
Avusturafyalı :tsk0rlerin ilk 
kısmı ingiltereye geldi 

HERYERDE 3 KUIUS 
Eski Polonya Cum~~rrreisi 

isviçreye gittı 
Londra, 26 (A.A.) - Avustralya hava kuv· 

~etlerinin ilk kısmı bu sabah İngilterenin cenu. 
tında bir limanda karaya çıkarılmıştır. Bu il'k 

~ilfiJeyi pilotlar, rasitler, makinistler ve hava 
ltnanJarı personeli teşkil etmektedir. Avust:aı
~alı tayyareciler derhal hizmete gireceklerdır. Çarpmba 27 Birincikinun 1939 YIL: 23 "' SAYI: 7889 

Bükre~, 26 (A.A.) - Eski P olonya Cum 
hurreisi Mosciki'nin doktorlar arasında yapılan 
konsoltasyon ınucibin«, yüksek dağlarda bir 

ı::anatoryomda tedavi edilmek üzere tsviçreye 
gitmesine müsaade edilmiştir. Moscild rclaka
tinde zevcesi ve kızı olduğu halde İsvi)T'eye hz.
reket etmiştir. 
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Mi l li Şefi n 
seyahat·ıeri 

Inönü KaySeride halk 
ın üm essill erini kabul etti 
Bir Alman mecmu li~önü K~yseri k~dınlarının ~ş. ha!atm~ 
asının tahrikleri gırmelerın"e gecıkmemelerını soyledı 

Kayseri, 2G (A.A.) - Milli Yonca tohumu temizJcmc is· 
. . 

Ka3ıaklr Fin aslierleri ceplieye gldiyorlar ... 

Yazan: ASIM US 
11 

l>ie Woclıe Türkiycnin Ak
~ell.iz<Ie '\'C Bal,k.anlnrda sulhu 
\· llbafaza ctmel.: için İngiltere 
.:. l 1'ransa ile mıluşnııı .. -;ını yal
" ~ Türk - Jıus dostluj:;unu 
~llilçast illeti olarak kullan
~-!t~a kalmıyor; Cumhuriyet 
~· l.tltuınetınin bu anluşma.yı 
t lltıınakla Atatürk ün yolumlan 
/1'Jlnuş olduğunu da ileriye 
,~•·erek '!'ürk cfkaruımuıniye-

Şefimiz bu sabah saat 9.05 te tasyonunu gezen Milli Şefimiz 
Kayseriye geldiler. Etraf karlı bu hususta izahat aldılar. Bu
ve hava soğuktu. lstasyonda radan kız enstitüsüne gidildi. 
vilAyet erkAnı tarafından kar· Genç kızların el işleri görUldU. 
şılandılar. 1Ik ziyaret ettikleri Hazırladıkları çay içildi. 
vililyet konağına kadar olan Son ziyaret Kayseri dokuma 
uzun güzergli.hta dUkkft.nlarmı kombinasına oldu. Kombina 
kapayarak dizilmiş olan halk müdtirUnden gerek buranın ve 
Cumhurreisimizo candan hür- gerek diğer mensucat fabrika· 
nıet ve muhabbet tezahUrlerln· larımızın umumi vaziyetleri 
de bulundu. Buradan tayyare halckmda. izahat aldılar. I~b
fabrikasını ve sonra parti bi- rikada yetişmiş olan genç us· 
nasını şereflendiren Cumhur- talar 1nönUnün huzuruna gelip 
reisimiz, halk mümessilleri·. ellerini öperek arkadaşlarının 
ni kabul ederek dilekleı·i· tazimlerini arzettilcr. Saat 
ni uzun uzadıya dinlediler. 12.30 da kombinadan ayrıldı
Hahcılar, pastırmacılar, tuha· lar. 

lsveçte bazı ihtiyatlar 
silah altına çağrıldı 

IFln r esmô tebDlğlne göre: 
nı karıştımıağa. çahı;ayor. 

e Afeğer Türk -1ngiliz-.Frıın
~tı k.arşılıklı yardım paktmın 
\' ~efi 'l'üı·kiyenin Akdenizdo 
f.t& llulkanlarda kcnıli enıniye
~llt ınusun tutmak değilmiş; 
..... anlaşmanın asıl mföıusı 
~ l.tl'kiycdc Montı•cux konferaıı-
41flda başbyau l'O Hatay'm il
h~ltı ile ilk merhalesine girc:ı 

Fin kıta/arı Sovget · 
fiyeciler, çiftçiler, tabaklar, Hususi tren saat 13 te Ma· 
ayakkabıcılar, isafını istedik- latyaya doğru hareket etti. 
leri ricalarını arzettller. Milli Sivas, 26 (A.A.) - Reisicum
Şefimiz, kayseri kadınlarının hur tsmet 1nönUnU ha.mil olan 
iş . hayatına ve umumi hayata husust tren saat 18.09 da şeh· 
girmekte geçiJ,mcme le ri ve kız rimize muvasalat ve. yarım sa
oocukları.aıa illıme&...-.~ •*" ._.,aıskdUua .,..,. .Ma.&at
ra tahsile devam etmeleri ıtı- yaya doğru yoluna devam et
zum u Uzerlnde ehemmiyetle miştir. 

arazisinde lıarp ediyor 

l' cıııııerynlist siyasetin eseri 
>Eı . • At.Ati.i.rk Tw·~ 
tı milli hu<Iutlamu temin et
~eu sonra emperyalist fl~ir
b eıı vazgeçerek Sonı - '.l'urk 
., ı.. dedet ,.e mlllct olnıağı öğ
.:ı!llıiş; başka milletlerin ıneın· 
'-<ıetıerino gfü; koymaksızın 
l'l eco Türk ,-atanının ınamu
~ti için çalışmağı tavsiy~ 

ş .• 

durdular . 

istanbul Komutanı General Halis 
Bıyıktay evvelki gece vefat etti 
,---·············· .. --··--·-····-·-... · i 
f Yeni mülki · 
= 

f teşkilat . 

, lşto Türk - 1ngiliz - Fran· 
h~ Paktı Atatürkün kurduğu 
"ttı. I!. esaslı siyaseti baltalryor
) llş. }{atayı ilhak eden Türki
h El bllllunla kanaat etınJyecek, 
.:ııdan sonra Halebi, daha 
I! llra Suriyeyi alnıak istiye-
1! e)(:, altJ.ıltça iştilıası artacak n 
ı ~l>eryallzın ihtirasım teskin 
lr~tı. Yeni ülkeler fethi peşinde 17 mıntaka Vafilİğl 
°'UŞ"cak imiş. hd 1 k 
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~ J\tatiirkün ölümünden sonra i as o unaca f 
~Eı\'let ı•eisliği ınakıu~ınıı ı~- Ankara, 26 (Hususi) - i 
>et İnönüden baı;;ka bır ı;;ahsı- Mülki teşkUAt hakkında i 
~ geçmiş olsaydı bu tarzdaki Dahiliye VekAletince yeni ! 
~ l'ikuta belki aldanacak bir • bir kanun projesi hazırlan- f 
h beyinsiz bulunabilirdi ; hal- mıştır. Projeye gfüe mUlkf f 
~ lllQ İsmet lnönü Milli Müca· teşkilll.t 17 mıntaka valili- İ 
.\lllen.tıı ilk gününden itlbal'en ğine ayrılacak, her mınta· ı 
'llQ.türkün yanı başmda mevki ka valisine birkaç valf bağ-
"'~k:tan baska büyük zafeı-den lanacaktrr. Ankara mınta-
lıı~a. da hllkumct reisi olmuş· ka vilAyetlerinden biri ola-
~;. on beş sene fasılasız bu cak ve bu valiliğe Kırşe· 
~ kaında kalınıştır; Atatül'k- • bir, Çankırı ve Yozgat vl-

Sovyet res m ô tebllğlne g ö re : 

BirkO.c Fin tabllru mu
lıasara ve mağ/Up edildi 

Helsinki, 26 (A.A.) - Reu· f 
-ter Ajansı bildiriyor: 

DUn gece Finlandiya üzerin
de 100 Sovyet tayyaresi uçmuş
tur. Bu tayyareler bombalar 
atmışlardır. Helslnkide iki de· 
fa hava tehlikesi işareti veril
miştir. 

ueısinki, 26 (A.A.) - Reu· 
ter Ajansı bildiriyor: · 

Finlandiya kör!ezi kenarın
da kA.in Porva şehrinde, ~ovyct 
tayyarelerinin attıkları bom
balardan birçok evler yıkıl
mıştır. AbaJiden hiç kimse öl· 
memiştir. Helslnkl tayyare is
tasyonu bombardıman edilmiş, 
fakat ciddi surette hasara uğ· 
ramamıştır. 

DUşUrUlen Sovyet tayyare· 
lerinln mecmuu 10 olup bun. 
lardan biri Helsinkiye _çok ya· 
kın bir mevkie dUşmUştlir . 

(Deuamı ,ı; incide) 

Karadenizdeki facia tafsilatı 

Faciada ölenlerden: Sol<lan itibar en siivari Hasan Şakir, ikinci klip. 
tan l'usuf !ıf ehmct, ikinci çarkçı Şrt'kct f/osan, biri11ci çarkçı /b. 
rahim Yeşilkaya. 

I Günlerin Peşinden: 

Spor telAkkisind' 
bir hata 

~ hayatmda yapılan bütün ıa.yetleri bağlan~~aktır. f ı 
() llat onun elinden çıkınıştır. İstanbul valiligı projeye I Ordunun ka,·brttlği ~ok de-
:. "-lln i"in buminkii lsmet t n· ö ntaka valilı"ği ol mı· · "il~• " e- g re mı ğorll bir mıvn: General Halis 
t .( devrinde ''Tiirkler Ata· yacaktır. Tunçell valiliği 
~iltlı.'iin styascUni terkettiler ,, ise hususiyetine binaen bu- Bıyıktay 
Eıtaıekten da.ha -ıaun·· ç bir pro- · ti i h f (Y 5 · ,.;.:1-) ıı.. ... - 6~ günkü vazıye n mu a a· azısı ınc..-w«; 

-"'ganda sistemi olamaz. za edecektir. 1 

Nafiadan ayrılan 
memurlar 

2 sene Vekaletle ala· 
kadar müesseselerde 

iş alamıyacakJar 

Aynı f odada ölenlerden 
ateşçi Hasan ve Salih 

(}'azısı 2 ıncıde) 

".S asubi Baydaı"' arkudı.., 
nıızm Erzurum seyahatine aı. 
llıtlsasları arasında bir nokta 
bilhassa dikkatimize (Arptı: 
Senenin yedi aymda karlar al. 
tında duran bu şehtl'de genç. 
liğln spor terbiyesi namına bil· 
yük bir stadyom oldokn halde 
kayak sporuna dair hiç bir ha 
ı·ekct gürülmüyormuş. i .. lcaıru ki bu gülünç propa- ·-

~ap eline alan Alman nıec· --T h T d 11 11 "1 ti İİ 
~!\~~ =yo:~,~~~uı;!~~ M. ur an an un gomuıuu 
lltiltihnetine affedilmez bir suç 
c\ ... l'a.k isnat ettiği lıaı·eketin r 
ı .. ~türk daha bayatta iken baş
;-ıtış bir siyaset olduğunu iti-
'ta ınecbur oluyor. 

~ l>te Woclıe'nin Türkiredc 
~"1Peryalizm alameti diye güs~ 
.\ 1':1.i.ğt Montreux ınukav.cle~ ı 
hı~tllrk devrinde elde cdılmı~ 
~ l' llıuzarteriyet idi. Tüı·kiye 
~ llıuzafferiyct ile Uoğazlar 
ıc_ l1ndeki milli hakimiyetini 
~eıhu.ı ettirdi. Sonra. Hatay nıc
b 6.<ii yine Atatürk zamanında 
c\~l~nmış Milli bir <la.,·ıı idi; 
ita turk lıeniiz hayu.tta iken bıı 
ttı ''anın ilk safhası ikmal edil· 
hllı, f<U; l\Iilli Şef İsmet tnönii 
tı\l <ln\'ııyı Hntay'ın kati ilh:ıkı 

tanınmlanı:ı;; oldu. 
(Devamı 5 incide} , 

Ankara , 26 (H ususi) - Hiz
metten ayrılan nafia memur 
ve mUstahdemlerinln -yapamı· 

, yacakları işler hakkındaki IA.
yiha encllmenlerden geçerek 
Meclis ruznameslne alındı. LA· 
yihanın aldığı son şekle göre 
maddelerini bildiriyorum: 

1 - Umumi veya mUlhak 
bUtçe ile idare olunan daireler, 
belediyeler, hususi idarelerin 
sermayesinin en az yarısı dcY
lcte ait mUesseselrde maaş ve· 
ya Ucretle vazife almış olan
lardan ayrılmış veya ayrılacak 
olan yüksek mllbendis, yUksek 
mimar, mUhendl~ mimar ve 
fen memurıa'rı ayrıHlikları ve· 
kAJet şubelerinin veya idare 
ve m Uesseselerln all\kalı ol

"" dukları veya kontrolu altında 
. {Dnamr 5 incide) 

STALiN 
Yakında Hıtler'e 

muhtaç olacakmış 1 
Parl•, 26 (A.A.) - Havas: 
Sabah gazetelerinden bazıları Hlt

ler ile St.:ılin arasındaki münasebet· 
leri te tkik ederek bu mUnasebetlerln 
Flnlandlyaya yapılan tecavUzden 
sonra değiştiğini kaydeylemektedlr -
ler. 

Oeuvro gazetesinde Mme. Taboula 
şöyle yazıyor: 

Bu harpten evvel Stalin Hitlere 
hiç bir zaman ona muhtaç olmıyacak
mıı gibi muamele etmekte idi. Fakat 
sovyet • Fiıı harblndenberi bazı kim. 
ıeler rollerin deflleceginl ve yakmda 
Stııllnln Hltlere muhtaç oıacafmı 

iddia eylemektedirler . 

Halbuki bhı tıutıa.men bo 
ınüşahadenln aksini beklerdik; 
bundan sonra da bono bekle • 
rlz. Zira iki bin metre rakı • 
mında olan, etrafı da üç, dört 
bin metre )iiksckllğlnde dag • 
Iarla çevrilmiş bulunan Erzu 
romdan ziyade memlcketinuı 
t~ln kayak sporuna nıüsait o . 
lan bir muhit yoktur. Şlmendl . 
terle memleketin her taı afuı. 
bağlanmış olması o muhitin b~ 
hususiyetinden bütün memlo 
ke~e istifade etmek 1.mkAnır 
da \'eriyor. Nihayet cihan bA<1 

seleri kayak sporunun h1 

memleket ge nçlijtl için bir ıa. 
hk değil, bir milli mildafaa nıı 
sele.~ı olduğunu gösteriyor. 

Sporu futhold('n ibaret z" 
netmek hatasmdan kul'tW•h 

Ha.san .KVMÇAP 
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POUTJKA: 

Devletin hukukuna 
yeni bir müeyyide 

Her harp baıJ.adığı zaman İ) ı 
kalpli bir hayli münevver insan 
açlarını ba§lannı yolarlar: Hu

kuku düvel ortadan kalktı, diye!.. 
Her glin cinayetler olur, manen 
cinayetler Mlgm halini alır. Kim
senin aklına ceza k1nunu ortadan 
kalktı diye bir fey gelmez. Neden 
bir harp bqlayınca cenaze çıkmış 
bir evden akseden seslere benzer 
feryatlarla hukuku düvelin ölil
miine matem tutulur. Neden am
me vidılanma taarruz mahiyetin
de ola cinayetlerin çoğalması ce
za h'*'*'ı baJdanda menfi bir hü
kilm •erdirmeie sebep olmaz. 

Çtlnldl. cUribn eibi ceza da ta
bii ı&illUr. Hattı takip edilemi
yea ~ular bile olsa, cezanın 
silkGt ettlli yerde efkirıumumi
ye, ahllld bir kıymet halinde har -
bi takip eder. 

Devletler hukı*una kartı ya
pılan tecarislerln pddetinden .zi
yade dGnya eftdnumumiyeainin 
ba tecavilzlere kartı Wtayt kaJ
maaı &vletler hukukunun varh. 
ftndan ıüpbe edilmesine yol açar. 

Bu IOll llarbin karakteriatik 
taraflarından biri de bundan ev
velki harplere nazaran bir dünya 
cfklnumumiyeainin daha ıeniı 
mikyuta teıeJddll etmesidir. 1939 
harbinin laenilz fiili hareketlerini 
görmedik, fakat muharipler dün. 
ya efkirıummniye8ini kazanmak 
için emsali görülmemiş bir şekil
de emek urfetmektedirler. 

Bütla teknik ft81talar dünya 
efnirrumumiyeeini ayaklandrrmak 
için seferber oJmuttur. 

Radyolar, gueteler, brotilrler, 
kitaplar, konferansçılar, kuvvetli 
§Ahıs sahibi olan siyaset, fikir 
ve aanat adaml•n dünya efki
rrumamiyeaini muhariplerin lehi
ne ~mrmek için çalıtmattadır. 

Bu faaliyetler biribirleriyle ya. 
Zil halindedir. Dünya efklnumu
IDİyelilM IH hutrinin arzettip 
iki pl'Obtem vardır: 

1 - Demokrasiler miltearnmı 
tecavüzüne kartı harp etmekte
dir. 

2 - ~,.-, •• , ........ 
dir. 
A_.ıerl alniin laer IMtia 

de '*llid,S. bolalm propaau
.. ı.a,9d t8ramamo•011yeıe bir 
....... da..uu telkin etmekte. •• BeJM kitap, IUI kitap, mavi 
Wtap. ..... ,.. renk cllp1Dma-
• 1'1 l''sk --.ı,ı.tn bir 
dlaya efklnumumiyesi vOcuda ........... .--ıar ft ba •I•• ...,. ininde Juıkh oL 
claldllrm w.t etmel• 9',...... 
Mdırllr. 

Mallarlpledıa ''blllh oıma,t' 
tN Jr6r JaJmet1endlnnll oım.-
larr. - - derece ehemmiyet vermellrl ftJaa lmp ...._ dıpl• 
- ..... Ollllljetlerl ... bmp 
-- met ..W,etlndedlr. Fa. 
be a,. amada bu faaliyet 
'-it -.diyednln ae oJdajunu 
.. etmadn bir Dllk•ldir lla
lmtp1er- ellerindeki teBdn wmta. 
laiJle bndilerial ..wiyettaa 
.... ...,. sütafrcn dilıaylda 
lılr de kuvvetll efklnumamfye 
.UCuda ptiriyorlar. 
L 

Bu e3clı ıı•anıl,,.U teahtlr· 
Jılrini Hine Al eon Pia hldiaele
rinde haris bir eurettıe gal"IDM 
mliı*lln olmaftar. 
~ bir efktnumumi· 

,..ısı uııldillil .,. bu efklnu.. 
...., ... ftlnki politik..,. 
lale allan. .,.... prenlipi il• 
........ ,aılDki dnletla' hu
.... W 1nden bir mi1enldc 
............. ifade etmek... 

SADRI EllTE..\t 

Karadenizdeki 
fac·ia tafsilatı 
Kızılırmaktan sonra bir 
Yunan vapuru da battı 

Ekmekleri ki.iıtlara 
sarmıyan 

F ırınctlara verilen 
ceza kaldırıldı 

Son zamanlarda belediye tali
matnamesi hilafına olarak sattık.. 
lan ekmekleri kağıda sarnuym 
bazı f ınncılara ceza yazılmış, on· 
larda kağıt buhranı olduğu ve es
kiden ekmeklere konan narha ki. 
ğtt parası da ilave edildiği halde 
1imdi bunun hesaba katrlm•:iığmı 
iddia ederek birinci sulh ceza 
mahkemesine müracaatla ceza ka
rarına itiraz etmitlerdi. 

Birinci sulh ecza hakimi Refit, 
kiğıt buhranı mevcut olup olma.. 
dıinu belediye iktl$Clt müdül'lüğü 
ile ticaret odaıma sormuş ve al
dığı müsbet cevap üzerine ek
mekçilere yazılan cezalarut kaldı
rılmasına karar vermiştir. Bu ka
rar fırıncıları çok sevindirmiştir. 

Bir polis yaralayan 
vatman 

Feriköy tramvay durağında po. 
lis Huana çarparak yaralayan 
vatman Mehmet Atinin dün altın
a ceza mahkemeainde duruıma-

8';~~:f:i mucfafaa tçftı 
clemiftir kı : 

,._ Yok\Jftan apğı inerken ö
nUme etrafı blablJıkla çe9rill 
bir oeamobiJ ve Mr polis çıktı. A· 
rabayı ctikbtle yUriitürken poUa 
biılı!enbire &!üme geldi, kaza ol
du, wl blMbat poliatedir." 
Durupıa pbit celbi için bl

mııtır. 

ithalAt tuccarları 
don de toplandı 

Demir itballt tUccarlan dtın 
Ticaret Od'MllDda tekrar ~ 
llllflar, lnuul*lan lthallt bir1lll 
w Jimited flrket haklrında &1-
rfttmDllerdir. Toplantıya ibracab 
tepilttlandırma mii!Urü Se"et 
Batda ~ etmııtir . 

Tftccarlar veWet tarafından 
bantlanan nizamnameye itiruda 
devam etmektedirler. Bugt1nlerde 
bu ip kat'! bir pilde balledU
mai btldlnnııelrtedir. Veırııet. 
birHlln '-ima ken&i bir mldOr 
tqinlncle mu etmektedir. 

lıtanbulun tenviri 
Şe!lrlllllsde b&vapn ~ 

bell'"mMI buaamand& !JUlrbldaıda 
bulmmlda&mnı JUBUfbk. TabJr!lratı· 

uma sGıe eebıimllde -~ teım
ratmm bora ve feaerlm1 Qmama 
bosulm11fbar. :tatdaRI m&JdMJerl or&

duı ora,. ne1ılecllldlll - flrket 
ffmdfıtk bunlarm tamiratı ile mflllUl 
oıaeaktır'. ama sere t.mıamı 1r1r 
...-ıı •Ynl bqlamuı mOmktın de. 
IDdlr. 

~akılh ı 

Gilneıln 
dolu,u 
ôll• 
!1dadl: 
Allfam: 
"l'atm: 
!m81Jr: 

Çaqamb. eqemb 
211. Kan.128 1. ------
18 Zlltadc 117 Zfltade 
Kasım ·, Kasım 51 

\J•••• ı tıııl \11ı. il l lıtnı 

7 26 3 88 ., • 3 37 

11 ıs ., • u 11 ., :za 
Ha& 9'8Ha& 1 

ıı " 11 oo ıe " ı2 
ıa• ı•ıa• ı• 
11'11281 11711 

Kırzadelere ait 4500 tonluk Kı
zılırmak vapurunun Sinop civa
nnda fırtına yüzilnden kayalara 
çarparak battığını ldiln haber ver. 
miştik. 

Geminin ne tekilde kuaya uğ
radığı hakkında allkadarlara he. 
nüz kat'i bir malumat ıelmemit· 
tir. Son gelen bir telıraf ta sahil
de dört gemicinin ceıetlerinin bu
lunduğu bildirilmektedir. Bunlar 
soğuktan donmU§lardır. 

Dört gemicinin karaya çıktık
tan sonra soğuktan ölmüş olmala· 
n. civardaki köylere kadar iltica 
edebilmiı gemiciler bulunması ih
timalini akta getirmiştir. Bu yol· 
da tahkikat yapılmaktadır. 

Vapur 'ayın 21 nici ıünü tne
boludan ileride Meıet iakeleaine 
tU% bopltmqtı. Buradan inhisar
lar idaresine gelen telgrafta aym 
22 ıinde havanın birdenbire bor
duğu, sUvarinin derhal gemiyi 
hareket ettirdiği bildirilmektedir. 
Vapur bundan aonra uğrama.it li· 
zım gelen Çatalzeytin ve Ayan
cık iskelelerine uğramı§tır. 

Kazanın Sinop limanına iltica 
edilirken yanlış bir rota takip e
dilmesi yüzünden ileri geldiği 
anla!Jlmaktadır. Bu zannı kuv· 
vetlendirecek deliller vardır. Bir 
kere geminin demirleri kullanıl
mamııtır. İkincisi de telsizle ci. 
vardan imdat istenmemiştir. Eğer 
kaza futı""'*1 ol.mut olaa idi ıe-

==r~t-:ne =r. 
te olduğunu da ıörünce ldemir &• 
tacağı tabii idi. Aynı amanda 
vabıım ıece olduju ve karanlık
tan aahllin 18rtllmediği de anla
plmaktadır. 

Geminin bumu bir kaya UNri
neçıkmıı. arka tarafları tamamen 
ıulara cömUlmilttür. Birçok ak· 
11m1 dalcalar tarafından parça. 
lanmlftır. 

Gemi enlcuını ilk defa o dvar
da balık tutmata çıkan bir bal*
çı ıarmU., derhal Sinop limanma 
haber vermlttlr. Han açtılt ~ 
Sinoptan mot8rle htdite ,erine 

gidilmiı, araıtırmalara başlanmt§
tır. 

Fakat, yukarıda da işaret etti
ğimiz gibi henüz alakadarlara taf· 
silit gelmemiştir. 

G.ni mürettebatı kimlerdir? 
Kaza sırasında boğuldukları 

anJaıılan gemi milrettebatmdan 
20 ki§inin isimleri tunlardır: 

1 - Süvari: Hasan Şakir, 2 -
İkinci kaptan Yuıuf Mehmet, 3 
- Birinci çarkçı İbrahim Yeşil
kaya, 4 - ikinci çarkçı Şevket 
Hasan, 5 - Güverte loatromow 
Mehmet Mcmiı. 6 - Gemici Hak 
kı Memiş, 7 - Reıul Mitat, 8 -
Hurıit Ömer, 9 - Hasan tsmail, 
1 O - Ali Mustafa, 11 - Makine 
loatromosu Refik Kaya, 12 -
Yağcı Ali Rifat, 13 - Ateıçi İl
mail Salih, 14 - Huan Muhar
rem, ıs - Ali tamail, 16 - Nu. 
man Malik, 17 - Mustafa Meh· 
met, 18 - Kömürcü Mehmet, 
Ali, 19 - Huan Ali, 20 - Ahçı 
Necmettin Abdullah. 

Süvari Hasan Şakir kaptaıt ea
ki ve kıymetli bir denizcidir. Ge
dikli Subyan mektebinden çıJamı 
tır. Aksarayda Sucularda Bakkal 
sokak 7 numarada oturmaktadır. 
Ailesi vati:lır. Aile efradı çok 
milteeair olmalarına rağmen bi
li ümitlerini keanemiılerdir. Ge
midekilerin karaya çıkarak kur
tuldukları ve bir tarafa iltica et
tilderini dütünerek müteselli ol· ........... . .. 

Hatıaır Şatfr kaptan btmdan ev. 
ftlde Yeni Bandırma. 
Kutlu, Kalkavannde, Tahru, 
Uğurlu, Sinop vapurlannda ıilft
rilik etmiftir. 

ikinci kaptan Vusul Melamet 
~Kan4D c.a. 
delinde Yeniımhalle ~ 
79 numarada oturmaktadır. ET
lidlr. 

B1rinci çarkçı tbrllıim Yqllla· 
ya Samatyada Etyemezde SaJtan.. 
çepnetinde dökmeci Hacı Eminin 
e9lnc1e otarmaktadır: bahri,edea 
nriltekalttir. 

(Dnarrtt s incfde) 

j KISA HABERL 
Şdinle: 

• Franaaoın yeni tılubal batkoD 
solosu M. R. Şlnet bQllakll Semp
lon ekspreaiJe Pariaten ,.ıroııur. 

• Tilrk - lt.aJJaa ticari mlnasehet 
1ednln ıenltletllmul hmunnda 
iki taraf memleket mn-e1eled. 
araamdakl temalar devam et
mektedir. 

Ba mıwtta ttaıJa.Va pten ta
clrlerlmlzdea bir tanm bugUntfl 
konvansiyonel tnmlle welırimJse 
dönmlltlerdlr, Bularm ftl'dlklerl 
izahata ;an, ltelJu fabraatan. 
Ttlrklyeden mal almak euretlle u.· 
pahJmııq tcab eden 100 milyon U. 
ntllk <takriben e mDyoa ~ U
ruı> b1obJ vulyetl devam ettill 
mUddet.çe ttalyadan klerinc yola 
ile -1 ve ba anıda muifatura 
g6ndermet lmklnınz oldulunu De
ri llrmlllleNtr. 

• Onllmflıdeki ilkbaharda buır
lauıı bir proje mucibince Glllbaııe 
partıDaıı 1enlden lanalm ve ıalabı
na bqlanacaktır. 
* D8n Fraıısaya deri, Macariı• 

tana batırsak. Norft99 afyou, Bul· 
sarfstaaa balı~ "'' hkenderlrere 
elma 16ndertlmlfllr. 

Memlehtte: 
* Beml'l!l tQtQn plJW81 &f1D 21 

ODdt açılmıp. J'tJaUU' mubteılf 

IUVSUlara ıtın 81 U. Hl kurut ara.. 
madadlr. Pl1Ua ooıc Jaanntudlr. Bil· 

-- Amerlbla lnllDpuıalan ful& 
mal topluaütadmar. Ba 711 flem-
mahaulll ..,.ı ..a. oımu,tar. 
* tnblaıtar lclanlıl taratmdu 

.K19•ev llllDde JapdaD )'1111 t..a. 

..ttaa -- .... ,... U.000 - - ... 
tDl..ı edDmJftlr. lha mllctllrm 11 1ılD 
tonu Ya,,._ tuıumc!an, 11 blD tıaae 

da Kaldlrlllı t 
7 

-- laıta.al ohm.... 
• faıpu1adıa llllıll&tı JOlııma1 ~ 

Jara taberrtl ........ Jft9lm. 
da 1ıCl1Gk 1ılr 1la19 , .. 11rktlr. 

• ı.putama .... -lbidrıld ,.. 
tdl IUkUp ...... 1ılfmllUr .... lraJI 
Jallll cıllııalnn•• da ...,... Jnannl•n 
..... -· uıwr. 

• Kmılld& Smalılpl& IMlm 
1:ılr tifo ftlmll ...... ~ .... 
~ 11kı tedlılıtlr ..._. w IOOO 
_.,. • 1'P'' ...... . 

• Dı,y9lrl .... llıtuJCmDduı 
KoDya Tll&,eUne 400 kUo yonca. d&-

lttdDUltD'· 
• Tollat bAldmleriDdeD Nafts Ya. 

llUllliDllU Bolu ~t atırceA lalı. 
im& taytD ol~. 

• K1lfU JmJalıelJll )'lrm1 bini bas 
lan Zllede balk denhanelerl •· 
mflbr. 
* Yealfebir' Jra·- beCll DGllas 

bQde 1ı1r aa oı.., '* ma dınml 
Jl]qlarak odada bulaUD Kebmet, 
lwm ft bet ,......,., otta CtlJdl. 
tur. DflW odada JataD '1llO•kler,.. 
u,. b.nc tudmdaD ~ 
laıdlr. 

• lsmltt.e İllllllarlar ldlnll .... 
dnama ..... tefti •tmıale ...... 
Jllllbr. 

• fllulıaldu ataa. ...... Jrar 
.. _._.. -- .....__. tantmdu 
Ubldala ~- ....... De 
tJladll JOba lr8ldlD temld twldlr. 
.... , .. c. R. Jllıltlll - .... ..... -.. --- ............ ... 

t:ldld.lll l'alU •• .... ..... 'si• 
- cama v...ı. ..,...... •· 
.... Ald ....... o.ı,ııd'" 
........ ..., .. .._.. .. ••ıflll 
Udalllln'9).a..DaPlrtl ...... 
..,._ de eczacı Cemal Varol ııeef1, ..... , .. 

El tezgahlarında 
dokunacak 
dokumalar 

Nizamnamenin bütün 
memlekete teşmili 

muhtemel 
Ticaret Odası tarafından hazır 

1anan dokuma standardizalyoınu 
nizamnamesi önümüzdeki ayın lft 
amdan itibaren meriyet mevküne 
girecektir. Bu suretle atanbul. 
daki bütün el tezgihlannda de> 
kunacak dokumalar aynı boy ve 
evsafta olacaktır. 

Ş~iye kadar bafka batka boy 
ve evsafta imallt yapıldığı için 
piyasada gayri metru surette re
kabetler dofmuttur. 

Küçük boy dokumaları bul 
ldmseler ucuza satarak diğerleri. 
le rel(abet etmi,Jerdir. 

Şimdi ode diğer bir mahzur mey 
dana çıkmı§tır. 

Nizamname yalnız tehriznbde
ki dokuma tezgihlanna aittir. 
Memleketimizin diğer taraflamı. 
da dokumalar muhtelif boy ve 
c:inslerde yapılacağından bu mal· 
1ann ~ehrimizdeki dokumalarla 
.. .. ~~111-1..-. r'tl!mektedii . ... 

Bu Mbepten nmmnamenla bL 
ttkt TOrldyeye pmil bir tekle ce
tirilmeai dilfilnülUyor. Ba ,.,ı.. 
dan olarak fzmfrlri Kadık6y do
m- kooperatifi mldflrtl t*l
mln 1elerelr ticaret vekUetl L 
racatı tCfldlltlandırma mfldtlrll 
ile temaalara baflamıttır. 

Yemenli Galip Ef ga 
ninin muhakemesi 
Davacı vekili aaıl admın 

teahitini istedi 
MUfterilialik yilzUnden bpL 

un Pera,.ıa. Olllllnde ti; ., ~ 
turarak 4500 lira clolancbn!ılı id· 
diallyle telrflincl cua iilll*eme
line verilen Yemenli Galip Efca
ninin muJaakemeeine dtln de dL 
ftm edllmlftir. 

f ramvaylar · için 
''bozuk para 

• • 
servısı,, 

n: Hikmet Münir 
LL.CE tadı kaçmıı bir mev· 
zudur; fakat arar ceJdi

g man yumak bir zaruret o
l ur: Bu defa bir ecneü kariim
~ e :ı aldıizm mektup, tramvaylar· 

•da para bomaak meeeleaine temas 
J 'ediyor. Ba rat, Maçka iatuyo
ıtmndan bindiği bir tramvayda 

1 .. iki buçuk liralık" bir ban:knotU 
bozduramamak yüzünden, aynca 
ilci tramvay deği§tirmeğe daha 
mecbur kalmış. hep&inde de mu
vaffalayetaizlikle br§llattılı için 
taksiye binerek itine güç yeti~ 
bilmiş! ... 

Tramvaylarda para bozmak 
meselesini ıöyle bir muhakeme e
delim: Yakın vakte kadar tram• 
vaylar, bir ecnebi !lrket lmtiyas 
olarak idare olunurtıu, bu ecnebi 
§irket, hiç 1üphesiz ki her şeyden 
evvel kendi istifadesini gazetir, 
zahmetin çoğımu yolcuya yWde. 
tirdi. 

''Biletçiler, para defittirmeğe 
mecbur tutulamaz' levha ile bili 
tehdit dahi ederdi. "Daima mü17 
teri haklıdır!' gibi bir ticaret 
prensipi, garbdan ıelmiı garilneo 
revaçlı bir prensip olmakla bera"' 
her. o ecnebi firket bmıun abine 
hareket eylerdi!... 

Nihayet gün geldi; biz bu sıkı
dan kurtulduk. Şimdi kartı karı 
pyayu;. Kendi elimizle kendi ma
lımın idare ediyor ve tamamed 
kendimizden olan veya tehrlmis
de bulunduğu mUddetçe kaıdimil 
gibi saymak .ranıretlni duydutu
muz ahaliye daha tefkatli tlavraa' 
mak mcvkilnde bulunuyoruz. 

Para bormak ba tefkatlıı bap 
da gelir. Kıt ortumda tramva~ 
binmit olan yolculara, herhaıis' 
bakımdan ne kadar u mGflcilltt 
çıkarırsak, o derece makbul tica
ret kafasiylc hareket etmİJ olu· 
ruz ... 

Yalms kıt me;•h••inde de~ 
,..~ .,..._ v .... ı.Jıı...,...tnı 
temin için, tramvay iaiieli, "~ 
sak ,.,. ....... epwh+r. ıw 
suk para tedariki c6; deltJdlt· 
Şelutmbde ..,.,... mlll-119' 
ftr ... mf .,... para -
,....... OueteJerW., faatln'• 
l&ICHler, ambteJif .,. lıltll ... 
felerl bola panJarm Üln .... 
aeJlp lılriktlll; IGDl'll clbl dbl lr 
fer baBnde bum Wru nok•n
blltln para De deifttlrlldilf yer_
lerdlr. Bosuk pua temini ~ • 
nkt JraJftllldar da bulmwhlHt• 
Bir tnmtay bDetıgill, ,eni -
çaktrlz saman her Mft ufübktd 
(p ılldlr bir harbi umumi MO
ıtmeeinde ohmdıpms.IPı 
UPAKLIK tabidnln 1'qb mr 

..,. ·-··· lmlrln ~ balanclmmahdır. Buluuclm ... 
için de, kendWne bir .... --
rtJmeMr. 
Tramvay~ budr 

nnm m aımetl -- ...... 
teclblrler aJdıima &lllJW as. Jldl 
latuycıa1arc1a inerek IUnf ....... 
elen dlMrWnlar, -- ..,. 
lardan para bwdwajodm'. ~ 
..,.. binen pnte ma...ar 
rtnden ah1odar-

Demek Jd ...... wUıpııırlalll 
paramı boamık, Clllll ~ 
dmümın yok:alutuna .... 
etmektir. 

TUne1 tefldJltmda ba it ne l"6 
nl ldareedlllyod 

Her halele bl1etplerl, pna .,, 
llfthmele mr1a metbar ...... 
mek gfbl. yoJculara çok lllllt idi" 
tfyular -...-·tı ......., 
11Snek c1ald. tramn,.ta bllet ~ 
para bosdurmlJr bbll otmeJwclır• 

Ba cihet de, eüi tramvay~ 
ketinin ruhundan b8J1ece .,...... . 
11111 



Alman mecmu-! 
IDIR tahrikleri 

-2-

1 r 
Dünyanın hiçbir yerinde kazanılamıyan hakları kadınlar 

Finlandiyada yarım asır etvet k nmışlardır ... 

ihtikar komisvonu 
oun toplandı 

thtiklr komtqoau kıu bir fa. 
lıladan IODI'& din aaat ıcs te 
ıpmtaka Ti.- mUdUrlQDDde 
yeniden tol>latllarm& b8flUDJI· 
tır. KoJDilYOll. Ticaret Vekili 
Nazmi TopçUojluaun direktikle. 
rine ~ ca1Jtmalarml daha 
ıaU.eair lair ,ekle eokacaktır. 

tık o1arü .. maddele-
rindeki llbeblla ftat y8be • 
11t1erl euall IAU'ette tetkik edile
cektir. Gıda aacl4e9l latan blttlD 
toptucı tilcearlara laaber wrll· 
mit ve yama komll)'oll toplaabll 
na ıelmeleıl blldlrDmllUr. Kendl
lirtndea pi& maddelerindeki fiat 
ylbelitfnbl lebebleıt IOruJacaktJr• 
Bundan IOD1'& Jllaqelen tedbirler 
ılJmıcaktlr. 
Gıda mad4tler1Dln tetkiki bltlıı· 

ce. 8irallle bOWn tOcc:arlar. ır.GP
ıar lıallnde, komllyana daMt edl· 
ledeklerdlr. 

8cııD tedbirler Oserlne toptand· 
1ar birçok macldelerlll ftatmda 11· 

tattefek temlllt ,. ........ ra. 
at pnkeDdeeller )&lıl 111111 ,,._. 
IÜ ftatlara mal~ 

llallifaturt c~tliılMI ,.,.._ 
teuUltm 4'a ~ ~ 
.., tanfmdaa - dalan itiba
ra alm••dllr ~· Alt• 
kadarlar bu gibi hareketlere kartı 
kat't tedbirler alacaklar; sıkı ve-

Bir Fin iad• 
ftn1aD<D.yama inetkal s.ı- ~ Bu klnb Jıaıpte MlJaa 

liaki a. ~ bir bl•lrat& lllamp& c8phtde ukerla --.. 
pelhn, ilk kattan en lat kata da 1iWı elinde dovtlftil. Bir çok 
Dclar çıb•nn bu Ja(>Cleoı itina. kadm•ar da ODU taklit ••eter. da.....,... .. ~~ ,... ftİ: 
11 laa~ ltilide Jr.al-. BL 1911 __.... • 
ttln •••'arm bapacla,a.ltb ~ komett lradmtın.. !t 
,elerin arkasmda. dudaldarDJda dafaaama bilfiil lftirak ~ 
sevimli tebessUmlenle-, kUçUk hak ve vazifesini verdi. 
sarısın başlı Fin kadmlan gir.O.. Mitila..!:&lamua .ı.ütiiD' clinfL\ . . . . . . 



ELLERiN ~~ :rtlf~h~ 
ı OiLi 

1Beden terbiyesi eğitmen kurs 
25 -

ızdivaç çizgilerin
deki manalar 

Bahse mc\ z.u çatal ç\)k .a51k 
"aııh) olur '~ elin içine do~ru 

meyitli buhmur a, bllha a bu .ça. 
talın bir kolu avuç ki \·.eya i\fo. 
nh tepeciğı jstikarnetinde uzanıl'. 
-.a bu jsarct bosanmaya delalet 
eder. 

Bazı aln-alde ızdhaç çizgisin_ 
ck>sı ha h} an çok j~ bir hattın 
bütün ;ı\ uç içini katettiği gönL 
ur. Bu işaret bo$anmada en müt. 
hiş aebeplt>rin bulunacağım 'e 
çiftin 6t'lbest kaJırlC'J} a kadar pek 
çolc zorluklara lesaduf edecekleri. 
ni gosterir. Uu j aret olduktan 
sonroı çiftın ~eniden anlaşma im. 
ı,anları tamamen zail olur. 

lzdi\•aç haltı bir çok adacık • 
1-irla dolu olduğu \eyahut bir zin. 
'tr halinde biribirine ekli parça. 
tarla ilerlediği takdirde nıevıua 
katiyen evlenmemesi tavsiye o# 
lunmahdır. Çünkü bu kimsenin 
'Jpacağı izdivaçları <iaimt feta. 
keder, azaplar takip edecek ve so. 
mında muhakkak ayrılacaktır. 

izdivaç çi~i i eweHl munta. 
zam bir şekilde iken ortasında 
hjrdmbire kmh)·9rsa bu :işaret 
haf!angıçta mesut bir birlepnenin, 
l.!ayrimalum ve ümit edilmeyen 
bir şeametle bo.ıulacağmı göste. 
rir. 

17.divaç çiz~isi veyahut bunun 
kollanr1<'la•1 hıri elin içine iirer ve 
ı ;uneş h<1tt :ı kadar uzanırsa bu 
takdirde meu;u zengin veyahut 
f,ıbar bir kimse ile evlenecek de. 
meJctir. (Re im 18, numara 6) . 

Eğer bu hat aş."lğıya doğru dü. 
""n bir kavi teşkil ediyor ve Gü. 
llEf hattını katedi>orsa bu takdir. 
de rnevıuun yapmış olduiu izdi. 
vaç netlceeinde meV'kiini k&ybe. 
decefini söylemek doğru olur. 

Utarit tepeciğinden gelerek iz. 
divaç çizgisi üzerine düşen bir 
hat r_ ... \ zuun izdivaç projelerinde 
hir müşküllere maruz kalaca. 
~mı ~ )Sterir .. Fakat e~er izdivaç 
hattı güzel resmedilmişse bu ma. 
njler, müşküller bertaraf ooilecek 
dematir. 

Eler iııdivaç haltı üıerinde in. 
ce ikinci bir hat görunürse bu işa. 
ret e'Y'elkinden sonra. hariçten bir 
kimsenin mevıuun hayatı üzerine 
t~ir «l~nf gosterir. 

Merih tcpeciğinden başlıyarak 
eli baştanbaşa kateden bütün hat. 
lar izdivaç çizgi ine doğru gittik. 
leri takdirde (Resim 17, numara 
6) mevıuun 11iie hayatına rapı. 
lan yabancı müdahalelere işaret 
ederler. Eier bu hatlar a}'DI 2a. 
rnanda mukadderat çizgisini de 
katediyorlarsa bu hattı kestikleri 
noktalar yabaııcılann yapacak. 
lan bu mGdahalenin tarihini 
g6sterir .. Eter bu hatlar Merih 
tepecifjnden geliyorlarsa aile a. 
~umdakl ~avgalan, Zühre tepeci. 
ğfnden gelıyorq menşei muhtelif 
olan ~rleri gösterir. Fakat bu 
kederler hiç bir zaman müthiş de. 
ğfldirler. (Resim 17, numara 7L. 

(DoM. var) 

Yeni Nefriyat 

İçimizdeki şeytan 
Şhndi7e kadat n!§relUfi roDlan 

Ye l<UçUk hikAyelerlyle okuyuculann 
evgt ve all.kaaını kaganan, genç u.a. 

tat SabahatUn .All'nln "İçlmlzdekJ 

Şeyt.ıı,, acnı yeni bir romanı, Renul 
Kltapevt taratmdan itinalı bir ıeldlde 
bqJ&rak 11&l1§3 çık&nlmqtır. Bu e-
~r de mUe111ttn dıter bUtUn e.terlerl 
lbl mıraklr bir mevzu çerçevellnde 

cutp w taUı blr ll.llOpla yazıtm11trr. 
'1~1d 'eytan,, J"Oln&nlDI bU· 

t~ olru}'Uculanınıza hararetle ı..vat • 
~ t ffelU. -natı aoo kl\ııur ııa!ılte 1:ı un.,.. 

imtihanları devam ediqor 
Cumartası günü diploma tevziı merası Mı yapıfacak 

Be<lt•n Terbiyesi c~ıt.men kur. ! 
u imtihanları bitmek üzeredir. 

Cuma rte i günii di pk>ma te\ zii 
merasimi yapılacaktır. 

ı saik de kur kadro undaki mu.J). 
limlerin \ ük..;ck himmetlrridir. 

1 Kurs muallhnlerind('n ckserisiAv 
rupada tahsil gormuc:. tanınmış 
sporculardır.,, · 

..._._...o-

Kızlar arasındaki Vo
l leybol müıabak~sı bu
l g-ün de devam edecek 

Dün Beden Terbh·e i wnwn 
müdürü general Cemil Taner ,.e 
genel ekreter Cemal Gökdağın 
da hazır bulundukları bir ~ırada 
kur talebeleri en zor imtihan. 
!ardan bi.ri o!an alet iz jimna tik 
imtihanını vermişlerdir. Bu imti. 
handa da altı arlık kısa bir kurs 
{fcvre~inde talebelerin elde ettik. 
leri kabiHretin ook yüksek oldu. 
ğunu \'e en zm hareketleri kolay. 
ca \ "C mu\·af fakıyctlc yaptıkL-ırı 

t ;tanbul kız mektepleri ara m. 
da tertip edilen \oleybol mü~aba. 
ka arma bu~tin saat 15 tc (,'apa 

Bedetı Terbiyesi umum 11 üdia/ii. Kız Muallıın M kt hı jimna tik 
~" ge~l sekreteri Alba}' alonunda devam edılecektir. 

Cemal Gokdoğ Bu münasebetle hu mu-.abaka. 
görülmüştür. 

Beğen T.crbıye:)i UinUJ11 müdür. 
lüğu jZend ı;:ckrcteri Albay Cl·mal 
Gokd~. kur hakkında ~unlan 

l nın en mühim kar ıla ma mı Bo. 
her "Cne ha ıla almak için ne im. ğaziçi ile KJZ muallim mektebi ta. 
kfın \'arsa o yapılacak \C bo, <lu. I kimi.arının )aJ?aca<r kamlac;ma 
nılmn·acaktır. teşkıl etmelüedır. 

l\luallim. mekte?. kitap 'e ~· 1 Bilha !'>a g~ç~n ha!t_ak_i .karşı. sôrlemi!i'tir: 
•· Bflh or..:unuz ki. Beden Ter. 

bh·e~i kanununda viıksek b<.'dcn 
tcrbiye"i cn-.titii-.u · açmak k.-.ydı 
~:ardır. J >irektikH.ik bu sene Olf'k. 
tclıin açılma ına imkan bulam;t. 
) mca bo'.> dum1aktansa mC\ cut 
imkanlar daires.inde hjç olmazsa 
hır kurs açma~rı murıa ip gordu. 

ha işleri gibi mühım olan §U dort j l~.malarda Şı ı Tcra~kı_ gıbı ~a!TI: 
c-.as üz.erinde her geceaek l'enc. pıyonaııın tn 1,m \ etlı b r rakıbını 
de ne imki.n me\cutsa. yapıla • } endikten sonra bu unkü karşı . 
cak. bunlar encden seneye en laşma da o ııi bette alakalı \ e ca. 
\"ÜkS<.'k dereceye çıkarJ)arak be • zip olacaktır. 
den terbiye i kanunu tatbik ed'. Bundan ba ka Cumhuriyet ile 
leccktir. Kandillinin )apacaw'ı mü abaka 

Direklörluğün prensi pi mual. da bir ha} li entera an olacaktır. 
lim yet1 tırınek, muallime ~ol go<;.. Geçen hafta Çam ıca)a mağlup 
l('rccek kitap hazırlamak, mualli. olan Cumhuriyet bu on be5 gtlnü 
min mükelleflerı çalı trrına ı için hocaları Mtibeccelin muntazam 
~ahalar ) apma , ımkas1 daire in. çalrstım1asile geçirmi lerdir.. . 
de malzemeyi 'ar <'lmektir. Bu Blna('.nale) h bugun Cumnurı -
kur'5 talebelcrinın şimdilik ihti. ) et lise i Kandilli musabaka ı da 
rnca ) etccek derecede bil~ileri bir ha) li alakalı olacaktır. 
\"ardır. Altı av gıbi kı a hır za - Bu müAAbakavı da n<>rınnl bir 
manda edinclilkleri ınalum:ıt iri- şeki de Kandillinin ı,azanmaı;ı 
<lir. t yi }'eti§meJerinde en büyük tahmin edilebılir. 

Bu sah:ldaki faali) et.in ilk ele. 
manı .Olarak da kitap. muallim. 
saha. malzeme ba ta gelmektedir. 
lşte kursu bunlardan biri ini 'ar 
etmek ;çin açmışttr . 

I>irektörluk bu kursu tem:ıdi et. 
tirrerek yerine beden terbi>·eı;i mu. 
allim mektebi \'e yine neler geç. 
tikçe l>e.den terbiye i rüksek roek. 
tebini kuracaktrr. Binaenaleyh 

Kim demiş kadınlar 
fareden korkar diye! 

Kadınların farelerden korkmaları meşhur
dur. Oolanıı bu zayıf noktalan belki biAlerce 
fıkra mevıuu olmuştur. Fakat kadınJ.a:rm fare
den korkmadığını hiç olmazsa içlerinden biri 
is.bat ediyor, - eğer bir kitinin cesareti bütün 
kadınları bu methur korkaklrlı:tan kurtarırsa ... 

Bu "cc-sur'' kadın Helen Dean K.ing isminde 
bir Amerikalı !doktordur ve 30 senedenbcri ha. 
yatau farelere haaretmi§tir. Dr. King §imdiye 
kadar CiS bin fare Uurinde tetkikat yapm11tır. 
Farelerin vasati ömrü 6 - 6,5 sene olduğuna gö
re, tam 100 neıil fare üzerinde çalıtmı§ oluyor. 

Kadın doktorun merakı, farelerin hayatıdır. 
Evinde yüzlerce fareyi ayn ayrı kafesler, ka. 
panlar içinde belleyen Helen K~g orı~r~a ~er 
gün sabahtan aktama kadar, hatta gecesını gun-
düzüne katarak uğraıır, onların hususiyetlerini 
tetkik eder, yeniden >doğan yavrularla ideta 
- doktor bayan güeenme9in - kendi ~ocukları 
imiş gibi meıgul olur. 

27 - 12 - 939 Çarşamba 

ı 
TAN ı Zoraki nlıan •e SllnJ"I frda l rrl 

12.30: P.roırı-a • .ı, memleket saat AKL"' ı 111111-....eır. 
ayan, l2.S5: Ajana ~e meteoroloji ha. 1Sr4 N B V 1. 
berleri. 12.tiO: (Türk müziği ( pJ.) t't:JlAH: Kadınlar haplob&nnl 
13.30/14.00: Müzik: KUCuk orkestra C.~'lnt aı.IT'"' Yıııamak znkt r , .,. 40 ı k 

kaOın. 
(Şe!: Necip Aşkın) . l - Mlchell: AUK: Kad olar h.lı>WD 1 

Mll.Llı ..... _.t(lr. 
Çardaş. 2 I.lndcmann: Volga'dan Tl a's: ı uız. şarıo nı..olanı) r •e Yaka· 

.-eller. 18.00: Program. 18.05: Mem. uu.u: ı ı<nllm~~~n r!::~:; (Tllrkct> a cnırı 
leket BUt ayan, Ajanı TI! meteorolo· e.ıre 

JI ha"-rlerl. 18.25: Tllrk MUzi""I: MU· ALl:.YDAR: Toıunı;ıua (Tllrltcr). 
.,,.. e ,r.l'f fKamatJ1lllaı ı ltuırga, 

zlk Folk'lonına alt !Smel<ler. Sadi Ya. AKr.t'N': c~,_ı.ı""ı: Rlldımıemı,tır 

ver Ataman. 18.40: TUrk mUzlğl: Fa. 1 8EŞ1 K TAŞ 
sıl h!'!yetl. 19.25: Konuımıı.: <Dı§ po· ı<l AT ı•.: Jılarl Aııtunn't ITllrk~•ı . 

!jF.X: Marl Ant uvan•t l'M!rkçel 
llt1kıı. hAdl1elerl). 19,tO: Türk MU· fit:KF.L: Dal uramanlan •e aoınat BuHaıı 

F 
'

, ı ıTQrkçel 
zlği. Çatanlar: Fahire eraıuı, ec... K A D ı K O \' 
he, Cevdet Çağta, Renk Fcrııan. 

ı - Okuyan: Sadi Hoşeeıı; Sa!iye 
Tokay, 20.20: Tenull : Kızlar ağa.tın. 

H 'l l.F.: TO<llU'l>MB (Tnrkçcı\ 
( Rt•\ \ ': Rat&kb&Dt COCU U \t n ar k d 1 

O~KtlDAR 
dan utlmdat. (Yazan: Nahit Sırrı), ıuı.E: Baronn .-e uaa'°ı. 

Unutkan. (Yazan: ıEkrem Re§lt). BAK 1RK0 \' 
20.ıM> : Konu""'&: (Haftalık posta ku- Mtr.TltAnl• Z•1neblm (Tllrl<ç•) e c • r 

.,,.- kllllller. 
tusu). 21.10: Mllztk : Rlyaeetlcumhur "''"tt· 11 1ı1ırm=ısur. 
bandOfl\1 (Şet: İhAan Kllnçer). 22.00: • " -
Memleket aaat ayan, Ajana haberle· ŞEHİR TİYATROSU 
rı: ziraat, esham • tnhvlllt, kambl.. Komedi kıamı: Bugün 

.rUndUz 14 te Çocuk tlyat. yo - nukut borsası !Fiyatı . 22.20 : 
Seıobcst .aaL 22.30: MUztk: Sollııt'ler ı'OSU: Gece: 20.80 da : 

lRtZLEH. (P1.l 22.IJ:S: MUzlk: Cazband {Pl.) 

*** 23.211/23.30: Yarmkl program, ve ka· 
Tepctı,.~ı Dram Kramı: YELPAZE panl§. -y 

Sinema ve tiyatrolar 
BE\'OOLU 

lt•a;k . HllCUln (T'Orlle•I 
Jfr.LIE&: Tall1 hayal 
ua.uı Tıuak 
ıııtJfl!'!l : Uc kula'!' bO:rlldQ •r 
TAllMM: Xal•lr Sonkl hıl:rdll\ CTQrkCtl. 
LALEı Gece )"VWI lıcmtMI 

"A&,\&TA : Camtıa:oııo nı ıuııhcuı n Çıtaı11 

HALK OPERETİ 

Bu ak§am 9 dıı 

ZOzo Dalmaalll 
(GİT KA) 

Konser ve Konferans 

Dr. Helen King'in fare meı akı 
yalnız ilme bir hizmet maksadına 
dayanmıy9r, onun bu mcşguliyc. 
ti adeta hir bedii zevk halini al
mıştır. 

Tıbta yeni keşiflere tecrübe 
tahtası olarak kullanılmaları iti· 
bariyle. farelerin ilme olan hiz
metleri malumdur. Dr. Kingin da 
asıl maksadı muhtelif tıb tecrube. 
lerinc en müsait bir şekilde fare 
niimuneleri yetiştirmektir. Fakat 
kadın fare işine o kadar merak 
sarmıştır ki. bugün dünyal:la 
mevcut farelerle iktifa etmemis, 
yeni fare cinsleri meydana getir
mişti~. 

Kadın doktcrun. mevcutları 
kafi değilmiş gibi dünyaya kazan
dırdıgı yeni farele'r bilhassa üç 
cinstir. Bunlara Dr. Helen King 
"Zıkzak giden, Dansedcn ve Saç
sız fare'' isimlerini veriyor. Bun· 
ların ne cins bir fare oldukları L 
simlerinden anlaşılıyor. Fakat iç
lerinde en diklkate ş~yam "Dans
eden" farelerf:iir. Bunlar, bir ye
re gidecekleri zaman, adeta vals 
oynar gibi. yuvarlak bir mahrek 
~izerek gidiyorlar. 

Bunları, vals oynayan bir ka
dına benzetmek kabilse "Zıkzak 
gıden., fareleri sarhoş erkeklere 
benzetebiliriz ... 

Amerikalılar Dr. Helen Kingin 
bu "eserlerinden"' bahsederken 
kadın zekasının her karıştığı işte 
muhakkak böyle gariplikler mey. 
dana getireceğini ilave ediyor
lar ... 

... , .. ın.r 
Al.ll.\a.\a: Kml 1111&• 
t'ILDllt• 11111111--l"lt •... ............ .-. 
Allat. ,.arn.,.ICll•• o Kaptaıı •-orp170-

'"->· 
~Aa.-: 9ftı•so 1•nıror n Oanptft'fll alınaı . 

BeYotlu halkfvlnde yarm aıı.at 17.30 Halli Wa!mdan Orta zıımllndll ııı.rk. 
da Ev Tly11.troııu ll\ratmdan bir rlye11 tıı. tarihçıllk rrıçvzulu bir .konferans 
temsil edilecek, 19,30 da da MUkrfmln vcrlle~cktlr. 

Bu sorgunun cevabını kendisi 
verdi: 

- Hayır .. Çünkü Mikıel çok 
iyi söyledi: Aşk ile vatan borcu
nu biribirine kanştırm.amah. Sa- j 
vaş sür:lükçe herkes yerli yerin· 
de, fakat bittikten son-ra yalnız 
aşk ... 

O da bu savaşın çabuk bitme· 
sini dua ediyordu. Hatta Habeş. 
terin de büsbütün ezilmelerine I 
gönlü razı olmuyordu. Onlara 
karşı gittikçe artan &izli bir sev
gi Ye saygısı vardı. Hattl İtal
yanların harp bile ilan etmeden 
bir haydut ç~tesi gibi hududu geç 
miş olması, milletler arasındaki 
haklara, verilen sözlere aykırı bir 
şeydi. Bunu hatırlal.lıkça yüzU 
kızarıyordu. Bir türlü İtalyan 
diplomatları gibi (Makyavel ruh· 
lu) olamıyordu. 

Kapı vuruldu. 
Kendisini toparladı ve seslen• 

di : 
- Giriniz!... 
Bir asker ona bir telgrafla bir 

mektup verdi. 
Telgraf Asmaradan, mektup j. 

sc Aduvadan geliyordu. 
Önce telgrafı açtı ve şunları 

okudu: 
"Hastayım. hemen geı..:• 

MARYA 
Annesiooen geliyordu. 
Dofu Afribaının amansız haı· 

talıklarmdan Malarya. DUanteri, 
vesaire birer birer aklından ı:cç
ti. Fakat böyle dilJünmek pek ı 
boştu. 

Dışarı çıktı; başhekime gide • 
rek telgrafı gösterdi. Bathekim ı 
iyi bir adamdı: 

- Hemen &idcbilirsiniz !... 
Deru. ı 

Yarım saat olmamıştı ki genç 
kız Addikaladan Asmaraya giden 
bir otomobil ltolu kumandanının 
yanı~a yoJ alıyordu. 

Telgrafı birkaç defa açıp oku
muş, o birkaç keli.menin altında 
başka haberler bulmak için uf. 
raımııtı. Fakat bunlar hep bot 
ÜDlitlcr.di. N~~ ıtow.-. bıabafın· 
dan gelen mektubu hattdlldt ve 
okumağa .başladı. 

Mat.anyo epeyce uzun yazıyor, 
faşist gönüllülerinin yiğitliklerin· 
den, gördükleri zorluklardan bah
sf'diyordu. 

Bir yerinde şöyle diyor:lu: 

"Allah belalarını versin bu 
yamyamların! .. Uzakta iken ne 
ise. aldırmıyor ve haklayoruz. 
Fakat yaklqtıldarı zaman sahi· 
den canavar kesiliyorlar. Bir kap- , 
lan azgrnlığiyle üzerimize saldı
rıyorlar. Ukin onları yeniyoruz. 
Bombalarımız, mitralyözlerimiz. 
tanklarımız ve tayyarelerimiz 
her gün binlercesini yere seriyor! 
Kararımız şudur: Ya bize boyun 
eğecekler, yahut hiç biri sağ kal· 
mıyacak 1 Halk arasına korku ve 
şaşkınlık sokmak için zehirli gaz 
bile kullanacağız. Hele Eritreli 
askerler bu işte o kadar işimize 
)clrıyorlar ki ... Bu en iyi wıuldür. 
Onları biribirlerine kırdıracağız. 
Geldigımiz yerlere iyice yerle1i· 
yoruz. General Bratyeri ile onun 
yanında canlarını veren binlerce 
İtalyan gend otuz dokuz yıllık 
tarihin ardından bakarak bize gü
lümseyorlar; bizi alkıtlayorlar • 
Çünkü onların öcünü al:iık ve so. 
nuna kadar alacağız. Sana bu 
mektubu yazarken otuz tayyare 
birden üstümüzden geçiyor. Bun· 
Jar Habeş köylerine ve şehirlerine 
yiyecek ve kiğıtlar atacaklardır. 
Bu kağıtlarda (Ya halyaya dost 
olunuz, yahut ölünüz 1) diye ya
zılıdır. Lak.in söylenildigine gö-
ı e onlar bu yiyecekleri kopekleri
ne veriyorlar, kağıtları ayaldari
le çiğneyorlamutl İtte ondan 
sonradır ki bombalar yağmağa 
başlıyor. hangi millet böyle vah
şilere karşı 'bu kadar iyilik ve 
iyi yol göstermiştir? Yarın Ak· 
suma doğru yürüyüş var. Tank
larımız yine yüzlerce yamyamı 
birer çıyan giıbi ererek biıe yol 
açacaklar, tayyarelerimir birer 
kudurmuş köpek sürüsünü andı· 
ran Haıbeşlere bomba yağdıracak. 
lar. Görsen ne giiZ'el oluycırt... 
Havatımın en mesut günlerini ya
şa~rum. Sen de orada kendine 
düşen vazifeyi yaparken eminim 
ki bu saadeti tadıyonun. Sıhhiye 
başkanına Aduval::la açılmak iiZ'e
re olan hastahaneye birinci olarak 
seni r,öndermesini rica ettim. Ra
zr oldu. Umarım ki pek yakmda 
görüştteğiz. Anneni getirerek 
burada yerleıeceğimiz zaman o 
kadar uzak ....• " 
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Genç kız, okudugu satır 
a:ılatmak istediği sahneleri g· 
rinin onürnle buluyordu. o 
korkunç bir görünU~tü! ... 

Yumrukları sıkıldı; dışarı 

tı: Cıplak ve kayalık df. 
çorak topraklar, yalçın uçu 
Jar ... 

V aktife burada da Hah 
varmış! ~imdi daha geN:ie ve 
kir kulübelerinde zincirıiz 'Y 
mak. kendi kendilerin-e mede 
te yaklaşmağa çalıpn bu 
hiç yoktan eziyorlardı. Bu 
ve çıplak yerleri de onlua 
görüyorlardı. Aca~ italya 
rın ve onlar 1talyanların yer 
de olsalardı hoş görüleuk 
di? •.. 

] 

Şimdi herkesten çok Mi 
düşünUyor, onun bir bomba 
parçalandığını. bir mitral 
delik dctik edildiğini veya , 
tınkın altında yamyassı old t 
nu gözlerinin önüne getiriyir 
jçine sığmıyordu. 

Bununla beraber hasta a 
nin hayali de bu korkunç dıl 
celcrden bir tiirlü a~nlmıy 

Eve vardığı ıaman merdi 
leri kpt.a kop 9ktı. Fakat 
metçi ona: 

- Anneniz hastahanede ... 
Dedi. 
Hastahaneye ko§tu. 
Odanın kapısından 

mez annesinin ışıksız 
kır§ılaştı. 

Çünkü zavallı hastanın ba 
tarı kapıya ıaplanmış ıibiydi: 
an ku:ınr beklediği anla§tlıyo 

Eliısa onun yanına diı ço 

Mariya.nı:n yüıü bir balm 
kadar An idi. Yanakları çök 
dudakları morarmııtı. Cılız 
kııının ellerine brre.ktı ve du 
larnm arundan şu söıler d 
dü: 

- Gecikinin diye ... o ka 
korktum ki .. çok tükür .. yeti 

Eliata beyecarri.a cevap ve 
- Korkacak bir şey yok 

dtün .•. AteJin anmam 'ki y 
olsun!... Fena değilsin .. . 
zayıf düşmü§ıün ama ... 

- Olsun ... Seni çok ö.ıl 
tim ... Buraluın havası ... çok .. 
na.. K.imbilir Alddikala nasıld 
içeriye gittikçe... daha kötü 
mit··· Öyle mi? 

- Yok ... O kadar degil... 
yor insan ... Fakat konuşmak 
ni yoruyor, anneciğim. 

Mariya gozlerindc büyük 
merakla genç kızın elini avu 
da sıktı: 

• VAKiT 
Gazetede tıkan bütün ya 
resimlerin hukuku mahfu 
ABOl'"F. TAUll"l'"I 

A7bk 
a a7lık 
e a1lık 
1 Jtlhk 

lltmldctt 
lrlnae 

u~ 

280 
47~ 

900 

fanledeo Balkan UırUll 
avda otoı kcrus dilsfUilr. 
blrll~ıne •frmiyen verlere • 
vrtmls hPwr lnırus ummedi1 

"bone kaydını bıldıren 
lup •e telııral Ocretlnı. ı 
parasının posta veya banU 
vollama Ocretlnl idare tendi 
rint alır. 

n-'f" VAKIT'a 11hnne ya 
Adre,. clPP.lıııtfrme ücred 

9.o~ lnırostnr. 

' .... '1 rcRETLER' 
l'lcarel lllnlannın santim • 

lrn sondan itibaren llln sa 
nnda 40: le savfa1ırda 50 
rus: dl\rdlln<'it 1'nfıda 1: ı 
•• O('f)neOdr 2: blrlneldt 
haııhk vanı hsm~e $ Und 

ROyQk. cok devamlı. klf 
renkli itin veren1ere ıyn 
indirmeler yapılır. Reııml t1 
rın santim • salın 30 kunı 

ncart Ma'11'C'Mf<-' oı 
KOçflk hlnlar 

Bir defı SO. iki def1S1 50. 
dPfaın 65. dl\rl riefıın 75 YI 
defası 100 lıunıstur. Oc 
ılln verenlertn bir drfas1 
Hdır. mrt utın •t('en flln 
fııla ~atırl:ın brs kurustao 
up edilir. 

Vıkıt hem doılnrdın d 
keneli idare yprtnde. tıenı 
kara caddeıfnde Orbanbe1 
nında KEMALEDDİN 
flAn 8üm11u Pllvle UAn lı ,.,..,r , ,,,.,..,,,,,,, f#1,.fnmr • '" 



~abota '~<Omann Dön dört vapu.r 1. ~f! ~~~lis _qrupu __ f!P~~.l. 
da ha hattı ıktrsadl korun"!a kan~n ıavıhası~ı tetkı~ 

1 ·k· · · d."' .k .. N etmek üzere bır komısyon teşkıl ed. ldı 
Sinek Beyi 

un arın 1 ısı ısveç, ıger 1 ısı or • Ankara, 26 (A.A.) - C. H. ve İnhisaruar Vekilinin verdiği · • • b d ı d Partisi B. M. Meclisi grupu bu· cevap ve mufassal izahattan 

......................................... M-. ... •ı 
Roland ile Mösyö Merimans 

zavallı Valeri Bielsl<y'nin yat. 
makta olduğu odaya girdiler ... 
Genç adam başını duvar tara.. 
fma çevirmişti.. Kapalr gözleri 
kireç gibi bembeyaz yüzü ile ö. 
lU ıannolunurdu .. Roland ken. 
disi için bu kadar büytik bir fe. 
dakarlrğa katlanmıf1 olan genç 
adamı o vaziyette görünce gö7-
yaşlarınm kirpiklerine kadar u. 
zandığmı hissetti. Babasının ko. 
hına dayanmış olduğu halde .i. 
!erledi. Doktorun bir isarcti ü. 
zerine ikisi birden durdular. !. 
kisi de bekliyorlardı. Ça.ğırılnıış 
olan hasta nakliye ara basr gc. 
cikmişti. Doktor Mösyö Meri. 
mans ile kızından ziyade geci. 
ken basta arabasrru düşünüyor. 
du. 

ma.n dikkat! .• Fakat hepcl b9na 
vız gelir, Ben Rolandı kurtara
cağım .. ~ Tjçin? diye belki bana 
soracaklar •.. Ah bu benim için 
o kadar kıynıetli bir sır ki. Bu. 
nu söylemiyeceğim, hattA o, o 
bile bunu öğrenemiyecek. Kont 
Serizol, bas bakalım geriye .• Sen 
o kıza. elini süremezsin .. ,, 

YBP- ve ıngıhz an ıra 1 ır gün ":?6.12.939,, R.eıs vekili ve SÖZ alan hatipl.cri.n ~lltale-
y . Hasan Sakanın rıyasetlnde alarmdan sonr.ı UçlincU mad-

Aııu111111•11ıle.mıd9mlml'll M (A.A.) -Maaı riiklenmiıtir. Gemi hala yanma.le- mutat içtlmanu akcletti. denin mllzakereııine başlandı. 
ıtarı admldakl iki İsveç vapuru tadır ve şimdi bir enkazdan iba- Ruznamede hllkümetçe alın- Bu madde hakkında Sıhhat 
eçe kl>mür g~türUrken mayn· rettir. ması IA.zımgclen bazı tedbirler ve lçtimaf M:uaven<'t Vekili Dr. 
e sarparak batmışlardır. Bu iki SCOTiA VAPURU NASIL hakkında Manisa. mebusu Re· Hulüsi Alntaş'm mahall1nde 

· 36 kifi.lik mürettebatın- BATIRILDI ? tik Jncenin ta.kririni tetkik e- yaptığı tetkil< ve mtişahedolc-
ancak sekizi bir Norveç va· Londa-a, 26 (A.A.) - itimada den grnp komisyonu raporlle rine mtistenlt izahatı gerek 
tarafından kurtarılabilmiş· şayan bir membadan bildiriidiği- Antalya mebusu Kaplanın Hükfımct Ye gerelr Kızılay Co-

c l.oMre. 26 (A.A.) - Stuı· 
adındaki •e 2413 ton lw:

deki İngiliz vapuru Garbi !n
ere sahilleri açrklarmda bir 

·--··-tahtelbahiri tarafından ba
tır. Gemide bulunan 25 

den 14 ü telef olmuıtur. 
0.Jo, 26 (A.A.) - <nlo'dan 
· tereye gitmekte olan Lappen 

!'laıı!lalr:i ve 500 ton hacmindeki 
bayrajuu baınfl vapur, 

ıdenidnde Bergen açrklarm· 
bir infilak neticesinde batmış.. 

ne göre 2.400 ton hacmindeki Da- TUrk tutun ve sig:ıralarının mlycti tarafından hadiseyi 
nimarka bayrağını hamil Scotia Amerikadakl beynelmilel ser- müteakip yapılmış olan ani ye 
vapurunun 7 ilkkanu.n tarihinde gide teşhir crlilip edilmediği müstacel yardımlarla hundan 
bir Alman tahtelbabiri tarafından hakkmdRki ı:;nalinc ~iimrUk ve sonra alrnacak tedbirleri bil· 
torpillendiği esnada Halnia adın- lnbisarlar Vokilinin ve Erıtn- diren vazıh ceyapları ve bu 
daki diğer bir Danimarka kargo- can ve Tercanm bazr nahiye ve mevzu üzerinde takrir sahlhi
sunun mürettebatı torpillenmiş köylerinde vukuagelen yer nin bnır tcmennlynt ve beya
vapur mürettebatının imdadına sarsmtısı hakkıud:ı. Erzincan nat.r dinlendikten sonra saat 
koşmak istemişlerse de tahtelba- mebusu AbdU1hak Fıratrn tak- 18.30 da celseye nihay<>t YCril
hir, tekrar suyun yüzüne çıkmış ririne Sıhhat n !çtimat Mua- mlştir. 
ve kendilerini felaketzedeleri al- venet Vektıinin cevabı varclı. 
maktan menederek aksi takdirde Ruznameye geçJlmezden ev
kendilerini de torpilliycceği teh- vel söz alarak kUrsfye gelen 
didini savurmu,tur. Başvekil Dr. Refik Saydam 

· Bu yüzden Scotia'nın tayfasm· hUkO:metçe esasları hazırlan-
ll 13 ki~iden ibaret olan mürette· dan 20 kişi telef olmuştur. mış olan iktısadt korunma ka· 

General Halis 
vefat etti 

r . ._}!!kaffesi tahlis edilmiştir. BİR ·sPANYOL GEMİSİ nun ıa.yihns~ üzerinde grup u-

Yaralı yava~ yavak sayıkla. 
mağa, sonra gittikçe nçılmağa 
başlaıruştı. Evvela mırıltı halin. 
de dudaklarında yer almış o. 
lan kelimell'r nihayet duyulma. 
ğa bıışladr. Hasta. savıklamalan 
arasında şwılarr söylüyordu: 

Yaralı yatağında doğnılmuş. 
tu. Gözleri açılmış, kolları kalk
mış vumruk1arı sıkılmıştı. Ken. 
disini bu şekilde rorladığı için 
yarası yeniden açılmış, sargı ye
niden kırmIZiya. boyanmı.5tı., 
Fa.k:ıt bu sırada nazarları bir. 
den bire b:ı ba ile kızın teşkil et. 
tikleri küçük grupa çevrildi. 
Gözleri daha çok açıldı, kolu 
kalktı mui{liık bir hareketle göz. 
lcrinin öniinden geçti, sonra ya. 
vaşça vücudu eğildi, gözleri 
kaydı ve: 

- O! .. O! .. O! .. 
Diverek yatağa yuvarlandr .. 
VRziyetten ürkmüş olan dok. 

tor derhal Mösyö Merima.M'a 
yaklaştı: 

"1tllilan bir mıayn mi, yoksa 1 TT mıımi heyetince mllzakere ce-
torpil yüzünden mi vukua BA I reyan etmesini faydalı mUia· 

Cenazesi bugün askeri 
merasimle kaldırılıyor 

Roland, Roland .. Bizi öldilrc. 
ccğine yemin eden bu haydut 
sa.na malik oln.mıyacaktır.. Siz 
ki bu !tadar güzelsiniz.. Ah .. bu 
kadar iyi bir kız bu haydudun 
eline geçer mi'? Hayır, bayır .. 
bwıa müsaade etmiycceğim. Ah 
kont Serizol.. Simdi sizi avu • 
cumda tutuyorum.. Sizin kim 
olduıhı.nu çok güzel biliyorum .. 

- Beyefendi buııa benzer i. 
kinci bir.heyecan Mösyö Valeri. 
nin ölümüne sebebivet verir ... 
Öyle 7..aruıediyorwn ·ıü daha U
zun milddet burada kalmanız ne 
sizin ne de Matmazel için ibti. 
yatlı bir hareket Ôlma.z. MUsaa. 
de edin de ben yalnız b~ııruı 
hastanın tedavisi ile meşgul o. 
Iaynn. 

0

§ olduğu meclıuldilr. Berlin, 26 (Radyo) ~ lspan baza. ettiğini ve bu Uyiha tize· 
LA YANAN BİR GEMİ yol banclıralr •'Peres'' vapuru bu- rinde icabcden tetkikatı yap-

Londra, 26 (A.A.) - Geçen gün İspanyol kara sularında bat- mak ye arnkttdar devalrle te
hir mayne çarparak tutuşan mıştır. Geminin 7 5 mürettebatın· mas etmek üzere bir komisyon 

il tonluk tnverlane petrol ge- dan 48 i garkolmuştur. Geminin teşkil edilmesini umumi heye. 
i sulara kapılıp !ngilterenin bir mayne çarptığı zannedilmek. te teklif otti. Teklif mUttefi-
aU şarki sahiline doğru sü· tcdir. kan tasvip olunarak ruzname-r---==-------=--------------- ye geçildi. 

r R U S - Fle o h a r b •1 Ruznamenirı birinci madde· 

iki haftadanberi kalp hastalı. 
ğmdan mustarip bulunan İstan
bul Komutanı General Halis Bı· 
yıktay evvelki gece 20.30 da E
mirgandaki evirJje bir anjin kri
zinden maalesef vefat etmiştir. 
Cenazesi dün saJbah Gülhane has. 
tabanes~ getirilm~ti. Bugün 
kumandanlara mahsus askeri mc. 
rasimle mezkiir hastahaneden 
kaldınlacak ve Beyazıt camiinde 
namazı kılındıktan sonra Edirne
kapı §ehitliğine gömülecektir. 

O mektuplar yok mu? Onla. 
rm hepsi elimde.. li'clinet.. A. 

Çok fena bir vaziyete ~irmi' 
olan Roland babasının omuzuna 
dayanmış ağlıyordu .. Mösyö Me. 
rimans usulctle kız.mı oradan U
zaklaştırdı: 

sine taallftk eden me\·zua dair 

a B<ll}f.arafı 1 incUf.6) lan silah altına çağnlmı§tır· 

~ ll:eısinld, 26 (4..A.) - Hel
k mrntakasın-da sıtırm al
~a 25 derece ve orta ve şl-
1 Finlandiyasında ise daha 
etJf olan sofuk yttzünden 

he harekAtı ağırlaşmıştır. 

Askeri ma.bfi~r, bu davetin 
askeri kq prtlanna göre talim ve 
terbiyesini temine matuf olduğu. 
nu tasrih etmektedirler. 

evvelce teşkil edilmiş grup en
cUmeninin hazırladığı rapor 
üzerine müzakere açıldr. Bir 
çok hatipler bu mevzu üzerin· 
de fikir ve mlltalea beyan et
tikten ve sorulan suallere alA· 
kadar vekil ve raportör tara
fından cevaplar verildikten 
sonra ikinci maddeye geçildi. 

Merhum 1322 de mülazim ola
rak harbiyeden mezun olmuş, bi
lahare erki.nıharbiye mektebini 
bitirerek erkinıharp zabiti ol. 
mU§tur. İstiklal muharebesinde 
de harbin sonuna kadar vazifesi.. 
ni ifa etmiı, milli müdafaa veka
leti ordu ldaireei reisliğini yapmış 
ve İstanbul kumandanlığına tayin 
edilmiştir. General Halisin aske
r1 eserleri de bilhassa şayaıu dik
kattir. Timürün Anadolu seferi. 
ne, Metenin savaşma dair kıy. 
metli etütleri bulunduğu gibi es
lif 1.:auı:reifiı Jiai'p tti'thlert m de 
meşgul ohnuştur. 

Karadenizdek i 
facia tafsilatı 

(B~ tarafı 2 iııcide) 
üçüncü çarkçı Şevket Ha...cıan 

~ok gençtir. Balatta Pastırmacı 
yokuşu çıkmaz sokak 4 numarada 
otunnaktadır. 

- Haydi gel kızım gidelim .. 
Ve Roland sükiınetle ba.:baBmı 

ta.kip etmişti. Doktor şu tavsi. 
yede bulunuyordu: 

!3ovyetlerin dlln yaptıkları 
b \>a baskınlarından mUnhası· 

slv!l haUr müteessir ol
~tur. Helslnkiye 50 kilo

. tre mesafede bulunan 7000 
Uslu kUçUk Korgö şehrinde 

a lli ve 30 yaralı vardır. Stra· 
· ~lk hiç bir ehemmiyeti ol

İngiltere 
sanın 

ve Fran. 
zayiatı 

Bu mevzu üzerinde Gümrük 

- Matmazel. size katt bir is. 
tirahat !d.znn.. Madem ki pede~ 
riniz sizin srhhatinizle al!ka • 
dar olmak ı;ıeref ini bana ver • 
miştir, şu halde ben mtısaade et. 
meden odan.adan çıkmayı siR 
menederim. Geçirdiğiniz hidise.. 
!erle şaka etmek hiç doğnı de.. 
ğildir matmazel, sonra heı>lmizi 
iiıooek bir vakava §8.hft olacağı_ 
DU7.dan korkanın. 

Vekiller Heyeti dün 
sabah toplandı 

Gemicilerden Hasan Rizelidir. 
Orada karısiyle iki yq.mlda Fuad, 
4 yaşmda Zeliha, 2 aylr.k Kbım 
isminde üç çocuğu vardır. 

an bu ı,ehir mahza bü:P'llk 
birlerden tahliye edilen blr
k kimselere melce olduğu 
tı bombardıman edilmiştir. 

Paris, 26 (A.A.) - Fransız 
ve lngiliz zayiatı.om neşri, 
harbin bUtün yükünll Fransa
nın taşıdığı hakkındaki Al· 
.maıı propazandasını en kail 
surette takzlp etmeJrtedfr. 

Fransız kumandanlığının 
sözcüsU .,u ciheti tebarüz ett!r
mlştlr kt, Fransanm nıecmu 
zayiatı 30 Teşrlnlsanide 1934 
ölüden ibaret iken lngllter~ 
ntn zayiatı 21 Kanunuevvelde 
2611 ldf. 

Ankara, 26 (A.A.) - tcra 
VekUlerl heyeti bugün saa.t 11 
de Başveka.let dairesinde Baş
ve~ı. bıiJtlôr .Retıl: sa,;ilam •m 
riyasetinde topla.uarak muza· 
kerede bulunmuştur. 

--o-
Merhum bir kumandan ve bir 

ilim adamı olduğu kadar dürüst 
tatunmış çok temiz kalpli bir in
sandı. ölümü ordu ve ımmleket 
için büyük bir kayıptır. 

Gemici Hurşidin de Rizede ka
rısı ve iki ~uğu bulunmaktadır. 
Güverte lostromosu Mehmet de 

"RUelldfr ve et>Bdfr. AfJe11f Ak. 
şehirde oturma.ktadır. 

Vapur ne vakit İnp edilmİfti 
Kmlmnak vapuru 1898 ame

sinde Danimarkaıda in,a edilmiş
tir. 41 yaşında bulu.ıımal-tadır. 
ŞimdHci Jaymeti 200 bin lira ola.. 

Baba kız yaralnım bulunduğu 
odanın kanısı önünde idiler. Ro. 
Ia.nd son bir defa yaralıya bak. 
tI, onun kendi ttt.erine dönmOf, 
btıyük ve ateısten yanan gazJert.. 
ni gördü. Hasta gibel gözleri
ni genç kızın ilzerinden aynım. 
yordu ... 

RESMI FİN TEBLtGt Amman Batvekilinin 
mutemedi öldürüldü 
Londra, 26 (A.A.) - Am· 

'lleıslnki, 26 (A.A.) - Son 
laııdiya resmt tebliğinde 

k le denmektedlr: 
lnlandfya kıtaları, halen 
nıi clvarnıda Sovyet arazi· 

!nglltereniıı ziyatı şudur: 
Kara ordusunda kaza yilzlln
den Uç öltl, donanmada 2070 
ölü, bava kuvvetlerinde 438 

man başvekUJnin mutemedi 
Elka.rme, kendi evinin kapısın
da tabanca ile öl<lUrUlmilştUr. 

General Halis Bryıktay' dan 
memleket daha çok hizmetler 
bekliyordu. Değerli ve güzide bir 
uzvunu kaybedcn orduya ve aile
sine en samimi taziyetlerimizi bil
diririz. 

rak tahmin ediliyor. Vapur be§ 
sene evvel Denizyollan tarafın
dan Kırzadelere satılmıştır. Kır. 
zadeler vapurWl bedelini para o
larak değil, idareye muayyen bir 
müddet kömür taşımak suretiyle 
ödemişlerdir. Vapur 937 senesin
de tamamen Kırzadelere geçmiş. 
tir. O amandanberi 100 bin lira 
sarfiyle iki defa tamir görmü~ 
tür. 

Artık Rola.nd yalnız kai>inbı 
sesini dinledi. Babasmm kolun.. 
dan çıka ve doğruca ValeıiDJn 
yataıfuıa e-itti.. Genç adamın e.. 
Iini avuçlan içine aldı ve yfL 
zilnü ylizüne yaklaştırarak iki 
kere UstUste: 

<le harbetmektedir. Bu nok
Ladoga gölUnlln 110 mll u· 
tnda Liyeska clvarmda ve 
Yet hududunun ötesindedir. 

ltopenhag, 26 (A.A.) - Po· 
a gazetesinin F1n1andiyada
l:D.uhablrl, şimal münteha· 

ölü. 
Fransanın zayiatı şudur: 

Kara ordusunda 1136, donan
mada 256 ve hava ordusunda 

Bunun bir siyasi cinayet ol· 
madrğı zannediliyor. Polis, ka
tili şiddetle aramaktadır. 8ir Alman mecmu 

asının fahri kleri 
~ephesinde Petsamo mınta· 
ında Rusların kuvvetleri
iaşesi.ııl kolaylaştırmak ı
blr dekovil hattı inşa.sına 

ti rşmakta olduklarını bildir· 
11 ktedtr. 

elsin.ki, 26 (A.A..) - Hel
kide saat 13.45 te verllen 
l'ın saat u.ıo da nihayet 
lı:nuştur. Bu hususta henUz 
bir maJQmat elde edileme

§tir. 

SOVYET TEBL1Gt 

oskova, 26 (A.A.) - Er
' rharbfyenin 25 flkkAnun 

hll tebllğt: 
eştt kıtaıarı arasında baş

" an ateş teatisi birçok mın· 
. aıarda clddl çarpışmalar 

liııt almıştır. 
~uomosalnl civarında. Sov
kıtaları düşmanı clddt bir 
nıete ujratmışla.r ve m üs· 

• kem mevkilerini işgal at
o lerdir. 
k lomantsl mıntakasında Sov
~ kıtaları birkaç Fin taburu
ıt tnuhasara ve mağltlp etmiş· 

dtr. Finlerden birçok ölU 
JI dır. Bu mıntakada 35 esir 

lln:nştır. Sovyet hava kuv
ert keşif uçuşları yapmış
dır. Cereyan eden hava mu
~ebeıert esnasuıda 6 düşman 

~ arası düşttruımuştllr. Bir 
• et tayyaresi ussUne dön

ttliştır. 
'1at1mn, 26 (A.A.) - Papa. 
~deki mümessili vasıtasiY· 
~·ııuandiya katollklerine yar. 

için para göıidermi§tir. 

42 nıu. 

Amerikacla Noel hafta
sındaki kazalar 

Nevyork, i6 (A.A.) - 1:loel 
yortusu hafta taUlln~e Bırle· 
şlk Amerikad& 400 ölüm vak
ası olmuştur. Bu yektinun 224 
u otomobil kazalarından mü
tevellft ölllmlerdlr. 

Mahpus lrlandalılar 
isyan ettiler 

Londra, 26 (A.A.) - Lon· 
donderry'de mahpus bulunan 
Irlanda tedhişçileri isyan et-
mişlerdir- .. 

Asiler, barikadlar vucuda 
geUrmiş oldukları binalara 
girmek istiyeo zabıta kuvvet
lerini püskUrtoı Uşlerdlr. 

Asller, ancak itfaiye efradı 
taratından hortumlar Ue su sı
kıldıktan sonra teslim olmuş-
lardır. 

tatanbulun kar makinesi 
Bursada iıe yaradı 

Bursa, 26 (A.A..) - tstan· 
bul belediyesinden alınan kar 
makinesinin Uludağ şosesi ti· 
zerinde yapılan tecrUbelert 
mUsbet neticeler vermiştir. 

Bu •uretle bu şose üzerinde 
karyUzUnden zaman zaman 
mUnakal!tın fnkıtaa uğrama
sı mahzuru önlenmiştir. 

Turhan Tan dün 
göınUldD 

ÖllimilnU teessürle haber 
verdiğimiz gllztde edip ve ta
rihçi M. Turhan Tan'ın cenaze· 
sl dün Kadıköyünde Cevizlik· 
teki evinden kaldırılmış, mo
Wrle tstanbula geçirilmiştir. 

Cenazesi Ankara. caddesi, 
BAbıQllyoknşu yoUyle Beyazıt 
camUne götUrUlmUş, namazı 
orada kılındıktan sonra. Edir
nekapı şehitliğine götllrtllerek 
gömUlmllftUr. Cenazede Vali 
ve Belediye Reisi Doktor LtUfi 
Kırdarla matbuat mllntesiple· 
ri, merhumun arkadaşlan ha
zır bulunmuştur. 

İstanbul belediyesi, Basın 
Birliği ve .gazeteler namına 

birçok çelenk gönderilmiş bu
lunuyordu. 

Turhan Tan'ın çocukla
nnm tefekkürü 

Aziz babamız Turhan TAN
ın öIUmU dolayrstyle gerek 
bizzat cenaze merasiminde bu
lunmak, gerek çelenk gönder
mek, telgrafla ve mektupla 
taziyet ederek büyük elemimi· 
zt ıesllye etmek lfttuttArlığın
da bulunan dostlarımıza ayrı 
ayrı teşekkllre teessUr ve ıstr
rabrmız lmkft.n bırakmıyor. 

Baştarafı 1 incido) 
Türk mJJlet.i ecnebi millet· 

lerln ,.-e bu milletler namnıa 
hareket eden gazetelerin .k.endJ 
ihtiraslarına Ata.türkün kıy
metli hAtırasmı karıştmıı&Dl&
hırını istemekte haklıdır; zira 
bir kere Türkiye için Atatürk 
milli mukaddesat.tandır. Onun 
muhterem adııu ve lıAtırasmı 
Türk milleti aleyhinde kullan· 
mıılarma tahaınnıill edileme:6. 
Bundan başka Türk milletinin 
mukadderatından mesul olan· 
lar Wç bir vakit Ata.türkün sJ
yuettnl yabancılardan öğren
meğe muht~ değildir: Zira 
Atatürk Türk milletinin üze-
rtnde öyle bir milli reis olarak 
ya.,adı ,-e çalıştı k.l, hayatnun 
hJç bir pnii karanlıkta geç
medi: basta döşeğine düşünce
ye kadar her ak.,cıam Türk mü
nevverlerinden kalabalık btr 
dm.reyi hn.zuruna kalml eder
dJ. Bütün milll meseleler bu 
meclislerde sabahlara ka.clal' 
konuşuJur, münaıc.tar edi· 
Urdi. Bir halde k.l Atatürk öl· 
düğü zaman onnn manevi ,-aı
hğı dalma kendisi lle yakın
dan temasta bulunan Türk 
mftnevverlertne intikal etmhJ 
oldu. Atatiirkiin Türk gençli· 
ğJne, Tiirk münevverlerine, 
Türkiycnln mukadder~• üzo
rlnde blld.m olanlara tek bir 
tavsiyesi vardır; bn da Türk 
milletinin Oumhurtyet şeklin· 
de tecessfim eden istlklAllnt 

Bir Yunan vapunı da battı 
Diğer taraftan yine fırtına sı. 

rasında bir Yunan vapurunun da 
Kara<leoizde battığı ve içindeki 
16 kişiden ancak birinin kurtul
duğu haber almnuştır. 

7 - 8 yüz tonlı.ık olan- bu vapur 
Yunanistanda Eleftriyos Kirakis 
isimli bir armatöre aittir. İsmi 
Astrca'dır. 

Sahibi tarafından Tunada bir 
şirkete satılan vapur yeni Rhibi. 
ne teslim edilmek üzere Tunaya 
giderken batmıştır. Vapur ayın 
21 inde limanımızdan geçmişti. 
İçinde sahibi de bulunuyordu. tki 
gün vapurdan hiç bir haber alı· 
namaıruş, sonra Bulgar sahilleri
ne düşen bir enkaz içinde gemi 
tayfalarından biri yan baygın bir 
halde görülmüştür. Yegane kur
tulan bu adam geminin lostromo
sudur. 

Kendisi dıümen kamarasında 
nöbetci bulunurken büyük bir 
dalga ~ kamarayı yerinı:len almış 
ve götürmüştür. 

Tahta kamara batmıyarak dal
galarla sahile kadar geldiğinden 
içindeki lostromo bir tesadüf ne. 
ticesi hayatı.ne kurtarabilmiştir. 
Mürettebat ve gemi sahibi bo
ğulmuşlardır. 

Dört gemici gömüldü 

BAZI tHTtYATLAR 
ÇAÖRILDI 

Sto1r1ao11n, 28 (A.A.) - Orta 
~ bazı ııtiyat-

Birçok Türk ve ecnebi ka.· 
yatcı. Noel ve ytlbaşı tatUle· 
rfnl Uludafda geÇfrJDek Jcln 
ımraya ıel.mlşlerdlr-

BaŞta, cenazeyi yUrUyerek 
takip etmek Itıt!unda bulunan 
sayın tstanbul VaUsl olduğu 
halde allemfztn bu sayrlı ele· 
mine iştfr!k eden zevata te
şekkürlerimitin lbIA.ğına lı1tut
k!r tavassutnnuzu rica ediyo
ruz. 
Merhumun refikası Oflu 

Zalıtde T~~ '1'nrha11.1'AN 

.hem dahili, hem lıarfci tehlike
lerden muhafaza etmektir. 
Türk milleti Atatürkün adı lle 
kencll varlı~ ve lstlkldllne 
kastedilmesine a81A mftMft.de 

Slno(l, 26 (A.A.) - Kızılır
mak vapuru miirettebatmdan 
dört gemicinin cenazeleri baş· 
ta vali olduğu baldo Sinop hal 
kının omuzlarında ebedi istf
ı-abatgAhlarma götUrlllm Uetu r. 
Parti, belediye, halkevt ve de
nizciler tarafmdan kabirlerine 
çelenkler konmuş ve dini me
rasimden sonra heyecanlr nu 
tuklar söylenerek aziz denizci· 
ıertn bAtmılarr tam olunmuı,· 

edemez. ı\SDf US tur. 

-Mersi, mersi. 
(Datıa var) 

Nafiadan ayrılan 
memurlar 

B(Jftamfı 1 iaoid8) 

bulundurdukları blltlmum ta· 
ahhUt işlerin! ayrıldıktan ta
rihten itibaren 1kf sene mtıd
detlo doğrudan doğruya, bll
znt veya bilvasıta her hangi 
bir nam ile olursa olsun ala· 
mıyacakları gibi bunları almış 
olanların yanında hiç bir ıu
retle çalışamazlar ve bunlar· 
dan bu işleri alamazlar. Yaş 
haddine varmış olmalanndan 
dolayı mecburi tekaüde sevke. 
dHenler hu hUkllmden mUstet· 
nadır. 

2 - Nafia Vek4Ietfnln nafta 
şirket ve müesseseleri retsllli 
kadrosuna dahfl vazifelerde 
bulunmuş ve bulunacaklardan 
ayrılmış ve ayrılacak memur 
ve müstahdemler Nafia Vekt
lctinlıı murakabesi altında bu· 
lunan imtfyazlr şirketlerden 
devlet. belediye ve hulUll ida
relere ait bulunanların maa· 
dasında vazifeden ayrılış tari
hinden itibaren iki sene mttd
detle ve hiç bir nam tle hJzmet 
alamazlar. Yaş haddine varmış 
olmalarından dolayı mecburi 
tekaUde sevkedtıenler bu hU
kUmden müstesnadır. 

3 - Bu kanuna muhallf hJ.· 
rekette bulunan memur ve 
müstahdemlerle bunları bile
rek istihdam eden veya bun
larla ortak olan veya bunlar:ı 
fş verenler Uç ayrh n tte eenc 
ye kadar hapis ve yüz Uraclaıı 
beş ytız lfraya kadar attr pa
ra cezasfle cozalandrnhrlılr 
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Baş, Diş, :~ ezle, l.7rıp, Romatızma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal 
keser. İcabında günde 3 kaşe alınabi lir. 

Her V'!rd~ r>ultu k u tulan 11rıarlıa iıteviniz. 
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T.IŞ BANKASI 
1940 küçük cari hesaplar 

ikramiye Planı 
Keıideler : 1 Şubat, 1 Mayıı, 1 Aiuıtoı, 

1 lkincite§rİn tar ihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ııe kumbara.sız hesaf1lannda en aı elli lira.M bu.. 
lımarılar 7."urmıa dahil edileceklerdir .. 

- 19.'l() ;hr"rr · ... "'eri : 

1 det 2000 liralık:= 2000.- lira 
:J " 

100 0 
" - 3000.-

" (S 

" 
500 

" - 3000.- " 12 " 
2:;o 

" = 3000.- " 40 
" 100 

" = 4000.-
" ..... ;;o 37M.-4,) .. .. - " ::ıo <>"' ~260.-" -·> " - .. 

Titrhiyc iş Banl:cumıa pnra yatırmakla yslnı;: para biriktir 
mi, olma::, <Ptııi ::nnıanda ta1iinizi rlf! rl~emi~ nlur31.1nuz. 

\ı.lı~c 9 uıı<·u Hukuk ıu .. 
kimfiğindcn: 

Hı mi kızı Ayşe lnrafmdan Sam. 
ıı•ında Kilise cnddcs ı~Je 4 çeşme so 
ka ... mda 25 No.lı Basanın hanesinde 
mukim Ya mp o ,lu Nurettin aleyhine 
rmış olduğı bo"ıınma davasında: 

M alc~he gllndcril n da\ctlye ile ar .. 
z ıha! sur tının mahkeme divanhane-

ne talı < ve gnz te1erle de il~ sure• 
t le tehi ;tat yapıldı":"ı halde gelmemi~ 
o!Ju!!'und n m ıhal:~menln gıy:ıbeıı 

lcrasrn:ı karar H'r lnılş \'C mah!;eme 
glliıU de is ı 11"0 Paz rtesi gUnll ııa 
at 9,30:'a ta1 k eı:ı imi o•dul!'unda..'l ta~ 
yht edilen glınA n ııhkem ye g"lmesl 

KAYIPLAR ' ./ 
328, 329 ııenem ŞemıUlmek1tipun 

ahJığım dıplomamı zayi ettlm. Yenı .. 
sini çıkaracağımdan eskisinin hUkmil 
yoktur. I 

328, 3:!9 senP.ııl mektep n16unla· I 
rından 18:> sayılı Şevket Akbulut 

(30N&t 

• * • 
3822 numaralı kamyon pllkamı za .. 

yf ettim. Yenisini ı;ıkıtracağım<tan es-
klıılnln hUkmll yoktur. 1 
Be~lkta't kkrl•hıcle l[e-ı Karpuz 

(30ff2) 

Vf'Y& bir vekil g ndermesl, nksl tak .. :;,- .:,;,· .=:=====-==-=-====:::::;;:::::.= 
dmle 'bir ,.aba m"h'<emeye kabul ecJl .. 1 kalıb olmak il.zere Uta oı.nu& ... 
1 mly-ct:cıtı gıyn;ı kılrarı makamına l309&4) 

.. ---··----·--------··: ------------ ·-··---·----
BATERlE ıLE RAovoLARıNı ısTıMAL , Güzellik Ve Sıhhat için ilk Sart 

EDENLERiN NAZARI D1KKAT1NE: l 

Markalı n~c;r pilleri ra:lyo!ar için en mükemmel pillerdir 

Dünyanın en daya'1t!dı pilleri lir. 
Pilleri Avrupada çok rağ'Jet gör" 

mektedir. 

Pilleri her ç~it fenerlere uya:r. 

1 

1 
ı z 

Pilleri her keseye e!veri5lidir.. 1 

Pillerini her rerde ararınız. i 
r op ~ an satış yeri: T ahtakale No. 51 ... 

ı - Şartname, k '§ı!name \"C pllln mucıblnce ldarcr.11zln llaırıı.dıı jap .. 
.ırncağı ldare binuı ın,aatı 1~1 kapalı zarf usullyle eksiltmeye konmıı~tur 

I1 - Kcıir bedeli 28lli,91 lirn, muvakkat teminatı 210 ,S• liradır. 
lll - Ekıılltıne 11/1 940 Perşembe gUnU saat 15 tc lstanbulda Kaba .. 

• a~ta Le\'&zım \'ti Mllbayaat Şubesinde~! Alım Komisyonunda yapılacal<tır. 
lV - Şartname'er her gUn Levazım Şubesi veznesinden ve l:ı:mlr An .. 

kara BllfmUdUrlUğUnden, Bafra MUdürltigUnden 140 kuru:t nıui-abllinde 

alma bilir. 

.:3abah. öğle ve her yemekten sonra 
3 defa 

,\uıianmaktır. 

RADYO 
DlŞLERl, di~ler çew 

r eyi güzellc~tirir. 

DlŞLERt, dişler 

dey1 sağlamlaştırır· 

ı:,\ .ı'. ( L!~ di~lcrl temizler H parlatır, mikropları yilzdc yüı 

ıiltliirüı . m: etlerini br4ill~·erek ha41talanmalarma mini olur. Ağıs 
ı .. ~ı. •. '(unu k<'4if'r. Saha h. ci;:le ' e ak~am h<'r yemeı.t"n •onrs 

R \J)VOl.t~ 

V - bteklllerln YUkaek MUhendis veya Mimar olmaları, olmadıkları 

takdirde aynı evaafı haiz bir mUtehıuıaıııı inşaatın sonuna kadar iş bao:ınds 

bulunduracaklarını Noterlikten muaaddak bir taahhüt kO.ğıdı ile temin et- , 
meleri ve 20.000 liralık bu gibi ın.,aatı muvaffakiyetle yapmı~ oldulılarınl\ ı m•••••••••••••••··~··••••••••I 
alt vesika vermeleri 11.zımdır. MUnak&aaya girecekler yukarda yazılı \'t'-'aikl 
ihale tunUnden 8 tun evveline kadar bulundukları mahaııt lnhlsarlar lüa. 
rHine Vf'ya İnpat Şubesine vermeleri, aynca bir ff'nnl ehliyet veelk&sı al
malan llzımdır. 

VI - MUhUrlU teklif mektupları ve V inci maddede yazılı kanuni ve
aalkle 'O i,:> ruvenme paruı makbuzu veya banka teminat mel:tubunu ih
tiva edecek kapalı z11.rnarını ekıılltme gUnU ihale saatinden bir saat evveline 
kadar mezıror komisyon bllfkanlıfma makbu:ı: mukabilinde vermeleri llln 
olunur. (10866) 

1 Seıımıye Askerı Satmalma Komısyonu ilAnları 
Selimlye Tümen bırlıklerUe Haydarp&şa aUel haatahanesi ihtiyacı ıçın 

eveat ve ıeraltl dahilinde almacak olan liOOQ kilo kuru soğanın 22/12/11 ... 9 
tarihinde yapılan ac;ık ekılltmeainde talibi çıkmadığından 2 Klnunu.aani 9t0 
Salı gUnU ıa.at H te açık ekalltme ile ihalesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
ıoı &a ao ku.u,tur. 1111 temlD&t 18 Hra 4 kUl'UflUr. ı.tekUlertn belli &1ln ve 
aatte ilk teminat paralan ve kanunt vestkalo.rlle birlikte Sellmtyedekl TU .. 

. J'n Satınatma KOmiıyontına ıeıtneleri. {l0i32) 

latanbul Hava Aktarma Anbarı Direktör
lğünclen: 

1 - Hava Birlikleri için 2i58 adet portatif çadır dlktirllecektlr .. 
2 - Pazarlıkla ekliltmeli 28/12/939 Perıembe gUııQ eant 11 de Ye~ll

köy Hava Aktarma Anban Satmalma Komlııyonunda yapılacaktır. 
3 - htekllleiin numune ve ıartnameyl gormek llzeıe her gün ve pa_ 

:u.rlığa preceklerln 210 lira muvakkat teminatıarile mezkQr gllnde Komla.. 
yona mllracaa tları. (10728 ı 

Y~NiT[SliMAT 
iLMüi.tA'BE PLERi M iZ 

DAl:IAYUICSEIC. 
rAiZ, DAl-IA EYi 
ŞARTLAR. T~MiN ro~~ 
~OlANTS[;: RANl<-UNI NV. 

Muhammen bedelı (496100) lira olan 87 ldıılem bakır lokomotif o. 
calı:ları ve teferrnatı 29-12-939 cuma günil saat 15 de pazarlık usulü U• 
\nkarada idare binasında satın alınacaktır. 

Aktedilecek mukneleye mevzu teşkil eden malzemenin imali i~l• 
r.ıhetliiti takdırcle ıdare milteahhidP. kendi hurdalıklarında mevcut talı:' 
rihcn 120 ıoııu temiz lııl:ış ,., 150 tonu parça halinde lokomotif ocaklıtl 
\'C'i:ıire l(ihi ılt•ınır<lcn llri hurda h:ıkır verecektir .. 

Bu ışe ı:ırrnck istıyenlerln te~bit edilen günde muayyen saate lı:ııd-' 
kanunun tayın etıilti vco;iknlnrı hamilen komisyon rcisllğınde iı;bııtı 1il' 
l'Ut rt ıneterl tllzımdır. 

Şartnameler AnkaraiJ:ı ~lal1cııı~ dairesinde ''e llaydarııa~aıla Tesri. 
liirn \'c Se\'k SefliAincie 11örülthilir. (1048:l) 

• .y. * 
Es~ Şebedeke (Binek ve yük otomobili, kamyon, kamyonet, omnlbU'o 

otobüs, tramvay ve tayyare) nakliyatına tatbik edilmekte olan DD/16 No 
tenzllll tarife, 1/1/940 tarihinden fUbaren Avrupa hattnnıza da te!!mll edil 
ml§t.r. Ta!ıılJAt l:ıtıuıyonlardan almablllr. (lOiM) 

* * * 
:Muhammen bedell 37:>0 llra olan :>000 Kg. Neft yağı 12/1/1910 cuııı• 

gllnU ıaat (J0,30) on buçukta Haydarpqada Gar binası dahilindeki Komil' 
yon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır .. 

Bu işe glnnclt lstlyenlerln 562 Ura 30 kuruışluk kat'l uınJnat ve kanıl' 
nun tayin ettitl veuikle l>lrllkte paz .. rlık gUnU saatine kadar Kom~oıı• 
mUracaatları IA.zımdır. 

~u işe ıılt şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(10733) 

is. Komutanllğı Satma!ma Komısyonu ılan ıarı 

Amasya garnizonu ~t:nclık ıhti~acı için aşağıda cins ve rnil.ctarı )il' 
zılı lıcsı ıııotltlelrrı kapalı z.ır(la ı.atın alınacaktır. Şartnameleri her guıı 
Amasya pıynde ııl:ı~ ı s:ııın:ılma l.oını yonunda görulebilir TalipleriII 
1ıızalarını..la gösterilen ınrihden bir s:ıat evveline kad:ır vesika Te mu. 
vakkal teminatl:ırile Amasya pi~aclc ala)'I s:ıtınalma komisyonuna te1'• 
lır mektuplarını \'ermelerı. ( 10458) 

t:ın 'i Miktarı ilk ıeıninalı Kilosu lhale gün saat 
kilo Lira Kuru, fiyatı 

kuru~ 

Sıı!ır eti 70000 94:> 00 18 4 /1 /940 10,:ıo 

Bulgur IHiUOO 445 50 9 5 /1 /940 11,30 

"' .. 
Münakasa rUnU talibi çıkmıyan Komutanlık Birlikleri ihtiyacı için e 

acklz ton zeytinyağı pazarlıkla aatın alınacaktır. KUııakuuma SO/l.2/9sf 
Cumarteal gUnU aut 10.30 da bqlıyac&k ve aynı gllnde ihalut yapılacakut' 
lsteklllerln belli gUn ve Hatte Fmdıklıda Komutanlık Satmalma KomtayO' 
ııuna relmeleri. (10729) 

- * * Topçu Birlikleri ihtiyacı için 10 kalem muhtelif makine yağı evsaf ~ 
h11.1u.sl 1artıarma gare puarhkla ıatm almacaktır. Ktınakuuma 28/12/95' 
Peflembe gllnU saat 10 da baflanacak ve ayni günde lhaleel yapılacaktır. V 
teklilerln belll gUn ve ıaatte Fmdıklıda Komutanlık Satmalm& koınt.yoııll" 
na gelmeleri. (10730) 

• • • 
MUnakaaa gllnU talibi çıkmıyan Komutanlık Birlikleri ihtiyacı için 

beı ton ıabun pazarlıkla eatm almacaktır. MUnakaaaama 1/1/940 Pazart 
aaat 11,30 da bqlanacak ve aynı rUnde ihalesi yapılacaktır. Beher kil 
nun muhammen bedeli otuz ikl kuruştur. İlk umlnatı iki bin be§ yUz yl 
liradır. lstekltlerln bel'! gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satmal 
Komiıyonuna gelmeleri. (10730 ---------··---· .,.,------------~--~--------

/ stanbul Gümrükleri Baımüclürlüğuncl en: V A"K l T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Ti.biler n_amına ~ii i,leri alır. 

Kars GUmrtlk klmyahaneal için 33 kalemlik muhtellf kimya Allt " 
va.zmu 11/l/9'0 Perwembe gUııQ aut 10 da 2490 sayılı kanunun hUkU 
dalrelinde ıaçık -etc.lltmeye konmuıtur. 

1 - İhale bedeli SOO lira olan bu ltln ill< teminatı 37 llra 30 kuruıt 
2 -...... Alınacak malzemenin miktar ve evsatmı göaterlr ıartname 

znn Servflinde her gUn görülebilir. 
3 - İIUkUlerln kanuni vesikalarlle 

melen llln olunur. 

S A1fln1: A.'iUf IJ~ 
Basıldığı yer: VAKl1 Matbaası 

BqmUdUrlUktekl Komlııyona 
(107220 

Um.um Neşrl7all idare edeni 
~elllc Ahmet Sneqll · 

Ebe' 

~nkaı 
··rk'ün 
"nümü 
. lC<liye 

hey 
~ ıgiden 

ile ı 
tdır. 

Mil 

Erzi 
ess 
m 

El 

rma 
s· 


