilldU. 
tamir ve oksijen makine. 

mürettebat ve işçileri 
Gra.f Von Spee'ye bağlı 

. n bir vapura. nakledildi. 

~~ ~özlerlle ~l&flllakta 
uır Alman tayyaruini ta. 

'di)'Ordu. İngiliz avcı tayya. 
ı.n bu Alman tayyaresine 
ilrelediği Jörilldü. Ayııı 
da. Uruguay sahil batar. 
ateş açtı. Alman tayya. 

~attı ;ve bulutlar ~· 
~ kayboldu. 
ihayet Gral Von Spee de. 
lldı. Arkasında Tacoma ol-
.. halde yava§ yavaş koydan 
~17_,,~a.şldı. Sahilde büyük 
".""-uıtü başladı. Almanlann 
~e aleyhinde sesler yUkseli-
u.. Biııu sonra cep kruva • 
Ull yanındaki Tacoma ilt 
.. kara sulan hududuna 
gı ve Arja.ı:ıt.in ve hıglJiz 
gemilerinin sert hareket. 

~ .... ~ulunduğu göıillUyorda 
~~ Vol\ S~ doğµ .. cenu. 
C>ğru ilerledi. Direkte bil. 
~rallik bayrağı dıiJRla. 

U.. J3ira.z Ş9nra kruvaıör 
en uzak bulunuyordu. 
Saat 20 yt a dakika. gese, 
~tevideo radyosu vu ha.beri 
ıııu~rdu: "Graf Von Spee ken.. 
~ tettebatı tarafından batı. 

. ~ tır.,, 
~ ka4; dakika IOlll'& Alman 
il Bunu bildiriyord4: 'iır'1 
ı>ee'nin kumand&lll I..a.rigS. 

~?'Sem.isini tcrketmek iste. 
~ ~le bo~u.'.f!;ur.,1 
ı~ . B. p.jansı aa resm,eıı. §U 

lj"i1 nC§l'etU: 
~y hük~eti, Graf Von 
llın tamiri için llzim olan 
v eu vermekten ımtiııa eL 
, ~ bu sobeplc Graf Von 
l:ıo~~ kumandanı Panamer,i .. 

"6CSi hududunda gemisini 
~ıt ağa karar vennl!tlr. 

l\eı- taraftan öğrenildiğine 
lt .kumandan Langsdorff, 
~ınden evvel, Morıtevi. 

lı:ı i Almuı elçiaine usun 
llu~up göndererek Uıııgu. 

ı. .. ~ınttlni, zniılmm ıamt • 
"94i ~ umu ,.. 

memesinden dolayı şiddetle pro. 
t.esto etmiştir. Kuman.dan, bu 
mektubunda, 72 saatlfü mühle
tin değil g-eminin h~ )~pacak 
vaziyete, fakat hattA denize ta. 
hammlil edebilecek bir ılıale ge. 
tirilmesine bile kili olmadığını 
söylemiştir. Uruguay makam _ 
larmın bu hattı hareketi ve di
ğer taraftan kendisine ınevdu 
bin ki~inin hayatının mesuliyeti 
ka11ışında, kuınand~. tavfanın 
hantmı lfu~rma.~a ve pıp. 
testo wa.Jı:apıllld& pa Grai Von 
~'YJ ba~a. karar verdi. 
5™i bildirmijtir. 

Montevideo'daki İngiliz or. 
ta elçisi Drake, hAdUleye bir.zat 
phit old~u bildinn~ir. Graf 
Von :f;pee mahalli saatle tam 
19 u 56 g~ ~ utukta J_{&y .. 
oolurken milthiş bir infilfıktan 
sonra batmıştır. İnfilak vuku 
bulduğu anda ~emi müretteba
tın bindiği san3allardan 2 mil 
mesafede bulunuyordu. 

Geminin i~inde etrafa ~trol 
dlSkUlClutU fçln .eertotr yangm 
başla.mi§ :ve ıbUtüsı ıMontevideo 
okyanuswııw 'rl;>u noktasında 
~selen ~ua.zram :alev ı6litun.. 
lanm ee~i§tir. 

Kwnandıw \'C zebitler 
kW'fı\11<111 

U~tevldeo, l8 (A.A.) - Ar. 
Jantın krqvuörij ~lbertad'ın 
bir tahlltfye ~andatı Admlraı 
Oraf :Voıı Spl!'PIQ. kumandanı
nı ve u.bltıerlnl kurtarmı!)tır. 

Hontevideo, 18 (A.A.) - Al 
man petrol gemtsı Tacoma. 
Graf Yon Spenln tab.Jlılye aan. 
dallarına athyan mUretteba • 
tını toplamı,4r. 

Limana mensup bir ıok Jıtı. 
met :vapurları kurtarma işine 
fardım için harekete geçmt, -
lerdlr. 
Geminin ankazı aeyrisefabı.l 

müşkülleştJJ'ecCk 
Montevideo, 18 (A.A.) -

Röytor. 
Gr:ıt Von Speentn, tam 

Montevideoya. giren gemllorln 
eksor zaman demir attıkları 
yerde kendisini batırmıt ol _ 
ması Montevidcoda şiddetli bir 
infial uyandırmıştır. Graf Von 
Speenln ankazı, limanda ıey • 
risefo.ini m Uı;ıklllleştırecoktir. 
Bu ankaz, ancak dinamitle 
yapılacak uzun bir ameliyat . 
tan sonra kalkabllecektlr. 

Uru•guay hllkQmoti, tamirat 
leh• ıuzumlu mUhletl :nrmlt 
olduğu kanaatindedir. 

Banıldıtına göre, Uruguay 
ile Almanya arasında bu ıııe • 
seleden dolşyı bir hAdlse çıka. 
caktır. Filha)dka, A.hnaıı ge • 
misinin, JJerllnden gelen eınir 
Uzerlno batırıldığı tahmin o • 
lunmaktadır. 

Alman k.ınıandarunın 
11tektuı.u 

Montertdeo, 18 (A.A.) 
Graf Spee kumnadanı, Alman 
elçleine yşzdığı mektupta, U • 
ruguay reımt makamının, ez
cümle mutraktp. ve ekmek tı. 
rınnıda. yapılacak tamirat lcln 
zarurt olan mUhlell temdit et. 
memelerinden şlklyet etmek • 
t~dlr. Kuntı\ndan, t>u ~e1'tup. 
ta, 13 kAnunuevvelde Exetere 
taarruz ederek oDu h~rp hari
ci bıraktıiJDı, sonra kendi ha. 
aaratuH tamtre karar :v{irdlğl .. 
nl aöylepıektedtr· lngillz hU • 
)ffnıııt.ıula, Rl9 -., ıa Pl•ta 
ıı•-na.-ı, aay~ tıa '8llde' t • 
baret btr ~tti\r&f amıtaka )ıa-
hul •tt.111•• vapf Qldulqa 

söyllyon kumandan, gemisi, 
Arjantin ve Uruguay hUkflmet
lerlnin karasuyu tell'lkki et • 
tikleri mm takaya girince, ;Lo. 
has a<lasr clYarında t nglliz 
kruvazörilnUıı ateşllo karşı . 
Iandığmı. bllmulrnbele ona ıı. 
te~ açtığını iznh etmektedir. 

,Kumnndan mektubunu -şöy: 
le bitirmektedir: 

"- Bin }tadar bahrlyollnln 
h&yatı kenglslne ..ıe dl ~dllen 
)bir 4ımaıı g;U •arJ jçln" mUret. 
tebatmı karaya ç~arıp gemi _ 
sl9i patırmıı.ktap 1baş~a yapa. 
cak şey yoktur. 

J<,oa S~u ~ılan&s•1'• 
Berıu,.de nuıl k~rar veril~? 
~rı., 111 (A.A.) - Röyter 

•tansıımı A~fterdam Oluha • 
b rl, Hitlerln bahriye rUosası 
ve bahriye mUtehassıslarll.e ..._ 
,.uar~ müzakereden •oDra. 
Graf Von Speeyi batırmak 
emrl verdiğini bildlrmektedlr. 
Graf Speenin etrafını kuşatan 
demir pembe~ kırm&j'a, .Al r 
mua tıayatlarıaı korumak • • 
zere, imkan nisbetlnde mah • 
dut mUrettebatla teşebbUı e! • 
meıi imklnı tetkik .e4ilmlşse 
de, deniz mütehassısları, in -
glllılerin gembi ellerine ge . 
cırmelerine ınerdaıı bırakıldı· 
ğı takdirde pek çok dakik A _ 
let ve edeyatın re cpb zırhlı • 
ıarında bulunan tuşu.ta aıUte. 
alllk bir çok teferruatın sırrı
nı öğrenmiş olacakları mail • 
zurµ üzerinde 11rar 11tmişler -
dir. 

900 Subay ve neteı• tevkif 
ed.lldi 

Nevyork, 18 (A.A.) - Nev. 
york 'l'iuıeı gazete11tııln Mon • 
tevldeo muhabiri, Tacoma 1e
mlsi 16Uvarislıılp., ioabeden rıs. 
mt muamelAtı lkuıal etmeden, 

,gemisi lle birlikte, hp.berslzce 
limandaıı çıktığı Jçln tevkif e . 
dildiğini blldlrmelftedir Graf 
Von Speenin Tacomaya aktar
ma edilen subayları ve efradı 
da tevkif edllmlştJr. 

Nevyork Timeı1 Graf Von 
Speentn Monteyideo Unıanına 
girdiği zaman ciddt ıurette 
yara almış bulunmadıtı yolun 

nedir verilemiyen bu paralan 
Londradan tayyare ile lUccarlara temin edeceklerdir. 

Parise geldi Takas tenz:il~hndl\n ıikayet 
Paris, 18 (A.A.~ - Bir mUd- ecUliyor 

dettenbcri Londrada bulunan Diğer taraftan mıntaka tica. 
Türkiye Hariciye Vekrueti umu. ret müdlirü :Avniye miira<'nat e. 
ml katibi Numan Menemencioğ. den bazı tticcarlar da Vekile ar. 
ıu. bugün İngiltere hükümetL 7.edilmek Uzere, son takas ten. 
nin tahsis ettiği hususi bir ta.y. ıil!itrndan şikayette bulunmUf!-
yare ile Parise gelmiştir. tardır. 

Türk heyeti Fr:ınsa hükllme. Bunlar. takas tell7.ilatı ilan c. 
tinin misafiri olarak bir hafta 
kadar Pariste kalacaktır. 

Avustralya radyosunun 
.türkç.e neıriy.alı 

Lonclra, il8 (4A,.) - Avı. 
~ya rady<*l ~telif Siqn.. 
Jarta .olaıa ne,riyatmı iter sabah, 
Ankara saatiyle 9.SO i1l 10.30 a. 
ruında fap~tadır. Da~ .,u. 
zunluğu 25 metre ve IJ870 kflo
tdkldir. 

Türkçe neıriyatın da bu arada 
yapılacağı anlaşdmaktadır. Bu 
p_jjttyat 20 blitiielkanundaii ıtt
lmeia ~. 

İKTiSAT FAKULTESt n,:Kt 
fOPLA...~TI 

Ekonomi haftası mUnnse _ 
betlle dün üniversite iktısat 
taktilteeinde bir toplantı nuuı. 
mış, nutuklar söylenmiştir. 

-Toplantıdan evyel J>l; talebe 
grııpu Takshnc gld•rek ~bide. 
ye çeleDk koymuşlardırA 

ı 

daki Jddie.yı mtıııak&!)a etmek. 
ted.lr. Gaze~e şöyJe diyor: 

"Gemi ıya huara utramıştı, 
ve blnaenalyh lngiliz topçu • 
ları mUkommel topçudur, ya. 
lıut hasara uğramamıştı, o 
takdirde j\lo:ıaıı !>1thrifelilerl 
c~s\lr ttettll~rdlr. F#\k&t, Grat 
Von Spee hasara u~ramıı~tır. 

KUM4ND.') • J}~OS 
AtRES'DE 

Buenos Alres, 18 (A.A.) -
Grat Spce zırhlısının kum:ın • 
danı, erk!nıharbiyeslnt •e dl. 
ğ'er denizcileri zırhtı battıktan 
son.-a toplayan romUrkörlerle 
bpraya gelmişlerdir. 

Almanlar limanın askerf 
mıntakasmdakt otelde mey)tuf 
tutulacaklardır. 

ı ngiliz . Alman tay
yareleri jkj saat 

çarpıştdar 
Londnı, 18 ( A.A.J - Amlral. 

J,ık t~Plij' edi]or: 

İngiliz hava kuvvetlerine 
19ıensup ir bombardıman mUf. 
rezesi bugün Heligaland körf e. 
zi ~1.in® .. -.de.Diz.de w.ec.cği 
her Alman gemiaine taarruz et. 
mek hedefile bir keşif UÇU§U 
ya.pmı.~ır. 

Hi<; bir h8l"P gemisine tesa. 
düf edilmemi~ ise ae mühim Al. 
man harp 'h\yya.rt kuvvetlerlle 
bir muharebe olmuştur. 

.#Jmanlarm 12 tayyaresi dü. 
şllrülmüştilr. 

JJizim tayyareleiimit.dep ~ 
diıi dönmemiştir. 

BERLtN RADYOSUNUN 
VERDtCt MALOMAT 

Berıtn_. t9 ( Radw J: 

Bir lngilız tahtelbahiri 

6000tonluk bir Alman 
kruvazörünü batırdı 

Bu~ saat U.30 da Alman 
!Jahillerine tumıs eden lagil!z 
tl\yyar~lerile iki saat süren ~id. 
4etıı hır hava muharebesi ol. 
muştur. 44 İngiliz tayyaresi 
Heli~oland adasının' ~imal sa. 
hil!tıe taarruz ederek ajhr bir 
maı11fıbiyete uğramışlardır. DU_i. 
n:.an tayyareleri görülür glS • 
rulmeJ1 a:-rcı tavvareleri ve tay .. 
yare dalı tooları faaliyete ge • 
çerek !iddet.11 bir mu.ha~en 
sonra 34 İngiliz tayyaresini 
dilşlirm~krdir Denize inen 2 
İnıgiJiz tavyaresintn mUrettebah 
esir edilmiştir. Has8ra uğra • 
van 2 Measerşmit Alman tayya. 
!'CSln~n mürettebatı paraı,ütle 
ınmtı~e muvaffak olmuşlardır. 
Bu iki tayyareden başka hiç bir 
Alman tayyaresi hasara uğra • 

. mamıştır. 

EVVELKi GUN~U 
MUHAREBE 

Londra, 18 (A.A.) - Amirallı· 
ğın ve hava nezaretinin bildirdi.. 
ğine göre, dü.ft öğleden evvel ve 
sonra Alman tayyareleri §İmal 
denizinde İngiliz ve bitaraf tica. 
rat ve ba.lrk~ı gemilerine kar~ı 
mliteaddit taarruz yapmı§lardır. 

Lond~ 18 (A.A.) - Amlrtl
lığın r~ tebliif• 
Amir~ Uraı.ale fngiliz tah

telbahirinhı, J 4 IUnunuevvel 
pertembe gtıng ltlbe ağzında, 
Köln sınıfından bir Alman krııva.. 
zörünU batırdığını tebliğ eder. 
Altı muhribin ref wtinde buJu· 
nan kruvuör 6000 tonluk olup 
571 ki~lik milrettebatı va~. 
',Köniısberı" ve "Karltnıhı", 

aynı smıfa m1!ntupturlar. 
Londra, 18 (A.A.) - Alman 

kruvazörünü batıran lngiliı tah
telbahirinin, büyük Britanyadaki 
~üne avdet etmekte olduğu söy. 
leni yor. 

J.ondra, 18 ( U., - Burada, 
u.Wıiyctli bir ka~ haber 
'lllllrildiğine göre, Koeln arnıfı Al· 
ıun Jmwuöfüııb. fAIUtenftba 
u~ tehtelbahiri .,.,... 

batırılması keyfiyeti, Bremen 
~rhhsmı gören tahte~bahirin bir 
dcnh:ılti c•miı~-i bftp-dıfına :ve 
\lir Alman kruvaıörUnü torpille. 
diğine ıdair ola.rak bundan dört 
giin evvel aınirallık ta.rafınf:lıq 
neıredllen teblli ile münasebet· 
ty deiildir. 

ı.c.dra, 18 c A.4.) - Jl•rP 5(9-
mlteri yıllığı, Köln tipi kruvu<Jr. 
leri bakkmda ıu rakamlan veri· 
ygJ: 

15 eantlmtik 9 top, 6 adet ağır, 
3 ;Jdct hafif hava dafi topu, iki 
torpil kovaru, saatte 32 mil ıü. 
rat .. 

Şimdild harbin ba~ngıcrn:la, 
Almanyanm, harekete ham 6000 
~luk e lmivu<Srtı ve te~ta 
7000 tonluk 4 kruvu&il mn-
cuttu. • · 

Almanlar 13 balıkçı gemisine 
hücum ederek Serenitz, Nevcoise, 
Pearl, Evellna ve Sedgofov'u ba· 
tırmıılardır. Bunların mürette
batının büyük bir ku:mı kurtarıl
mıştır. Alman tayyareleri bun. 
dan ba~ka diğer ba;ı ge:nileri de 
mitralyöz ateşine tutmuşlarsa da 
hasar Y'Pamamı•lar ve yalnız bir 
kaç ki~yi yaralaım~lardır. 

Wray gemisi teknesir.k!e bir 
delik olduğu halde !ark sahiıteri. 
f'\e romprkörle çekilrqlştir. 

İngil~ tayyarelerinin görü.n · 
meei üzerine Almanlar muhare _ 
beyi kabul etmenizin kaçmışlar. 
<tır. 

dilmeden evvel eski prim fiyat
larını göz -önüne alarak harice 
mal gönderdikle,rini veya taah. 
hlitlerde bulunduklarını, halbu. 
ki tenzilfıt yapılınca alacakları 
\.)rim miktarları azaldığı için 
büyiik zararlara uiYradıklarım 
bildinni§1erdir. Bunun için ta.. 
kas tenzilatının ilfmından evvel 
vnpılan ıhracat ile l?'irişilen Uı
ahhUtler frjn eski miktar üze. 
rinden prim 'kahul edilmesini is. 
temı"!erdir. Bu hususta dıs tica 
ret d"irc i ikinci re;si Cemal 
z:ya ile Tnltas I..imitct Şirketi 
müdilrü r-ehrimizde t"tkilder ya. 
n::ıcaklnr.du-. 

Peşin para İ§İ 

Bundan başka tüccarlar yu. 
murta gibi fiyatl:ırı harici piya. 
salarda mütemadiyen değişen 
maddeler i,.in neşin para alın. 
m·ıs,run teminini istemektedir. 
!~r. Mesela tsnanyaya yapılan 
ihracatta mallar o memlekete 
snrdiği zaman tüccarlar muhte. 
lif vesi1clerle fivat kırmak iste. 
'Tlcktedirler. Bu suretle tüccar. 
!arımız zarara uğramaktadrr. 
Bundan dolayı ecnebi tüccarla. 
nn bu maddeler üzerindeki si. 
parişlerlndc karşılıklarını ga. 
ranti etmeleri istenmektedir. 
Çuvalcılar fiyat yü'uclisinden 

pkayetçi • 
Di~er taraftan çuvalcılar da: 

Vekili zi,·"ret ederek çuval "luh. 
ranından ve flvat1arın yük8el -
mesinden bahsetmişler, avnı za. 
manda haricten çuval getirilme. 
sinin teminini rica etmi$lerdir. 
Akşam üzeri de 1talvan ti. 

caret ataBesi 'Nazmi TopÇuoğlu. 
nu :z!varet etmiş, uzun müddet 
~örüşmUştUr. Geç vakit Ameri. 
kadan memleketimize otomobil, 
motör, radyo ithal eden ecnebi 
ve Tiirk tüccarları Vekilin reis. 
lfğindc bir toplantı yapmışlar. 
drr. 'Toplanbda petrol kumpan. 
yatan mUdllrleri de bulunmuş. 
tur. Amerika.dan ithalatın ko. 
laylaştırılmuı lizerinde görü. 
şülmUştUr. Bugün Amerikablar 
memleketimir.e gönderdikleri 
mallann bedellerini alamadıkl&
~dan ihra.c:atı azaltmışlardır. 
Cl'Urk - Amerikan ticaret anlaş.. 
ması esaslarında yapılacak de. 
~frikUkJerfn ne gJJbi hükümleri 
ıhti~a etmesi tesbit edilmiştir. 
Yenı an1a.'1'l'la ile Amerikanın 
memleketimizden olan mübaya.. 
atı aa arttmlncakt~. 

Vekilin dünkü tetkikleri ak. 
flant saat on dokuza kadar sUr. 
müştür. Bugün öffeleden sonra aa 
ticaret odasında bUvUk lbir top. 
Jantı yapılacak, manifatura tUt-_ 
carlarile görüşülecektir. 

Vekilin beyanah 
Ticaret Vekili Nazmi Topçu.. 

oflu tetkikleri etrafında bir mu.. 
harririmize beyanatta bulunarak 
demi§tir ki: 
"- Her gün gazetelerin haldı 

bir şikayet mevzuu olan ihtikir 
mes~lesj birinci planı muhafaza 
etmektedir. Bu defa fstanlbula 
gelişim ihtikan pnJemek ~zere 
alınacak teôbirleri kararlaıtır
ınal:: kindir. Pahalılığı doğuran 
sebepleri iyice tetkik etmeden a. 
tınacak tedb!rlerin realiteye teta
buk etmemesi şüphesiz mahzur. 
ludur. Bu sebepten bu gUnümU 
alakad.arlarla konutmağa taheUı 
ettim. Miltakerclere yarm da de
:vam edeceğiz. 

Kahve Uzerinde müsbct karar
lar almış bulunuyoruz. Ziraat 
Bankası 15 bin çuval Riyodan ve 
5 bin 5uval da Marslıya.dan kahve 
getirmektedir. Aynca 15 bin çu. 
val daha getirmek fü:ereyis. 

Memleketin kahve ihtiyacnu 
u:ıun .zamanlar temin edecek ted.. 
birler şimdiden alınmıştır. Kahve 
alır.ak isteyenlerin eskiden kahve 
ticaretiyle meş~ul olup olmadık. 
ların:ı bakılmaksızın bunlara Zi
raat Bankası ikincik!nunun yedi· 
sind•n itibaren gümrüklenmiı o. 
tarak gilmrük ambarlarmda tes. 
lim kilosu 11 O kuruştan kahve 
satacaktır. Bu fiyat İstanbul, tz. 
mir, ve Mersinde aynı olacaktır. 
Trabzon ic;in 2 kuruş nakliye üc
reti ilave edilecektir. Bu fiyatla 
mal alacaklar bedelinin yansmı 
derhal, mütebakısın1 malın tesli
minde ödeyeceklerdir. Bu tedbiri 
spckiilasyon için çok heves du. 
vanlara hem arzularını tatmin, 
hem de fazla hevese kapılmama.. 
larını temin icin almış bulunu. 
yoruı. Kahve ihtiyacımızın erl"'..in 
ekilde karşıbnmasr için aldığ1· 
m•ı esash tedbirlere dayanarak 
derhal söyliycbilirim ki mallann 
r.-ernlekete vunıdur:dan itibaren 
Bankanrn sattş fiyah ıos kunu 
olarak şimdiden tesbit edilmiş 
bulunmaktadır.u 

• 
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BDU~L.ff 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TtZMA 

ve bütün ağrılarını derhal keser 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 

:az._.. 

: Istanbul .·Belediyesi Ilanları 
' . 

~l l; ı r \ ; ıı..tL. ııJttd:U 
1 ı ı, ı 1;;20,53 Bcy<\1.ılla İnkılap müze ve kütü'phanc~i n in tamiri. 

Gll,2;) !110,- ltrııiye makinelerine ve lıorlumlarrna lüzumu olan 
a kalem Erkos lastiği YC ala lıorluınu almına'iı. ' 

flk lrıııinat ~ııikl::ırlarile l:ıhıııin bcuclleri yuk:ırıtla ya7.ılı işler ayrı, 
eyrı a\·ıl.; e!..sillıncye koııulmu~lur. ihale 2:>-12-939 ı>azartesi l(iiııü sa_ 
at 11 de Dainıl J~nciiınrntlc y:ıpılac:ıktır. ~artnamclcr daimi encümen 
za!ııt ,.e nııı:ımrl5t miiıltirlüğü kalcrniıulc göı·ülebilir. Talip!C'rin ilk le. 
rniıı:ıt rııakhıız n·ya ıııiklarları ile ihaleden sekiz ı;ıün evvel Fen işleri 
~lüdi.iı·lii~ünden :ıl:ıraklan rcırnl ehliyet YCSİkalnrı ile ihale ııiinii ınuay_ 
:yen s:ıalle Daimi Enciimendc bulunmaları. (lO:?O:» 

* ,,. * 
F.ıtihle Ki.rmaslı nıahallrsiniıı Macar Kartle,ıer raddcsiıııle 98 kapı 

"e 82 haritı No. lu kA,tıir C:<'ı;meniıı .~atılması aı;ık arttırınnya konulmuş. 
tur. >hıhamıneıı ht•dcli ~8U lira Ye ilk lcmiırnl nıikdarı 36 llı-atlır. l hal~ 
25--12-J!I pazartesi ı:ünti sa:ıt 1 t de Daimi Eııdinıcııcle yapılacaktır. 
Şarln:1mc zabıt YC ınıı:~mcliıt nıiiıllirHi~ü kaleıninıle ı:firülehilir. Taliple_ 
rin ılk leıniıı::ıt makbuz \'eya mektupları ile ihale günü muayyen saatle 
Daimi Erırüınrntlc lııılıııımaları. ( ıo2:ıc;, 

A nkara P. T . T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - ld:ıre ihliy:ıcı için 2000 a<lct porselen izolatör açık ck"ill-

mc) e çıkarılnıı')lır. 

·ı - nutıııınınen lıcclcl 1 IOO 11111\·akk:ıt leuıiıı:11 10:> lir:ı olup ek,111· 
mc'i !l Kfıııııııu~:ıııi !l40 Salı ıırırıii \:tal Jj le :\ıık:ırnda P. T. T. l'ınuııı 

• müdiirlük lıiıı;ı~ıııılnl-i S:1lınalnrn Konıisy-0nıınıla ):tpılııc-aklır. 

:ı - hıcı.ı;ıı·r lllll\'i•kkat Lt'nıiıı:ıt nı:ıkiHız veya lrnn!;a rııd•lıılııı ılc 

kanuni te .. ikaiarını lıfünikn ınrzkür gün ve sıı:ıilc o koıııİ;\~oııa ıııü· 
raca:ıl eılrrd.ll·rılir. 

4 - Snrtn:ınıd"r Aııkarnıla P. T. T. Lt'\';111ııı. ı~ıaıılrnlıl:ı P. T. ·T. 
Levazım .~~·niy:ıl Şuhe~i miitl:irliiklerint.lcn hcdı l•ir olarak Hrilrrcktir. 

S 'ı TTtut : A 'i(JI f'.'. 
n,mhlı~ı yer; r.~K/l ~ltıl!ı:U!lt 

(GU12J (963~) 

('rı ı•rıı '\ı-'r , .. ,,, iı~ılrf' tılı-H: 

Hdık A lımc:I Se,•eııgıl 

~tro 
Veni bambevaz ısıklı ve gayet idareli 

1UNGSRAM- ICRIPTON 

ampullarının mülıemmel tarzı imalını 

tekellül eder. 

iSTANBUL ANKARA iZMiR 

................... 
\J AKIT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

1Jeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. ------ j : , • ' • . ... ;_...,,, .... ...... ı • • : ... ,,. ı 

YbNi T[SliMAT ~___.._.··-
iLMüı.ıAeERLE~iMiz 

--+---+·-.;._+--

DAl-IAYUKSE:K. 
J:AiZ, DA~A ~Yi 
ŞARTLAR. TE:MiN rD~R 
t-tOLAN~rs[ BAı~K-UNı N~ 

Zayi 
Yc•ni:.anı orta o;.111tıı11l,ııı alılıj(ını 

1:ı~<liknamcnıi z:ıyi cltinı. Yrııi\iııi 

c:tkıırar.ı~.md:ın c~kisinin lıiikınii 

yoklıır .. 
l"nıiJ.:nrır orfcr okııl il i smıf Xo. 
t .i ~ C.WIT LJEUK :sn.C/83 

~.:::tt::s::::m=::=:ı::~:::::::;:n:aı :: * oo·· z HEKİMİ !! .. .. .. .. .. .. 
!i Dr. Murat Rami c: 
g ~ 
1 Avdın !i 
1 B~yoğlu • P- :r.-ıdr:ıııı. i mam H 

l
i- s-nL:~ğı No. 2 . - .:'e'.. 41c53 n .. 

1:::1:::-.:::::::::::::::::ı:=.-::::::::::::=ı 

---- --- _ ___. 
Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyorı" 

Başkanlığından : 
Cinsi :\lil..ıl:.ın Firalı Jlk lcınin:ıll 

Kilo l\r. Lira 
Malaty:.ı kayısısı çckinleJ,li 3UOO SU) 

Kuru üziim rcz.ıki :'ıOU '.!Ol 
., ., çckirtlchiz l '.WU :! 1 J 

t'ry:ıni rriği :!UUO 3U) 3'21 
Ce,·iz id (itil) .ı:ıı 

Kuş illiiııı ü !:!:ıo :lo) 
Fındık ki 50U 4;)) 
Kıını iıH·ir ::ıuo '.!:!) 
Cam fıstığı !:!JO 110) 
• (ial:ıl:ısaray Lisc<;inin mayıs l!l 10 sonuna k:ıd:ır ilıliy:ıçları olan )'11' 

karıda cinsi, mik<ları lıchcr ki lo tahmin bedeli ve ilk teminatı yazılı~·· 
ycccklcri11 5-1-19 ıo cuıııa giinü saat la ele Beyoğlu lsliklfıl ca<lclC~ 
No. 31!1 da liseler nıulı:ısebociliğiııue toplanan okul komisyonca açlk c~· 
sillmesi y;ıpıl:ıcaklır. . . . . . ı• 

istekliler Tic:ıret Od:rnnııı yenı yıl Ycsıkası Ye ılk lemınat m:ıkbl1 

l:ırile lıirliklo sözii grçeıı gün ve saatte komisyonda bufunrnaları. 1 
Şartnameyi görmek ,.c tcmin:ıt yatırmak i~·in Galatasaray J .. ist' 

l daresiııe müracaalları. ( 10.f67) 

ı ıs . Komutanlığı Satınalma Komisyonu ılanları 
Üç binrk, yirmi yecli nakliye koşumu, iki mekkAre ki ccmaıı 3~ l~;'ı'. 

han-an a~·ık eksiltme ile sıılın :ılınacnklır. Mün:ıkn~asına 2/ l /!l4U 5 .• 
• •:11 

günü s:ıat 10 da b:ışlan:ıcak Ye aynı Ründe ihalesi yapılacaklır. II:ı~ ''.il' 
!arını s:ıtrnak isliyenlcrin belli giin ve s:ı:ılle h:ıyY:ınl:ırile brr:ıbcr I·• 
dıklıd:ı Komu tanlık Salı n:ılm::ı Komisyonuna gelmrleri. ( 102!l O 

Belediye Sular idaresinden : 
1 - idaremiz için hir Desin:ılür ::ılıııacaklır. ııı• 
2 - Talipler ar:ısınd:ı 2-1-941) sah gUnii <;:ıat onda nıihahakn 1 ~< 

ıihanı yapılar::ıktır. Bu inıli lı:ınd:ı rıı iyi mm·aH;ık olanlar arasınd:ı lı 
<lcsiırntörliik iı;iıı ayrıra hir iınlih:ııı ~ apılar~klır... ıııı 

3 - \'rrilccck ayl ı k ücrel tah~il clocrcccsınc gorc barcın k:ıııuııtı 
kt1ınlrri ılahilinde tcsbi l edilecektir. 1 

4 - l mlih:ın tt g i rmt'k i ~tf' \•en lerin 29-12-939 f'tım:ı ~ünü ~nı.ıl r 
ye k~d:ır lıonsen•i.; ''C l11hsi l \' t'.'li!ınlı.ırile hirlikle T:ıkoıimıle Sıro.<ıer' ııt 

deki i ı.Jare merkezinde yazı işlerine nıtlr:ıca:ıl etmeleri. ,(10 iG9 ), 


