
fganistanda umnml s~r
berlik ilin edildi 

E YE DE lf Kolombus müre'' ebatı 
Amerikaaa 6U gün kalacak 

. ~oma, 21 (-Radyo) - Kabilden 
diriliyor: 

.,, E:fganiıtan hükUmetinin neşret
. bir tebliğe göre, Efganiıtanda 
tuni seferberlik ilan edilmiştir. 

.. 
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Washington, 21 (A.A.) - Ame· 
rika iş Nezareti Alman Kolombus 
vapuru mürettebatına 60 gün misa
firlik vermİ§tİr. Bu mühlet içinde 
bunlar Amerikan olmıyan bir va
purla Amerikadan hareket ede
ceklerdir. 

Finlandiya üzerinde 
Şiddetli hava 
muharebeleri 

o l_u yor 
00 Sovyet tayyaresi birçok 
şehirleri bombardıman etti 

(Ya..~ı 5 incide) 

tayyarelerinin sz1: sıl• ba..~kw yaptı!darı llcligolmtil'tn tayyareden a7ınmış bir resmi 

eton;a Almarilannı nakleden vapur mayne çarparak batlı 

~ôô ADm~n 
~©ğlUID<dllYI 

Batan ı9.:~!'i~~.) Taksilerin «Dolmuş» a müşteri 
,~ .. ~, 

Cumhurreisi 
~eniden bır mem .. 
leket seyahatine 

taşımalarına müsaade edildi 
Cemiyet reısı 

meseleler 
Hakkının 

hakkındaki 
muhtelif 
izah ah 

çıkıyor 
Bugünden itL 

baren taksi oto. 
mobillerinin mu. 

"- ka Cumh • • ayyen yerler a. ~ il ra, 21 - urrcısı ra~ında "dol. 
Qıet !nönU'nün bu gUnlcrde müş,. yapıp müş 
~krar bir memleket seyahatine teri taşımaları • 
t> lı.rnaıan ve bu seyahatlerinde t na müsaade edil. 

1~arbakır ve Adanayı şeref- ~ mek!e~!r. Dün 
'tııdinneleri muhtemel görül- mot.orlu kara 
tıie1ı: • • • • • • nakıl vasıtaları 
~ tedir. Mıllı Şefımızın bu se- 111( cemiyeti reısı 
~hauerinde ilk merhale ola.. Bay Hakkı be. 
~: l<:ayseride durarak tetklk· ı lediye"..e . gelerek .reis muavini 

de bulunacağından bahsediL Bay Lutfı Aksoy ıle bu hususta 
~elttecı· görüşmüştür. Cemiyetin genç 

ır. ,. • • 4 • • • • • • • 0 • •• ve çabl"kan reisi ile görüştüm, 
'-._ muhtelif meseleler hakkında i. 

zahatta bulundu. Taksilerin dol. 
muş vaparak müşteri taşımaları 
meselesi hakkında şunları söy. 
Iedi: 

"- Vali ve belediye reisimiz 
doktor Lfıtfi Kırdarm cemiyeti. 
miz ve arkada.cılarımız hakkın. 
daki yüksek alakasından bilhaa. 
sa çok memnunuz.. Kendilerin. 
den muayyen mesafeler arasın. 
da 10-15 kuruşa müşteri ~ı. 
maklığımıza müsaade ebnelerL 
ni rica etmiştik. Sabahleyin ve 
akşam üstil muayyen saatlerde 
halkın tramvay durak yerlerin. 
de yağmur altında bekledikle. 
rini, on kuruşa müşteri almak 

(Devamı 5 incide) 

1 opraklarımızın sulanma
~ına ait çalısmalar ilerliyor 

Dünkü fırtına 
Denizde birçok kaza

larq sebep oldu 
Motör ve kayıklar parçalandı, iki bahkçı 

boğuldu, iki kaptan yaralandı 
Dün sabah lodos olan hava 

öğle üzeri birdenbire gündoğu • 
suna çevirmiş ve gittikçe şidde
tini arttırarak akşama doğru bir 
frrtın:ı. halini almıştır. Gece de 
bütiln §iddetilc devam eden fır. 
tına Karadenizi ve bilhassa Mar. 
mara ile Egeyi altüst etmiştir. 
Rüzgar Marmara ve Egede lo. 
dostan, 'Karadcnizin garp taraf. 

larında karayelden esmi~ir. An. 
kara meteoroloji enstitüsü fır. 
tınayı daha evvelden alakadar. 
lara ve limanlara bildirmiş ol. 
duğımdan icap eden tedbirler a. 
hnmıştır. Buna rağmen fırtına. 
nın ı;:iddetinden bir çok kazalar 
olmuştur: 

Limanda Sirkeci rıhtımında 
bulunan bir İtalyan Ye bir Yu. 

nan vapuru biribirlerinin ÜZl'.'ri. 
ne dü§müşler, her iki vapun n 
kaptanları muhtelif yerlerin. 
den yaralanmışlardır. İkisi de 
hastaneye kaldırılmışbr. 

Haydar.paşa koyunda bulu • 
nan iki yelkenli demirlerini tn. 
rayarak mendirek ta~larma doğ 
ru sürüklenmişlerdir. 'i'ayfala 

(Devamı 5 incide) 

ihtikarla mücadele için hükG
metin aldığı esaslı tedbirler 

Gümrüklerde 
birikmiş 

mensucatın 
V.emlekete ıfha
line müsaade 

edildi 
Piyasadaki manifatura ihtika

rmı kat'i surette önlemek üzere 
alınan tedbirlerden biri için hü. 
kilmet mühim bir kararname çı
karmıştır. Şehrimizde bulunan 
Ticaret Vekiline dün bildirilen 
bu kararname ile gümrüklerde 
eskidcnberi birikmit olan iki mil. 
yon liralık mensucat memlekete 
ithal edilecektir. Bwllar ıun't pa
muklu olduklarından ve gümrük 
kanununa göre ipekli mensucat 
sınıfına ait yüksek gümrük reı. 
mine tabi tutulduklarından şim
diye kadar memlekete ithal edile. 
memiştri. Yeni kararname bun
ları bir ddaya mahsus olmak ii. 
zere pamuklu addederek az güm· 
rük resmine tabi tutmaktadır. 
Böylece piyasadaki manifatura 
buhranının önlenmesinde mühim 
bir adrm atrlmrı olmaktadır. 

Kararnamenin metni şudur: 
11.12.1939 tarihli ve 12487 - 2 

numaralı olan bu kararnamenin 
neşri tarihinden itibaren güm. 
rüklcrde bulunan ve umumt itha
lat tarifesinin 150 numarası al
tındaki (ihtar mucibince) sun'i 
ipek muamelesi gören ve Zelwol. 
le, filyafil, fiyoko gibi hususi L 
simler alan, lifler ile kanıık do. 
kunmuf olup mezkur (ihtar) do
layısiyle 135 tarife numvasiyle 
resimlendirilmesi icabeden pa· 
muklu mensucatın en çok ıun'ı 
elyaf nisbeti yüzde yirmi bete ka. 
dar olanlarının bir defaya mah. 
sus olmalı: üzere ve karann neıri 
tarihinden itibaren en çok bir ay 
içinde resimleri ödenmek ıarıiy. 
le 135 tarüe numarasında yazılı 
resim hadleri, bu malların nevi 
ve vasıflarına göre tarüeyc ittibak 
ettirilecekleri pamuk mensuca· 
ta mahsu11 resim hadlerine indi· 
rilmiştir." 

Bu kararnamenin bugün güm.. 
rüklcre tebliğ edilmesi beklen. 
mektedir. Aynca gUmrülderde 
bulunan bunlardan bafka her 
türlü ecnebi menıeli malların bir 
haftaya kadar tama.men ithaline 
de- mfiNade o1unacaktır. 

Ticaret Vekili çuuaı ve çay tücoarlan1e g~ -
( l' azısı 2 incide) 

~Bir anket mevzuu 
r••@••··········································~ 

~......... * * ········· 
Kadmlarımız az mı çalışıyorlar? 
Türk kadını istihsal safına 

nasıl geçecek? 

Bizde 7;adrn7"rm (iZ ra?ıştıl;ları. 
nı uo içtim'.li l>ilıı•ıcmi::e teta. 
buk cdcrclc i§lcrl.c btt kolları bir 
an evuel harekete getirmek ıa. 
zım oeldiQini söyleyen Hariciye 

V ckilimiz Şiikril Saraçoijlu 

Yazan: Sadri ERTEM 
Devlet adamı olduğu kadar 

vüksek değerli bir fikir adamı 
da olan Haricive Vekilimiz Sa
raçoğlu Şükrü Ankara radyo. 
sunda verdiği bir konf era.nc,,ta 
ıunları söyledi: 

"Bizde alelumum aylıklı a.. 
'dm .l<ırııı karıları ile §ehir ka.. 
d n7cırı bütiln ömürlerinde, kö!ı. 
l,.r'mi::iıı erkek ve kadınlan da 
kıs <1iinlcrinde Jıiç bir ŞC'!J istih. 
sal etmiyorlar denecek kadar 
az çalı-§1yorlar. lktısadi 11e içti. 
mai bünyemize tetabu7; edecek 
işlerle bu 'kolları bir an evvel 
silslcmck Ui:::ınıdır.,, 

Milt.efekkir ve devlet adamı 
Saraçoğlunun kadm meselesini 
bu kadar sarahatle ortaya at. 
rnış olması ve onu içtimaiyatçı. 
!ar ve iktısat~ılar icin halledi. 
lecek bir dava addetmesi Türk 

(Devamı '3 incide) 

Graf Fon Spee'nin kumandanı 
Montevideo' da ki Alman elçisine 

bir mektup bır a'< mış 
Buenos.Afres, 21 ( A.A.) -

Amiral Graf Von Spee kuman. 
danı I~sdorff'un cenaz.esi. ya. 
rm saat 16 da. kaldınla.calrtır. 

Cu.mhUITeisi Ortiz, Graf V .... 
Spee mUrettebatmm, cenaze 
merasimine iştirakino izin ver-

( Devamı 5 i?ICide) 



2 - Vı'KiT 

e:r anket mevzuu: __ ,_.. ________________ ~ 

Kadınlarınuz az mı 
çahşıyorlar? 

(Baş tarafı 1 i>ıci,Zc) 
inkıl8.p zilmiyctinin vasıfların. 
dan birfnl bir ke:-e dı:.h::ı. teba. 
r.iz ettirr.ıek itib:ırile dikltate 
liiyıktır. 

Öyle bir dünyada. ynşryonız 
kl 1:::: lını İ§ kuvveti ol.Il":ı.ktan 
meneden ve onu istihsal hakla.. 
rından çıkarr.ıavı kendb-:: gaye 
edinmiş ~öz de Avrupalı devlet. 
Jeı- va.rhr. Bt nıt.rm !iziyolo. 
jik bir farkı ibir siy:ı.sGt ve il;:. 
tI3:1.t davası halrr.:? sokmaları 
b""'.eri tcfökltüriln n::ı.sıl bir da. 
18.lete se.pmış oltlni'!unu r.öster. 
mejZe kafidir. Biz bövle bir dün. 
ya ile dirsek, dirseğe yaşarken 
hl!kuk telfil:lıimiz, siy::.si lı:ı.k te. 
l~kltimlz kadmı iş aab~ır.da, 
d~vlct hiZMetin1c. siynsl faq}i. 
yl"ttc erkekten farklı olarak ka. 
bul etmez. Bu ileri hukuk ve si. 
yasct tezlerimize rağmen ka. 
dml:ırnı istihsal saha~mc1an u. 
z:ı.k knlcMthn b!r hal-t!tatt;r. 

Bu noktayı isarct cde.."l Sara(}. 
<n?tu Şilkril devrilmi!'f olan hnk. 
l:ır..n ayakta duraıl.ilmcsi i~in o. 
nun sağlam iktısadi bir istlnnt. 
gUıa sahip o~rnn.s:ızu da zarurl 
g;\rdü.:rı1ne dcııuct ctı'leı~ooir. 
N r..r.ariyeleri bir tara.fa b1raksak 
lbile memlekette yarım bede.nle 
ÇalJBlllak gürbüz bir istihsale 
yol cç:naz. 

Kadını istihsal sahasından u. 
.zak tutan sebepleri talılil müm.. 
ik:.in olursa onu istilu:sl kadro. 
sının to".ıtmt.lt ta ltolnvln~?r. 

B·me l:a1m iki sebepten cer. 
vet memoaı olan isten uzakta 
kalmaktadır. 

l - Er:tek kadnı. telakkisi, 
2 - İş ~~ınm darlrTI. 
E:-~{ei;e röre kadın telakkisi 

itiraf etmelidir ki kflllunlıı.rımı. 
znı koydu~ müsavat hacilerine 
ve onların ruhuna ta.nınr:ıen uy. 
gl!Il de~ildir. Hak sahibi o1an, 
ır.cmlc1•ctin niyasi mu •3deerntL 
n:ı. erkekl~ bcr:ı ı:-cr hakim olan 
ltRd:nm bu hiirriyet ve müsavat 
için bir müeyy.ideye malik ol. 
ması lfu:mıdır. Eu müeyyide de 
o:ıtm nncak iş sahibi olınas~rr. 
H~fuu~d. hadm tcl~'~ldsl henUz 
onl:ın sad~e milstehlilc bir un. 
sur halinde dıflan c;ıkamınmıık. 
tadır. Aylrklı memur ka.dınlnrı, 
~e.llir k:ıdmfo.n bu psikolojik 
şa~lar içinde bulunrıınlrt~:r -
far. Bu 'D?;!toJ"ii'lin ::lnctrlnl 
kırmak, kadmt istihl~;k hııkkm.. 
dan ic:tth!'al safma ~eçirmek blr 
taraftan iş h&.cmi, bir taraft.n 
~:r ter!Jiyc ve telkin me"".,c!e::idir. 
:K:ınunlnmnı::m nr.u knfünr er. 
k"~t"!n a m so~raı ve lJ...·hsai!t 
iblr ''asrf dive ta.Jıtnıaz. Bunun 
iciıı kadın meseleoinin hallir.~e 
b.rşmıızda. ha!l~..:nccck l:ir ka.. 
ır.ın mceelesl yo'ktur. 1.rrnnn 
lb"~lcrdcn çok ileride yer almak. 
ta:lrr. 

Köylerde kJŞ mevsimlerini 
boş f!Cçiren erkek ve ka1ın me. 
s_.csine ~elince, bUI!U d3 ~!11.
rn tem'l)OSU h~rc!~cte gcçı"'Chi. 
ı: ... !t'+n • .,.,,:,, JıqM"'1i aTttr1':~a 

~kadın vo erkek iboş zaman bula. 
:mTVacııktır. 

Tarkiy<miıı sanayi politikıısı, 
l .. ~ilis:ıl'.!tıı m!ı.11re"!er bulma!: si. 
y"~etı, k .. ··lc r-b:r r':"'U!r"""ki 
münasebet ;.,•,i.,"f e'titrre Tii:r. 
l,;.,.,..:ı-ı 1'İ" hir "m'JVSimne i iz 
kı> lmıyacaktır. V :ı.z\!e.::niz bu za.. 
m ... -ıı l.::ıJt:ntl--=r. 

Sadri Ertem. 

YJ 1l!N: Bıt rn~ etrnfıooa 
P:ımi Ziyanm fikirlerini neşre. 
(1.,cc)?iz_ 

';'{ abant::ı diller ok•ılu 
Y ardirektörlüiü 

ttniverclte edebiyat fnltUttesi 
c··-::r•l:-:i ... -l~ S·~ E .. ·t .... ,_"'"'· 
cı diller okulu Y~"~;r,.lrtörü Hıf
zı Vrl~~tten- ;ıeıkta kalan yardi. 
rcktörfüğe Uyin edllr:ı:~.ıir. 

-o--

İs!anbulda YRnJ lacak 
sp'lı- snh~ J:. n 

tstarbnlun m~l'!ık"if .,•e:lc..;n. 
eh ""''P'1:".Cllk nnor gphpJnn. ıbe. 
lt'dive hnnr bürosu ile sporcu -
lar tara.fıru:lan tc3~it eJi::ı~t:.r. 
B:..:.::.!ru- :u.:ıra, Yemr.J.!ıçe, fu. 
knroostan, T:yilpte r•·rı.·'·a .... 1c 
c.., .. :A~'-.-'....ı:r. P•.ı...,,...q.n :J: .. ~t:-n 
Aytı•tıf\'A ciVJt.n>ıda da 'bir &por 
sihnsı ayrılacaktır. 

Tesekkür 
V"~"P'Ct k,_...,._t....,"lrte oh~n 

l>qjhJU!ımr te'\his tle )"a.otrkla. 
n acele a.r.ıeliyn.Ua hayat.ını 
~ C3r.·olı~ ttwt~ntai 
t1'3 r..~:atruı: Dr. o, .. ra.tar Zl't"er 
Mcıstçi ile Sa.it Tokdemir~ ate. 
ne.n teecJdlrU btr borç bilirim. 

Enver Olcay 

ı 

tik8rla mücadele için hüktime ... 
t• al ığı esas ı tedbir er 

1 

T ram va ylarım1ı 
Yazan: 

B ur!:an Felek arkada 
ff dünkü M'J'an" da, uzun 
~- .1<ındır mevz.ubahiı olmA 
· .smnbul trlımvaylıırmr eh al 

Çc:ycı'ara akreditif verilecek, çuval ithalatı hükOmet tarafında~ yap~lac~k~ır r,~x.;~::::::t!?~ 
Ticaret vekili Nazmi Topçu. bol akriditü temin ediyoruz. kette normal fiva.Ua. mal satma.. yatları ılan ederek satııacak • mek~irin bir i<ıtesyonda du 

oğlu şcllrlıniz:.loitl tetkiklerine Çaycılara da akriditü vere. nızı ve buhran:ı seb<!p olmama. tır. dan geçi;l git~~l:.rini, tra:n' 
lün de d<""lJn ctmistir. Akşam ceğiz. Yalnız sizi. kal1imıızda nızı isterim.,, ÇUVALCILARA AKR!DITIF Jann ycı:dc:..; müşteriler t.ıı1" 
;ıı.:ı.t 17 de Ticaret müdilrlüğün. bir tek birfk halinde görmek is. Tüccarlar Vekilin tekliflerini YOK .an nçrlması güç ol~n ka.,ı! 
le cay ve çuval it.lrılfıtc'ılımnm tiyonız. Onun tein aranızda. top. memnuniyetle kabul etmislerdir. itip binme te:n:ı.-l:uımn&ııı 
_şlira.kile bir topl::ı.ntı yn.pılmış. lanarak bir birlik kurmanız Ye Buı.;ün torılan 10 ara1arm:b bir Burdan sonra cuvalcılar din. rabatann süriip p.ittiğini, ve 
~ır. getireceğiniz ma.lhm en mcmle. birlik kuracaklar ve dcrlınl faa.. ler.m:ştir. Çut·alcılar hariçte es. bo"m'Ul ~üçlüklerini birer mi 

ÇAY B~'"lll ket dahilinde nynı fiyatlarla. llyete ;;eı:eceklerdi.r. HarH'.)n kiden topu 20 1n1i1iz lirası olan anlatıyor. 
satmanız Ia:ınndır. ~elecelc çaylar mn.llvet ;fiyatla. m:ı.l'"rm fi?. fn..,llb ı:~s"'B Mk. 

İlk olarak ça.yctlar dinlen. Sfze simcHlik her ay 15 bin nnın üzerine Vekfilct tarafından tığını söylemişler ve mal ırP.lnte. Hazır münasebet almııkeıı 
~tir. Bu.'llar hariçte fiyatla. İngiliz lirahk altriditif müsaa. nonnal bir kftr kon1uktan son.. me!'li vüzi;naen b·,hra.n olduğu. de, tramvay nal.;liyatımıun 
nn yi:I~scld~ni ve rtıJklarm da desi vereceğim. Sizaen memle- ra Türkiyenin her tarnfında fi. nu ilave ctmi;ilcrdir. baş~ cihetine temas ed::fan. 
az olduihınu söyleyerek demiş.. Bu cihet 

0 
kadar uzun tnfs.; 

le~ ~~elce konıtr kon.şman Bazı mabsullerı·mı·zı·n ı·hracı ~;~~~~~~~~- ~:~s~c~~yecektir. An mal gön.deren Avrupa mUcsECse. 
1 . lı imdi. _ ..... , ,~ 11 nll sfö1er ÜZ"rine N~~i Tonl. y v T-·ct" Te""b .. !I cr.n n a~~ ut.-uı:l erı ye. v "' n;;:nur ya3•r •• ....- --~ 
rinde P%'in olarak ödendi~ tak. çu~tu fWZ atarak demiflltir ki: lıt:ın!ml11 do3'ru inen duıTk 
flirde mal gör.dermektedirler. saurbest bırakıedı "- Çuval meselesir.dcki &pe. nin Ü7.erinde birkaç kişi ısla 
Bunun için de akriditüe lüzum J J kül~yon bütün :maddeleri geç. beklemekte._ Biraz da Boğuk 
var<lır. Bugiln 270 kuruştan 6GO mim:ir. Kadın yclcı:.1:ır hem üşüyor, 
kunışa erkan çay fiyatları akri. Ticaret VekUeli ihracatın şından yukarı erkek manda ve Hirdirtayıdan ke.,diıniz r,etir. ay'l!<'arının ıslanmas·nd:ı:ı en 
ditif a~ıltlrğı ta\:firde derhal genlşletllmesi ve hariçte f1t sığırın bu hUkllmıleıı hariç tu· tecc-!iz. Sizın birlik yaomanız ediyor. Eı·Icek yo!cularcfa~ 
düc;eeektir. Çünkü hariçten mal para eden memleket mahsulle· tulması lcra Vekfllcrl 1İl3yetl. da. boşunadır. Ciinlfü ihtik~ yo. siye ,.e yalSın'Jrl•1~ olmıva" 
ırcl......,..;i icin ellerinde mal bu. lunda. diğer ttkcarlarean c;ok ln. yüzlerini ck~ibniş: her c! ı~ ~~., rinin harice ı;Bnderllmesi için nln 19/12/939 tarihli ve --c h k t tt" · nı·r - · 
lunanlar normal fiyatla mallan. l:ll.l.lSIZCS. nrc e e mııo:. geçtikçe birnz <lnha &ab:ı:MZ 

w 1 yeni tedbirler almıştır. Bu nra- 2/12484 numaralı kı..ı arname- cı•va':ı 1~'> kur.ıcı i;,;tıvt!~iniz ot. - ...c 
nı satmagi. baş.rycı."~ · • r~ır.,. da birçok mnhs\,\llel'in yenltlen lcrtylo kabul edtım!ştır... du. Cuvald~ ~Jl'l"rii!< re~mini yor; yu!.."nn isti!:ametten z;: 

VEKİLİN St) ihracı serbest bırakılmıştır. MalUm olduıı:u ilzere yukar- de kRlclır:ıvo-ruz. Elinizdeki mal. cek nizcninleri h*Hyorlar~· 
Bu hususta evvelki akaam t; -...:ıA cd k pt - zeninlAr gd:-iyor do:-e-:L ft 

Bundan eonra. Nazmi Topçu. 
oğlu söz almış ve ~anları söy. 
le:ni§tir: 
"- Şunu kabul etmelhiz ki 

bugi~n I!lCmie,·ettc bir ~-,ckü. 
Jô.svon hareketi olm~r. Bunu 
:mazur gösterecek sebep yoktur. 
Bi?. tüccarlara bu1?fuıkii vazi. 
yett\' akriditif' ver:::iktc.-ı soua. 
lcendimire mal getirebilir, bu L 
ol Ziraat B~nl:ası nek fıl~ yapa.. 
bilir. Birıı.z mnsraflı da ot~a her 
halde ihtiki.rdan da.ha iyidir. 
Ben tücca::-la.ra kclaylık ~üste. 
ıirken istikbal için emin olma. 
l~'Tlll. Ticar2t s'.l.ha.~ı dara~t. 
ma..'c için değil ~cni'jletmek irin 
ralışıyorwn. Fakat her §eyin 
bir haddl vardır. Yardım ettik.. 
Jerim mc.mlcketo karşı suikaste 
bs§larla.rsa i§ değişir. 

~ EN IrıYMETLl 
PARADIR 

Sonra z::ınnediyorum ki bazı 
kimselerde puamır.n dil.~ceği 
h~k1ama bir vnnlıs f!ö..flı:ı ve 
te1A.M:l vnr. Bunun ibtll:~r işte. 
rinde oe rol oynadığını görüyo. 
ruın. Herkes elindeki parayı 
ma!a çevirmek istiyor. Ilu.gün 
para altınls. e~:-il O!lt!Il. işt;::-a 
kı>bPi•·c~i'e ölr.illür. Bir maL 
dan hangi para ile cok alırsanız 
o para en kıymetli para Clcınek. 
tir.· Ma.h~u!lcı".n-..iz hn.ri~e c:-0k 
pıra ediyor. Paramız gitt''t~ 
kıyr~c·ı~;yor. Daha da kıymet. 
le..,e"ektlr. 

Türk p1rası en parlak bir pa.. 
radır. Türk iktısuliyatı en ı:ar. 
lak bir vazivettedir. lhrac:ı.t ta. 
k:,;'nrır:ı i::-rire=r.=rniz hal:lo 
mr.11sullerimi.zi dnha pahalı ve 
esk= ıinden &ha. ço'k u.tıyvru.z. 

E ~in f~:n ra'-şn·or~z. Şi-ııdi. 
ve J·aea.r ban:ulla.r size yüz. çe. 
virlyor1:ırdI. ~i:mdl ise size bol 

. >os~a idaresi yeni 
müvezzi ahvor 
Ac"liye teblignt işi yeni sene 

'ıaşın 1an itibaren tam:-m!yle pos.. 
a idaresine geçmiş bulunacak· 
ır. 

Tebligat i!jinde hiç bir mi:b~'\i. 
·in n ağdur ol:nam1sı için icabe· 
le:'!' t:dbider alınrnı~tır. 
Po-:~ i~::.:c:i t:~~:ıt lasmın. 

'a cıı '!"" :r.k rrUvezzi!erc bİr k:.:rs 
·c~s ve l:Qn<iilcrlne işi tan:ami.. 
! öğ ·.:!mi;t!:-. Bı;.'ld:ın bş!:a teş
:ilat ~a birçok memura ihtiy;tç 
öst~ :diğt."ldcn p~ta müdilrlüf.ü 
irmi ya.~n otuz beş ya:t araısır..c'a 
irço':: müvez"'i alrna~a karar ver. 
.:&iştir. 

--0---

Taımektep binası 
tarihi mi? 

Be1o/.liye sarayının in~ edile. 
~ği 68.ha<'a bun<lıın sonra yeni 
·şnr ~& m~is:ınde oltu~ıy:w • 
r. f. r.raym yanrla-:::.t;ı caba ~çi. 
3 tr' :m-c1:!-;j> binnaı <!a d5. 'lil 
ulm rn'!lfta.Crr. Belediye bu bi. 
ınm tarllii 0'11p ol~adı<{-..nı 
tüzc'er ic"nresim :m r;ormuş • 
1r. "";!r.a.wn tarihi <>k'l.t~ bil • 
iril" ee bina b~!t& bir yere 
ıakl ·.unacaktır. 

Y ""eıbataıı sarıısmın üzeri~e 
l">eled ye binnsmm bir kı.sıru da. 
isabet edecelctir. 

... dakl mııddelerin harp başlar liuunn zarar ere ya ırrmız her birinh yilderl al at •• Hr. 
Vekiller Heyetinden çıkan ka· başlamaz ihracı menedilmişti. fe:-'1.!Ildarı ödevcccksiniz... •-! 1 t 

1 
d , .•• 

rarnamcntn metni şudur: Bu sırada t;;,.,....,.,a,. •cµ;c \ .. ;... N ~u yo cu ar nn c;<~ısının , 
.. 4/9/939 tarih Ye 2/11869 Fakat ~tmd! memlekette bu zamatı Avrunadaki fivatlsroRn lediği. ıoJuk yüzlü cana 

numaralı kararnameye bağlı maddelerden ı,;ok fazla oldu~u ;pahalıya mal satmadık. Halbu. koaeye clvcr:;;li ır.ütevru:ı b:r. 
1 sayılı listeye d:ı..hlt bulunan ve kondf ihtlyacımı1,dan arta· ki ~ycı!ar hariçten cok pahalL zeninc1ir. Yımi, ikinci mevki 
ihracı menedilmiş mahsuller· cağı anlaşılmıştır. Serbent kil· ya 1"""1 ~tMr1:ırı haMe YO"...,..,,, tramvay arabas:!_ 
<len buğday, arpn, çavdar ve rarmm piyasa.da bUyUk b1r ha· ~ördUlcr. tddialarr-""'7' vesaik}' Fakat o al çc' resi, faz!a giİ 
ınnhlO.tun ve ale!Qmum canlı reket uyandmıcnsı muhn ~ak· lsbat ederiz ... demişlerdir. tns:; ve rrii•ekeh"'ir rörün~ . 
hny\'anların 2/4006 numaralı tır. Vekil sözlerine föyle devam mı ile sökün edip gelen "Bir 
ka.rnrı:amentn 1, 2, 4 Uncu K6y1Unf\n ellndoki mnbsnl· etnıi~tir: mev?ci tr.unvny ara~nlan" ok' 
ma.dclelcri hUkUmlartne t~bl ler de çok parn edecektfl". Ha- ,._ Netice ltLtn.rile bu işte ~!c b:ril-:rbi trl-ip ~\vor ki,~ 
bul•man memleketlere ihracı- ricf piyasalar cok yUkselr'H!tn- çuvatcılar a.zamt f1rsatçı1rk et. kesin rözü yolda ... Ya3mur 1': 
nm serbest bırnkılmaaı ve an- den memlekete de pek fazla mişlerdir. yor .. Bi,.nz da aoY,uk var. Y 
cak canlı hayvnnlıırdan 3 ya· döviz g:lrcccktir. Sizinle yapacak hiç b!r işim ki ıaJakhklar, küçük 1.-üçü?t 
------..- ·- - .... · - - yoktur. Bund:ı.n sonra çuvnlcı. birikintileri bruinde to:>la!1., 

Un ı •t f k" it 1 ı d lara itim .. t ed1>mem. Om1n ir;fn Kar§ı katJ ı-ım boyuncn dtZ" n!vors'I e a u e erın e memleketin ÇUVal ihtiVaCmJ kllhvcJmn b'L'!i°t•lu CI!'11,,.n r.t 
1 ll • ~ kendi elimizle temin edeceğiz. ı'a rınrgile ceki@tiren "eh1\ ke 

_ Bı.:.giln çuval üzerindeki tereUil hııli.,e gıpta e<liyor ve birJlS 

k b 1 f 
..... •• k o Jrajar çol{ olmuştur ki; çuval onlann eğlcnce veya m@ın at!; u unan pro eS"f ·~ er içine giren biitiln maddeler de mevzuu oluyorsunuz. 

y • • · J ~ bu v"Jz'3en nah:ıJılan:-mştır.,, Bo!:b!i~iniz hata gelmer.ü 
P,1 esJl"'ritı tiö"cnrla.r vi!'e söz Bir, iki, üç, djrt beş ~ 

almışlar ve Hindi11ta...,~ald fabrf. -~i. Hepsi de b!rinci mev~ İstanbul 'Universitesinin muhtelif fakültelerinde ve tlnivcni
teyc bağlı yükcek okullarda ac;ık bulunan profe:sörlUkl~r için Uni
vcr•itc rektörlüğüne dünyaca tanmmış profe .. örlcr tar~f·rd:on tek. 
Efl~r yapıl:nal~tadır. Bur;ü:ıe l:a~ıar yalnız felsefe kürsUsil kin 
Fr:lr.s·dtı.n profc~ör L'Jc~-nbe. ile a.,la§rna yapılmıştır. Bundan baş.. 
ka eczacı okulunda iki, üniver!Üte İitinuiyat kliraüsündc bir, huku.k 
fakültesi hukuk felsefesi kürsüsünde bir olmak üzere clört profe
sörhil: mi.:nhaCir. 

Bu lriirsi'.!er için namzetli!clerini koymu§ bulur.an i!im ve fen 
a.<lamlnın•n isimleri rektörWk tardınilPn tet1<;k er1ilm~Herlir. Ara. 
nılan ı§artlan haiz buluoouklan takC:irde kendileri mukavele yap. 
maia davet e<iilecektir. 

Köy ensmmeri kurn:gc~k 
Köylere öğretmen yetittirmek üzere muhtelif vilayetlerde te. 

&is edilıneaioe karar verilen köy enstitüleri kanununa göre, §ımdi
lik acılacak enstitülerin savm on ikidir. Bunlar sırasile; ı;::ars, 
K'ayP.~ri Malatya. Ant:ara, Kocıeli, Isparta, Samsun, Adana, Trab· 
z:n, Ant:ılya, Vtn vi.iyethrin:ie buhnacak!ır. E· ·t;t Her yak n 
bir zamanda faa1ivete şrececektir. İlk olarak Kavscri Mahtva. Ko. 
cacli, Ankara enstitülerinin hazırlıklan ikmal edilmiştir. En:ıtitüle. 
re iki bin talebe alınacaktır. 

I' MtitU mUdUrlilkkrinc tayin edilcceklerln isimleri 1\1' a:arif 
Vekillıbi tara.tından tesbit olunmaktat!ı!'.'. Emtitü direlttörlüklcrinc 
il:c tedrisat mlifctti!lcri getirileceklerdir. 

---~--~--~-------

KISA HABERLER 1 

Şehirde: 

* Felemenk b~ndmılı bir vapur
la dün Umanımıuı dcrııir eşyıa, hıı· 
lal, U~ıl eşya, p:ıloles unu, kohvc, 
p:ımuklu mensucat, boya, elektrik 
malzemesi, radyo \"C al- .:ımı \"e bir 
Yunnn npuriyle de pamuk iplit}ı 
kireç lnymaijı, demir ve çcl~k eşya, 
çinko, çamsnkızı, kimytvl ecza ve 
ayrıca 4,5 milyon kilo benzin \C 

3,5 milyon kilo petrol ırlmltUr. 
• &Jcdiyenln her k:ıznda açac:ı. 

Al kümür depolan hııkkındaki ha· 
ıırlıkl:ır bitmiş, burslnrdo ımlıl:ıc:ık 
kömürler (icpol::ıra se,·kolunmuştur. 

Memlekette: 
* .\donaua şelı!r d:ıhill !~lrton 

te1is:ılı :rapılıu:ı~:lııdır. nu maksatla 
100() n<let beton künJ.: dnha müba· 
yrıı edilmiştir. 

* Mard:nrfo ôlmelte b:ı~lamış o. 
la:t el snmıyil ihya cdflmı:ktedir. 
Hıhn Mardln vo Mfdy~ · ııı se~:tz 
yt:ıe yakın dokuma tezgahı •ardn·. 
Ayrlca btr an bbri ·:ı~ı d:ı ıı~ıl· 
mıştır. 

* Xonyad Atrokuf ch'anndı 

ba-ıloma!lı laıım gelen bir :-el Bo
ş:ılİı knn:ılını Kococıın kı ·o ile 
Sllk nahiye merkezinin b:ıü =tc': lc· 
rinden Asbın çııyırlığına ııçr:rnk 
için ke~Hler yapılmış~ır. Uıunhı:u 
J5 metreyi bulan kanalın inşasına 
iinümüzdekl b:ıhard:ı b:ışlı.m:ıcnk
ıır. 

~Keşan elektrik işi ikmal edil· 
mek OıercJlr. Molör ve tcrcrruatı 

r,ünrte. ;imiş, hemen tcslsaln baş
lanmıştır. 

~Edirncdc şehrin ı;u ihllyacını 
kar;ılamok n1erc birk:w orlcr.i)'en 
kuyusu nçılııcııktır. Belediye arıe
ıiyen ınasrnCıııa karşılık olm:ık ü
Zt"re ilri bin liralık t:ıhsis:ıt kabul 
etmi,tir. 

ft İnhisarlar idaresi Ko~hl'3r sn· 
hlllndeki Yavşan tuılnsında liir ilk
mcl.tc? b!nnsl :rapt1rmı5tır. 

* Sivasın yeni v:ılisi Akif:ı;c\ydo
~an Sh·nsa gelmiş, vazi(csin\l baş. 
lam•-:lır. • 

* Vlvr!~ln öledcnberi o~Y-!ik bır 
derdi olnn sa mesclı'ii hnllt"''Imiş, 
oıwrlc suya kavuşmu~tttr. r mll· 
nlsebetle yapılan ti'1'l'nde lYMa· 
kam Rü,tü .\lhok cıızel bir ~lir in· 
şad etmiştir. 

k"'ann i?Y1a 1M1arr11 tnE!iltereve .-:ır 
tahsis ettıklerinden niı:andan Bu an!atbğım aynen ~ 
evvel ınal göndermediklerini ~aki·'en ~··te oJ••rdu. A 
söy!~i§lcrdir. · tramvay anb?:lıınnrn b'rinci fi 

Vc!::ı: ün--i mevki aeyriseferine 
.. _ Ne oll!l"82 olsun, mUmkUn yeni!!en bir tertip yapılmı:ımıt 

o!d~ıfu k:ıc22r (':ı:!)uk get'rme7,e C:ır? 
~J·c.o'l.ra" keT'' ;=:J'z temin e<!e. 
r...a:7 .. ,, diu~"N>'lc to..,ıantn•a ni. 
havet verm.iı::tır. BöyJPlikJe c;u. 
valt.:rlarn a.kr:dtif vcrilme.mlş . 
tir. Fakat memlekete nisandıtn 
evvel çı.:.ıvnl ;;e~rilmesi mümkUn 
olup olmıvac~ı çok şUrh~lidir. 
Y--'uız ko.natice getirilcbi:ece?,i 
1:..,;t ol~·"""ma'{tn<''r. ·.,aret Ve. 
kili 'bw~'ib ~~ tetkiklerine de 
val"1 P.de""ktir. 

Diı!er taraftan lastik fabrika. 
tör'cr 1-e de ho.riçtcn k:ıurıtk 
j!'0f;İrAh!TT"leforİ İ<'1'1 P 1'Tte;t:f VC. 
r!!ecc~i h:ı.b~r a:!mmIŞtır. r.u. 
eolln nA ,.:ı:::.,..., ;n,.., 1lH..,.1..,"""'fl irti. 
rakile bir toplantı daha yapıl. 
masr muhtemeldir • 

Broşür davası mah 
keıneye in:i~<al ettı 

Gazetelerimize vcaair blıı mü
eueselere gö"lderilen "Pravcta•• 
gazet:sinin Türk ma~bnatı at ~Y
hindeki malraletı;ni ihtiva eden 
broşür bal:kı:ı-da, rnilddeiumnni
lik tarafından yapıfan tahkikat 
bitirilmiştir. 
Bro~ürün Türkişcpost matha. 

smda b.?~ı!ôrf.ı an!ae;Jes'1:ndan 
m·t~a müdüril Muzaffer Toyde. 
mir ımıtbt•nt kanu11umın 7 ve 8 
inci marH :teri h!lif rna bas' ığı 
mltbt•<ıdan iki ta·ıesi:ıi mild 'ei· 
un:mr.i'if.e göndrrmr.:nek ve ki. 
tabın sı:n··nı matl-"'ı:ının iıırrini 
ya-::nmn:ık suçuyla ;l}e~hine c.:ıva 
a;ılarak a•diye ceza mahkerr.erine 
verilr.:i;t:r. 

Brcş:!ril-ı mcı.~ivetl ve h<?-:an
lar ı-.. 1-~:ınea bit: b~r tü.ki!rat ve 
tetkikat yaı:ııJ-;,,.,.~tır. 

---o-

Okullarda spor 
•• L 1 J musn.oa1ra an 

OkulI:rr aras:nda var.ııı~cak 
t-'O'lr m:i·a~?1tnl"""m1 te-b:t e• ~ek 
i1r:-, ~in ta:tt 16 <!a r- 11arif mO. 
r=1dü~ü,..~c bden tcrbiveıf öğ. 
rıtı:ncnleri bir toplantr yapmışlar
dır, 

Eakiden biribiri ardınca 
ço!r birinci mevki honu!cfo~rı 
t"kıiJ.·et ed::r:m;. Ve o terth 
hut s=r!tctin, hnJ'~ rnm'"~i11 
z:""U..fe, kPn-ii İ'>tifadcsioi 
f!Ündüğü iein Öylo yapılmıf 
duğu zehabmı uyandırdı. 
onl:ırm, müıt~ri de&ildi. f 
,i-ntli mnlr'.a bizim, miişterİ; 
biz::ncHı-. B5-1c ı-:1!' dü~ü-ee -J 
r:'"'!V7.Ub~\..ia ol•maz. Ac b:ı S1j, 
kilere göre seyrisef er ta..,zİIY"ı 
~e bi,. kücük unulm.'.1 mı cl:lu~ 
li-n eski T~vay ş;rl:otinhı.. ;.ı 
di hc:;:ı!>ma r.öre tanzim c~tit~ 
J.~-r1·e .. pro:;raım nn devam 
~~h·or? 

B"-e k~Jrrsıı, fü=nd .e bi1 
mevki trf':ı"vl\vlar b:nı.:rini teli. 
~ 8elmelidiı-. Yani b

0

r. Ol1 ~ 
bir ötekinden.. Yaz günleri ~ 
u:a:le ri:ıyet edilmemesi bir ı 
kı!nc1:ı:ı pd' büyii': mı.!lz:ır tt' 
etmezse d~. hı cfü•Jeri ar,.rll, 
'+ı~· ;r. ~mek 7nnıretindc 
hnlar içb hayntı b;r mesel~ 
Ve umumive~le ''iliinci rn 
tr:ır:ı\·ay!:ır" a b:nm:::fc muv 
olama·~'c Ot, bhlme!< izteyt;.ı' 
miz çoktnr. 

Bu ci'!ıclin, alll:adarlar t-ıtl'~ 
d iL• .J •• ' .. _.., 
an. •w r:ıc r" •• ,. '8"rtS r:P t r 

- Burh&n Fefoh'in isrrct tt ,'J. 
ı .. ri-1e "il"lilcte - tetkiki, her Jı 
ele faydalı olacaktır. A 

-> 
~ 
< ....... 

te· Cuma 
1
cumsf 

.,2 • K" ?3 ' f-6~ ' • .ı.n. • • 

1 

ti" 
\ ,ıkıtlt•r \11-..111 ı~wııı \O'i.ıtl ı~ 

Giinı"şin 7 22 2 39 7 23 ! Sg 
doğuşu .,5 

oaıı: 12 12 1 2a 12 ıs 7 ;s 
lk:ndi 14 32 9 48 J4 32 9 (\O 
A'·~~m lR 41. 12 orı rn H 12 419 
Vat~ı 18 22 1 3~ 18 2S ! ;ı 
tms.ıtı 5 34 12 51 5 85 1 



3 -VAKIT 22 BIRINCIKA.NUN 1939 

şalUı: j 
lecilik hayatım 
en heyecanh 
günlerim 

Günün deniz 
kahramanı 

Almanları n ne kadar Aşk ınsanı 
ld 1 ıstılah meselesi ... 

ÇI ır ff Yazan : Kadircan Kallı 

et yapıldı, gazeteciler. 
rn şeyler soruldu. Bi

IZJda' kırk seneden-beri, 
rş. kendi adiyle ve 

~arla yazıp durdu; 
ır şeyler soralım, O za-

Kontre Amiralı Har
vood'un karısı 

Lady oldü 

Sevgilisini bomba ile 

deniz kuvveti kaldı? uçurhl;~:~~yen 
Nurullah Ataç dünkü Haber'de 

ıstılah meselesine temas ediyor. 
Muharrir ıstılah işinin karga. 

şalığından şikayetçidir, lakin bu
nun değişmesini de isteyenlerden 
değildir. Eğer bu iş salahiyetli 
bir heyet tarafından organize e. 
dilir ve planlaştırılırsa adeta ilim
de diktatörlük olurmuş; halbuki 
ıstılahların zorla kabul ettirilme. 
si bir takım kötü ve elverişsiz o. 
lanların da kabulüne sebebiyet 
verirmiş. 

ıcendisini matbuat hadimi 
tlı: ögünsün, teselli bul
olınadı. 

Graf von Spee'ye karşı yapılan 
harbin kumandam Kommodor 
l-Ienry Harvood'a kral tarafından 
Bain n1şanının şövalye komandor 
derecesi verilmiş, Kontre - Ami. 
ral rütbesine yükseltilmiştir. 

4 kruvazöre mııkabi 1 
61 kruvazörü 

ınüttefiklerin 
var 

ben neyse ... Matbuat ha
~rünü yıprattıktan son. 
apısında mekan tutan 
llıatbuat sahnesinde gös
IUıerler sayesinde ikbal 
~ervesine eren daha bir. 
daşlarımız var. Bunları 

ettiler? Meslek gay
ldıı irade ve sinirlerime 
• U. Onların yapmadıkla
bcn yapacağım. Evvela 

•crancamlarımı yazmak 
1Yacağı için başkaların. 

Yorum: 
ki ınatbuat emektarla
aıneddin Çarpar'ın Bü. 
elci yalısının daima açık 
ltıle kapısından girdim. 
Çtlı:Ierle bezenmiş çakıl 
11 geçtim, i~ kapıya iriş

ddinin Büyükderede 
}'aptırdığını işitmiştim. 

tın ede bitiremiyorlardı .• 
den de fazla imiş. Ken
~ bahçe sarayında zan. 
S1tne bir çeikinme geldi. 

<ırka zilin düğmesine bas
/rtnalı genç bir zenci, 
ı aldı. Kapının hemen 
daki bekleme odasına 
budiyetlerimi arzetmeğel 

ol söyliyerek kartımı ver. 
~ on dakika bekledim, 
ırn sayın .bay, sökün ct
yukarı resmi bir ziyaret 
tıgi halde ipekli pijama-

ğa lüzum görmemiş.> 
~ kalktım, hürmetle elinil 

aYtr yanlış söylüyorum; 
tırdım. Altmışı ferah fe-

Kontre • Amiral Henry Har
voodun 14 yaşında bir oğlu var
dır ve şimdi kendisi Susseks'de 
bir mekteptedir. 

Hadisenin vukua geldiği günün 
gecesi mektep müdürü olan Bin
başı Yennings küçük delikanlıyı 
gece yansı uykusundan uyandı
rarak babasının iriştiği şerefi ona 
haber vermiştir. Küçük çocuk: 

- Eyvah! diye mukabele et
miştir. Ne yazık, ben bugün ona 
mektup yazdım: zarfın üstünde 
de kendisine amiral yerine kom. 
modor rütbesini verdim. 

"Sunday Expres" gazetesinin 
muhabiri de bu iyi haberi kontre 
_ amiral'in karısına haber vermiş
tir. Marl:ı:n Harvood bu sırada 
ann es:nin yanında bulunuyordu. 

Muhabire şöyle demiştir: 
- Kocamın böyle bir şerefe 

nail olmasından dolayı çok büyük 
bir iftihar ve gurur duyuyorum. 
Fakat ben eminim ki o, bu işi 
fevkaliide bir şey olarak yapma
mıştır. Kendisine düşen bir vazi
feyi yapmıştır; ve bunu böyle te. 
lakki etmiştir. 

Muharrir kendisine bugünden 
itibaren Lady Harvood denilece. 
ğini de söylediği zaman: 

- Ben· bu şerefe nail olmak 
için hiç bir şey yapmadım ki .. ce. 
vahiyle mukabele etmiştir. Alman deniz kuvvetlerinden 

IDoyçlarıd 

~ Şüphesiz olan bu ihti. 
1 bir mengene gibi s k
klanmı biribirine geçir. 

Askerlerin metresle
rine verilen maaş 

ingiltered~ dini teşkilatlar, as. 

Son güm •rde birçok parçaları. 
nı kaybetmiş olan Alman bahri~ 
yesinin bugünkü kudreti nedir? 

<: ki terbiye, kapının ya. 
Cvki almak istiyordum. 

fI<eri hizmete alınmış erkeklerin 
karılarına olduğu gibi, metresle
rine de maaş verilmesine muha. 
Jefet etme~~ftJer. IJ,~ luı•~ 
harbiye nazırı Hor Belicha'ya i. 

Herkesin merak ettiği bu sua. 
le kısaca cevap verelim: 

t ll\ilJaıilikle yine -par
l pazılarıma geçirmek 
kolurnaan tutup beni bir 
rerleştirdi. Masanın üze .. 
1~nan zile bastı. Unifor

tirazda bulunmuşlardır. 

~--~·-----
' Hususi 

ıye emretti. Bir koltukr hibi de bizim yakın akrabamız
ı~ı karşıma getirterek dan dı, pederim beni oraya ver .. 
Uldü ve kahveleri ısmar.. di. Malumat gautesi kapanınca. 
t~, dışarı çıkarken gözü, ya kadar orada kaldım. Ondan 
1lışınişti; sırıtıyordu. Bu sonra bir müddet de Sabah gaze
&cbebini bir türlü anlıya. tesinde çalıştım. Edebi ve siyasi 
. l\rabın terbiyesizligine makaleler yazar, fransızcadan 1 
1. • 
sırne başladım. kllisik eserler tercüme ederdim. 
~lldimizi tasdi etmezsem, - Gazetecilik hayatınızda en. 
~ k hayatınıza dair bazı heyecanlı zamanlarınızı da lütfen• 
racağ1m. anlatır mısınız? 
b~ ..... Ben gazeteciliği u- - Bu pek müthiş bir hadise. 
ta c... dir. MalCımat gazetesi sahibi Ta-
~furullah cfen-dim; mat .. l fhir bey. bendenizi saraya intisap • 

d' vücudunuzla iftiharı ettirmek için bir bayram günü E-
ır. Siz onu nutsanız da: hülhüda efendi hazretlerine tak. 

:ıııtrnaz ve unutmıyacak-i 'dim etti. Birkaç gün sonra da cu
llat tarihine altın yazı .. \ IUsu hümayun şenlikleri yapıla. 
dcdilen namınız kıyame. caktı. Ebülhüda bedenizdcn çok 

a 'İlin~iyecektir. memnun oldu. Müteaddit defalar 
it sÖzlerimin kendi for- ''maşaallah çok akıllı çocuk!" di
lan baş.ka hir şey olma- ye iltifat buyurdu. Cftlusu hüma .. 
lle;nakıa ~.ra~r ... dalk~-~ lyun için bir tebrik kasidesi yaz. 1 
bakhal tesınnı gosterdı,: Jmamı teklif etti. Tam bir hafta 
~li ~yı bana .. uzatarak) 1odama kapandım. Yazdığım kasi-
~ lluze, ~eşe-}!rii.rler hede-J 1demi Ebülhüda efendi hazretleri. ; 

tunuz emnmze azr. 
1 

1ne takdim ettiğim gün çektig"im • 
h i .. 'lcl'lı • .. 1 heyecanı ömrümün sonuna kadar-
lı e~~l~ı .ildigıdı .ÇI• • ,..,unutamıyacağım, "Ya kabule şa. S:• 

r:~tallsılinı_:ı. n;rede ık- yan bulmazsa" diye içim içime 
hı unuz ~fendım.. . sığmıyordu. • 

afahatun iptidaıyesınde . . . .. . . 
atı ulumu tahsil ettim. Bır ıkı kso~ .dahka 1teatdı ;ttıkt~~ ~ı.: .. .ıcfah ktebi sonra artı ı§ım a ma ıgmı go. 
·~ atun me k .. d . d' D r cfc:nd' ? rerc musaa e ıste ım. ıvarda. 
".. ım .1 •• d Zey ki saate bakarak tehdit edici bir 

Havadisler 
))aily Sketch guzPtcsi 

''Jhısusi,. ka~·di) le ıışağıkl 
haberleri ycriyoı·: 

Grar $pee, lngiliz gemi· 
}erile kapışmadan nz za. 
man evvel verilmiş olan ve 
bir şifreli ihtar olduğu sa

nılan radyo mesajının es
rarenğiz menbaı öğrcnil· 

miştir. 

* * * 
Du mesaj, "Alman cep 

kruvazörtİ'nUn Cenubi At
lantikto fena bir vaziyette 
olduğunu,, bildirmoktC'ydl. 
Mesaj, evycHI. Roma rad· 
yosuna atfedilmiş, fakat 
oradan reşmen tekzlıı edil
miştir. Dunu mUteakip de· 
niz eksperleri mesajın ne· 
reden geldiğini tetkike 
başlamışlardır. 

Neticecle mesajın Arjan· 
tinde ticari hava hatların
da işliy<'n hususi bir Al· 
man ra< ·osu tarafındun 

verildiği meydana çıkmış· 
tır. 

Graf von Spee'yi de kaybettik
ten sonra Almanyanın elinde ka· 
lan gemiler şunlardır: 

iki tane otuz beş bin tonluk 
modern zırhlı .. 

İki \ane cep kruvazörü .. 
"Köln" sınıfından bir kruva. 

zorünü de kaybettikten sonra Al
manyanın yalnız yedi kruvazörü 
kalmıştır ki bunların da ancak 
dördün vazife görmektedir. 

Çünkü amiral!ık Bremen ge· 
misine yol veren denizaltı gemi. 
sinin· bir Alman kruvazörü batır. 

, mış olduğunu bildirmiştir. 
1 Halen inşa edilmekte olan on 
j bin tonluk "Amiral Hipper, BJü_ 
ı ceher ve Seydlitz" isimli kruva-

zörler henüz faaliyete başlama
mışlardır. 

Bunlardan maada altı tan-e altı 
' bin tonluk kruvazör mevcuttur. 
• Bunların üçü "Köln" tipindedir. 
• lsimleri: Köln, Königsberg ve 

Karlsruhe'dir. Bunlar 1927.1930 
, seneleri arasında inşa edilmi§ler. 

dir. Bunların uzunlukları 169 
metre, genişlikleri ise 15-20 met
redir. 

Ru kruvazörler fevkalade sür'
atlidir ve saatte 32 mil yapmak. 
tadırlar. Makine kuvvetleri 6500 
beygirdir. Silahları dokuz tane 
15 lik, altı tane 8,8 lik, sekiz ta. 
ne 3,7 lik tayyare dafi topu ile 
mücehhezdir. Ayrıca 53,3 lük on 
iki tane t9rpil kovanım ve iki de· 
niz tayyaresini hamildir. 

Bu parçaların dışında bir de 
5400 tonluk Emden kruvazörü 
kalmaktadır. 

Kısaca şunu da kaydedelim ki 
~ugün müttefik devletlerin faali. 
yette bulunan kruvazörleri mik
tarı 61 dir. 

--··-----···-····-···;-~ 

hakikati {iğrcnince, hu rad
yo istasyonunun sahipleri· 
ne ihtarda bulunınu:;;tur . 
Şöyle ki, esas itibariyle 
tayyareleri idare için lrn
rulınuş olan bu istasyonun, 
bu maksattan başka. gaye· 
!erle istimali takdirinde, 
imtiyazı hUkümct tarafın

dan feshedilecektir. 

* * * 
lnnnıldığma göre bu 

radyo istasyonu, harp lıaş· 
Jadığındanberi Alman tay
yarelerine lıi rbirlerinin n h· 

vali hal<kında nıaHımnt 

vermek \'e lngiliz harıl ge
milerinin JınrekMını bil· 
üirmek üzere kullanılmış

tır. 

* * * 
Sovyct hiikümcti, lraııla 

bir ticaret anlaşması akti 
için mUzakerelcrde bulun· 
maktadır. Öğ"ren!ldiğine 

göre hu anlaşmanın, lran~ 
daki lngiliz - Iran petrol 

1 

1 . 
: 

.... ınm ı erısın c - •J. 1 "S y b k' . tiitiun k da ısan a: aat on ı ı; u va ıt gı-
~~ son arşhısın. m•ektebe dilir mi? Çorbayı beraber içme. * * * kumpanyasının mesaisine f 

.ı· ra angı d b' "d -ı · ,, 
~"liz' en ır yere gı emej!;~nu. 
~ç~ yokuşu rüştiyesine Eski adamlar vesselam ..... 
~ . Necip Selam 

tı tarihte mezuniyet al-• ! 
t 

~·· ~au~siyerek) Bu, çoktu. 
~dadısedir. Bu mektebe 

bi .r devam etmiştim. Her~ 
<l l'inci çıkıyordum. Sınıf- f 
l' tap ve kalem gibi şeyler,, 
~rdu. Hamid aevri ma.; 
~. iftira ve tezvir o 

~ •rıdır. Bunları benim 

1~alıip olarak sirkatla it
ıttılar. 

~ Ve kella, bu kabil mi 

tqtr· 
1 
tın de beni tekrar 

1':""ları için ısrar etme
~ an mektebine götür. 

Arjantin hUkümeti, bu bir tesiri olmıyacaktır. ~ ·----·--------................... -...... ___ ..................... -.-................. __ . 

~I uç ay kaldım. Fransız
\ Ce öğrendim. O vaktin 
g<lıcteai çıkıyordu. sa.' . - Burada durabiliriz, kaptan. .• Baksana, ticnizde batcıoak yer.rkalmmn~ .• 

N evyorktan bildirildiline göre, 
Amerikanın Teksas vilayeti da
hilinde Dallas'da Vayt isminde 
bir adam cinayete teşebbüs su· 
çundan elli sene hapse mahkum 
olmuştur. 

Cinayete teşebbüs suçu için 
verilen ltu cezayı pek çok göre. 
cc:ksiniz .. Fakat suçlunun kullan. 
dığı silah ve hazırladığı ölüm 
kendisin:n bu cezayı almasına 
sebebiyet vermiştir. 

Suçlu Vayt. Mis Mirler ismin. 
de bir orta mektep direktörü ile 
sevi mektedir. Bu kadın gerek 
tahsili, gerek mevkii, gerekse ya· 
§ı icabı ağır başlı bir taze oldu
ğundan sevgilisi Vaytın her arzu. 
suna tamamiyle cevap vereme. 
mekte ve yalnızca öpülmesine 
müsaade etmekte imiş. 

Fakat bu masum buseler Vay. 
tın hırsım arttırmış, ve delikanlı 
<laha ziyade lezzet, daha büyük 
zevkler aramağa başlamış ... 

Aşığın bu talepleri Mis Mirler 
tarafından reddedilmiş. daha ile
riye gidip saldırma~a başladı~ı 
görülünce de kendisine kapının 
ters tarafı gösterilmiştir. 

İşte böylece kapı dışarı edilen 
aşık bu defa da intikam almağı 1 
dü~ünerek bu intikamının çok 
müthiş "iması için çareler arama· 
ğa ba~lamıştır. 

En müthiş ölümü, kendi eliyle 
hazırlayacağı bir bombanın müm. 
kün kılacağına karar veren deli. 
kanlı, bu bombayı Mis Mirlerin 
karyolası altına yerleştirmiş ve 
bu şekilde kendisinin istifade ede. 
mcdiği varlıkların havaya uçma
sına intizara başlamış ... 

Fakat Mis Mirler gayet itinalı 
ve biraz da korkak bir kadın ol
duğu için her g-ece yatağının altı. 
nı gözden geçirmek itiyadında i. 
mis .. O gece de karyolasının al. 
tında bombayı ele geçirmiş ve hiç 
bir yerine bir ~ biJe olmadan 
muhakkak bir ölümden kurtul
muştur. 

Suçlu Vayt'a gelince hazırladı
ğı ölümü itiraf etmiş, böyle vah. 
şiyane bir cinayet düşünmüş ol
duğu için Teksas hakimleri ken
disinin elli sene hapsine karar 
vermişler .. 

Yarım asır sonra hapisten çıka
cak olan suçlu Vayt'm ateşinin 
her halde sönmüş olacağını tah
min ederiz. 

Kliselerin altın 
tezyinatı 

Almanyada altın azlığı dolayı. 
siyle katolik piskoposlarma mü
racaat edilerek kliselerin altın 
tezyinatı. salipler ve diğer hazi· 
nelerin Alman hükumetine veril· 
mesi istenilmİ§tİr. 

Bizce her işte görülen karga
şalığın yegane sebebi o işin teş. 
kilatsız ve plansız yapılmasıdır. 
"Sade türkçe" cereyanı eğer Şi
nasi devrinde planlaştırılmış ol. 
saydı bu kadar uzar mıydı? Men
fi ruhların müsbet ruhlardan da
ha kuvvetli bulunduğu devirler 
ve zamanlar yok mudur? Atların 
ikisini de arabanın bir tarafına 
koşmak varken, birini arkaya ve 
ters koşmaktaki fayda nedir? 
Eğer son .zamanlara kadar bu 

iş için kurulan komisyonlar, he
yetler, encümenler bir iş becere
medilerse kat'i fikirleri ve ilmi 
celadetleri olmadığından, plan 
yapamayışlanndandır. Plansızlık 
demek başıbozukluk demektir, 
Osmanlı devrinin semeresizliği 
bu yüzden degil midir? Endüstri
miz cumhuriyet devrinde niçin 
bu kadar sür'atle kalkındı: şehir. 
lerimiz niçin ancak son zaman
larda yeni bir karakterin ilk izle .. 
rini gösterdi. hep planlı çalışmıya 
başlayışımızdandır. Eğer pldnlı 
çalışılsa elbet çocuk babaları yav
rularına bugün şu şekilde yarın 
başka şekilde okutulduğundan 
şikayet etmiyeceklerdir. 

Nurullah Ataç bütün ıstılahla .. 
rın resmen tayin ve kabulünü li· 
beralizme uygun bulmuyor. Hür. 
riyet demek elbet kargaşalık de
mek değildir. Istılahların icadını 
serbest bırakınca bu işe bilen bil. 
miyen karııacak, uzayacak. Unut
mamalıdır ki hazan bilmiycnlerin 
gürültüsü bilenlerin vekarını bo. 
ğar. 

Istılahları hemen kabul etmek 
halinde uygunsuz olanların da 

"dilimize gireceklerini bir mahzur 
olarak ileri sürüyor. Hakkı var
dır, lAkin bunun önünü karga§a
lık değil, bir tecrübe devresi aç
makla önlemek pek mümkündür. 

Istılahlar tesbit edilir; mesela 
on sene müddetle kullanılır. bu 
müddet zarfında lehde ve aleyh. 
teki fikirler, kullananların göı üş 
noktaları mukayese olunur ve ni. 
hayet ayıklama işi de kısa zaman
da yapılır. Bugün tatbik edilen 
de aşağı yukarı aynı şeydir. 

Istılah meselesi için Peyami 
Safanın "Terim rezaleti" demesi 
elbette dargın bir ruhun fazla tit. 
rek ve hırçın hareketinden ba§ka 
bir şey değildir. Bu işin bitiril
mesi için lazımgelen sistemin· ya. 
rım saatte kurulacağı hakkındaki 
fikri de sadece çok fazla mübala. 
ğalıdır. 

Fakat Nurullah Ataç gibi "ba
şıbozukluk" taraftarı da değiliz l 

(I.,ıi.t/cn sahifct1i çcvirini:) 

Görüp düşündükçe 

Tekneden sonra ... 
"Fon SJH~c., ııin, a"'kcrli~i inciten ıl.<· ı it.k.ıl>cti, cliinyanın her 

t;u·Rfıııdn <lnr~ııı mırıl tılarla konu~ulııyoı·k<.•n, bir başka ha
hcr cin.ha ~ehli. Ha.clyolar, ajanslar hu ~eminin sii,·arislnin ele 
taharwR ile kcrulini vurduğunu sü,· leyip l a7Alılar. 

Ynrın, i':'in ü ... tiinc]('ki bütiin hulutlar ıo;ıyrıldıkt.an ~mıra, 
hfullse ııa ... ıl ln<.·clenc<"ck, ne türlü hiikiiınler \'erilecek: bilml
) or•u7.. l•'akat d<'ni:.r .. de ha':'Iıyan tadanın karada kanin. imza 
edilılij.tinc artık kimsenin ':'İiphesi yoktur. 

Unhn kalın zırh, dahıı biiyiik top, ılnhn geni-;; tekne ile 
kcııclinılcn kiic,;ii~t>, .kNıdinılen Zll) ıfn yeııill<;ii, zaten illenıce 
hayretten zl.rade ı-;o~uk \'l' durgun dııygulı\l'ln knrşılnıımıı;;tı. 

O ycnili';iin kara. ... ını, şanlı bir kanla i'irtmck dururken, 
tuttular zaHlllı hir tekneyi idama mnhk(ırn ettHer. J>ıi':'maıı 
hağrına nt ıla<·nk rephaneyl pctrollnyarnk uçurdular. Bu ha.
herin ~t·lcli~i Nırnttc tarih hiikmiiııii ,·crıııi-;;ti. 

Yalnız ~a~ılnı·ak Ş(')" ~u. ki "Fon Sp<'e,, nirı hu cılız ve ı;.e
rerslz ltkıhetl Al mnnyMlı\ nlkt~ l anmıı;;. M<>ktcp çocuklarına \·a. 
rmcayn kadar, hi\cl ise hir ı;;ercr ürııcğl gihl giistcrilmiı;;. 

Ya ~imdi, 7.1\\'allı kumandıtnın hu şcrd.,.17.liklo )·a~nınıığa 
imkı\n bu lamayıp kendini Cildiirii~ii ılu,ruluıwa, ne yapacnk
lıır? Hu intihar, hiç ~iiphe yok, ki hiullscııin ntmıılaca.k: bir 
fe l ı\krt olcluj.tuna kanlı hir !'Allittir. Hiç kim.,c, hu deniz i"'inık 
ha':' rolii oynıyan lrnmanda;ı kadar ı-;fo; sahihi olnmn:r.. O da 
kendini öldürmekle hiikmiinü ,·ermiş olu,roı·. 

J)İİll hir Şf'r('f (irncJ,':i, hir kafa \"O yürek kRhrnnıarıJığı gibi 
nlk ı ';'ln nan ,·akanın hakiki ~ehresl, halkR, mlllctin çocukları· 
ıın nRsıl ~c)sterile<"ck'.' 

Hi)"orlRr, ki kumandana "hntır!,, emrini yeren "Berlhı,, 
mi-;;. ı\skeri tarihe siiriilen bu l('kenin Jrnra boya~• orn.dnıı 
J,:iinckrl lmi~ml-:o. 

O) l<" b;(', intiharda, a.. ... kerce itanttf'n sonra in anca , eril· 
m.lş bir karftr hl'lli ~irmek llztnı gelel·ck. 

HAKKI 8CHA GEZGt~ 
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Kalb çizgisi 

1Jünıµıda 
nekc 
otu11oc? 

Bir harp seyri için 
iki yüz bin frank 

Montevideo açıklarında intihar Mevzuubahis tayyarede on beş 
etmiş olan Almanların Graf von 1 tane Pulman kcltuğu bulundu
Spee isimli cep kruvazörü artık ğuna göre. aı iam başına iki yüz 
güniin mevzuu olmaktan çıkmış. bin frank isabet etmektedir. 
tır. Pakat Nevyorktan gelen bir Altı ldşi derhal bu parayı vere· 
h~ber Amerikalıların bu münte. rek yer tutmuştur. Ancak diğer 
hır geminin - ömrü vefa etsey. 

dokuz kişinin de bulunup bulun
madığı meçhuldür. 

Eğer bulunmuş ise bu zatlar 
anUlk geminin intiharına şahit 
olmuşlar ve arzuları kursakların 
da kalmış demektir. 

- 58 

.. uclırca11 1.\. aı ', 
Bu ağırlığın altında doğrulmak 

Habeş askerlerinin bulundukları 
- Bunlar senin deg 
- Şey ... Evet ... Beni 

~~~~;~· dı - nasıl harp edeceğini görme· K 
ği. fevkalade. merak ettiklerini arıs ln ln 
göstermektedır. 1 

1 

yerlerden çok uzakla§madan kam. 

k •• f • l yonu bırakmak için kendisini zor-

u U• r e luyor; fakat hiç bir şey ya. 1 
- pamıyordu. Gözleri kapandı: o 

Birini Mikaele geri 
ğerini yanıhaşındaki n 
birine uzattı: 

- İşte ... Yaz!... 
Dedi. Geminin intiharm'i tekaddüm da sıkı sıkıya yatırılmış veya O· 

eden günler Nevyorklu altı iş a
damı Montevideo açıklarında ce
reyan etmesi muhtemel deniz 
harbine şahit olmak için tavvare 
ile harp mıntakasına gitmek "üze. 
r~ bir. Amer.~kan tayyar~ nakliyat 1 
şırketıne muracııat etmışlerdir. 

• 
rını Plô:g""a aim lŞ ·' turtulmuş olan yaralıların arasın. da kenara biraz yaslanarak uyuya 

kaldı. 

Birisi onu dürtüyor, İtalyanca 

Oyuk, çukur bir eldeki Güneş 
hattı hiç bir mana ifade etmez. 
Elin vaziyeti Güneş hattının va
adettiği bütün mesut hadiseleri 
ortadan kaldtrır. 

Fakat bu kumpanya Amerikan 
iş adamlarının arzularını yerine 
getirmek için şu şartları koşmuş. 1 
tur: 

Fakat mahkeme gramofonun 
şahiiliğini kabul etmedi 

Diğer hatları munta1.am o. 
lan bir elde GUneı:; hattının mev. 
cut olmaması. mevzuun bütün 
1,abiliy t ve zekfı.sma rağmen 
hiç bir zaman umumi bır mu. 
vaffakıyet. bUyiık bir şöhret ka. 
2:allamıyacnğını gösterır .. 

Bu gibi kımsclerin hayatları 
kar1U1hk knlacak ve faalivetleri 
kimse tarafından bilinemiyecc. 
ği için muzafferiyet Güneş yol. 
lannı aydmlatmıyacak demok. 
tir. 

Vl 
Kalp çizgisi parmaklann al. 

tında eli kateder. Bu çizgi u_ 
ınumiyet ıtibarilc ikinci parma. 
ğm (şahadet pa.rmağmm) al. 
tmda.n başlar ve dördüncü ve. 
ya ibeşinci parmağın kaidesine 
kadar devam eder. (Resim 16, 
numara l-1). 

Kalp çir,ıgisl mevzuun hissi 
rabıta ve temayüllerini. ~k 
kudretini v bu hususta düşün. 
nesinin oynadığı rolil gösterir. 
unu da unutmamak Jhımdır 

kl kafa. çiz('risinin hemen üstün. 
de bulunan kalp çi~isi bedeni 
ka:biliyetJerden ziyade fikri 
kudret ve temayüllere iwet 
etmektedir. ' 

!Mlp çizgisi derin, vazıh ve 
renkli olmalıdır. l3u hat muhte. 
lif noktalardan b~laya. bilir. 
Mesela: M Uşteri tepcçiğin.in 
dıı kenarından, yani ~hadet 
parmağının dışından (Resim 16, 
numara 2), MU.,teri tepeciği. 
nin merkezinden, yani ikinci 
pa.rmak ile UçUooü parmak or. 
wın.dan (Resim 16, numara 
3), ZUhal tepeciğinin kenarın. 
dan yani üçüncii parmağın al. 
tmdan (Resim 16. numara 4 ), 
veyahut ta Zühal tepeciğinin al. 
tından (~im 16. numara 5). 

Ej!er kalp çizgisi Müşteri te. 
peciğinin dış kenarından baş. 
hyorsa bu işaret mevı:uun sev. 
gi bahsinde köriikörüne bir he
ye<-..anm esiri olduğuna ve aşk. 
taki idealini pok yüksek bir 
ınevkie çıkarıp, sevdiğinin ku. 
surlarını g-örmiyccek kadar kör, 
anlamıyacak kadar hissiz ola • 
cajma. dclftlet eder. 

Bu gibi müfrit iı.şrklarm aşk. 
larından ve sevdiklerinden duy. 
d~la.n gurur o kadar büyüktür 
kı bnnlar yalnız kcn:Jilerini \'ar 
zannederler ve umumiyet itiba. 
rile çok ıztırap çekerler. 
Eğer kalp çızgisi Müşteri te. 

pcciğindn merkezinden başlıyor. 
sa bu ~ret te bazı tahavvülle. 
re rağmen yine aşkta büyük bir 
idea.limıe delalet eder .. Bu muh. 
telif kalp çizgileri arasında en 
~l olanlardan biridir. Bu şe. 
kilde kalp çizgisine sahip olan 
künseler sevgilerinde ciddi ve 
sevdiklerine kuvvetle bağbdır _ 
~r. Bu gibi kimseler ytik~ek 
bır gurur ,.e ahlaka sahiptir • 
ler, itJtikballerinin ve mUstak • 
bel :.evcelerinin temiz olması i. 
çin bUyilk bir arzu beslerler ve 
buna muvaffak olabilmek gaye. 
sile ealışırlar .. Bu karakterdeki 
kiımıeler pek ender olarak ken. 
dileıinden aşağı bir kimse ile 
evlenirler ve bu gibi şahıslar 
pek az kimseyi severler. Fakat 
bu işarete malik olan kimseler 
de bir kere eevdiler mi artm 
a.aıkları ebcdtdir. Bu ~ibi kimse. 
ler iki kere evlenmeği hatırdan 
bile geçirmezler; bunlar için bo. 
şamna.k en bUyük azaptır. 

!Jruguvay ahillerinc kadar u· 
çabilmeleri için, büyük bir deniz 
tayyaresi tahsis etmek icap et· 
mektc olduğundan bi.ıyiik heye. 
canlar amatörleri şunları taahhüt 
etmeğe davet edilmislcrdir. 

1) Tayyare kaybolmus farze. 
dilerek b<:delinin peşinen yatını. 
ma ı .. 

2) Pilot ve mürettebat boğul 
muş farzedilcrck peşinen tazmi
nat verilmesi. 

3) Tayyare ile nakliyat şirketi. 
nin ufak karının da peşin olarak 
verilmesi.. 
. Bu şartlar dahilinde yapılan 
ınce hesaplardan sonra seyahat 
masrafı üç milyon franga varmış. 
tır .. 

Bir Amerikalı onbaşının 
marifeti 

Nevyorktan framıızca Paris 
- Soir guetesine yazıldığına gö. 
re Benjamen Holand isminde bir 
onbaıı Jay mıntakasmda vazife 
göri.irkcn, o mıntakada bulunan 
beı tane eski top mermisi nazarı 
dikkatini celbetmiş ve her biri 
453 kilo gelen bu top mermileri· 
nin ne diye orada bulunduklarını 
uzun uzun dil~ünmüş .. 

Ka "'ga l'lmis . 
J<ır. J{arısı ko. 
casınn fena la. 
kırdılar sliylf'. 
mis. Adam da 
kalkmış mah. 
k<"mcyl'! başvur. 
muş, karısına 
boşanma dava.. 
Si açını ... 

Bu. hemen h • 
men her gtln " 
her verde ı ru= t. 
gelınen bir hiı. 
dise. :F'akııt bu 
~ibi davalarda 
mnhkeme buzu. 
runa şahit ola. 
rak bir J?Tnmo. 
fonla bir de 
plak çıkarıldı. 
iı hiç görülmU17 

mUdür?. 
Bunu geçeni rd" Pariste bir 

mahkeme salonundaki dinlcyi. 
cller hayretle gördillcr ve her. 
halde mahkeme reisi ile diğer 
hakimlt-r de hayrette kaldılar ... 

M. Baffns karısından boşan. 
mak istediğini söylediği zaman. 
Madam Baffas'ın kendisine f e. 
na muamele ettiğine delil 01. 
mak il~. onun kavga esnasın. 
da ıığzın.1an ~ıkan sözleri, be
ra~r g~tirdiği gramofona koy. 
dugu plaktan çalıyor. Ka vı:a es. 
.nai\lllda ~ndan çıkanları ku. 
lakları işitmemiş olan kadın 
bu sof er ettiği kiifürlcri, ba:ğı~ 
ra bagıra ha\•kırdığı fena sözle. 
ri duymamak için kulaklarını 
kapıyor. 

Pek zeki bir adam olmıyan Ho. 
land onbaşı bu eski mermilerin 
~odern Amer!kan topları~a ~iç 
btr fayda temın etmiveceklerini 
düşündüğünden eski harple-rden 
hatıra olarak saklanan bu mermi· 
leri satmağı daha muvafık bul. 
muş ve bunlardan alacağı para ile 
yeni bir mermi almak imkanı oL 
~adığı~ı takdir etmesine rağmen Davacı koca. onun bu haline 
hıç dcğılse bu paranın bütçesini istih7.a ile gülerek. hakime dö. 
düzeltecegini düşünerek derhal nüyor ve: 
~ir demirci ile pazarlığa girişmiş· - İşte efendim, ôıyor. J\a _ 
tır. rım bana böyle küfür etmişti. 

Demirci 170 dolar mukabilinde ~u, arnmıulaki son ka\•ganın 
beş eski mermiye sahip olmuı. bıı:_ sahnesidir. Kav~aya tutuş. 
fak:ıt bir müddet sonra vaziyet tUJ..'1;1muz zam~n ~n hemen yan. 
meydana çıktığından hüki'ımet i. dakı oda.va gıttım ve evvelden 
şe müdahale ederek onbaşıyı ya- hazırladığım plağl makineye 
kal~ı' ve mermileri müsadere ı koyarak .. onun arkamdan koşa 
etmış.. k~ f;Clıı?. kamdan bağırdlğı 

Mermilerden bir tanesi de. sozlerı pla.ga J?eçirdim .. 
mirci tarafırnlan er itil di~i için 
ancak mermileri.1 dördünü mii. 
aadere etmek kabil olmuş . 

12.30: Pro~ram ve memleket :sa
:ıt U)llrı, 12.35: Ajun \C mctcoro· 
losı lı:ılıcrlcrı. 12.50: Turk miizigi: 
(Pi.) 13.30/14.00: Mlizik: ll:ıfif 
müzık: (l'J.) 18.00: l'roııraın. ıs.o:; 
~lcrnlckct sıı:ıl :ıynrı, \jnno; ,.e me
teoroloji haberleri. lR.2:-,: Tıırk ıııii· 

zllU: ro~ıl lıc)cli. E•.10: J\orııışıno: 
Ofilll Turilı Merıkihcleri). J'l.2:i : 
Türk \ltJZi~I : "oJ.ııılıır· Ihı en Kıım 
llnsnrı (ıilr, ŞPrif lı:li. r.c,del Cağ~ 
lıı, h:ıcltırı l'ıkte. 1 llkm 111: \lıı\· 
tııfa C ı~l~r. 20.1 O: Teımil : l\siir. Y:ı· 
zıın : Hereı "k'>u\. 21.10: Muzik : 
llnıho orkcstrn~ı (Scf: Jlu'"":ın Fc· 
rit Alnıır), 1 - ı; . llizct: Birinci 
Arlcsınnc Sııııi 2 (;. Charpenticr: 
hail a inlibaları. 22.00: ~lrmlckel 
snnt ayarı, AJaıı!I hnherleri:: ziraat. 
Esham - '!'ah' il"ıt, Kombi\ o -
Nukııt borı;:m fJ.'ı)ot). 22.00; Mii . 
7.İ'k: ili\ ıln He ~fııjor J\ııartcl (Pi.) 
22.40: Mih:ik : Gıızbnnd (Pi.) 23.2:i/ 
:!3.311 : 'ıırınld program 'e kıııHıııış. 

Tiyatro ve Sinemalar 
HE\: O G 1. ll 

fl•t.ı. llU um ('lU kC ı 
Ml!!:Ll':lli ı ~llCOlı r,...ııan 

8._aıl \ ı l c ııala>.eet po.llA l\afly•~ 
ı.ı•mn: :ı.ıon-rtr recetfrl 
T IL'(tM: C< ahı.atı cenlll&r Putımıacıyaıı 
~ dreııau <Tllrkcel 

1.A ı.t ı Çalman Tııc 
AKAR\ ı\: Camba&M9" lır&llC-o n Çllf!n 

ıııektcpl er 
U.KUAl&:Luadra balelıba..Del•rl 
l ıı.oız: Dlldlrmeınttt•r 
.ıııı: ,.,.rtıı ı •lrl"n 

"RI. Nıuntı•lekuı ,.. Kaııt•ı> "kıın- f')3 
<Rum~a\ 

~ ""' • llan.glıaJ' attı u lclnd• ,., ita,. n 
CU"Unhn 

Hakim, bir gram of onun şahit 
o1<:1:n~ kaıbul edilip cdilcmive. 
ccgmı. bunun kanunun hangi 

22 - 12 - 939 Cuma 

t S TA !il B U IJ 
t t:n uı : \'ntan kurtaran atlıln 
çı;:1mr.ıı.ı lr"!!: O ip ufuklar n Rolu•k e<>-

cıı..ıou 
mı.Lt: Toıuıı ı>ua fTUrtı; ttlmll 
Ti H ' ' : B mtmhtlr 
Hll-'•·= nu m~n m •k""1 nltındn Glıll lg ve 

Ha) ıııııı r aru ndıı 
\ l \1\: \ " ılAn kurtaran a.aı.n 
' r f )111 A il : Tosun J1114& ITUrıc fllnı l 
't"S , • ıu11 r ı ona, ı Kaaır•a. 
\RGI " '""hnmlnh.d•ı Lorel Jbrdl it arı· 

' ır ıTnrk~ ı •• l'<:an tlonanmR 

nEŞIKTAŞ 
'' \T I'. : K d n kalbi '~ ıtıaı ı ~hları 
~ı:' · M •kc •>dllttv H l"c:ınım 
<ıt Rrt • Da ak,..nıa 1r1 ve r,n n41 Ruıtan 

ıTQrl( u 

K 

dan.1llz 

R 

R A 1\ 1 R K () ) ' 
~ıfl.TI\ Alil : OoJo:uzunnı ı•nfonı 

\IUC. "&4<o!3r ba oh&MU •• BU}1Uı ula 

ALEMDAR sınamasında 
TOSUN PAŞA 

Türk Filmi 

sımın TIY\TRO:-il' 
Bıı akşam 20.30 da 
l"rpebaşı Dram Kı mı: 

YEr.PAZC 

* * '* 
Konırdı Kısmı: 1K1Zl.ER. 

-o-
llALK OPERETi 

Ni111m1ız hürriyet de istemiyo~ 
raz; buglinkü medeniyetin ilk 
vasfı plaıtlı olmaktır; yemek za
manlamnız bile programa tabidir. 
Niçin dit meselesini planlaştırmak 
ve &an. en lcıaa zamanda kat'i 
~e!tlinf vermekten vazgeçelim; 
bulamk SUytıfl "Pe cürcünanm zn. 
1ci N!.dir? 

TA"" Uı:ıtn donanma vt ıı1ına111<ar llı~•ıtr 
WCI'< Cöl kız• C•mlı. cııırkc•' ..- thlıa• 

Bu akşam Zoıo ile 
< GiT - l\ 1.) 
Oper~tinhı Gnla 
ll•'<'e"i· A~ rı<•n: 

\ 1 illa Reyfürn 

fashnın hangi maddesine uv. 
durmak kabil olabileceğini dü. 
şüniirken. kadmın avukatı atı. 
hyor: 

- Plak vakıa söz sö.rlüyor. 
fakat şahit savılamaz. diyor. 
Bunu bir delil dahi kabul ede. 
meyiz, zira ses Madamın S<'Sine 
benu>mivor. Belki Mösyö Baf. 
fas bunları başka bir kadına 
söyletmiş de plfıi{a ge<;irtmis. 
tir.?? Binaenaleyh ... 

l\ la h kcmC' heyC'ti rwuka tın 
filfrini kabul ~aiyor Vfl ın-amo. 

fonun uhit o1arak ele nlınamı. 
\'acağını sövlüvor. M. Ba.ffas 
davasını ka, .. bcdivor. ~mofo _ 
nunu ve nlni;nı koltuğunun al. 
trna sıkıstırnrak mahkeme salo. 
nundan çrkıyor. 

Bununla beraber, arkadaşla _ 
rnın: 

- Karımı utandırdım ya. o 
kafi. diye teselli bulduğunu söv. 
!emiştir. 

s p o r 
--- -

Meşhur Macar takımı 

F. T. C. geliyor 
1stanbul mıntaka~ımn da"et 

ettiği l\la.carların en meşhur ta. 
kımı F. T. C. üç maç yapmak 
ü1..ere haftaya · şehrimiw gele. 
cektir. 

Fakat aynı tarihte futbol fe. 
derasyonumm davet ettiği Bel. 
grat muhtelıti de Ankarada 
maç yapmak üzere gelooeğin • 
den, Ankarada İstanbullu oyun. 
cularla karışrk çıkacak muhte _ 
lit takım. burada. Macarlara 
karşı oynava.cak kadroları bir 
ha):li Z;&Yıflatacağından matlup 
neticenın hasıl olamıyacağı ka. 
naatindeyi1 ... 

. Bu iki takım va aynı hafta i. 
çındı> davet edilmemeliydi, ya. 
hut ta Bele-rat muhtelitine kar. 
şı !stanbullu oyuncuların da 
yer alacakları bir takını çıkarıl. 
mamalı. 

Bu suretle, Macarların karşı. 
sına çıkacak İf't.anbul takımları 
da zayıflamanuş olur. 

-0-

Galatasaraylıların filmi 
Galatasaray1ıktr yurdundan: 

Yurdumuz. mt.ıhtelif senele.rin 
pilaY toplantılarına ve Galata _ 
sa.ra v ile alakalı vakalara ait 
hatrralann tesbiti için ihzar et. 
tiği sjnema filmlerini, 23.12-939 
cumarte& gtlnU saat 4 te, Gala
tasara •lı arkadaşlara .se Tetti. 
recektir. 

Arzu edenlerin cumartesi gü. 
nü Beyoilunda Parnıakkapıda. 
Hasnun Galip Soka_imda Gala. 
tasa.ray spar klübü lokaline teş. 
rif'le-ri riC1l olunur. 

olarak: 
- Hceeyy ! Uyan artık .. Hay-

di!... 
Divordu. 
Gözlerini actı. 
O kadar :if'rin ve tatlı bir ;.ıy. 

kuya JaJmıştı ki .• 
Rilyasında Elissa ile buluşmu~. 

tu: onunla el ele beyu; Hab<:ş 
keçıl !rinin sıçrayarak koşuştuk· 
tarı yeşil bir vamaçtan durgun ve 
ma!mavi bıı göle l!oğru el ele ko. 
şuy nia:-dı. Tam b~ f:h dtla uyan· 
dırılmt~tı. 

Gözlerini uğuşturdu; ilerideki 
kulübeleri, kerpiçten evleri, kale 
duvarlarını gördü: 

- Burası neresi? .. Nereye gel· 
dik? .. 

Jki asker onun kamyondan in. 
~esine yardım ediyordu. içle • 
rınden biri ç.ıkı~ır gibi cevap ver. 
di: 

- Görmüyor musun? Ne ça • 
buk unuttun (Alddikala) yı ... 

- (Addikala) mı? ... 
- Öyle ya... Ne sanmıştın? 

Romaya mı gelmi9 olacaktın? ... 
Mikaelin kafasının içi kur§un 

gibiydi. 
Addikala Habeş hududun<lan 

otuz kilometre kadar ileride ve t. 
talyan topraklarından bulunuyor. 
du. Burası ötedcnbcri Habeş ül· f 
kesine saldırmak için yapılan ha. 
zırlıkların merkezlerinden biriy. 
di: son hüc:uma. da ilk olarak bu
radan başlanmıştı. 

Mikael arkasına baktı. Hasta. 
hane haline getirilmİ§ ilan büyük 
kıt layı gördü: Şimdi orada beyaz 
gömlekli doktorlar, hasta bakıc:ı· 
lar, askerler ıi<lip geliyorlardı .• 
Kamyonlar kapıda urdukça a. 
r2:1ılcirı hemen kucaklıyara1c içeri 
götürüyorlardı. 

Mikael sağa sola daha çok bak. 
mak için vaktt bulamadı. 

Büyük bir kapıdan içeri götü
rülmüş, büyücek bir avluyu da 
geçtikten sonra binanın birinci 
katındaki JrovuJ}ardan birinde bir 
demir karyolaya yatmlnnıtı. Ay. 
nca karyolaların aralarına ve ko
vuşların orta yerlerine de yer ya. 
taklan serilmiş. bütün yaralıların 
gığdmlması için hazırlıklar ya. 
pıbuştı. 

Gidip, gelen, koşan, inleyen, 
ba&ıran biribirine karıpyordu. 
Burası da ba~ka bir dünya id;. 

Mikacl şimdi kendi ayağivlc 
ve bile bile buraya eeldiğini dü- ı 
şün.erek öyle üzülüyordu ki ... 

n.as.tgele üstüne batına baktı. 
Bir Eritrelidcn farkı yoktu. Et. 

rahn<Ukilerin de hepsi onun gibi 
idiler. 

Çünkü asıl italyan olanlar ay
rı bir kovu,a rötürülüyorlardı ; 
onlara dAha dikkatle bakılıyordu. 

- Hele aqam olsun, ortalık 
durulsun da, elbet bir kolayını 
buluruz. 

Dedi. 
ümidini hiç kesmiyorau. 
Doktor onun da yanına gddi, 

yarasına baktı, sardı: 
- Büyük değil ... Bet on güne 

kadar hepsi geç~r... Sen de bu. 
rada kalacaksın! ... 

Dedi ve i:eçti. Afır yaralı olan • 
!arın Asmaraya gönderildikleri 
anlatılıyordu. 

Diraz sonra kovuşa bir milli· 
zimle bir nefer ıirdi. Ba1tan 
başhyafak hepsinin a'dını, sanım. 
bölük. tabur ve alayını yazmağa 
batladı. 

Mikael doğruldu. 
Şimdi ne cevap verecekti ? 
Şaşkın bir halde bekliyordu. 

Bir aralık pencereye, kapıya bak. 
tı; oralardan kaçmtn.ıl'l' mümkün 
olmıyacağım görüyordu. 

Mülazim ona kadar geldi ve 
sordl.l: 

- Adın?-... 

- Adın nedir, söy~e !. As· 
kerlik kifdın yok mu senin? .. 

Mikael elini ceketinin c:ebine 
soktu. Oradan önce iki mektup 
çıkardı. Bunlardan başka parmak 
larının uçlan mukavva gibi bir 
şeye de dokunmuştu; çıkarmak 
için davrandı. Fakat mülizim o. 
nun etindeki mektupları aldı , Us. 
tüne 2ör gernirdi w ıt0rdu : 

Sonra öteki yaralın 
gitti. 

Asker zarfın ustund 
aldıktan sonra onu da 
\•erdi. 

Mikael oraya baktı ve 
Abdullah Halayu 

Fırka: 7, Alay: 23, 
Bölük: 1, Onbaşı. 

Tl 
Bu da Habeş ülkesinô 

yon kadar olan müslü 
biriydi: ve onlann pek 
bi hıristiyan Habeşleri 
ği için İtalyan ordusuna 
zılmıştı. 

Mikael şimdilik bu 
adresi ezberledi. 

Demek ki külahını v 
aldığı adam buydu. F 
o da yaralılar arasında 
getirilmiıse ve karşılaşı 

İşte o zaman her şey 
lacaktı. 

Mikael heyecan içind 
Gözleri, durmadan, 

reye, bir kapıya kayryo 
mülbime adını ve adre 
yen her yaralının cevabı 
le dinliyordu. Her defa 
yük bir korku geçirdiği 
rilen ccvab1 duydukça i 
yordu. 

Zaten eger bu meçh 
buraya gelmiş olsaydı 
ceketsiz ve külahsız ol 
kadar az: bir zamanda 
eksiklerini tamamlıyaca 
!erdi ya ... 

Mikael şimdi kovuşta 
ve külahsız yaralı olup 
na da dikkatle bakıyord 

Yoktu ... Fakat ya 
vuşlardan birinde varsa 

Dakikalar birer saat 
zayordu. 

Bir aralık kendi ken 
aö_ylendi.:~---

- Bu kadar heyeca 
makta ne favda var 1.. 
kanlılıkla fırsah kolla 
ku felaketin önüne geç 
Yatağına uzandı: n 

leeeğini ı.:lüşünmeğc ba 
Vücudunda o saluht 

çok kuvvet buluyordu; 
olsa epey dinlenmişti. 

Birdenbire bir ses du 
teyi yapan doktor ~öyle 

- Sinyorita Matanyo 
~en bir numaralı kovu~a 
tım ... 

• VAK/ 
Gazetede tıkan butil 
resimlerin hukuku nı 

ı\BO'"E l'AUIFI' 
f.l'ml,ktt 
lrinttı 

Aylık U3 
'lflO 
47:5 
000 

S aylık 
6 ft}hk 
ı ,..nı.1t 

l arı leden Halkan tıır 
n da otuz kı.ru:. dusfili.lf 
hirlıjlıne srırmıven ,~rl 
\'f'lrnıo; h«>~t>r kııru ... 7.am 

Abont kaydını bıldı 
tup u tel.ııraı Ocrl'tınl. 
para~ının oosta \"eya 
voJlama ücretini idare " 
rine alır. 

dnitf' \' A K1T"11 ahone 
Ad.reı;: itf'7rf!1(tfnne O 

23 kumı;:tur. 
lL..l..,. l'CRETI 

l'karet 1111nl~rının !ita 
tırı ~nıian ıtitı.,ren llAO 
rında 40: le -;:ı\falardl 
rmı: dllrrfOncü o;avfada ı 
ve tkünrildı> 2: biri 
ha~lı~ ''anı kesml't't' 5 1 

RilvOk. colc dpvamlt· 
r•nkll filin Yf'renlcre • 1 lnrflrml'l4'r varıılır. Re!ıtfl 
rın 11antfm • 'lahrt 30 

Tl<'n ri !\fa "i ' ·<'tt <' O 

'R~fik 11Anlar 

R!r defa 30. ilci def•~ 
defHI 65. dl\rt rl~fD.51 1 
defası 100 kunıstur. _11 
ılAn \"f'renlerin bir def.:ı 
\'&dır. Dört "atın ııeC'en 
fazla 'IBtırlarJ m$ kU 
'>DP edilir. 

Vakıt hf'm do~dall 
kenıft lda-re verinde. 
kara cadıt,.!ıfnde \'ok~ 
altında KEMAl.EDDl·,-
tllln Rfiroom elivlt il 
..~ .. r IPı l'nn10n '"'"'""'' 
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--,n-la_n_d_iy-ad~·k---i h-a-va-1.Topraklarımmn sutanmas~na ITaksiler;n «Dolmuş· a müşteri 
muharebeleri · ait çal~şmalar ilerliyor taş!malarma m"saade edildi 

Oslcova, 21 (A..A.) - Lenin. 
l askeri rr.ıntakası crkanıhar. 
isinin resm1 tebliği: 

..,.o k:anunuevvelde her istika. 
e, keşif kolları arasında mil

eler olmuş ve muhtelif nok· 
da bilhassa Kareli berzahın.. 
cıif topçu ate§i yapılmışın. 
areler ke~if uçuşları yapmış. 

r. 
nı liAVA KUMANDANLIÖI. 

NIN TEBLtôi 
Jlelsinki. 21 (A.A.) - Hava 
t:!!danltğı tebliği: 
. arbin başlangıcından beri, 

e 1ki taraf tayyarelerinin en 
t~ faaliyet gösterdikleri gUn 
1ri ur. Bütün gün hava muhare-

tı 
olmuştur. 

l teli berzahında, tayyareleri
<! 14 Sovyet tayyaresini düşür. 
dlcrdir. Bunların ekserisi bom. 
-~fıtnan tayyaresidir. Batarya. 
i ~~z altı Sovyet tayyaresi dü
a r;llşti.ir. 
ı:n Finlandiya üzerinde uçan 

af;;et tayyarelııri 200 dür. • 
ıışnıan tayyareleri Helsinki 

~ Alman boüuldu 
1 ttdra, 21 (A.A.) - Son üç 

ıarfında Alınan tayyareleri, 
d bitaraf, yalntz üçü harp ge. 

Olı:nak üz~re 35 gemiye taar
.ettr.i§lerdir. 

o ır sahil muhafaza gemisi ile 
e nelçika gen-Jsi batmlmıştır. 

t.
ılo. 21 (A.A.) - Norveç a

~ llın bildirdiğine göre bir Da. 
~ tka vapuru, iskoçya sahille. 
ı en iO mil mesafede iki Alman 

il.resi tarafından batırılan İn. 
h 'I'rinidat vapuru tayfasından 

kişiyi Egersunda getirmiş~ 
~unlar ingiltereye gönderile-
r. 

a ~AYNE ÇARPAN iSVEÇ 
VAPURU 

a ~~lin, 21 (A.A.) - İsveçin 
bratt vapuru mayne çarpa.. 

1 batmıştır. Vapur 1818 ton
llr. Mürettebatı bir Letonya 

· ~tu tuafmdan kurtarılmt<>tır. l. 'S 
~l byıptır. 
ES TONYA VAPURU 

NASIL BATTI? 
&hl~>, 21 (A.A.) - Koparvlk. 

ildiriliyor: 
eveç bandıralı Rotaland vapu
tst~nyanın Uko vapuruna 
'up mürettebatla birlikte bu· 

ı gelmiştir. Ukonun kaptanı 
~ .lırun ş:mal denizinde Norveç 

llcr!nden 80 mil mesafede bir 
tayyaresi tarafından batt. 

'fol? bildirmistir. 
ayvare, beş bomba atmış ve 
dallarına atlamakta olan mü.. 
~bat iizerine mitralyöz ateşi 
a~1§tır. nu suretle yaralanan bir 

l\:oparvik hastahan~sine nak. 
ti ist~r. 
~Oô ALMAN BOGULDU 
Opcnhn.:;, 21 (A.A.) - Le

l'a Almaıılarmı, .Almanya 
tınklctmokto olnn Alman 
<hralt Gmelsemnu Yapuru· 

2 ka.nunuevvelde içindeki 
le birlikte battığı anlaşıı
·lır 
tinde ezcümle tş cephesi 
ından 900 kişi bulunan 

;apurun bir ma.yne çarptığı 
lrnmektcdir. 

n Spee nin kumandam 
Başta.rafı 1 incide) 

l', Bahriye nazın, askeri 
,.._im yapılma.eınt emretmiş.. 

· '-enaze, Alman elçilik bina.. 
değil, deniz garında bek. 
ktir. Bahriye efradı, ta. 

. etrafında matem no"beti 
ıvecektir. 

ra, 21 (A.A.) - Buenos. 
~'den bildiriidiföne göre, 
lndan La.Il1!Sdorff b!r mek. 
bırakmış ve bu mektupta. 

/sinin akıbetine kendisi de 
lke daha ilk anda karar 
~'tini, fakat tayfasının Jıa. 
ı emniyet altına koyun _ 

1 kadar bu kararr tehir etti. 
• "iazı:nıştır. Mektup Montevi
~aki Alınan elçisine hitaben 

1 Q tnıştır. 
ıl'af Von Spee tarafmdan ha.. 
~il İne-iliz gemilerinden bL 

''ıı kumandanı yfu.ıbaşı Dove, 
i ~dan Lanesdorff'tm. gemi. 
~ ontevideo'dan dışarı çı. 
~:b1Yaca~mı, çıkardığı tak -%;

1
_1?;eminin tahrip edileceği 

~ l\'kak olduğunu, La Piata 
~ı~besinden sonra kendisine 
~. "'(ltş olduğunu ifade etmiş.. 

~llgtdorff demi~tir ki: Ne 
:~· l!e de mün:ttebatmu bey. 
\.,~re feda etmiyeeei{im. 
, .;ı;? o?mzyan bir t~T< tngi. . .ı:' Utnünden bile vicdanen 

• değilim. 

civarında Abo ve Sortevalayı, 
Hangoyu ve Finlandiya sıra ada· 
larmx bombardıman etmişlerdir . 

HEZİMETE UGRA YAN 
FIRKALAR 

Hebinlıi, 21 ( A.A.) - Stefani 
ajansı bildiriyor: 

Dönen bir şayiaya göre, Lado. 
~a gölünün şimalinde ilerleyen 
Finlandiya kıtaatı, §i<ldetli muha. 
rebelerden sonra Angajaiervi'yi 
istirdat etmiştir. 

Helsinki ve Vibork civarfarr:ı
da iki tayyare düsürilltrfü:tür. 

Pari:ı, 21 (A.A.) - Havas a
jansının Oslodan hzber alôğ•r.a 
göre, Sanisalmi lıcl~esbde Fin. 
landiya ordusu iki Rus fırkasmı 
l:>Ü}'Ük hezimete ı•?rnt!llıştxr. 

Sovyetlcr 20 bin kiıti kaybet. 
mişlerdir. Fin tavvareleri Len!n
grad Üzerinde irt'.kr2f uc;u~lnrr 
yap;nış ve uçu~larmda zerre ka
dar mukavemetle karşılcı~~amış. 
lardır. 

Oslo, 20 (A.A.) - P.öyter a. 
jansı bildiriyor: 

FinfanciyaMar. So\'}'e~ askerle
rinin kaçtrarak Finlü.ndivaltlara 
teslim ettikleri 7 Sovyet tavyare· 
sini kullanarak b!ıri'n Lenine:rad 
ve Nurma~k <lcn{zyclunu bom
bardınıan etmişlercfü. 
'dulıtııck~tC -

Hclstnkt, 2t (A.A.) - Fin· 
landiynnm şimalindek\ Salla
da Paıat• gUnllnderıbeıi cero· 
yan etlen muharebeler, Sovyet 
kıtalarına insan ve malzeme' 
itibariyle mUhim zayiata mal
olmuştur. 

Buosl Suomi gazetesinin 
cephedeki muhabiri en az otuz 
bllyük kamyondan muteşek· 
kll bir Soryet iaşe kolunun 
Finlandiya kıtaatmın eline 
dllşttiğtiuU gözlerile görm llş 
olduğunu bildirmektedir. 
FlNLANDİY A AMERtKADAN 

KREDt f STED1 
Vaşington, 21 (A.A.) - İyi 

bir menbadau bildirildiğine 
göre, Finlandiya Amerika hU· 
kftmetine mUracaat ederek 
harp levazımı mtibayaası için 
50 mtlyon dolarlık bir kredi 
lstemiştır. 

Parlrlmento rUesast. Finlan
diya mn.lfyeı:;fnln pl:vnsadnn 
istikraz akdine muvarfak ohı· 
madıklarını öğrencllklerinden 
bu talebe müzaheret edecek· 
terdir. ÇUnkll, hüktimct parlA
mentonun müsaadesi olma.dan 
böyle bir kredi açamaz. 

Dünkü flrtına 
( lJaş tarafı 1 incide) 

rın feryadı il zerine liman reis. 
liğine ve oradan da kılavuzluğa 
haıber verilmiş, hadise verine 
~iden kılavuz romorkörU yel -
kenlileri batmaktan kurtararak 
sahile çekmiştir. 

Bo~a.ziginde bir çok motör v~ 
balrkcı kayıkları sahile düşerek 
parçalanmışlardır. Çubukluda 
bir motör karaya düsmüstür.Ge
ce saat 011 buçukta Haliç fene. 
rintlen köurüye gelmekte olan 
İtalyan sefaretine a!t motör Ga
zi köprüsü civarında Ahınedin 
balıkGt san1alma çarmnıs. par. 
çalayarak ba.trrmıştrr. Ahmet 
kurtarılmış, Arif ve Süleyman 
ismindeki iki balıkç1 dalP."alar a. 
rasmda kaybolarak boğulmuş -
lardrr. Bunların cesetleri ~ec 
vakte kadar aranmışsa da bulu. 
na.mamıştrr. 

Ege vapuru geldi 
Karadeniz zef erini yapan EFe 

vapuru geç vakit bo~azdan içe. 
ri girmiştir. Bu sabah lirl"ana 
'!elecektir. Karadenbde ve ~e
de olan vapurlar da limanlara 
sığı:ı:rmrşlardır. 

Karadaki kazalar 
Frrtmanm tahribatı karada 

da hayli olmuştur. Bir 
çok arsalann ve bostanlarla 
bahçelerin etrafındaki tahta 
nerdeler, Taksimde abide etra
fında tasarruf ve yerli mallar 
cemiveti tarafından vücude ~e. 
tirilmiş olan afir,ler dewilmiş, 
"arçalanmrştır. Bundan başka 
bir çok a~adar da dewilmi~. 
dUkkin taibelfilan afişler, cam. 
lar kmlmıştır. 

DUnkil frrtma ile k:ı.rakış:ı 
ıtirdik demektir. Gece yarısına 
doğru sulu kar yağrn:ı.ğa ba§la. 
mıştır. 

* • * 
Limanımızdan Kaııı.denize ha. 

reket eden M'lCar bandrrah 
Dom va.1luru Selvi burnunda 
karava oturmuştur. Gemi Kur. 
tarma Şirketinin tahiisive ge. 
ınileri dün gece gemiyi kurtar. 
ına.y& muvaffak olm:ıl§lardrr,. 

Ankara, 21 (li1ı.sıısi) - Su rululını:ısı ve Ulurrmak ve kolla. 
proj~sinin tatbik~ Ga1:"naları J:_a~. rı üzerinde sulama suyu iddihar, 
kmda Uafia Vekilctınde salahı. bent yerlerinin nraştınlması gi. 
yetlar ba· makamdan aldığ1m bi tetkikata. başlanmıştır. 
malumatı ayne~ bildiriyorum: Ereğli bataklığmm kurutul • 
Memleketimizin ı.it n.i ve iktısa. ması ve mevcut su ile sulama 
di vaziyeti üzerinde mi1him :o- yap1lınası et:itlcrjn;,e bnşlanm;~. 
m olan su ielerinin düz.elmesıne tır. Çankırı, Terme Çayı ile A. 
istikamet ve hrz verilirken ba. CISU vadHerindeki ar~zilerin \·e 
kımııızlrk vüzüııden dolmuş ve bu iki <,:ay:n birlegt;~; ncl•tadan 
rejimleri dcğişmia olan akar su. iti-haren Krzılmnağa kadar olan . 
tarın zararaız bir hale getiril. ~er..is ve müu:Jit arazinin sulan. 
mesi. bu vli:-..den husule ~elmiı:; ınası Hamzalı mekviinden C"'.-o. 
olan \'e halJornıım srhhatini rum hizasında bulunan Han 
kemiren bz.takiıldarm kunıtul - mcvkiine kadar Kız!lrnnak hav. 
ması. bu sahaların ekilebilir bir z:ısi!e bıına menmp ol:ın Delice 
hale ~·ctirilmc~i. ::ıynı ~::ı.manda ırmak vadisinde ve Devres c:a
topr::ık'tı.rımızm verimini ·bir vmm ve Kastamonudan g-ekn 
kaç misline çıkaracak olan su. Gö:ı: ırmağın Kızılırma.ı'Ya bir. 
lamaların yap1Iması başlıca he. l~tiği l').-Jl,talaı:daki takriben bir 
defleri tec;idl clmi~tir. milyon dekar vlisatinde bulu. 

Büyük su işleri faa.livetine nan ovaların sulanması is!erL 
girerlmn bu hedeflere · en kısa nin etütlerine başlaD.L'lıştır. 
bir zamanda varılmak için en !{endir ve Pirin~ zerinıtmm 
pratik sistemler, metotlar ve çok inkişai ettit'.'i Devres ve Gök 
v;ısıtc.!J.r ele almmı!:tır. Coğrafi ırnıa k vndHerin:le Tosya, Da. 
ve icoloj!k vaziyeti itibarile vas,~ Kas~amonu. T~köprü, I!o. 
muhtelif iklimlerin hüküm sür. yabat ova~:rı!lı:iaki gcyrifenni 
mekte olduğu vurdumuzun tabi sulama!ann ıslahı ve sulama sa. 
bulunduğu r:;artlara göre su iş. halarmm ternii için lazım creJen 
lerinin tahakkuku yoluna giri. etütlere b~lanmıştır. Ka~~eri 
şilmi~tir. Bilhassa sulamalarda havalisirde mevcut olan ve bii. 
toprai;m fiziki ve kimyevi bün. rilk bir sclıayı kı>.plıy:ın ve ci. 
ye3ine ve mulıilin iklim ve mc. var halkmra ha,-atını daimi teh. 
teorolojik ııartıarma uygun ted. like altında bulunduran !'ar::ı~nz 
birlerin ön:cden alınması ve o. batal~Iığı ile Develi büyiik bıı.. 
na göre b!eri.., tanzim edilmesi taklıgnu nktırutnlması gerek b.ı 
faalivetin başlıca mih,•erini teş. k~rutııl:ın arazinin ve gerebe 
ki1 etmiştir. cıvarm~a sulamaya ihtivaer o. 

31 milyon liralık ta11sisatla ·la~ !arlalann sulann:ıa~mı te. 
su iı-;lerinin tahakkukuna doğru mm ıçin Pınarhaşt civHın<la Zt1. 
ilk büyük adım ntılrrken ıslah, n;anti ırma~ı tebdili mc"ra eW. 
kurutma ve sulama gayelerile rılerek Biınyanla Ifaneri ara. 
Susurluk. En.lurçay, De<liz, Kum. srnda 2G0-253 metreİik bir stı. 
çayı ve Büyük Menden'~. Eey. kut temin etmek sureti!c tz.kri. 
han, Berdan. Göksu. Malatya. ben 20.000 bevP,ire Vtı km ener 
da Sure;u, Derme, Ye~ilırmak ~i i.stihsali oradal:i fahri 1r'1lar~ 
ile tabiler!nden Çekerek, Ters. ıhtıyacatı tamamiJe ka~ılana. 
akan, Kelkit, Porsuk, Sakarya caktır. 
nehir, rrmak ve çayları ele alın. Niitd<'den itibaren Ere<YJi saz. 

t lıı'Pna do~~ru olan vast ve mı··ın-
mıı:; ır. b" nk merhaJe olarak teşkil edi. ıt arazinin eulan.ması irin ır.. 
len etüt postalarile bu havza. zım ~lan su:vnn ?ere1

{ c1vardııki 
tarda faalivete ~eçilınis ve etUt. dere.erden ve gerekse Bor ci _ 
!eri tanıamln.narak projeieri ha. vanndaki yeraltı sularından is 
zırlanmış olan iE!er ihale <'dil. t.ifade edilmesi surctile temini 
mek suretile inŞ°Mt safha.sma tetkik edilmektedir. AmaEva 
:ntikal edilrnistir. Halen devam balıc:elerinin Yc~ilınnaktan sıi _ 
etmekte olan bu amclivatın ne. lanma~r ir.in ynrı;Iması lilznn g-e. 
ticesinde 6 milvcn dek<:.r arazi len tes.1.~3trn .tatbikatma başlan. 
kurutularak bu arazinin su t11!'1. ~ak tızeredır. F':ı.raden:z sahi. 
'onlarına karı:ıı mub<>faztıı:n jm_ lınde Çarşamba Terme ve Baf. 
kanı.an elde edile~~i gibi 4,5 ra bat:ı.~'lrkfannrn kurutulmasr 
milyon deıkar arazinin de sulan. ~rbaa, Amasya, Merzifon ova. 
ması temin edilmi~ qlacaktır. ıırm•n Stı 1 ~"1masr Scıkar-va nıan. 
Beş vıllık pr~ama girmiş o. sa.bmrn ıslahı ve bu arada Ak1ıL 
lan su mevzulan uzun seneler. sardaki pamuk ovalarile Adapa. · 
denıberi bakımsız bir halde ka. zarı, Hendek Arıı.sıudaki ovala. 
lan vurdumuzun ihtiyaçlarının nn sulanması, E~e ve Ahieniı 
ancak ufak bir parçasını teşkil mınta.kalarmda portakal linıon 
etmektedir. Bun1ann ikmal cdiL ve muz yctiştlrmek U?..e'rc Mi 
mesiJe büvük su işleri siyaseti. 'as, Kövce~iz, Marmaris, Antal: 
r:ı.in ilk merhalesi tahakkuk et. va. Aianva, Anamur, Manav. 
tirilmi.ş olacaktır. ~at ovamklarmrn "sulannı?.sı ve 

Bu havzalar haricinde kalan bıtaklrklarımn kurutulması 
sahah:ı.ra da faaliyetin teşmil ve Gi!lcüktcn istifade suretiJe Ela~ 
inkişaf ettirlimesi başlıca A'aye zıg ovasmın sulanması, Divar. 
ve hedef olmuştur. Orta Ana. ~!~,r o~nsm.tn sulanması, iŞJeri 
doluda bilhassa ziraat için bü. ~ .e a mmr~ ve derlıal hu mın. 
yük miktarda suva ihtiyn~ gös. takabrd:ı ~u:be t~:tilatr kurula.. 
teren sahaların kafi ve lüzum. rak etütlerine baghmm~t:r. Ha. 
lu miktarda suva kavusturut tavdaki Amık ova~:nr:J kurutuL 
m s b ·k· · ft mas_ı ve sulannıas:na ait nroie. 
. a I u ı ıncı sa ::ı gelen mi.L 'er ıkrnnJ e<l;lmek üzeı·caı·r. Ya. 
him i~leriıı br narcasmı tePkil 
etmektedir. Bilhassa bu mak_ 

1'~d~ tatbiJ>:atma e-eçile<:ektir. 
satla Konvada mevcut sulama Buvhk su ı~Jeri faalivetinin 
tesisatının :rslahı ve balen su _ ~ro'4"l'::mma "'İren su mevzuları 
!anmakta ohn nahanın geniş _ nm en krı:<ı bir zrımanda tahak
letilmesi vo!llnda chemmivetTi ,m,~ :-ttiri1~rek mem~eket ~u i<ı: 
mesai sarfeclilmiş ve 70Q bin li. terının halli yolunda atTI:n ilk 
rayı bulan ısla.h ve tevsi inr.aa. adt~m t;.ü~bet ve verimli bir 
tına. başlanmıştır. Ru t~s;ı::atla net:C'eyc wn.Ii için enerji ile ça. 
vamlan sulrımn 1!125-1938 se. !Jşrlmaktadır. 
neleri zarfında 180.000 dekar1 ---:s=---=-h_h _______ _ 
"'ef"!rleıni~ken 1936 ı::enesi zar. , at Vekılı~ 
fmdaki fanlivet neticesinde bu 
miktar 2::10.000 dekara cıkartl- Mersı·nde 
mıştrr. Islah ve tevsi arnelivatr. 
nm hitanım-1a bu niikt:ıt' ihti. Mersin, 21 (A.A.) _ Sıhhat 
vacl:ın tamamen ka?'!'rlrya<'ak t · ~ 
mikt"ra crkanlmış ofaeaktır v; . çtimai Auavenet Vekili Hu. 
Bundan başka kı1ra.klrktan eok ı:ısı. Alatı.ş, bugün 11.45 de s.eh. 
müessir olan ve bu vilzclen fa. rımıze varmıştır. ~ 
kir ve .~Prsiz bir hale gelen or. Yenicede vali ve sıhhat müdii
ta Anadolu su mevzularına ait rü tarafından karşdanan Vekil 
V~'Oı!an tetkiklerin bir kı~mı ve hül=umet kor.ağmda bir mi.idde; 
bılhassn. Konva ovasında mev. istriahattau sonra yanl:ırında va
cut obruklardan istifade sureti. 1i ve sıhhiye müdürü olduğu hal. 
le ovanın sulamadan istifade e. de belediyeyi, C. H. Partisitl'i 
demiven di[fer krsmılanna ait Halkevini, a~keıi alay garnizo~ 
suyıın temini mevzuu ele alın . nunu ve memleket hastahanesini 
mıstır. ziyaret ve tetkikatta bulutunus. 

(Ba§ tarafı 1 incide) ı Vali ve be?ooiye reisimizden 
istenildiği zaman zabıta memur. "kinci bil~ ricada ~u~unm~ştuk. 
ıarmm buna mani olduktarını, O da plaka resmının ag"Irlığı 
bu milşteri rafbetine karşr şo. i~i. Biz bu .r~s.min benz:n ü~ 
förlerin taksi durak verlerinde rınrlen fahsılının hem beledıye 
to~un:ı. beJiJct' iklerini i1ilclirmiş. ve hem de şoförler ic;in <'ok fay. 
tik. Sayİn valimiz müracaatımı~ d;,Iı b!.r netice vereceğine k~ 
zı ehemmivetle r,:ız:ırı d:'-ka!.e nuz. B·ı hususun da yakın bır 
almış, ta}rsilerin ] 0-15 hını:".a znn',;rıda hU~nU surct!e halledi _ 
müstcri ta~rmalarrna Müı:ı::u.ıde rey ı ~e cmm bulunuyorıız. Ü. 
etmiı::t!r. Bir tecrübe ır.ahivrtin. c;ün.::ü dile,~imiz seyrüseferin ih. 
de olmak Uzcre varmdan itiba. vasr idi. Beledivc fen mcmurlu. 
ren Eminönü - ·Taksim - Ka. , ~ıı ite altmcı şube birle$tirllmiş 
raköv - Pan..,.a!tı arasında fo 1ı;. l:rıhmnıak ":ıdrr. Muhac:ebe. ka • 
siler ('relin vidic:e müşteri taı:;~- zn.nc; ve diğer kısrmlarm ela ya.. 
v:ır.ıı klardrr.' - · ı~:mda birleı::t!rilece~ni öğren • 

Fivat Eminönilrıden T<ık~İT'l"'i' dik. Bu yüzclcn de çok milte. 
12,5, Kara kövden Par,..,.ı lt~'a 15 ":<'kkiriz. 
kuru~tur. Dolmus ya.nacak oto. Yalnız taksi saatlerinin mü. 
mobillnr;n dur:ıcakları verlere hürlenmcsi işinde müşkülata 
fabelahr a~:ala<'a1~tır. Bu terriil:-e u~ruvoruz. Saat tamircileri 
muvaffö.krvetli netice ''E'rir::c Taksimde, ölçüler idaresi de İs. 
diğer bazı hatlar da tesis olu. tanbul tarafındadrr. Taksisi bo
nMaktrr. zula.'1 bir l"oför evvela Taksime 

Verilen bu müsruı<le soförlcri ~elip ı;ıa:ıÜ tamir ettirmekte, 
ic:!=iz1ikten kurt:ırmı~ bulunmak. sonra İstanbul tarafına gidip 
ta.dır. Bu saye<le bir çok aileler ölcüler idaresine mühUrlettir • 
g-eçinecektir. mekte:Er. Bu yüzden bir şofö • 

Be!ediye 
depolarında 
Köınür satışı bugün 

başlıyor 
Belediyenin kömür depoları 

bu~ün tesbit edilmiş oldukları 
yerlerde açılarak satışa baş!a. 
ı:,:ıcaktır. Kömür satış yerleri 
~unlardır: Kadıküyde hal bina
sında. üsküdarda Topta~ı cad. 
desinde, Fatihte cami karşısın. 
d:ı.ki medreı;cde, Beyc<"lunda 
kaymakamlık binası altında. 
Kadırgada K8dırga caddesinde. 
Beşilctaşta polis karakohı civa. 
rmdadır. Kadıköv ve Üsküdar. 
da Sönıikokun tonu 25 lira:va. 
kilosu 100 parava, Rarabük kö. 
mUrUnün tonu 30 liraya, kilosu 
üç kun1şa satılacaktır. 

Fatih, Eminönü. Beşiktaş. 
Bevo;.;.lunda Sömikokun tonu 
22,5 liraya. kilosu 11d lrurus on 
parava, Karabük kömürlinün 
tonu 27,5 lirava. kilosu iki lru. 
ruş otuz par3.ya satılacaktır. 
Belediye kooperatifinin denola . 
n da paza.rt€si saı1::ıahı açılacak. 
tır. Kooperatifin dcooları Ka • 
drkövde iskele civarında, Fm. 
drklıda cami yanında, Un ka.pa. 
nında ve Yenikapıda iskele ci. 
varmdadır. Kadrkövde Kara • 
bük kömUrünün tonu 29 Iirava. 
Sömikokun tonu 24 liraya, Fm. 
dıklt Unkaoam ve Yenikanrda 
Karabük kömürünün tonn 28.75 
liraya, Sömikokun tonu 23,5 li. 
raya satılacaktrr. Kooperatifin 
daha ucuz vermesinin ~ebebi. 
kooperatifin nakliye ücreti ver. 
memesidir. Belediye ü:e kömilr. 
Jerl !{unıC'eı:>meden araba vapu. 
rile naklettirmekte, bunun tein 
ton başına bir ücret verm~ktc . 
dir. 

Yugoslav başvekiline 
Romen nişam verildi 
Bolgra.d, 21 (Radyo) - Yu

goslav başvekill Svetkovtç bu
gUn Romanya bUyUk elçisi 
Vlktor Kaderayı kabul etmfş. 
tir. Romen elçisi, Yugoslav 
BaşvekiJfne Kral Karol namı
na. bUyUk bfr Romen nişanı 
vermiştir. 

-o--

Romanyada üc mebus 
tevkif ediİdi 

Bükreş, 21 (A.A.) - Nasyo
na1 köylü partisi mebusların
dan Uçü, kahvelerde ve umumi 
toplantı yerlerinde, efka.r1 te
laşa verecek mahiyette hava 
dis neşrettlklerhıden dolayı 
tevkif edilmişlerdir .• 

Bu Uç mebus, ileri gelen 
-:;ahsiyetlerdon değtı alelade 
tahrikdtçı kimseler oldukla
nndan, tevkif hft.disesi etra
fında tefsir ve mtitaıea der· 
meyan edilmemektedir. 

rün bir günü ve bir şi~e benzi. 
ni heder oluyor. Taksileri mü.. 
hürlemek için daima bir memu. 
run cemiyet merkezinde bulun.. 
masını rica edivoruz. Kendisine 
cemivet b:r,1sında bir de oda 
tahsiscdcceğiz.,. 

Bay Hakkı otom()biller ve 
yedek parçalar üzerinde ihtika.r 
va.ptidığmı da söyledi ve dedi 
ki: 

"- Hükumet geçen sene bir 
otomobil b:ışma gümrük resmi.. 
ni 400 lira kadar indirdiği bal. 
de otomobil fiyatı eskisine na .. 
zaran ucuzbmavıp bilfi.kis pa • 
halılandı. Satır.ılar dolar bula. • 
madtklarmı, 125 kuruş olan do. 
lara 200 kuruş verdiklerini söy. 
Jcyere'<e bir sent'denberi binJerce 
'cazandı1ar. Ticaret Vekilimizin 
radyodaki son beyanatları üre. 
rine otomobil satıcrlan teliiqa 
ılüştüler. De>larm 160 ku~a 
olması üzerine bunlarla parça 
getirenl~r ''Biz evvelce 125 ku. 
rtL5tan ba~lanarak mal J?etir • 
dik. H:.ılbuki dolar şimdi 160 
kunışa çrkmca biz zarar edece. 
'{iz.,, diyerek yüksek makaml~ 
ra müra~aat edivorlar. Bunlar 
do?ıJ iddialar değildir. Otomo. 
bil satıcıları dolar 125 kuruş • 
ken bize satış esnasında 125 ku.. 
nıştan hesap etmediler ki za. • 
rar etsinler. Bilakis 200 kuruş. 
tan ödediik dediler. Satıcıların 
tetaıılan verinde değildir. Par. 
ça satr~larmda da yUzde 300 kar 
edivorlar. Bu vaziyet otomobil • 
ciP<?i l?iinden g-üne söndürmek. 
tedir. Dünvanın her tarafı mo. 
~ör'ec-i kPrı biz bir kec ithalatçı. 
nm vlizi.inôen r.eri kalmaktayız. 
Ticaret Vekilimizin ihtikar me. 
5e}cı"rini tettdk ettiği şu sıra.. 
ela bizim de fikir ve mUtaJeala. 
rımıza müracaat etmesini ümit 
ederiz. 

Şavanı dikkat bir mesele söy. 
liyeyim: Cinko lazım oldu. ev. 
velce 19-20 kuruştu. Peraken. 
cleci 65 kuruş istedi. Çinkoya. 
da ihtiya~ vardı. İstenilen pa • 
rayı verip aldık. Fakat satıcı 
fatura vermedi..,, 

Cemiyet reisi ve idare heyeti 
arkada~Jarı otuz seneye yakm 
mazisi olan cemiyete beş bin lL 
r:ıya Taksimde güzel bir bina 
'llmıs bulur.~aktadır. Bu bina 
Rehit Mulltarbev caddesinde 
Kursı.biye sokai!mdadır. Cemi 
vet son avlarda staja ça*1nla.n 
100. cemivet azası arkadaı?lan. 
na da 500 lira nakdi yardımda 
hulunmnc:, profesör Nissen tara 
ftndan Vh•:mava kadar götUril. 
Hin ted:ı.visi kabil olmıyan ve 
nih~vet ~:ı?f avağı kesilen Ne • 
c:et isminde g-enı" bir şoföre a. 
vak taktmnrs, bir C'Ok şoför • 
Terin tedavileri ve esnaf hasta... 
nesine yatırılmalarını temin ey. 
lemic:tir. 

Gt:nden e-iine azalarına hayır. 
~ar hizmetlerde bulunan cemi _ 
vct reisi ile aza arkada.c::tarma 
bundan sonraki iRlerinde de mu. 
vaff akıyetler temenni ederiz. 

Y. R. ônen 
Bunun için su ölçüleri · vapıl • tur. .. 

mış ve tetkikata geçilmiRtir. Akşam şereflerine verilen ziya- :::·:::::::::::,.-:::: :::: :::::::::::::::::::: :;: ................... -- ·-· ··-.. ··:ıınm 
~und~ !>aşka şeker sanaviimi. !ette bulun:m Vekil, geceyi husı.ı· :::::::::::::::::::: :::: :::::::::::::::::::: .... :rn:::mmfüfü:iüi m; füi.=iil::S= 
zın mühım bir merkezini teş. si vagonunda geçirmiştir. 
kil ede~ Eskigehir ovasının su. --<>--
laması ı~i ele :ılı:rrnrş ve Porsuk Mısır • Sovyet odun mu-
qavı llzerinde Gökcekısık mev. k 
kiinde bir barai inşası için son. avelesi feshedildi 
dailar yantınlmış ve müsbet Kahire, 21 (A.A.) - lstan-
neticeler a.lmmıştrr. Bu baraj. buldald Ticaret btirosu vasıta· 
da tonlanaeak su ile Es!dFıehir siyle SoYyetlcrle yapılmış olan 
ovasmm sulanması ve dolavı. odun mubayaa mukaveleleri 
sile ı>anrar ziraatinin ink!ı=afı kAmHen tesholurımuştur. 
temıin edilmiş olacaktır. MUhlm Binaenaleyh Yakın Şarkın 
bir istihsal merkezimiz olan başlıca odun Uıracatçısr Ro
Aksaraydaki bataklrkl~ ku. manya olmaktadır. 

Baş, Diş, Nazla, Grip, Roma~izma 
NeVTalji, kıı-ıklık ve bütün ~ ~nlannızı deri·_} 

El keser. icabında sriinde 3 kase alınabilir. li=:: 
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Sabah 
öğle 

akşam 

Sabah 

öğle 

akşam 

Her yemekten sonra günde 3 defo. dişlerinizi 
muntazaman fırçalayınız 

• ~ ·;.•... ' ,._ .,,.. • ~... .. • ; :::. • t • ,· ••• ' • j • • ' 

İstanbul Koınutanhğı Kurmayından: 
Orcluy~ hnriı.;ten :riiksck iicrclle C'lcktrik ınnkiııist mtn~ı inıtihanl:ı ı 

alıımc:ıktır. istekli olanl.ırın ht:ınlıul K.lığı il Şu!Jcyc ınürac:ıatl;ırı. 
(lOGl:i) 

s;kô.vetlcr: 

Tramvay deposu mu, 
kibrit kutusu mu? 

Tramvay seferlerinin sabahle
yin başladığı ilk dakikadan saat 
sekize kadar Taksim. Fatih, Har. 
biye - Fatih doğru seferlerinin iş
lemediğini bir okuyucumuz gelip 
söyledi. 

Buna hemen inanmadık. Çünkü 
saat sekiz demek vatandaşlardan 
talebe, muallim, işçi gibi bir çok
larının vazifesi başında bulunaca. 
ğı zaman demektir. Böyle bir 
?.amanda Fatihe gitmek için Har. 
biye yahut Taksimde bulunan 
bir kimse muhakkak iki tramvay 
mı qeğiştirmek mecburiyetinde 
kalacaktır? Kaldı ki bu doğru se. 
ferlerin işlemediğinden hiç kim
senin haberi yoktur. 

Vaziyeti tahkik ettik. Meğerse 
doğru imiş .. Yani Taksim - Fa. 
tih, Harbiye • Fatih seferleri se
kize kadar diğer seferlere nisbct
le yü::de bir denecek kadar az 
islcyormu§. Sebebini sorduk? O. 
nu da şöyle söylediler: 

- Bn tramvayların depolan 
Aksaraydadır. Halbuki köprü geç 
açılıyor. Aksaray deposunda bek
leyen tramvaylar köprünün açıl
ma saatine göre depodan hareket 
ettikleri için normal seferler an. 
cak sekizden 60tlra başhyabilir." 

Hayret doğrusu .• Şişlide bulu
nan depo aca:ba tramvaylar için 
değil de kibrit kutuları konmak 
için mi yapılmııtır. 

Talebe pasoları hakkın
da bir tavzih 

Deıılet IJenizyolları Jdareııindtn 
Şii mel:lııbu alılık: 

"~leklcp t:ılelıelerine paso nril
mesiııin .kaldırıldığı gn) rı Yakidir. 

İdaremiz talebe pasosu muame
lesi için senede iki devre tayin el
miş ve hunu Maarif Miirlürlüğiine 
tırhrircn bildirmekle beraber ayrı
ca iskele Ye vapurlara ilanlar as
mak suretilc de otakadarları haber
dar etmiştir. 

nirinci devre; 15 Eylül ili\ 30 
Tc~rinisanidir. nıı devre mekteple
rin açıldığı tarihle kııyıt muamele
sinin kap:ındıiıı tarihi l.ıir ay lnzla
sile lhtiv:ı etmektedir. 

ikinci tlevre; 15 Murt illl 30 ~l:ı
yıstır. llu devre de lıir taraflon 
sa~ fı:.e mevsimini ihtiva ve ılilkr 
tanıflun mekteplerin kapanış t:ırihi. 
ne tc.sııdnr etmcklıleir. 

llununl:ı beraber ev, mektep na
killeri, k:ıyıt muamelesinin geçik
mebi, hastahk Ye buna mümasil 
meşru 'azi) etler ) üzünucn bu dcv
rcl<·r dohilinde paso alanıı:ranların 

nılir:ıC'aatlıırı her 7.amnn için (mek
tep !atıl rlc' resi h:ırid is'nf ve ka
lıul cclilmıştır. Nctckim hil:ım bu
Jan birinci de,·re yani Tcşrini~anl 
sonundan bu~finc k:ı<l~r uç yüzü 
nıı.itcc:l\'İZ t:ılchc pasosu verilmiş 
\'C ' 'rrilegrlmekle hıılunnıuştur.,. 

t'"ara caddesinde 
Kirallk kat 
'le odalar 

\r.kara cadde rnın en r.akın 
lO.,.ta ında. Orhanbey hanında 
ı<at v~ .:>da olarak kırahk ye~leı 

Artındaki il6n büropıt"IO m"r 
'1· oı.ı 

Jllllllll.1 .. m!!!ELB .. lm ..... 

I' KAYIPLAR 
\....~ 

3H senesinde r.cıenlıe\·i ort:ı

ıncktehiııiıı 8 inci sınıfından nldı

ğım 2:i mıınnra 'c 4G/9 s:ıyılı ş:ıha
detmırneıııi z.ı) i ettim. Yenisini çı-

k:ıracağıından eskisinin hükmü 
;)oktur. (30!l0i) 

M:ızhar SaYaşçı 

* * .. 
Tiirkiye f ~ Bankası A. S. inden 

:ılıııış olılıığııııı 3:l!OG - :i3115 nıı

ıııaralı un :ıılct lıissc seneclini zayi 
ettiııı. Yenisini alacağımdan eski
sinin lıiıkıııii yoklıır. 

lstanhııl bclcdi)csi Lfılc Ap:ır. 
tıınanı Xo. 1. Hayri Koyuncu 

• • • 
Türkiye lş D:ınkası A. Ş. den al

mış olduğum 33116 - 331 l!l ıııı

maralı dört adet hisse ~enedini za
) i ettim. Yenisini alac:ığımdan es
kisinin hükmü l oktur. 

1stıınhul helediycsi Lale Ap:ır· 
tıııı:ını No. l. Xadide Koyuncu 

*** Türkiye f ş Hanka~ı A. Ş. den al-
mış oldu~ıırıı 33120 ııunıarah ( 1) 
adet hisse senedini znyi eltim. Ye- ı 
nisinl alacaijıınd:ın eskisinin hük. 
mü yoktur. 

lslanbul beleıliye~i I.iıle Ap:ır
tımanı Xo. 1 Sille) ınan Koyuncu 

.(3090'.!). 

*** 
:.\fakbuz • ·o. I.irn Kuruş. fleranname 

ııumarn~ı 

528593 5488 30 ]!)(j!J(j 

5293G3 !ıl47 98 2Ulii3 
532773 74GO 51 2319:> 
533787 348G 82 2t273 
280850 18MI 14 48239 
~808j2 1181\ G7 -t8:rnı 

50344'.! 2:11 08 422Ci 
3GG:i37 2~ı7 2!l 343511 
442408 4:.ı:ın 3!l 423ill 
288607 il (jj 47:1:;2 
505918 333:; 10 2~ı27fl 

5~Gli01 499:; fı8 27180 
4569!liı 1212 41i 418:l7 
503886 lfilll ;;8 48726 
283769 srn 8G 4G99:! 
282:194 13!13 !lG H31G 
380750 5Ci27 69 40'.!22 
443207 l 199 G~ 38143 
380915 ) 
380949 ) G321 20 40832 
Yııknrıln nuııı:ır:ıl:ırı yn7.ılı m:ık

·huzl:ırı zayi etlik. Yenilerini ıılnc:ı

ğıınızılan eskilerinin lıükınii yok
tur. /'ulak Llıl. Şirketi 

btaııh11l /Je1iııci icra Mcmurl11-
jjı111dmı: 

lleyoğlu Aynalıçeşme Eıııin c:ımi 

m:ıh:ıllt!si !\ohut ~okak 48 de iken 
halen yerleri hilinenıiyeıı Madam 
J.efko Ye Despiııaya hissedarı im· 
luncluğunuz &} nı mahalledeki bir 
b:ıp e\·inizc el Ye dc~er .konma Ta
ponınu tetkik etmek ve lıir diye
ceğiniz \arsa {iç gün i~·inde bildir. 
meniz fdn namınıza çıkarılan 

2i/ l l / 93!l tarihli ve 38/150 sayılı 

cl8"ctiyenin bilıi tebliA iade edil
miş olmasıııdan on gün mehille 
ilanen tchliğine kar:ırgir bulun
makla bir diyeceğiniı vars:ı il:inın· 

elan ıtiharcn bu ıııiidılet için<le dai
reye hilcliriltnrsi ve aksi t:ıkrlircle 
icr:ıya <lc\'anı olıınucağı hildirilir. 

(30903) 

~----~-------------
rııkudur icra lıfrnııırlıığıında11: 
~Iııhcıız olup ııarn\ :ı ~·e,·rilmesinc 

karar \'erilen l:i adet mııhtclir <'İn' 
çe rh'ndfl:ı halı 20/ 121939 S.ılı l(Ünii 
saat 10 da haşlamak ~urcti) le 1'adı· 

ko) undc Koltuk~·ıılıır içinde birinci 
orıtırın:ı sı ıcr:ı kılııı:ıca:, muham
men kı}rııetlrrinin % retmiş lıt>şini 
lmlmadıAı takdirde ikinci arttırıııa
yıı lıırııkılarnl.: 29 12/ 939 <::ıırnıı Jııl

ııiı 1\ nı ~.ı.ıl 'c 't·ı·ılt· ikinci arıtır· 
ıııa lcr:ı kılın w.ığı il:uı olıınıır. 

(30006) 

T.IŞ BANKASI 
1940 küçük cari hesaplar 

ikramiye Planı 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 

1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılacaktır. 

1 

1 
Kumbaralı ı·e k"ttmbara.<Jt:: 1ıcsaıılarında en az elli lirası bu. 

lımanlar kuraya dahil edileceklerdir. 

1940 ikrnm~v,..!eri:-------
1 det 2000 liı'alık = 2000.- lira 
;J 

" 
1000 " - 3000.-

" 6 " 
500 

" - 3000.-
" 12 " 

2;;0 
" - 3000.-

" 40 " 100 .. - 4000.-
" ....... ı;o 37;;0.- .. ,,, 

" " -
210 q-

tt 
_., 

" - 52:SO.-
" 

Türltiye iş Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktir 
mi.ş ~lma::, ayııi ::amanda taliini::i de denemiş ulursımtız. 

D. Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünd.en: 
ı - Yliksek tahsili ikmal elmiş ol:ııılarılan 3:> yaşını geçmeıııış ol· 

mak ve işletme merke1Jcriıniıden öğrenilecek şernil ve cv~arı lı:ıiz hu. 
Junmnk şartile h:ırekct müfcttişi yetişmek iizere mü ob:ıkn ile ınu:wln 
ıniifctıiş alınacaktır. 

2 - l\füsahak:ı: Ankarad:ı D. D. Umum Müdürllik :'ılerl\ezindc 

G/1/!l40 Cumartesi giinfı ;) ııpılac:ıktır. 
3 - hteklilcrin sıhhi mu:ıycnelcri yaptırılmak üzere ınntlüp ''csu

ikle en ııihnyct 4/1/!l IO tarihine kadar H:ıyıılarpaşn, Slrhci, A nk:ıra, 
.\Cyon, lzınir, Adana, Mnlııly:ı, B:ılıke.,ir, Kny.~eri ''e ı:rzunını lşr:tıııc 
)!fülürliiklcrimL~e istidıı ile nıiir:ıca:ıt etmeleri ıliln olııııur.(G480) (10.ıtoı 

* * * 
~luhıımıııcn hl•tlt>li (4!JG100) lir:ı ol:ın 87 k:ılcın hakır lokornolir 

orakİarı ve tcCrrrüatı 29/1:!/19:Hl Cuma günii sanı l~ı le pazarlık U'iulii 
ile :\nkar:ııla iıl:ıre binasında s:ıtın alınacaktır. 

ı\kletlllecek mııkavcleye mevzu teşkil eden malzemenin im:ıli için 
ir.ahellij.li t:ıktlirde ldııre ıniilc:ılıhicle kendi hurdalıkl:ırınıl:ı mevcut tak
riben l'.!O tonu temiz talaş ve i50 tonu ıı:ırç:ı h:ılinde lokonıolir ocıık
lnrı ve ~:ıire glhi demirden nrl hurda lı:ıkır verecektir. 

Ihı işe girmek i c;tıyenlerin tesbit edılcn ({Ünde muayyen saate kııılar 
ı.:anıınıın tııyin ettiği ,·esiknları hamilen Ko~isyon Reisliğinde isbatı 
vücut etmeleri lazımdır. 

Şartnameler Anknr:ııla Malzeme Dairesinde, ve IJayılarp:ışnıl:ı Te-
selliim ,.e Se,·k Şefliitinde 1ıörülelıil i r. Ct 0•81) 

lstanbul Defterdarlığından: 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
l' 1ev~-~· ;: . ~ ırıklık ve bütün P ;;.rılarınızı derh•1 

keser. İcabında ~ünde 3 kase alınabilir 
Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. ~ 
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3~ı0 i\13 
350 :'ıt:J 

800 :'ıl:J 

çı r:ılı çanı tahtası 3,5 :.(X0,15X0,025 
~·mılı çaııı tahtası 3,5:<&X0,18X0,025 
çıralı çnm tahtası 3,5:.fX0,22X0,025 

~ T:ılımin edilen bedeli li9.000 lira olan yukarda yazılı ebat ve e,.51,_ 
yazılı ii~· kalem çanı t:ıht:ısı Askeri Fabrikalar Cmum Müdürliiğu Mer1' 
S:ıtııı:ılııı:ı l\oıııi~yonıınca 27112/!l:ı!l <;:ırşnmb:ı günü sa:ıt 15.30 da pıı~.,. 
tıJ..la ıhnle edilecektir. ilk teminatı 4700 liradır. Şartname 3 lira 45 ~ S 
rıı~ mukabiliııcle komisyondan verilir. lsleklilerin 2490 Ko.h kanunuıı,_ 
,·c 3 üncü nıaılclclcrinıleki ,·rsttik ,.e komisyoncu olmadık1a.rın~ "'e ır 
işle al:"ık:ııl:ır liirc:ırd:ın olılııklnrınn d:ıır Ticaret Ot!:ısı \'esıkasıle l> ıı' 
tikle ııırzl,ur giiıı ,.e sıı:ılle Koıniwondn buhınınal:ırı, beılelln yüzde ol 
liı;ü Lrıııiııal mcktuhu ıııuk:ılıiliıule :ınıın olar:ık Yerileceklir. (10549) 

* * * T:ılııııin eılilcn h<'tleli 70000 lır:ı ol:ın 200 ton kurşun Asker! r·b~ 
k:ılar uınun~ ıııudiirliiğii merkez -::ılın~lma ko~isyon~nea 27/12./939 ~~ 
şoıııb:ı giinu s:ı:ıt 1 i.30 da pazarlıkla ıha le eclılecektır. llk lemınalı 4 ır 
lir:ıdır. Şartname 3 lir:ı 50 kuru, ınuk:ıbilinde komi!lyondan verili~· (f 

trklilerin 2490 numııralı kanunun 2 ve 3 iincü maddelerind~ki vesaık 
1 

komis~·oncu olmadıklarına ,.e hıı i~le alakadar tüccardan olduklar•: 
dair Tic:ıret Odası Yesikasile mezkı'.ır gün ve saatte Komisyonda bulll 
maları. (105500 

ı ıs. Komutanlığı Satınalma Komisyonu illnları 
Amasya g:ırniwnu senelik ihlipcı için aşağıda cins ve miktarı l; 

zıh heııi maddeleri kopalı zarfla satın alınacaktır. Şartnameleri ııer 1
1 .\ınasya piyade :ıl:ıyı s ıı lın:ılıııa komisyonunda görülel>ılir 'faliplcr °' \lu 

Jıiıalarınıl:ı gösterilen larilıılcn bir s:ı:ıt evveline kadar vesika ve rıı~· ~ 
\'akkııl tC'miııatl:ırilc Amasya piy:ııle alayı satınalm:ı komisyonuna te i:ı_-
lir mektuplarını vermeleri. (10(58) 
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. ~ . • -* ıı· 1 K k k" M n v·af ~ ltti JT:ıyıl:ırpn,a Hasl:ılı:ınesı ıçın yuz e ı on o· ·omur e " ,_ı il 
~cr:ıiline ~ürr paz:ırlıkl:ı salın ıılınac:ıkltr • .Münak:ısa~ına 29/12/939 cıı 1 ~ 
~ünii° ~a:ıl 10 ıl:ı haşl:ın:ıc:ık ve aynı günde ih:ıle~i yapılacaktır. tsıe~ ~ 
Jerin lırlli gün \'C s:ınlle Fındıklıda Komutanlık Satın:ılına Komisyonıı ~. 
gelmeleri. (10577) ~ • 

Ankarapalas- lzmir 
TELEFON: (3438) 

ıznıırın eo modern. en temız ve en muntazam aile 
yuvasıdır. Ifonfor, temızlik, ucuzluk noktumdan Ank~ 
ra Palasın fevkınde otel yoktur. 

~ 
8 

Balta liın:ınrnda Kıılelihost:ın namilc marur selıze h:ıhçe~i 250 lirn Banyolu, kaloriferli, müteaddit firışulı old~ğu gi. 
scnrlik icar iizerinılcn uc sene müddetle kiraya verilmek üzere açık bi nt.:fis yemekler veren lokantayı, pa.stah&neyi, ve kı. 
:ırtıırıııay:ı konulmuştur. . . !"aathaneyı bavıdir. 

Senelik icar lıedeli dört taksille ve taksıtler peşlııendır. thnle ~ 
28/ l'.! /!l:l!l Prrşl•ınbc ~iinii s:ıat on tlörttc :ı.filll Enıliık l\fiiıliirliiğiiııık 1 

miite~ckkil koıııl~yoııd:ı y:ıpılae:ıktır. Taliplerin 5i liralık ınuv:ıkkat te-

min:ıtl:ı ınua\'ycn ı;iin Ye s:ı:ıtte komi<ıyonn ınüracanllnrı. Cl02:iQ) -------·---------~----------

lst. P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 l:ıremız iki ~o.lı deniz motorholunurı tekne tiiıniri işi açık eksilt

ınr\ e konıılmu5lur. :Eksiltme l 0/1 / U IO tnrilıine raslln) an <;arşanıhn gu-
1111 ·s .. nt J4,4:J tc B. Postahane hin.ı <; ı lıirinci k:ıll~ P. T. T. l\lüdiirlüğü 
o !:ısındı toplan:ıc:ık Mücllirlük Alını Satım Kornisyonund:ı y:ıpılncaktır. 

K • il hetlelı fı~ıO Jirıı, ınll\·ııl,k:ıl teminat <& J lira 25 kııru5tur. 
'J'uliplerln olb:ıptalıi keşH ve şartnamesini görmek iizcre çıılışm!ı 

giinl t-rinde mezk~r Muıl!ırlıık idari kalem Je,·aıım kıoı:mına. eksiltme giln 
\l' s.ıntiııclr ık nıll\:ık',at tem'n:ıt makhuzu ve lıu gihi isleri y·ıırnıukl ı 
olılıı~ıınn rl ıir hir m:ık:ııntl.ın elinde mevcut olması lfı:r.ını ~elen vesika 

ile koıııi~yoıııı nı'iiracnall:ırı. (10600, 

Belediye Sular idaresinden: 
- " " 1 ") • ı · . . . . 1411 

Tak~iın suyu salerilerinde görulcn çokun u erııı amırı ıcın •'f' 
939 llan itibaren bu suların d6rt giin kesileceiti ilan edilmişti. Ame1'.;rı 
sırao;ında galerinin daha başka noktalarının da !Amire muhtaç old ~ 
giirülmüş olclu~undan bunların onarılması için 15 gün kadar rak;o
sulnrının nöbetle nrilmesi ıarurrli h!lsıl olduğu il:in olunur. Bu s'1 

Terkos suyu lir allkıısı yoktur. (1054~ 
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