
~~nsız cumlturreiSINuman 
•nemencioğlunu kabul etU 

HERYERDE 3 KURUS iranda memurlara m~hsus 
spor klUpleri açtiuı 

P.n.1 22 (A.A.) - Cumhurreisi, _dün öğle. 
~ 90nra, Türkiye Hariciye Umumi Katibi Bil
~ Elçi Numan Mcnemcncioğlu'nu kabul et. 
-.,qr, 

Tahran, 22 (A.A.) - Spor harelcetlerini 
teşvik maksadiyle lran nezaretleri ve diğer rea. 
mi devair, resmi memurlara mahsus klüpler aç. 
:nıılard:r. Bu ktüplerin emrine antrenman ve 
oyun sahaları tahsis edilecektir. Maarif Nezare
ti. klüpJcrc talim heyeti temin edecektir. 

. _Diğer ,,taraftan. Hariciye Müsteşarı B. 
~· Diger taraftan, Hariciye Müsteşarı B. 
~tier de Ribes, Birletik Amerikanın Pa
l'it Büyük E1çisi B. Bullitt'i l<abul etmiştir. 
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K orkunç soğuklar karşısında - - -
R lYl s kotaDaro 
lıirkaç nok tada 30 k ilo-

metre geri çekildiler 
1000 gönüllüden mürekkep ilk 

İsveç kafi lesi yola çıktı 

_.İltlere e.!fr aü.1en Rus asker'leri (Fin'Ttmdivcı ha; bine aair ilk gelen ~· resim:de Finlerin uir 
aldığı askerlcr'le beraber tankhırdan biri de görülmektedir.) 

• Helıinki, 22 (A.A.) - Reuter : doğru bir çevirme hareketi yap. 

lkar l• ıe ·ıktısadl Rus ordusunun kıamı külliai, Sat. makta idi. Ruılar bu hareketi ta

mücadele 
Yazan: ASIM US 

~~e~~ 
adliye ve zabıta kuvvetlerine 
çaat etmiyor; bilakis dev. 
bu nevi inzibati ve cezai va. 

L"~u. .. -. ikinci plana bırakıyor. 

diki halde ihtikar mevzuu o. 
• aöze çarpan eıyadan her bi
lçin milli bankalar, yahut dev. 
ls:ontrolü altında olan diier v•· 

piyaıacla ki.fi miktarda 
~· getinnek istiyor ve 

.......... oi-_ 

layr istinat noktası olarak, üç mamlıyabilselerdi tehlike milthit 
. gündenberi Kehijarvi ve Kemik'e (Devamı 5 incide) 

Göbelsin noel nutku 
a bOyUk tiır mı tet olara kalmı
yacağız, yahut galip geleceğiz .. 

Loadra, ~ (A.A.) - Rcutcr 1 harpte olduğumuzdur. Yegı\ne 
B. Göbels, Noelin yaklaşması mUhim vakıa budur. DUnyanın 
mUnasebetlyle Derlinde yapı· bUtUn plUtokraslsl sosyalist o· 
lan bir toplantı esnasında irat lan Almanya ile harbctmek l
ettlği nutukta ezcümle şöyle çin birleşmiştir ve bu milleti 
demiştir: imha edeceğini ummaktadır. 

Milletimizi tarihte bir asır- PIUtokrnsi ve kapitalizm 
lık devreyi kapayarak yeni bir devletleri bize 1:ılma karşı ol
devreyl açmak suretlle hayatı muşlardır. Hasımlarımızı is· 
bJr ehemmiyeti haiz olacak bir tlhfaf etmiyoruz. Çünkü on la
A.kibcte götürecek olan harp, r~n kaynakları mevcut olduğu
blr prestij harbi değil, bir esas nu biliyoruz. Fakat onlar 90 
harbidir. Yn büyük bir millet milyon nüfuslu devlet tarafın· 
olarak kalmıyacağız, yahut dan ezUeceklerdlr. DUşmanla
galip geleceğiz. rımızm bUyUk Umldl, Alman 

Harbi kimin istediğini anla- milletini FUhrerden ayır.mak
:malc hakikaten mühim bir şey tır. Fakat buna nslA muvaffak 
değildir. Harbi lngillz mtıleti· olamıyacaklardır. Noeli daima 
nln mi yoksa Fransız mlllctl- zaferin mübeşşiri olmuş ~lan 
nln mi istemiş olduğunu bil- derin bir imanla tcsit edıyo· 
mek neye yarayablltr? Vakıa, ruz. 

Diitt ~ehri mize ycı!rz11 ft ~araa Tstcnrbııl so&1cra" 

Karadenizde 
iki şilep battı 

Kömür getiren 1 ürk şilebinin 
kaptanı ile 2 ttiyf ası boğuldu 
Marmara ve Karadenizdeki diğer kazalc.r 
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İnönü Ankara 
Halkevinde 

Oamşma komıtesinin 
içtimama riyaset etti 
Anlo!ıra, 22 ( A.A.) - Re. 

isicumhur 1nönil bugiln sa. 
at 11 de halkevine gelerek 
Halkevleri danışma komite. 
sinin içtimama riyaset bu. 
yurmuşlardır. 

Milli Şef, bu toplantıda hal. 
kevlerinin bugUne kadar olan 
çalışma tarzlannı ve elde edi. 
len neticeleri tetkik eylemiış. 
ler ve evlerin bundan sonra. 
ki mesaileri için yeni direk. 
tifler vermişlerdir. 

IMUUl 1111111111J11111111111111111111111111111 
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ranketm evzuu 
* * ............... 

Kadınlarımız az mı çahşıyorlar 

Hilmi Zıyanın fikirlerı 

1

- EYiade ~tan ve çocuiıına bakan kaclmr ·::: ... :ü:::~·J 
aclclebnİyebiliria? Bb:de çah!m•Y•n kadın ufak bir ekaeriyeti teı- i 
~:::= .. ~::::.:admdır, (Yamı 3 üncüde) i 

''Dolmuşa,, 
taksilerin 
Durak yerleri 
teshil edildi 

Taksi otomobillerinin "Dol. 
muş" a müfteri tapmalarına be· 
lediyece müsaade edildiğini dün 
yazmrıtık. 

Bu taksilerin duracakları yer· 
tere " Dolmut taksi durağı" lev. 
haları asılacaktır. Bu levhalar ha. 
zırlanmaktadır. Eminönündeki 
durak diğer taksilerin yanın.da o. 
lacak, bur.Jda ancak 25 .araba du. 
rabilcccktir. Bir araba çıktıkça 
yerine bir baJka:sr girebilecektir. 

Karaköy durağı da Kredi Liyo
ne bankasmın sokağında olacak
tır. Motörlü kara nakil vasıtaları 
cemiyeti reisi Hakkı dün altıncı 
şube miidürüylc birlikte Karaköy. 
de tetkikat yaparak burasını mu.. 
vafık bulmuşlardır. Taksim dura. 
ğt Standar benrin deposu b.rft. 
sında olacaktır. Şiılide Tramvay 
durağı civandır. 

Dünden itibaren otO"nObiltcrin 
dolmuı yapmalann-a müsaade ve
rilmiştir. Yakında F.minönil ·Ak. 
saray, Eminönü • Karaköv ara. 
sında da taksilerin dolmuşa 
mütteri taırmalanna btn •erile. 
cektir. Ancak bu, yeni hatlardan 
alınacak neticeden eoma bt't o
larak belli olacaktır. 

GünleTin Pefinclen: 

Gemiden sonra 
kumandanın intiharı 

Bir gün eliniı.e akrep denilen 
zehirli bir hayvan ~ bir
denbire ku..vvetli bir darbe ile 
bunu öldürmeyiniz. Ateş çembe. 
ri adı verilen 111 tecrüıbeyi ya.. 
p,nız: Bir~ ateşten bir dal. 
re çizilir, ve bu dainmin orta. 
sına bir akrep konursa bu ze
hirli hayvan bir ileriye, bir ge. 
riye gider, ateşten ~ ta. 
mas ettikçe geriye çekilir, Bu 
hareketi ileriye geriye olduğu 
gibi sağa ve sola da tekru e. 
der. Fakat sağa sola, ileriye ge. 
riye gidip gelmelerden sonra L 
te.~ <'.emberinden dışarıya ıÇlkıp 
kurtulamıvacajbnı anlayınca 
hayvan kuyru~u çevirerek 
kendi kendini sokar ve zehir. 
ler; bu suretle intihar eder. 

Montevideo'da Gra.f Von Spee 
Alman cep krtıvaz.örünün lıigi. 
liz kruvazörlerinin ateş çemberi 
içerisine düştükten sonra intl 
harı da tmkı akrebin intihr. rma 
benziyor. Fakat harp gemisini 
batıran kumandanın karaya çık. 
tıktan sonra kendi kendini de 
öldürmesi intihar hadisesini da 
ha ziyade manalandınyor ve 
cep kruvuörü kumanıdanmm 
sonradan kendi dahi .ph1an in 
tihara karar vermekle lngili7 
kruvuıörteri>e ı;a.rpJllL!'&k ~t. 

ma.k fınatmı bçmn11 · ·dan dokyr D..Xmet ""*dll' e 
~. ,, ... Kwıl9• 
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r işaretle~ 1 

R=~arp mı? 
S ı!h mü? 

Hnrb:a dörcii!ııcü ayı içindcyiZt 
~:nıuı zn.:...:ın •ııln tı-a..§üb.ıü51 .... ~
dcn b:ı.h .. euıuyor. I .. ıt~..:.im b.w 
:r d,/OÜU' N od münnsd.1etiyle Pa. 
p:ı.nr:ı muhnri,Jeri &;.ılha cb.vet 
ec:eccğini bild :-iyorlar. 

M u~nrc!Je..,i!ı b"i-lailığı yerde, 
an çok konuş.ıfacall mevzu tiıp
hc<z ı:ulhtur. Bu, ıılılıntın in. 
san lı:ıst.ı Lw çc1' kı; ı;;et!i ba 
;•y clc:!ueuna i-.h-ô.!l .t:~esi, laı 
ı:ıcvs.imirüı )'tln batırbtmosı 
ncvindC';l bir şeydir. 

1 !arp aultıuo haıretini her ~n 
~ir:u: daha bisa~ttiriyor. &..itun 
~n aa;..ı ~J m~ipL:r~ cl
. "d:n cllitceycr. Bitar.ı.'loır lii. 

• .:a~z sc:rd~cri b:C- br.ı:-bin ta• 
tırnln ne l;ndar emen ti:!ceo.İl'ae 
o ! .. ndia" çok ~.ahtiyar olacaklarını 
ta: min etm:k~e(&ÜLr. 

Fa!:nt nmi::ni arzulu ne olursa 
")},un, 5Ulhun nimeti ne kadar 
iıyı.ik oluraa o sun, bu arzı.ılar, 

w nimedn lcueti na kadar ilo. 
niize cciilirae edJsin ıulb imnınL 
n~ lıDTU~ beniz kolay değil
dir. 

Çünkü bizatihi harp, harp. 
fe:n daha kolü olduğuna kanaat 
edi.t.n ~ir devri n~yete erdir
me!; i~n ltabcl ouın.İ§ bir hııld:r. 
H::-...11taı dclıa kötü olm bir ınlh 
hr!'n:? r-.:hnrct verml!k istey212ler 
ı~ lesi= ki bu horbin iyi bir ıulh 
nch~si vcrm.arn:sini i&temekte.. 
di .. lcr. Anca" b:.ı aulhu..-ı f&I:"&.. 
nr.:, pronıifferini muharebenin 
talıi tayin e<ler. 

~~-1!" ıclh c!cvrindc ileri IÜrii· 
J:n m::::leclnr, pre:Wplcr harp 
~~\Ti:ıtlc de W'~:.ı truii ibm'.h. 
'1e rni.Y.r-Air olr.ından t*rar edi
Jec~k olana vaziyet bir adım hi.. 
le ileri ntıJmıı sayılmaz. 

llugi.tn A vrupada dolaşan ıulh 
rö::kri bö,;.-!e bir YUİyctin Jaudu. 
~~ i~&lo.:ir. 

n:ı nn·h .. rp hran Aeust~an 
•on g-:lnü söyledik1m sözlerden 
cayd r.nc:ık büvııiıc hicüıe1cr cere
rnn etmif ~c~lılir. 

V :ıkıa dürt aym ne ol dulunu 
ve mil:c~le.-in h:ıya~na neye r.ıat 
oltlufunu herkes t:ilir. Fak:ıt 
d'.:rt aylık bir devre büyük osko. 
:ri, il;tı:z:di hnrcketlcr netice ver· 
medcn insanlnn sulh" scm~dc. 
ıocz. 

iki tar.ıfı prc .. •uiptariaclsn vaz. 
:goç!rccok &mil harl>in maddi te. 
Z:.hiirbri ve neticeleridlr, yani 
ıy i'<tıs:ıdi büvük nı:sülameHcrlc 
l:~ıiap.tk )ahut da c~!:ıebrüc 
b:.iyfüt inbizmnlcır, znferler elcle 
e~~-= Jq•.r.r.d"T. 
Hımüz bu vtl%İyetlerden uzak 

f,ulı.m®ğ-umU2a g\ire ıulh '1ı::mt· 

b.ini yi:z:!~ yüz lu.fomıı.:clan ~
k"lnrA.-n3!dn b:?ra~ ''sl!lh'' u 
ıncvııimıiz tclaWü edebiliriz. 

C:m!.ü nr.ıbı :d:ı·atmın tayini 
iı~ nihllyct rıilahıı terbd-mler, 
L_ r=!abm g2li;> veya ır.al;lüp ve
Te"E':ri ccticcvc BÖrc boyun eğe
cdclcrdir. Dövüşmeler hızını al. 
m d.:ı:ı bir sulh yapı!ırsa ~ an. 
e~ bir rcü!.:ırc.h~ olLT. Di~tt 
!ı~lcr~ bir ır.ttl:atldeme nziEe. 
sir.i gerin-. 

' Hic ol~z~ dev2m!ı bir ıuret. 
le H; sulba kavuşmak iç:n hu· 
ı ~:ı ltc:JUi icapl:ırmı orbya atca-
91 ;~zn:-~r. 

On:ı:ı i~ {m.rill!tc snll-tt11 ••· 
TC! harpler b::kl,..mclt la:zmıdır. 

SADRtERTEM 

!Yirmi yıl cvvc!~d Vnkıt ... -........................................ . 
23 - 1~ • 1919 

Yumur~a fiyatı 
J!lrkaç giln e\"vcline kııd:ır t:mc-ıi 

1j,5 - S kuruşa kaıl:ır s:ıtılm:ıkta 
l"n yumurın hirdcnblrc fi,!"> kuruşa 

~ rl:ımı$, m:ıhallc IJnkknllıırı fiyatı 

ye lı~·e çık:ırnııştır. Pfrcl c L:lllli· 
)'elli nıi:;tJrıb Sc\•!:iyııt yuxulr.ıası· 

Jıın huna sclıop olduL-;ınu ö;:?rcndik. 
l1ııv:ıylcl ~rur!l·c•lcn olnn ·mn11r-
1:111•n lhr:ıcın'I mli'l:tnde edllmemesi 
.tıu-;u~u.,n hill\(ımetin mızıırı dıkka· 

füıi celhcderiz. 

m ':•ımart~. ı Pazar t 
'l3 • Ka..,. 2.4 •. K4n. 

'"" <:( 12 Zı .... Je ı •s l\lıt:ıdc ı 
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Vapmsuzluk 
s;kınt:sı 

1-\ıtdeniz li~n1nlartn· 
da ınalıar birik i 

Vapursuzluk sıkıntısı Karade. 
n: ı limanlarından sonra Akde. 
ni: li~'ll.mn:!a da ~!am.ıgtır. 
ıs· :enderun, Pnyns, Antalya "·e 
İ% rjre lcad:ır li.itü..11 diğer liı:r.an. 
la ·da mcvsi:n dolnyısiyle harice 
gi. nderilmek üzere hazırlaT.an ih. 
n :at malları vapur bulur.ama:na. 
sı yUzü::.d:.n i*:l::len:!e yığılı kal. 
m §!ır. lı:il.ır.ıhle Vckfil::tine ya. 
p. lan r:ıiir:ı.c:ıatlnr üzerine Ve'!:~. 
le t deniz ycUarrna bu işe knt'i 
b' r çare bu1unınasını bildirmi~ 
ti·. 

ll:iarc de, eli:ıdel:i vapurlar ka. 
fi olmadığından hari~ten vapur 
k'ralamağa ve bu mcllan, bu bu. 
•ı si vap:.ırlarla r ..... J:]ctmeğe karar 
v.:rm.i§tir. 

Ul: clarak Yell:encit:re rut S:ım. 
san vapur:ınun kiralanmas1 için 
n üzakerelere başlanmıştır. Va • 
p ırlar birkaç ~üne kadar derhal 
1-. \tdcniz limanlarına b.us;.ı~t yüh 
s ferleri yap::caktlr. ileride Ine. 
b ılu ve Ciğer Karaecniz limanla. 
r ndcld mtlları tuk!.1 için de di. 
ğ !r bir vapur kiralanacalrtır. 

B,ir nahiye müdürü 
ile knn1is9rin davas~ 

,,Necipbey bağından 
nıuhabbet kuşu temin 
edilmeyince ••. ,, 

Asliye birinci ceza mahkemesi 
C:ün eski Trabya kar&kolu ko:ni· 
ı ~r ml!;ı,-i."li P.' asan Basri Tanrıö. 
'er ile Yeni köy nahiye müdürü 
bir gün Trabj·a karal:olu."la tefti. 
ş: gitmif, komiser muavini orada 
bulamamıştır. Nabiye n:üdiirli 
l.ıu vaziyeti t~ftiş dc!t.!rine y<ızar. 
ke:ı komi~r muavini içeri girmi~ 
ve nııhiye mUdUrl!nUn elinden 
<~cfteri kaparak almrs, kaoıları 
Lapattırarak, ker.dfoinfn mevkuf 
<•lduğunu söylemiş ve polis Şaki. 
ı e bir doktor çağu·tt:r:ır~k: 

.,_ B!!n~"l' ağnnı muayene et· 
tirin t demi§ tir. 

N:ıl:iyc ctidUril bu hal kı:ırşı· 
:unda k:ıym<ı!camlrya telefon et. 
ıneğe kalk?şmış, f~·tat Hasan Bas. 
ri bırakmamış, a!ıizenin b;r par. 
çası onun, bir p:ır~sı da miliiye 
-n~UUrünün elince kaln:11ttr, 

Bun:!:ın &0nra bir oclaya kapat. 
tırıla,., nalı:ye mü3ürü sol:al:ta~ 
bir ÇÖJ>iÜYil çaeutarak kenditine 
bir kfl.!"t vermiş ve baş!tomiseri 
telefoma çağırtarak kendisini kur
tarmıştır. 

DUooü cel&ede fahİtler dinle
nilmiş ve nahiye müdür.i de va. 
knyı L'llatr.ı:;tır. 

Komitıer mu3·fi.ni ise lıa!:a:-ct 
etmecHğ;:U, n~~!ye ır.fülürünün 
Rumeli.."'isan hri':kolunda iken 
kendisine, birisini ;gönttercre!c, 
"Necipbey bağınc1an'' bir ç'.ft 
muh::.bbct bı;u btett!f:rirri, kendi. 
slnin de muvafakat etmcl:liğinden 
muğl>:?r o!~u~n:.1 ve b:.ın:.ı intL 
ka"l'l i;i.n yaptığım söylemi~tir. 

Muhakeme diğer şr.hitler için 
kalmı~tır. 

Ekmekleri kağ!tb.ra 
sannıyan fırıncılar 

Belec!:ye daimi e.-.cUmeninin 
k<lrı:ın mucibince, fırıncılar ek. 
mekleri l:lii!•da sararak satJ:!\ltk 
necburiyctiadedirl~r. Fakat d:.in. 
ya v!.!iyetln!n lmn~ı':l:~ı yU:t:n. 
d~n cloj;'ln l:f ı:..t s-"ınt•sı e"::n"k 
çH~rin hu ta;J•ı..ütt~ri.,i yerlerine 
~etil'Ple(';~ imk:tn brrnkmadı~ın . 
lan belediye blrcok fırıncılara 
~e'l"nfor l:~m!ş ve bu fmn~ı~nr de 
'>iriaci sulh ceza m~hl:e:nesine 
'l:lşvurnrzk: 

- Harp çıl:tığınt?cnberl kfiğ t 
'ml:ı:""tvorn~ ki. ,.,,..,,cH eri r::-rı:ı. 

'ım. Çar:ı:iz kaldlk." d:ınl~l:r. 
lir . 
BH~ci suttı ce=n h~iıni Re~:1 

13tireti t.etk~ etr.ektdir. 

B2r ~o!~r tev!df etlHdi 
Tfl..,':><ı·•e Mfir.-:.re r.•ııne.a c1 ı· 

•·uır .da .r!r J17fi.., I "'~'"' 't öl iilr ·n 
\:>för 1!" ... -..-... t Nuri dt':1 nciiivt •(! 

veri1 ofa, U:lm:d :ı•üh c::ı:ı htti
minin kao-ariyle ~klf o.iilaıÇtir. 

Ticaret Vekili dUn de 
tetkif<lerine devam etti 

Çuval ve çıvi tüccarlarınm da birlik 
yapmalarma müsaad a edildi 

Ticaret Vekili Nazmi Topçu. f cak ve hnlkıı da ucuza satılac.ık. 
oğlu dün de tetkiklerine devam tır. 
et .. 1iştir. Vel:il sabah saat 9.30 Kundı.:racı1ara da akrcditlf 
Ja nuntaka tic:u.!t müdilrlü~lbe vcr:lcc:k 
gelerek tegkilat bUrolarını gezmiı 
ve memurlarla l:onı:gmu~tur. Bu 
su ada kahve şi,·keti müuürU Az. 
mi ile İt:ıJ} an b:ınkası müdürü, 
Vekili ziy<lret ctmişleı·dir. • 

Vekil Ciğlec1cn s(',:ıra da ticaret 
müdüriyetinde meşgul olmuştur. 
Çiviciler, çaycılar ti:::aret miidür. 
lülüne gelerek aralarında kura. 
ctklan birL.k esa:ıl:ırmı kcrarlaş.. 
tırd~Jarı:11 bJdirmi§lcrdir. 

N:::zmi Tcpçuoğlu çuvakılarla 
çivi tüccarları.,ın da aralarında 
birlik kurm:ılannı kabul ctmi§. 
tir. 

Hariçten malları bütün tüccar. 
lar na=r.ına bu birlikler getirecek 
ve vekfilet!n kontrolüyle ı:ınlh!ra 
non:ıal bir k~r ilave cı:lildikten 
sonra memleketin her tarafınÇa 
aynı fiyatla mal satılacaktır. Böy. 
lelikle ihtikarın tm:am:.n önüne 
geçilecektir. Çünl:ü b!rliklcrin 
kontrolü kolay olacaktır. 

H:ı'?>er aldrğur.ıza göre tl~ret 
vekaleti ileride bütil.'1 ithalatçıla. 
rı bu şekilde birlikler halinde te~ 
kilatlandırac:aktır. 

Tüccarlar smıflanna göre bu 
birliklere aza olacaklardır. Böy. 
l:lilde bütib ithalat maddeleri 
toptan getiri!eceği i~ln hem r.ıas. 
raflar a"-alacatc ve hem de mallar 
yerlerinde daha ucuza almacak. 
tır. Böylelikle ithalat eşyaları 
mcmle:::te da.lıa ucuza mal ola.. 

Diğer taraftP.n haber aldıfımı. 
z: göre Ticaret Vekili, kurrt:ura. 
cı esnafının da hnriçtca çiğ deri 
g. füebilmesi için akreditif açtır. 
m1ğı kabul et:::?i~rlr. Böylelikle 
es ıaf fabrikatörlerin elinden kur. 
ta rıltnrş cl<:ca1ctır. 

Piya:ıada fiyatlar ucuzluyor 
Ticaret Ve1-:'..linin aldı~ı tcd. 

birJ.~r üzerine piyaı:ada fiy:ıthrı 
çc k yükselmiş olan birçck m:ıcr.le. 
ler şi:r.-didcn ucuzla:nağa oo~la. 
mıştır. 

Çay fiyatbn da bazı miler.sese. 
lcrde dün yfü:de 10 kadar eksik 
fi vatla satılmağa başlanmıştır. 
Bilhassa hariçten mal getir!lme. 
sinin kolaylaştınlm:ısı ve ithalat. 
çılara akrec!itlf açıl-ası bu yolda 
çok müc,sir clmu•tur. 

Deri fivatlan da dil!ımüştür. 
Yerli c;iğ derilerde yüzde yirmi 
ve köselclerd~ yü::de 10 ucuzla. 
ma vardır. Bu fiynt dü<ime!erl 
piyasada b:.iyü'~ bir memJ"univet 
ve her tarafta ilerideki vaziyetler 
içirı itimat uvanclınnıştır. 

tlzerlerin~ ihtikar olan mani. 
fatura ve diğer maddeJ:rde de 
fiyat dilşUklü~U vard•r. YP.'·rn bir 
zae.anda bilhPesa yeni IT'a11ar r,c. 
lince oivasanın ncrmal bir vazi. 
yete gireceği muhakkak ~örill. 
mektedir. Ticaret Vekili Nazmi 
Topçuoğlu yarın Ankaraya dö. 
necektir. 

İ...:!nci Aiiırceza rnahk?mesinde bir h~--l;•e 
-----------------------------------------------
Kardeşini öldürmek 
istiyen tapu memuru 

Geçen sene Edirnckapı barL 
cinde bir yar~lama hidisesi ol. 
muş, tapu ve kadastro memurla. 
rınd2n Bahri Bayam kardeşi 
Vehbiyi öl<!ürmck ı.a::tiyle yara. 
lam:çtı. 

Va!;anın seb:bi, Bahri Baya. 
mm kar desi V eh binin kansına 
fi~ık olmasıydı. B~hri her şeyi 
gözüne nlı:ırak kardeşinin kansı 
Memnuncye ilanı aık et:ni~ ve 
rr.u!:abele görmeyince her zaman 
mektuplu yazmağa ba~laı:u,t:r. 

Ni!tnyet Y..'!ernune bir gün bık. 
mış ve işi Vcbbive açarak, buna 
bir nihayet vermesini söylemiş: 
Vehbi de bir gün ağabey .. irıi ko. 
nuşmak üzere Diimel:apı harici. 
ne ~ötilr.nüştü. 

Uz:ıl:tan görcnler..n L"llattıkla. 
rrna göre iki kardeş hızlı hr~lı ko. 
nuşarak yürilrler!tcn Bahri bir. 
denbire tabancasını çekmiş ve 
kardeşinin üzerine at:§ etmiıtir. 

Yd:!.la."ltr .. ım~ı mfüenl:ıp cb. 
net alfümi gösteren Bı:hrl t:bbı. 
adliye sevkertil-ni,, yaoıhn milt'l· 
hede sonunda cezaya ta:n eMiyct. 
ti olüuğu anlaşılarak ikinci ağır 

ceza mahkemesine verilmişti. Bu 
vakanın muhakemesine dün baş. 
lanmıştır. 

Celse açılmca çok sinirli ve l. 
sabi görünen Bah:i Bsyam, mah. 
keme reisine s2londa bulum:ın 
kardcşinh karısı Memnunenin dı. 
?1'I çıkarılmasını istemiş, bunun 
imkansız olduğu söyknince bir. 
denbire yanında davacı mevkiin. 
de buluna:ı kardc:bin üzerbe a. 
nlarzit bo~zma sanJmışttr. Kcn. 
disini bekleyen jandarma ayır. 
mak üzere atılmış, bu sefer Bııh. 
ri jandarmayı yakalıyank elinde. 
ki tüfeği almaya te~#.lis ettriı;:. 
mübacıir İbnhimin elini ısırmış 
ve polis Saidin de üzerine hücum 
etmiştir. 

Mahkeme salonu bu sırada kar. 
rnakarışrk olmuş ve Ml': dı!)3rı 
ka~mnfa b:ı~l:ını~ttr. Nihıyet 
~~!il~de zaptedilen sudu, 'mah. 
kemenin mahiyetini ihtal ve 
vazi~e halirt fo b~lt:tıl..'l m:r:ıurla. 
ra tcc.:ıvüz ı;;ui-;.ından r<ıl. ':ır.da hir 
-::ıbıt tutularclc cürırıü mc!ıjhut 
:nahkemesine vcrilmi~tlr. 

j l<ISA HABERLER 1 ·· 
Şch'rde: r do.:tru gidiş yolunu tokip etmlyc-

rek hııvuı etrarındıın dolıış:ırak yol. 
* V:ıli ve Belediye Reisi Dok• l:ırın:ı devam edcceklcrdır. 

lor LCıtfi Kırdıır dün sabah tram· ı Jıf em!ehette: 
vay idıırcslne giderek tramvay sc· ı 
ferlerinin tanzimi lşinı h:ı1<ik et- * l\:ış k:ıZJsının füılkan m:hb•c· 
nuşıır. sinde postıı tut bekçilerinden Mus· 

t:· Dcledl)·e tsı:ınbul tcbrinin taranın bnhceslndc kClı;ük mlk)'as-
im:ır pl!'ınını lnbcalrlp para ile ta bir derine bulunmuştur. 
,ıallrn s:ıtacuktır. 1 * lımlrdc öz anası fünnıııı pa . 

* Belt'diycce tesisine kurar ve. rnsınıı tıımnnn öldüren ScyCelllnln 
rilcn halk huıııaııılımnd:ın blrı lla· id:ııııı blcnnılştir. Karar gelecek 
lul, ılığerl Kasımpaşııdı gelzcek ay ayın 24 Clndc verilecc!:tlr. 
uı;ıl:ıcal:tır. l * Uığada 21 Eğitmen o:.:uıu daha 

* lkhciteşrin ayınd:ı şehrimizde acılınıştır. 
::!2 y:ın~ın, 2 cinaycı, ::!Ou :>Aı .ıo,ıu ' · ı * Tuı;urrur ve lktısnt Haftası mü 
:.:!i yonkesirilik valc:ı!>ı olm11~tur.. na<;ehctlyle J<oııında konreranslar 

* Birlacitcş:-ln ayında scryisc~er verilmiş G:m ol:ulunda iki m8sı· 
tolimı:lıt:ımeslne nykırı h:ırekct e· ·ı mcre te~I:> edHmlşllr •• 
ılcn 5?J kişi cezalnndırılmı~tır. . * lkı hafla içinde alıcıların faz· 

* ı.sncf lıııstehancslnln ~nışlc- t:ıl!i;ına r:ığının tlitün satışları il•· 
al:n:?si için csn:ırtnrııı :ırekrındo t yet nğır rıımı~tır. 19J8 UHQnlcrln. 
50 IJln lira lo!'}l:Jmıılıırınn vilayetçe ,ten de mülılm mlkhırd:ı satış yapıl· 
-nüsn:ıde edilmiştir.. 1 mı;tır. Yeni ve eıkl tütünler 11 .. ı-. 

* Son ciinlercle Jlns~ö~·c 17, Fe- , rindcki fiyat 45 Jcn 65 e kndıırclır 
nere 5, Bii3'il!=dercye 2 so!rnk l~m- 1 Dün ol;ş:ımn ':•dar n .. ıeı:ı m•nlal:a
bnsı tcılalınll,'!Jr. t>!ııtl:ı t.3G:>.ooo. Milhtıı 350 bin. 

* Fııtlhe ait.ıuek üzere Dryaııt· , Fctlıiycdc lSJ bin, Dodrl1mda 2GO 
lan sı:~ecek troınva)'lar şimdlki • l>in kilo tiitun :;ntılmıştır. 

Öğle paydos 
farında 

(ahvelere giden lale 
beler cezalandınlacak 

Li9e ve orta okullarda yem der .. 
yılı baııııri:ın itib:ıren tatlıil< e:iil. 
meğe başlanan yem tedrisat re • 
jimi dolayısi!e tale~nin hariçtr 
\eçen saatleri p?k azalmış bulun· 
maktadır. 

Fakat. buna ra~en bazı ta,!'. 
..!lerin "aat 1 den 14.30 a kadaı 

\>erilen yemelc p:ıy ·~starında. va • 
atlerin! · bir kıs.."llınt ka~vele:-:J· 

:>yun oynam3kla ~eçirdikleri ya 
pılan t.?!tişler neticeJin::fe t~bit e
-lllmi.::.tir. 

Talebeler. sa:it 14.30 a kada• 
1<ahve::le ta,•la ve m'Jht~lif kağıı 

oyunları oynadıktan sonra okul& 
1itmektedirler. 

Bu tale~ler, bilha~a klhvelerr 
yakın bulunan okul tale~~lerl a 
:-asmtlandır. 

İstanbul Maarif Müdürlüğü 
vaziyeti gö::ö:ıünde tutarak derha' 
~kul idarelerile temasa ge;:ni~ • 
tir. 

Okul idarelerinden seçilecek Bit 
·etmenler sık sık p:ıy:los sa'.ltle • 
rinde ka!wtleri kontrol ve ralt!a 
d ık!an talebeleri teshil edecek • 
'erdir. 

Kahvede oturduğu teshit eiilen 
talebeler. o!tul inııbat m?Cfölm 
:nrafından cezalandırılaca!<Iardrr. 

Keyfiyet aynı zamanda velileri· 
ne de tebliğ edilecektir. 
~ 

l'!:ıarif Vekaleti teft:f 
heyeti reisi geldi 

Maarif Vekilliği teftiş heyeti rei. 
si Bay Cevat Ankuadan tehri • 
ml:e gelmiştir. Bav Ce.at ts. 
'tanbuldıı umumi mllfettişlerle te· 

mas etmekte ve yeni tedrisat 
sisteminin verimleri etrafında 

elde edilen neticeleri tetkik et. 
mektedir. 

Umurr.t müfetti~lerin yeni ted· 
risat hakkında verdikleri rapor. 
tar müsbettir. 

Ecnebi mekteplerine alı· 
naack talce:blerin yaşı 
Bazı ccnE"bl okul talimatna. 

melerinde okula kabul edilecek 
tale.!>e!cr içın va.s haddi tesbit 
edilmemiştir. Bu yüzden b;rta. 
'ctm lrarır•!,.1•1·lar ('lmR 1xtı:ı dır. 
~anrif Vetci!Jivinin veni emri. 
ne göre, ecnebi okulalnna ka. 
bul edilecek talcbe!lin vaşları 
'"e3mt o~ul niz:ı1!lnarN•'!inde tat. 
b!k eC' 11cn vaş 1'n11~Hrr'"S u•1. 
;ı•n otq ,.,. "br. tlk o1<u1 <'OcuPıı 
t6 va.c;Jna karlıı.r orta tahsfni ik. 
nal etmiş bulunacaktır. 

Devlet MatbaaR1rJn 
basım ; .. 1cri tetkik 

etl1lcee!< 
Devlet matbaasının muhtelit ba· 

J:m il310ri etrafında tetkikat yaı). 
mak Uzere maıırif vekil:lif D'frf· 
yat işleri direktörü Day Faik Re. 
şid Ankaradn.n fehrim.ize ıelmi.t· 

Ur. 

o 

Haseki hastıınesinin 
4CJ üncü yılı 

H:ısekl hastaneslnln kurulı.:ıu· 

nun dört yUzllncll yıldönllmU mil. 
naacbeUle lSnUmllzdcld punrtcsl 
gUnU aaat 11 de hastane binasn» 
da bir toplanU yapılarak yıldönll

mU tes'it ec!llcce!s:Ur, ----o,---
Şehremini halkevinde 

konferans 
~ Ha:knindoa: 

21.12.a39 Cu-:nartesi rUnl aa· 
at 20.30 d9 mm temail kdu 
tar:-(ır.<:1-a:I (Bir doktnrun CSdevi) 
dlt oiyes tor.nail e"ilect:k ve rı. 
y:ın Saa.~~t Ölç.kür ttrrlından da 
bir konferan• veci!eee1.-t1r. Dıwe
tiveler ev l"'2re memurluğundan 
... ·-~· ...... 

'~1M 
Harp şakaları 

Ynzan: Hikmet Münif 
H A~BIN facialar. ara11n~ 

l:ır de tak.. Eaılı ıöze çat• 
pıyor. Tıpkı cenaze alayında li
tife etmek cesaretini gös~o:-enld' 
.:>ulun<bğu g:ibL. 

inci iz Ba :vekili Çnnb3rb1" 
~arp c~phcırnde ln'!iliz hattısd . .. -• zıyarete. meşhur temsiyesini .,. 
maden celmif. Bunu bilen Atmaı" 
la.r. tayyarcfonyle, bnt~ o ki" 
mına büyijk bir ıemsiyı atnllt 
far_ 

Çembo:layn'iıa lınrp battıli' 
şemsiye ile gelmesi esasen hali 
olurdu. Her lngiliz erkf!ğinin ,. 
Jiııde ıilib dururken cenk mey~ 
nında şemsiye ile gezilemez y..,. 
Eııaıen, 'emıiye ıiyasetinin «* 
mit olduğunu hepimiz l'ÖrüY°' 
ruz. 

Fakat lngilizler de bot du~ 
ycr.llU'. Almanya Ü1:erinde yaptılı
Lvı müteaddit uçu!larda. bev•• 
nameler atbklan •ırada türlü J&. 
tifeler icat ettiler. 

Meseli, Almanya üzerine ilk 
yapılan keıif uçu~lannda beyao
namcJer atan fngHİ7. tnyyareleriıs
c:!en biri 8'ec; dönmüt. 

Kumandan, pilota •onnuı: 
- s~n neye geci~tin? 
- Ne yapavım kumandanlfllt 

Ortalığı o kRdar aakin gördüJll 
ve hio; bir nwkavemete uğraınl• 
mak yÜ7.Ünden o lradı:r n.hat bit 
uçuf yaprvordum ki, qağıya k-.. 
dar ini:> beyannameleri Alma" 
evlerinden her birinin kapılan ._ 
rastndan kendim soktum ... Ve a,.., 
bittabi b:raz uzunna aürdü. 

Bir diier l:ngiliz Jitileıi de t• 
yold:>d:r: 

Yine beyanname atmak ida 
Almanya üzerinde uçan fngilİI 
layyarelerinden biri pek erkeO 
Jönmüş. 

Kumandan pilota sonnuı: 
- Neye bövle çarçabt.-k ,el• 

din7 Beyannameleri atmadın aııf 

- Atbm kurnand:ınım. HentJ 
derh:ıl! .•• Ve geri ~öndüm. 

- Korknnm bcyannameleriıı 
bir araya bağlandığı .,alıcti çöz.. 
mec?en attın. 

- Evet kunumdannn! 

Kuma.oıdan bunun üzerine tetA. 
ta dü,müt: 

- Aman nladım, c!emiı, seı:t 
ne 1::p::n? Ya n::",..!)-a!lııh o palcel 
bir Almanın kafasına isabet edip 
Je onu öldürmüşse!. .. 

Sinsi bir merhamet değil mi? 

lngilizler, bu harp ıakalannıll 
arkasını kcsrr.iyor. Bilhasra. mef• 
hı.:r "Siztrid hattı" nı d:Ucrhı• 
dolayor!ar. Bu 0 hat'' kelimesiıd 
nynı zamanda "ip" m&."\asrna ıcı
tio:erek adeta "ça:n:ı;ır bi'' ~lr· 
lin:~e te'vil ediyor ve §ÖyJe dİ· 
yorlar: 

- Çama1ırlam:nzı Siafrid ba
tı üzerine asacttğtz! 

Bu neviden ı~krlar çıknnnıt• 
lıırdrr. Cephedd:i aıker?er, anne
lcrhe hitaben ıöyle pr!u ıöylU.. 
yorfor: 

Anneciğim; 

Sana buradan, 
S!gfdd hattını alıp ~ctireet.

ğim ! 
Üzerine ça:n:ışırlarını asarsın. 

Şimdi de Almanlar, ln:riJİ' 
hattına tenui:,•e atmak ıurctiyı. 
istihza ediyorlar:. 

Bu ıidiil• tn:Htue üzeriııa 
yapılacak hava hücumla-mm ıcr.ı
siye l::ç1ır.i..,de ta;yarcl:r Ye de
n!zde f,arbin_ ID~il'z Mhri•e .. 
zırı Vinıt:rn Çö~c: 'Jin pi'•-o:ıt"ftll 
a~ıran ta~tchbhirlcrlo ccreyat' 
cclcceğ :ni tahmin etme!ı 1crsi$ 
doıiildir. 

Org2neral Yaku' 
1 
Şavk i. vefat etti 
Askeri Ş~a azaıınd211 orduic1J.' 

r.ltnda-:ı Oreeneral Yakup ŞevJcl. 
Osküdardaki evinde vefat ctmitı 
ve cenazesi oı:ı:lukununda.,ıann' 
ma.'lsus ır.erıd.::ıle b!dmlcuı i 
Karı:.cııahmet mezarlığındaki mal' 
beresine tevdi ed:t:riıtir. 

Cen:ı=~dc İstanbul l:umandaıt1 

ile, mcrh;.ımun askerlik arkadat' 
lan, akraba ve dostları hazır b\J.' 
lunmu§tur. 

312 s:neııin<le piyade müıaziaıl 
ve 315 de er~anrh:ırp z.ıbiti ol~ 
Yakup Sevki birçok erl:a:"ıbaıbl• 
ye r .. :sli!:lcrbde ve ordukuman· 
...Janhklarında bulunmu!l. milli mU· 
cadeleve ir.tiral: et"'!listir. vcfatl 
m:mlcket isin büyü.1t 'bir zıvadtf· 
Ailesine taziyetlcrimizi bildirlrlı· 
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dınlarımız az mı 
Çahşıyorlar ! 

'J~ ----· 
Mıhe~ Meclisinin 

jün .< ü ~oolantıs ntla 

"gün kadın bizde müstahsil 
tttedir. Ben nice kadınlar 

ki evinde, dışarda her yer. 
lışır. Hem, ev kadınını müs. 
addetmiyor musunuz? Yok. 

Rus-Fin harbinin gayesi 
Bazı kanunların birinci 

müzakereleri yapıldı 
Aııharn. 22 ( A.A.) - B. M. 

:\f. bugün Refet Canıtezin baş. 
!i:mlı~·nda to'1lanarak bazı C'Ş. 
hasın ölüm cezasına carptırıl -
:nalarına ait mazbataları tasvip 
cy'cmi~tir. 

rna yalnız dışarda olduğu 
lrıuhakkak erkekle müsavi, 
lnahiyette mi olmalıdır. E. 
Yün işiyle meşgul olan, ço. 

bakan, çamaşırını, bula. 
Yıkayan kadın da müstah. 

•en geçen büyük harpten 
kadın istiyerek, istemiye. 

"1ustahsil clmaga başlamıştır. 
ıyan gayet ufak bir ekseri. 

teşkil eden kozmopolid ka. 

Kozanın Arslanh 
köyünde 

Bir katil 
linç edildi 
Ko:::an, ( llususi) - Kazamı. 

zın Aslanlı kövündc vahşiyane 
t n 1 · , B k d bir cinayet işlendi. İki ölü ve ası gırcr. en ·a ının . w 

1 b" kftk "b" h · bır de agır yaralıya mal o an 
ır er ~ gı _1 • • ayata gır. vakanın tafsilfıtı şudur: 

}': taraftar dcg.~lım. Buna o. Aslanlı köyünden Mehmet. 
radılışı da musaade etmez. satınaldıcrı bir araba bug~ da'-'ı e. 

t b b · d d" · t da ~ J 
d u e~.ım .. e ıgım arz . vinc getirirken ava Glkmış olan 

ıı:ı bu.gunku hayatta ~~ndı. aynı köyden Ahmet Deniz ve 
Ctınıyetıne faydalı olcıb.lır mı 1 arkadaşları tarafından ce\·rili. 
>'orum. Bununla beraber her ror \"e Ahmet Denize. borcu o. 
~er mesel: eşyanın zaru~e. lan bes lirayı vermesi söyleni. 

1~g.Iıdır. Bız~e. kadının m~.s- ror. Borç tahsilinden baı:ıka tür. 
ıgı çok yenıdır. Yalnız koy lü bir hareketle istenen bu pa. 

1 ıniıstesııa .. O daha zadru ra Mchmedi kızdırıvor ve ara. 
ani köy ailesi devrinden bu. da miimı kaşa. derken kav'!a 
kadar çalışır; en mühim bir basgöstcrivor. Avcılar isi silah. 
l amilidir. la tehdide dökiincc Mehmet ta. 

! rtıes~l~ b~zi_m. isteğimizle ol. 

1 

bancasını <'ekerek Ahmet Deni. 
1pedıgım gıbı esyanın zaru. zi öldürüyor. Saşırnn miitC'caviz. 
lilZım. Bugün hiç bir zaman !erin karc:aımlıı?ındnn iı:tifade e. 
tın scyr~n::, göri.ıyoruz ki en 'len hıtil. arabııııın havvanların. 
bır irade hakim olamıyor. d:ın birisine atlıvanık köve ka. 
dını daha müstahsil yaptığı. ı:ı~·or ve bir arkadaııının evine 

takdirde bir işsizlik meselesi sıj?ınıyor. 
rnemleketimizde düşünüle. Bu srrada vakayı haber alan 

. 1'ürkiye Almanya değil, Ahmet Denizin akr:ıba ve arka.. 
Yede bütün kadınları iktı. daglarından on sekiz kişi evi 

hayata seferber etmek. bütün mııhasara altına alıırak kıır""un 
~r d hi çalıştırılacak olursa ya~murun.a tutuvorla r. Ara la • 

bir felaket yoktur. Henüz rında muhtarın da bulundu~u 
di yolumuzda ilk adım üze. bu kalabalık, - muhtarın ısra. 
Yiz. Bunun tehlikeli bir hal riyle - adliyeye teslim edilmek 
ı Türkiyede işlenecek bir İİZ<'re evinden erkan 1\lehmedin 
di saha kalmadıktan sonra. üstüne cullanıvor. dipcik ve 
liaıbuki yeni Türkiye zen. kursunla kendisini oarçalıvor • 
tirmeğe çok, pek çok koJ lar. Bu arada ~adise mahalline 

ttinc ihtiyaç vardır. ko~an Mehmedın baldızı da ba. 
§ın köylü kadını, köylü er. ca.,.r;-t~n var.alanıy_?r.. . 
de müstahsil kılmak müm. Hadıse adlıvcyc ıntıkal etmıg 
Ur. Bu Rusyada olduğu gibi bulunm~kta~ır .. ~uchıl.~rda~ ~~ 
bili ... Orada amele bU ia. sı tevkif ~dUm~tır. D~er .ikısı 
devresini bitirince boş kal. de aranmaktadır. 
sı için başl:a bir istihsal ~ . 

tsine geçirilir. Tabii bu a. l0Cm1s zaman ... 
e birden ziyade iş başara. 
i için ona birçok şeyler öğ. 
iştir. Bu, bizde de müm. 

tir. 
"1a bu meselenin bizim köy. 
ı~ tatbiki oldukça zordur. 
U buna bulundugu iklim a. 

rnüsait olmıyabilir. Kışın 
1\ yollar kapanır, köyler he. 

Lhayatla alakasını keser: ken. 
"C?ı::lin~ köyündeki evinde ta. 

canlanmasını bekler. 
~lhuki benim dediğim şekli 
it etmek için yavlalık ve ova. 

>'erler uygun olur. Mesela 
ziraatle meşgul olan. kışın 
acılık yapar. Bu Malatya 
havalide mümkündür. Ona 
k ticaret ve sanayi öğretilir, 

, ancılıkla meııgul edilir. 
'\l\adoluda bazı mekt~plere 
Uo dersi konulacağı düşünü. 
du. Buna katiyen taraf. 

~tğilim. Köylüye küçük ziraat 
epleri tesis ederek onu 
di hayata olduğundan daha 
lı bir uzuv olarak kazanmı§ 
z kanaatindeyim .... 

Rus ordusunda 
) kadınlar 
tansızca Faris • Soir gazetesi. 
>azdığına göre Sovyet Rusya 
ları orduda vazife görmeğe 

'l ışlardır. 
illüm olduğu üzere Sovyet 
ları Helsinki üzerine yapı· 

tayyare seferlerine iştirak et. 
ttdi.. Fakat alınan haberlere 
t Sovyet kadınları yalnızca 
~e bombardıman tayyarele

t değil, piyade saflarında da 
~!e almağa başlamışlardır. 
:"'lıen Estonyadaki piyade ve 

\l kıtalarına Rus kadınları ku. 
etmektedir .. Hatta bunlar

hir çokları batarya kumanda. 
'lzifesini ve bölük kumanda
liitbesini de almışlardır. 

'-•ıolinin Hitlere bir 
ı tavsiyesi 
'tİlizce Reynoldı ırazeteıi de 
"•'&ıi'' olarak istihbar ettiği 
,, ' haberi veriyor: 

- llariste söylendiğine göre, 
'oJini Hitlere, Ribbentropun 
ı.lı vaatlaıi:ian sarfınazar e
uoltevizmin hili düşman bir 
Olduğunu ve Rus paktı. 

~illz • Fransız diplomaaiai. 

Bir kasırga 
Sene 1237. Sefer ayının beşi. 

Günlerden pazar. Akşama doğru 
bir batı rüzgarı birdenbire şidde
tini artırıyor. Bazı binaların ki. 
remitlerini uçurup camlarını kı. 
rıyor. Kubb:lerden kurşunları 
söküp büküp atıyor. Bazı ağaç. 
ları devirip kırıyor. Birçok zarar 
veriyor. Arkasından şimşekler 
cıkıp gök gürültüleri başlıyor. 
Yağmur, fındık büyüklüğünde 
dolu yağıyor, bağlara. bostanla
ra büyük hasar getiriyor. Balat 
yakınlarında ivazefendi camisiyle 
Cerrahpaşa camisi minarelerine 
ve daha bazı yüksek binalara yıl. 
dırım düşüyor. Rüzgar Okmey. 
danı minaresini yerle beraber ko. 
parıp yıkıyor, Hekimoğlu Alipa. 
şa. Davutpaşa minarelerinin kü
lahlarını kaldırıp yere çalıyor. 
Şehzadebaşı camii havlısında bir 
büyük çinarı kökünden söküp e
peyce bir mesafeye sürüklüyor. 
Dolmabahçe gibi ağaçlık yerler. 
deki büyük ağaçları, yüksek sel. 
vileri Y.e.re indiriyor. Kadıköyü 
önündekı yabancı tüccar gemile. 
rinden birini kıyıdan çekip ter. 
san~ önün~ kadar götürüyor ve 
orada devirip batırıyor. Deniz o 
kadar coşuyor ki sahildeki yapı
lar. hususiyle Sahpazarından Or
taköye kadarki "birçok yerler, bir. 
çok zarara uğra yor; fakat bu fır. 
tına::la Emirgandan yukarısı süt 
limanlık 1 Boğazdaki gemiler İs. 
tanbula gelmcı:len fırtına var mı, 
yok mu, bilmiyorlar! 

Ortodoks klisesinin 
kontrolü 

Almanya, Cenubu Şarki Avru· 
paya hakim olmağı iıtihdaf eden 
gayretleri arasında. ortodoks ki. 
lisesinin kontrolünü - para kuv. 
vetiyle - ele geçirmek için te. 
şebbiislerde bulunmaktadır. 

nin zoruyla aktedildiğini ilan et
mt"sini tavsiye etmiştir. 

M usolini 'nin ittifak devletleri 
mümeısillerine de, Alman halkı
nın hali Hitleri sevdiğini, ancak 
müşavirlerinin - Hitleri yanhı 
yola ıevketmek ithamiyle - or. 
tadan kaldırılması ihtimali mev. 
cut bulunduğunu söylediği ileri 
ıürülmektedir." 

Sovyetler in Finlandiyadan ke· 
reste; k3ğıt hamuru, bilhassa 
bakır ve nikel menfaatleri var 

Kanser tedavi· 
s!nde radyum 

Faydası olmadığı için 
bir gram rl!-dyum 5 bin 

liraya düştü 

füığday koruma kanununa ek 
'avihan:n müznkercsine l?eçil • 
mesi üzerine söz alan Ziya. Gev. 
her Etili !Canakkalel ciftçinin 
ncfinc olarak buğday fiyatını 
tutmak icin va:r.edilmiş olan bu 
kanunun r.-ö:rRtilen maksadı te. 
min edemediği bazı yerlerde 
bw~d·11·ın r<'k clüc::ük fiyatta l!a. 
~rlm~kta oldufrunu söylemiş ve 
bu k:ınunun tatbihtını ve bu~
da v \'azivcti etrafında ziraat 
ve - ticaret v:- killerinin iz.ah at 
vermelerim istemiştir. 

Rus _ Aln:a;ı anla~ma:ıını ta!:ip 1 
eden askeri hareketlerde ve bil. 
hassa halen yapılan şimal fütüha • . 
tında acab:i Rusların ve Alman. 
alnn ne gibi gayeleri vardır? 

Rusları alakadar eden muhak. 
kak ki Finlandiyanın birkaç karış 
karlı toprağı değildir. 

Rus ve Almanların şimal mem. 
leketlerinden umdukları menfaat. 
leri araştırırsak bugünkü askeri 
harekat yapılırken erk3nıharbi. 
yenin önünde memleketin jeolo. 
jik ve coğrafi vaziyetlerini pek 
güzel gösteren haritalar bulun. 
duğun·u kabul etmemiz icabeder. 
Gerek Almanlar, gerekse Rusla. 
rın şimal memleketlerinden um. 
dukları menfaatler harp Sanayile. 
rinde çok mühim rol oynıyacak 
olan ham rr.addeleri temin etmek. 
tedir. 

Filhakika Finlandiya. İsveç ve 
Norveç bu ihtiyaçlara karş lık ve. 
recek kadar zengindirler. 

Finlandtyanın odun ve bakın 
Finlandiya büyük devletlerin 

iktısadi ve sanayi hayatında çek 
mühim bir rol oynıyabilecek olan 
ham maddelere maliktir. 

383 bin kilometre murabbaı o. 
lan Finlandiya arazisinin yüzde 
yetmişi ormanlarla kaplıdır. Fin. 
landiya Rusyadan sonra dünya. 
nın en orır.anlık memleketidir. 
Senelik kereste ihracatı iki mil. 
yon yüz bin kilometre mikabıdır. 
Bu rakam dün-ya ihracatının yüz. 
de otuz dör:lünü teşkil eder. 

Finlandiya 1.6 milyon metre 
mikabı kereste hamuru, (dünya 
ihracatının yüzde 17 si). 1.9 mil. 
,,_ :metre mikilx kiist hamuru 
(dünya ihracattriırl yüzde "2.5 n; 
4.8 milyon metre mikabı çam ke. 
restesi (dünya ihracatının yüzde 
17 si) ihraç etmektedir. 
Şuna işaret edelim ki Sovyet 

Rusya ile Finlandiya dünyada 
kereste ihracını inhisar altına al. 
mışlardır denebilir. 

Kağıt, karton, lif. selüloz, selo. 
fon, sun'i ipek sanayiine esas teş. 
kil eı:len odun sanayii büyük bir 
devletin iktısadi hayatı için baş. 
lıca şart olduğu gibi modern 'bir 
harbe dayanmak için de elzem. 
dir. 

Filhakika odun sanayiinde Fin. 
landiyadan sonra Rusya. İsveç ve 
Kanadayı da sayma kmümkün . 
dür. 

Fakat Kanada bütün istihsali. 
ni Amerika sanayiine vermekte 
ve bu vaziyete göre Atrupada 
bilhassa Finlar:diya ile İsveç göz. 
önünde kalmaktadır. İşte Rus ve 
Al:nanların şimal memleketlerin. 
deki harekatlarının gayelerinden 
biri budur. 
Almanyanın bakıra ihtiyacı var 

Finlandiyada aynı zamanda şa. 
yanı dikkat madenler de bulun. 
maktadır. Almanvanın hedefleri 
sanayiinin inkişafına yardım ede. 
cek madenleri el:ie etmek ol. 
duğu malumdur. Almanyanın bü· 
yük ihtiyac;larından biri olan ha. 
kır da Finlandiyanın servetleri a. 
rasındadır. Finlandiyanın bakır 
madenlerinin ihtiyatı 15 milyon 
tondur. Bundı-n maada Finlan. 
divada altı yüz bin ton saf bakır 
mcvcuttıır. P11 l""~.:ı~n ı;;,...-ıiye 

kadar Almanya tarafından satın 
alırmakta idi. 

Almanya daima Finlandiyanın 
bakırını çekerek stok yapmıştır. 
Çünkü dünya bakır istihsali da. 
ha ziyade İngiltere ve Amerika. 
nın kcntrolü altın~adır. 

Feci bir hac::talık olan kanse. 
rin tedavisinde 15 yıldanberi 
rady11m kullanıl•yor ve radyum 
kan~erin en miicssir bir ilacı 
sanılıvordu. Blitün mütehassıs Maliye Vekili Fuat Ağrah, 
do!~torl:ır avnı idd;ada ve avnı bu~day koruma k:ınunu tatbi 

Harp sanayiinde, miihimmat, ı Jrnnantt<' idiler. Fakat. Dcily katının büt"e bakımından olan 
elektrik ve bilhassa motör sana. Te!en-r:ıph "'a:r.e•ec::inin \'a:rdı<Yına \'azivetini ve· g-eçirdiği safhala. 
yiin·le çek miihim bir rcıl oynıvan 1 !!ilre. tn~iltcrede büviik he-kim. rı izah evlemiş ve buF:Ün bu ka. 
bakır. celik ve demir ~ibi Alma,. !eri kanantlcrinde deği~ikliğe nunun tatbiki ile vazifedar bu. 
yanın büyük bir ihtiyar. duyduğu f"vke::len veni bir iddia ortaya !un.an toprak mahsulleri ofisi. 
m<'::ldeler meyanındadır. cıkmıc::tır. Londaraki fizik tıp nin ne suretle kurulduğunu an. 

enıztitiic::ii <'Fre!\trrü nrofe!0r Le. latmıştır. 
Ruıyanm nikeli ycktur 

Çelik imalinde biiyük bir rol 
oyn1yan nikel 1929 ıenesinrle 
Finlandiyanın Petsamo mıntaka. 
sında kesfolunmuştu. Bu .. ü:ı harp 
sahası olan bu mıntakaları Ruı. 
ya kendisine terketmeği Finlan. 
diyaya teklif etmiş idi. Cünl:ü 
Rusyanın harp !a"ayiinde kulla. 
nacak nikeli yoktur. Fak:-t bu 
madenler 1933 senesinde bir İn. 
giliz şirketinin kolu oli'n beynel. 
milel nikel kumpanyası tarafın • 
dan satın alınmıstır. Bu maden. 
lerde, dünya sanayiinde kull:,nı. 
lan nikelin yüzde seksen sekizi 
istihsal olunmakt2:lır. 

Bu madenlerin inkişafı için bu. 
güne kadar yedi buçuk milyon 
dolar sarfolunarak istihsal mikta. 
rı arttırılmıştır. 

Filhakika bu mıntakada Rusla. 
rın da nikel madenleri vardır. Fa. 
kat bunların istihsalatı senede 
2800 tonu geçmemektedir. Hal. 
buki Sovyet Rusya her sene bu 
miktarı.- üç mialini •rfeder. 

İşte bu münasebetle Sovyet 
Rusya Finlandiya fütühatından 

büyilk bir menfaat umuyor. 

Petsamo. nikeli elde olunduk. 

onard Hut fn,,.;Iİ7. kraliveti ilim Bmin Sazak (F...skişehir) -
<'emivetinde kanser hakkında ÇiftGiyi korumak ve mahsulü 
bir konferans vermi~tir. Profe. de~erlendirmek icin hükümetçe 
ı::C-ir konfrra~s.m'la r~dyuman 1 çok vt>rinde olarak alınmış olan 
kanser ted"':·sınde katı.ven fay. tedbirlerin bazı yerlere köylü 
dıcı.ı olma~ıc:ını. .~~t~~ zararlı aleyhine netice verdiğini söyl~
ne.t•c:Plcr bıle verdıgını ı!'bat et. yerek bunun bertaraf edilmeeı. 
m•c::tır. ni istemiştir. 

Söz :ırasında bu profesör .. tn. 
e-iltPrede mevcut ve tay:vare hü. 
curnlarından kurtarılmak mak. 
ı::ıdile ver altında murafaza o. 
!tınan r~dvum!arın kativen diin. 
va yiizüne cıkarılmııması daha 
ivi olur .. , demis ve "kaneeri te. 
dıvi"e <'a1Tcıtr1.;"n kıılJ11ıı1l~n rad. 
vum bir cok ahvald<' fP.,.la ağrı 
vapmakta tedavi~i kabil olmı. 
van ne\•raliive seben olmakta. 
dır. Modern rönt""l'n metotları 
ndvumun va naca ~ı iyiJiğ-i faz. 
lasile yanabilir ve hi,. bir kötü 
netice verm"z.. demiı:ıtir. 

Leonard Hul'ün ortava kov • 
duğ-u iddiavı di~er tne-mz tıp 
mütehassısları da tasdik etmiş. 
lemir. 

Radvum esasen son ~eneler 
icinde · c;olr •a miktarda ietih.sal 
edilmekte idi. 

Meclise verilen 
layihalar 

Alaettin Tiritoğlu (Kütahya) 
ileri sürülen mütaleaları yerin. 
de ~örmekle beraber mevzuu 
müzakere olan liyihanm buğ • 
day koruma meselesi olmayıp 
de~irmenlerdcn alınan Yerginin 
maktu vergiye bağlanması işi 
oldu~nu işaret ederek kanu • 
nun müzakeresini istemiştir. 

Bu müzakereden sonra kanun 
layiha.sının Ticaret Vekilinin 
huzuru ile görüşülmesi tasvip 
edilmiş ve ruznamenin diğer 
maddelerine geçilmiştir. 

Meclis, muamele vergisi ka. 
nununun bazı hükümlerinin de. 
~iştirilmesine, ceza evlerile mah. 
kemP. binaları inşasına karşılık 
olarak ahncacak harçlar hak • 
kındaki k'nunun bazı madde 
lerinin tadiline, lüzumu halin. 
de yeniden askeri muhasebeci. 
likler teşkili için Maliye Veki. 
Jetine salihivet verilmesine ait 
kanunların birinci müzakerele. 
rini vaparak tasvin ettikten son. 
ra pazartesi günü toplanmak 
ü?.ere içtimaına nihayet ve..--miş. 
tir. 

tan sonra Sovyetler 1941 senesin. Ankara, 22 (Huıuıi) - Hükiı
den itibaren ihtiyaçlarını karşıla. metçe meclise yeni layıhalar ve
yacak nikeli elı:le etmiş olacaklar rilmittir. Bunlar arasında elek. 
ve artık tngiltereden nikel satın trik müesseselerinin mahalli be. 
almıyacaklardır. ledivclere devri. Hatay jandarma 

t kTt l k ha ka taahhüt calahiveti verilmesi, dam-Görülüyor ki Alman • Sovvet ec 1 a 1• gene . urmay •. n~- J 

n se ah t 1 a t mıyesı ga resmi kantınuna bazı hüküm-anlasmasının şimal memleketleri lın byldl ve ılt mke dyl~v • ler ekl•nmesı"ne . lıt. "h 1 
•• • . ..:ı k" h k" 1 1 stan u a yapı aca a ıye aara. • daır dyı a ar uzerınue ı are at arının gaye e. . . 

1 
k 

1 
· · vardır 

ri daha ziyade ham madde elde ı yı ıçın ge ece sene ere geçıcı · 

etmektir. G •• •• d •• •• d •• k 
Buka bir yazımızda Almanlar. 0 r U P U ŞU n U Ç e 

la Sovyetlerin diğer 'iır.al mem. 
leketlerin:ien ne gibi menfaatler 
umduklarını bildireceğiz. 

Fin Başkuman-. 
danının beyanatı 
L'Yabancı memle
ketlerden muessır 

yardımlar 
görüyoruz .. ,, 

llcl«ıinki, 22 ( A.A.) - Fin. 
landiya orduları başkumandanı 
Mareşal Mannerheim gazeteci. 
leri kabul ederek şu beyanatta 
bulunmuştur: 

Yabancı memleketlerden mü. 
essir yardımlar görüyoruz. Bize 
bu yardım yapılıyor çünkü siz 
ve sizin memleketleriniz <:ok iyi 
'Jiliyorsunuz ki, bütün milletler 
Gin en aziz olan adalet ve istik. 

. al için çarpışıyoruz. Dünyanın 
liğer bütün memleketleri de bu. 
m biliyor ve GOk müşkül olan 
. :m anda bizzat kendilerinin ma. 
ruz bulunduğu zorluklara rağ. 
men biu yardım ediyorlar. 

Si:r.den rica ederim vatandaş. 
'arınıza Finlandiya ordusu için 
bütün yaptıklarından, sizleri o. 
na göndermekle gösterdiği alA. 
kadan dolayı Finlandiya ordum. 
nun sonsuz şükranlarını bildiri. 

ilk 
Hir Kiirule termometreleri ,.114mo1traClara dhndiiren ha,·a 

H': ht\l'art•t dt·~iı;;ikliklt•rl, KRlibn aı·tık sona f'tiyor. Dün akşam 
ha-:lıyan ıılcııltıılu k:uay.-1, oı1alr~ı an,.ızm ıooğnt!n ... 

Uaha ~iin hatarkf'ıı, nasıl hir yarııı:ı glre(·egimızı k~tir• 
IU('k KÜC: (fr17tlldl. Set ekim, ımb&h, bckledi!:fmiz gihi oldu. 
.\ı:_armı~ dtuıılaı· , c;l\'ckll t·aııılaı· \'C Na,·rnlan karlarla 
kaı·,.ı ıa .... ık. 

· Jsl~k soj"lııkta iliklere iı:;llyen, insana tiksinti ,·eren bir 
hal , anlrr·. Hu Ne\ hnsizllKtni hh· laı·ara hu-ak.sak bile, onun 
t;aglıi'mıızm t>n hü>·ük dti':'manr oldııa:;ıınu uımtamay~.z ... 

Hu yumııı:;ak fakat ısltık, nt•mll hauı.la en kuc.;uk ihti· 
yatsızlıkıar bir bı·onı:it, bir griı•. bir nezle almamıza yol 
n<:ıular. 

nu kiic;iik hastalıklar da hüyiiklel'in kapıt•ısı. okuyucuıııu
dur. \ "olu onlar nc.;:ırlar, t>n a;ır \C füdürtıcü illetleri onlar 
dan~t edcrer. 

l~te hu ıo;ahalı, her taı·afı henılu.")·a~ gitrüncl', tahi&ttl'ld 
J:İizel ilkten c;ok, sı:ıı:iayan ba.':'llll \"C tırmı tırmı yırtılan güj-
Mİlll i1:in ıol•\ ın :llm. • 

Hu·a, hir hafta hti> le sürer, toprak lrnr altında kahra& 
lstanhul, ııuısı·af,..ız bir friJideı in ic;lııe Kirerek ın&kroıtlanlau 
temizlenet·ek. Ha!ltalık kahnıyu.(•ak, ıuıiuzlaı·ı co~turan, deriyJ 
ale\· .ıcümh•k haline koyan beliHardan kuı·tulac:a;:ız. 

Uazıları, kanıız kıı;;ı fukaranın talihi glhi baluıt se,·lnirler. 
Halbuki yanlı'."tır. Karlı tıa,·adn insan daha az iışiir \'e hele 
hiç ha"t ıuanml\z. 

Semra karı, i!I' saha. .. ını daraltan bir ı:ıey saymak da tl.oR;ru 
de~ildir. ı.attı\ taıntt>rıdne kar, l~i aı1tırır. Hirc.;ok yerh•rde 
akla J{elmi> <'il ''gündelik,, ler, h<•!;ftftta olmıyan m~raflaı· 

c;ıkaı·ır. 

Kar, lstanhııhla hir siiıctür. Hnı·a.hcl<>ıi pt>rl sara,-Iarı ha
line kor. Kuliibeleri sa(,·aklarına kur.tuğu buz parıltılariyle 
ma..,.alların billiır ktisklt>rinc dcindiirür • 

Otomobil t~kerl~li:lerinden kirli zltoıı; >·erine, hal.aç kiriş· 
terinin pamuk kn ıkmıları fışkırır. Her yer bir rii>a ölketJı 
kadar ir;iizf'll<'şir. 

Tlarpictı evucl 
9Jlıf1yordu ...• 

cambazhanede niz. Onlara biz.im namımıza ''te. 
1 ~kkür ederiz,, deyiniz. 

Tarlaların yorganı, hiitiin <'kin alanlarmın nlmeti olduğu 
i"e dillere df'!oltan haktluatlerdlr. \"atan müdafaasırMla "ka.r., m 
R~ılmRz bir ıclıM-r oldnlnna da tarih ı:;a.hlttlr. Çok eAkiler töyle 
bir yana bırakdsa bile •'\"aterlo., ela l'ıiapolyon bu be7• lulhra· 
mana yenilmişti. Bnıcün de "1'1n,. ler Ki}kll're hakıı• ah bir 
metre kar da.ha yatsa diyorlar. llk kan lı:;t-l' hunun i~tn ııc-

linçle k.arşıladını. HAKKI Sl'RA GEZG1~; 
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tkınci parmakla üçüncii par. 
mak a.rasmdaıı b::ı.şlıyan bir 
kalp çızgisi daha sakin fakat 
!'!('\"gisiooe daha derin bir ka . 
raktert! işaret eder. (Resim 16, 
numua 3 l, bu takdirde mcnu 
kalp bahislerinde l\fül'lteri tepe. 
ciğınin hassalan olan idealiml 
''l' gurur meselelerile, Zühal tc. 
JX"t' Jfjnin hassalan olan ~oist 
aşk ortasında muvazeneyi bula. 
bilmiş ve bu muvazeneyi muhn. 
faza edebilmiş demektir. 

Bu gibi kimseler sevgilerinin 
tczahürür.ü pek gÖ81.ermezler. 
Fakat sevdikleri için her feda. 
kArhb katlanabilirler. Btınun 
ıçin de sevgililerin.in m:ıbutiar 
veya ma.budeler gibi fevkalade 
Şa.h!llivcller olmasını aramazlar. 
Eğer kalı> çiz(!"İsi Zühal tep<'

<'lği ii7.Crlne çıkmış ise bu işa. 
ret nM"vzuun kain işlerinde egoist 
olduiuna delalet eder. (Resim 
16, numara 4). biraz evvel hah.. 
settiiimiz tipin aksine olmak 
ilıJere bu ~bi kimseler hiç bir 
fedakarlığa katlanacak kimseler 
değillerdir . 

Küstah ve az güeterişli olan 
bu gı"bi kimseler arzu etttklm 
kimseyi elde edebilmek için bü. 
vük bir ısrar gösterirler.. Hiç 
bir mani bunlan durduramaz. 
Fakat bir kere de gayelerine 
'ardıktan sonra artık pek u 
'ievgi ve bağlılık gösterirler. 
Kendilerine en ufak bir ihtimam 
ıhntal olunduğu zaman bile der. 
hal tahkire kalkarlar, f alcat 
kendi hatalarma · gözlerini yu_ 
marlar. 

ZUhal tepeciğinin kaideain. 
den doğan herhangi bir kalp 
<;i~ıi de tamamen aynı :tarak. 
teri üade eder. Hatta bu :işare_ 
te malik olaiı kimselerin yalım. 
kendilerini dÜ§ünerek yaşadık _ 
lannı ve yakınlarının saadet ve. 
ya betba.htlrklarile hiç bir su. 
rette alik&dar olmadıklarını da. 
ha büyük .bir kuvvetle söylemek 
mUmkUndür. (Resim 16, numa. 
ra 5). 

Kalp çircisi ne kadar kısa o. 
hırsa aşk tezahürleri, sevgi te. 
maviilleri de o kadar az olur. 
~er kalp çizgisi fevkallde 

uzun ise bu kıskançlığa karşı 
mfithiş bir temayüle işaret e. 
der. Eğer aynı zamanda kafa 
çizgisi de Ay tepeciğine doğru 
meyletmiş ise. Bu kıskançlık a. 
zami dereceyi bulmuş demektir. 
<Resim 16, numara 6). 

Bu gibi ahvalde mevzuun mu
ha.yyile..,i t'n ehemmivetsiz va.ıi. 
yetl,.rde bile tamamen kıskanç. 
hk tesiri altında kalacak ve ha
yatı kıskançlık perdesi arkasm. 
dan rörecektir. 

Kalp çizgisi Müşteri tepeciği 
f'trafında bir kavis resmeder. 
se (Re!im 16, numara 7). Bu 
kalp illerinde bir uğursuzluğun 
mevzuu takip ettiğini gösterir. 
BU gı"bl bir işarete malik olan 
kimae aşk bahsinde hatta dost. 
luk, ahbaplık meselelerinde bile 
en mtithi11 darbeleri yiyecek de. 
l"llelrtir. Bu işarete TMtlandığı 
7.&man mev:zuun sevgisini verdL 
it JdnuıeJeri iyi tııeçemedi,rilli ve 
bunun aeyyiesini çektiğini söy. 
!emek muvafık olur. 

Umumivet itibarile bu i~re. 
te aalılp kimeeler çabuk sevebi. 
lirler .. Gururları pek yübck de. 
ğildir ve hemen ekseriya kendi. 
lerinclen daha qağl kiıruıelerle 
i.:livaç ederler. 

Zincir şeklinde halkalardan 
meydana gelmiş veya bir çok 
küçük ballar taraf mdan kate. 
dilmi§ bir kalp çi?.gisi sebatsız, 
koket ve pek ender olarak sev. 
meğe muktedir olabilen ve umu. 
miyetle sevgiden anlamayan bir 
ka.raktere işaret eder. Zühal te. 
peciiinden gelen ve bir çok ge. 
nit halkalardan teşekkül etmiş 
olan bir kalp çizgisi mevzuun 
abi cinse karşı müthiş bir te. 
... yWn olduğunu gösterir. Aşk 
behialerlnde flkrf dejenen!liğe 
i§Uet tıdeB bat budur. 

( Dtıııa var) 

, f!!~~~Yd4fv~ 
"Atat_ü_r_k,, koşusu 

nasıl yapılacak 
-I AJanlık mufassal 

1 Beden Tt:ı bi.11Gsi lstanbul bUl. 2 - Ko..~uculnr ynr~a Taksim 

bir program neşretti 
gesi a1anlığındtın: abidcsin:n Aya. paşa istikameti. 

l - "Atatürk'' koşusu büyük ne bakan cephesi ()nünden başlı. 
Atamı7.ın Ankara.ya ayak bsstı. yacaktır. 

· ğı güne tesadüf edC'n 27 Birin. 3 - HarekC't i areti trun saat 
cik~nun ak15&mı t~tanbuld:ı yn.. 18 de verilecektir. 
pıla.caktır 4 - Kosucular Aya.zpa.~a. Gii. 

1 . - - --------~-----

T ath söz ylla111 deliğinden çıkarır 

Kocan ıza 
• • • • 

sozunuzu 
• 1 •• 

dinletmek istiyorsanız 
bağırmayın! 

•Ta.ti& sur. 'ı
Janı deliğinden 

~ıkarır deri r. 
Bagııma 

d n n, UkünC't 
le söylenecek. 
sözlerın <.lahn ı· 
yi trslr e lecc
ğine hl~ şüphe 
yok. Jo'akat bu· 
gUn Alimler bu
nu ruhiyat ba· 
kımından değil 
de, fizyoloji ba
kımrndn ri' tek
rar .ortayıı blı 

hakikat gibi ko 
yurorlllr. Ba
kın, .Amerikan 
~llmleıinln "ye 
nl,. ke~tl şu: 

lnsanların kulağı her şeyi 
işitmez. Hele bazı erkekler 
varclar kl. kadın sul.ııl hemen 
hemen hiç doymazlar. I · hn 
do~rusu, duynrlnr dn anln· 
mazlar, ne söyledikleri hatır
larında. kalmaz. 

Bu neden ileri geliyor? 
Kabahat bunda. da - tabii 

erkek ~örUşU ile - erkeklerde 
değil kadınlardft.dır. ÇUnkU: 

Kadın sesi erkek sesinden 
daha fazın ihtizaz eder. Hele 
bağırırken kft.dının sesi her 
zamankinden birkaç misli tit· 
rer. Halbuki, gerek kadın, go
rek erkek kulağı muayyen bir 
ihtizaz nisbctine kadar hassas
tır, ondan daha fazla ihtizaz 
eden aeılerl alamaz. Bu "has
aa.aiyet,, erkeklerde kadınlar

dan daha azdır. Yani erkekle
rin kulağı çok fazla ihtizaz 

eden seslere karşı kııdınlardao 
daha ziyade Rağır kalır. 

işte aM:&. bayanlar; ŞlmdJ 
anladınız mı ko anız söztlnU
zü dlıılc>tmek istiyorsnnrn niçin 
fazla bnf;'"lrmamak, ya\'aş sesle 
konuşmak H'tzım gc-llrormu~? .• 
DiııaenRleyh: 

•· - O kadar bağırdığım hal
ele, sözlımU dinletemedim., de
mekte haklı değilsiniz. Zira, 
bağıra bağım. söylcdlı!iııiz söz
leri kocanız, şüphesiz ki, du· 
ynr, fn kat dinlcıul'Z. dinliye
mez, çlınkll onun kulağı, sizin 
fazla ihtizaz eden ~esle söyle· 
dlklerlnlzl nnC'nk hlr gllrUltn 
şekllnd(• alır. Hu söılerinizlo 
onun muhakPm('slne hitap ede
meı.~lniz. Çllnkll muhakemeye 
hitap cılebilmck i<:in işi gUı;Ul

tU3 e lıoğnıamak Ye beyne dll
eUnccck fırsat \'f'l'IDCk )Azım· 

dır. 

23 - 12 - 939 Cumartesi 

13.3U; Pro"ı :ım , c memleket a:ıt A&Ui ı.: ı ıuı.ı Ctınu" \TUrllçtJ .. Uyıru. 
ıua ı tt 

a~arı,13.3j:AJan 'emeteorolojı ISTANBUI~ 
h:ıberleri. 13.50: Türk Müziği: Mün· t'tKlHı \atan kurtaran uııuı 
lehap •arkı ve Türküler. 14.30: Ct MK• Ki iTA": <Ja ı> uru ıar ve kalı: ço 

" cutu 
:\lüıık. liı):a!it:lİcumlıur n.111dosu 1 UAh.• Vatan lluftaran ulan 

• • r. r.;ı• :ıo· ~ILll· Tusun ı>Ma ınıra ı.ımıı 
(Şef: Ihsan Kunı;cr). la.la "·· · Tt R '· nııııırm•mlııtır 
.Mıiıik: Ca:ıb:uıd {Pl.) 18.00: Pro· HILAl.ı illi rD&11 tnn k•sl altında, Gtall ı* ... 

, HaV1111Ua~ aruın(!a 
gram. 18.0i>: .Memleket saat D)Drı, 'L8:ı1PAR: Tası .. pqa <Tllrt rumıı 
Ajans ' \'t.' Meteoroloji lı:ılJcrlcri. j ~r.'li <Sa""'l)nbı • Kuırıa. 

18 .,r.. Muz.ik· R:ıd"O caz ork~strao;ı. 'Kı.ı' ıı;.......,ı.ı ... ı Lorel Hardı ıe an· 
... -. • • "' .r Tllı'lıce) a Vcgn donanın• 

19.00: Türk mü:ıiği: Ses 'e s:ız ge. BEŞiKTAŞ 
çit konseri. 8 okuyucu ''e 6 s:ız ır:ı ,., ,T 1 •.• Jl \dtr""'mı.tır 
ile. 20.00: Koııuşmıı: 20.la: Türk ı:!F.': J>tuk ay«uııar ve t'ttırınn. 

Ol ar.ı. Dalt alıntlftllııblrı Ye Ol!Da• Suttan 
müziAi: Karışık prosr:ım. 20.t!"J: TOrkc ı 
Türk müziği; lblk şııirlerinclcn ör· K A D 1 K () \' 
nekler. Sadi Ya~ er At:ıman. 21.00: HA,,. nıı.ı nnem fi r 

~rıu:1 T' · ıı r k ıtın •• Ta• ı ?Mktuı u 
lfuuk: Kuçük orkestra lŞcf: ~ccıp (} K tl DAR 
A!Jkın). 22.00· Mtmlckeı s:ı:ıl :1'.ırı, "" • 80 Dk • 

:\Jans haberleri; :ı.i raat, Esham - n \ K ı R K O 1· 
Tahvilat, Kanılıi) o 1'ukul borsa- 'lll.n1·Aoı: ı:ı. ııımmeu ııetıronı 

1 lt'iyal). 22.15: Konuşma.: (t:ı·- "'""' Ka nlar baplAhanuı •• R!>ytık v"b 

nebi dillerde C\'nlnız kı a clnlg.ı 
posıasile). ~ı.ı:): Melodiler. Pl.ı 
(Yolnıı uzun dalga poslasilc. 22.45: 
l\lih:ik: Caıbıınd (l'l.) 23.25/23.30: 
Yarınki program ' 'e knpanış. 

Tiyatro ve Sinemalar 
BE'V O GLU 

IPF.A: Hile.., tTllrlıı;.1 
Mr.Ll:&ı ıcocıııı r......, .. 
MAaAı: l'c palııvraeı pnllı batl7ffl ıTUrtr.~I 
1'QNEa: M nmartr ıeceıerı 
TA&l'tıt: Jfatü ZOralrt lla,,Sllt 
LALS: Çalm&a Tac ( T\lrllc• >· 
AAJLAaY A: c 'l!lb&&hane ~ra tçeot ... cııı: n 

ALEMDARsınemasmda 
TOSUN PAŞA 

Türk Filmi 
ŞEHiR TiYATROSU 

Komedi kısmı: Bugün 
ı.ııınduz lı& te Çocuk Ti· 
'atro u. Gl'cl' 20.30 da: 

lKIZl.lm 

* • * 
·r ı·ı ı ı. ı'ı l)ı nııı kısmı· '\ Ef.JJAZE 

---<>-
~~-· IHl.K OPERF.Tl 

müı,suyu. Oolmaba.hçc. Bc.51ktac; 
Akaretler, M.~çkn. Nıı:;a.ntruıı. 
Harbıye yoluyla Taksim abide. 
sine avdet cdecckl<'rdır. 

5 - Koşunun ya1 ış yeri a.bi. 
denin Harbıye istikametinde o. 
Iıı.n ccplıeı:;ine te adüf C'clcn 'c 
parmaklıklarla merkeze doğru 
varan yoldur. Bµrada yarışını 
bitiren St'SSİZ<'e çekilerek giyin. 
mc mahalline r; dec<'ktir. 

6 - Atletler sa •t 17 d nu. 
maralarmı nlmak üzere Galata
sara' ldubıi lokalinde buluna.. 
caklar ve orada soyunac:ıklar . 
dır. 

7 - Kafile, önde kısa boylu. 
lar o!dugu halde ikişcrlc kolda 
Cihangir caddesı yoluyla .ıbid • 
nin Bcyoğluna tesadüf eden cep. 
h<'s:nin önüne r:clcceklerdir. A.. 
bidcye çelenk ko'1ulacak ve bL 
rcrl<' kolda Atatilrkün onünden 
geçilecektir. \'azifesıni yapmış 
olan çıkış hattına ilerler. 

8 - Bılhaı;sn biit iin bu m rn 
simin siıkfınct ıçe isinde geçme. 
sine dikkat <'Clılccektir. 

9 - 1\lüsa.bakada tıwnif ferdi 
takım ve .ı..:rnıp itibarile yapıla. 
caktır. 

10 - Takımlar 4 er kişilik o. 
laral< 'e üç birincinin elde et. 
tiği ımvan yekunu takım tasni. 
fine muteber olacaktır. 

11 - Her tc. ekkül arzu ettı. 
ği kadara takım çıkarmakta 
S{'rbesttir. 

12 - En nz ı:;nyı yapmak su. 
rctilc tasnifte birint'i g"l<'n ta. 
knn birinC'idir. 

13 - En çe>k atlctı miisaba. 
kayı bitiren klitp veya teşekkül 
Atatürk koşusu grup birıncisi. 
dir. 

14 - Atletizme hevesli her a.. 
m,µ.Oı- lıloeularm en büyüğü 0-
lan Ata ıı~n k ·• · a 
C'd "bilir. 

lG - Bır atlet fert olarak ya. 
rışabilir ve ferdi tasnifte dere. 
ce aldığı takdirde mükafat la. 
bilir. 

16 - ra.yıt ol caklar doğru. 
dan doğruya 1stanbul bölgesir" 
vPyn atlct!zm ajanına müracaat 
ctmC'lıdirl<:'r. 

l i - Kayıt 24 Birincıkanun 
akşamı kapanmış bulunacaktır. 

18 - Miıı:;a.bnkava dair fazla 
tafsilat almak istevenler doğru. 
dan doğruya ı~tar.oul atlctızm 
ajanına müracaat edeceklerdir. 

Yannki maçların 
resmi programı 
Yarın üç statta yapılacak lik 

maçları hakkında neşredilen 
TC3mi proe:r:- m şudtır: 

Beden Terb yeıri lst ıbul böl. 
geıfi futbol aia.nlığıwfoıı: 

24-13-939 tarihinde yapı. 
lacak maclar: 

Taksim Stadı · 
Galatasoor - A. Hısar saat 

10,30; ha.kem Ahmet Adem G(iğ. 
dUn. Yan hakemleri Fahrettin 
Somer. Satahattin Aka]. 

Hilal - 1. Snor saat 12,30: 
hakem izzet Aoak. Yan hak€'m. 
leri Muhtar. Miievvet Gilredin. 

Galatasaray- Fenerbahcc sa. 
at 14,30 hakem Adnan Akın. 
Yan ha.kemlen Ahmet Adem, 
Samih Duransoy. 

Şere.f Stadı: 
Ortaköy - Beylerbeyi saat 

10,30, hal(em LCıtfı Aksov, van 
hakemleri Sami Azal. Sedat Tay. 
lan. 

G. Gençler - Kara~rük 
saat 12.30 hakem Şazi Tezcan. 
Yan hakemleri Sabahattin, Ne_ 
şet Şarman. 

Bevkoz - Vefa saat 14,30 ha. 
kem Tarrk Özerengin. yan ha. 
kemleri Fikret Kayral, Ziya Ku. 
yumlu. 

Fen.er Stadı: 
Süleymaniye - Altıntuğ- saat 

12,30 hakem Sami Açıköne.y. 
Y n ha.kemleri Halit Uzer. Rah. 
mi Atasavar. 
Beşiktaş-Topkapı saat 14.30 

hakem Halit Ezgü. Yan hakem.. 
!eri Tank Bulav. Sadrk Ceylan. 

Ral."ırköv Stadı: 

- 59 

adırcan K. oı ı 
- E\let doktor Kastro ... Lakin 1 

orad3 iş bitti ve Sinyorita Sora
no nöbetçidir. Burada ise kimse 
yc-k ... 

Mikaelin yanıbaşın:laki Eritre. 
li asker nrkadaşına dogru başını l 
uza tarak fısıldadı: 

- Bir numaralı kovuşta kara. 
gömlekliler yatryorlar... Bütiın 
hasta bakıcılar oraya konuyor ve 
buraya ... 

Mikael bu sözleri biribirine ka
rısmış l :r halde, birkaç saniye 
içinde duymuş ve başını kaldır. 
mt5tı. 

l\1atanyonun yalnız bir kızı 
vıırdı. Yoksa hu başka bir Ma•an. 
} onun kızı mıdır? 

Fakat hayır.. Bu ses de onun 
sesıydi. 

Kalbi .() zamana kadar hiç gö. 
nilmiycn bir hızla çarparak bak
tı ... 

Dudaklarınm aı asından bir tek 

1 

söz çıktı: 
- Elissa! .. 
Fakat. hayır ... Artık ona Elıs. 

sa değil, Taytu diyordu. 
Bu ne mesut bir tesadüftü! .. 

Burada onunla karşılaşmak! ... 
Aca a mesut bir tesadüf mü? .. 
Delikanlıyı haber vermiyecek 
. ' mı .... 
Biraz önce butün hasta bakıcı 

kızlann İtalyanlara ayrılan ko
vusta bırakıldığından şik5yet e. 
den Eritrcli asker şimdi de: 

- Suuu !. • Suuu !.. Bir yu. 
dum su! ... 

Diye ın'cmeğe başlamıştı. 
Genç kız kovuşun ortasındaki 

büyük masaya yürüdü: sürahiden 
bardağa su koydu, yaralıya doğru 
geldi: c-nu cn&e&inden tutarak 
yava'}Ça kaldırdı, suyu içirdi. Ya
ralının göderindc suvu değil, 
genç kızı içiyormuş gibi bir hal 
vardı. Fakat Elissa oralarda ~e. 
gildi. 

Genç kız dogruldugu zaman 
rastgele bir hareketle sağa dön. 
cliı; Mikaele bakarak: 

- Siz... Siz de ..... 
Diye kekeledi ; sözüne devam 

dem i ; özleri ha r tten a k 
kaldı. Bu şaşkııılık biraz sonra 
çılgın bir sevinç oMu; elindeki 
bar:lak yere düıtü · neredeyse de
likanlının üstüne atılacak. boynu.. 
na sarılacak, öpecekti. 

Mikael onun nasıl bir şüpheye 
diı~tüğünü, aklına neler geldiğini 
anhmakta gecikmemişti. 

Genç kız onu burada görecegi
ni ummadrğı için şaşınnıştt: son
ra Mikaelin bu aşk yüzünden o. 
na hab:r vermeksizin İtalyan or. 
dusuna yazıldığını sanarak sevinç 
duymustu. 

Hatta ağzmr'an bir fısıltı gibi 
şu kelimeler dökülmilştü: 

- Mikael ! .. Sen ha ... Burada .•. 
Yaralılann bir kr.:mı bu F.Üzel 

ve genç kızın elinden bir bardak 
su icmek arzusuyla zaten o tarafa 
b!lkıyorlaroı; bardağ•n düsmesiy. 

le çıkan güriıltiı uzcrine 
kovuşu, gözleri genç kıza 
mişti. 
Mikacı bir heykel soğu 

le. kızararak hemen kar~ 
di: 

- Hayır, su istemıy 
nim adım Ab:iull htır; 
sun uz!.. 

Yataga uzandı ve bat 
üstüne çekti. 

Doktorla asistan genÇ 
\anına gelmişler, merakla 
yorlardı: 

- Ne var? Ne oMu? ... 
ş mi söyledi? ... 

Elissa kendisini topa.la 
Bu adam Mikaelden ba 

ğildi. Hiç aldanır mıydı~ 
kendisini gizlediğin~ göre 
bir sebebi vardı. 

- Hayır ... Bir kaza ... 
redi ... 

Genç kız kovuşta iş g 
bir daha Mikaelin bulund 
rafa ba •. madı bile .. , 

Bununla ber:ıbcr, hep 
şüniıyordu. 

Yoksa casusluk mu ya 
Bunun için mi Eritreli a 
kılığına girmisti? ... 

Fakat yarası da sahte 
ya ... Hem bunun icin ya 
ğa da ne lüzum vardı? .. 

Onunla konu§Acak ve 
caktı. 

Eğer böyle bir şey 
yapmalıydı? Burada vatan 
\'e aşk biribiriylc çarpı'ı 

Durmadan çalışıyordu 
bu,.,lan yaparken (uykudı 
mel:) has•alı ına uğraınıt 
lardan farksızdı. 

Sinema aleminin 
yük Kahramanl 

Kahramanı 

l FLY 
TCIRKÇ 

ÇALINAN T 
l?flmlnde kazandı ı 
tacını kimseye çaldırrO 
('ağını bUtUn dUnyny• 

kere daha llA.n edtyot 
Bu Şah er Bugün ve 1 

A. 

LAL 

- . . . . . . "" ..... . . . ' 

I>crde \'eda .... Aşka Tö,hc .... ~·eru senet' 
ı eş'e ile girmek istlJ enler ..... Dünyanı' 
dürt bucn.~mdan size Şaheserler topla 

LALE Sine mas 
S<:'ncnln hu döntim haftasını Paraınunt Şlrketlntn 

k si saadetten mest edecek bir fllmlle sUslUyor: 

Gece Yarısı Kontes 
CLAUDETTE COLBERT - DON AMECll 
in kudretinden yaratılan bir inci ... • 
John Barrimor-Mary Astor- Franciz ~fi~ 
Lederer'm San ·a ile yükse.en hır ~B 

. Şaheserdır .... 
UlKKAT: Paıartesf matinelem"n itibaren 

dilnyasma siz de koşunuz. •••1::1,~ 

,BU~CJN 
MELEK 

Sinemasında 

hem müessir mevzuuna. • 
bir surette zenğin salınclerlo' 
doyamıyacağınız, bütün reııJıl' 

KOÇ OK PRENSES 
Hocr muharebeleri esnasında geçen müesslr bir aşk 

Fransızca sözlii. Baş Rollerde: 

RICHARD GREENE -ANITA wuıst 
SHIRLEY TEMPLE ~ 

'l.llAMJl:Loa4ra ıtata&haııtler1 
1'0.DIS: 81Nll'lfteınftt1t' 

"lll: PaN •lı1a" 
Aı!llll. NanııuılelıHI " Jtapta11 l!korr-ı, oa 1 

fıt.Ma). 
,, •• , l!•nlflll1 at..,_ ~nd• •• 'hd n 

1>71111tan 

llu akşam 9 da 
fi.iT - KAT.) 
\'eni OperPt 

7.07.0 Delmaslrı 

12.30 hakem E 0 rcf Mutlu. 
}"'ilme llAve ol!U'ak: En son FOKS dilnya havadisler' 

Du~n sııat 1 vo 2 30 da tenztldtlı ma.tlnnler 
İstiklal - Arnavutköv snııt 

1 
Feriköy - Do~spor saat r.•••••••••••••••••••••"' 

T A!I': ftVln f'4all•rl ,. Ucan 1\0111.nına 14,30 hakem Neroet Ger.en. 
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8ovyet kıtaları geri çekildi 
(IJas tarafı 1 i;ıcüle) 

' ÇlinkU Finlandiyayı ikiye 
L olacaklardı. Finlandiya 
~~rbiycsi uzun mücJJetten
' rr.ancvraya intizar etmek. 
· Salla önünc:ki Fi:llandiya 
~eri::e topTağ:ı sarılarak Fin 
. ın bu noktasm:ia orman. 
~1tıde sen nefere kad:ı.r da
~larr için emir verilm~ş bu
Yordu. Firıbndiya kuvvetle. 
trnir mucibince hareket et
~inlandiya askeri ölüyor, 

~ •:. adım ger çeklmyordu. 
tı- ~Ud:let zarfında FiniandL 

ka.'1rharbiyesi bütün ihtiyat 
.;tıerini Salla::an Kerr.ike ve 

1~at11iye sarkmakta olan ve 
{etle açık nc!<talar arzeden 
ırkalarının cenahına yığ

b: . ~u ır.anevra, Marn mu. 
i ~s!.?lı andınraktadır. Fin. 
Yalılar, Rus alaylarının uza. 
lıattı Ü«:ri:ıe hücumu o ka-
kf1· o kadar şiddetli olmuş. 
b • Şaşkm bir hale gelen Rus. 
0~gun verdiler ve bu şaşkm. 
0rnıana sapmak gibi bir ha
düşer:k tuzakl:m!a tirçok 
kaybettiler ve mitralyöz a. 

~ltında biçU:iiler. 
e bu daki.J..-ada Rus erkim 
i'esi ric'at emrini verit'istir. 
kı.tvvetbri Sallaya doğru Çık. 
~e orada teva!tkuf etmeden 
c .doğru çe!:il:niştir. Kor
bir Boğuk hüküm siirmekte. 

ET RUS KUVVETLERİ 
~LE DOCRU ÇEKiLİYOR 
o, 22 ( A.A.) - N orvc'" a. 

~bildiriyor: 
Otı:k Tel:grambureau'nun 
ll.diya hududuna gönd:rdiği 

ıı muhabiri,Sovyet kıtalan
oyenjarviden Petsamo isti. 

ttir. ı:ie, yani şimale d()ğru ri. 
devam ettiklerini bildirmek. 

t, 

~~ llluhabir ricat eden kuvvet· 
1, pek külliyetli olduğunu, 
~diyahların, bu kuvvetleri 

adiyen yıprattrkların1 ilave 
0r. Hararet d:recesi devam. 
~tte düşmekte olduğundan 
tıcatınrn ~iddetli soğuktan İ
~elmiş olm::ı.sı muhteme~:iir. 
ltın altında otuz dereceye 
~ ve da.ha ziyade de dUşme-
1t.,,am eden soğuklar Rusların 
türlü n~kliyatmı dtıdurmuş-
hsıat', ka.mr muharebeler. 
hnra ele geeirmiş oldukları 
~ileri terkcd~rek birkaç nok. 
<>tuz kilometre gerilemişler. 

iç izahmedilmeksiz:n denile 
ki, İsveç ukeri mahfillerinin 
~iade korktukları Rus hare. 
~İmdilik akim kalmıştır. 
t~!cbolın, 22 (A.A.) - D. N. 
~ıa.nl!r bildiri ver: 

1
U.1, bin gönülliidcn mUrekkep 
Sveç k::ıfilesi Fin!art3iyaya 
~ket etrristir. 
lgrat, 22 (Radyo) - Havas 
~lnın Stokholm'den haber 
'<'ına J!Öre, Sanisahni bölge. 
~ Finlandiya ordusu 2 Rus 
asını büyük hezimete uğrat. 
tclır. Bu ara maö-Ifıbiyet. 

'cınra Rus ordusu bütün cep. 
süratle ,reri rekilmekte • 

'l'a!rriben 30 kilometre me. 
)le kadar çekilen Rus kıta.. 
t~rkedilen sahalarda bir 

ağır topla ve mühim bir kı
as!teri levazım ve silih bı. 
lli~ıardır. 
~~ nn·harobede Sovyetler 30 
'>t işi kaybetmişlerdir. 

terbiye ve talim görmUş 
1 Sovyet kıtaları Sala mınta. 

ı da işgal ettikleri noktaları 
afaza etmişledir. Burada 
~ınek ve mevzileri talr:viye 
il!{ için büyük gayret sarf et. 
titedir~er. 
~llizde, Sovyet donanması. 
~ açıklarında faaliyet ges. 

~§itr. Finla.ıidiya bataryala. 
·b\'yet gemilerir.i çekilmeye 

Ur etm:Rtr. Bu arada TaL 
' Leninğrat yolundaki bir 
harp gemisini batınmşlar. 

• PtN RES~ll TEilL1Gl 
'lstnfd, 22 (A ... 4.) - Finlandi
;esıııt tebl:sinde Kareli ber;!a-
~ a!(i d üşmnn hücuml:ırının de· 

ettiı;i \'e Fin kıtalarının Pııi· 
'le ve şark hudutlu üzerinde ta. 
~da bulunarak Sovyet kıtnları-
1~kürttülderi t"..ı.'uih edilmek 
~ 1 

1 
l~anıo böl~esinde, K:ıakma et· 

~(j b k 
1 a muhnre eler devam etme • t Peıs:ımo nikel m:ı<.lcnlcrinden 

~ b~t~ı infilak scsl:!ri işitilmiştir. 
~:11ıcte deniz üslerine karşı ha
i llcuınıarı vu!rnbulmuş ve hnva
~e clli~nınn kuvvetleri istisna1 
rı-ııdc müsoit olan h:l\".l !l:ırtl:ı· 
:rı İslif:ıdc ederek gere:• 'mem. 

1 ~:ıh !inde, gerekse harekat !la-
1 ilı:.eı·ine müteaddit hıı'>kınlaı 

1
11 Şlır. l3irç0k seh irler, czcürn-

• tlairıki, Tampi~re, HaDfo, Abo, 

nourna, Ilorıo, SorlavaJ:ı, Yiborg ve 
müteaddit merkezler ve Kızılluıç 
İ!1Brctl nşikAr surette bulunmasına 

raltmen iiç hastahane bombardıman 
edilmiştir. 

Bugün Finlandiya üzerinde uı;an 
Sovyet tayyarelerinin ndedi 300 
den f:ııl:ıdır. Ölenlerin adedi Hi, 
ynralannnlnrın 43 tür. On bir clüş· 
nıan tayyaresi düşürülmüştrır. 

Adliyetle veni tayin 
ve terfiler 

An.kara, !!:! (Uusu~i) - AJ 
Uye hukuk işleri umum mü 
dUrlüğUnc terfian İstanbul '1'1 
caret mahkemesi reisi Hakkı 
Tur, İstanbul 'ı'lcaret mahlrn
mesi reisliğine ! ;;tan bul haki· 
mi Müniı· Ai•l' ıirek, 'ı'cmyiz 
mahkemesi J..ıeşiııci daire ra· 
portörlUğUne terfi:ı.~ tcın) iz 
mahkemesi ru.portöderlndeu 
Nuri Özkök, Balık~sir ecza ha. 
kimliğine Edremit ceza haki· 
mi 'i'ahsiu Seıwr, Çankırı sulh 
uakinılic:ıiııo Ycni~e!ıir ceza ha· 
itimi Niyazi Akay, Çankırı ih.:.a 
lığına Çankırı sulh hfıkimı 
ıtcınzi Aytekin, Çankırı lıulrnli 
h~kimligine Ça.nıcın fl.zası Ne 
simi LJaysöz, Ankar:ı lıakinı 
ıııuavinıiğine Ankara eski hft
kim nıu:.wlni hukuk doktoru 
Hikmet ilehıkc:ı, Yenı;:ehir ce· 
za lıt\kimliğinc Kureinuhaı:; 
ınUdtlelumumisi Hnmlt Aktun 
ca, Ankara lıaldıuli;;ine lzııılr 
mUudciumuıui nıua\ini !\:adlı 
Emer, Alanya ceza hakiıııl!ği 
ne Alanya sulh hakimi Sıtkı 
Tuncalar, Amasya azalığına 
lstanbul sulh hikimi Cevat 
Sermct, Şile müddeiumumili
ğine Hayrabolu eski hlilcimi 
'ı'evfik YUce, '!'okat sulh ha
kimliğine Osmaneli sulh htı.ki· 
mi Hakkı Glirknn, Afyon (Lza 
hğma SöğUt hukuk ha.kimi 
Ali Rıza Öznur, Ankara O.za 
muavinliğine Uzunköprü hA.· 
klm muavini Sıtıu Tüzcmen, 
BaşmUddelumumt muavinliği· 
ne Ankara müddeiumumi mu· 
avlni Rebi:ı Şeref, Ankara 
müddeiumumi m · n inliğintı 
KQ.reinuhas müddeiumumi mu· 
aYinliğlne Çankırı sorgu lıfı.· 
kim muavlnllğino Gll:::ııır hlı· 

kJm muavini Hayrettin Atas, 
KUrreimuhas müddelumumı 
muavinliğine Çankırı sorgu hl· 
kimi İsmet Peksöz, Nazltll 
mUddei'ımumi muavinliğine 
Bahçe sorgu hA.kimi Nail Ger 
çell, Edremit ml1ddeiumuml 
muavlnllğine Dlvrik sorgu hA
klmi Kbtm Bayer, Adana 
mUddeiumuml muavinliğine 
Pınarba;;ı hAklm muavini mem 
duh BUlbUl, Mersin hft.kim mu· 
avlnllğine Muş. a.za. muavini 
İsmail Ayezcn, Muş ttza mua· 
vinliğine YaylAdağı hQ.kim mu. 
avlni Kemal Demlroğlu, Ber
ğama mu:ı.vlnliğfne Sarıkamış 
sorgu hA.klmi Fethi Alpergln, 
GU.run ceza hlkimllğlne Dinnr 
ceza hA.kiml ŞtıkrU Demirkan 
tayin edilmişlerdir. 

İngiliz tayyareleri 
Baştarafı 1 incide) 

ettiği ı:ıırada. Vifü:sengcn civa • 
rmda Escat1lt mansabında ağ • 
lebi ihtimal bir mayne çarpa -
rak b:ıtmıştır. Holanda sahil 
muhafaza gemileri tayfanın im. 
dadına gitmişlerdir. 

Amsterfüım, 22 (A.A.) -
Escant ağzında blr mayne çar
pan İtalyan "Comitas,, vapu· 
runu Uç romorkör sürUkleme· 
ğe ve karaya oturtmağa mu 
vaffak olmuştur. 

Bu vapurun yüzdUrUlmeslne 
derhal başlanmıştır. 

BlR 1SVEÇ VAPURU BATTI 
Berlln, 22 (A.A.) - D. N. B. 

Ajansı bildirlyor: 
İsveç bandıralı Adolf Bratt 

vapuru bir mayne çarparak 
batmıştır. Tayfadan 16 kişi 
Letonya vapuru tarafından 
kurtarılmış ve Hollandaya çı
karılmıştır. 5 kişi noksandır. 

Novyork, 22 (A.A.) - Co· 
lumbus vapurunun enkazı ta
mamlyle batmıştır. Bir Ameri
kan sahil muhafız gemisi, va
purun bu akıbetine şahit ol· 
muştur. 

ŞlMDtYE KADAR 20 NOR· 
VEÇ G EMlSt BATMIŞ 

Oslo, 22 (A.A.) - 3 Elylul· 
den 17 Sonteşrine kadar tor
pillenmek veya ınayna çarp· 
mak suretile 20 Norveç vapu· 
ru batmıştır. Bu vapurların 
mürettebatını teşkil eden 94 
kişi boğulmuştur. 

l l{aradentzde iki 1 

şilep battı 
~ ... -

.. \;: 
Ta..<mrrıı f ''"' 11.-tı~nt Oenıiııct";ı:n Ta7;:sim ôhi{1e~i efrrıı.,,,l,.]d '''· 

J;,Za,ı lmm ;:,a!aı-ı 

Evvell:i gün başlayan fxrtır.~ 
dün de dev.:.m ctır.iştir. Evvelki 
gece sabaha karşı başlıyan kar 
dün fasılalı bir şekilde yağmıştır. 
Hararet dere:::cs.i beşe kadar düş. 
müştür. Fırtı:1a h:ıfiflemekle be· 
raber dün gece de kesilmemistir. 

Fırtınanın şiddetli sıralarında 
limanımızda ve civarda vukua ge. 
len kazalar ha!ckında alakadarla
ra malumat gelmeğe başlamıştır. 
Fırtına bilhasca Ege. Jlilar:r.ara. 
nın şir.ıal tarafları ve Karadeni. 
zin garp kısırr.lannda pek ı:ıi.ddet· 
1i olmcstur. 

Evvelki nkı;am saat 19 da köp 
rliden hareket eden şlrket vapu
ru B~ylerbeyi !s!telcsine y:ına~a
mamıştır. Kaptanın bUtun uğraş. 
maları boşuna gidinco yolculan 
ÇengelköyUne çıkarmak zarureti 
basıl olmuştur. Halk aradaki me -
safeyi yürüyerek geçmişler ve ev. 
!erine dönmil~~ rdir. 

Sirkecide gümrilk muhafaza mu· 
dUrlUğü önünde bağll bulunan Ha
san kaptanın 10 tonluk motörU 
nhtrma çarparak parçalanmış, bat
mıştır. İçindekiler kurtarılmıştır. 

Kuruçeşmede demirli bulunan 1-
talyan bandıralı Slrio isimli balık
çı gemisi, Bartın llmanma bağlı 

57 tonluk Ahmet reis idaresindeki 
yelkenli motöre çat-pmış, kısmen 

parçalamıştır. Haliçte Meyvahoş is. 

kelesi önUnde Cemal kaptan idare· 
sindeki Bursa Birlik isimli motör 
rıhtrma çarparak delinmiş ve su 
almağa başlamıştır. Liman işlet • 
rnesinln romorklSrleri yeti'}erelı: 

motörU karaya çekmişlerdir. Mo

tördekl eşyalar kımıcn harab ol· 
muştur. 

Sirkecide Yalçmkaya motarU 
dalgalarla sığlığa oturmuş, kısmen 
hasara uğradığı halde kurtarılml!}
tır.Şilede de bir gemi kayalara 
çarparak batmıştır. 

Evrenyell Kantarcıoğlu Re<:eb 
kaptan idaresinde bulunan bu ge_ 
mi madenkömürU yüklü olarak 
Zonguldaktan limanımıza gelirken 
kazaya uğramıştır. 

Gemi Şile açıklarında fırtınaya 

yal..alanmııı. kaptanın ve mUrette· 
b:ıtm bütün çalışmalarına rağmen 
sularla adacıklar denilen mevkide 
sahile düşmüştür, Dalgalarla ka -
ylllara vumlan gemi kısa bfr za
manda tamamen pa~alanarak bat
mıştır. Gemi kaplanı ile iki tayfa 
boğulmuş, iki kişi kurtulmuştur. 
Kaza hakkında fazla tafsilat alına
mamıştır. 

Mudanyada kömU.r boşaltmakta 

olan Yirmi Beşoğlu'nun Muzafferi.. 
yet motörü, fırtına başlayınca 

Gemlik limanına kaçmak istemiş, 

fakat Gemlik tersanesi önünde 
tehlikeli surette karaya düşmUştUr. 

Gemlik limanına bağlı 13 tonluk 

Kılıç Aslan motörU lle Kamil ıs· 

minde birine ait 4 tonluk Hızır re
is çektirmesi Gemlik limanında ka
raya düşerek hasara uğramıştır. 

Civar limanlarda daha kazala" 
o!duğ'u, fakat hznüz hatnr alına -
madığı sanılmaktadır. 

Fırtına büyü!ı;: vap'Jr seferleri -
:ıi de durdurmuştur. 

Dün Bandırmadan lim:mımıza 
3elen Antalya vap'Jru Bn1mm
da lzmirden gelen trenin yolcu 
!arını alamamıştır. 

Bunun sebebi sahil:bn geçen 
tren hattı:ıın d~izin hüc:ı:nile su
lar altında kalm~ olmasıdır tren 
bu yüzden B:ın:lırm1 ista3yo:l'J=ıa 
~rndar gelememiştir. 

Bartından gelecek o!an Ülgen 

,-:.:.pnru da limandan çı~ama:ruş 
tır. Tc~hhürle gelec.:!!itir. 

Evv~lki gün öğlejen sonra li · 
mammızdan Karajenıze lnre'•:-t 
eden Denizyollarrnın Cu11 ı :.mFt 

\·apuru ş;ıe ıçı!danndan ileri gı 

jememiş \"e dün s::ı'~:ıha ka lar Şı. 
le açrklarm::la travers yai:n;-a!~ d > 

!aşmıştır. Gemi dün yoluna de -
vam etmiştır. 

Evve:ki gün Karadeniıtlen lı . 
manımıza gelmesi icap ed~ıı 

DenizyoHarının Eğe vapuru 24 
:;aat gecikme ıle dün gelebilmiş • 
tir. Vapur Şile açı!.darmja hrtm:ı. 
ya tutulmuş ve çok tehlikeli anlar 
geçirmiştir. 

Vapurla gelen yolcular bir mu
harririmize şunları söyleml~ler -
dir: 

··- Şile açıklarında bulundu • 
ğumuz sıra::la fırtına çoktu. Kar 
da yağıyordu. Etrafımızı göremi 
. Yorduk. Gece saat 21 de Büyük • 
derede olacağunızı tahmin ettik. 
Fakat tipi ve fırtınanın siddetin • 
den Boğ:ıza gireme::lik. 50 mil a • 
çıkta travers yaparak sabaha ka. 
dar dolaştık. o~niz güverteyi aşı. 
yordu. Bütün yolculaı ka:naral:L 
ra ve anbartara kapanmıştı. Sular 
baş güve,.tf'.''.ie bulunan koyunlar -
dan 60 tanesini sürükliyerek öl • 
dürdü. Biz, ayıkta do1 a~ırken 

Cumhuriyet vapurunu da gördük. 
O da bizim gibi sa1>:ıha ka:hr 
beklemeğe mecbur kaldı." 

Dün sabah Mudanyad:ın hareket 
eden ve saat 12 de \innıımıza 

gelmesi beklene=ı D~nizyollarmm 
Trak vapuru da Marmara:Ja bü -
yük bir fırtına ile karşılaşmış ve 
yoluna devam c:Jemiyerek Armut. 
lu limanına s1J::rınmı5tır. Vapur 
ha':'.\ hareket edem~:ni~tir. ı\ncak 

yann limanımıza gelebilec~~i an. 
la~ılmaktadır. 

Sinop, 22 ( A.A.) - Bu gecf" 
sabaha karı:ıx başlıvan fırtına 
gitikce ~iddetlenmektedir. Ka. 
radcniz cok dc.l<?alıdır. ValJurJar 
seferlerine devam edemiyerck 
limanrm11., sığ"rnmaktadrrlar. 

Diııcrıbal~ır, 22 ( A.A.) - Dün 
"ece varrnmdan sonra ~ehrimiZP 
ilk kar yafua.*a ba.5lamJ'ltir. 

B1kres. 22 ( A.A.) - D. N. B. 
ajgmn b:ıdiriyor: 

Şiddetli bir kar fırtınası, dün. 
Karadenizde ve a.cıai?ı Tuna üze. 
rinde ecvri~eferi ch'rdunnuştur 
tn~liz bandıralı Tomis sarnı<;h 
~emisi, Gitırgin netrol Iimam 
vakmmda batmu:tır. Müteaddit 
vanurlar ve romÖrkörler hasara 
u~amıştrr. Sahilde hararet de. 
recesi sıfırdan aşa<Tı on b~E> 
düşrnUc-tür. Bükreı:ıte büti.in tren 
Ier miihim teehhilrlerle 0elmiş. 
tir. Hük1'.'.lmet merkezinde frrtma 
oldlukC'a ehemmiyetli ha.sarat 
yapmLSi;ır. 

Fon Soee'nin ku
mandanı gömüldü 
Duenos-Aires, 22 (.~.A.) - Ami 

ral Grar von Spee'nin kumıınd:ıııı

nın cenaze merasimi, Almnn mezar· 
lığında Arjantin ordno;.ınun ve do. 
ııanmasının birçok :rubitJcrinin ve 
Alman harp gemisinin 300 tayfası
nın huzurile icra edilmiştir. 

Bahriye :;ilıihrndnzlarınd'.ın bir 
tabur, askeri ihtir:ımatıa bulun· 
muştur. Arj:ınlin bahriye yüzba,ısı 
Gr:ıcio bir nutuk. söylemiştir. 

Gr:ıf Von Spec :rırhlısınd:ıki İn· 
-:iliz esirlerinin mümessili olan tn. 
giliz yüzb:ışısı Pottinzer, kuman
dan Lungsdorr'un tedfin mcra'>i· 
mindc hnzır bulunarak, mezara ln· 
giliz denizcileri birliği tarahndan 
gönderilen bir çelenk koyrou~tur. 

B - VAt{IT 23 nrn.tNC!K \NL'N t!i~) 

lrlandalı tedhişçıler 
Londtada bir ço,,1<:. yerlert 
bomba l'-O!Jata f<. pat altılar 

Lcad,·a, 22 (A.A.) - Rculer 
.ıns bil::Eriyor: 
l.lu g:ce po.>tl k.ıtu!:-:-ın1 
.i hcdi} e!cd arns:mda ve 'Lo , 

l';\, Birrr h.gba:n, Crevc ve Vol 
ıhmıpto.ı p:;-:;taha'"'el~r·ndc Ir 

anda cur.ıhuriyet or 3 u"umın ml 
nc1ı6ı n-:• idt>n a"i 'H b· ıoa t 
~:1de l 9 1·oı:r.l:;a iJ:!~le.:nıştt .... 
aJar h;i h-.ıfif yaııılanmı!t t. 

Lor.drR, 22 (A.A.) - Londra 
ın şim.ıli:ıde kı'in Versh !t ~trc 
tasyonunun postı r"İ!'6 • d 

1ii.n ~ece 3 yan<7zn bomb- .. ı p1•k 
nıştır. Eir pns~rı rrüvezzü y~ a 
lan:nıstır . 

Lo:ıdran•n Fa:lclingt n v Cl~r 
ke~well D O<'t:l bi ;'}-ı.-yrıca 'a v ;.# 

grn b·:mb:ılan infilak etm;;:; ir. 
Peddin~tonda 10 post<> m~mu 

ru hafifçe yaralrtnır. ş ,.e birka,.. 

bir-

Pariste~.(i 

inııla: 
en t .. ji •e ar e~ 

'Oorusu • . 
rıe :c:es 

Parjs, 22 (AA.) - SDn n~hri 
üzerlrrlc N c'.r fam 'dis:-:;i ar'·as n 
o"ki s~nl..: i l:öprü .... ü bir h~i;.:ık 
nct:Ccsin .lc d5kTnii~tiir. İnfil~ki!1 
bir hava g-:ı.zı borusunu!l kmL 
mauır:ı .la:1 ileri Reldiği zannedil. 
mektedir. Birçcı'r kimc;cler nı>hre 
uçmustur. 

Pnriıı, 22 (A.A.) - Öğleden 

Maa rit Vekili 
Oiyarıbal<irda 

D,'!JartlJıd.ır, 1J2 (A.A.) - Ma. 
arif Vcldli Hasan .Ali Yücel re. 
fakn.tlerindc ilk tedrisat umum 
mü<iiirü ve hususi kakrıı mü. 
düı·leri olduğu halde dün nk. 
şamki trenle ş~hrimizc gelmis. 
tir. Vali ile umumi mi.ifetti~lik 
Maarif mfü~aviri ve :Maarif mii. 
dürü vekil{ Erganide karşıla • 
mışlardır. 

Trenin iki saat teehhUrle gel. 
mesine rağmen istasyon pek 
kalabalıktı. Birinci umumi mü. 
fettiş Abidin Özmen ile general 
Galip Deniz, asl:ed ,.e ınlilki er. 
kan ve muallimlerdcn mürek.. 
kep bir heyet tarafından selfmı. 
lanmış olan Hasım Ali Yücel 
müfettişi umumilik konağına 
misafir edilmi!'ltir. Maarif Ve
kili bugün okulları ve diğer 
kültilr müess~selerini tetkik e. 
deccktir. 

Sıhhiye Vekili Tarsuea 
gitti 

Mersin, 22 ( A.A.) - ŞehrL 
mizde bulumn Sıhhat ve İcti. 
mai Muavenet Vekili Huhisi ~A. 
!ataş refakat!cri~de vali, beledi. 
ye rei~i ve C. H. Partisi ba~ka
nı ve sihhat mlidlirii olduğu 
halde belediye tacatet işlerini. 
eczaneleri, su filtire tesisatı ile 
veni mazarlığı, hal ve mezbaha. 
yı, sahil sıhhiye ve isk5.:n daire
lerini ziyaret ederek tetkikalta 
bnlundu~dan sonra saat 11,40 
ta Tarsusa hareket etmi§tir. 

--o--

Hariciye Vekilimizin 
ziyafeti 

· Ankara. !f.? ( A.A.) - Harici. 
ve Vekili B. Şükrii S::.raGoğlu 
bugün Anadolu klübiinde t~l'1an .. 
va elcisi B. T...ctz Bori"'a ve Bre. 
zllva elçisi B. de Oro· Preta !;e
reflerine bir ziyafet vermiı:ıler. 
di~ ~ 

Sabık Bul ar safir: 
lnönUne veda ettı 

. An1:ara, f P, ( A.A.) - Bulg:ı. 
rıstan•n Moslrnva e!t·•ili.Yine ta. 
vin edilen nab;k Ankara elcisi 
B. R'ristof bu"'ün ~unt 16 ·da 
~:ınkava ki'rı'üincıe Reis1cıımhtır 
İnönü tarafından kabul edilercıt 
arzı veda eylemiştir. 

-0--

Orgeneral Ç~hşlar 
tekaüt oldu 

İkinci ordu müfettiı:-i Oraene. 
ral İzzettin Calıı;lar tekatitlü~ii. 
nü istemi~. yüksek tasd!ke iktL 
ran etmiştir. 

Ve!dller I-!eyc!:i 
toplantı!iı 

Anl:am. 22 ( A.A.) - !rra 
Vekilleri hevcti bwrtin CY't!cc1cn 
'.10nra B'1'.JVClt:ilettc mutat top. 
lantısmı yapmı§tır. 

sonra ~ .. ..'.c.~ S •• lui !~öpri.:sü b:r 
tl!k m.:dc.,.i parç~~.:m ı.:;.;tcşckkil
di. 

Tahlisi"e te-:t.:ı·tı n~ ıirden bir 
k:ır. ki"'i c;·kar~'"t•r. Ahntısr c-ck 
~·rl~etli olan r.ehiTde yirmi b.d:ır 
kim~en:n lcayb,,ld - u bildirilmek. 
tedir. 

1on1en · Alman 
· ti~aret anlaşması 

Romanya 60 bin ton 
petrol verecek 

Bük-reş, 22 (Htısusi) - Ro • 
m:ınya ile Almanya arasında.ki 
ticari mübadeleleri truı.zim için 
cal!~an l:omisyon i~ini bitirdi. 
Kanunus .ani başından itibaren 
b:r mark 49 ley olacaktır. 

Romanva, Almanyaya. bun. 
dan evvelki anl~ma mucibin~ 
göndermek mecburiyetirde ol . 
du~n 2 tO bin ton petrolden G • 
b:n tonunu göndermevi ka.bt 
etmiştir. Diğer taraftan Al . 
manya, Romanyanm Çekosk 
vakya silah fabrikalarile yap 
mrs olduğu anlaşma hükümleri . 
ni yerine rretirmeği kabul etmiş 
tir. Bn fabrikalar Romaeyaya 
135 milyon kronluk silah gön. 
dermek mecburiyetinde idiler, 

ihti 1~ar ile iktisadi 
n1ücadele 

B~tarafı 1 incide) 

rr.emleketlcrinden clmazsn tarlı. 
memlcl.tetlerinde::J h:~· va!<lt geti
ı·iln:esi mürr.~{Ün ela., eşya üzerin.. 
de spelıü!f.syon yap:hn::ısma asla 
müs:ı:ı.:?c e~iZc:ncz; il:tı~at V c!:S.. 
letin;·n k'.losu memlc';etin muhte
lif tara.flcınnc!a 115 kuruşa satıl. 
mak Üzeri? piya:.aya külliyetli bir 
mik!rr:Ja mal getirmesi çok ye
rinde bir tedb~rdir. z:ra bu~ün 
kahve iç!n y.-~~lan muamele yann 
sırasiyle ihtil=ir mevzuu yapılan 
dicer ır.nllnr üzerine tatbik edile. 
cck dcmelıtir. 

Va!.ua şurada, burada bazı de. 
di?c·.:Jular işiti".miyor c!:~il. Naz
mi Tcpç:.:oğb'nun kahve ve ma. 
niiatur:ı hnlrkında ald:th ter!ıbir· 
ferden detayı melT'.nuniyet~i=Iik 
eseri eöstercnfor c!e oluyor Fakat 
lm!)alı pcr;!cd~n ge!en b~ tenkit 
ofoa olsa ihtikar rr.a~;sad:yle de.. 
poların-ı 11".al yığan!an'l b::!:lcdik. 
leri had:iz, h:?saps:rz karlan ta· 
ak~•uk ett'rcmemeleri neticesi.. ,. 

cıır. 

Avn:ıp:ının yansında l:ütün 
clünyan:n yabız siya~i dcğiJ, iç.. 
t:mai ve İ~ttnı·'i n:za~:ı:u da alt
cb?:e?t gayesi~·te mzrlınmetziz ve 
hud:.ıt;;uz l:iı· lıa'.:) d~vam ec!ip du. 
r:.a·::ca r.:cn-Jd;e!:İr::İ=İn n:illi mü
drıfaa k:\!:ili··c:i.ni zaafa ufrnta
cak s~r:::t~c ih'il:~r h•rs!arma ka
pı!ar:l .. r h::!r:lt'.!:lerbcle ıer!::est 
ln:·a'~dır..ayacaklannı il·i bilmelL 
lid:r. ASIM US 

Almany~da bir tren ka
za:.1nda 70 l<l~i öldü 
ncrlin, 22 (h.A.) - "Magde· 

burg h:ıttı llzerlnde kMn Gent· 
hin fat~syonunda iki tren çar 
ırn;mrotrr. 70 J:irf ölmUş, 1" 
kişi y:ı.ralanmıştır. 
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Ağ r ı l a rı 
Keser . 

.I" KAYIPLAR ) j 
\..... -

n:rn - !ı:ll \ılı C:tıhu!,ltı il!-ol.u-1 
hınılan altlığ·ııı ılku!,tıl ~;ıh.ıdt"tn,ı

m\.'ıni k:ı~ lıcltiııı. )·cııisiııı :ıl ıt.ı· j 
~ıınıl.tıı l''khiııiıı hiikıııii ~ uklıır. 1 

,\DHl.S 1 

<;ıılıııkltı c;:ı~ ır suk;ık :\o. 1 l 
;\l ıız;ıl ftor Pıı l.ı ıı 1 

< :ııt!J:.!O) 

ı~ıoıılıul (~ı<Jl inl'i ilkokııhınıııı 
$!rı·c der,h:ıııc~iııth•ıı ıılılığıııı 

o:ı:l - rı:::~ t:ırilıli ':':ılı:ıılı·lnaıııl·ıııi 

z;ı~ i rtliııı. Yl'ui,iııi ı;ı!.:ır:ı<·<ı,;::ıııı

ıl:ın eskhıniıı lıül,ıttiı yo\itıı'. 

* 
ll.ıkırküv 

1 l\ıı" 'I <'111 izlrr 
( :w !I:! !) ) 

-::· 

ı:ı:s suıcslııd,• :ıltlı;ı ıtı ':'·ılı:Hh·lıw

ıncıııi za~ ı ctlıtıı. \ .:ıı"iııı ~·ıı.:ır.ı

t:ığıınrl:ın r'>k:sıııııı lııikıııii ,\11!\llır. 

Sılill lll'rkı') 

l:lıl:-1:.!:i) 

Ta bl et ler i her eczanede bulunur 
Pn•h kııtuıu 1255) G alata, lıtanbul 

clxsı 

Ye~il O:oııı:ıtik rııatlı;ı:ı 

miirckkelıi 

Kırmızı 

:'lliktarı ;\hıh.l:c·ılcli ':Vi.~ı tcıniııatı t::k~I ıd' 
l.ira Kr. Lira f.;:r. nin ı.rlın ~cJ;I•/ 

~~~~~~-----

2IO kilo li(i2 57.1:> 
!JU kilo 

iiô 511.20 5/1/!JıO ıı•.' 1~ I 
·~I 1 - S:ırtıı:ıııı<• 'l' ııiiınıııırlrri ınıll'ilıincr yuk:ınln rin'I yr ııı• 

7,ıy:ın;ı k;i.i{ıılı 1fl Top 

~·nılı '.l k:ıleııı ııı:ılzrııw :ıpk C~\siltıne tı\Uliy:c satm alın:ıl'aktır. ıf 
i l - \fulıamııırn lırılt•llcri, ıııunıkkat leıııinatl;ırı, eksiltme ~jjrı 

'>ıı:ıtlrri hiz:ılanıııl:ı ~İİ'\lrrilıııi')lir. ,ı 

l ll - ı-.:ı:-illııır lıinıl:ır ı ııd:ı ~·nıılı ı;ıiiıılcrdc K:ıbat:ışt:ı Lc,·~1.ın1 

\fiilı:ıy;ı:ıl Sıı!ırsiııdr·kı ,\lıııı Konıi"~'oıııınıl:ı yapılııraklır. 

I\' S:ırlıı:ıııır ve ııiiııwııcler lıı-r ı.ıüıı sözU ı:1'Cı:en ~ulırdrıı ıı~r:ı 
:-ılırrnhilir. 

\' - f,ı,•J.lilrriıı ri-~illıııc idıı l:ıyin edilen giin ,.e snallerıle rıı 

ve Bütun 
Derhal 
günde Lüzumunda 3 kaşe al ı nabi l i r. 

fslıııılıııl lcrrı llıi/;iml!üiııdcıı: 

l'clru~a !Jr.ırı·nı11l:ııı dul.L~I ~:ıpı. 

l:ııı lııkıı.ıe lıoı\·hı ik~ o;;i .. ıııl.~ J ı.ı·

la!J:ı-;;ı ll11:-.t') iırn;1.ı ııı.ıh;ıllt'ı Cu.,,ır 

sokuk ı i :\u.ıl:ı ıııııl.ım \C lıakn 

ik:ııııcl:~fılıı ıııc·~·hul :\l:ııı.\ u~ •I tt-ııtıı:; 

cıl i lmtk uH·ı-r ~uıııh·ı·ı kıı ıl:ı\'dı) c 
inhi Lelılı~ wdt· eıl.lıaı~ ulıhıi;ı.111· 

ılan ıl:ı·•clİ) enin :.!U ~ıııı ıııüddrılt• 

.ı:rnen lelıliğinc kar:ır \'l'l'ıl.ıı ı~tır . 

ı.ı;iYennıe p:ını'i~ lr hirliklc ınnkiır koıııisyon:ı ırclıntleri. 

.\lurar:ıa lj/l/!llU s;ı;Ll 11 trılir . 
.\ltzkur günde ı.:ı·liııınrdıf;ı H'.\H hıı 

'ekil l;Üııılcrilıııcdi;;:;ı ta:,lfırdt• ı-:ı-

yal11nda ıııiirara.ı) a 
l'ağı lehli[: rn:ıkaıııın:ı ~aıııı olııı:ık 

üzere iliın olunur. r:>U!lltl> 

l'skiidıır le ra !ıJ r 11111 rlıı!}ıı tıılrm: 

.\lalıcuı olup satılnı<l\ııın kanır 

vcrilcı1 7 ,rı lıt•yııi r ı.. ıı ne lı ııclc 
(Coııs) ınark:ılı ıııutii ı · ve i~·i telli 
(Ornevi.i) kır ı klı talııııiıırıı )clmi~ 

ınclrc ıııuralılıaıııda cam \C muhte
lif eb:ıdda inşaatla ıııihlaınel lıe~ 
ton miktarında krtT!>tr :.!8/ J :ll!l:J!I 

tarihinin l'cr~eııılıc ~iiııii ,;ıa\ U de 
başlaııı:ık surelile l'a)alıalı~·e .şi~r. 

t·:ıın falırika,ında :ı\·ık :ırllınn:ı'ı 

. icra kıltııal'ak ııınhamıııcn kıyme

tin ',lı ;;; şiııi bulın:ı<lığı takdirde 
ikinci arllırm:ıya lıır:ıkıl:ırnk 3/1/ 
9i0 C.::.tr<;;:rnıh:ı giiııü ayni ~:ıat ve 

yerde ikinci açık :ırtlırııı:ı\I icra 
kıl ı ııac:ığı ihln olunur. (311919) 

1 ı) en ı z L_e_v ... a_z ı_m __ s a_t_ın_a_ı m._a _t<_o_m_ı_s_v o_n_u_ı _a_n ı_a_r_ı 
.U. ~ı. \ '. l>c niz .\i c l' i.-<'z :-;at ı nu l ıı ıa t\.ouıi ... "·01111 ndaıı: 

l - T;dııııiıı rdilcn lıcdl'li :\i3Cill lir:ı ohn R adet l)izel Cem~re~ ıor 
pazıırlıkl:ı ıııiin:ık:ı';ı'ı :.!:;ı t :U!):l!I tarihine lcs:ıdii f ellen P:ır.:ırtc~ı f!ll 

s;ıal 1 ı le \'ck~l<'l hin:ı~ınd:ı ıniile~ekkil korııisyorıuınuıda 
cılilrccktn·. .. , \ 

:.! - 1Si kur·ıış l>cılcl ilr ~:ırlntııııc.sini :ılnıak isliyenkrin her ı.!•11 
1 

nıiin:ık:ısa.~a ı.ıirnırk ısti~·rıılcl'in de rnezkiı r ı;ıiiıı ''c s:ı:ıl!e 2/i():? JİI'~ 
ılk ll'ııt.ııııl ve k:ınuıı l bc•l!(l'lcriylr. ,.c komisyon~u olınaılıkları 1ıa:1'; 1 
ıl:ıkı n:,ik:ı ile hirliklc kıııııi~yu1111111111.:ı ıııüracaallıırı. (lH97) ( IUJI 

lstanbul Defterdarlığından: 
~hıkadclcııı:ı Fcrikö\iiıııle Fnlin Erendi sokağında 111 ye !jehil111u): 

l:ır mahtıllesinde C\ki ~J:ıcar ve yeni Turan sokağında 57 Xo.h ınııb 
lrri adres göslt•rmis olan mar:ınıtoı Oscp oğlu Gabrisc 9:i3 yılı ınu~ı• 
dem ,-erghi hııkkııı~la şifoht izah:ıt \'Crmck ,.e 102 lira müsl:ıhclem iiC. 
linin ,·cr~ilerini tediye clligini naltk ınaklıuzları Ye polis defterini ı 
r:ız etmek i.izcre tebliğ tarihinden itibaren 15 gün zarfında G:ıJat9 

lliiıl avenlli~<ir hanrnda t...ıanbul 2 ~o.h itiraz komisyonuna mürac9~ 
taht ı l;:ırar:ı :ılııırn15 olduğundan kcyfıycl tebliğ makamına k:ıim olf11 
iitcre ilfın olunur. (10fı:J5) 

Sabah, öğle ve akşan1 her yemekten sonra günde SA IJIUJ : ASI.ti U.\ 
H:ı~ıld ı~ı "'<'r: VAK 11 Mal tıaa,ı 

Uınum l\cşriyatı idııre tdrn: 

l ıs. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ılanıa:I 
,, 

Karadeniz Iloğazı birliklerine on iki !on yataklık ot p:ııarJıklıı 
1 ıın alınac:ıklır. l\lüııakasa:sın::ı 2!>/12/939 Cuma günü saat 10,30 d:ı. ıııı~tl 

nacak ve aynı günde ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin belli giin \'C !il1
9 

l'ındıklıda Komutanlık S:ıtın:ıJma Komisyonuna gelmeleri. (10:i74) 3 defa dişlerinizi muntazaman fırçalayınız. Herik ıUımr ı S!'vPnııil 

~ ı 
;. fstailbuı · Bele.diyesi ilanları 

l ı ,, 

lem inat 

45,00 

233,78 

rı6,fı7 

107,87 

!J,IJO 

;.\il:ı.hltllt,\ 

bedeli 

600,00 

3117,00 

i:i5,:i3 

H:.18.27 

1:!0,00 

.. 

Beykoz :ıj:iadarna riılaıılığı h·in 10,000 adet 
Peyııir Lckncsi alınması. 
Ilaslahanrleı-le sıhhi ıniirssc·s:ıl için Kuru iizliın, 

Kaysı, Zerdali YC Üryani crijii vesaire. 
ı.;:ar:ı:ığaç ıııüesses:ıtı i~·iıı lliiaııııu otan !"ı8 kn
lrın kırtasiye lev:ı11rııı :ılııını:ısı. 

Ziııcirlikuyu mezarlığı cephe d urnrı 1 :ım i ralı 
ve Ü7.erinc tel k:ıfc;Ji narnıaklık koııulııı:.ısı. 
'J't'peba51 )leşrnli)ct r;ıdde~i 10 ııu111.ıralı ıliik
kfüıın kfra:r:ı n•rilnıe,.i. 

ilk leıniıı:ıl rııil..t.ırhın ile tahmin lıcdellcri yuk.ınl.ı yazılı·i~lcr 2HHl 
numaralı lrnnuııu11 43 iincii maddc~inin son rıkra~ıııa gifre ayrı a) rı p:ı-
7arlı'ta konulnııı~tur. llıale 28/1:!/939 Pcr~c·ırılıc ı.:iiııii ':ı:ıt 1 ı le Daimi 
Encümr.ndc ~:ıpılacaktıı-. ~oırlnamelcr Zalııt \'C )lııaıncl:tl Miitliirlii~iindc 
~c.irülclıilir. 'l':ıliplcrin ilk lrrninnt ınaklınz YCya ınt'klııpl:ırı ile ih:ılt• 
güııii muayyen snallc Daimi Encüıneııllc buluıırıı.ıl;ırı. (10:117) 

• •• • • •• ~· • .. ' - ' ' • • f \ ~ •• ; ·~ ·' ·~ • • ı • ' • -....---· 
VAKiT matbaası 

Kitap kısmznı 
tanzim edip 

yeniden 
açmzştzı 

Kitap, mecm ua , 
Tabiler namı:'.'\~. 

gazel e basar . 
dizfri isleri f\l 1 r. -

T eknik O!-culu S:ıtınnlma 
kQnlığından: 

T,I" • 1\..om.1.syonu 

y ı lıltlıla hııhııı lll Uk•tlUıtlll/. t:ıldıe\I iı:ı 11 1 :.!ılO) \ (' .\l ıı~I :ı lıılcıııı il 
ır;ııı el<' ı.i;ıı takım l,ı c·erıı':ııı (:!~ı:ıı T:ıkıııı ı:ııı,,e ilıııle" \.t ı•l ıı:ı'; iiırrı· 
:..!ı 1 :! rı;:~ı l:ı rılı ııtt• ra'ltf·I\ .rn Cuııı:ı ı.:ıın li 'a:ıl 1 ;ı it (iıi'tıiı. 'ııqı ıııl;ı \tik 
'c!.. :\lıılırıı ı.~ ld.IC'lıi :\lıılı;ı...clıc,ın-lc lo;ıhıı u· ıı... n'.ı·ı ı..o,ııi\\ulltııııı11 
lw.:urıınc!:ı k:ıp.ılı 1 ırf 11>11lü ılt• <':, 11!1111•: c koıırıııı tur. 

ı:ıbı~rlrrııı ııııılı.uıım,. ı h"ılt·lı ı~ıtltilll lıı:ı 'l' ılk it ıı:ıı.ıt ı:rrnı 111" 

r;,oı kıırıı~ıur. f,ıckl l"ı -:-:ııtıı:,rıır 'C n:iııııııırolcrı ı.:·ırııır:, \r ilk lt'ıııı 
ı~lı v:ılırrı111\.; 1111· 'l' t· ,, ı:ıııt'tlı·ıı hir ı.:iııı rn·C"linr k 11! ır ılkıılıııııııL.ı ,.ı 

rkaıtnw trünü d~ 'iü.-.,;~lı; ~lııhcnıl' \lt•:-tc!ıııı,• l(ılııı~lcri. ~l!JIJ ,:ı,ılı ;ıı·ı_ 
tıı-aa F:~'illııır k.ııııııııııııııı tın·ir:ılı ,·e ~:ırlmııııc ııııwılıiıwc tıııızıııı cıl it•. 
ı et.: l~klir ınrklnpl.ırıııın ck~ill:nrdf'n hir ~:ı;ıl <'n·ı·lin<' k:ııl.ır ı.;:O'ııiwo-
1.1111111%A makhıı:ı: nıuk:ıhili:ııle \'Crilıııiş hulunııı:ı~ı l."ızıındır. Pcı,l:ıdıı Y:ıki 

ol:ı~ıl. gr.;ikmc ııı:ı7.crel oJ.ı:·:ı1' k:ı!ıııl rılilııırr.. (lO:ıı;ı) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ * * ... 
1Iaydarp(l5a hasl:ıh.ıııe,iniıı elektrik tesisalı p::ızarlıkla ~ ııptırıl' 

caktır. :\li.inakasarnıa 29/12/939 Cuma giiııü saat 9,30 da başlanacak(, 
aynı giinde ihalesi ~:ıpılaC'aktır. Ke:)ri komisyonumuzda me\·cuıtur. 'ıı 
rülcbilir. hteklilcri11 helli giin "c !>aalle Fındıklıda Komutanlık Sııll 
:ı ima Komisyonuna gclrııclcri. ( 105i0l 

Til rkivenin ba$h ca .Seh irlerinıMl . 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA v~MANÇESTER~e 

M!SIR~KIBRIS. VUNANISTAN. IRAN. IRAI<, FiLiSTiN 
,,. MAVERAVI ERDUN'de 

M erkez cıe- Şubeleri 

VUGOSLAVVA RUMANVA, VUNANISTAN, SURIVE. LÜBNAN 

Her Mvi Bant<a Muamele leri yapa1r, 

He-;abı car. ve mC'~uat tıcsarıfJn küşadı 

Tıcari kredikr \•e vesJıl..lı l;rcdıl<!'r küşaGı 

T ur'l<ıve ıııe Ecnrbı memleketler iizcrıne k~ide scn.edaı ışkonıosıa 
Borsa emırlerı. 

Esham ve ıatıvıJjı, altı~ ve cmıaı üz<!'nne avan~ 
Senedıı lafısıl.lıı Ce saire. 

=============, 
En \•Üks<'k t'mnİ\•et şartlarını haiz kiralıı. \ 

Kasalar Scrvısı vardır. 

Piy;ısanı n en musait şa rtlarife ( kumbarah veya 

Sclçulı Kız Enstitüsü !t1üdiirlüğiinden: 
Türk ;\ıılrasit küıııiirü kıl o ~fikl:ırı Fi. l\u. Tııtan 
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--·~·1 : Sterlın llıırolız) fı.'.H _ I UU Uuhır (.\ ıııcrıka) 1:1U.3ti 

l UU I· raıı~ı:t 1 nen kı :!.9:I:!:! 
lllU Lırcl <ltal~:ı) 6.iO 

a,lfi· ıou l sYl\'re frankı :!9.1475 
~ ıuo Florın (Felemenk) ti9.0075 

Jib, 1ı 0u0u H:ı~!'im:ırk ( . ., lrn:ın' 
JTe llels:ı tBclçıl\a) 21.59j 

I
• ıuu U ırahıııı C\unan) 

ı ou Leqı !Hulgar) 
ı uo t;ekoslovak kuronu 
IUU Pezeta (ispan,>a) 
1 UO Z ilot ı l 1.chı'\ll\n) 
100 l'cngö (Macar) 
l UO Ley ( Humen) 
100 U ınar ('ı'ııgoslav) 

100 \'en (Yokohaııı:ı) 

lOU ı ~ve\' Kuronu 
IUO Ruble ( ~l o'.'il..ova) 

U.!1115 

13.5325 

23.G825 
O.!l65 
:l.1575 

:ı 1.045 
30.8275 

- Esham ve Tahvilat 
j l·:ı~:ıni · 

: ' ' i T ıcaret ve Z~hıre Borsası 

l!l.iO 

22 . 12 - 939 

HY ... TUR 

3,10011 :3:i Toıı 2:ı oo so;ı 1 
1 - 1:11,liliiıniiı rn:ıo - 1!1111 ılı·s yılı lll'lhru'.\at ilıliy.ıl'llll k:ı.rşıla-

Hu4ıt:ıy ynmuş:ık: !l.30, 5.:ı:ı, 
Duğday sert: :;.:w, 5.22 112, Ar
na yemlik ı;uv.: 4.30, 4.3:! 112, 
<.:a,•ıl:ı r: 4.27, 112, 4.3.), Kcl<'n 
tohumu: 1.''ı.20, Sıı.~aın: l 7.2j, 
18, Fasulye loın hul: 17. 10, Fı ıı

d ık i~·: :rn, .rn, Fııı<lık k:ılıuk l u: 
15.~0, Keçi kılı: <i:l.20, Tirlik 
mal: lO:l, 120. ın:ıl; ıi1.erc :ı;; ltııı Tıirk \ıılr:ı:.il kiiınüriiı~e. ihti~a~· h'.ı-.ıl olı'.~115.~ıır. .. 1 

'.! '!ııııa'.:ı':ı ve ih.dc k:ınuııu nıucıl.ıırıcc hu ııııkıar J.:oıııur ıııun:ı-
•,,ı, 1 'ıtrt'l le ıııiilı:ıv:ııı rılilrl'eklir. 1 

;ı .\lı'ııı ı'•ıı :ı !l'l/!l 10 senc·.,i Salı ~iiııii s:ı:ıt tlürtıc Yiiksck .\lcktcp-
t.-r :.l ılı:ısc!ıccilı::Cınt!c nılile~e:,kil ınülıayaat komİ'iYOnu lıuzuruııd:ı ~ a. 1 

• 1 

pıl-ıı·,ıklır. J 

1 :\liiıı ı!,;ı~;ıy:ı ı.:irınck i~·iıı enci emirde köıııiir lıcıleliniıı <'lı 7,j 1 

GELE~ 

BuğıJ.ay: ;;71 ton, .\rpa: 1G ton 
\'apak: 2:! ton, Xohul: 33 lon, 
F:ı~ulye: 2:i2 Lon. Ç:ıvdar: 30 ton 
Sus:ıııı: 126 ton, R. peynir: 1 
Lon, K. ce' İ7.: 13 ton. 111,hcliıı•k nr.\' :ıkc;c"i ul:ın liO lira 3i kuru51111 ınakbuı ıııuk;ıhiliııdc l 

\Tık• ek :\lcktrrıkr ıııulı:ısclıerili/:':i yeznesinc ~atırm:ısı nıccburirlir. l ClDEN 
5 .\z:ı:ııi oıı lıı·ş ı<lin rle J-:n,t:tibe leslimi ~:ırtlır. r Tirtik: 75 ton, Ku~yeıııi: ~il 
il - Bu hu~usl:ıki ş:u·ın:ımryi her giin öğlede n soıır:ı Eno;liliirlen ton, Kıl: 15 ton, F:ı~ıılyr 110 ıoıı 

nlttlJilir. ,( 10:i54 ), 

Beyoğlu Birinci Sulh llukuk fi 
ldmli{jindcrı: 

Mehmet Naki'nin J.::ısımpıışll' 
Atik Tersane kap ısında c~ki 17 ~. 
yeni 27/4 numarada kah\'eci Alıil\ 
aleyhine actı ğı davanın m:ıhkeıTltıl 
sonunda (90) Doks:ın lirll11 

24/111939 f(Ününden itibaren ) nı , 
lırş Caizi ile birlikte tahsiline ~-~· 
verilen kararın müddeialeyhin 1~ 
metııahının mcçhuliyetine ınc~~. 
mahkemece ilanen yirmi gün ıııil~· 
clclle tebligine karar '·crilıni' ol~ııı 
ğundan işlıu karar hüla!Çası hÜ~1~ 
makamına kaim olmak üzere ıl 
olunur. (309~ ld 

ı l 
ı 

Dün ve Yarırıl 
Tercüme külliyatı 

Satış yerı . 

VAKiT KITAPEVI 
t- t O kitaplık birinci set1 

Numara 
1 Sa!o 
2 Aile Çem beri 
3 Ticaret. Banka.. 

ı 

5 
6 
7 
~ 

9 
tO 

Borsa 
Devlet ve lhtılal 

Sosyalizm 
nı5 J . Rasin killlıyatı ı 

[şçı sınıfı ihtililı 6Cl 
Ruhi hayatta !~şuur 60 
Isfahana doğru ıoO 
J . Rasin külliyatı D 7~ __. 

795 

Bu 5erinin fiyatı 795 kurıl!0 
~ur. Hep9ini alanlara "O " 

-ıc',1 skonto yapılır. 2::36 kU• ... ~ 
..,~ı;i n alı~dtktan sonra kaııırı 
' lirası ayda bırer lira öderı· 

"'k ii:r.erP dört takaite bıığW 
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