
Mıknatıslı maynlerden 400 u 
zararsız hale getirildı 

ff E YE D~ 3 KURUS 
Rusyanın cenubunda asker
ler arasında tevkifat yaplloı 

Londra, 20 (A.A.) - Kral, Alınan mrlma
~lı .JDaynl~rini yarı:n;ı saatten faz13: tetkik ct

Ştir. Amiral Ceymıs bu maynlenn mekaniz. 
~sı hakkında kendisine izahat vermiştir. Mik
tnıh maynlerin dört yüz tanesi toı:ılatılmıs ve 

~ararsrz bir hale getirilmiştir. 
Per§embe 21 Birincikanun 1939 1:f YIL: 23 '~ SAY I: 7883 

Polonya hududu 20 (A.A.) - Patt ajansr 
Rusyanm cenubu şarkisinde gitgide artan pa. 
tırdılar hüküm sürdüğünü ve bilhassa askerler 
arasında yeniden tevkifat yapıldığım. müteaddit 
kimseler sürgüne gönderildiğini ha'ber veriyor. 
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lngiltere,Finlô.nd~y,aya 1 Fon Spee'nin 
iki vapur dolusu k u r1ı andan 1 

tay yare gönderdi . intihar ett i 
Uruguvay 

Sovyet kıtaları Norveç 
h udud una vardılar 

kadar 59 Rus 
dQşürülmüş 

a 9,,lo, 20 (A.A.) - D. N. B. 
aJnsı bildiriyor: 
~ l'iorsk. Telegram Büro'ya Fin. 
~.tıdiya hududundan bildirildi _ 
tf IJ:ıe göre, Sovyet kıtaları bugün 
a 0tv~in şimali şarki münteha. 
~ı Sovyet Rusyadan ayıran 
ı ~I tamamen işgal etmiş _ 
~~r. Sovyetlerin şimal cephe. 
1 ~deki yeni umumi ka -
~~~hı Sa~jaervi'de tesis e _ 
~ış oldugu ve Petsamo'dan 
~Uıba doğru külliyetli efrat ve 
~lzeme nakline devam edildi .. 
~ söyleniyor. Petsamo'dan ge _ 
q:tı. Sovyet kıtaları iyi teçhiz e. 
d'lnı.iştir. Halen şimal cephesin. 
~sıfırdan aşağı 30 derece so. 
~ı-ı.- kaydedilmekte ve bu soğuk 
~cak gibi görünmektedir. 
~ günlerde Norveç'in şimali 

65 kisinde kain Kikenaes'ten 
ti ~andiyalr mülteci gelmiş. r. 
~ l\.0penhag, 20 ( A.A.) - D, 
· · B. ajansı bildiriyor: 
ı..~iplomasi mahfillerinde salr 
~ söylendiğine göre, iki 

r gılız vapuru Finlandiya hava 
)"d~~una teslim edilmek üzere 
~gıiız tayyareleri yüklü oldu _ 
l' halde !ngiltereden Finlandi. 
ı~a~a h8:reket etmiştir. Tayyare. 
/1:~ mıktarı ve nereye gönde
~~ ~lli değildir. 
~U.till\.1 BİR SOVYET KOLU 

ÇEVRtLDt 
lfelsinki, 20 ( A.A.) - Suo. 

(Devamı 5 incide) 

Şimdiye 
tayyaresi 

Fin süvarileri 

lngil izlere teslim olmamak için 

Mürettebatı tarafın
dan b'ltırılan Alman • 

gemileri 23 ü buldu· 

, 

1 KLEMAN 30 ~ldtt b~tı 
2 N6'vton1Mı.b} &.71~ tetrin • 

& •&HLt°'-r". ı 3 HUHTSMAN 14.t5 • • • 
4 TREVANNİOfıt 2t • ., ~ 
5 AFAiCA SHELL t5 J~tnl'iıı • 

(Yazısı 5 incide) 

@~.·~· AS. 
~- 'f'' . IC4A. 
~x 

.1_1L_ 
l T@ 

# , 

l HİNT 
,OKYANOSU 

6 MAPİA C1~. (6 iı:! 1"rin4f 
7 Dorik !Qr 2. J'! ıc-.rı 
8 TA\ORA 3 • • ,, 
9 Sl'NOT'ıha\'>t> bu nolda 

da bahtıldr. 

-
~~ '1.aftanın başında C'enubt Am eri'ka mt'tarınaa intihar eden (ha/ Von Spee'nin Atlas ve Hint 

'!ftlmurunda yaptığı 'i{.ç aylık cevelanı _qösterir bir harita. 
1~1,,Vcrdiğimiz bu haritada Von .Spee'nin I>u müddet zarfın4a batşrdığı gemüer ve yerleri 
"'t°*"~· 

meclisi 
Hükumetin Fon 
Spee hakkındaki 
hatlıhareketini 

1asvip etli 
Buenos.Aires, ~O ( A.A.) -

Graf Spee'nin kumandanı ta
banca ile kendini öldürmüştür. 

Londra, ~O ( A.A.) - Graf 
Spee kumandanı Langsdorf'un 
intiharı haberi İngiliz deniz 
mahafilinde derin bir heyecan 
uyandırmıştır. 

Zırhlı kumandanının bu ha . 
reketi şöyle tefsir ediliyor: De. 
niz ananesine ve şerefine bağlı 
olan bu adam hayatını feda et. 
mek suretile zırhhnm şeref. 
siz akıbetini emreden a. 
damla hiç bir alakası olmadığı. 
nı bütün dünyaya göstermek is. 
temiştir. 
Diğer taraftan öyle zannedL 

liyor ki, Langdorf Montevideo 
ağzında büyük İngiliz kuvvetle. 
rinin beklediği hakkında Alman 
makamatı tarafından kendine 
verilen malfımatın doğru olma. 
dığmı bilahara öğrenince inti. 
har kararı büsbütün kuvvet 
bulmuştur. 

Her ne olursa olsun, bu inti. 
har, Graf Spee'yi denizci şere . 
file telif s:;ötürmez saf il bir a.. 
krbete mahkum eden devlet a. 
damlarının nüfuzuna ağır bir 
darbe indirmiştir. 

(Devamı 5 incide) 

Kı..~a bir zamanda iiç Alman tahtelbn.hirini batıran Fran. 
sız torvid.osu Sirocco 

iki Alman tahtelbahiri 
daha batırı l dı 

Şimdiye kadar batan Alman deniz 
alttlar ı kırkı geçti 

Berne, 20 (A.A.) - 13 KA.
nunuevvelde bir İngiliz torpili 
yiyen Alman kruvazörünün 10 
bin tonluk Blucher olduğu bil
dirilmektedir. 

Paris, 20 (A.A.) - Bahriye 
nazırı B. Campinchi, mlistem· 
leke enstitüsil tarafından veri
len bir öğle ziyafetinde son 
günlerde iki Alman denizaltı
sının daha müttefik donanma· 
lar traafmdan batırıldığını 

söylemiş, bu suretle Sirocco 
torpidosu tarafından batırılan 
Alman denizaltısı adedinin 
üçe çıktığını Fransız gemileri
nin batırdıkları Alman tahtel· 
bahirlerinin onu bulduğunu 
na.ve eylemiştir. 

Nazır harp başlryalıdanberl 
de İngilizlerin 35 Alman tah
telbahlrinl tahrip ettiklerinl 
söylemiştir. 

Ticaret Odasında dün ya
pılan ikinci toplantı 

Eczayi tıbbiye, 
akreditif 

demir, çivi 
müsaadesi 

ve tel tücca rl arına 
Verilecek (Yazısı 2 incide) 

Meclisin dünkü toplantısında 
1 Günlerin Peşinden: 
-•- •---•-• .. w - .. .-..._.. 

ihtikarın cezası 

Bazı mebusların teşrii ma
suniyetlerinin kaldırı·ıması 

meselesi münakaşa edildi 
(Yazısı 5 incide) 

Mektepler aras ında voleybol maçı 

Anadolu ajansı, izmir ih~ 
komisyonunu.1 icra.ata geçtiğinı 
haber verirken bir müeueıeriıı 
ihtikar yaptığı teıbit edildi..~ 
ve on be§ gün kapatılma.>ma kııı.
rar verildiğini bildirdi; fakat her 
nedense bu şekilde ihtikar ceza
sına çarpılan müeıseı.~ adını 
tasrih ebnedi. 

lbtİmal ki ihtikar yapan mücs. 
sese on be§ gün kapabldıktan 
sonra bir de adını ilan etmek ay. 
rıca teşhir cezası tatbik etmek de. 
mek olacağı, bu şekilde de teşhir 
cezasmm fazla olacağı düşünül
mü~tür. 

Eğer lzmirli muhtekirin adı bu 
maksat ile gizli tutuluyorsa, emin 
olmak lazongelir ki, bu şekilde 
memlekette ihtikann önüne geç
mek mümkün değildir. 

isimlerinin daima gizli kalaCL 
ğına emin olan bir muhtekir dük.. 
kan veya mağazaaı on beş gÜn 
kapandıktan sonra tekrar aynı 
suçu işleyebilir; onun için dük. 
kanları veya mağazalan kapat&· 
rak ceza verecek verdo m"L·-~ir
lerin isimlerini ilin ederek kın. 
lardan zarar gÖren halla intibaha 
davet etmek daha dQğra lıir hare. 
kettir. HASAN KUMÇA YI 

' 
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POLiTiKA: 

Türk iyede 
işsizlik 

:Alman propagandası bize acı
yor: Türkiyede işsizlik v~! 
Katlık baılamıt- Daha nice, nice 
mq, tnı§oo. mıı! 

Almanya ile diplomatik müna. 
acbetlerimiz keıilmit değildir. 
tktısadi münasebeUeriıniz dünya 
ıartlan içindedir, 

Fakat Almanyanm propaganda 
ateşi Cumhuriyet Türkiyesine 
çevrilmiştir. 

Var§Ovaya ablan boır.be.lar ai· 
bi bir propaganda ıağnağı Türle 
hudutlarına tevcih olunmuıtur. 

Dostlan düıınan. dü§manlaırı 
dost, iyiyi fena. güzeli çirkin gös
t~ek için husu•ı tipte yalanlar 
icadeden Alman propagandaaı bü. 
tün bilgileri kullandı. bitirdi. Şim.. 
di cehaleti, alb üstünü tubmyan 
yalanı istismar etmeğe çahımek.. 
tadır. 

Türkiyedeki işsizlik hikayesi 
bunun yeni nümuneleriDdeudir. 

Türkiyede işsizlikten bahset
mek için Türkiyenin iktısadi bün. 
yuindeki tahavvülleri tanıma. 
mak, nüfuı ve mesahasmı bilme. 
mek ve İf bayatını terkip eden 
ıunsarların seneden seneye arttı 
ni•betini hatırlamamak lizım.d::w:-. 

Halbuki ,akın nnwılara ka
Clar bizimle ikhsadi miizıasebet
Jcr idame eden Alman1a1t Cum. 
huriyct Türkiyesinin İf hac:mini 
nasd aenitlettiiiııe bizzat phiL 
tir. 

MilD sanaJI lnumı&ta olan 
Cumhuriyet HükU.met.i, ithalat 
emteası olarak it hayabnı takvi. 
~· edecek, işi arttıracak, ımai 
maddeler sabn almıştn-. 

Smai faaliyetin Wııi it bacmi
tıin ertbğı bizim istatiatiklen:len 
eteği). dünya piyua.larma aevke
C!ilen maddeleri satın alanlardan 
~iı:-enmek yerinde olur. 

Geniı bi.r a:-azi üzerinde, imar 
n inşa faaliyetiııo •eçmİt bulu· 
auyoruz. 

Yapılacak daha hirçok iıleri. 
ıniz var. Hatta o kadar ki iı hac.. 
mi o kadar geniılemiıtir ki iııiz· 
likten mustarip değiliz. lıe, adam 
bulmak~ yer yer miiıkütit çdd
yonız. 

Fbika, demiryotu, maden, 
tarla iı kuvveti f:.ekliyor. 

Bu İi kuvvetleri arasında İf. 
sizlik bastabğmm zuhur etmesi 
için iı hacminin biııdenbire da. 
r.Wnası W:mıdır. it hacmini da. 
raltma!i: için hiç bi.r sebep yoktur. 
;Nitekim, harbin hatladığı zaman
danberi alman tedbirler iıtihsali 
arttırmaya, iktısadi faaliyeti tak· 
~yeye hizmet etmiıtir. 

t'1emleketi ateş hattmdan dıp.. 
ıl'lda tubmya çalqan Cumhuriyet 
Hükiimeti, tutulmuı olan ~ 
ve İkbsadi inl<i~ politilcaımda 
&5Ja bir değipne vücuda getirme.. 
tniıtir. Bilakis ıınaileşmeyi hız.. 
landırmak zarureti bir kere daha 
kmdiııi hiısettirmiı, zirai İs• 
tilısalatı arttırmak bir ihti,aç 
halini almıştır. Böyle bir me~ 
lekette nıısıl olur da iııizlikten 
bahsedilir? ... 

\ 
1 

SADRI ERTFttf 

iYirmi yıl evvelki Vakıt 

ıı Kdıuuıaevoel 1919 

Maarif bütçesi 
!ılaarit nc:ı:areti 336 senesi biltçe. 

~ini tanzim ederek göndermi~lir. 
,Yeni bütçenni yekllnu 335 senesi
Jıia ayni olup mecmu~ memurine 
;verilmekte olan tahsi!ah revknliide 
har.le olduğu halde bir milyon kü· 
ıaur bin liradır. 

Yanğındao kısmen harnp olmuş 
ol:uı Darülmuallimat Te Gelenbcvi 
.Sultanı mekteplerinin tamiri, 'Be· 
)'azıt kütüphanesi mevcut kitaplan 
lsliap edememekte olduiıundao ya. 
ııında imaretin lılr kısmının klilüp. 
haneyo JlAvesiyle tevsii gibi bazı 
mühim eserlerin ikmali için de tah
ı1isat nzolunmuştuı-. 

?erş~mb., Cuma 1 
21 ı. KaTI. 2? r. Kan. 
ı~----~~--~~· 

ıo Zl ıkade ı 11 Zilkade 1 
Kasım 44 ıca~ım 4"'> 

Vakıller \asal! l~laııi ~ usıılı l~ı .. ıı ı 

Gilneşin 7 22 2 39 7 23 2 39 
do~uşu 
Öğle 12 12 7 28 t:? 13 7 28 
lkindl 14 32 O 43 U 32 9 48 

Akpıa 18 " 12 00 16 "" 12 00 
Yatsı ıı 22 ı 39 ıs 23 ı 39 
İmsak 1 14 13 51 5 35 12 51 

Beledi ve üsk~dar. 
da fırın aç1yor 

Ayrıca diğer iki yerde 
daha fırın açılacak 

'U'sküdar parti kongresinde Us.. 
küdar ekmeklerinin cok bo~uk 
çıktığından §ikayet edllmi~ti. Be. 
lediyece yapılan tetkikler netice. 
sinde bu şikayetler yerinde bı.ı
lunmuş, belediye kooperatifinin 
Usküdarda derhal bir firin kira
Jryarak iyi ve pişkin ekmek çıkar
masına karar verilmiştir. Fırın 
bugünlerde bulunup i~lemiye baş. 
lcyacaktrr. Bundan başka koo. 
peratif şehrin diğer iki semtinde 
~e fırm açmak teşebbüsünde
dir. 

Sarap imalatı 
tecrübeleri 

İnhisarlar idaresinin Tekirdağ 
~p fabrikası arazisinde tesis 
ettiği tecrübe bağında. Fransanrn 
meıhur Bordo ve Burgonya mın
takalan üzümlerinin cinsinde Ü. 
.ıümler yetiştirilmi~. bunlarla ha. 
ki.ki Framız praplanna yakın bir 
nefaset ve kıymette §Uaplar is.. 
tilısal edilmiştir. 

Bundan batka aynı bağda yir
mi beş nevi Avrupa üzümü yetiı· 
tirilmiJ, bunlarla yapılan imalat 
tecrübelerinden iyi neticeler alm
mııtır. Yapılan iınalit bittabi 
henüz tecrübi mahiyettedir. 

Bütün bu tetkikler. maruf 
Franıız praplannın yapıldığı 
makbul şaraplık üzümlerin Trak. 
ya toprak ve iklimine intibak e. 
deceğini ve Türk şarapçılığı için 
iyi bir istikbal hazırlandığını gös
termektedir. --o---

Değerli alim 
Profesör İsmail Hakkı 

dün gömüldü 
Trp fa.kültesinin sa.bık para... 

zitolaji profesörü İsmail Hak. 
kının evvelki gece vefat ettiği. 
ni teessiirle haber a.ldrk. :\fer -
hum memleketimizin yeti§tiröL. 
ği nadir zekfilardan ve ilim a.. 
damlarından biri idi. Otuz sene 
evvel eski darülfünunun tedris 
hayatına. hayvanat hocası ola: 
rak g-irmiş, ve o zamandanberı 
de talebelerinin faydalı birer e. 
teman olarak vetiştirilmelerine 
yardım etmiştir. Hocanm lcen. 
disine mahsus bir ders metodu 
vardı; ve konf crans halinde ver. 
diği derslere yalnız talebeleri 
değil kalabalı'k bir dinleyici küt. 
lesi de gelir; ve bunlar arasın. 
da bilhassa yetişmiş hocalar 
nazan dikkati oelbedermiş. Ay. 
rıca. talebelerine yalnız ilmi var. 
hğiyle · yardım etmez ahlakı ile 
de onlara güzel bir örnek teşkil 
ederdi. 

l'"' · ·:m dün saat on dörtte 
r -~ i...... . fhsan.i.yedeki evinden 
< Jllt ; - w •a'T beled ve kendisi. 
n -- , ~1rktarı tarafından 
ka ~ : ebedi m etfenine 
götür. _ 1ü,Jtür. Ailesine tazi • 
yetlerimizi bildiririz. 

---o--
Köy okulları için 
Nisanda 2000 eğitmen 

yetiştjrilecek 
Maarif Vekrueti. nisan ayı i. 

çinde tedrisata başlıyacak olan 
köy eğitmenleri yetiştirme 
kursları etrafındaki hazırlıkla. 
nnı bitirmek üzeredir. Bu eem 
eğitmen kurslarına 2006 kişi a... 
lınacaktır. Eğitmen namzetleri 
ilk tedrisat müfettişleri, gezici 
başmuallirnlt"r ve kövlerde C' :ı.lı. 
şan muallimler tarafından istek. 
liler arasından seçilecektir. 

İ:ş!ek yolların kenarlarında 
8-10 köyden mUrekkep mmta. 
kalar kurulacak ve bu mmtaka.. 
tar ~öz öni.inde tutularak nam. 
zetler seçilecektir. Namzetlere 
kut'Stan çıktıktan sonra. kendi 
köylerinde çalıştınlacaklan bil. 
dirilooek ve kendi kövünden u. 
zak bir köye asla. verllmiyecek. 
teri anlablacaktır. 
Eğitmen teş-kilatı kurulurken 

sadece idari taksimat ,;öz ö. 
nünde tutularak kazalara göre 
ve birıöirine bitişik olmıyan ge. 
niş bir sı1.h:ı.1 icine ıbu teşkilatı 
vaymaya. teşebbüs edilmivece1-t. 
tir. Teşkilat, vilayet mer!ı:ez ka.. 
zalannian b3.§la.narak di~er ka
zalara teşmil edilirken teRkil e. 
dilecek mmtakalarm da birföi • o:-------------"1 rine bitişik olmalarına çok dik. 
kat edilecektir. 

Ticaret Odasında dün yapılan 
ikinci mühim toplantı 

Eczayi fıbbiye, demir, çivi ve 
tel tüccarlarına 

akreditif müsaadesi verilecek 
Ticaret Vekili Nazmi Topçu. 

oğlu dün sabah saat onda mm. 
ta.ka ticaret müdürlilğüne gele
rek tetkiklerine devam etmiş. 
tir. 

Beykoz kundura fabrikası 
müdürü ile Marmara film. şirke. 
ti müdürü, Vekili ziyaret ede. 
rek görUşmiiş?erdir. 

Nazmi Topçuoğlu saat 11 den 
itibaren dokumacılan, iplikçile. 
ri, makaracılan kabul ederek 
ayrı ayrı görilşmü~ür. 

Saat 17 de ticaret odasında 
Vekilin reisliğinde ecza. deposu 
sahiplerile, demir itha.litçılarI. 
nın ve tel, çivi fabrikatörlerinin 
lştirakile blr toplantı yapılDUŞ
tır. Toplantıda bugUn fiyatları 
çok yU.kseleı:ı bu malların hariç. 
ten derhal getirilmeleri hak.km. 
da alınacak tedbirler görüşü! • 
müştür. 

ECZACILAR ANLATIYOR 
llk sözü alan ecza deposu sa. 

bipleri hulasa olarak demişler. 
dir ki: 

"- Tababette çok lüzumlu o.. 
lan ilaçlarm stokları eksilmiş.. 
tir. Almanyadan mal _ge~ 
mümkün değildir. Ingiltere, 
Fransa da harp dolaymile uı.. 
zumlu bazı maddeleri kendi ihti.. 
yaçları için ayırmakta ve harl. 
oo göndermemektedirler. 

Bize her memleketWı mal ge. 
tirmek imk.8.nla.rz verilmelidir. 
Ayrıca. bankalarm akreditif aç.. 
maları da. en birinci~. En 
çok mal alacağımız memleket 
bugün için Amerikadır. 

Son olarak arzederiz ki mem. 
leketimizde ihtikAn düşünme. 
mi!) olanlar cezayı t:ııbbiye de. 
polandır. 

VEKtLlN lZAHATI 
Vekil, hariçten tıbbi ecza. ge

tirilmesini temin için hilkOmetin 
alacağı tedbirleri anla.tarak de.. 
miştir ki: 
"- Biz memleketin ilaç ihti. 

yacını karşılamağa karar ver. 
dik. Fransadan ve İlı.giltereden 
olmazsa Amerikadan getirtece. 
ğiz. Sizlere istediğiniz kadar 
Bankalardan akriditif a.çtıraca. 
ğrz. 

İlk olarak lüzumlu iliçları te. 
min etmemiz 18.zmıdır. Müsta.h. 
za.rat ikinci planda kalmalıdır. 
Göstereceğimız bütün kolaylrk • 
lara mukabil sizin de memle. 
kete ilaç sıkmt:sı çektirmeme • 
niz Iaznnclır. 

Yani 112.ç getiremiyoruz. Ma. 
lımız kalmadı gibi sözler işit.me
meliyiz. Eğer bunlar söylene • 
cek olursa. bu işi yapmağa ka • 
biliyetiniz yok demektir. Bu 
takdirde liyakatlileri bulmağa 
ve onları kullanmağa mecbur o. 
!uruz. 

Si7,e mal getirmeniz için ban.. 
kalarda İsviçre için 13000 ster
lin, Fransa için 20 bin sterlin, 
İngiltere için de istediğiniz ka
dar akriditif açtıracağım. 
Eğer bunlar kili gelmez A. 

merikadan da mal getirmek ıu. 
ıumun.u hissederseniz onu da te.. 
min edeceğim. Holanda için de 
akreditif açtıracağmı. Oradan 
da getirebilirsiniz. 

GüMRüKTEKt ALMAN 
MALLARINA MÜSAADE .•• 

Bunlardan başka. pazartesi 
veya salı günü ~rUklerde Al. 
man mallarının memlekete it. 
haline müsaade edilmiş olacak. 
tır. Buradaki nıallarmIZJ da ala. 
caksmız. Sııhhat Vekaletinin İll
hisanndaki olan illçla.r da. bol 
bol getirilecektir. 
DEMlR !THALATÇILARI NE 

DEDİLER? 
Eczacılardan sonra demir 

buhranı etrafmda demir tüccar. 
lan söz alarak neden hariçten 
demir getirtemediklerini izah 
ederek gümrUk kanununun hur. 
da demir lmmnnda tadlllt ya. 
pıl.masmı istemi§lerdir. 

1TH.ALATÇIL.ARA 
KOLAYLIK 

Nazmi Topçuoğlu hurda de. 
mir meselesini ehemmiyetle kay. 
dettikten sonra demir ithali.t.. 
çılarma gösterilecek kolaylığı 
anlatma.ğa başlamıı ve demiş. 
tir ki: 

"-Amerikadan mal getirme. 
niz için size 15 şubata kadar 
akreditif açılacaktır. Siz der • 
hal muhaberata. girişiniz ve 
mümk:Un olduğu kadar ça.buk 
mal geUrmeğl t.embı edln1z. 
Yalnız sipar.i§Ierinizi 15 nıilL 
metreden ince demirler Uz.erin. 
de teksi! ediniz. Çünkü mart a. 
yı başında Karabllk tabrikuı 
15 tnilimden kalın demir imali. 
ne başhyacaktır. Fabrika. 8-10 
güne kadar da çelik çıkaracak. 
tır. Size ileride akreditif açtır. 
makta devam edeceğiz.., 

KARPİT BUHRANI VE 
lHTlKARI 

Bu sırada bir faıbrikaWr söz 
al.nuş ve demiştir ki: 

"- Fabrikalara en lüzumlu 
olan karpit te bugün piyasada. 
yoktur. Fiyatı da 10 kuruştan 
60 kuruşa. çrkmıştır. Romanya. 
dan bazı sebepler yilziinden mal 
getirilememektedir. Bu yolda da. 
tedbirler lAzımdır.,, 

Bu sözler Uzerine Nazmi Top. 
çuoğlu Ziraat Bankasına der • 
bal mal getirteceğini ve lüzum 
olduğu zaman h emen piyas'aya 
arzettireceğini ve her. zaman L 
çin piyasada nazmı rolü oyna. 
mak Uzere bankada karpit sto. 

(Devamı !l incide ) 

1 KISA HABERLER 1 
Şelıirde: 

ı 
gelmiştir. Bugün. Ankaraya gide· 
cektir. 

* Dünkü Semplon ekspresi iki Memlekette: 
buçuk saat geç gelmiştir. * Adr . üf ıu 1 · d H .. 

Ekspresle gelenler ikı Almıan kn. • ı~e m e ş erın en us:l• 

d d 'b tt• mellın Eroğlu Niksar kasabasından 
mııı an ı are ır. • . 

Erbaa'ya gelmış Yo Adliye mua. YoJcularm bu kadar azalmasına, 
scnebaşı tatillerinin yaklaşması ve 
Avrupanın bir kısmındaki harp 
hali dolayısiyle seyııhalin cok güç· 
leştirilmesi s ebep olmuştur. 

* ltaJya sefiri M. Pepo dün sa
bahki ekspresle Ankaradan gelmiş
tir. Yugoslavyalı Türklerden mü· 
rekkep t 7 kişilik bir muhacir kafi
lesi de yine dünkü konvonsiyonelle 
gelmiştir. Bunlar daha 200 kadar 
hane halkının yola cıkmak üzere 
olduklarını, Yugoslavyada para ge. 
tirememekten baıka biç bir güçlük 
görmediklerini, ancak ana vatana 
kavuşmak arzusile yerlerini bmı· 
kıp geldiklerini bir muharririmize 
söylemişlerdir. 

* Ün ivcrsite Edebiyat fakültesi 
lngilizce filoloji profesörl~ilne 
tayin edilen Halide Edibin tayin 
keyllyeti tasdik edilml~ ve yeni 
profesör deralerine batlaınıştlJ'. 

* l\fo~ko'f'a sefaretimiz kltlpJe
rinde ıı Muammer Hamdi dün ~a
b:ıhkf kon~nuiy0nel ite şehrimiıe 

melltını tefli şe başlamı,tır. 

* P. T. T. Kaza merkez şefi Kl• 
:ı:ım Yıldız Tokat vl.IAyellne ballı 
"Pazar,, nahiyesinde yeni tqekkill 
eden P. T. T. şefliğine tayin edil
miştir. 

* lzmirde on bir adet kalp ytr. 
mi beş kuruşluk sürerken yakala· 
nan Yaşar isimli biri oğ1rce.-ıaya 

verilmiştir. 

* Menemenin Ulucak klSyünde 
hububata bir haşere Arız olmuş ve 
mühim tahribat yapmıştır. 

* Zonguldakta Asma ocaljında 
amelelere mahsus l~mba evinden 
yanljın çıkmış, binanın ahşap kn
mı yandıktan sonra 11öndürillmüş. 

tür. 
* EllJ üç sene ev,·eJ Amşsrada 

bahriye mektebi olarak inşasına 

başla.nan ve yarıda kalan binanın 
tamamlanıp yatı mektebi haline 
getirilmesi kararlaştırılıntJhr. 

* Vali Halit Aksoy gösterd iği fa· 
aliyetten dolrıyt kıdemine 1:ım su
retiyle tnltif ~dilnıiştir. 

'1ahkemelerde: 

Bir yaralama 
va kası 

ağırcezada 
Geçenlerde Beyoğlunda. işle • 

nen bir yaralama vakasmm dün 
ikinci ağlr ceza ma.hkemeainde 
muhnkomesine başlanılnuşt.ır. 
Va.kanın suçlusu olan Kenan, 

hadiseyi şöyle anlatmıştır: 
- Bcyoğlunda bir lokantada 

otururken. sonradan İ§ Banka. 
sı memurlarmdan olduğunu an. 
ladığım Yusuf bana mütemadi 
bir şekilde ma.na.lı nıana.h bak .. 
tı; başını "görürsiln., gibiler • 
den sallayarak dışarı çıktı . 
· Ben de az sonra. çıktı:aı ve 
sıkıştığım için Beyoğlu adliye. 
sinin bulunduğu karanlık soka. 
ğa saparak su dökmeğe bııela • 
dun. Birdenbire Yusuf bir ar. 
kadaşı ile peyda oldu. 
"- Kenan denilen adam aeıı 

misin?., diye sordu. Evet ceva
bını verince: 

- Bir d&ha. Mkm Abanoz so. 
kağnıda. 41 numaraya gideyim, 
deme dedi. Ben: 

- Gidersem ne olur ki?,. 
Deyince birdenbire cebinden 

parlak bir şey çıkardı. üzerime 
htıcum etti. 

Ben canımı kurtarmak l.çin e. 
line ş!ddetle vurarak brça~ dU. 
tUrdUm. Ve \ıemen eğillp ala • 
rak tabanca olması ihUmaUne 
karşı da.lıa evvel davrandım. 
Yusufu hatif çe dürttüm. Bıçak 
nasılsa tehlikeli bir yerine ıa.p. 
!anarak kendisini ağır surette 
yaralaml§. Suçum bundan lba. 
rettir.,, 

Bundan sonra davacı Yusuf 
dinlenilnUş, ve Kenanm anlattı. 
ğı gibi olmadı~ı. hiç sebepsiz 
önüne çıkarak kendisini yarala. 
dığnıı söylemiştir. 

Her iki gene; te Abanoı.da 41 
numara.ya gittiklerin! tUraf et. 
m.lttler ve mulı&kema tahltleri 
çağırmak llzere ba§ka bir gUııe 
bırakılmıştır. 

---o-

Sahte tahadetname da. 
vaımda karar 

Rauf a.dmda birisi. "Havriye .. 
lhıesinl bltfrdl~ne dair eline 
sahte bir klğrt geçirmiş, f&kat 
kullanmasına vakit kalmadan 
ya.kalanmış, sorgusunda. bunu 
Kamil adında birisinden aldığı. 
nı itiraf etmiş, yanılan tahkL 
kat sonunda İstanbul maarif 
müdürlUğil kültUr i§leri tefi 
Rıfkı da SU!';ta methaldar görll. 
lerek UçU birden birinci aiır ce.. 
za. mahkemesine verilmişlerdi. 

Muhakeme dün bu davayı ne. 
ticelendirm11t kUltUr i~eri tefi 
Rıfkının suçlu olmadıktan baş. 
ka hadisenin muhbiri olduğunu 
anladığı iGin onun beraetine ka.. 
rar vermiştir. 
Sahte şahadetname sahibi Rau. 
f u da bu k!ğıdı kullanmadığın. 
dan beraet ettirmiş, diğer suçlu 
Kamil bulunamadığından hak. 
kındakl takiıbatm ıimdilik dur. 
durulrnasmı kararlaştırmııtır. 

---o-

Otomobil kazasında ya
ralanan kadın 

Evvelki akşam TUrbede bir 
otomobil kazası olmU§, toför 
Fethinin idal'e8iırleki otomobil 
50 yaşlarında Münire admda 
bir kadına çarparak ya.ralamıı. 
tır. 
Vakayı mUteakip Haseki has. 

tanesine kaldırılan Münire dün 
ölmilştür. Ceset adliye doktoru 
tarafından muavene edildikten 
sonra gömülmüş ve tahkikata 
başlanılmrştır. Şoför yakalan • 
mıştır. 

Adliyeye müsabaka ile 
daktilo almıyor 

tstanbul milddeiumumiUğin. 
den: 

İst. adliyesinde açık bulunan 
biner kuruş maaşlı ?.a.bıt kntip. 
llklerine seri daktilo makine.si.. 
le yazan Iaakal orta. mektep 
mezunlan arasmdan m\lsahaka 
ile münasinleri alınacaktır. Mü. 
sabaka imtihanı 6 Ikin.ci kanun 
cumartesi gilnil saat onda yapı. 
lacaiimdan taliplerin memuriı:ı 
kanununda vB.Zilt bela:elerini ha.. 
tnilen bir dilekc:e ile hntihanda.n 
bir ~ evveline kadar adliye 
en::üıneni !'eisllğine müracaat ~ 
ları. 

~l 
Gene rakıya k 

dair! 
Yazan: Hikmet Münif t~ 
0Rakı ortadan kaldmlabilit Yan 

mi?,. diye geçenlerde bil' yaz! ~ a 
yazın~. "Ulus" un Toplu t~· 1th 
nesi : ce 

- Evveli kadehi kaldtrmaklJ Sc 
bu i~ başlamalıyız? diyor. u 
Adıa arkadaşnnın bu rnute- ~trıı 

sinden bitt abi, ''kade-hleri orl.Ş· Sır 
dan kaldınnak,, ma.nasmı c;ık~· h 
racak değilim. Memlekette ht· ~ 
maye ed!lmesl llmı1 olan bit 
C'l.m sanayii ve.r... ı\ .., 

Kadehler kalktı mı, to}wştıı- rııı u 
rulur da... Bu münasebetle bil· ııı e 
tınma merhum Ahmet Rashniıı a:r 
zarif bir te'vlli gr'ivo,. Ahınet d 
Rasim dermiş kh · ;oıw!I, in!anıtl ı·b 
beş hassesine h itap etmek içitı· ga 
dir: Kadehe konulmuş, görür· tt11 
sUnUz; 41basıra,. tatmin edil· Ilı '• 
miş olur. Elinizle dokunursıJ.. den 
nuz • "lakise" nin iste;ıı;.ı yeri· ,._, ı 6' ,, •ue 
ne gelir. Koklarsınız ; "şamme ge 
nin işi görülür. Tadarsm1z: oıd 
"ıllkıı." mutına.ln olur. Fakat bıl bık 
arada "samla." nm Jıakkı kall· h 
yor. Onu da, işte kadehleri ka.1· . ~ 
dmp biribirine tokuşturduğıl- İi 
muz zaman hasıl olan "çl!\ ıu n 
ç~! •• ııadasmı işitmekle te-miJI i~ ~ 
ediyoruz ... ,, l~c1· * * ft tir. 

Bir hatıra : rad 
Merhum Ahmet Rastmdd ıitle 

ba.hl!lederken, daha evvelki gUıı ı~ 
Vakrt'ın eskl kolleksiyontarrıs· 
dan birinde okuduğum b!r yaZI• .tr. 
sım naklederek onun nı.hwtt1 ISh 
şidetmek Jstertm. üstat Ras~ ,.a 
min bu yazısı. etSki SUrre &laY' 1 s 
tarından bahistir. Bir mUn~ tın 
betle ~yle bir fıkra anJatıyot! '• g 

••Hatırıma Timurlenk ile N"' ı 
rettin hoca gelmişti, Timur, AJı. t.:ı\' 
şeh!ri istila etmeden evvel h• ti 
ber ~öndenniş< ı a 

- Akşehirliler on beş gU"' arJa 
kadar herlıtıJ11?i bir merkebi te 
"Stlrei İhlas.. ezberleUp buztl' t1c 
ruında okutmayacak olurla!• a e 
sa katlii.nt e<Je,~m. c' 

"Halk b ')yJe o:r emri rnuhSl 
0 

s 
karşısında eaşn'tllış. MUzakerf ı~ ~ 
mllzakere. .. Nihayetin J:!l.DOI'• t 

ya müracaı.tta karar vermig. ih · 
"Hoca hunlar1 dinledikt ıf 1 

oonra cübbesini >{iymiş, doğru N 

·•- Emri hUmayunla.rmızı 

<'.a Timurun karargAhma gi~ 
mit· Huzura c1'r.111s, demi@ ki: tın 

lan Akşehıı- ahalisi sevin~ için u 
de,_ HattA ~denizi size te§e di 
kUr etmek için volladılar. Diyoa~1 
lar ki~ İradelerin iz başımrz ilı ıso 
rodlr. Fakat terdp buyunı!acıı. en 
olursa., on beş sntnü Uç ava i la 
1~~ •. buyu~unl~. ''Stırei Yi ar: 
sın ı E't.b~rıPtelun! 4ıc · 

"Timur, hayret ve teredd · le . 
içinde <ıh.luğu hıılde: hd 

"- Pe1'.i. f tır.uan ed!yoru.JJl·,ıı a 
0<: av olsun, denı!~. · 

"Hoca. da dönmüş, maeen~"a 
anlatıp b!tfrince halk: ta 

"- Hoca sen ne Ya:ptm ~ SiAak 
fhl~s Stlresinf e21berletmekteJI 
aciz iken, sen Yasin'e çıkm~ 
sm ... Eyvah! diye feryada. b 
tamış. 

"Bunun lizerfne Hoca: 
.. _ Bre ahmaklar, si?.e on be; 

~ün yerine üç ay ömilr k&
za.ndırdmı. O zamana kadar rıt 
olur, ne olmaz, cevahiyle muk.J· 
bele etmiı .•.• ., i\ 

Son· dcla • tngiıız • B~şvekfl! h 
Çemberlayn'in takip ettiği siys.
&:et te bu idi t5anırrm. 
-----------""'1rııı 

Yeni seyriıefer 
tal:.;.ıatnameıi 

tt 
~et 

Ala ay evvel belediyede mU 
haıııılardan milrekkep bir k e 
misyon toplanmıf, yeni bir se 
se!er talimatnamesi haıırla.nma ı~ 
etrafından tetkikler yapılıruıtı. ~ ~ 

Avrupa belediyelertmn evvel~~d 
getirtilmiş olan seyrlaefer tali 1\ 
matnamelerinin tercümeleri bi •t 
mi§tir. Şimdi bunların memlek l', 
timiz.e uyan maddeleri almar av 
yeni bir aeyrlscfer talimatnaınt-11~ 
hazırlanmaktadır. Bu iı yakmd' ı a 
bitip umumt mecliıe verilecekti! ~ 

Ekmeğe on para 
a 

zammedilecek a 

Yapılan tetkikler netlces.ind ~ 
un fiyatrrun ekmek narhma t 
para tesir edecek derecede yil ~ ı 
seldiği görülmü§tür. Zahire bOf' ar 
aasmdan t~cn veritıon rakaı"' ~I 
L1f' bunu ı-östermektedir. ~, h 

Keyfiyet belediyece tetlcik c1'?' e. 
nacak, bu hususta bir karar verı ile 
Jecektir~ il. 

() 



3 - VAKiT 21 BIRINClllNUN 1939 

Yazı münaae~: j 1 sawıt: 
~ karıştırılan iki 

• • 
ısım 

Finlerin muvaffakyıetini temin eden unsurlar 
• 1'aıcı .. bcn 'k' • 1 1 ............. _ ı · ı ı yı evve Bulga.. 

Burgaz kasabasında ya. 
ınünevver Tuna Türklerin-

lt~at İsmail Celil casusluk
-.ın olunmuş, müebbet ha. 
Cczasma mahkum edilmitti. 

n yaşı ilerilemiş bulunan bu 
Türk münevveri, bu ağır 

-~··h manevi ağırlığına ve 
ekte bulunduğu ezici ha.. 
e hayatının ıstıraplarına 

rl141~-'"-ıyarak geçenlerde vefat 

Ski ile nıücehhez 
111itralyöz grupları 

Harp fçinde 
dağıtılan 

mükafatlar 
Pariı, (Huauıi) - Franaada 

her sene dağıtılan Gonkur Femi. 
na, Rônodo edebi mükafatları 
Fransız entelektüel hayatında aa. 
yılı tarihi '-• nler yaşanılmasına 
sebep olur. 

Ruslara ağır zayiat verdiriqor 
•u1'at Lmail Celilin vefatı 

ketimizde kendisini tanı. 
Üzerinde derin bir teessür 

ı._ rdığı p,ij:ıi a.ı; husustaki i
....:nzerlig~ biyle bir yan
la da yol açmış bulunuyor: 

Tisen'in emlaki 
musadere edildi 

ıılıarrir Ali Naci Karacan, 1-litlerin bazı sanayi sa
lıılinasebetle sabah gazetele. 

n birinde neşrettiği bir ma. hiplerini daha memle-
e avukat İsmail Celil ile yi. ketten çıkaracağı 

fı'Çcnlerde siyasi bir menfa. anlaşılıyor 
dugu teessürle haber alınan 
k Evkafı İslamiye Müdürü" Son haftanın telgrafları İsviç. 

. illet Celili biribirine karıştır- reye iltica eden Friç Tisen ismin. 
daha doğrusu avukat İsmail ide zengin bir Alman fabrikatörü. 
n Yerine Bulgaristanda Türk nün Almanyadaki bütün serveti-

il nin Hitler tarafından müsadere rune ve Türk inkılabına 
hizmetlerde bulunan bir ga. ediFigini haber verdi. 
ı "ismail Celil'' den oohset. Hitlerin verdiği bu karar epey-

A 11aklarında kızaklarla har.,, eden Fin a.'lkerleri 

r. Anlaşılıyor, ki muharrir ce ehemmiyetlidir. Hitlerin aynı Sovyet kuvvetlerinin azameti. makta ve arkadaşı öldüğü tak. 
a bulunduğu sıralarda bir gaye üzerinde çalıştığı in~nlara ne rağmon Finlerin memleket. dirde makineyi idare etmekte. 

et "Rehber" gazetesini çı- bile büyük bir kıymet vermediği. !erini kahramanca müdafaa e. dir. 
ve bilahare bunu "Doğru ni gösterir, Hitler Almanyada debilmelerini kolaylaştıran coğ. Bunlar umumiyetle münferit 

a çcvirmeğe mecbur kalan hususi şahısların ve müessesele. rafi vaziyetler bulunduğu gibi, ve ski ile mücehhez mitralyöz 
et Celili tanımış ve Burgaz rin geniş servet yapmasını iste. Finlerin bu imkanlardan istifa. cüzleridir. Bunlar süratleri va. 

hanesir. Jc öldüğü haber ah· miyor d::mektir. Çünkü Tisen bir de ederek kullandıkları taktik. sıtasile mevki tutabilmekte ve 
~\'\ıkat İsmail Celili, Mehmet çok Alman sanayiini şahsında bi- te müdafaa tertibatlarının mü. geri topçusu harekete geçmeden 
1 sanma tır. riktirmiş ve devlet içerisinde i· essiriyetini temin etmektedir. Rus taarruzlarını karşılamak _ 

kinci bir devlet sayılacak kadar Filhakika Finler binbaşı Lah. tadır. 
dan birkaç gün evvel ''Ha- kuvvet bulmuş bir adamdı. ti tarafından icat edilmiş bir Ruslardan alınmış olan esir. 

gazetesi bu hataya, çok Hitler bu adamın servetini mü. nevi orman mitralyözü ile Rus lcr de bu mitralyözlerin Rusla. 
olarak, kısaca işaret etmiş sadcrc ederken Almanyadaki ko. piyadelerini müşkülata uğrat • ra büyük zayiat verdirmiş oldu. 

"zi!ıin muhtelif bakımlardan münistlerin emlaki hakkında 933 maktadır. ğunu teyit etmektedirler. 
• bulunduı;unu tam yerinde de neşredilmiş bir kararnamenin Bu mitralyözler iki kişilik Tamamen bevazlar giymiş bu 
~betle ileri sürmüştür. Biz, hükümlerinden istifade etmiştir. gruplar tarafından kullanılır bir askerler ve güzel maske edilmiş 
.... :.ı cihetin mucip sebeple. Tisen iami memleketimizde çok şekildedir. Bunlardan biri ma. makineli tüfek karlı arazide hiç 
tetkik edecek degiliz. Sırası tanınmıı olmadıgı için bu zata kinevi taşımakta ve kullanmak. bir §ekilde farkolunmamakta ve 
Ce yad'llerin menfalarında dair biraz izahat vermek fayda.. ~· diğeri ise cephaneleri taşı • Rus piyadeleri kısa mesafelere 
a · han 1 rinde ölen ve hiç sız değildir. geldikleri zaman bu silahların 
e 'z biraz da öldürülen bu Tisen ismi ilk defa Ruhr sahasr H " ateşile karşılaşmakta ve ancak 

1 
~da ın Bulgaristandaki hiz. mevzuubahis olurken işitilmiştir. USUS 1 o zaman düşmanlarını görebil • 
trınd-en bahsedeceğ i z. Bugün Ruhr Fransızlar tarafından işgal mektedirler. 
. . "'Haber .. gElamiiiiıilİliilıii"I ifil~~·Wı114~it!)~~~~~~~~~-t•fl~llfıiilM~~-·İlılllılW;;,~,...-ij~..aünle.rde ·haı-D ~tN&;.. ı~ın~ ra men, yazmak zaru. yan silihsız mukavemetin batm· Yiifi'mtıitiM& k&r ~ • 
' d b' d b d b 1 d o mış olduğundan blltiln Fin pi. l... uyınuş olmamızın sebe ı, a u a am u un11yor u. ra. d 1 • k 
,,,aci Karacanın bu lrıbil ha· da milli kahraman olarak tanın· ya e erı s i takmışlardır. Bu 

Dünkü poıta ile gelen İngilizce vasıta normal talimlerde her 
trna sık sık rastladı~ımıza i- dr, Nazi hareketinin başlangıcın. John BulJ gezeteai "Huıuıi" zaman kullanılmış olduğu için 

ctrnck isteyişimizdir: da Nazilere mühim miktarda iane kaydiyle atağiki haberleri ver- F.in piyadelerine daha büyük 
llh verdi ve topladı. 1933 de milli mektedir.· bır kudret vermektedir. 

arrir bir müddet evvel Alman sanayiini Essen fabrikala-
gazete · d B 1 e İngiltere resmi makamlarına Salihiyet sahibi askeri müşa. 

sın e son u gar m - rında yemden canlandırdı. Tisen h' 
1. • · • G d' gelen hab 1 .. Al ıtlcrin bildirdiklerine oöre Fin. mec ısı reısı ospo ın bu hareketleri yaparken Alman· er ere gore, manya, "' 

o M f' ki ha k'l son do"rt · 'nd d b' landivahların skili kıtaları garp oşano u es şve ı - yanın iktısat nazırı olmak istedi. sene ıçı e sene e ır d 11 G ·1 soo b' evletlerinin motörlü kıtalarma 
ospodin Nikola Muşa- gwini de gizlemiyordu. Fakat Hit. mı yon ın ton petrol iddi-

k Go od. ha t · t' M .... 1 G" · b 1 muadildir. Esasen hafif toplar 
arıştırmış ve sp ın ler bu istegwi anlamamııı. görün - • re mış ır. are:ru orıng, e - d k k 
fun Londradaki beva'latı- dü. :r ki bu sene, 7.000.000 ton petrol a ıza ve emsali vasıtalar Ü. 

e alarak eski dostu oldıııfonu Tisen ümitsizligwe du"""mekle be· daha istihsal veya ithal ddecek. zerinde hareket etmektedir. 
· · G · N'k 1 M :r t' Umumiyetle Finlandiyalılar 

haıgı ospodın 1 0 l usa. raber Nazilere yardıma devam et- ır. küçük muhtar gruplar halinde 
kkında uzun bir yazı yaz. tı'. Fakat Hitler gün geçtikre Ti. Fakat Almanyanın harp ihti- d" .. ı :r 12 000 0 ovuşmektedirler.. Faaliyet sa. 

· senden hoşlanmamağa başlıyor. yacı · · OO ton petroldür hasmın genişliiinc binaen bu 

Yı'l muharrir, acaba bü. 
tanıdıklarını hep böyle mi ta
tadır? diye düşündük de ... 

1'1. Ş. 

a!tyada qöçmen 
köyleri 

ç dikme itine bil-
1-a.ııa ehemmiyet 

verilecek 
t'ne, (Hıı.<msi) - Umumi 
tu liğin Ziraat müşaviri 
et Ziraat müdürü ile bir. 
'l'ekirdağına hareket et. 
· Ziraat müşaviri Tekir • 
ilayetinde her biri 200-
arasında kurulan yeni 

köylerinin ağa<;landı-
~ı ve hazırlanan toprak 

göre bağcılık işlerini 
tetkik edecek ve bu se. 

ıtıbaren bu köylerde de 
bir surette işe başlana • 
Öğrendiğime göre Ziraat 

,__,._,...... raporunu hazırladık • 
'°nra bir taraftan toprak 

.. ,_.,.._ı ve çukur hazırlıkları 

ak, diğer taraftan fidan. 
n fidan tevziatına baş. 

lktır. 

a bağcılık hızlı adım. 
l1Uiiiınektedir. Şarapçılık 

..-..... _nıuvazi Olarak yıldan yı.' 
1,~ etmekte, sofra ve ih. 
~mlcri en iyi ve daya. 

,~slerden ayrılmaktadır. 
lJt a şıralık üzUmler de 
b akb. olduğundan artan 

b zula.bilen bu cins ii. 
i in pl'kmezcilik SE'rvi. i
~ası icap etmektedir ki 

01 
J>l:i.nlı bir surette de. 

1Uınıa.ktadır. 

du. O vakit Tisen Mulhavnt- Onun için, bir sene harpten son· l 
J ·-- Al parca ar e-ayet rahat hareket e. 

deki. malı'ka~nesine çekı'ldı'. Ray""· ra manyanın petrol sıkıntısına d b'l k :r d 1 w e ı me te ve büyük kütleler 
tagdaki mevkii ve Prusya devlet d~çarpo acagı tahmin edilmekte. halinde ilerlemeğe çalışan Rus 
şurası azalığını ismen muhafaza bır.k etrol yerine konacak bir kıtalarına zayiat verdirmekte • 
ediyordu. Fakat içtimalarda bu· aş a madde temini için sarfedi. dirler. 
lunmuyordu. 1 eylülde toplanan len gayretler boşa gitmiştir. Diğer bir müttefik daha: 
Rayştag meclisinde yalnız bir tek ** * GöllerJ 
boş sandalya vardı. Tisenin ye. İngilterede cephane imalatı ge- ~inlandiyanın en yakın müt. 
ri... çen altı ay içinde iki misline ib- tefıklerinden biri de muhakkak 

Hitler bu gelmeyişi menfi bir liğ edilmiştir. Gelecek altı ay ki. mem~eket coğ'rafi vaziyetidir. 
tezahür saydı ve Tisene Alman. içinde tekrar iki misline çıkarıla. Fınlandıyada beheri 200 metre. 
yadan çıkmasını ihsas etti. cak, bir senede dört mislini bul. den uzun olan vetmiş bin kadar 

Tisen bilhassa Hitlerin Rus - muş olacaktır. göl vardır. 
!arla anlaşır.asına kızmıştır. İnfi· , * * * Bilhassa Manerheim hattının 
alini görüştüğü gazetecilerden Münihteki suikast hadisesi et. bulunduğu Kareli mmtakasında 
gizlemiyor ve: "Ben, diyor, mil· rafında yeni yeni şüpheler uyan- ~opraktan ziyade su vardır. Ve 
yonlarımı Almanyaya, bolşevilc. mıştır. Zira, patbyan bombanın ıştc Finler bu mmtakada başlı. 
liğin girmesi için feda etmedim." parçaları muayene edildiği za- ca tahkimatlarının arkasında 

Hitler, başladığı harekette, ya. man bunun ''No 17,, adı altında düsmanları Sovyetleri bekle _ 
ni Almanyadan büyük sanayi sa. yeni bir halita olauğu anlaşılmış. mektedir. 
hiplerini çıkarmakta devam ede· tır. Bu terkip, tamamen bir sır Yetmiş bini miltecaviz olan 
cek gibi görünüyor. Birçok Al· halinde tutulup henüz silah fab. bu göller ince ve uzun şeritler 
man zenginleri yavaş yavaı İs. rikatörleri tarafından kullanılmış h~lindedir. İstikametleri umu _ 

· çekı'lmektedı'r mıyetle ı::imali 0 arp ve cenubu 
vıçreye · değildir. Binaenaleyh bu gizli "" şarktır. Bunların bir çoklan 
Bitliate tütün fabrikası icadı bilenlerden biri, onu icat e- muvazi bir şekildedir. 
İnhisarlar idaresinin Bitliste. den adamdı. Bu adam da bir Fin müdafaa hattını teşkil e. 

ki atelyesinde şimdiye kadar tahaşşüd kampında son zaman· den Manerheim istihkamları bu 
yalnız paket imal olullıUr, tU • laı1da vefat etmiştir. Bu icadı göllerin vaziyetine göre inşa o. 
tünler elle kıyılıp paketlenirdi. bilen diğer kimseler de, General lunmuştur. 
İdare son sene zarfında iptidat Göringe sempatisi olmakla tanm. Sovyet Rusya kuvvetleri Fin. 
vaziyette kalmış olan bu atel. mış lnzı generallerdir. leri!1 bilhassa bu cephesini yar. 
yeyi esaslı surette tadile karar • • • maga çalışmaktadır. 
vermiş, bu maksatla yeni bir bi. lngilterede vergi tahsildarları- Fakat J?elen haberler Fin kı . 
na inşa ettirmiştir. na pek büyük zaruret olmadıkça talannm vukarıda bahsettiği • 

Mııı.kineleri konulmuş olan bu ahaliyi asla sıkmamaları, daima miz imkanlardan istifade ederek 
fabrika bir iki aya kadar faali. nazik hareket etmeleri ve taksit Rus taarruzunu kırmakta de _ 
yete geçecektir kabul eylemeleri emredilmiştir. vam ettiklerini bildiriyor. 

Polonyalı mülte· 
cilere yardım 
t r milyon gömlek ve 

:liğer eıyalar İngiltere
den gönderilmek üzere 

lne"iltereden bildirildiı?ine ~ö
re, Romanya ve Macaristanda 
bulunan Polonya mültecilerine 
yardım için tn~iliz hükumeti ta. 
rafından verilen 100.000 sterli. 
nin büyük bir kısmı ı:imdiden 
sarfedilmi!5tir. Mübrem bir ihti. 
yacı tatmin etmek üıere hUkü. 
metin bu parası kıshk elbise 
s~tm. almakta kullanılıyor. Çün. 
kil bınlerce mülteci g-ec€'n eylfıL 
de Polonvavı ancak en hafif 
yazlık elbiselerle terketmişler. 
dir. Simdiden 1.000.000 gömlek, 
3000 palto hükumetçe satın alı. 
nıp ı?"önderilmiştir. Bundan ba~. 
ka 10.000 nalto. 3000 ceket. 2500 
Y~lek. 4500 pantolon ve 3000 
çıft kundura daha Romanva ve 
Macaristana ilk fırsatta g-önde. 
rilmek üzere beklemektedir. Ay. 
rıca 200.000 yarda fanila satın 
alınmıştır. f nıriliz kızılhacı bun. 
dan hY•iltcrenin her tarafında. 
ki gönüllii işçilere gömlek yap. 
tırmaktadır. 

Kömür depolarından 
ilki ....., .. a~ftyOr 

Belediyenin açmaya karar ver
diği kömür depolanndan birincisi 
~ugün 'Usküdarda açılacaktır. Di. 
ger depolar da birkaç gün içiııde 
açılmııt bulunacaktır. 

Bu seneki mukafatların dağıtıl· 
ması, harbin başlangıcından iti· 
haren ilki oldugu için büyük bir 
alaka uyandırdı. 

Gonkur mükifab 

Bu seneki Gonkur mükafatı 
37 nci defa verilmektedir. Müka. 
fatı alanın adı Remon Paje'dir. 
Büyük bir istikbal vaadeden bu 
edib Filip Eria müstear ismiyle 
tanınmıştır. 

Bu genç edib çok genç yaşta 
yazmaya başlamış ise de 30 yaşı • 
na gelmezden evvel yazdıklarını 
neşretmemiştir. "Masum" adlı 
ilk romanı 1936 senesinde neşre· 
dilmiştir Bu roman aynı sene i· 
çinıde (Rönodo) edebiyat mü ki. 
fatını kazanmıştır. Bu romandan 
sonra (Ayna), (Beyaz ve Kızıl 
Rusya) ile diğer bazı eserleri 
neşrolunmuştur. Bu seneki mü. 
kafatı alan romanının adı (Şı· 
martılan çocuklar) dır. 

Mükafatı kazanan bu edib, ha· 
len askerdir ve Pariste sanıür 
müdürlüğünde hizmet etmekte. 
dir. 

Rönodo mükafatı 
Rönodo edebi mükafatı bu ıe. 

ne 31 yaşındaki ve Jan Malake 
müstear ismiyle yazan bir genç 
yazıcıya verilmiştir. Mükafatı ka
zanan eserin adı (Yavay dili) 
dir. 

Varıovada doğan ve aslen Leh· 
li olan, fakat Fransada Fransız 
tebeası olarak yaşayan edib, ha. 
len gönüllil olarak harn etmek ü. 
zere garp cephesinde bulunuyor. 

Bu zat mektepte hiç tahsil et 
meden keneli kendirle olcuyara~ 
kemale etmi'tir. 

(Yavay dili) romanı Cenubi 
Afrikada bir Fransız madeninde 
çalışan muhtelif milletlere mcn
aup işçilerin hayatını tasvir et. 
mektedir. 

Görüp düşündükçe -
Anlıyamadığım nokta! 

Memlekette bir ihtikar tikiyeti var. Bunu hepimiz nefsimiz. 
cie tecrübe ile biliyet:Uz. Her sün bir batka yanımızda~ vuruldu
ğumuz için onu inkara imkan yok. Bir hafta önce mesela bir liraya 
aldığımız bir ıey, bir hafta ıonra ya ortadan kalkıyor, aırlara karı· 
ııyor; yahut fiyatı akıl enniyecek kadar yükıeliyor. 

Bir baıka )'aznnda, fevkalade zamanların istihsal üstündeki 
a.arımtısını ve bu yüzden doğan fiyat fırlamali'r.'lnm tabii sayılacak 
derecelerini söylediğim için, bugün onlardan tekrar bahaebniye. 
ceğim.. 

Evet, milyonlarca İnıan tarladan, tezgi.'ıtan, fabrikadan, bai. 
dan, bahçeden çekilerek hazır yeyici haline konulunca malın de. 
ğeri artar. Fakat bu, demek delildir, ki al:-ıbildiğine artar; insaf· 
sızlığın derecesine göre artrr.. Hayır, cemiyetler böyle canavar 
ruhlu mahluklara kurban e-dilemez. Makul bir niıbet içinde har
bin muıibetini çekmeğe razıyız. Hatta bu harp bizim kavgamız 

olmaıa bile ••• Ama, biz, bu fedakirlığr, ancak bundan sonraki iatih. 
ıaller için yapabiliriz. 

Halbuki timdi tüccar, geçmiıten ihtiraı ömeği alarak ellerin. 
deki malı saklıyor. Piyasa ııkıttıkça, damla damla tttaya çıkarıyor 
ve pek tabii olarak fiyat yükseliyor. 

Bazı reımi tahıiyetlerin ve bazı kalem sahiplerinin bir takım 
mütalealan var, ki ben anlıyamıyorum. Mesela eliyorlar, ki: 

"Tüccar elindeki mala fazla fiyat iıtiyor, çünkü yarın onu ye. 
rine koymak için fazla para vermek mecburiyeti~de kalacaktır." 

Bu naııl manbk. ne biçim hak tela"kiıid',·? bir tü-!ü anlıya

mıyorum. 

Tüccar, yann kcndiıine lazım olan malı pah,..lıya alacakıa, üs
tüne karını da ekliyerek pahalı satacakhr. Ona ıöre ortada ne gibi 
bir zarar var? ..• 

Ucuza aldığı malın üstüne zam yapmasını neden ötürü mazur 
görüyoruz. Aııl ihtikar bu değil midir? Niçin yüze aldığını ~ne 

ıatarn? •••• 
6irinden dinlemiıtim: 1914 harbinde bir saat kcr.donu almak 

için Londrada bir mağazaya ıinnit. Siyah kadife mahfazalarıcla bi. 
ribirine eı iki köstek ıörmüı. Boyları, iılenitleri aynı; fakat 'bi.. 
rinin üstünde 20, ötekinde 80 tilin etiketi yapıııkmıı. Kenw ba.. 
dine: 

- Galiba ayarlan b.aıka! 
Diye düıünmüı; aonra maiaza sahibine sonnuı. 
- Ayarlan da birdir efendim. Yalnız b~ i harpten evvel ucuza 

lınmıf, öteki buhrandan sonra yapbnlmııtır. 
Cevabiylc karıılaf1M1 ... 
Ticaret ahlakı diye, iıte buna derler. 

HAKKI SOHA GEZGiN 
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ret ed~n çi~giler 111 a ç 1 a r 1 
hangılerıdır ? 

-20-
Uzun, ince uarınakh bır sa. 

natk~ cliuda Güneş hattı, sa. 
nat hayatında ~eya ~ahne üze. 
rınde elde edılecek muvaffakı. 
yete delilet eder. Hakiki musı. 
kfşmas veya beetekinn elleri 
muhakkak surette ınoo ve uzun 
değildir, c:UnkU hakiki musikı. 
~inasta bır sanatkardan ziyade 
bir ilim adamı eb bulunur. U. 
zun, ince parmaklı eller mwıi. 
kıyı bir ilim olmaktan ziyade 
bir heyecan olarak kabul eden 
\"e bu heyecanın yüksekliği ıle 
anat muvaifakıyeUni temin e. 

den musiki.§inaslarda bulunur. 
Fevkalide uzun ve ince eller. 

de (ki bunların ruhi tip el oldu. 
ğunu görmüştük) GUneş hattı. 
ıun pek a.z ehemmiyeti vardır. 
Çünkü tbu hattın ifade ettiği 
mana mevzuun karakteri ile uy. 
gun olamaz. Mevzu doğuştan 
ıdealist olduğu için servet, mev. 
ki ve şöhret gibi dil§üncelerle 
kendini yormaz. Bu işarete ma. 
Jik olan kimse esasen mesuttur. 
ÇUnkü bUtUn hayatı hayal için. 
de ~er ve onu yegine alaka_ 
dar eden şey hulyalarıdır. 

Şimdiye kadar hiç kimsenin 
nıtlfalıede etmem.iş olduğu, bir 
noktaya işaret edelim: Bir GU. 
neo hattına malik olan herhan. 
gi bir kimse etrafında bulunan. 
Jara karşı bu hatta malik olmı. 
yanlardan daha büyilk bir has.. 
~iyet göeterir. 

Filhakika bu hat art.istik bir 
meyle işaret etmektedir. Fakat 
artiatik yaradılış ancak gtbe1 
aııatlara ikal'§ı duyulan meyil 
ıle meydana çıkar. 
Şayanı dik}(at bir nokta: E. 

linde Giinet hattı bulunmayan 
kimseler etraflarile hiç ali.kadar 
olmazlar ve ya.§8.dıkları y~ 
tcdzlik ve i.oti7.8mm& kaqı hiç 
bir kayıt göstermezler, bu gibi 
inunlar i~in odanın fena dö. 
.şenmif olması perdelerin ye§ll, 
siyah olması hatta yırtılmış bu. 
lunmıusmm hiç bir ehemmiyeti 
yoktur. Bu işareti mevcut olma. 
YJ11 derbederliğe delalet eder. 

Günee tepeciği berinde muh. 
telif hatlarm bulnmn•N da._ 
nata. ikarşı duyulan meyle dell. 
Jet eder. Fakat bu hatların çok. 
Juğu ha.kiki muvaffakıyete eri
şememekliği haber verir. 
Eğer GUneş hatlan bir ka~ 

tane ve biribirine muvazi ise 
bunlar muhtelif sahalarda bir 
kaç muvaffakıyete deWet eder. 
Fakat en iyi ve emin işaret, tek, 
müstakim ve parlak bir hattır. 

GUnee hattı üzerinde bulunan 
bir adacığın mevkii neresi olur. 
• olsun bittOn mev'ut meni ve 
muvaffakıyet tmıltlerini orta. 
dan kaldırır .. Fakat bunun de. 
vam edeceği müddet ancak L 
d&cığm mevkii ile tayin edece. 
ği zamana münhasırdır. (Re. 
sim 15, nmnara 5) .. Hemen u. 
mumiyet itibarile bu işaret u. 
mum! bir rezalete delllet eder. 
Bu takdirde mevzu bu rezalete 
.manız kaldığı zaman için şöh. 
retinl kaybedecek demektir. 

Buna muanz olan, yani bq. 
parmaktan. Merih tepecj~c1en 
çıkan bütün haUar fena bir ifa
rettirler. (Resim 15, numara 
6.6)."qer bu hatlar Gilneş hat. 
tmı herhangi bir şekilde kate. 
derlenıe bu da mevzuun kıa. 
kançhk veya bir müdahaleden 
~layr ızbrap çekeceğini göete. 
nr. 

Garip olan bir nokta: Günet 
hattına muarız olan hatlar Me. 
:rilı tepeciğinden geliyorsa bu 
meYSUU tıalıis mil.dahaleyi ya
pan tün..,in mevzu ile aynı 
cinsten ok1utıma. ZUhre tepeci. 
ğinden geli}'O!'B& müdahalenin 
difer dm bir kimeed~n geldiŞI. 
ne iıükmetmek lazmıdır. (Reeım 
15. numara 7.7.). 
GUMş h&ttmın üzerinde teea.. 

dtlf edilecek bir yıldız elde mev. 
cut ifarelJerin, en iyisi, en me. 
sududur. 

Güneıg hattı üzerinde bulunan 
bir mü.statil mevzuun. plıal 
vuiyetlnl bozmak gayret.ile L 
leJlıine hareket edenlere tarp 
alacağı ihtiyati tddrleri g6L 
terir. 

Günet hattı tir.erindeki bir 
haç fena bir işarettir. Bu ifa. 
ret mevmmı içtimai mevklln.. 
dm "'*ut plısf vulyettn. 
den dof&calc olan m8fldlleri 
ve bunun netice olarak doğura. 
c-fı ı.Mser!wt ~. 

(DGM ''"r) 

Şehrin 
.. uç stadında birden bu 

Haltanm karşılasmalarını 
gözden geçırccek olursak bır 
Galatasaray - Fener knrşıla5'. 
ması gorüni1~ 

Taksim stadında ynpıla(rı.k 
bu maç. h ic sunh yok kı , h f. 
tanın oldugu kadar ık ncı ek>\ • 
ı ~nin de en hej ccnnh k rsıl 
masını teşkil ed<:r.ektır. 

ıçın çalışn alıdırlar. Galatasa • 
rayın müdafaad&ki maneviyat. 
)arını ancak bovl mağhio cd • 
bilirler. 

Takımların umumi oı nzara. 
ına gore Gala a.c.aray d ha km t nn derecesi. 
kuncUı görünür. Bılha a, ): u. armm yUksekliğı ne 
goel&vya takımı karşısında iki 
takımın çıkardıkları oyunu mo. Cumartesi günü yapıla-
del alarak kuvvetleri ölçersek cak n1tbol maçları 
neticenin Galatasaray lehınc ol. 
duğunu derhal anlarız. , e:re/ Stadı: 

Galatasaray forvetleri, Fe Saha komıseri: Salih Ö1Jü, 

pazar başlıyor 
olursa olsun bu maç nıhayet, 
bir Galatasaray - Fcl1l!rbahçe 
maçıdır. \'e bu karşılaşmalarda 
hakim olan daima sinirdir. 

Neticenin fula gollü olaca. 
ğını tahmin etmiyoruz. J<~7,eJi 
ikı rakı~. f'cnenin bu büyük 
maçına halkın verdiği ehemmi. 
yet ve heyecanla mütenasip giı. 
zel bır oyun çıkarmalarını di. 
leriz... Salih. Turan 

Kızlar arasında 
voleybol 

müsabakaları ner mildafaası önUnde muvaf - Yüca Olkil L. - Haydarp~ L. 
fak olabılmek için çok çalışma. saat 13,30. hakem Tank Ozc • 
hdırlar. ÇünkU Fener müdafaa. rengin. 
51 yoruluncaya kadar dayanan Petevnıval J.,. _ Kabataş ı.. lstanbul mektepleri spor böl. 
bir müdafaadır. Nitekim misa • saat 14.40. hake-m S. Açıköney, gesı taıalmdan kızlar arasında 
fir Yugoel&vların karşısında da Taksim Stadı: tertıp edilen \Oleybol müsa.ba. 
bu müdafaa, yorulunca.ya kadar Sah::ı. komi&eri: Ihsan Varas. kalarına dün de Çapa kız mual. 
çok güzeldi. Taksim L. _ Şişli Terakki L. Iim mektebinde dc,•am edilmiş. 

Sarı kırmwlıların for hatla - saat 13,30 hakem A. Adem, tir. 
rı, arkalarmdakı haf hattının Galatasaray L. - Işık L. sa. GUnUn en mühim müsabaka. 
Canlı Ve enerJ"ik oyunuyla mu _ t 14 4o A Ak sını Şişli Terakki lisesilc J'ız 

a • · ın. M · kt b" tak 1 kay~ edilecek kadar kuvvetli ~-- uallım me e ı ım arı yap. 
bir manzara arzedemiyor. Hal. tılar. 
buki haf hattı, kuvveUi bir mü. Mektepler kır koşuları Bu müsaba.kava. her ıki tn. 
dafaanm önünde sağlam ve an.. Pazar günü yapılacak olan kını da şöyle çıkmıştı: 
!aşmış bir oyun çıkarabiliyor. bu koşulara aşağıda isimleri Şişlı Terakld· Türkan (kap. 
For hattı. anlaşmış, sistemli yazılı mektepler en az 10, en tan). Selma, Türkan. Aliye, 
bir şekilde yapılması 18.znn ~e- çok 20 kişilik takımlarla işti. Ruhsan. 
len hücwnları. kale önlerinde rak edecek ve koşulara ~irecek Kız Muallim: Fevziye <kap. 
§&.DS& tevdi ederlerse ve goller talebe koşu günü tam saat 9 da tan), Muzaffer, !\leli.hat, FaL 
muhakkak ortanm dalmalarm - Şişli Tramvay deposu yanında.. ma, Ha~Tiye. 
dan beklenirse, bu bekleyiş u . ki 42 inci ilk mektebe ~elmi§ Müsabakaya büyük bir heye. 
zun sürebilir. olacaklardır. can içinde başlandı. Daha ilk 

Bu arada, hAkim oynıyan mü. Erkek Muallim M. _ Boğaz. dakikalarda her iki taraf ta nc-
dataa da, ant parlayan bir hü • içi L. _ Hayriye L. _ Darliş. ticeyi kendi lehlerine çevirmek 
cum karıısmda bir gol yerse, şafaka L. _ !st. Erkek lisesi _ için biitiln enerjilerini sarfedi. 
gerinin bozulan maneviyatına Galatasaray L. Haydarpaşa L. yorlardı. 
ilive edilecek ilerinin istikrar. - fstikl31 L. - Işrk L. Vefa. L. Bilhas8a Muallim mektebinde 
sız oyunu neticeyi san _ laci _ _ Kabataş L. Pertevniyal L. _ Fevziye ile Hayriye adeta gü. 

rtl·1 1 h" "rebil" ş· ı· T kk" L Tak.s' ı nün ası oldular. ve 1 er e ıne çevı ır. ış 1 cra 1 • ım ... - tık seti Kız muallim mektebi 
Şu halde, Fenerliler oyuna Ticaret L. - Yüca Ülkü L. - l5-7 kazandı. İkinci aet daha 

ba.ıar _______ ı;. __ ~_·_m_aa ___ n_e_tıce ___ aım ___ a_k__,_B.: __ S41i&..,..,..,..,,...r~ltl--._....~---..,_-----~ ı--t.a-•~•·nıy 1 8'111 d 

21 - 12 - 939 Perşembe 

12.30: Program ve memleket aat 1 Tiyatro ve Sinemalar 
ayan, 22.35: Ajans ve meteoroloji B E ~ o O L u 
haberleri. 12.50: Türk Müıigi: Halk lPı:ıt: Bkum <Tiırlı:ceı 
ıürkilleri ve oyun hu·alorı. Oku- Mt:LEK: Kutıııı I''-" 

MllA r: Dllıman coeuıııan 
yanlar: Sadi Ho~ses, Mefharet Sağ. Hc::ıu:a: lılonmartr ııeceıert 
nak. Çalan: Sadi Yaver .\l:ıman. TAKl!IOI: tlç ahbab cavuııar rutımıecı1.a 

ve ttır•k&eı <Tllrkc•> 
13.30: Konu,ma: (Kadın saati) l.AJ.E: çaııoan Tac 

llAKA•lA: ıtac.nm atkı 
13.45/14.00: Müzik: Hafır Müzik ALKA:uaıLonıtra bata1ı:1wıaıert 
(PJ.) 18.00: Program. 18.0:ı: ~ll'm. ~::fı~ıı.ı"~~lftlr 
lektt saat ayarı, Ajans Te l\leteoro- Asaı: cıcı anne .,. Harb dGıılloO 
loji haberleri. 18.25: Müıl k: Rod) o $All!:ın'f:r~7 atqln lçlnd• v• Xadın 
caz orktslrası. 19.00: Konuşma: TAN: BI dttmem ,ur 
19.15: Türk Müıili: Çalanlar: Fa- 1 S TA. N BUL 

F'l:llAH: \"atan lı:urtaraıı ulan 
bire Fersan, Vecihe, Ce' det Caiı- ç1:111attaLtTA&ı oaı parulııar ,,. aoııaıı: to-

la, izzettin Okte. 1 - Oku) an: Me- wn :~~u Toırun rıua fTUrk ttlmO 
Jek Toqöı. 1 - Rast Peşrevi. 2 - T\ a.utı ısıldlrmemıttır 

Rtr~"· Dil man mulıal altında. Olall I• T• 
Lemi - Rast tar:kı: (Sazın ıubi si. Haydutlar aruında 

• h AT.AK: Vaıan ınmaran &alan nem dahi). 3 - Sadi - Segii şar. Al.r:MnA•: Toouıı ,..... (Tllr1t filmi) 
kı: (Ruhumda ölen n:ıltmeric) 4 - l!F.S oıamatyadall Xuırsa. 

AKOCN f!Wlıftml,. ... ,.ıt Lnral Jlanlt lf arı• 
Mustafa Nafiz - Suzinak arkı: ..,,. fTtlri<~> ... U<:an donıuıma 
(Semıb hll sabah). 5 - Jlic)zen BEŞiKTAŞ 
Burhan - SuzlnAk şarkı: (Hn) li llUA r P.: cıcı n.rtıu ... eaııra ıı:m 1AJ1a 

(Tllrlıt•) 
demdir). 2 - Oku) an : Nermi Jtiza ~r.Nı Markorıolooun mllthf' maearalan 

• f J s · k (Tl1rkce> ve naııa.r kralı Ahıskan. 1 - Arı Jey - uzına ocar.ı • Endn•11s "'''''"'~"' ... oaııar ııraıı 
şarkı: (Bır dil ki esırı sam olur). K AD J KOY 
2 - Rahmi Bey - Suzinak ş:ırkı: RU.Y:ı Kadınlar tıaı>lılıaneat 
(Dir sihri tırap). 3 - Arif Bey - llCBEtTAı T•VfllVO m•'ktubıı " Xml dam!IS 

BAKIRKÖY 
Kilrdlllhlcaıkar şarkı: (Dfişer mi 'ftLTtTAntı ımctırmf'llllettr 
tanına). 4 - Suphi Ziya - Kürdi- Bı\Klll : Kadınlar bAnlıhan•t n BllJ111ı: nı.. 

lihicaıklr prkı: (Bir gamlı haza
nın teherinde). 3 - Okuyan: Se. 
mahal Oıdenses. 1 - Mahmut CelA
lettin P,. - Karcılar ~arkı: (Vah 
meyusi vfsalindir). 2 - Sel. Pı
nar - Kürdilihlcızkür şarkı: (A,_ 
kınla yanan kalbime). 3 - Rahmi 
Bey - Kilrdilihlcaı.kar şarkı; 
(Mahrumu şnkim). 4 - ..... -

Kıırdılıhicazkıir şarkı: (Göıılumü 
batka emellerle). 20.15: Konuşma: 
(Bibliyosrafya saati). 20.30: Turk 
milzili: Fasıl he~tl. 21.15: l\lüıik: 
Kücük orkestra (Şef: Necip Aşkın) 
1 - Lud•iı Siede: Siıarah kız. 
Demerssemann: Aranjueı'de bır 
bayram. 3 - Becce: Rüya (Keman 
için). 4 - Jos. Strauss: Köy kırlon
ııçları. 5 - Frled Walter: Eski 
tında ftyertftr. 8 - Htinz T.lnk: 
Entermeızo. 7 - Scherapo•: Pav
lon (Alır nlı). 1 - R6bikoH: 
Vals. 22.00: Memleket saat ayarı, 

Ajans haberleri; ziraat, E ham -
T•hYillt, Kambiyo - Nukut borsa
sı. (Fiyat). 22.20: MOzlk KOı;ük or
kestra (Yutardılrl programın de
Tamı). 22.35: Mlzik : Opera aryala
rı. (Pi.) 23.00: Müıik Cazband (Pi.) 
23.U/23.30: Ynrın1d proırrAm ,.e 
lrııpımış. 

ALEMDAR sinemasmda 
TOSUN PAŞA 

Türk Filmi 

SEHIR TİYATROSU 
Bu gece 20.30 da: 

Tepebaşı Dram Kısmı : 

YELPAZE 

*•* 
Koıııcdı Kısmı: İKiZi.EH 

HALK OPERETi 
nıı akşam Zoıo He 

ENAYiLER 
22 Cuma Gala 

Gecesi Git - Kal. 
Yeni Oper~ 

J\O:'llFERANS YE TEMSiL 
Eminöııu Halkevinde yarın 20.30 

ela lbrahim Zati tarafından Alkol 
ml'vıuu etrafında bir konferans 
'erilecek, onu "Haydi Suna., piyesi 
l:ıklp edecektir. Ayni piyes Cumar
ıe i ak,amı da oynanacaktır. 

Bugün saat 18,30 da da Romancı 
Hnlide Edip tarafından Edebiyat 
me\"7.UU etrarında bir konferanı 
'rrilrl'cl<tl r. 

aevam tti. Bu ette de Şışli 
Terakkiden AY§C ve !dal güzel 
bir oyun çıkardılar : 

Fakat biraz daha hikim oy • 
naya.n Kız muallim mektebi i . 
kinci seti de 15-6 kv.andı. 

istiklal - Boqaziçi: 
Günün ikinci karşılaşmasını 

İatiklM ile Boğaziçi takımları 
yaptı. 

Rakiplerine nazaran daha. gtl. 
zel oynıyan Boğaziçi neticede 
15-7, 15-4: kaza.nınıştır. 

Erenköy. lstanbul lisesi: 
Gilnün son müsabakasını !s. 

tanbul lisesile Erenköy takım. 
lan vapmıştır. 

Maça takımlar şöyle cıktı • 
lar: 

İstanbul: Selma (kaptan), le. 
lil, Ülker, Semahat, Melek, Ha. 
tice. 

Erenköy: SUheyli (kaptan). 
Ayşe, Fazilet. Mukaddes, Mu. 
zaffer, Mübeccel. 

Geçen haftaya nazaran daha 
güzel bir oyun oynıyan Eren • 
köylüler neticede 15-4, 15-12. 
ve 15-4 kazanarak geçen sene. 
nin şa.mpivon taknnmı ilk defa 
mağlOp etmeğe muvaffak oldu. 
lar. 

Voleybol müsabakaları 
Beyoğlu Halkevi salonunda 

bu cumarte8i yapılacak voley. 
bol milaabakaları: 

Erkek Muallim M. - Hayri. 
ye L. saat 14, hakem Selim Du. 
ru. 

lstiklil L. - Dariişşaf aka L. 
saat 14,30. hakem Selim Dunı. 

Boğaziçi L. - Ticaret L. sa. 
at 15, hakem Selim Dunı. 

B. Sanat M. - Vefa. L. saat 
15.30, hakem Selim Duru. 

--o--

Kız mektepleri 
arasında 

Gelecek haftadan itibaren 
Kız mektepleri aruında. kır ko. 
tulan tertip edilmi§tir. 

Bu kOfU]ar da Şiflide, erkek 
mektepler koşularmm yapıldığı 
yerde olacaktır. 

Kapalı ıpor aalonlan 
:Edinıede yapılacak kapalı 

spor aalonlan ve spor kltlpleri 
için taad.ikli iki p1an gelmiş ve 
bu itin ltlzumu olan para da 
toplanmJlbr. Bugünlerde fenni 
prtnameBi yapılarak ekıfltmeye 
lronacalrtır. 
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Kadırcan Katlı .. 

Mikael bu kargaşalıgın içinde 1 de dostla düşmanı ayırmak . 
bir an kendisini Matanyonun yir. mı? .• Olur a ... Yine dua etli' 
mi adım kadar uzağmda bulmuş. o kurşun kafasına ıirmemif 
tu. Ona doğru koştu; aynı za. ı Mikael yana çekilerek ner 
manda tabancasiyle nişan almak 
için davrandr. Fakat birdenbire 
Elissa gözlerinin önüne geldi... 
Onunla aralarındaki uçurumu, 
böyle bir şey, belki hiıÇ aşrlmı}'a
cak kadar derinleştirecekti. Hat. 
ta şimdi bile ona bir p\in kavuşa
bileceginc. birleşcbileceğin~ ina
namıyoı:du. Fakat buna rağmen 
Matanyoya ate~ C'tlemcdi. 

Lakin onu görmüşler ve ateş 

etmislerdi. 
Oldugu yerde. sol kolu sızladı 

ve sarktı. 

Gerirc dogru koştu. 
Yıkık bir duvarın gölgesine 

sa.ptr. Orada bir:ız once yaman 
bir boğuşma olmuştu. Yerler üst 
üste yıgılan ölüler ve yaralılarla 
doluydu. Mikael kuvvetinin git. 
tikçe az:aldıgını, hatta bittigini 
hissediyordu. 

( Askari) )er ve sıhhiye aske
leri o tarafa da geliyorlardı: Ha. 
beşler merhametsiıce boğazlam
yo'rlaıı h. Mikacl kendisinde kaç
mak için kuvvet bulamıyordu. 
Zaten İtalyan askerleriyle tank. 
tarı onun geçeceği yolu da kapa. 
mış bulunuyorlardı. Burada ka. 
hrsa o da çok geçmeden boğaz
lanmış olacaktı. Birdenbire ka
fasrnrn ic;inde bir projektör yandı 
ve kurtuluşun biricik yolunu 
gördü. 

Oraya yrgılmıt olanların ara • 
ıırnda yaralı veya ölil bir Askeri 
de vardı. Hemen onun killlhını 
baıına, ceketini de sırtına geçir. 
di; oldugu yere yıkıldı ve ini~ 
meğe ba§ladı. 

İtalyan yaralılarının kamyon -
larla sahra bastahaneıine, oradan 
da gerilere ta"ındığı görül4yor
au. O da bunların arasında tehir. 
den çıktıktan sonn elbet sıvış. 
mak için bir kolayını bulurdu. 

Dü§ündügü gibi yaptı. 
Onu da diğer yaralılar gibi kol

lanndan tuttQlar. Blri9l tlOJ'du: 
...... Vurüyeme~ mi in ? Yaraq 

nerede? ... 
- Kolumda ... Fakat bitkinim.. 

Yürüyemem ... 
Sıhhiye çavuşu emir verdi : 
- Alın bunu da ... Götürün! .• 

-31-

KARŞILAŞTILAR •.. 

Hastahane çadın büyücek bir 
salon gibiydi. Burada biribirine 
karışan iniltiler, yalvarmalar var
dı. Hepsinin üstünde ise ikide 
bir doktorların ve sıhhiye nefer
lerinin sert emirleri duyuluyor. 
du. 

Çadırın ucundaki bir kıaım yer 
paravana ile ayrılmııtr. Oral:lan 
derin inlemeler, hatti çığldclar 
geliyordu. Bu sesler arasında bir 
destere hışırtısı da duyuluyor • 
du. Mikaelin yanında duran bir 
hafif yaralı olan birisi eğilerek 
mırıldandı: 

- Kimbilir hangi zavallının 
bacağını veya kolunu kesiyorlar. 

Mikaelin içi titredi: 
Ya onun da kolunu keserlerse .. 
Fakat 101 kolunun yaralı oJdu-

ğ unu hatırlıyarak avundu: Yal. 
nız sağ kolla da yapnır ve dö
vUşUJUrdU. 

Sıra ona geldiği z~ aıker. 
lcr hemen bir kolunu sıyırdılar; 
gömleğin yan tarafı ve kolunu 
de boydanboya kesince yara mey
dana çıktı. 

Doktw yaraya baktı ve acı acı 
söylendi: 

- Talihin vamuf 1 Seni yaralı
yan kurşun ıon ıiıtem bir mav. 
zere aitmit ! ... 
Yarayı açtı, gcmiğe dayanan 

kurşunu çıkardı. 
Mikael korkunç bir acı duydu.. 

ğu haJ:!e di§lerini ııktr ve inleme.. 
di bile ..• iki sıhhiye askeri yara
yı sannağa batladılar. 

Bu ıırada doktor gcliıi güzel 
bir alıtkanlıkla kurıunu parmak
lannm arasına aldı, baktı. Bakı§. 
lannı Habcı delikanlısının g<Szle. 
rine dikerek dedi ki: 

- Bu bir İtalyan kurıunu .•. 
Bizim kur§un? ..• 

- ?!. .. 
Mikael birdenbire ne cevap 

verecefinl kestiremedi; pfkın 
Pflnn durdu. 

Arkada sıra bekleyen bir ftal. 
yan aıı.keri homur&ndı: 

..,... Doktor, çabuk olalım... Sen 
neler oldufunu ıörmedin de o
nun için f8fıyorıunl Şqac• ne 
var: Biz kar dörifU yaptık, Kör 
davUfO ..• Bu Atıa1ım belin ceee-

Gögsünü açtı; bir kurıun 
onun sağ kolunun omur ıar 
dan girmiş, öteden çıkmıştı. 

Başkaları bu sözleri tasdik 
tiler. 

Mikacl kenıdinden önce 
neden geçenlerin ardından 
rın kaprsında bekleyen katrı 
lara dogru yürüdü. 

Birkaç asker yarahl~rın g 
Ieri yerlerin saı:ında ve sol 
duruyorlar. onların kamy 
girmelerine yardım ediyorla 

Mikael saga sola goz attı 
radan kaçamıyacagınr aıılıy 
Şrhrin etrafındaki nobctçilrt 
halde daha sıklaştırılmış ve 
galtılmış olacaktı. Zaten ku 
ni de epeyce kaybetmit bul 
yordu. Bu haliyle yarım uat 
) uruyebileceginc ~uvtnemı 
du. Kendi kendine : 

- Yolda daha ıyı {ırsatl 
kar! •.. 

Dedi. 
Kamyonlar Entreyc dogr\l 

la çıktıkları sırada ufuk a) 
lanıyordu. Mikael henüz iyice 
zekmemis ola, yollarda 
dıkça üstüne bir agırhk Ç 
yordu. Kafasının içi du 
yor. vücudu bir pelte hahne 
yordu. Kaç i(Ün kaç ııı;cc.c • 
uykusuzluk ve yorgunluk 
birikmiş birikmış de şimdi 
üstüne çökmiıştu. 

(!>aha ,-# 

I' KAYIPLAR 
~------

17 El lül 1338 tıırıh 'e 66;ı 
numarashle Da' utpaşa Sıııtaıı 
ıncı sınıfında (68 numıırada ıf 
Remıi oğlu Mehmet llu am 
ka)dı)le almı" olduğum ıasd 
mcmı kaybettim. \ enlsinı 
Aımdan hükmü \O'ktur. 

Maarif Matba•5 

ın 

9/12/939 tarıh 
y1h ''Jllyet malsandı#ına cm• 
yatırmı' oldulum mıkbuıumu 
cttım. Hukmıı 0Jmad1~1 ıJln 
nur. (3089 

Sen ha A 

* * * lstanbul lthıl4l gumr 
19360 sayılı beyannamenin i 
nOshasını zayi ettim. Yenisini 
c:ıAımdnn e ki~inin hükmil ) 

*•* 

Asetilen 
{308 

Kabataş lisesınden 5 ıncı sı 
dan aldığım 2119 so' ılı tasd 
me> i zayi eltim. (30 

Sapancadan Hüseyin 
NECATI 

lıtanbul Asliye 3 uncu 
lldklmlijjindt.n: 

Halil Satı tarafından brısı 
sada daire 19, Pap malleslnd• 
mancık soka~ında 4 No.h e,·de 
kim iken halihazır ikametıı 
meçhul olduAu teayyün eden 
met kııı Remıiye aleyhine rıı 
menin 9391740 No.h dosyasllO 
mo olunan boıanma duasıts 
arzuhal sureti illnen müddei 
tebliğ edildlAl 'e müddeti g 
halde ee\"ap \•ennedili ciheUO 
hakeme ıfinü 29/1/940 ıaat 

olarak tayin kılınmı' <ıld 
mumaileyh Remziyenln mnkGt 
ve saatte muhakemede buhı 
ve)a bir Tekil göndermesi l 
illn olunur. (30 

Kartal Sulh Jlahkemulndell' 
btimıt nkili avukat İbra 

zet'in Kartal kazasının Rab 
mevklindeki bahçenin mu 
ve hissedarlan Muhittin; 
Huh\sl ve Halice aleyhlerlne 
eylemi' oldulu lzalel ıuru 
nın icra kılınan mubakenı 
müddelaltyhlmln ıkame 
mecbul olması hasebiyle 111nef 
hlat icrasına karar Terllerel 
hakeme 15/2/940 tarihibe 111 
Perşembe ıunü saat 10 bu 
lik kılınmış oldujundan 
meık6rda bizzat Te7• b 
mahkemede hazır bulunmaJatl 
takdirde mahkemenin ııyabef 
kıhnacajı teblil makamın• 
olmak fizere illa olunur. ( 

Unıom Neşrlyah idare edı' 
Refik Ahmet S'"••n-'1 

SAHIBJ ı ASIJI US 
8an1dtlt 7e1": VA Wl'l' Mat 
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Meclisin dünkü toplantısı 
J( -iftienr. .JO (Hıuul) - !Mbük 
~ ilet Meclisi bucOrı ŞomMttin 
tll!ayın riyasetinde toplandı. 

tanbul .Mebusu Ali Klml Ak)'llı 
' Galip BabUyar Göker, Mulll 

tbusu, Yunııs Nadi, Trabzon me. 
L_ ~ Şerif GfSker, Urfa ml>buu 
~ Te Şeref UluAun tetrfi ıaı• 
)eUertnlıı kaldırılmasının d..,. 

sonuna bırakılmasına mlltldalr 
hatalar okunmuştur. Bu sırada 
akkale mebusu Zi)·a Gevher 

,, IÖa alarak demiıllr ki: 
- Birkac senedenberi bazı ar. 

dafların telsi• kanuauna mup• 
l' hareketlerindeu dolayı te,rU 

niyeUerinln kaldırılması isten. 
ledir. Bu bal, Jıılec.liıte oldulu 

i Meclis dışında da her vatan. 
ın her gün kartılatabilece#I, bi· 
<la aioiriendirici bir vıuılyettlr. 

4'l1a Ge•hM, rady0 takslUerlnln 
ııdı vırilmemcslnln derltal !el-

baununa muhalll bir har.ket tt
edilmesinde laabetalılik oldu. 

Q tebarüz et&frerek, bu kanunda 
t yapılmasını istemiş ve söz· 

e şöyle devam etmlttlr: 
" - Makineniz nrdır. Bunun 
• deYlelt nrsl dt \"erf)·orwnL&ı. 
"ıedellm bu verılyi vaktlndl' 

ediniz. Size bunun için bar ra. 
ıöodemıedep derhal mahke 

e rnilracaat ed111yor, m:ıhkeme· 
ifc:ıl ediliyor.,, 

a..ndan sonra Manisa mebuıu 
lnce 16z almıt. Ziya Gevhc· 

fikrine itUrlk et111edlllnı, nıo 
r hakkında istisnai bir mua· 
)'apmalt istenmesinin dolru 

'8caAını a6ylemiıtir. Ziya Geb
Elill tekrar söz almı,, demlt 

ki: 
" - Tetdonda oldulu ılbi "bof, 
1lo d• hesabını bltml:yoruı. 10 it· 

r, ıo •erl:rorua, to tatlJOr-
20 \'eriyoruz, radyo için deo bir 
ra gönderilmeli, parası isten 

lidir . ., 
l\ecep Peker söz alarak deıntıtır 

" - Ncdis Aı11ınııı bir vatan
olmıık 11fatl1le diler vataodaı

tAbi oldutu nıumclenin a)' 
e W>l tutulroaaı tabiidir. Bun· 
doları ne Mecliıln )'Oksek te· 

reli, ne de mebushıl11n te~tl blo. 
bir nklt ekıihner. Bir kanunun bir 
nıaddeahıln iyi t~lemedlltl hakkın· 
da bir kanaat varsa huımn tadil ve 
lublblal mutlaka hUkÔmetteıı bek
lemenııll, bir mebus sıfati)le teklif 
Japdmahdır.,, 

Diler bazı mebullıır da JÖI şöy. 
ltdlkten aonro müzakere kAri 96rül· 
mit. maıbatalnr kabul olurınıu$
tar. Mabıtlmln teşkll4tına :ılt ahkA· 
mı ınuaddel kanununun, baıı mad
delerini deiıi~tlren IAyiha halı>1'ında 
4dll)'I Vekili Fethi Okyar kürsüye 
çıkarak lıabat vennit, clemlflir ki: 

" - Bu kanunun ll~iyı tışkilôtı 
olmı)·an kazalarda ,.c )ıılnıı sulh 
blklml bulunan kazalarda ı;ulb hA
kimlerlne daha fazla ıı:ılillılyet ,.er. 
met mak11dına matuftur. Fakat 
lııtanbulda mah'.\mu lllııiı mütead· 
dit kazalar •ardır. or:ııla bazı yer
lerde ial4hlyclli sulh hAklmlerl 
vardır. Fatih, Eminönü, DeyoAlu, 
Beykoı ıibl. Fakat lstanbulcl:ı lahit 
ulıye mahkcınolori nıe,·cuıtur. nı. 
naenaleyh kanunumuzda osli:<t•t 
mahkemeleri bulunınıyan yerlerde 
tAbirini kullaııdık. K:ıı.ı tAblrıııı 
kuUanmadık. Jst:ınbul ise asliye 
mahkemeleri hulunını~·:ın ~·erler· 
den değildir. Bin:ıenrılcyh hu ka
nun lstonbul için kabili tatbik de. 
Alidir. Orada sulh mahkemestnr • alt suı;lar keın:ıftssabak sulh mah· 
lcemeıJ tara{rndan aörüJece4i ılbi 
kezalik aıliye)·e ait su~lar da eski
si sibi asliye mhakemesi tarafın

dan görnlecektfr.,. 

Bıı mllzakercyi müteakip mad· 
delere alt tadıl teklifi tekilleri o
kuntnUJ ve tasvip edilmiştir. 

TOrkl)'e Cumburi1ctı ile ilacı 
riıtaıı arasını.la hukuki ve ticari 
me•ıddı adJi1e1e mQtoaUtk aıuka· 
..ıe ile TOrkiye - YuMnlılan ..... 
sanda mllnaklt adli yardJm muahe
desinin tasdikıne alt kanunlar ikin· 
el mQzakereleri yapılarak kabul o
lu11mu,ıur. 

Meclis belediye verıt ve resimle. 
rl kınuauaa ek kanun 14ylhasmın 
birinci mnzakeresinl yaptıktan son· 
ra lçtlmaına nihayet vennlttir. 

Meclis Cuma ıünil toplanacaktır. 

ovyet·Fln harbi 

. 

(BC&f _..,. 1 ...... > 
i cephesinde milbtm bir 

et kolu J'iD}andiya krtaab 
mdan tımamlle çevrllmiı • 

Oaıo, !O ( A.A.) - Finlandiya 
Udunc:b.n gelen haberlere 

Petsamo mmtakuında ha. 
ette bulunan Sovyet kıtaatı 

lıla'1111,,, .. diya - Norveç hududu 
Inmda Hestasos'a VanııJf 

·Bu mmtakada çok mUhlm 
lü Sovyet kuvvetleri mQ.. 

ede olunmuotur. 
lleıainkiw :o ( A.A.) - Aake. 
!lll~Wıa.ssıalar dün gerek hL 

toplan gerek Finlandiya 
~arelert tarafmdaıı 10 Sov. 

tayyareainJn dllfllrUldllğtınll 
~etmektedJrler. 

ltANLl MUHAREBELER 
BmKLDlYOJt 

Stokholm, 20 ( A.A.) - Svenıta 
bladcd sııea.slnln HelaiıılU 
ahiri yazıyor: 

On ıOndenberl devam eden kanlı 
e "harebelırden eoıara, bugün Salla 

lltakaıında mühiısı blr muharebe 
uuna intizar edllmekledır. Rus-

• ayn Jki ilUJwaele. dotru taar
larını ilerletiyorlar. Ba IUn'lll
clan biri Finl3Ddlyalıların rica. 

kesmek maksadi)'le Şavekeski 
kametinde, dilen Tormlı'• ıl• 

• il demiryoluou tutmak için Re
'•cnl islikameU11de yapılmakta. 

JWlw• .... fffijftfı' ..aN*i-
dllmltUr. . 

Bazı mıntakalarda So1')'et layya 
releri latık,arta bulunmuılar ve bir 
kaç haııra muharebeıl de ohauıtur • 

Bu ba•a mubarebelerl eanesınd11 
dtışnıanın 12 layyareılnl dOttlrdlk 
Bir Sovyet tayyaresi ilsa6ne döa• 
menılttır. 

•llık lllomaı BJork6 mıatal&a
aaada nbll bataryılannı nıuvıffa. 
klrelle bombardıman etıalttir. 

Muretlebatı tara
fından batırdan 

Alman vapurları 
L•• ..... 20 (A.A.) - Aam. 

tanvoJerl diteaddlt !ngllb be~ 
lı1rçı ıcmllerini tekrar bomblrdı. 
man etınltler ve mitraJyiSz atep. 
ne tutmuıtarcbr. tki cemi bat
mııtır. Diğer gemilerdeki balıkçı
lardan bir kaçı yara!anmııtır. 

Londn, 23 (A..A.) - Yytte 
admdalri Danimarka vapuna ti
ınal deni.inde Almanlar tarafm. 
dan torpillenmiştir. Mürettebat 
kurtaım,... Bir taJfa ı..taııa.. 
neye kaldıraım.,tır. 

MAYHBÇARPAN 
llANtMARKA VAPURU 

Kopenhaj, 20 (A.A.) -Danl-
Sovyet ordusu, bir aenedenberi marka budırah Bico vapuru bir 

Jutaları tarafında• kallanalaa mayne çarpmış ve batmtftn'. Ta1-
ıu içinde bir uakur vasıtaslyle fa, lcur+anlma§tır, 

tekel eden yeni Up bir tank kal· Koprllei, 20 (A.A.) - llaal. 
lnaktadırlar. Flnlandıyahlar ise, marka bandıralı 1050 tonluk Bo.. 

l' lopçu saba~• tarafından icat ge ve 27 SO tonluk Yytte Y&pUrla. 
D bariote iJllaJ olunan yeni mo- nnır. da lıatmumdan ~nra. Da.. 
bir tank dafi topu kullaaıı)·or. nimarbnm harp bafladıktaııberi 

• Bu top, barikullde bir delme z&}-;.tı 8 vapura ve 80 8lilye ba. 
ilıyetinc sahip olmakla beraber, lig olmaktadır. 
lbiktarcla IUYCUttur. Loadra, 20 (A.A.) - Bir Al-
~iler taraftan Stokholm Tidoln· man tayyaresi tarafmdan dlln 
" ıazetesinin Helalnki muhabiri bomba ve mitralyöz ate§ine tutu.. 
le diyor: , lan altr balıkçı gemisinin milret. 

l>11n cereyan edH tayyare hare- tebatr Starfıcotland vapuru ile 
rı bilhassa ehemmiyetli olmuı· bugün fimali &koçyada bir Uma-

• Leninırad'dan ıelen M tana· na çıJmuıtır. Bu vapur mürette
•e Baltık llmaalanndan ıelen batından ıda iki kip ölmUt ve iki 
r 23 tayyare ınecmuan 66 bom- kiti yaralanmııtır. 
atınıflar, fakat fiili hic bir za. TORPtLLENEN İNGtLtZ 
)'apamamışlardır. Ruslar, 20 GEMiSi 

•re daha kaybetmltlerdlr. Bu Londra, 2t) (A.A.) - 4373 
e Rus tayyareal zayiatı mik· tonluk City of Kobe vapuru tfmal 

~?bin t-tıaclanberl 59 u btıl- denizinde bir Alman denbaltm 
• taraf~an torpillenetek batını • 

IOVYB Tl'EBLtGt mqtır. Tamamen Hindlilerden 
Aloakoua. 20 ( A.A.) - 1 D Ktoa- mflt_eıettll olan mClrettcbattan 11 
ıe..11c1e bflC sallfreıeleriala ı ... 1 kiti bir pılı: liımnana =-· 
ttı, ktl~ mllsademetn; w )lan BunJarm eller mtlrette lla. 

1 
kısa dalga At111sluralga 

radyo istasyonu açıldı 
Londra. to ( .ıt.A.) - Avu.ıur11l11 

Baı,·eklli Menzi, A\"Usturalya kısa 
dalga radyo istaa10au11un aoılıtuı
da şu söılcrl söylemiştir: 

8ritapya milleti, harbe fütuhat 
IJSlyesilc ıtrralt delildir, Alm•n a. 
raıJilnin bir karışını l>IJo fethet· 
ıııek ni)'clindc dctiliı. Sadece dün
yaya bir kanun ve nizanı koymak 
lıth·oruz; Ve bundan böyle memle. 
lcetleri düşman lslllasma karşı ko· 
rumak istiyoruz. Harbe düşUıune
den girmedik. Ve barpteıı ancak 
galip nlarak çıkncaiıı. Almanya 
yanlıt ümitlerle !ı.endini oyalama. 
nıahdır. Harbi kaııınm:ının Brilan· 

Veziristanda isyan 1 
varmış l 

KôbU, SO ( A.A.) - D. N. B. 
ajaneınm Hindistanın ıimali 
ga.rbi hududundaıı öğrendiğine 
göre. V eziriıt&ndaki i.sylUl ha • 
reket~ı:of'i genişlemiş ve asiler 
Va=•ak civarında fngiliz önctL 
lerine ı:tarru.z t-tır.itlerdir. 

Burada kanlı mUa:ı.demeler ol. 
ınu,tur. 

D. N. D. ajanama ~öre dajlık 
hudut mmtakatnn<lald bUtUn a.. 
tiretl~r i~yan halindedirler. 

-o-

Alman ekonomi 
heyeti Moskovada 
JlotAıooa. 10 (U.) - TUi 

ajann bildiriyor: 
Ekonomik meseleler için AL 

man hil"1ııeti tarafmd&n fev • 
kallde murahhas olarak tt&ıde. 
rilen Ritter ile Alman ekonomi 
beyethıin reisi Schnurre. vanla. 
rmda mUll Ekonomi, ziraat ve 
hariciye nezaretlnin mUmessll • 
teri ve buı mUtehassıalar oldu. 
~ halde 19 klnunuevvelde Moe. 
kovaya Kelmit ve iltuvoada 
merasimle kar1ıl1ım111lardır. 

-o--

Akdenizde çevrilen 
Macar vapuru 

lamlr, ao (Buul) - lımlr
den aldığı 760 ton tızttm ha· 
mulealyle rttmekt' olan Tlasa 
ismindeki Macar vapuru Akde· 
::.liıiCle.fwıjll ..... rp p•l'•ll .ta· 
rafındaıı çevrtlmfş, Maıtaya 
götUrtıımu,tur. Uzum sahiple· 
rl allkadar makamlara mUra· 
caat etmıoıerdlr. 

Fon Spee kuman
danı intihar etti 

<S.. '°"''' , ...,,.., 
Montevftlllo. IO (LA.) -

Meclt., hariciye nuınnı dlııla • 
dllda IOIU'&, Amiral Grat Voa 
Spee•nta ikametinin temdidlnt 
ınlllaıde etmi:reıı hilldimetln 
battı hareketJDi tamama tu. 
vip etmiftir. 
Nazır Guanl Alman protelto. 

suna cevabını hazırlamakta w 
Qm smanda mablrlpler ...... 
fmduı 'bitaraflık mmı.kumm 
lbWhw!en mOte.,.Ult meteıeyt 
tetkik eylemektedir. 

beti hakkında IQ&IQmatlan yok. 
tur. 

Vapura, iki ılıı evveJ bir Al· 
awı tayyarea tMmı1 etm11. ta. 
kat bombalar daiA dQemllatü. 
Tayyare güverteyi mitralyözle 
tarlmıftır. 

~ 20 CA.A.) - Bahriye 
nezareti qağıdaJd tebliği nctret. 
mittir: 

Colombu. adıadaki 32 bin ton
luk büyük Almuı ftparu Bermu
deı adalarının takriben 400 mil 
timaliıtde bir tngllb ......, ıemiai 
cörerek kendi kmdtnl bammıı 
ve mürettebatı vapuru terketmit
tir. 

Vqiqtoa, 20 (A.A.) - Tua. 
calosa adındaki Amerikan lmı
~uiSril. Colombulua 5gg tayfui
le N evyorka dolra ilerlemeku 
olduiuzıu telaiJlı haber vcrmİftir. 
Milrettebattan UJ'IP yoktm. 

Reisicumhur Runelt. mUrette. 
batın N evyork imanında ldlçllk 
bir ada olan EBlı taland'a çıka. 
nlmaanu emrctmlftir. 

LoaM, 20 (A.A.) - Alman 
ban:iıralı Koloaabua yolcu npu.. 
runun, amiralhk tarafmdaft dün 
gece haber verilen lıllluU kendini 
batmnaa hldiaeel. mOttefllder 
taılftnan saptedllmemek için 
1rendl mtlrtttebatr eliyle batmlan 
Almla •emUarl adedini 23 e çı
~dlr. Bu ceml1erln mec. 
mw tonajı tlt.423 tonu bulmak. 
tadır. Aynca Pranu ile lngiltere 
t1rafmdaa 88218 tem tutan 19 
pml ... mlftlr. 

ya lrttP"ratQrluiju kader domhlJOQ· 
ların, müstemle~elerin ve lnslltere 

nln dı iti oldulunu anh11cetıı. 
\'ediden fa:sla deniz üzerinde ser· 
pilmlş olmamı:ça, blrlbirimlzden 

uıakla )'lfanıarınaı, dahUı iılerı
mlzi her blrlmlı ayrı ayrı idare 
etmemlıe raAruen blı bir t(l~ mllle. 
tiı, DritaQya milletiyiz. Birimizt' 
dohnmak hepimize dokunmak de· 
mettir. lçiıQizden birisi için hafııt1 
raahlyet tafıyan her hAdise, hepi· 
rolz lcln en bilyilk iş sayılır. tçı. 
mizden birinin fedakürlıAını zarerı 
kaıanıncaya kadar hepimiz aremız· 
da takliıu edeceJlz. 

Maarif vekili 
Malatyada 

JltlWya, 90 ( A.A.) - Maarü 
Vekill Hasan Ali YUcel refakat. 
terinde ilk tedrisat umum ıııU. 
dUrU bulunduğu halde dün bu. 
raya «elmlftir. Vali ile koınu. 
tan, vilayet erkin.ı, parti ve be. 
tediye reisleri, D'lekteDJer ve kL 
la.balık bir halk kUtlesi tarafın. 
dan karşılanan vekl!. hUkQmet 
kona~nda daire reislerUe gö • 
rU§tUkten sonra bel~iyevi a • 
lay karakolunu ve ilk okullan 
s!yaret etmlftir. Vekil Gaıi ilk 
okuhmda verilen ~v ztvafettn. 
de de muallimlerle hubihalde 
bulmımqtur. 

lzminle dart dUlckb 
lcapablclı 

tzmir, 20 (Hwnısl) - lbtl 
kA.r komisyonu makara ve cam 
lhtikAn yapan dört tlcaretha· 
neyi seddetmitUr· 

Odemifte bir cinayet 
bm.lr, 90 (Bllll1l111) - öde· 

mlete blr ctna1et ltlendt. 16 
1aornda Mestan isminde bir ço
cuk T&ktlle da1rsını Ye dayıır· 
nın otluna öldtıreıı Mambudu 
otoqıoblle btnertıen tabaııca ile 
öldUrmtlttllr. Tabancadan ça
kan kurşun otomobilde bulu. 
nan yedi yaoında Nedim ismin 
ele bl• eocata da fH4a ..... tll, 

Dikilide zelzele 
Dikili, !O ( A.A.) - Dikili. 

de yeaJdelı dört nnlye ıUren ve 
huar yapauyan olr ulaele oL 
m111tur. 

Kua Anhrcı ltaberleriı 

• Matbuat kaaunanun 86 
inci maddesine iki fıkra UAve 
•l bakkınd'akl lAytha eDcUmen· 
ltrdeo ı~erek Mtcllı ruına· 
mulııı alınmıttır. 

• Pul .,.. 1u711ıetll 9V1'ak ta
llmatllam•lnlo tatbUdad• s&
rıuen lbmalklrlıkların meııını 

&emia lolD lılall1• V eWeU aıt.
tadartara bir tamtm gönder 
mittir. 

• Belediyelerin varidatını 
arttırmak maksadlyle hazır
lanmakta olan proje Uzerlnde 
tetkikler llerlemişUr. Bu pro· 
Je1e göre tenTtrat H tanztfat 
resimleri nlsbetl beledl)'t hu· 
dudunun genlşllttne göre tee
blt edllecekUr. · 

• Kömtlr hanasnnu cltTlet· 
leştlrllmesl için Meclise verile. 
cetı projeler hasırlınmaktadır. 

• Meclis dahili nlıamnamesJ 
d•tlttlrllerek Mttnakallt ve 
Ticaret Vekl.letlerl ile mGteaa· 
zır lkt eucnmın daha kurulma· 
sı temin edilecektir. 

Taksimde yapıla
cak yani inşaat. 
Talaimde ,.aptlKak otel, gui. 

no, apartımanlarla dlHdcAnlar 
bak1anda b!ledlye Ue em.ilk ban
kam u.mda cereyan eden mClza· 
kereler Uedemektedlr. Belediye 
malt olan analu Osertne ,.tne be
ledl,..nln •erecelf pllnJara glSre 
emlik bankası bu binaları yapa. 
cü. on bet lene kendili intifa 
tmıin eyliyecek, bu mllddet 
Mnunda bilibeldel beledi,.,.. ter
bdeccktir. 

Binalan11 aramdaki :voDan da 
yine emllk bankası yapacaktır. 

EmU.k han.kau maliye vekllc
tlndcn bu lnpata alt milaadevi 
aldıktan l()IU'a belediye ile bir 
ııaukanle yapıJacak, bilibare etad 
,a 1 ,.. t ;h 1 , ••• 
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Büvük Za ~ıta ~omanı 

Sinek Beyi ·----------------35 __ .. 
Çünkü .takdir edersiniz ki Sinek 1 Fakat o zaman vaziyet blrdeıı.. 
~yt çete!lnin bUyUk ~efini tev. bire değişti.. Kont Serizol valı
kü etmek için her halde bir çok şi bir feryat kopardı, seri ha. 
mert inşanla.ra ihtiy~ vardır.. reketle komiserin elinden kur • 

Yi\kaok sesle söylenıniı olan tuldu.. Karşısında elinde rovel. 
bu sözler bir gök gilrliltüsü gi. veri ile Valeri durmakta oldu.. 
bi odayı sarstı. Kont hafltre tit. -'?undan Kont iki arkadaşile bir. 
remişti.. Fakat asabi asabi ve Ukte bu şayanı alika aahneyi 
c~li bir şekilde güldü: seyretmek için etraflarına top. 

- Ben mi?. lanmış olan halkm aruma at. 
.:... Evet sen .. Pol Emil Ka1e. !adı .. 

vil .. Evet sen, hakiki Kont Se. K\ldmtar oturduklan koltuk. 
rizolU Cenubi Afrikada öldürüp lardan kalkmamışlar, ba~ 
onun malına ve ismine malik o. mışlardi.. Uç arkadaş derhal 
lan Pol Emil Kalevil... sırt ıırta vermiş ve ideta canlı 

- KA!l efendi.. Artılı flerfye bir kale te5kil ·etmişlerdi.. Her 
~dlvorsunuz, bunu ~abalıya ö. birinin ellerinde iki mUthi§ ro. 
deralniz.. velver p:örUnUyordu. . 

- Hayır bunun heu.buu ve. 'Oçll de gavet serf hareket. 
recek olan •izsini1.. terle tlerlivorlardı .• Polis vazL 

Kont ileriye atılarak Valeri. vete kat! bir §ekilde müdahale 
yi tokatlamak istedi.. ~akat Va. etmek istivor, fakat havdutlarm 
feri hareketsiz ve dudamda bir stllhlan onları hareketten me. 
tebeeeUm bekliyorau .. Birdenbi. nedivordu. Zabrtanm aillh kul. 
re cebinden bir kiğıt çıkardı ve !anmasına mahal voktu. CUnldl 
sallavarat: 'fa,,kma dönmllş olan halk a. 

- İşte Kont ( !) efendi si?;n tonda kosusuvordu.. Sillh pat. 
ı~ yüzünüz.. Tabii tanıdrnıı de. 'adılh takdirde bir kaç bigUna.. 
"Hl mi? Ve lfU andıt oolfı ıtzfn hm bavatma kutedllmem !DUL 
Albertln Suzan ve Terez isimli temeldi. 
hemşlrelerhıia mevcut bUtUn Ve bu mUddet zarfında Kont 
muhaberatınızt elinde bulundu. 'lıhında tuttu~ garip bir dtl. 
ruyor .. Bu mektuplu da malft. dük ile her taraft.an yardım ta. 
munuzdur tabii? .. Hani bir mum tivordu. 
veya kibrit JŞI~da C>kunan A'fz.. ·Polisler de cember yapmqlar 
1i mektuplar! .. Sonra zabıta her haydutlara yaklaşıyorlardı, fa.. 
halde eu anda daha bir çok ev. kat Kont hiç istifini bozmadı ve 
ra.ka sahip olmuştur. CUnkU ilerly<" dom atılarak: 
~imdi alz!n malftm ikametgftht. - Siz henllz Sinek Bevl te-
nl7.da araştırma vaprvor. Fa. tini vakaltvamazsmız.. dedi .. 
kat 'va1nız bu defil.. DUn gece Roland Merlmans ılz de be. 
~zli bir letfma yamnış olduğu. nimle evJenmfyeceksf nfz.. Fakat 
nuz esraren~z v!lllnız da aynı bana vız vellr.. Ancak tunu 4a 
zam11nda anmmakta.. ıvı bilin ki başkasmm ela karm 

Ah! Katf1 Pol Emf1 Kalevft.. olamrvacaksmtz.. 
Muzaffer olmak lc-tn rok acelf' Ve bu s&lm s8y1fverek gene 
0 ttin!z.. Fakat \P&Zlk Matma:le1 kızm 6nUn! dohu bir adım at. 
Merimans'ın servetine sahlı> o. mrst:ı. Valen derhal havdudu 
)amTV&,.1'~~mrz.. Esasen siz de önledf.. İki el sfllh ı>atladı. Bu. 
onun .U1'helenmlş olmasından nu bir ferv8' takip eti, bundaa 
korkmakta idiniz.. sonra her taraftan umumi blr 

Kont bl!'debire iki l&hidlnıt ateş vağmuru bBJSladı .• Avnatar, 
d&mıUt vt bir bakqla her lklal. avtaeter lrm!mafa. eamlır dqa. 
le ele mut&!ü blllllftL. mara ~ah taftnclan kOl'lll 

rüat hte Wr harüet ,.,._ ~ar yer1.,. d61rtllmeh baf. 
cü ftldt bulamadı tadı.. Alır bir duman taban. 

Kuvvetti btr e1 ~uzlamu!an bUttın ntonu bplamJltl •• 
vakalamıe ve blkim bir Hl ıu Polis şefi bUtlln kuvvetUe 1ta. 
emri vwmfttl: fm)Otduc 

- Sbl Jwıun ııamma ttvklf - Aleti tem! .. ateet ktlln!., 
e<!iyonım.. , ..... 1.,. ··~·' 

Ticaret odas:nda dün yapılan 
ikinci mühim toplantı 

(Ba.tJ taraft ! incide) 

ku bulunc!uracaimı vaadetmft. 
Ur. YtM bu arada Amerikadıın 
Jtet!rilecek demirlerin tngills 
ve Framu harp pmllerlnin 
mu.adereelne ka.rtJ ıtgorta 
kwnouyalan tarafmdan llgor. 
ta ecllım.clitlni 16ylemtı. Naz. 
mi T~lu da cevaben: 

••- Siz bize malmızm Ame • 
rikamn hangi limanmdaıı yWı • 
ler..eceğini bildirin bla bUkQmtt 
yoluyla oradaki İngills konaolo. 
sundan 11.ze 11rtifika alırız.,, 
demiftir. 

KAKA.OYA A.KRJ:D1Tll' 
YOK 

Toplantıda bulunan bir c;tko. 
lata fabrtkatarU de w alarak 
dört· aydanbert ~it.ere ve 
Franaadan kakao ve kakao ya~ 
t{etirtlemedlğtnl. bu ylbden c.;L 
kolata fabrikalannm mtıfkUJ 
vaziyette kaldıklarmı 16vlemiş 
ve bu maddelerin di~er memle. 
ketlerden ~etirilmeef lçln · ken . 
c:lilerine de akreditif · açılmumı 
lstemiftir. Fakat Numi Topçu. 
oğlu: 

"-Memlekette daha JUzwn. 
lu maddelerin '1kmt111 çekilir • 
ken çikolata yenmese de olur.,, 
diyerek bu maddeler f çin ak re. 
ditlf veremlyeceğint blldirmig. 
tir. 

çtvt VE TEL MESELESİ 
Son olarak çivi ve tel f abrf. 

katarlerile tUccarlan dlnlenmlo
tir. Mtlzakereler sırasında tile. 
carlarla fabrikatörler arasında 
şiddetli mllna.kaşalar olmuş. tOc 
carlar fabrikalan lhtiklr yap. 
makta itham etmişlerdir. 

Bilhassa mıntaka ticaret 
mUdUrU Avni Sakman tehrt
mlzdekl bir fabrlkatörUn Jz· 
mlrdekl 'ubeslne elindeki mal
lan ıatmamaıı için emir Ter
mit olduğunun tesblt edildiği
ni •• ıonra da bu mallann llıı:I 
mf•ll 11Ute aatllc!ıRnaı Mldir
mltttr. llıasen tebrtmlıde olan 
tel n çf Ti fabrt1ı:alannın tıç 
tane ol4111u 'H lklalnln tel ~• 

çivi. birisinin de yalnıs ti~ 
yaptıtı anl"fılmıttır. 

TUccarlar, bllh ... a bir fab
rikatöre bUouaı ıımltltr .. 
barp b•tlar batlamaa. bu fabe 
rlkatörUo t1kldıo 1ıpılmıt "" 
parı,ıert blle lkt aılıU U.U. 
verdlilol n bUtUıı labrtul• 
ruı da pl7ua7a oakardıklan 
aıaUarın miktarını azalttıkla

rını lddla etmlflerdlr. Fıbrl· 
katörler lae keııdllerlolD eU• 
rinde ham tel ıtoklaraoıQ al 
olması dolayıalJlt lmallıı a• 
zaltt.ıklarıoı, eter ıaıla imali.& 
faparak bir iki ıUndı •ll•rl•· 
deki ham telleri ltleytp Plf•• 
saya çıkarmış olsalardı bunla
rı birkaç klşlnlo toplayıp arka· 
sı gelmly~elludeıı daba CIJ!a 
ibtlkAra aebep olacaklaruu bit.. 
dlrmlşlerdir. 

Ayni zamanda buJUD de el· 
lerlndeki bam tel az oldutuD
dan ve hariçten de gelmedltln• 
deo idare ile bare:.et ettlklert
nl ve her gUn bir miktar mal 
çıkararak piyasayı 7Ukaelt• 
mekten kurtardıklarını, 11yat,. 
ıerln bugUnkU miktara 1Ukael• 
meslnl de piyasadaki mallan 
toplayarak satan ban tQccar. 
ların sebep oldutunu lllH et
mişlerdir. 

Bu sırada vekil aöı alarak 
piyasanın ilk yOklelmeslnden 
fabrikatörleri meeul tatmq 
ve tllccarlann harlcten mamQJ 
çivi getirmeleri için de akredi
tif muaaadeal vereceğini sör 
lemlştlr. Neticede lkl tel fabrt
kHına Amerlkadan 1000 ton 
ham tel, çivi fabrikalarına da 
500 ton mamul tel getirebilme
leri için akreditif moaaadeıl 
verilmesine ve tUccarların da 
500 ton hazır çivi itba1 edebil· 
melerl tein akredltltten istifa· 
de etmelerine karar nrllmlf
tfr. Bundan aonra topl&atl .... 
bayet bu1ma~r. 

Ticaret Vekili Nasml ~ 
otlu bu •~tam A..nk&r&7& d&
aeoektlr. 
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Sabah, öğle, 
akşam 

her yemekten sorı ra 

Günde 3 defa dişlerinizi muntazaman 
fırçalayınız 

Selçuk Kız Enstitüsü. Müdürlüğünden: 
Türk Anıra~il kiinıiirü kilo '.\Iiklan Fi. Ku. Tul:ırı 

Lira 

35000 35 Ton 23 00 805 

1 - Enstilümiir. Hl3!l - HJ.!O <lrs yılı mahrukat ihtiyacını karşıla
m:ık iizcre 35 ton Türk Antrasit körııiiriine ihtiyaç h:ml olmu'ilur. 

2 - '.\Wnaka~a Ye ilı;ılc k:ınıınu ıııııcilıincc im miktur köıııiir ıııiimı-
kas:ı .~urcti le nıiib:ıya:ı cd ilcceklir. , 

:ı - '.\lünakasa !l/1/!l 10 senesi Salı giinii saat dörtle Yilksek Mektep· 
Icr '.\1ııhasehcciliğindc rııiit(·~ckkil nıühayaat komisyonu huzurunda ya. 
pı!ucaktır. 

4 - '.\Iünakasaya ııirnıck için e\'\'el emirde kömür bcılcliııin '7o 7,5 
nisbetint.lc pey akçc~i olun GO lira 37 kuru~un makbuz mukabilinde 
Yük~ck :\lcklcplcr muhasebeciliği veznesine yatırması mecburidir. 

f> - Azami on lıt•ş gün <le Enslitliye teslimi şarllır. 
fi - Bu lrnsııslııki şartnameyi her gün öğleden sonra Enstitüden 

alabilir. (105.'H) 

· 7'·De.~(et · Demiryoiları ve Limanlar~ ~. 
::,?iŞlefme··: Umum idaresi ilanları··;:' 

:'ılulıammen Jıcdt'li :rnoo lira olan l tO t:/ııı enıncle 5UUO metre iyi 
cim patisk:ı 2511271939 Pazartesi günü saat (10,30) on buçukta .Haydar· 
paşada Gar lıinası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usu
lile s:ıtın alınacaktır. 

Bu ise girmek bliyenlerin 225 liralık n.uvakkat teminat ve kanu
nun tayin elli~i vesaikle lıirlikte eksiltme giinü saatine kadar komisyona 
ıııür:ır:wtları liizımdır. 

Bu işe ait şartiıameler komisyondan parasız olarak dr,ğılılmaktadır. 
(10134) 

! ıs. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ılilnları 
İhale giinii talibi çıkınıy:ın Komutanlığa Bağlı Birlikler ihtiyacı için 

iki ~ üı kırk ton Makarnanın tekrar kapalı zarrla münakasası yapılacak
tır. Zarflar komisyona 4/1/940 Perşembe günii saal 11 de verilıııi5 ol:ı· 
caktır. Beher kilosunun muhammen fiatı yirmi kuruştur. ilk ıeminalı üç 
hin allı yüz lirndır. İhalesi ııynı giin<lc y:ıpıl:ıcaktır. hteklileri11 lıelli 
~ün '"e saatten bir saal eHcline katlar Fın<lıklııla Komutanlık Satınalnıa 
K-omisyonuna teklif mektuplarını vermeleri. (10i07) 

* * * 
İhale günü talibi çıkmıyan Komutanlığa Bağlı Birlikler ihtiyacı için 

doksan altı bin kilo arpa şehriyesinin teknır kap:ılı zarfla ınünakasası 
:rapılacaktır. Zarflar komisyona 4/1/940 Perşembe günü saat 10 d:ı veril. 
miş olacaktır. Beher kilosunun muhammen fiatı yirmi kuruştur. ilk te
minatı bin dört yüz kırk liraclır. İhalesi aynı günde yapılacaktır. Jsıek.. 
lilerin belli gün ve s:ıııtten bir saat evveline kadar Fındıklıda Komu
tanlık Satınalına Komisyonuna teklif mektuplarını vermeleri. (10to8) 

* * * 
thale günü talibi çıkmıyan Komutanlığa bağlı birlikler ihtiyacı için 

96.000 kilo Yulafın tekrnr kııpalı zarfla ınünakasası yapıl:ıcııktır. Zarflar 
korıı isyona 2!i/l 2/!139 Sıı lı giiııü saat 10,30 d:ı verilmiş olacaktır. Beher 
kilo\u11u11 muh:ınııııcn riatı yetli kuruştur. ilk teminatı Ileşyüz [}ört lira· 
dır. [steklilerin lıelli ~iin ve saatten bir saat evveline katlar Fınuıklıd;ı 
Konıu'anlık Satın:ılrıı:ı l\omisyonuna teklif mektupiJırını vermeleri, 

(10030) 

* * * 
ihale günii talibi <"•kınıyan Komutanlığıı bağlı birlikler ihtiyacı için 

200.0IJU kilo hul~urnn tekrnr kapalı zarfla münakasa~ı yııpılacaklır. 
Zarflar Koıııi ... yona '.17 /121!13!1 Çarş:ımba günü saat 1 O da verilmiş 

olaraktır. Beher kilo-;uııun nıulıammen fiatı ( 15) on beş kuruşıur. ilk 
teminatı (~'.l;)OJ iki bin iki yüz elli liradır. hleklileriıı belli ııiiıı ve stıul. 
len lıir s:ı:ıt e\'\'cliııe kadar Fındıklİda Komutanlık Salınalıııa Komi,yo· 
nuna teklif ıncl.:tuplarıııı vermeleri. ( 10031) 

* J(. * 
17 ,nci Tüııırn i~·in a}:ı!:{ı<l:ı cin-; ve miktarı yazılı altı kalem ınuln

hiyc pazarlıkla satın alın:ıca!•Lır . .'.\fiinak:ısasın:ı 2fi/12/93!l Salı günü s:ı:ıt 
11 ele h:ı5l:ıtı:ırak YC aynı günde ih:ılcsi y:ıpılacaklır. lslcl\lilcrin helli 
gün \'e saatle Fııı<lıklıda Koıııulaniık Snlıııalına Koınisrorıuna grlınclcl"İ. 

:'llikları 

2~>0 metre 
1110 1\l(r. 
]1)1) :tdl't 
ın 

ıııo :ıdr.t 

111 klllll 

* * * 

cı~sl 

Serıırr kol:ı nı 

Si:-ah kü ... clc 
f\ol:ııı tok;ı-.ı 

.K:ıırnL salıliyan 

Sarac iğnesi 
Perçin çİ\ [si 

(10170) 

'.\hıh:ıbere alayı ilıti)acı iı;in 5art ve niimunelerine güre, elli yedi 
adet nümune duğ malzeme s:ındı~ı p:ızıırlıkla yaptırılacaktır. Miin:ıka
sa~ına 21i/12 ıı:rn Salı giiııii sa:ıt 11.:lll ıl:ı ha':'lnn:w:ık ve :ıyni giinıle iha
lc'i ynpıl:ıcıı 1·tır. htı·!,lilt•riıı hl'lli !(Ün \'e s:ıatıe Fııı<lıklıd<1 Knıııul;ıııl.k 
Salınalma Komisyonuna l(elmelcri. · ( 10171) • 

ıMOBiLYA MERAKLILAqlN\ 

I
SA.NDALY.\LAR, l\ • ~ OLAl~AR PORTl\IANTOLAR 

vesair her nevi \"C şık mobilyalar 
r'abrlka rl:ıtm:ı satılıyor 

;\SRt 1\'rOBİL'\'A !'ılAG.\Z:\Sl: ı\lllUF.D FEYZt 
111-· ~-·· ı n·~r _,, ,., ı • - • "o C"' '"' '07 .~ ... , ... _ı ... .,ı, ... .._ ""'"- w ~ • U, ~. ı.J~ 

Oenız Levazım Satınaıma Komısyonu ııanıarı 

Marmara Ussühahri I{ , Satın Alma liomisyonund:ın : 
Cınsi l\ilosu Tahmini J<'. J'utarı llk temıııatı 

'ıı.rtır eti 
Koyun ,, 
Kuzu ,, 

:rn,11110 
25,000 
20,000 

Kuruş sn. 
:n 50 
'40 {)() 

>tO 00 

Lira Lira l\urş. 

11~;.ıı 

10000 
8000 

2n250 1!J(lll 75 
Komutanlık deniı. erlerınin ihliyaı;larındarı olup yukarıhı t·ııı 

~~ ınıklnl'I ya1.ılı uc; kalem el, bir şartırnnıcde ,.e kapalı ı.arr u'ulıle el· 
'ıllııırye koırnlıııu'>tur. 

2 - Eksiltrııesı :.!711. l\fiııuıı /9:l!.I <:ar)arnba l(Lırıü saal 15 de lzınıtlı · 
l'crsane k:oıpısındaki koıııısyon lıiırnsında yapılat·aktır. 

:ı - ~arınaıııc", Aııkarud:ı \1. :\1. \'. üeııız :\lü,leşarlıgı le,·:ızıııı ')il 

111:..,ınıll'n, 1-.ı:rnlıulda ~:ısırııpa~:ıd·ı Dz. l.v. satın alııı:ı komi'iynııııııd:ıı 
'e koınb;,oııuıııuzdan ı :ıı kunt') lıcdl'l mukalıılııııl<' alıııahılır. 

4 - Ek'>ıllıııL•ye ışlır:ık eılL·ı·Pk ı'leklilcrın '.l l!JIJ 'ia) ılı k:.ıııuıııııı t:ırı 

l:ılı \'c~·lıılC', lıu ı<;>le al;"ıkaıl:ır uldukl:ır1111 ~ihlerır til':ırel ve,ıkal:ıı ın · 

ı·C' yukarda yazılı ılk lrnıınatl:ırile hıl'I ıanziın t'dt're!derı ıeldıl ııwk 

lııpl:ırını nıu:ıyyC'n ıtiin ' 'e 'i:ı:ıllL'll tanı hır <>n<ıt c\'veliııe k;ırl,ır koıııı .syo:ı 

lıaşk3nlı~ına verıııl'lcrı. ( IOl:i~>) 

* * * 
M. l\f. ' "· Deniz Merkez Satrnalma l{omio;J•Onııwlan: 

1 - Tahmin c<lilcıı lıetlcli :n:~(iO lira olan 8 a•ll!l Dizel Ceııcrc.vt:i ·ii ıı 

pazarlıkla ıniinakas:ı<ıı 23/l'.l/!);I!) L:ırihiııe lcs:ııliif eden Pazarle'iı giiıııi 

s:ı:ıt 1 ı tc Vekalet binasında ıııiileşekkil komisyonumuzda kr:ı 

cılilecek 1 ir. 
2 - 187 J,ul'UŞ be~lcl ile şarlııaınesini olm:ık istiyeıılcrin her tıli:ı ''t· 

ıııiiıı:ıkasa~a gfrıııek İ'iliyeıılcriıı de ıııczkıir gün ve s:wlle 2Sıl2 liralık 

ilk teminat ve kanuni lı(')~cleriy le ve koıni~yoııeu olıııa<lıkları h;ı!;kııı 

tlaki vesika ile birlikte koırıi,yoııumuza ıniir:ıcaatl:ırı. (lit!l7) ( llJ:il i ı 

C1NS1 

Yeşil Otomatik matbaa 
ıııürckkelıi 

Kırmızı ,. .. 
Zıvana kfığıdı 

l\Iiktan l\Iuh.Betlcli %i,5 Lcminalı Eksillnıc. 
Lira Kr. Lira Kr. niıı gün şekli sa. 

210 kilo )iG2 - 57.15 27/12/39 a~·ık sa. 
90 kilo ) · 
41) Top ii6 - 58.20 5/1/9t0 at•ık 11 

1 - Şartname ve nümunclcri mucibince yukarda cins ve miktarı 
yazıli 2 kalem malzeme açık eksiltme usuliyle -;atın alınacaktır. 

11 - :\luhaınmen bedelleri, muvakkat Lenıinallu.rı, eksiltme gün ve 
saallcri hizıılarında göstcrilınişlir. 

ili - Eksillme hizalarında yazılı günlerde Kabataşla Le,·azım ve 
:'ılübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname Ye nürnuneler her gün söıü ı.ıeçcn şulıeden parasız 
alınabilir. 

V - hteklilcdn eksiltme İl;İn tayin cc.lilcı\ J(lin ve 'laallcrılc % 7,5 
güvenme parasiy!e birllkte meıkCır komisyona gclıııelerı. t 10:>83) 

, "" * * * ' t; ir 

1 - 14/Xll/939 tarihindeki ikinci ek~iltmr~inde de ihale edilemi· 
yen cem'an 33j000 adet rııkı, şarap ve vermut şişesi elikelleri paı:ırlıkla 
s:ıtıl:ıcaktır. 

il - Pazarlık 26/XII/939 S:ılı giinü sa3t 16 da Kabata~La Levaııııı 
ve Mü bal a:ı L Şul>csindeki Al ıın Komisyonun da yapılacaktır. 

Ill - İslt:klilerin pazarlık için tayin edilen gün Ye saalle % 7,5 gii 
vennıe par:ı-;iyle hirlikte m('zkilr Komisyona grlmcleri. (10550) 

( Selimıye Askerı Satmalma Komısyonu ilanları 
Selimiye Tüme.ı Birlikleriyle Haydarpaşa Süel Hastahanesinin ilıtı· 

yacı için evsaf ve şeraiti dahilinde (17.000) kilo kuru soğ:m açık ek~ıll. 
me ile salın alınacaktır. İhale si 22/12/939 Cumıı günü saat 14 le yapıla· 
caklır. Tahmin bedeli (707) lira (20) kuruştur. llk teminat (53) liru 
(4) kuruştur. Şartname her giln komisyonumuzda görülebilir. tsteklile
riıı belli giin ve saatte ilk teminat paraları ve kanuni vc'iik:ılarile lıir . 
Jikle Sclinıiyedeki komisyona gelmeleri. (10121) 

BAŞ 

DiŞ 

SOG.UK 
ALGINLIGI 

GRiPiN 

NEZLE 
GRiP 

ROMATiZMA 

GRiPiN 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMi 

Elbiselık ve 

MER < EZINDEN 

Paltoluk Kumaş 
( 4650) metre elbiselik ve (3565) metre paltoluk kun1aş 

eksiltme auretilt" müna1<Haya konulmu~ olduğundan talible
rın nümunel ··i görmek üzere hcrgün Y cnipostane civarın.da 
Mimarvedafl caddeıı.i (KIZlLA Y) hımınC!a Kızılay D epo:1u 
Direktörlü~üne müracaa·bri ve eksil ~meye iş tirak için de 
27-12-939 çaı·şanıba günü saat 11 te bu Müdül'lükte hazır bu. 
Junmalan ilan olunur. 

IJA 

lcıninat 

S,lia 

3,87 

11,i3 

2,59 

8,82 

~ti!ti4'W~ --------

.. . u l,Uılllh.!'11 

bedeli' 

117>.32 

51,50 

156,30 

3.t,50 

117,60 

ı\k\:ıray yrıııgııı yerin<le Çukurçeşme sokağınd'1 

21 iııri adada 2'.l,19 metre murabbaı orsanın satışı 
Aksa ray yanı.ıı ıı yerinde Çukur~·cşrnc sokağı ncl:J 
21 inci adada 10,30 metre murabbaı arsa satışı. 
,\ksaray y:ını.ıın yerinde Çukurçeşme sokağıııdtt 
21 inci ııdadıı 15,63 metre murabbaı arsa satışı. 
Aksaray yan~ın yerinde :'ıleşihpaşa caddesinde 
11 inci adada 1/412 harita numaralı mahal arka· 
sın<la G,!JO ıııelre murabbaı arsa satışı. 
Aksaray yangın yerinde 7 inci adada 551 Jıariltl 
nurııaı·alı mahal nrkn'!ında 47,04 metre mur:ıbb91 

yüzsüı arsa saıı:;ıı. 

flk teminat miktarları ile tahmin bedelleri yukarda yazılı arsala_: 
:ıyrı ayrı :ıçık arllırınaya konulmu-;Lur. İhale 4/1/9.ıü Perşembe giinU 
saat 14 te Oainıi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve -'fua· 
ınel~ıl ~tiidiirliiğii kaleminde göriilelıilir. Taliplerin ilk teminat ıııakbUt. 
vcyıı mektupları ile ihale günü muayyen saatle Daimi Eneiimeııde bll' 
luıımaları. (10546) 

Belediye Sular idaresinden : 
1 - ldareıniz için bir Desinalör ıılınacaktır. 
2 - Talipler arasında 2-1-940 salı günü saat onda müsabaka ifll· 

tihanı yapılacaktır. Bu imtihanda en iyi mm•affak olanlar arasında ba$ 
ıle~inalörlük için :ıyrıcıı bir imtihan yapılncaklır. 

3 - \'erilecek aylık ücret tahsil derecesine göre barem kanunu hiİ· 
kümleri dahilinde Lesbi t edilecektir. 

4 - İmtihana girmek i!ıteyeıılerin 29-12-939 cuma günü saat 17 
ye kacl:ır boııscr\'is ve tahsil \'esikalarile birlikte Taksimde Sıraserviler• 
deki id:ıre merkezincle yazı i'ilerine mür:ıcaııl etmeleri. (1041i9) 

TDrklye Cumhuriyf't Mrrkf'z Hanka~u 16 ı 121 1939 vaziyeti 

AK T t F 
Kasa: 

Altın: Safi Klogram 15 500 303 
Banknot 
Ufaklık . . . 

Dah11deki Muhabirler: 
Altın: Safi Kilo,fn"a.m R78 111 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altm: Safi Kilogram g 999 734 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diier dövizler ve lx'rçlu 
Kliring bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen ~vrakı ıak. 
diye karşıllih 
Kanunun 6 • 8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tediyat 

~enedof rüzdanı: • 
Tir~ rf senetler . . , • 

F.,1ıom tıe tahvi.lôt ciizdam: 
ı Deruhte edilen evrakı nak. 

o. ~ divenin karşıhib esham ve 
l tahvilat itibarl kıvmetle 
Serbest eshllm ve tahvilat: 

A 1ıanslar: 
Razineve kısa vadeli avans 
altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine • • • 
A'icıcı,,tl., rlar 

Muhtelif • 
• • • • 

il • • • • 

Lira 

21.802.430.71 
20.236.9t2.00 

1.6:>2.822. 7 4 43.69~.U>:J.45 

0:>3.816.81 
20~-~f\fl.21 1.210.686.02 

14.065.423.84 

:18.390.34 

10.760.~8.56 24.884:.113.74 

1::18.748.;}63.00 

17.S)Rll.074.00 140.76.>.489.00 

208.877. 73-1.59 208.877. 734-.50 

50.580.164 .f)7 
7.rro.~.ooo. 10 58.143.165.67 

8.379.000.:>0 
14.635.l'i2 

7.808.722.00 16.202.357.52 
4 .500.000.00 

18.313.926.66 

Yeldi" 516.598.668.M 

1 ernmuz 1~~p t:trihinf!r-"' itih:rn'fl · 

PAS 1 F 
8ermaye 
Thtiyat akcesi: 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

• • • • 

• • • • 
• • • 

TedavüldeTci Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakr nakdive 
Kanunun 6 . 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafından vaki 
tediyat 
Deruhte edilen evrakı nak. 
dive bakivesi . . . . . 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen • 
Reeskont muk~bili ilivten te
da. vazed. 

Tiirk Liro~t Mevduatt: 
Altma tahvili kabil dövizler 
Diifer dövizler ve alacaklı KIL 
rina b'3 kiyeleri • • 
Muhtelit • . ı , ı , • 

4.217.131.2:> 
6.000.000.00 

rns.1.ıs.r;os.00 

ı 7 .983.07 4.00 

140. 765.489.00 

1 '1.000.000.00 

··===-==::o-d,;:; 
Lıra. 

15.000.000.00 

139.000.000.00 296.765.489.00 
36.568.058.sS 

4.880.53 

46.296.422.73 46.301.303~6 
111.7-16.683.SJ. 

/ 
Yektlr 516.:SOS.008;!! 

f gı 


