
Bir Alman tahtelbahiri 
daha bahrıldı 

Sotya, 2 (Hususi) .:... Res
nıen bildirlldiğfne göre blr 
Fransız muhribi bugUn bir 
Alman tahtelbahirini batır
nııştır. 
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Pragda yeni bir hidiae 
Pari8 2 (A.A.) - Prağdan 

bildirildiğnie göre, Gestapo me 
murları Çekoslovakyanın istik. 
lali ile alakadar kıymetli eşya -
nm muhafaza. edildiği müzeye 
girerek burada bulunan eşyala
rı yakıp yıkmışlar, bunlar mu _ 
hafaza eden memurları dövmüş 
lerdir. 

Ruslar henüz ilerleyemediler, evvelki gün 
.....__ zaptedilen Potsamu· limanı geri alındı 
Avrupa nereye 

gidiyor? 
Yazan: ASIM US 

ha So~et Rusya - Finlandiya 
So~ı çok elim bir şekil aldı. 
ııı~etıer kendisi ile anlaşma 
lfeıa· keresine girmek üzere 
lııiid 1;ll~ide Finlandiya Bankası 
aıtt .. ~ru Risto Rikinin riyaseti 
b~ teşekkül eden yeni Fin 
di)' Un:ı.etini tanımadı; Finlanlor3 - Rusya hududunda Kızı_ 
l'j· ~un işgali altına giren Te
~~kı şehrinde Sovyet askeri 
~andanhğmm kontrolü ve 
~ hıtern'in Finlandiya şubesi 
-ıtın --ikennen'in bqlraJil!fi 
~t· d.a kurulan komünist bUkÖ· 
tlti ını tanımağa ve bu hükQme. 
>t ~Ufuzunu bütün rinlandiya. 
l:l §nıil etmeğe karar verdi. 
~e\ ll'laksatla Finlandiya üzeri
l'eka ~lamış olan Rus askeri ha
>a. tı devam ediyor; Finlandi. 
~t ~r~usu memleketin müdafa. 
\ıenı ıçın .~ütün k~vvetile muka
%~ et gostermesıne rağmen bir 
hll<I noktalarda Kızılordunun 

Utları geçtikleri anlaşılıyor. 

to~n~!indiyada umumi vaziyeti 
~ll tıune getirmek için Londra
~ gelen telgraflardan şu bir 
fi<tT satırı dikkatle okumak ki. 
~ r:. "lkinciteşrinin son gUnü lil; hın kişi karlar üzerinde yü. 
dır e~k Helsiııisjden kaçmışlar
,., · alk Nor~ hududuna ilti
" ed· den ıyor. Hudutlarda ricat e _ 
l'e atınJandiya kıtaları köyle • 
ile .~~.vererek halkı beraberin-

goturmektedir." 

!ıa~bYJ:et Rusya - Finlandiya 
l~. ının daha ikinci ~nünde 
ltrj~af eden vaziyet şunu gös. 
dt or ki iki memleket arasın. 

bıevcut olan ihtilaf sadece 

'--- (Devamı 5 incide 

l Soget taggarelerinden 25 inin düşCrüldüğü ve 
36 tankın talırip edildiği bildiriliqor 

Amerikanın Sovyetlerle siyasi münasebatını kesmesi ihtimali var -
TicaretVekilinin nutku 
Amerikaga olan ihracatı 

mız arttırı lacak 
..inkara. 2 (BUBU8i) - Tica • 

ret Velrfli .N.-nf Topçuoifu bu 
akşam, radyoda Amerika ile o -
lan ticari mübadelemiz etrafın -
da bir nutuk söylemiştir. Ame -
rikadan memleketimize yapılan 
idhalatın ihracatonızdan fazla 
olması ve bu yüzden idhaiat eş
yasında husule gelen fiyat ter
fii için hükumetin aldığı tedbir
leri anlatan Ticaret Vekili, blo. 
kajın 6,5 milyon dolan bulduıfu 

nu, anlatmış, bu sebeple Ameti.
kadan mal getirtmek lmkinmm 
güçleştiğini tebarüz ettirerek 
sözlerini şöyle bitirmiştir. 

"-Cihanın bu karışık dev -
rinde yurdumuzun iktısadi ve 
ticari hayatına tabiatın rnev'ut 
olan imk8.nlan verecek tedbir _ 
leri almakta olan hükQmetfn bu 
yoldaki kararlannın hiç birinde 

(Devamı 5 incidei 

Mektepliler futbol 
şampiyonluğu 

Na rn ık Kemal :::. 
D1n1..:il me'kf,.pliler ara.crt futbol birinciliği maçlaroul.a P~.mi· 

htifal • 
1 

• 
1 

üniversitede bir foplanlı yapılarak heyecanlı 
hahr ası taziz edildi 

Başvekil Zongul · 
dağa ui l İyor 

Karabük, 2 (Hususi) - Kara· 
büke hareket ettiğini bildirdiği
miz başvekilimis doktor B. Refik 
Saydam ile tktnılt vekili B. Hüs
nü Çakır ve Meclis müstakil gru
pu reis vekili Ali Rana Tarhan 
demir ve çelik merkezimizde tet· 

' kikler yapmışlardır. 
Tetkı1dere bugün de öğlene ka

dar devam otunmu§tur. Ve öğle -
den sonra Zonguldağa hareket o-

B""1, NiM.t Tarlat& §Gİrİfl ~ talüil tii/,tyor. :cYazw 3 iincüde) lunacaktır. 

ytıli 1ıcnen G<ı1afa.<tara11l1lar (Yazısı 6 ıneıda) 

Gazetecilik 
Hceleeilik 

ve 

Cıımhuriy<'t muharriri Pe,aml Sera A ını Cs'un birkaç 
giin en el ) RZdı~ı bir ınaknlc len ıll'rs s"aHeı·i ile tcııert .ıs za
ınnnlarma dııh· bir fıkrayı h;ilftsa ederek l\taaı·if \ 0 er.iUetine 
kaı1'ı yııı>tığı bir tenkide delil gibi kullanmı':'. J•'nI.nt kulla
nırken c;ok &<·ele etmiş olmalı ki, hiiU\ a .-..dilen rıkranm bir 
pan,:a-.ı tamamen hakikatin t~rsinc C:~\·rllmiı:;: Üğl<'tlt>n soıll"a 
mektep talebelerine ' erilen m "itııle:ı zamanı miit~hctssı~ dok
torlaı·m ruporıım!.a iic; sııa: ol:ı..·n ·, ka >:ıl t!dilml':'tir; \·ck!Uct 
bu üc; saati üğledcn sonra mektebin de\ am <·eh cllne sıi!;du·a
madığı ic;in bir bıu;uk saate in:llrml';'tlr. 1stc hu lfnde arka.. 
daşımızm yazısında: "Üğledcn ı-;onrn!:i m ·cn!<'a zıımnm için 
doktor ra:>0ru bir hm,:uk saat, l\la.aıiC \'eki!li"ri iiç saat ayır
mışt ı r,, şekline glrmi':'! 

lhı hata dt'di imiz gibi nceleclliktt>n ileri gelen bir yu. 
lrşhktır. ı.,nkat başkıılarırıırı ~öziiml"kl c;öpll mertek gören 
bir muhaı•ıirin hiç olmnzsa bir tc;ıklt ynzrsmcln hırnz claha 
cllkkatll olması gerektir. HASAN KUMÇA"l'I 
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Fikir ve sanat --·ıl 
1 Almangada harp 1 

1 ve sanat 1 Piyasada bazı maddeler üzerinde Finlerin v 
memleketi t, 

Nazi propaganrla uazırı GHbels snnntin haıı> gayeı.I için 
seferber edilme ini cmı·ctınl!-j, , ·e sanatin lmyattııkl bedl.ıhıli· 
ğe mani olduğunu <la cshnhı mucibe olarak Ucı·i siin11ü1>t 

Sanatın insana yaşamak aşkı ,·ercUb,rino '\·o hakiki sana. f 
tin ruhu dünya cehenneminden nlıp biı' bnşl{a filenıe, tnlıay i 
)"fil cdllen bir cihana naklcttt:::;ine şüphe yoktur. : 

Doktor Göhels'in anlnttıi.'.,"1na nnznran da sanat hodbin 1 
ve bodbaht insanları lmhmclukları halelen alıp başka bir f 
bale sokacaktır. 

Sanat bunu hiç bir gaye takip etmeden ve hiç bir nıak 
sada Alet olmadan yapar. Sanatı bir ne\1 sarhoşluk t~nıln et· 
mek, :ıztırapları susturmak, acıları mul'nkkaten cllntllren 
bir morfin şlrhıgıısı hnJindc tasmrl'Ul' etme k h er şc~·in lıiini· 
yetini imha, her güzel şe)in gayesini snde<·e kendi polltlknsmn 
hasreden rcjlmlcrılc müınkiindiir. llnttil hunun t.nttıt• ntı ! 
bile yapılablJJr. Bir nc,·l ısmarlama sannti şiarı olnuyan, in· ! 
s&nlan ölüme se,·ketmek kudreti bulunmıynn bir harbe .sü- ı 
rüklcmck lı;ln tek psikolojik vasıta sanm~k afyonla kahra. 
manide fent etmekten daha nıuvnflaklyetH bir usul de!,rfldir. 

Sana.ti Alman hnlkmı bcdblnliktcn kııı·tarmak için bir 1 
vasıta bııllne koymnk arzusu iki mühim noktayı sarahatle i 
ortaya atmaktn.clır: 

1 - Alman;rnda harp Jçin şe,•k yoktm·. O knfüır ki hunu 
icat etmek harbi suni hcyecnn l'asrtnlıın ile iclnme ctmok 
mecburiyeti hissedilmiştir. Sanatl ha) atm bcdbinll~rlni yen· 
mek :için bir vasıta telilkld ctınelı:: ve ne karlar sıJ..-ıntıh biı' 
devrenin hüküm sürmekte olduğunu gU ternıcktccllr. 

Hayatın bedbinliğini sökiip atacak sanat cscıi <l"v•lldir. 
Sanat eseri bcclbln adama bir kısa zamıuı ıztırnp mcnbnı olau f 
meseleyi düşilndürmez. Sanat havası kı a bir zaman için in· 
san nıhunu temizler. Hayatın be<lbinlil':.rini ynpan, insanları 
ıztıraııt.an ıztıraba silrilklJyen bizzat cemiyetle fertler ara.
sındakl tezattır. Bedbinliı:,ri ortadan knldırmak ic;ln tczaı:lı 
silpiirmek lilznn<1ır. Nazi Almanyası fert Jle cemiyet arasında 
samimi, deruni, ruhtan alAkalı bir münasebet tesis edemiyor. 

Bedbinlik, fimltslzllk, heyecansızlık bundan Heri geliyor. i 
Cemiyetin biinyesinılckl bu tezadt hiç bir sannt eseri orta.- I 
dan kaldıramaz. • 

il - Hayatın bedbinliğini saraat eseri ile ortadan kat. ( 
drrmak arzusu, eğer hayatı teşkil eden unsurlar kuvvetli ol· İ 
saydı Propaganda. nazınnın emirlerine Iiizunı kalmadan• 
harbi teşci oden, lnsanlan harp gayesine sanat havası içinde { 
siirükllycn eserler derhal meydana çıkarcb. 

MJlli olan, mHletlerfn arznlarmı, iştiyaklarını ifade eden 
harplerde daima sanat bizatihi bir heyecan ve hareket un· 
suru olmuştur. ı;'akat bu oluş dalma kendi kendine vukua.
gelmlş, sanat polJtikanın emrlnJ beklemeden, samimi, deruni 
ku':"ctJ)'le dal'aların önüne düşmiiştür. Politikanın krunçılı
J'&rak harekete getirmek fstedi&ri bir sanat eseri bize yalnız İ 

l 
sanatl~ ~alJteslzlcştlğlnl değll, bir cemiyet Jçinde neşredilen, • 
ileri surulen şlarlnnn soluk, soğuk birer sfizdcn ba!lka bir : 
şey olmadığını lsbat eder. ~ i 

Taksim abidesi Ayaspa
faya nakledilecek 

Taksim meydanının yeni ve e

Sadri Ertem' -~-_i 
Almanlar Romanyada 
büyük bir petrol tirketi

ni santın aldılar 
saslı bir .tekilde tanzimi için fi- Bükreş, ! (HUSU81) _Bir Al 
kirkri alınmak üzere Avrupadan man maliye komisyonu ile zen
dekoratör M. Su ve heykeltraı gin bir petrol şirktei arasında 
Poisaon 'ehrimize gelmişlerdir. devam olunan mUzakereler müs 

Evvelki akpm bu mütehassıs· bet bir şekilde neticelenmiştir. 
lar ıehircilik mütehassısı M. Pros Romen petrol şirketinin direk _ 
tun da iıtirakile vali ve belediye törU Kral KarolUn müşaviri es
reisinin yanında toplanmışlardır. ki başvekillerden General Ar -

Yapılan tetkiklerde bugünkü ceteyanu idi. Almanlar Romen 
abidenin meydanm yeni bilyliklü- şirketine 1400 milyon mark ve _ 
ğ~-e ~öre çok Jcüçük ~alac~ğı receklerdir. Şirketin mtidevver 
ve ihtı§lmmı kaybedeceği görill- sermayesi 600 milyonda idi. Ü~ 
mu~, i.l~ olar~k abidenin yerinin 1 büyük tesisat ile bir senede 17 
değıştinlmesı kararlaştınlmıştır. bin ton petrol istihsal ediliyor-

Atide, bugün Ayaspap istika- du. Almanlar tesisatı genişletip 
metine giden yolun Taksim mey- büyüteceklerdir. Başka bir AI -
danından aynldığı noktaya nakle· man mall heyeti de diğer bazı 
dilecektir. Romen petrol şirketlerile mil -

A!.ıidcyi daha ihtipmlı bir hale za.kerededir. Almanlar petrol L 
koy.nü için de, abidenin dört ta- çin hiç bir fedakarlıktan çe • 
rafına c!ildlecek dört muazzam kinmemektedir. 
alltunun lizerine büyük bir kub -
be oturtulacak, bu sayede eser 
daha anmetli bir hal almıt ola
ca'ttrr. 

o 

Saraybumu gazinosu 
Sarayburnundaki bUyUk gut 

non,un yerini bir tekle Bokula • 
rak va bir Birket tarafından ve
ya doğrudan doğruya belediye 
eliyle işletilmesi kararlaştırıl -
DU§tll'. 

OnUmUmeki mevsim fc:in, 
Taksimde yeni yapılan gazino 
da bir şirkete kiralanarak bu şe 
kilde işletilecektir. 

--<>--
Namık Kemal pullan 
Büyük şairin ölümüniln yıl -

dönUmU olan dn P. T. T. umum 
mdilrlilğU tarafmdan satıı;a cı
karıtmak ilzercı: lsvicrcyc sipariı; 
edilen 4 kıymetten ibaret serisi 
38,5 kuruş tutan pullar 26 ikin
clteşrfnde yola cıkanldığı halde 
el'an umum mUdilrlü~e S?"Clmis 
değildir. Maalesef güniinde yeti 
şememfş olan bu pullar gelir 
gelmez satışa cıkarılacaktrr. 

-0-

~ercüme edilen ve edi
lecek eserler 

Üniversite ta1ebesinin &?rs ve 
wltnelllllt frttlt"' o1ıtnrk yabancı 
dillerden tercüme ettirilmekte o 
lan etıer!erln sayısı diln 50 ye 
baliğ elmuıtur. 

lkinci p11.rtide tercüme oluna. 

--0-

Yugoılavyada seferber
lik tedbirleri teıbit 

edildi 
Belgrad, ! (A.A.) - Yugos. 

lavya Başvekili bugUn neşretti 
ği bir emirnamede milli sefer -
bertiği tarif etmektedir. 

Bu emirnamede bir seferber -
lik takdirinde alınacak tedbir _ 
Jer tesbit edilmekte ve muhtelif 
neza.retlerin vecibelerini tasrih 
eylemektedir. Emirname muhte 
lif devaire idhaHlt ve ihracatı 
tahdit etmek salahiyetini ver -
mekte ve seferberlik için husu -
st te.şebbtislerin vUcuda getiril· 
mesini derpiş eylemektedir. 

-0--

l:tmirde zeytinyağı ve 
pamuk ihracatı 

İzmir, 2 (A.:A.) - Zeytinya
ğı ve pamuk ihracatçılar Bir· 
llklerinln statuleri bu birlikler 
umumi heyetlerinin dünkü 
toplantılarında kabul edilmiş 
ve böylece iki brlllk resmen 
teşekkül etmiştir. Statüler 
tasdik edilmek üzere Ticaret 
Veklllctine gönderilmiştir. 

cak eserleri se<'mek Ur.ere Rek. 
tör Cemil Bilselin retcııtiiH altf"'· 
da bir biıro bugUnlerde toplana
caktır. 

ihtikar mı yapılıyor? · 
Pamuklu mensucata yüzde elli zam kondu 60.000 gölü buıunaıı 

Finlandiyada toprakla· 
Piyasada pamuklu mensucat 

ve boya üzerinde geniş mikyas
ta ihtikar yapıldı~• haber veril· 
mektcdir. 

Toptan olarak bu maddelerin 
ticaretile meşgul bazı müessese
ler kış mevsiminden bilistifade 
pamuklu mensucat ve boya mü
rekkebatı üzerine yüzde elli zam 
yapmışlardır. ' 

Bilhassa Anadoluda çok kul -
!anılan pamuklu mensucat Uze -
rinde if yapmak üzere şehrimize 
gelen Anadolulu tacirler bu va
ziyet karşısmC:a alakadar makam 
!ara şikayetlerde bulunmuş; ve 
hemen tetkiklere başlanmıştır. 

Yalnız ihtikar komisyonu he
nüz harekete geçmemişti~. 

MAKARA BUHRANI 

Diğer taraf tan son günlerde 
piyasada bir makara buhranı baı 
göstermiştir. Tire ipliğı makara
ları hiç bir tarafta bulunama· 
maktadır. Halk ve bilhassa ter
ziler ipliksiz l<almak tehlikesine 
maruzdur. Bazı tüccı.rlar da bu 
vaziyetten istifade ile ellerinde -
ki makaraları saklamışlardır. Bun 
lar b~ka eller vasıtasiyle iki ve 
hatta üç misli fiyat farkile aatı§ 
yapmaktadırlar. 

ÇAY FİYATLARINA ZAM 

Bunlardan başka ?Y fiyatla· 

Haydarpaşa • Sirkeci 
arasında 

Feribot seferleri 
1941 yaz mevsiminde 

ba§lıyacak 
Milnakale Veklletf Stdreel ite 

Haydarpa§a arasında itı§A edile
cek feribot iskeleleri için iki mil
yon lira ayırmıştır. lnpat 17 i· 
kincikanunda müteahhide ihale 
edilecek, iskelelerin derhal ya· 
pılma&ma başlanacak ve 1941 
yaz mevsiminde de feribot ser
visleri işlemiş olacaktır. 

Sirkeciye gelecek Avrupa 
trenleri feribot vasıtasile Hay
darpaşaya geçecekler bu suretle 
yollarına inkıtaaız devam edecek
lerdir. 

--0--

Kayseride buğday 
mahsulü 

Kayseri, 2 ( A.A.) - Kayse
ri merkez kazaalle Sarıoğlan 
nahiyelerinde açılmış olan top
rak mahsulleri ofisi ml\bayaa 
merkezi köylUnUn fazla mah
sulünü değeri pahasına almıya 
devam etmektedir. BugUne ka
dar Kayseri mubayaa merke. 
zinln topladıtı buğday miktarı 
bir milyon klloyu tecavuz et· 
mfştir. KöylU mahıulUnUn 
gUçlUk çekmeden değeri paha
sına sattığı için Cumhuriyetin 
bu nimet ve muavenetini mem 
nuniyetle anmaktadır. 

Diğer taraftan köylUye to
humluk ve çift hayvanı tevzi· 
atının arkası alınmış bu me. 
yanda yalnız merkez kazasın· 
da yapılan tohumluk ve cift 
hayYanatı tevzlatm değeri fkt 
yUz bin lirayı bulmuştur. Di
ğer kazalardaki tevzfata da 
bu miktara yakındır. 
Kağm yerine dört tekerlek

li araba, sapan yerine de pnl
luk kullanılması için köylUye 
Ziraat Bankasından uzun va. 
deti kredi temin edilmiştir. 

-<>--

Dikili felaketzedeleri 
için pavyonlar 

yapılıyor 

İzmir, 2 (A.A.) - Dlklll fe· 
lAketzedele,ri için yaptırılmak
ta olan 25 pavyondan on altısı 
bitmiştir. Diğer 9 pavyonun da 
inşaatı mUmkUn olan sUratle 
bitirilecektir. Kızılay bu pav. 
yoıılardan başka kendisine ev 
yaptırmak istlyen fellketzede
lere de para yardımı yapmak· 
tadır. Zelzeleden tamamen ha
rap olan kasabanın llerdekl 
inşaatı için bır imar pllnı ha
zırlanmastn:ı. karar \•nrilmiştir. 

nnda da büyük bir ihtikar kay
dolunmuştur. 

Hariçten az mal J?elmesini ba
hane eden büyük ticarethaneler 
fiyatlara mühim miktarda zam 

yapnuçlardır. Bu ihtikıir - n
kende fiyatlara da tesir etmiştir. 
İhtikar komisyonunun bir an ev
vel toplanıp bu vaziyetleri göz • 
den ~ecirmesi ümit olunur. 

Çocu ki arı kurtarma 
yurdu genişletiliyor 
Vali dün yurtta tetk i~der yaptı 

Fakir ve kimsesiz çocukları kurtarmak maksacliyle tc:sis edi· 
len "Çocuktan Kurtarma Yurdu,, nun, vali ve belediye reisi 
Lutfi Kırdar tarafından tevsiine klrar verilmiıtir. LCitfi Kırdar 

dün· müesseseye giderek tetkikat yapmıştır. Tevsi işile meş
gul olmak Uzere §ehrimizin tanın:nış miitehassıslartndan bir hey-
et kurulmu§tur. Heyette Dr. Fahrettin Kerim. Doktor 
Necati Kip, doktor İbrahim Zati, maarif müdürü Tevfik Kut 
bulunmaktadır. 

Komisyon ilk toplantısında çocuktan kurtarma yurdu için 
yeni bir talimatname hazırlamıştır. 

Bundan baıka bu yıl kadro genişleyecektir. Mevcut bina 
ihtiyaca kaf.i gelmediğinden büyük bir bina tedarik edilecektir. 
Vilayet te bu hususta yardımlar yapacaktır. 

Dairelerde pasif 
korunma tedbirlerı 
Denizyollarında 30 derslik 

bir kurs açıldı 
Resmi ve hususi mUesscsc \'e her haf ta cuma gü11Ieri saat 10 

dairelerde ı.ehirli gazlere karşı dan 12 ye kadar tedrisat yapı -
korunma tedbirleri almmağa lacaktır. 
başlanmıştır. tık olarak Devle Kurs müddeti 30 ders olarak 
Denizyollan Umum mUdUrlü • tesbit edilmiştir. Kursa bUtnn 
ğUnde bir kurs açılmış. memur- memurlar mecburen iı;tirak et. 
tara bu hususta ders verilmiş - mekte ve dersleri Denizvollan 
tir. hareket fimiri Osman Piri ile 

Aynca. memurlar arasında 

1 

kılavuz kaptan Mebus vermek -
pasif korunmada çalışacak ekip tedir. 
ler teşkil edilmektedir. Kursta 

Türk • Fransız ticaret anlaşmasından sonra 

Fransızlar bizden her 
nevi mal alıyor 

Fransa ile bir mUddet evvel 
akdedilen ticaret anlaşmasııun 
geniş §ekilde tathikma bugün -
lerde geçilecektir. Hilkfuneti -
m.izle Fransız hilkCimeti arasın
da. yapılan anlaşma iktıza.sı ola.. 
rak Fransa hükU.meti bizden a • 
la.caiı ıher nevi maddeler üzerin 
de külliyetli mübayaatta bulun
mak için hususi teşkilA.t vücude 
getirmiştir. Bu teşkilatın ihtiva 
ettiği adresler bük\ımetimiz va
sıta.sile diln Ticaret Odasına 
gönderilmittir. 
İhracat tecirlerimf z i§ yap -

tıklan maddeleri ıatm alacak 
olan teşkilAtm bu listedeki ad • 

resine müracaat edecekler, ll -
zım ~elen şekilde anlqıldıktan 
sonra Fransa dan verilecek sf pa 
rişlere göre mal gönderecekler
dir. 

Bir mUddettenberi Alman • 
yanın mübayaatta bulunmaması 
yilzünden harice gönderilemi • 
ven ihracat maddelerimiz de 
Fransa.ya sevkedilecektir. 

Diier taraftan tn~ltere hU -
kfuneti de bu şekilde bir teşki
lat kurmaya başlamıştır. hıgil 
tere piyasası yakında daha ge. 
niş mal almağa başlryacaktır. 

Bu haber plvasada bUvUk bir 
memnuniyet uyandırmıştır. 

Beylerbeyinde eski 
bir yalı yandı 

üç itfaiye neferi yaralandı 
Dün aabah Beylerbeyinde 24 

odalı eaki bir yalı elektrik kon
tağından çıkan bir yangınla ha • 
rap olmuttur. 

Yalı caddesinde bulunan bina, 
eski eserlere meraklı Bay Ekrem 
isminde birisine ait. ve içinde de 
kıymetli eserler vardı. 

Yanım. yahda oturan 80 yq
larmda Hatice Hikmet adında 
bir kadına ait kısımdan çrkmıı
tlr. 

Saat 4 il 36 geçe denizde bu
lunan balıkçılar yalmm yandı· 
imı görmüşler ve derhal UskU· 
dar itfaiyesine haber vermişler
dir. 

Atetin, herkesin uykuda bu
lunduğu bir nman ba1Jım1111 
yüzünden kötkteldler yangını 
pek geç baber atmıf)ar, kendile
rini hemen hiç bir qya kurtara
madan sokağa atmqlardrr. Uü:il
dar itfaiyesi fedaklrane çalıfma
suıa raimen yahmn eakl ve ha· 
rap olutu yü.dlnden ateti çabuk 
baatıramamııtır. Uıt katlar yan • 
dıktan sonra ~ a5ndtlrill
miiş, fakat bu mada itfaiye ne
ferlerinden tıunall, Ahmet ve Re
fik muhtelif yerlerinden yarala -
nvak tedavi altma almmqlar
dır. 

Yalıda bulunan eski eserlm:Jen 
bir çoğu da yanm11tır. 

nn yüzde 73 Ü or· 
mania kaplıdır 

Bugün bütün dünya efki~ 
Fi.,lımdi11a i§gal ediyor. Bi; • .ulı: 
harpten sonra Ruslara karşı y•P 
··klan savas netiees' gai"., ' • =' 
Finler, yirmi senelik b\r calrc"'.'' 
"letices;nde valnız milletlere i!i~ 
Hillerini tasdik e t;nnekle kat· 
mamıılar, ay:-ıca ticarette dli• 
rüst har•ket etmelerile de keJl • 
dilerlni sevdirmişlerdir. 

Finlandiya ner'"' · -"ir • ve na~ıl 
bir memlekettir. Elde ettiğiırıil 
ansiklopeüik malu ~tı c •nızueu· 
lanmı.z a~ağıki satırlarda bul•· 
caklardır: 

Finlandiua Baltık yaytasrt.ıJl 
Botni körfezinin şarkında katarı 
kısmını teşkil eder. 1809 se-csi:t• 
de isvec tarafr·dw R11~··ava ter• 
kcdilmiş olan bu memle1:et, ~!tı1' 
diki hudutlarivle 387 .5 76 kilO'" 
metre mu111ıbbaı mesnhııya .~ 
3.800 000 e VC?kın niifusa ma1Ll< 

tir. En şimal kısmı kutup ildi• 
mine tabi o''ln ve tı~len ta"Tl bir 
~ece karanlığı irinde b •lttt'"" 
Finlandiya t~or:a!:ları hesapsı• 
~öller ve gölcüklerle delik cc"ilı: 
bir haldedir. Bu r.öllerin çoklıl • 
ğu hat;ktnda bir fi1·ir vermek i· 
cin miktarlannın 60.000 d•n f aı· 
la olduğunu kaydetmek kaf diC· 

10 ili 80 metreve ka-iar y~ 
selen ve üstü ca:nla-la krı'l1 cıı· 

mudiveler ma'lzaramn yekne" 
sal:lı"ını giderir. Finlandi,,r r1' 
toprakları nlsıl ~öllerle örtiıla 
ise deniz sahilleri de adac 1 ~ }.I 
:a.,lıdır. Kayalık ve Om'P.'llık ~ 

lan sahiller meskun IJ"aha1Jer> 
gözden saklar ve bu sahillere dt' 
nizden yakla•an yolcular gays1 
meskun bir orman ve su divarı• 
na vardıktan hissine kapılabilir 

Güneşin pek kısa bir müdd4 

için grup ettiği pek uzun günle' 
re malik bahar ve yaz avları FiJf 
ler icin eıt hararetli faaliyet ır.eY-• 

simleridir. Göller ve mütevali 
çaP,lıyanları olan nehirler o fC • 
kilde tanzim ve birb!rlerine raP" 
tolunmuştur ki, küı~ük gemiler 
aahiUerden 400 kilometre içer 
tere kadar girebilirler. Holani!•• 
da olduğu cribi Finlandiyada dl 
insanların hayatı nehirlerle ııJı:ı 
surette alikalıdır. 

Finlandiva topraklannm y:. · 
de 73 il ormanlarla kaplıdır. ı;· 
kilen topraklar yUzde yediyi g~ 
me.z, aynca hafif meralar tol"' 
raklann yüzde Uçünil teşkil c· 
der. 

Finlandiya 1937 de 1.43o.oo0 
ton hububat. 1.338.000 ton pi" 
tates iatihaal edilmit ve bir ıoil' 
yon 526 bin yedi yüz alt~ 
dört haf hayvan yetiştirilınittıf• 
Bu hayvanlarm 820.000 ko>"1'' 
400 bini attır. 

Bqlıca kağıt, dokuma, rrıald • 
ne elektrik ve kimya u.nayiindC 
çahpn dört bini müteeaviz fab • 
rikacla 200 bin kadar işçi çalıf • 
maktadır. Suni çağlayanların ,ıı 
kuvvetin-den istifade ederek of 
mantarı itletmektedir. 

Turant ırka menaup olan Fiı': 
ler, Macar ve Estonya millet1~1 riyle yakmdan akrabadrr ve dı • 
teri de Turani menşelidir. _.....,,,. 

:E -> 
~ 
< 
1-

Vakitler Vaııan ı;.ııınt \ a.,1111 t ,.,. 

Gilneı 7 06 2 25 7 07 ' 2
6 

ötıe 12 04 1 23 ı2 o.a 7 2s 
ikindi 14 28 9 47 12 04 9 47 

Akfam 16 41 12 00 lG 41 1ı o0 
Yatsı 18 19 t 38 ti 19 1 Si 
tmsak 5 23 12 41 5 13 12 '' 
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ımar Çorum kazalarında 
p~oieleri hazırlanıyor 

-- Görüo düsündükçe - ········ 
- i 

Ressam Halil Paşanın! 
tablo l a rı 

~Q/i Salih Kılıç villlyetin 
11lda lzmit muhabirimize 

muhtelif meseleleri hak- · 
mühim beyanatta bulandu 

Knç j{\İn liiı·, ı:("•"'am llalil l'ıaı;-ıuıın adı dıllerde dolaşı. 
)Ol'. lkıı ılt': kopan gıirfıltiiclc-n ilkin sftt""'ıhlım. l ~c:iınc 3arım 
ıı .. ı: dnıı fllzln cııı1>k 'crıııi':', gıiz rııını clıikm;i':', ı·c mirı mem· 
ı cı.:-ttt• )nrılnın,..ıı\a, itiharc ka\u':'ııutsıııa hizmet ctmı~ bir 
ii tadın, hil' ı-crgi kapı,..ıııdarı I,'(' \ rilın<'siııi 3 a.·lıı•gaııııı:;tıııı. 

Kemal 
ihtifali 

~ .~ıunık Kemalin ölümünün 
lrincl )'Ildönümü münascbeWe 

~edebiyat fakültesi gençliği 
ltldan bir ihtifal tertib cdiL 

tir, İhtifale saat 15 de üniver
~ hep bir ağızdan söylenen 

(iaı nıarşı ile başlanmış ve ilk 
Cdebiyat faktiltesi profcsörle

~tı Ali Nihad Tarlan kürstiyo 
!:ıı ek büyük vatanperverin ha -

dan bahsetmiştir. Profesör 
~ Ur ki: 

-;- .~ılz ı::enı:ler; 
~ilk \atan airi Namık Kcma.. 
b hra mı anmak üzere yaptığı. 

11 toplantıda beni dinlemek 
llllda bulundunuz. Bu M'\'gİ 
lllda eükran ,.e se\ inç duy
Yle sarsılmamak n nedb cluY, 

~ ' tlJıiUnde sizinle beraber bu -
it Yı reddetmek Imkin harlrin
ı: hu tcşebbüsünüzden pelC 
'berdar olduğum için sizi ,.e 

1 memnun edebllcre.k mahl. 
~bir hitabe haıırlıyamadım. 

kcro daha ctrafımla toplan. 
ti ıı hatıra, bundan yarım asır 

1 dUnyadan g~en Namık Ke-
ldındaki fani değildir, Biz bu· 
bıı anda onun temsil ettiği 
'e h\irriyet ideali etrafında 

1 
'Yoruz. Ye bir daha o nedb 

\ dünyanın en asil milleti o
'·lllflletırnh;ln ağzından baiınyo. 

~ gpnı:ter; 
\ tanın pek acıklı "e pek na. 
\'-...._...de bulunuyonız. Bu a• 
~ ~n, bu toplantıyı pek mana• 
~~ 1orunı. Milletlerin \-atan \'O 

'fetıert hiçe sayıldığı bir de
-ıı hlıtrn, ntan n hürri~ et ide. 
~nıda, şuurlu \ 'C mütesanit 
'°"ııt halinde toplanmamız, ı .. 
hır milli "arlık, bir millet ra-

haliade görünmemiz ı:ok 
~l~dir, 

b Yıl enci Namık Kemal bu· 
'Yata gözlerini kapad ı. Onun 
~estanı hatırlatan hayatını 

•k ınüneneri a,ağı yukarı 
~ ~n m\isaade eclerseniz onu 

re daha hulasa olarak ani&-

l 

lzmit muhabirimize bcycmattcı 
bulwımı l'ali Bay Salih Kılıç 

lzmit. (Ilususı mııhabirimiz_ 
M11) - Çorumun genç \'C faal 
valisi Salih Kılıcı lzmit istas -
yonunda buldum. 

- Muhakkak ki. dedim. Ço
rumda giizel iş ,.c eserleriniz 
var; bunları öğrenmek faydalı 
olacak. 

Sa.lih Kılıç g'illdü: 
- Çorum, dedi. Orta Anado -

!unun ı:;irin ve verimli bir belde
sidir. Hali'ık ve calı~kan bir a -
halisi vardır. Ml'lıit, inkisafn 
~ok müsaittir. 

- Bunların, umumi ol11rak 
bir blancosunu çizer misiniz? 

- Çorumda vol işlerimiz iler
lemektedir. 

Vilayet hudutlarından kaza -
lara gfden bütün ı::ose ı-olları ya 
pılmıştır. Noksan olanları da 
lkırtale gavret etmektevl:a. 

Merkez ve kazalarda imar 
haritaları tamamen bitirilip tas 
dik edilmiştir. Su g-ilnlerde ge -
rck Corumun. ecrekse ka1.alarr
nın imar projelerinin yapılma -
sına başlanılacaktır. Bu husus -
ta Nafıa Vekaletinin yüksek 
yardım ve miizaheretleri de te
ıpin edilmiştir. 

Ekim işlerine bilhassa <'hem 
miyet vermekteyiz. Bu sene zL 
rat faaliyet bir kat daha art -
mıştır. Ziraat Vekaleti vilavc -
timize 10 selektör göndermiş -
tir. Köylüler bundan fevkalade 
memnundur. 

Vilayet meyva fidanlığının 
tevsiine başlanmıştır. 

~ '' Çorumda nefis elma ve her 
l'0feaar bundan sonra Namık türlii meyva istihsal edilmekte. 
'-~n hayatmı anlat.mış, kendi. dir. Vila)·ette mcyvacılığa layık 

g • oldu~u kıymeti vermek istiyo -
b e~çlik tarafından tebcilinin ruz. Pamuk ziraati, Çorumda 
t 
1
'1i üzerinde ehemmiyetle dur ümitli bir şekilde gittikçe art -

~ Ilı-. maktadır. Akala cinsi pamuk -
~fe~r Nihad Tarlandan son. ]arı vilayet tonraklnrı matlup 

~~ebıyat fakültesi Tanzimat derecede yctiştirmel·tcdir. 
1~ ae· Sulama işleri üu-rinde müte -
."'ltı . uıtanı Mehmet Kaplan ı ------
l~ ~ürriyet fikri) mevzuu-

~.-§-ve demiştir ki: 
~~UDlnnlte gen~llğl Ke· 
~ lıeykeHnl ünh'ersite kapısı 
~ e diknıek ı~terdik, fakat ~im
'~ln ht'ykellnc1cn e\ nl kay. 
~ t'hnektc olan t"Sl'rlt'rinin 
~Stiyoruz. Bu suretle gençlik 
'daha yakından anlamış o. 
~ .•. 
~~tık F. son sınıf talebesin• 
~~t tcdet de eserleri üzerinde 

!ı-i "ernıiş ve onun demokrasi 
ı.ti '1in nekadar modern esasla
~:~t ettiğini anlat.mıştır. 
~~ sonra fakülte talebele
~ hazıtan Namık Kemalin şil 

, 1 okumuşlardır. Bilaharo 
~ tıya, son verilmiştir. 
~~ ;:ı~.~li halkevinde bir top
~nuştır. 
0~Yıtler Norveçten 

o,~razi istemiyor 
~1)~ ~ 2 ( A.A.) - Norveç ha-ı 
~~·._ ~rı, ecnebi memle'lcet .. 
~~it l! olan ha11erler hilafına 
bi."11 '->?\'J'et hükumetinin Nor 
~~ hıç ~bir ~razi talebinde 

adı ı be an etmiştir. 

Stalin 
İngiltere ve Fransayı 

harbı çıkarmakla 
ittiham ediyor 

Tas Ajansının bildirdiğine 
göre, Pra\'da gazetesi muhabiri 
Havas tarafın.dan Stalinin nut
kuna dair verilen izahat etra -
fındn kendisine bir sual sor -
muş ve şu cevabı almıştır: 

"- Havas ajansının bu habe
ri, haberlerinin pek çoğu gibi, 
yalandır. Bu yalanın. hangi çal
gılı kahvede uydurduğunu el -
bette bilemem. Havas ajansı er
kanı istedikleri kadar yalan 
sövlesinlcr. ne de olsa inkar e -
demezler ki: 

a - Fransa ile İngiltercye ta
arruz eden Almanya değil, bel. 
ki Almanyaya taarruz edip, bu 
.günkü harbin mesuliyetini üzer 
lerine alanlar, İngiltere ile Fran 
~adır. 

b - Muhasamat başladıktan 
sonra Almanya. Fransaya ve 
lngiltcreyc sulh tekliflerinde 
bulunmuş ve Sovyetler Birliği 
'.Almanvanm sulh teklifine açık
~a zahir olmuştur. Çünkü Sov
yetler Birli~: ~arp çabuk dur. -

hassıs mühendislerimiz tetkik- orta okulda başlamışlardır. 
kr yapmaktadır. Son zamanlar Belediyemiz de kendisinden 
d:ı tesadüf edilen petrol damar- beklenen eehir i;:lerini yapmak
hrı üzerindeki incelemeler de tadır. Su, eicktrik, mezbaha bu 
c hemmiyetlc devam etmektedir. aradadır. 
Çorumda bulunan petrolün 7.Cn. llal:tevimizin ~Ü7Rl, modern 
g!n bir menba olduğunu kayde- bir bi:ıa .. ı vardır. Evin her şu -
debilirim. Bu mevzu iizerinde besinde canlı bir çalrşma hızı 
An1rnradan gelen mütehassıslar \'C hamlesi vardır." 
meşgul olmaktadırlar. Çorumluların, baslarında bu. 

Vilayette sıhhi hayat normal lunmaı:ilc cidden iftihar duy -
dir. Memleket hastanesi ve do- dukları ve kendisinden limitli 
ğ'um evimizle <:ocuk hastanemiz eserler görecc:derine inandıkla
vilayetin sa~hk hayatmda mü- rı genç vali sözlerine şöyle de-
him hizmetler ifa etmektedir. vam etti: 

:\laarif işlerimiz de r::ıyam - Çorum. çehresinde l"Ündr"' 
memnunivettir. İlk fırsatta Ço. aiinr ,.,·;.zc carp:ın bir c!e-'fic:ıi1dik 
rumda bir lisc-nin açılar·:ı~ı mu. ~~ardır: Çorum halkı her .... ,.ı.,_aa 
karrcr bulunmaktadır. Bu Eene faal \'e azimle ilerlemektedir. 

1 
talebe~; ~edr:~~=i :·;;'••Ba Ş k Uma ~~a: ~:KUR 

Mareşal Manner
h.ıym ki ,ndir? 

Bu:;:ün kendisinin yüz misli 
büyük. Sovyet Rusya ile çarpı -
şan Finlandiyanın en şayanı dik
kat siması v• buı?Ün bütiiı na
zarları üzer:nde tonlayan şahsi· 
yeti muhakkak ki Fin orduları 
b:ışku'Tlandanı mareşal 1 !:ınner 
haymdir. 

Mannerhaym İsveçli bir ba
ron aiJeı;inden gelmedir. F:nlan• 
diya henüz çarhk Ruıyamn bir 
parçası iken Mannerhaym da 
Rus crdusuna intisap etmisti. 
Çok renç fakat faal ve kıymetli 
bir zabit olduğu için Rus - Ja· 
pon harbincle derhal nazarı dik· 
kati ~!tmic:ti. 1914 te V ::ı::~O\ :ı. • 
da l>ir muhafız alayına kuman • 
da ediyordu. Fakat gavetle ça• 
buk terfi ederek kısa bir zaman 
zarfında bir kolordunun ba~ına 
gecti. 

Rusvada cıkan ihtilal es_n~sın-ı Fiıı or<l · ·1rı· · 1J<'~'h·ımıandanı 
da Mannerhaym da vaziyetını ta· 
dil etti. 1917 de şef olarak Ro - zusıında cleğili-:n. Naip olacağım. 
men hududundaki kuvvetlere ku- Sonra idare tamamen kurulup, 
manda ettikten sonra Finlandi- memleket yeniden dirildikten 
yaya girdi .. O tarihte Rus cep - ve bir müddet terakki ettikten 
h esinin düşmesinden istifade et· sonra Mannerhaym iktidar mev· 
mek istiycn Almanya generali kiinre:ı kenc'i arzoıı;ivlt: cekildi. 
Vonder Goltzun idaresinde bir Bundan sonra kendisine mareşal
fırka l?"Öndermişti. Bunların gizli !ık payesi verildi. 
gayeleri bazı Fin üslerini işgal 
etmek ve müttefiklerin hareket
lerine mütkülat çıkarmaktı. 

General Mannerhaym. een"ı :ıl 
Vonder Goltzun bu hilesini anla· 
dı ve memleketi istila etmiş o
lan Rusları dı~arıya atma!; per
desi altında yapılmak istenen 
harcl:eti şiddetle reddetti. 

Bu fırsattrn inr.iliz • Fransız 
kuvvetleri favda ı-:örcl:.iler. Vazi
yete miicla!.ıale etmek istiyeıı Al· 
man generaline, general. ~'Ian
nerhaym şu cevabı vermıştı: 

- Askerlerimin anlaşmaya da· 
hil kuvvetlerle harbetmeğe hak· 
!arı yoktur. 

4 kanunuevvel 1917 de Fin 
muvakkat hükumeti memleketin 
ve milletin istiklal ve hürriyeti
ni resmen ilan etti. Fakat Rus -
lar ilerliyorlardı. H~tt~ :"~nla~
diyamn dahilinde bıle ıhtılal bu
yük tesirler yapıyor: bu tesirler 
hissolunuyordu. Mannerhaym, 
derhal etrafına vatanperver gu -
rupları topladı ve gönüllülerden 
müteşekkil bir ordu kurdu. 

Hükümet tereddüt ediyordu: 
Bu iş çok büyük ve mesuliyetli 
görünüyordu. General. ~anne~. -
haym bir zabit kudretı . ıle bu: 
tün bu tereddütleri yendı ve do~ 
rudan doğruya taarruza başladı; 
Ruslar derhal ilk muvaffakıyet · 
sizliğe uğradılar. 

Bundan sonra Troçki kuvvet· 
leri tarafından işgal edilmiş o
lan Helsinkiyi kurtarmak lazım 
oldu. 

Büyük Tamjer harbi oldu: ve 
on beş marttan 5 nisan 1918 e 
kadar devam eden muharebed.en 
müstevliler mağlup çıktı. Fın· 
Jandiya kurtulmuştu. 

tandaşlarının arzusi -

Romanya kabinesi 
Erkanıh~rbiye Reisinin 

iş~iraki!e toplandı 
ı; ıl..ruı, ., ( A .A.) - Bu sabah 

ba!n c1dl ~ Tatareskonun riyaseti 
altın i:ı. y"pılıın tonlantıvn mil
li mü-l:ıfan nazırı Ueus. hahriyc 
ve hn,·a nnztrı General Teodo -
resko ve crkanıharbiye reisi ge
neral Tzencsko iştirak etmişler
dir. 

--o-

H ollandada Alman 
casusları 

Am«ıtcrrlam. f (A.A.) - La
hedc Almanya hesabına bir ca • 
susluk vakası meydana çıkarıl
mıştır. lki hükfımet memuru ve 
bir kadın tevkif edilmiştir. İyi 
bir hususi kaynaktan haber a -
lındığına göre, bunlardan biri 
gecen ay bidayetinde gaU'teler
de bir hayli mevzubahs olan Al 
manvada Holanda üniforması 
kacakrıh~ı işi ile alakadardır. 
J..ahevde hanse<lilcn iki vükPek 
memurdan birinin bundan baş
ka Holanda ile İngiltere arasın
daki iktısadi müzakereler hak -
kında A.lmanyaya malumat ver. 
diği söyleniyor. 

--o-

Arnavutluk başkuman
danı başka bir vaizfeye 

tayin edildi 
Tiran, 2 ( A.A.) - Arnavut • 

luk ordusu başkumandanı Ge -
neral Alfredo. yeni bir vazifeye 
tayin edildiğinden Arnawtluk 
tan a vrılmıstır. Tayvare mev -. . . . ... 

Soıı ı·:ııl:rn iıj'.': ı·t•ıııli ııı, ki lllCi'it'lcıl«" kn il l' hi l ıııezl ik, nan· 
kiirliik gibi kcitii hil' ';'<')" yokmu';'. llattit jıırfre hu zannın tam 
zıclllıııı ~o ... teı·cı·ck f()Clııkilrlıkln ı·a hile kat lanılıııı':' imi~. 

De\·lct Scı·glsi, l'f:slınc ,·eril mi':' rı•sıııi hlr pn) <"AIİı'. J>e\ -
h•ti, ıııllh'ti ıı şıını·ıı d~e kaimi Nlcr,..<'k, hu srl'J:İnin mi\na \C 

chem rıı i~·eti hil' kat d:ıhu hıi) ür. Hnhıııetli Hnlil l'a':'nnaıı i ... 
t J,..k:ı l <' uAı·ntlı~ın ı siı) li) <>nlc·r, gnliha İ':'in iç ) iizfııııi bilme. 
clrn ht•Jet•:uı lanı)oı·lıu· \ C dınnyı , )ftlııız Halil Pn';'ı\.nın llelcil, 
hıitiiıı menı l t•kl'lln nıc,·hin" kııllnııılal'n\ hir ... muı haline 
koyıı ) oı·l a ı ·. 

(.'ıinkıı nıl's<'lı•J 1 hil' .) ahnıwı ı,:07.İ) ](• lıu•ell') cnlCI', 
•"J'iir kl1>r, nırnklirlii!< edlpırlar!,, hıiknıiiıııi '<'rıw•ktf'n çekin· 
nılye('<'k l<'ı·dir. H a lhukl hakikat, hi<: t bıiJ le değil. 

Scr~l ni n ı\l:r.aııı naııı<'si, t<'';'hir ı•ılilıni':' f'sl'rlcı·iıı kahıılıimi 

,\ nsak e tml':'tir. Sanat ıuuhitimlzi "tf:nıdt plHh ı,. ndnn kur
tıu·nn hu nıaılıl<', lu•plııılzl ı;o,·hıdirtsc haklı olııınz m ı '.' ı,lkft

)'('I c ı-.chcp olan tahlolnl', madem, ki C'\\'('lt'C ':' ll l'll la hııl'adn 
hnlkn S<') 1·1>ttil'll nı l~ <•serleı'()l r, o halde kaimi «'dilıne,·lı:;inl, 
nnnl.iirlli~iimiiz<'. knılir hlhn«"zliğinıizf: 'crıııok ni<,:iıı '.' .. 

Yl'rsiı h ı')<'('ftll ımızl:\, ı~·aha kaş )llpnyıııı dı•rk<'n ~ıiz 

çıka ı·m ı ':' olını)or ınıı,-uz'.' Hüt~n hunlıtrla hCl'ahcr jüri he
.) eti, hnttıl k ıısıırlıı olnıai:... katlıtıınrıtk - sırr iistıula karşı 

sa)i::;Hhrn nyrılaınnılıkları i-:in - bir tnhlosıınn kaimi ehnek. 
t<• rı kr ıuli l c- rini alamıuıııslnrdı r. nıı ı:iizel ~er<,:<'k ortntla du
rıı rk<' ıı , - <:iinkii nizamsızlığın da ha:ı.aıı ıcfızcli olur - nedi· 
ye ho':'n ho':'unn ııdes tiiketlyor, k<'ndimizi lck<'llyonız'! 

-------Hakkı Süha Gezgin 

~LLERiN DiLi: 13 -
, Kavgacı ve aşık karak 

terlerın el çizgıleri 
l\ iti IJtcd il er için 

bu haltın b:ışlıca 
vasıflarını tetkik 
çok ehc.mmiyetli 
bir i~tir. Bazı el
ler ü1.erıııdc bu hat 
sathi \'C l!eniş, di· 
ğerleri üzcı inde 
derın ve incedir. 
Bu hattın görünü. 
şü şiroloğun isti
kametini şaşırtabi
lir. 

Geniş ve sathi 
bir hayat hattı u
mumiyetle gayetle 
sağlam \'e sıhhatli 
bir hayat jşareti i. 
le karşılaşılmış ol. 
duğu esasını ka
bul ettirir. Fakat 
bilakis bu hat de
rin ve ince bir ıia. 
yat hattından çok 
daha az iyi bir j_ 
şarct ve alamettir. 
(;(!nis hayat hatla 
rı umumiyet iti
barile hayvani kuv 
Yet avantajları -
na sahip kimseler
de bulunuyormuş 
hissini verir. bu 
hatta malik olan
ların gayretli ol
dukları, halbuki 
ince. derin çiz,::iyc 
malik olan mev. 
zuun. asap ve ih. 
Uyarının kuv\'et -
leri altında bulun
du~'U zannolunur. 
Fakat bazı hasta -
lık zamanlarında 
bile ince ,.e derin 
hayat çiz~ısine 
malik kimse, geniş 
ve sathi hayat 
hattına malik o
landan daha Cazla 
mukavemet gÖffte-
rir. Geniş hayat 

8 

~-........-

";:: - - -_/j 
.9 

hatları adedi kuvvetten ziyade ı yetik. sıhhatinin nazik olduğ 
asap kuvvetine işarettir. nu gÖffterir. 
Eğer hayat hattı zincir ha _ Okuyucularımız, hayat hat 

linde ise ''e bilhassa el vumuşak nın altındaki damarın aynı 
ise bu sıhhatsizlik alametidir. manda bırçok hayati uzuvları 
Sağlam ve sert bir el üzerinde mı:r.la alakadar bulunduğ\lnu 
rastlanacak aynı işaretler, sıh- bilhassa kan cereyanının vazi. 
hatin bu kadar şüpheli olduğu - tine göre elde şekil almış old 
nu göstermez. Çünkü sağlam ğunu düşünürlerse bu bahsi 
ve sert eller kendileri sıhhat daha iyi anhyacaklardır. 
ve sağlamlığa isaret ederler. Kan cereyanı muntazam ola 
(Resim 9 No. 1- 1). yani sıhhatli bulunan kimsele 

Şayanı ehemmiyet olan diğer de bu damar daha geniş. daha 
bir noktn da ~udur: çık bir şekilde birleşmiştir. Sı 

F.,ğer hayat hattı venüs tepe- bati iyi olmıyan zayıf kimsel 
ciğinden doğru toplanarak bir de ise damann dar bir ka 
iniş vaparsa (Resim 9 No. 2-2' yapmış olması ve binnetke <R 
veyahut bir kavis, bir yarım sim 9 No 2-2) de görüld" 
daire şeklinde ve avuçta resim gibi dar bir hayati hat meyd 
olunmussa (Rcsm 9 o 3-3) na ı"etirmi~ olmuı tabiidir. 
bu iki seklin cok büvük bır husu Bt•rad 1 okuvucularımızm t 

arzetmektc oldu~ urıa dik- rar nazarı dıkkatini ~H><'trn 
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Ertesi gün öğleden sonra Mod, 
!iCrefine verilen bir ziyafette c -
ı imiş muz dondurmasını lezzetle 
yerken, Tito, Cenovaya mütevec
cıherr vapura biniyordu. Vapur 
kalkacağı sırada uskurlar ayrı
lığın melankolik ve neşeli sarkı
smı hecelemeğe başlarken , Ti~o 
ceplerinden birini kan~tırdığı 
sırada eline bir kartvizit geçti. 

- Acaba bu da kimdi? Ken • 
disine nerede tesadüf etmiştim. 

Nihayet hatırladı: , 
Bu kart, Dakara çıkışından 

hemen biraz sonra karşılaştığı 
g~n~ kızlar tüccarı Avrupalrya 
aıttı .. 

En ince teferrüatına kadar ha
tırladı: Bu kızların en ihtiyarı 
on altı yaşında iru. 

Tito kartı yeniden okudu. Gül
dü. 
.- Eğer bu ~ata iltifat göster

mış olsaydım, ıntihar projelerim 
suya düşmüş olacaktı. 

Diye düşündü. Sonra fikirleri
ne şu istikameti vereli: 

- Demek ki bu seferki kıs
kançhğnn da uzun bir perhizle 
ve biri~iş arzu mahsulü imiş?. 

Ve hır gece evvel, çölde ray
ların üzerinde sevgili kokaine 
malik olduktan sonra birlikte o
nunla döndükleri zaman kendisi
ni da.ha sakin, da.ha rahat hisset 
miş olduğunu hatırladı. Kimbilir 
belki hemen ertesi gün hile ken
d~ini başka bir erkeğe vereceği
m de düşünmüş, fakat bundan 
ıztırap duymamıştı. 

Dakar artık ufukta küçük, be
yaz bir noktaydı. 

Tito, vapurun güvertesindeki 
parmaklıklara dayanmış, kokain
den duyduğu ldskançlığı, güzel 
Ermeni Jcadırunrn ateşli etinde 
boğmak için, eski Yunan mabet
lerini hatırlatan kü~ beyaz 
villiya koştuğu günleri hatırlı
yordu. Daha o :zaman bile kıs
kançliğın fizikl, guddevi bir ha
dise olduğunu biliyordu, Bu 
gudaelerin boşaltılm.mle, kıs
kançlığın önüne geçildiğini tec -
rı.ibe ile gö~tü. 

.Buna rağıpen çok kereler ve 
birçok kereler bunu unutmuştu. 
Şimdiki halde hisleri sli.k{iMt i
çindeydi. Çünkü'bir gece evvel, 
sıcak: çöl rüzgan: altında ve ö
lüm heyecanı içinde demir ray
lar üzerinde .bütün lmkançlrğmı 
boşaH:mııtı. 

Fakat ya 1iındi? Şimdi vapur 
uzakl<l§ttkça, denizin tahrik edi
ci kokusu. hatıralar, salonlar 
koridor ve kamaralar onun arz~ 
sunu, .kıskançlığını canlan..!ırı
yordu. Şimdi, yine Modun çıp-

Baş, Diş, Nezle, 

lak vücuı.lu üzerinde titremiş ol
duğu gibi titriyordu. 

Şimdiki onun bambaşka bir 
güzellik içinde yeniden vücut 
bulduğunll görmüş, onun mü· 
kemmel dans ettiğine, herkesi 
hayran bıraktığına şahit olmuş . 
tu. Simdiki kokain onun her 
za.mankinden fazla hoşuna git
rruş. ona her zamankinden fazla 
zevk vermisti. Şimdi. artık nasıl 
yaı:ıyacaktı?. 

Ve evvelce onunla birlikte öl
meğe teşebbüs etrrıişken, simdi 
ölümle karşıla!;mak cesaretini 
kendinde nasıl bulacaktı? 

Dakara doğru baktı. Kücük 
bir beyaz nokta ufukta kayb~l -
muştu. 

Gemi Bahrimuhitin ortasın· 
daydL. Denize doğru manarak 
güzel ismi tek,.ar etti : Kokain .. 

Kokain. zehirleyici, öldüı ücü 
toz gibi küçük, rengi ucuk mah
lı1k ... Kokain. hareketsiz, tir es
ya gibi mesuliyetsiz, bir balık 
kılçığı gibi kimseyi ara'Tlıran fa
kat yutanı öldüren kadın... Ko
kain, Tito teklif ett\J;i 7- .. ::., ö
Jümii kabul e~cn, Tito ölmekten 
vazgeçtiği zaman hayata avdet 
eden pasif kadr:ı... :okıirı: Ken 
disini isteyen bütiin erkekleri 
reddetmenin bir zahmet olduğu
n.u düsü.nerek bütün arzulan ye
rıne getıren kadın. Kokain, za
manımızın bevaz ve yıkr~ı zehi
rinin ismi .. Bugünün zehiri, en 
tatlı öliimii hazırlayan vasat ... 

inhisarlar teftiş heyeti
ne memur alınacak 
İnhisarlar teftiş heyetince 

alınacak yüksek mektep mezun
ları arasında 14 kanunuevvelde 
bir miisabaka imtihanı yapıla -
caktır. Ankarada yaoılacak im
tihana gireceklerin lisan bilme 
!eri şart konulmuştur. 

--o--
Açık Teşekkür 

Türk Basın Birliği reisliğin-
den: / 

Kırk sene evvelce Selanikte 
çıkmrş olan: ve nüsliasr pek ni\ • 
dir bulunan (Çocuklara rehber) 
gazetesinin ü~ yıllrk ciltli kolek
siyonu, Resimli Ay mecmuası, 
sahibi Bay Mecdi Eren tarafın
dan birliğimiz kütüphanesine ar
mağan edilmiştir. 

KeDdisine teşekkür ederken 
bu yardımın, kütüphanemizi ze•ı
ginleştirmek yolunda, güzel bir 
örnek teşkil etmesini temenni e
deriz. 

Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derh-. ı 

mi keser. İcabında gün<le 3 kaşe alınabilir. ftifül 

2abnta 

Sinek Beyi 
-----------------------------21 - Arkadaşlar dedim, artık ı derek limana g-elmeğr muvaf . 

mücadele edemiyeceğiz. Ölmüş fak olduk. 
olanlar ölmüştürlcr ve deniz de Sahile çıkar çıkmaz. derhal 
en geniş mezardır. Yükümüzü ıdare amirlerini bularak başımı. 
h;ı.fifletmek 18.zmı. Bu kasayı za gelen bu müthi~ hadisenin 
yerinden oynatmamıza imkan hikayesini yaptık .. Beledive re. 
yok, çünkü gemimiz devrilir.. isinin gayreti ile kasa ve diğer 
Bir kere daha dua edelim ve on. eşyalar belediye dairesine nak. 
lara denizde ölenlere yapılan mu lolundu. İşte ozaman pek endf'r 
ameleyi yapalım.. olarak ismini duydu~umuz Si. 

Da.ha. müthiş bir dalga sözü. nek Beyinin ne olduğunu anla 
müzü kesti ve g-emiyi yana doğ. dık. 
nı yatırdı .. Bir dalga içeriye gir Ve bu ifademizin doğru oldu. 
meğe muvaffak olmuş her taraf ğuna. dördümüz de im?.a ettik .. 
ıslanmıştı. "Günefi balıkcı ı?"emisi reisi 

Arkadaşlarım: Tome Banvers, Jan Yadub;ı . Mi. 
- Evet, haklısın. öyle.. yapa. rev kaotan. Lazar Mag-delen .... 

hm. Gemicilerin \•ermiş oldukları 
Diye beni tasdik ettiler .. Hep bu ifade, miithiı;; hadisenin hikfi. 

birdetı bir dua okumağa basla - 1 yesi fe\•kaladı> blivü kbir hr.ve. 
dık, ondan sonra ellerimiz titre. · can bfr teessür doaurdu. Bu hu. 
yerek, biribiri arkMına bu iiç susta ı-ünhevc mahal voktu. Çün 
ölUvft .ıa. tmtfftt ettik.. kü Tadc Bit"lskv'nin kasası Cors. 

ft'a!rtTemiş olan gemimiz der- de C~nes bcl<>div" <lair('sinde 
hal yUseldl ,.e iki saat sonra bir ı bulunuvordıı. Terkedilmi.:; gemi 
çok zalımf't ''e ~\Tetlerden son 1 üzerinde hulunan bütiin cı:;valar 
ra, y~ni yeni tehlikeleri :ılt c. dn Tadc Biclsk\• v ::ıilesi efrnrlı. 

---~~-- suGONKl"'J '. . .' 

~ RADYO -~-~: 
3 w 12 - 939 Pazar 

1 '.!.30: Program Ye menıll-krt saat 
a) :ırı, 12.3:ı: Ajans ,.e meteoroloji 
ha hederi. 12.511: Türk '.\lii7.ij(i: An
k:ı r:ı ı·aıl~·usu kiimc 'es ,.e s:ı7. hc
Ycli. lclar(• eden: :\iesııt Cı•mil. 
13.:rnıı4.30: :\liizik ( Kliçiik Orkes
tra - !jcf: Nl•ciı> Aşkııı}. 1 - foııı. 

nod: .-he '.\larhı. 2 - Leopohl: \'u
go~lav lııcilcri. :ı - Hobcrt Slolz: 
\'ıyanada ilklıahıır. 4 - Joh. Sıra. 
uss: Şark ıırn~alları (\'als). :ı -
Fr:ınz Lrhar: l\lo Klo operclinckn 
Potpuri. 18.00: Program. 18.05: 
.\lcıııll•kt-t ~:ınl ayarı, Aj:ın5 n: '.\k
teorolojilı alıcrkri. 18.25: l\liizık 

{füıcfyo l'al. ıırkcslra.sı). 19.00: Co
cıık saati. rn.:rn: Türk Müziı:ii: <,.:a_ ı 
lanl:ır: \' ecihc, Fahire Fcrsan, Hc
ş:ıt Erer, Ccvdl'l Koıaıı. 1 - Oku. 
~nn: :\ı-enıi Riz:ı :\hı~kun. 1 - Şclı· 

Jl:.ız pt·şrt•\ i. ı IJcllal z;ulc -
Şt'lııı:ız ~arkı; (Etmedin bir l:ilıza 
ihya). :ı - Dctlc - ~elın:ız şarkı: 

(Sunu ey c·:ıııırııın c·:.ını cfrnıJiııı). 

·I - ~lııst:ıf;ı <.'.avıış - !)ı•hııaz şarkı; 

(Fırsat lıııt,:ıııı J•ın• de ,-ıırs:ıın}. 

Arslanların 
m.ım ı 

• Fillerin M~ymunların arkada§• 
l 00 l maceranın kahramanı 

~ 

v~O~ILU 
(TÜRKÇE SÖZLÜ) 

Hakiki T ARZAN rolünde JONNYı 
WEJ:-:MüLLER 

•PEK sinemasında görülmemiş 
1 muvaffakiyetler kazanmaktadır 

J'ro~rwna. iline olarak J•OKS diin~ a Jıaberlcri ,.ıı BAY .FlJ/\J) 
J\ÜPRÜLÜ'yn P:ıris Vniwrsi1~inde C:umhurrci i öniind~ 

yapılan mer~im 

Bu~iin :--aat l ı '" ı de lt'nziliith mn1inelcr. 
ı~ 1 'I j ti (ft 1 llllllllBlll!IBmll~~ll\lllB 

Schhar sıC'nk kanlı. ... Giizel vr. daima ccn·al İApanyol :nldızı 

IMPERIO ARGENTINA :; - :'llıı~t:ıf:ı ı;anıo; - tii,arp11,C'lik 

ş:ırkı: (l>ii ~·l·şıniıııdı•ıı .ıitınczl (i -
Siikrü Senoz:ın - Busl•lik ~:ırkı: 
((iöııiil lı:ıran•ti ~iiıırııezl. 7 - S:ı

delliıı K:ı) n:ık - Buselik ~:u·kı: 
(Saçlarıııı:ı nk ıliiştii). ı - Oku. 
yan: Semahat (h<lcnscs. 1 Şem
settin Ziya - Hiı•az şaı·kı: ( A ıı ı hın 
yar ile). '.! - ~cvki Hey - Hicaz 
şarkı: (l\udrctin kilfi değil). 3 -
Şevki Ilcy - Hicaz şarkı: (Kış gel
di, firak :ıçmaılılar sineme ) ıırc). 

Bu hafta SOMER Sinemaszndtt 
C:Ciriilınemiş bir muvnffakiyetle gösterilmekle olan baş döndürücü 

tspnnyol şarkı ve dnnslarilo dolu 

SPANYOL/1A 
F'ilnıindc seyircileri gaşyediyor 
Bu filmin musikisi bu sene 
herkesin ağzında dolaşacaktır· 

ilaveten: EKJ,ER JURXAL en tam ve en :;on harp dünyıı havadisleri. 
Bugün sant 11 ve 1 de tenziJAtlr matineler. 

·1 - ....... - Hicaz Türkü: (Şu köy-
Hiniin yıı~ma kızı). 20.15: Tiirk rnü
:dği: ll:ılk liirkiilcri. lnebolulu Sarı 
Rereı> tarııfınılan. 20.30: Konuşma. 
20.45: Türk müziği: (Fasıl heyeti). 
21.30 Müzik (Caıband - Pi.) 22.0U 
l\lenıleket saııt ayarı, Ye Ajans ha. 
berleri. 22.15: Aj:ıns spor sen· isi. 
22.25: Müzik (Cazband - Pi.) 
23.25/23.30: Yarınki proııram, ,.c 
kapanış. 

Müdüriyeti geçenlerde emsalsiz bir muvaffakıyetle gösterilmiş 0
1an (EBEDiYEN SENiNI~) 

müstesna filmini görmiyen yüzlerce kişinin talep , .o l"'ran ür.erine 

Bugünden itibaren 2 büyük filim birden gösterecektir. 

Karaköy köprüsü dün 
sabah açılamadı 

EBEDiYEN SENiNiM ;.:-:.; KOVBOY'un AŞKI 
BARBARA ST ANWYCK ve 

JOHN BOLES 
GA~RY COOPER 

Karaköy köprüsünde dün sa
bah bir inza OlmUf, köprü 8&1 • 
lamamıştır. Bu yUzden Haliçten 
c:ıkacak ve Halice girecek gemi
ler yerlerinde kıılmışlardrr. 

• : (Fransızca sözlü) 
(Fransızca sözlü) •• ••• • sa.at ı2 - 3.-ıo ,.c 7.20 de 

~allt 10,15 • 1 160 • 5,30 \'C f) dl\ "• • 0 

1<;m'4a18l%, ~engin , . ., .fnk&lidl\ bir pros..rra.m: j:>üyijk bir aşk romanı 
\'O nemı \"C C87.lb bir komedi. Gldlni:ı:, göriinliz. 

Bup;ii.n ı;.natı 10,15 n 12.00 de tcn:ıil!th matineler. 

Öğretmenlerin meaken 
bedelleri veriliyor r -·~~S~A~K~A~R~Y~A~~~~~ .. • Ankara caddesinde 

Bugün sınemasında 

Sinemanın en şuh yıldızı vıvtANE ROMANCE'i Kiralık kat İstanbul ilk tedrisat öğretmen. 
Jerinin dört aylık mesken be
dellerinin verilmesi için hU$usi 
idareye emir verilmiştir. Viliyet 
muhasebesi muallimlerin mesken 
hordralannr hazırlayarak önü -
müzdeki hafta içinde tediyata 
başlayacaktır. 

--o--

PlERRB BLANCHARD ile 
beraber yarattıkları DOSTO-

tEVSK\"nin romanı 

KUMARBAZ 
filminde takdim ediyor. Mon, 
tekarlonun lüks ve ihtişamı a
rasında yaşıyan maceraperest 
bir kadının hayatı ve a5klan... 1 

Rulet ... ihtiraslar .. 
Denizde muayenesi ya

pılacak eşyalar 

ıll 
1Hh·eten: EKLER JURNAL en son dünya ve harp haberleri. 

Antrepolara giremiycrck deniz Bugün .saat 1t , .c ı de tcm:tllUlı matlnclN'. 

üstünde muayeneleri yapılan it· ~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~ halat eıyası için hazırlanan ye - •.:: 
ni gümriik: tal~tnamesi evvel
ki günden itibaren meriyete gir
miştir. Bu yeni malların ınuayc· 
nesi gümrük sundurmasında ve 
Haliç iakelelerinde yapılacaktır. 

ALEMDAR sinemasmda 
ALLAH iN CENNETi 

na ait bulunuyordu. Jaromir ya. lumıyordu. Esa.c;en halk arasında. 
tma gelince, hükt"'tmet resmrn a. da kontun Roland i<;in zevci ola
rruşhrmalara başlamış.tr. Niha . rak seçildiği Açıktan açığa söy
yet "Arı .. isimli torpido muhrL knmekteydi. 
bi terkedilmiş yatı Sardenya ile Bu müddet ?.arfında Cros de 
Balear adalan ara.~mda buldu. Cogncs'in dört balıkçısı her gün 
Derhal gemiyi yedeğine alarak gazetecilerin hücumuna maruz 
Tulon limanına getirdi. Yat ha. kalıyorlardı. Zavallı adamlara 
ıa Sinek Beyi bandırasını tası . nefes alacak bir zaman bile bı -
makta idi. Balıkçı Tome Ban • rakmıyorlardı. Tahkikat ha.ki -
yers tarafından bırakılmı~ olan mi de kendilerini muhtelif defa. 
ifade varakası da bir kamarada lar çağırarak isticvap etmişti. 
bulunmuştu. Defalarca ~bre g-itmeğe mec -

Hadisenin Nis'tcki aksi çok bur kalmışlardı. Hareketleri de 
müthiş oldu. Bütün Bielsky ai. pek iyi karşılanmış değildi. Bir 
lesi ele geçmeleri imkansız olan çok kimseler her ne bahasına o
haydutlar tarafından katlolun - !ursa olsun hadi~ kurbanlarının 
muştu .. Kont Serizol tarafından cesetlerini karaya getirmemiş 
idare edilmekte olan Sinek Bevi olduklarından kendilerine fena 
haydutlarile müradele teşkilitı bir gözle bakıyorlardı. Bunun 
faalivetini teksif etti. Bu feci ha mümkün olınadıJhnr iz.aha gay
diselerden fevkalade müteessir ret ettikleri bir türlü inandıra -
olan Mösyö Mcrimans ta faali. mamrşlar. herkes başlarmı sal
yetini ve araPtırmalarını artır. lıyarak "haydi!" diye tuhaf bir 
mı&tı. Roland'a ~elince o da za. hal takmmıstı. 
zallı arkadaşı Kristinin feci akı. Fakat iş bu kadarla kalmamış 
betine a~lar ve Valcri Bielsky - başlarına daha feci bir felaket 
nin kn.yboldt1 C{unu düşündüğii za g-clmişti. Bir gece dördü de pos
m::tn da içinden gizli bir ses sa. ta vasıtasile taahhütlü birer 
adetin yanından gecmiş olduğu. mektup almışlardı. Dört mektup 
nu fısıldıyordu. da avnı idi ve su cümleleri ihtL 

Kont Seri?..ol kadının bu muğ- \·a cdivorlardı. ~ 
lak rıiı:;manhğı tamamen anla - "Trıhkikaf hnkimine ı-c nıaf. 
m:\Sina mahal brrakmrvnrdu. b11nf({ rcrmi.ş oldıı{/1muz fl~tl.cıtz 
Clinkü artık Merinaus köşkünün if ,,denin tekzibini istiyon~z. Bü
daimi müdavimleri aruımda bu- 1 rnn anlatt1ğHuz içinde 1,ir kPli -

iTiZAR 
"Kan Konuşuyor.. tcfrikaınızı 

yazımızın çokluğundan dercede
medik, okuyuculanmrzdan özür 
dileriz. 

ınr: bile ha.kikn.f e uygı111 dcğil-dir. 
Efjr.r kırk sekiz .<;aat zarfında 

Jıcr t'asıfa ile ve her bir gazete. 
ya bıı tck::ip vcrilnıc::şc, ıw m11. 
lınıulcrn nr, <le can111ı~aan h(lyır 
kalrmyrıc(lkfır. Bu size ynpru:a
(jımı::: wq<i11c ihtnrdır. On(I göre 
(lii .~iin Ün1li :: .. 

A . • ~. T.'' 

Balıkçılar bu tehdit mP.ktup -
larmr derhal jandarma dairesi -
n~ göndermişlerdi. I•~akat olti • 
matunı icaplarına uymadan kırk 
sekiz saat geçince dördü de bir
denbire ortadan kayboldular. 

Ve hiç kimse akı:belleri hak • 
kında bir malumat elde edemedi. 

IX 

s;\'EK BEYİNiN ZAFRRI 

Bu müthiş ve şayanı hayret 
ha.diselerden sonra bir müddet 
hiç bir yeni vaka kaydolunma... 
dı ve sekiz gün sonra Nisde To. 
de Brils Ky ailesile en yakında 
temasta bulunan bir insanın, on
ların en sadık uşaklannın yeni
dr.n ortava cıkması da pek bü • 
vük bir hııvret uvandırma.dı. Bu 
gelen zenci Totolitombo Jdi. 

(Dah4 oor) 

"e odalar 
Ankara caddesının en 

noktasında, Orhanbey h-..Atl 
ttat ve oda olarak kiralık y~v. 

Altındaki ilan bü1osu11a 
a• aıJt. 

•• -
Gazetede çıkan butün )~ 
resimlerin hukuku msbf~ 
AB0.!""1'~ TARlFESI ,i 

Uemleket IJertl~dl 
içinde dıl1 ~ 

Ay~ 95 1:;5 14 
8 aylık :?60 42lS , 
6 aylık 475 8'° , 
1 ytl.lık 000 t 600 

farifedcn Balkan BirliJI~ 
ayda otuz kı;rus düsülür. ,16' 
blrliAıne ı;ılrmiyen yerlere 111' 
veımıs tııa-:Pr kııruş zamırıed ı1'~ 

A.bone kaydını blldlreıı ,tı":"ıı 
t11p ve telgraf fieretinl. ıı•l. 
parasının posta veya bSP 1 ur 
yollama ücretini idare ı.end 
rıne alır. J' 
•f\ .... ,T"l'T>ı,, ._ , ~ .. , ... ft ~"~ 

zlncle \ 'AKIT'a ahonc f~ 
l\dre!ll deıti~tJrme ucrv~ 

25 knrnştor. 
1 e Lf\ '\ ('CRETLEJt , 

l'ierırel llllnlarının santl~~~ 
tırı sondan it ı bar en illin s 5o •·· 
rında 40: fc sa\'falardıı 1ııı~ 
rus: dördüncü sa.,.fsda 2 =10, 
ve ücuncil<lr 2: birine d'' 
tıa"lık vanı kı>smece 5 ıır~ııt',.tı 

ROyük. cok devamlı. I 1 r 
renklı ılAo verenlere afıı•lıl 
ı ndirmelrr yapılır. Rec;nt fil~· 
rın sııntim . c:atırı 30 k1l ıf'' 
Tirnri l\fa'11vf'tf(' otııı 

Kürük İlanlar .. 50 o 
Bir defa 30. iki defns5 .; ~ 

defası 65. dört deras1 'cc ·~ 
defası 100 kuruştur. tı fı' 
ıllin verenlerin bir def8j~~ıı1•11,. vadır. l>ört ~tın ı:ecrn uıll 
razla ... :ıtırları hrs ktınıs ~ 
~ap edilir. ol"!.' 

Vakıf hem do~rudaD ~ıı:ı ~ 
kcnai idare yerinde. h ~ıll"~ 
karo cndı'lrsinde Vnkıl ffl:..ı 
altında KEl\IALF.DDfl'l ıı11~; 
ftıın Rüm<:u f'livlr n~.rı ,11•· 
,.,ı.,r / Rlirnnnn ı,.ı,.111nll 
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ın mukavemeti devam ediyor! Garp c.ephesindeki 
!l (Ha,taraJı 1 lnciur.ı 

1l8"elt, evvelA hariciye 
8. Cordel Hull ile, bi

t •e~to hariciye encü· 
etsı B. Pittman ile bu 
tlzertnde uzun görüş. 

~ILPı:nıştır. 

hassa kayıt ve ipret etmekte -
dir. 

lerse ıde muvaffak olamamış 
yere dUşerek ölmllştUr. 

takası kıtaatı, ileri harekete 
devam etmişlerdir. sükOnet devam ediyor 

Bir hafta içinaeki hava harbinde 
bir Alman tayyaresi düşürüldü 

Diğer tayyare bir mermi lsa. 
bet etmesi üzerine denize dUş
müştUr. 

Murmansk istikametinde 

ltonun sivil halkın 
an bombardıman edil· 
1 için yaptığı müracaata 
dıe Finlandiyadan ne de 

lrıJ.er Birliğinden cevap· 
lı iştir. 

htkide yeni bir hUkfi. 
kurulması, merikan 

Gazetelerin hususi surette 
gönderdiği muhabirler Rusların 
nisbeten yüksek olan zayiatını 
bilhassa tebarilz ettirmekte ve 
asker! hidlleleri mebzul suret
te neşretmektedfrler. 
Yabancı memleketlerde ve 

bilhassa Amerikadaki akisler 
ve ezclimle hAdiselerin İspanya 
ve Japonyadakf tamamen gayri 
mU8a1t tesir ve intibaı aynca 
kaydedilmektedir. 

FİN BAŞKUMANDANININ 
HiTABESi 

HeJsbıkt, 9 (A.A.) - Fin
landiya ordusu başkumandanı 
Mareşal Mannerhelm Finlan· 
diya kıtaatına hararetll bir 
hitabede bulunarak Flnlandl. 
ya istlklAl harbinin devam et-

Sovyet kıtaıan Pethamo Jima. 
nını f!Jgal etmlşler-dlr. Repola 
istikametinde de kıtalarımız 
Nurmes istasyonuna yaklq· 
mışlardı. Poredozara ve Pet
rosvosk istikametinde, kıtaıa
rımız hududa yirmi beş kilo. 
metre ijtesine kadar llerlemtş. 
lerdlr. Carelle berzahında, Sov 
yet kıtaatı, Lado.:;a göltt ıahi· 
lindeki Toppallen Jakt nehri 
mansabına. yaklaşmışlardır. 

Londra, 2 (A.A.) - Hava I vermektedir. 
nezaretinin neşrettiği bir teb Londra, 2 (A.A.) - tngflte
liğe göre bu hafta zarfında rede yeniden 250 bin gencin 
lnglllz avcı tayyareleri ile sila.h altına alınmak üzere bu· 
Dormier tipinde 8 Alman de- lunduğunu kaydeden Dail 
nlz tayyaresi arasında bir ha. Meyi gazetesi tngilterenln 
va muharebesi olmuştur. 15 Fransada bt:gUnkinden daha 
dakika devam eden çarpışma büyük bir cepheyi işgal edece. 
neticesinde bir Alman tayya- ğiııl yazıyor. 

llel'inin fikrince Sovyet 
~llğt ile Finlandiya ara· 

ınünasebetler mesele 
1tıahiyetlni detfştirme· 

Jünkü, bu mahfillerhı 
klerf gibi Moskova 

't kıtaıarının işgal ettlğ 
:•Ya arazisinde kurular, 

t llkümetl resmen tanı. 
: bu hükQmete müzahe. 

Londn. ve Pariate serdedilen 
mUtaıAaiarda . nzetelerde yer 
'ıulmaktadır. 

Nihayet gazeteler Trus hare 
'<etinin Almanva alevhinde ol -
iufrına zira fcabmda Almanya.. 
'llD hveç ve Norveçle ticareti -
'lln kesJJebU~e h&S88ten i
·aret edlYorlar. 

'T'At_ _·y !TALYA VE 
tcı!>ANYADAKt AKtSLERt 

tiğini kaydetmiştir. · 

Diğer taraftan, Başvekil 
Ryti de radyoda verdiği bir 
nutukta Finlan·dlyanm Rusya 
ne' görüşülmesi mümkün olan 
bUtttn meseleler hakkında mU· 
zakereye Amade olduğunu, fa. 
kat lstlklAli ve dahill rejimi 
meselesinde boyun eğmlyeceğl
nl bildirmiştir. 

Kekholn demiryolıı üzerin 
deki Santu lstas1onunu logal 
etmişler, Terlfakl şehrini geç· 
mişler Furiseva demiryolu llti. 
sak noktasını, Kaunls kasaba. 
sını ve Koivlsto demlryolu U· 
zerinde k&ln Vammelıun Is 
tasyonunu işgal etmişlerdir. 

Finlandiya kıtaları, geri çe· 
kfJmekte, kasabaları ateşe ver 
mekte ve halkı cebren alıp gö 
türmektedirler. Finlandiya tay 
yareler! Carelle berzahında. 
So.vyet tayyarelerinin mukave. 
metlle karşılaşmışlar ve Fin· 
landiya arazisinin içlerine doğ

resi düşmüş, diğerleri de çekil- ÜÇ ALMAN VAPURU 
mişlerdir. Düşürülen Almaa ES1R EDİLDİ 
tayyaresi bir Norveç ticaret L ndra. 2 (A.A.) - lnglllz 
gemisi tarafından kurtarılmış. zırhlıları Almanların 2186 ton 
tır. luk Cilbe ve 215 tonluk Sophle 
KANADA TAYYARE FİLO· vapurlarını zaptederek bir İn· 

Ulunmuştur. 

LStNKIDEN 100 BiN 
ktşt AYRILDI 

FiNLANDİYA ORDUSU 
ORMANLARDAN lSTiFADE 

. EDİYOR 

SU KURULUYOR gUiz limanına götürmüşlerdir. 
Londn, 2 (A.A..) - Hava Londra, ~~ (A.A.) - İngiliz 

nezareti Avuıtraıya hük6meti ftlosu, 200 ton hacminde Sopla 
tarafından muharebeden ev. BuBSe ve 2200 ton hacminde 
vel ılparft edilmiş olan Sun· Cibeck adındaki iki Alman va
derland tipindeki büyük deniz purunu zaptetmlştir. " l'dam, 2 (A.A.) - Ha 

6t1Idiğine göre, evvelk· 
l~llbert ·Helsinkideo ayrı 
,. & Yüz bin kisidir. Bunla 

Roma, 2 (A.A.) - Birkaç yilz 
genç bu akşam Sovyetler Birliği 
sefareti önünde (Fir!Jandiya, Fin 
tandlya) diye haykırarak Sovyet 
'atalarının Finlı.ndiyayı İfg&li a· 
~vhinde nllmayişte bulunmuşlar· 
'ır. 

Bern, S ( A.A.) - Ladoga gö. 
lllnün şimalinde Finlandiya or • 
dusunu çevirmek isteyen Rus 
ordusu şimdiye kadar mütema -
diyen püsldlrtUlmUştUr. Fin.lan. 
div• ordusu kendisini müdafaa 
için bilhassa ormanlık ve v.öllUk 
araziden istifade ediyor. Bu ara 
zi Rus hilcumlarmm ilerlemeaL 
ne mani olmaktadır. 

tayyarelerinin kısmı Azamının FRANSADA TERHİS 
timdi hazır bulundutunu bil- EDiLENLER ru uzaklaşmıl}lardır. 
dlrmektedtr. Bu itibarla şlm- Parla, :il (A.A.) - HUkfımet, 

~06 • 1 
il tı, yaya olarak ve yan 

6 gayet az eşya alarak gl 
erdir. 'fahllye devam edl 
t~reJie'de harp son derecf 

Bunlar müteakiben Finlandiyı:ı 
~efareti önü"e 2iderek aempat! 
·füıtermil'!lerdir. 

Sovyet tayyarelerinin uçuş
lan ve bombardımanlan esna. 
sında, Finlandiya tayyareler· 

diden Londraya gelmlt veya 1909 ve 1911 sınıflarına men
Londraya gelmeal beklenil· sup askerler ile bu sınıfların 
mekte olan pilotlarJa bir Avos . sllAh altına alınmış olan fazla 
turalya hava filosu teşkil edl· çocuklu atleler babaarını ter· 
lecek ve bu filo lngillz tayya. his eden bir emirname lsdar 
relerile teşrikimesai edecektir etmişti. Şimdi de 1919 ile bun. 

e devam etmektedir. 
~ kıtaatının mükerrer ta 

rı her tarafta püskür 
,Udşittır. Müteaddit tank tnı 

ltniştir. Bom bardımırn 

11ııetıcesi çok korkunç ol 

Madrit, 2 < A.A.) - fs,..·rvd 
ntb•·att, ,,.eni (f'"'V'" .. 'a Calut) 
~ ...... 1-n.,. kıtrıııt ı!iclr3· .. li ı>rotesto
la bnlun~2kta ve Sorret taar
···~•.n<'l k'lr!"T b(!.,fl., rli·nra-m 
• . ;ik-f'-~. 17n-t ... ..ş;ıı;.; ; .. ~ı..,ııe ifa 

SOVYET TEBL1Qt 

bazı noktalarda harp açmak 
istemiştir. 15 tane Finlandiya 
tayya.resl dUşUrulmüştttr. Sov
yet tayyarelerlnden ikisi Usle· 

Moskıooa, S ( .A.) - Neşrolu • !erine avdet etmemiştir. 
Hava nezareti, ayrıca Kana- dan daha yaşlı sınıfların ikinci 

da hükQmettnln talebi üzeri· sınıf ihtiyatları terhis olun· 
ne avcı tayyarelertııden mu. muştur. Buna mukabil mavi 
rekkep bir kanada filosunun renkll vesika sahibi birinci sı. 
teşkil edlldltlnl ve lnglllı tay· nıf ihtiyat efradı, Uk önce genç 
yarelerlle teşriki mesu edecek lerden başlıyarak 15 KAnunu
olan bu filonun mürettebatı. evvelden itibaren askere çağı· 
ııın Kanadalı olduğunu haber rrlacaktır. 

r. Tanınmış elektrl l 
~assısı profesör Slkkon 
~ Ubksek teknik bilgiler 

inin bombardımanını:!: 
'tl.·~~r. Finlandiya radyosu 
,. ır dini merasim neşret 
e bu arada herkesi bulun 

• • ,.t";;H.,i ıı8vlem"!kt~ir. 
Aka"?&t' P'B'!-:--si, hudut hidi· 

•l-erni lr?Sti! mareretler diye m• 
·if edivor. · 

T,,a 1'1- • ~,,. , ..... ·-frıe freH~cl" 

hu P'11~ete p ... ,;!1r'eki "'"'ı21"ıiri
~~n bir va·mıTftt n•!!rer>ıe'·'!.e ik · 
tifa e<!ivc-~. , .. ,.,.t hu vazıva şöv 
le bfr ba•hk kovuvor: 

nan resmi bir tebliğde yillttek ESTONYA BiTARAF 
Sovyet §ilı'asmm Finlandiya KALACAK 
halk hilk1lmet!nJ yani Terijoki 
"'ehr!nde Sovyet asker! kuıran- Tallla, :il (A.A.) - Salft.hi 
danh"rnm kontrolU ve komin _ yettar Estonya mahflllerfnde 
tenıfn Finlandiva şubesi ~i Ku Estonya hUkQmetfnin Sovyet
sinnenin riyaseti altmda teı:ıek - Finlandiya lhtilAfında tam bir 
ktıl eden hfikBmeti tanmıava ka bitaraflık muhafazasına katly· it ı B lk 1 d k• h " d • 

t noktada vazifesini ifaya 
l) etıntştir. Neşriyat milli 

ette bir dua ile bitmiştir 

(Almanlar. Rusya ile olr 
dostlt1~mu rok Tıahalıya ödedik
lerini bilfyodar.) 

rar verdiit 'bildirilmektedir. a ya a an ar a . 1 a ıse-
Avnı ı:ıQra Sovvetlerle demok • yen karar vermiş olduğu be. 

~~~~~::~:at~~m!:::e~et yan ;:m:~~~:~İLİNİN leri dikkatle takip ediyor 
~ 1 (A.A.) - Tul a-
"lldiriYor: · 

ik Amerika bllyl1k elçi. 
ardın 'Molotof taratm • 
buıüne dair olarak aşa -
tebliğ neşredilm!ştir: 
•ı-i·•· Ruzveltin tali -
enne Birleşik .Ameı-lka 

elçisi Steinhard tarafın -
i olan bevanata ceva'hen 

Finlandiya hldf!e'eri 
da 111 izahatı vermiştir: 
eltin Finlandiya halkı 
lerinfn hava bombardı -

maruz kalmamaları 
Sovvet hUkCimetine 

~esi bakımmdan bir su
neticesidir. 

•-tayyareleri tehirler u 
•.".'"9 etmemişlerdir ve bu 
~eri de yoktur. Sadece 

ıneydanlarma atee et • 
• zira, hük\imetimiz 

~ha~a halkının menfaatle. 
ı._-A __ ngi diğer bir hllın\ -
~'IGl' düşünür. Biınu Fin _ 
)'a~ sekiz bfn kilometreyi 
~ "liz bir me!!af ede bulu -

ltabrı:~~~u!~11'!e~e:a~~ 
ıtı~yledir. Binaenaleyh, 

"1 yukarıda. zikri g~en 
~tı ~örülUvor ki. P-~,~; .. 
ır. -

e j~~~r hükfünetinin istifa
-~"11le Tanrı..er hUktlıneti • 

t eai meselesi hakkmda 
bu vakıanın maalesef 

tl 
1 
hiçbir surette 19lah et
. aöylemiştir. Tannerin 
Yet veıicf bir namzet 

~fı"'--aştkardır. İnkar e<'He 
~"~~n.er, Sovvet • Finlan 

..q,kerelerinin akim kaL 
Seben olmustur ve ol • 
:r'· Eifor bu mily,cı kereler 

Oldy~ tarafından flk dev _ 
Obtı llJ.?U gibi Tannerin işti
~1ak_sızın Pasikivi ile i _ 

L rnış olsaydı, her halde 
ıı;abuı bir anlaşma ile ne

kti. Fakat, Tannerin 
ta iştitaki işi bozmuş 
ftleldfr ki, Puilriviyi 

lnevkide bıralmı!ıJtır. 
h Sovyet Birli~ Tan 

FtN ORDU~U MUKAVEMET 
EDİYOR 

ler tesisill('! karar vermiştir. NUTKU Bern, ı ( A.A.) - Havu: Tessfnde çıkan mezkdr ~ _ 
BİR SOVYET KRUVAZÖR{)' Londra, s (A.A.) - Finlan- Corrtere del Tiano guetesi - tenin Roma muhabirine göre, 

BOMBARDIMAN EDİLDi dl b kili i d d 0 nJn Roma muhabiri yazıyor: yakında ltalyamn ıiyasl ve lk.. 
Helainlri, 2 ( A.A.) _ Finlan· ya aşve n n ra yo a s y· ltalyan liyut mahfilleri Bal- tısadt sahada mühim tezahllrle. 

d. kr 1 bü Hel6inki, 2 (A.A.) - ttima· ledlği nutuk öğleden sonra tn. kanl:-r~Jkı' hldıse' ıert rok bü • rine intizar etmek ı'cap eder, zı-
ıya ta an "vük bir enerJ"i i- d d ~ bi ka kt ti d bUtU L d ~ le Sovyet kıtaJanna ·•muka~m~ a eır.CT r yna an bildiril. şar e en n on, ra gaze· yUJ· ""':katle taki-p etmekte. ra, İtalya komUnizmin Balkan -
~h.r,. d1 ne glSre, <l'ün Sovvetlcrin 8 teleri tarafmdan neşredilmek. di: lara nufuzunun bir emrivaki ha 
v.•tft1Nft .. t W:tı,.•ı.ı ..... ~.,. .. it ·~'1·~~ w:H; • ._, .. 11••W'l .... _. 
lf berzahı mmtabsmda d~ • fmdan atılan obllslerle isabet va Batvekil bu nutkunda l'lll· gol,JaVjdül ~komtıiıl8t tezahlL mmW!r. 
dan bUcum etmektedirler. ki ohnu§tur. landiya milletinin istikl&ll mah ratı hariciye nezaretinin bllhas Bundan başka guetenin Va • 

fuz kalmak şartlle lhtilAfın la dikkatini ~ekte ve ltal • tikandaki muhabirinin haber 
Sovvet fil01Su asker ihracı için Knıvaz8r, keneli vesaitile u- sulh yolu ne mtızakereslne yanın Balkanlara komUnfst nu- aldığına ~öre, "Deccal" m ta 

yaptıb teşebbfüıCn akamete uğ- Aklaımağa muvaffak olmuıtur. hazır olmakla beraber teslim tuzunu m~n için daha büyük ve kendisi olarak telilcki edilecek 
ram!tsmdan ıonra Hl"lsinkiden SOVYETLER İLERLEDİK· olmıyacağını kaydetmektedir. daha ener:tik bir faaliyet sarfet- iki millet arasmda taksim edll-
u~~Masm111tır. Rt ılar Hangoeve LERtNt tDDtA EDİYORLAR mek üzere olduılfu zannedflmek- mif olan Polonvanm çok vahim 
de İhrlef yapmafa muvaffak ola· SOVYET, ll"1N HALK tedir. Bu tehlike, tehdit hud11- vaziyeti papayı clddt enditelere 
mamııtır. Moskova, 2 (A.A.) - Mıked I-IOKnlııtET1Nl TANIYOR dmıu geçen, daha şimdiden ba· sevketme!rtedfr. Leh halkın~ 

PA•Aş" .... LE A"'T11.' TEc-•- hareklt baklanda neşredilen teb ( ) "'8nlmak üzere olan ve enerj!k iltt12a~t vazfvetf fellketambdir. 
~ u .L .n.ı. .. , nu ğ b. • d Le · Jlos'kotxl. S A.A. - Tal a • bir surette mUdahaleyl icap e - Hastalık ve ölüm vakalan mUt.. 

BESt NETİCESiZ KALDI li de ilkk&mmun ınn e nın • jansmm bildirdiğine göre, Sov- den bir vakıadır. hiş bir mikvas almıştır. 
~d a&ked dairesine menıup yetler Birliği yilksek Sovyetl ------------

Helainki, 2 (A.A.} - Sovyet kıtalarm ileri hareketlerine de- ------------: 
-•.J. d' riyaset divanı, Finlandiya halk A •d • " 

parasütçülerlnden mürekkep mü vam ettikleri kaydec:lilmcMue ır. hUkQmetini tammağa ve Sov • vrupa nereye gı ıyor ~. 
him bir 0 ul'U1>, Finlandiya hat • M k t •---da Sov "' ourmans mın aıs.a.ın • yetler Birliği ile bu Cumhuri -
larmm arkasına inmek tesct>bü- yet krtalan Petsamo • limanım yet arasmda df'Dlomatik milna • 
alinde bulunmuıılarsa da bu te- · ga1 tını" •l •dir ıı e s e6 

• &ebetler tesisine karar vermfı • 
rbbila akim kaimıştır. Sovyetler Repola auntakaaın • tir. Finlandiya halk hflkfuneti • 

HELStNKt ctv ARINDA da Vurmes istasyonuna ya!daş • nin Ba.,vekfl ve hariciye nazın 
DALGA HARBİ maktadırlar. ı kanunuevvelde Sovyetler Bir • 

Helslııkl, 2 (A.A.) - Varşo
vanın muhasarlısında olduğu 
gibi, Helsinki etrafında da 
"dalga harbi,, başlamıştır. Al· 
man usullerini takip eden Sov
yet Rusya Finlandiya lisanın. 
dan neşriyat yapan bazı posta· 
lar tesis etmiştir. Helsinki tel
siz postası halkı bu kabil pos-
taların mevcudiyetinden ha· 
berdar ederek güneş batar bat 
maz başlıyan bu neşriyata na. 
zarı dikkati celbetmiştir. 

TAYYARE HOCUMLARI 

Helsinkl, 2 (A.A..) - Bugün 
Helsinki üzerinde hiç bir Sov· 
yet tayyaresi gözUkmenıiştir. 
Ve hiç bir bomba atılmamıştır. 
Bu hal havanın mUsaadesizliği 
ne ve Umanda yarın Alman, 
Sovyet ve Estonya tebat\sını 
nakledecek olan Almanyanın 
Donai vapurunun mevcudiyeti
ne hamledilmektedir. 

Pctrosavod::k ve Prosezero liğine bu tamda bir müracaatta 
mmta'•al:ınnrla Sovyet kuvvetle· bulunmuştu. 
ri hı:duttan 25 kilometre ilerle • 
mi~lerdir. TOPÇU DO'ELLOSU 

Carcli berzaıhmda Sovvet kı · Helsmki, B ( A.A.) - Katt"ni 
talan Tonpamien nehrinin man - en civnrmda Buesard istihki. _ 
sahın1 Jo!d mevkii.n-e ve Lagoda mma karşı atee açan Uç RU8 
golü kıyısına ya.lda,maktatlırlar. ı m~binden birine tam isabet 

Bu kıtalar, Keksholm demir- vaki olmuetur. İstihkam ile Uç 
yolu üzeri-:de Raııtu istasyonunu Rus muhribi arasındaki topçu 
i.,.,31 etıcişkr ve Terljoki şehri • , dilellosu dün ~leden sonra ak • nt R'eçerek Turiseva demiryolu §ama kadar devam etmiştir. 
n:>ktasmı zaptetti'tte'1 sonra Ka· FlN SEF!Rl MOSKOV ADA 
uniı köyünü ve Koivisto demir- KALDI 
yolu Uzerinde Va.m:nelsuu iıtas-
vonunu ele geçirmitlerdir. HeZMnlri, B (LA.) - Bilkt\ -
· . metinden Helllnklye avdet em -

Ricat edat Finlandıya kıtalan ri alim§ olan Flnlandiyanm Kol 
köylere atet vererek halkı bera- kova sefiri, Rua htıkameU tara.. 
berlerinde gatilrme-ktedirler. tından elin pasaportlan "8l'll • 

Finlandiya bava kuvvetleri Ca mediti için Sovyt hilktlmet mer 
reli berzahı berinde Sovyet kı· kezini terkedememi§tir. 
talann• hilcuma te~bilı etmiı-
1 ... _ S et hava kuvvetleri- JERJOK1NtN ZABTI TJ!JKZ1P 
ene "'" O'IY EDİLtYOR 

nin mukav.•meti ile karplqmıı -
lardrr. 

(8GŞtaraf1 ı ıncide) ' memleketlerine dofru tevecdlh 
Fhılandlyanm Sovyetler tara - edece~er midir? D~a eonra 
tından talep edilen ban sevkul- ne g]bı teşebbüslere girfpoek -
ceyş mevkilerini teslim etme • !erdir? Acaba. . Sovye~ RUaya 
mest de~Jdir• !loskova hllkO Finlandiya Uzerıne sefer açar • 
metl Ff l d'. t .1 • ken ve bövlece bütün Baltık de-n an ıvavı amam• e . .. 
Sovyetize etme~e karar vermiıJ- nizıni bl~ Rus eolU haline geti • 
tir. Bu kararmı silah kuvvet!Te recek bır ~eıbbUse girerken 
tahııkkuk ettirmek irin frrp~+~ Hitle~ Almanyasma . mal\imat 
d '.J.! Ytt b' , F' vemmı ve muvafakatınf aım11 a ~~ı,.L:r. ız t"I" eorce ın mıdır' 
h:ılkmın memleket'e!'inj t,.rke- · 
derek Norv~ huı!utbtrma d~ _ Bu suallere verilecek cevap • 
nı ordular halinde kanmasmm l•r müebet veya menfi olaea~· 
bat:ıka manası olamaz. na ı?öre, Avrunanm istikballnJ 

Ffnlandiva ordtıım rok vatarı. 
"91"Ver ola;bllir, belki kanlannm 
son damlasma kadar memleket
lerinin f!tfklllfni mf'dafaa ed!>
cektir. Fakat Sovvetleıin "'''"L 
zam kuvvetleri ka~u!mda kll _ 
qUk Finlandivanm fedalrftrane 
mukavemeti ne vanabfJir? Sov
yetler Finlandivayı zımnt bir 
ilhak mııhivetfnde Sovveti2'e 
ettikten sonra burada kalacak
lar mıdır? Yok!& İskandinavya 

hrnamen b~ka şekiJlerde mil • 
tal~a etmek llmngelecektlr. U. 
fukta e:örUJen karanlrk bulutla. 
nn ırUıı gertikre · ~tiründUPün -
den fazla hldiselerle mahmul 
oldu(fu daha zf vade sarahatle 
<tnlııcıtltvor. Bu hadi!!!eler valnız 
kllrD'I( devletleri deı?iJ, btlyUk 
m;ııetleri de can.dan allkadar 
edecek bir manzara alıyor. 

ABlll US 

etinden iyi bir §eY .K.eza dUn Sqyyet tayyarele-
~~ ktedfr. Bundan ma - rinin uğradığı ciddl zayiatın 
:-.Qllandivada Kuusinenin Rus tayyarecilerinin şevk ve 

Sovvet tayyarelerinin bombar • 
dıma.-ı u~ulfian eanuır.da Finlan· 
diya ı.:.y•11rcleri muhtelif nokta • 
larda muharebeye ~irmek tqeb -
bU.thde bl JunmutJardır. 10 Fin 
IindJya tayyaresi dUfDrillmUt
tilr. 2 SOvyet tayyaresi Ualerine 

BerUn, S ( A.A.) - D. N. B. 
ajansmm Hela!nkiden verdiği 
bir telgrafta, Finlandiyalılarm 
Jerjokinin Ruslar tarafından 
zaptını tekzip ettikleri bildfril -
mekt.edir. 

lann dilıt Finlandiya komün;st 
partili merkezi komitesi tarafm 
dan tanzim ve Pravda gazetesi 
tarafmdan nqrolunan beyanna -
mede tasrih ediJdt&i bevan olt•n· 
maktadır. Bu prtlar aşağıdadır: 

Ticaret Vekilini" 
nutku 

altında bir halk bükô - gayretini azaıttıtı da düşUnüJ-
~,_ ~kkUI etmesi. vazi- mektedlr. Sahllln Uç kllomet. 
ıı.~ yeni bir Amil ~etir. relik cephesınde Sovyet kıtaa
etL! Sovyet hUkQmetlne or tının zayıf bir taarruzu kay
.::-an buhranın muslihane dedtlmtştlr. Finlandiya kabi

lUıi:veU muclb bir bal nesinin içtimaı hakkında hf1: 
hağlanacaih ümidinJ bir tebllğ netredllmemittir. 

~ ir. Belslnkl, 2 (A.A..) - iki 
.\N MATBUATININ Sovyet tayyaresi dUşttrtılmU9· 
1'1EşR.tYATI ttır. Bunlardan bir tanesi ook 
(LA.) - Finlandiya alcattan uoarak sokaklarda 

geııif btr yer- ayı _ .. 1t1t weoentert at• tutuyor. 
~-~atbuatr Fiıılandl .. du. Tayyareye mermi lıabet e-

o.q,rnza kareı ~ter.. dince Sovyet tayyarecl1erl ". 
., neotıe r..erı J.nmek tıtemtı· 

dönmeım.tfr 

LlllNtNGRAT MINTAKASI KI. 
TALARI İLERLİYOR 

Moskova. 9 (A.A..) - Tal A· 
Jansı bfldlrtyor: 

Lenlngrad ukert mıntak&111 
erkAnı Jiarblyeaf, hareki.ti htı· 
lAsa eden eu teblfği vermekte. 
dtr: 

Don, Lentngrad asker! m1a. 

D. N. B. Din bu telgrafında 
P'lnlandiyalılann 36 Sovyet tan 
kml tahrip ettikleri illve edil • 
mektedir. 

HARBiN öNUNE GEÇMEK 
İÇiN DERMEYAN EDİLEN 

ŞARTLAR 

Berli:ı, 2 (A.A.) - Moüova
dan D. N. B. ajamına blldtrildi· 
pe gare, Sovyet mahfellerinde 
Ruı • Pinlaııdiya muhaıeınatmm 
dedlaf tmdfi için maJrtesi prt-

1 - Bir demokratik halk hil
kOmetinin t~1rilf . 

2 - Şimdiye kadar Rus bil • 
kGmemr..n talep ettiği ıeraitten 
başka Finlandiyanm iktıaadt ve 
mqrutt teıekktiltinde bazı tadi-
1Ata ihtiva edecek bir pakt akc:li. 

( Baştarafı 1 incide) 
ve alelftınum iktisadi siyasetin. 
de ibham ve vuzuhsuzluk yok • 
tur. 

Ben buradan sW!, bUtUn mem 
leket efklrı umumiyesine, salA
hiyetle almakta olduğumuz ted. 
birlerin sarih manasını anlatı _ 
yırwn, siz de, her tedbiri, gizli 
maksatlarla yanlıı göstermek 
istiyenlerden avm aralıatla 

MoüO'la mahfellerine g8re, bu maksatlarını sorun.uz. 
tadilAt, Pinlandivanm Scwyetleş- Bizim en blivl1k sta~ ve 
tldJmell manasını tanmmmı et· en mukaddes emelimiz. yunw. 
miyecekdr. ~ lann refah ve huzurudur." ~ 
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,ıf:~ft~lt~~~l~li 
Mektep 1i1 er f utbo f 1 =-~~~~.? ..... ~~~~~!~~ --ÇEKLER--.. , 

Diş doktoru dıyor ki: 
Stcrlın ( lngılız) 5.:! 1 

ıuu Uul:ır (A llll'rı k:ı) nu.:rn 
1 ou Fnııısıı fıunkı '.!.U<i Staa mecmuası 

şampiyonluğu kupa maçlarında 
/ 1.ı~·a·asaıla Fenerbahçe.j 

1 UU Lıret c ltııl)aJ (j,l) 1 
100 lwı~·re frankı 2!l.'.!7 
ıuu Florııı l h·lcııırn k J ü!.l .:!ü 

Galatasaray Pertevniyali 2 - 1, Darüşşafaka 
l\1u:ılltm Me!ttcbi ve Boii-aziçi Taksimi 

3- O yendi 

Sanat me_~teb; ile Yü'":eüU<ü 
1 - 1 e berabere ka.dılar 

Diinkil maçta l'ficeiilkil ile berabere 
tul,uıu 

kalan Sanat o1:u1ı• 

~Iııallim mektebinin galı'bl D<irüşşa/aka e1dpi 

Mektepliler arasındaki futbol 
birinciliği müsabakalarına dün 
Taksim ve Şeref stadlarmda baş 
landı. Bir hayli kalabalık önün
de yapılan maçlar cidden heye. 
canlı ve zevkli oldu. 

Seref Stadında: 
YCCEÜLKÜ - BÖLGE SANAT 

Günün ilk oyunu Yüccülkü 
ile Bölge sanat mektepleri ara
sında idi. Ahmet Ademm ha -
kemliği ile yapılan bu müsaba. 
kada sanat mektebi cidden Mi. 
kim bir oyun çıkardıysa da bil
hassa.müdafi Adnamn fevkala -
de oyunu sayesinde Yüceülkülü. 
ler muhakkak bir mağlubiyet _ 
ten kurtuldular. 

Bütün müsabaka müddeti sa
nat mühacimlerile Yüceülkü mü 
dafileri arasında sıkı bir çekiş -
me halinde gecti. Bu arada Sa _ 
nat mektebi mühacimlerinin ka. 
le önünde lüzumsuz pasları da 
beraberlikten kurtulamamaları
na sebep olmuştur. 

Golsüz biten devreden sonra 
ikinci kısmın yedinci dakikasm
d~ ~anat mektebi Ziya vasıta _ 
sıle ılk ve son ~olünü attıysa da 
Yüceülkü de biraz sonra Süley -
~anı~ uzaktan attığı fevkalade 
bır şiltle beraberliği temin etti. 
~üsabaka. da böylece sıkı bir çe 
kışme halmde beraberlikle sona 
erdi. 

BOGAZf ÇI - TAKSİM 
w ~;::ıı sezonun ikinci maçı Bo
gazıcı ve Taksim liseleri arasın
da idi. İlk devre asağı vukan 
mü.tevazin bir şekilde cereyan 
ettı. Taksim lisesi takımı kuv -
vetli rakibi karsısında cidden 
muvaffakrvet!i bir maç <'ıkardı. 

Boğaziçliler ancak 25 inci 

dakikada Mustafanm ayağile 
yegane gollerini attılar. 

ikinci devrede Boğazici ekipi 
bariz bir üstünlük kurdu ve bu 
kısımda Rahmi ikinci, biraz 
sonra da .Niyazinin fevkalade 
bir volesile üçüncü Bcğazici gol. 
leri de kaydedildi. Müsabaka da 
böylece 3 _ O Taksim lisesi aley
hine nihayetlendi. 

Taksim Stadında: 
DAR(lŞŞli;FAKA - MULALLİM 

MEKTEBİ 
Taksim stadında yapılan bu 

ilk müsabakayı Şazi Tezcan ida. 
re etti. Oyun baştan sona kadar 
Darüşşaf akalıların açık üstün -
lüğü altında oynandı. Bilhassa 
mcrke7. mühacimleri Kemalin 
mükemmel oyunu savesinde ilk 
devreyi 1 _ O ~alip bitiren Da
ruşşafakalılar ikinci devrede i. 
ki sayı daha yaparak müsaba -
kayı 3 - O k&zandılar. 
GALATASARAY -
PERTEVN1YAL 

Hakem Adnan Akının idare 
ettiği Galatasaray _ Pertevniyal 
müsabakası çok heyecanlı oldu. 
Kuvvetli sarı kırmızı takım kar 
şısmda Pertevniyallılar cidden 
enerjik bir oyun çıkararak an
cak tek gol farkla yenildiler. 

İlk devrenin başlarında mer
kez mühacim Şahap vasıtasile 
bir ırol çıkaran Galatasaray bi. 
raz sonra ikinci sayılarım da 
ka vdettiler. 

İkinci kırk bes dakik'1'1ı\ Ga • 
lata.c:ıarav mii,hfiiniyt hatasın -
dan istifade eden Pertevniyalli
ler de bir savı kavdettiler. Ga _ 
latasaravın baskısı altında ov _ 
nanırken müsabaka 2 - 1 Per
tevnh•al alevhine sona erdi. _________ v __ _ 

VA K 1 T matbaası 
Kitap kısmını 
tan.ıim edip 

geni den 
açmıştır 

Kita~, mecmua, gazete basar. 1 
••••T•a• .. b•ıll"111-?~am1na dizüi iıııl~ri ahr. ı 

1 
eze'i iki rakıp fınale 
kalabılece:<ler mı? 
Yazan: 1\1. };krem TALÜ 

IUU Hanımırk ( .\lıııaıı) 
ltJU Bclı;a lBclt;ik:ıJ 

100 Uır:ılırıı ı ( \ ıııı:ın) 
ıuu Lc ':ı ( llul~aı) 
100 t_:ekoslu\ ak kııronıı 

100 Pell'ta llspan):ıl 

100 Zilotı l Lehı~t:ınJ 
IUO Pcıı~il f ~l;ıcar> 

IOO Lt·~ l Buııtl'n 1 
100 Uınar (\ uıwsıo,·) 
100 fs,·eç Kuronu 
100 lluhle ("oskonıl 

lsti ~<ra z ' ar 

'.!l.35'.!j 
O.!JG5 
1.lll '.!5 

ı:ı.5325 

0.915 
3.laia 

31.19i5 

İstanbul lik marlarının birin
ci d"vrcsi bitip tatile girdik. Bu 
rlört haftalık antraktda futbole 
dovamamış meraklıları - hadi 
hı:t:.ıları divevim - e-özdesinden 
mı\ 1-ırum bırakmamak düşiince
sile. memleketin yegane itimat j 
ve alakayla okunur spor derei-
si ''STAD" İstanbulun dört en Türk hurcu 1 ııe~ın 
kuvvetli klübü Fcnerbah<'e, Be _ l:rııaııı 
şikt:ıcı. Galatasarav ve Bevo<>ıu rsıvıı~ - Er111rıım ııı 
spor tes<'kküllerilc· temasa geç - ~lrrk ., ıı '"' "' 
miş ve turnuva usulile bir orga- ------------
nizasvon temin etmistir. 

Yeni. fakat ciddi bir g-azctc 
olan "ST AD" bu macların gali: 
bine verilmek üzere güzel bir de 1 
kuna secmistir. 

Bu pazar ilk müsalıakal~rrla 
mevsimin namağllın takımı Be _ 
şiktas ve Galatasaravın en kuv
• etli kadrosilc karsı kar<:ıva f!:e· 
lin kozlarını bir kere daha pav. 
hşacaklar. Diğer taraftan Fe. -
nerbahceliler de Beyoğlusporun 
tam takımile ovnıyacaklar. 

ho 

;:;ı •• .ı.ı, • ı ı .\ ı Hll~l 

1 :ııgiin ı.tliıııltız l:l.:iO, Rl'
rc :rn.:rn d ı: Tt·ıwlı:ışı 

DrJııı l.1-.1111: Şl:YTA:'\ 

ııı kP•ıııı: K:ııı Kanll·~l.!r. 
o--
11.\1.K OPEHETI 

~.ı.ıl 

<:ıığlı) :ııııl:ı 

'.! 1 <ll• B11· 
ı;:lin ıııatiıır. ili d:ı 

A',ş:ıııı 9 ılıı: 

Zozo Dalmasl:ı 
il \ ı.l:'llE 

Zavi 
Bu maçların her ikisi de avrı 

ayrı alaka bırakacak ehemmi -
yctted!r. 

Beşiktaşın Galatasaraya ye _ :\lar:ıo; nüfıı~ ıııiiılürliiı:liiııılcn nl-
nilmema~i ve finali oynaması L ınış olılusuııı 9 Xi ... :111 13IO t:ırih '"l' 
~in azami f'ıı.ht ve gavretle ma _ 197 f\o.lı niifıı-ı trzkcr<'rııi ka)hct. 
Uim enerjisini s::ırfodecek bir 0 _ tıııı. \'cni~iııi :ılıır:ı~ııııılan rskbi-
yun <'ıkarac:> -I. Bıına mukabil niıı lıiikıııü ıılııı:ıdığı iliın olunur. 
Gall\tasaravlılar•n bu fırsattan Halil S:ır:ıço~lu 

istifadeyi arayıf stad forvetini -r: .. ···-.r.·-···-·············•00
••• .. •:aı ı: 

harekete "'etirerek P."olcii vazi - :: -····· ···GÖZ r:EKtMt ...... ~. p 
vetlere J?"irece"i muhakkaktır. H :! 
Bu bakımdan bu maçın neti"esi H Dr. t1urat Rami !i 
merak!ıların<'a nasıl ke~tirile _ :: A d li 
rek bilemeyiz. Biz bu sefer Ga- :i Y ın p 
l~tasar~".ın halt~ biraz farklı 1 fleıoğlu - r~ -- _,:k~pı, tmam jl 
b:r .(!'alıbıyete naı! elacağmı u - i' k - N 2 - • 41 553 • 

F b h . . ı·················-· .. ····-· .. ····-·····--· muvoruz. 1 so agı o. • e.. . .! 
en:z: a ~elılcrın. Bambinohı, _ .............................. ~-~ 

Caponılı. BeyoğluluJarın nasıl 
h~klarından ~eleblleceği dUşU - ı Dr. lftf AN KlVftt 
nulecek ~ydır. 2\Taı:ımafih az RöNTGi.N MUTEHASSISI 
farkla da olsa sarı lfıcivert!Per " 
b.u mac:ı. her halde lehlerinde bL Türbe, Bozkurd Kıraatha· 
tırecektır. nesi karşısında eski Klo:l Fa· 

Demek oluyor ki, e-elecek haf 1 rer sokak No. 8 · ıo Öğleden 
tava coktandır mütchassiri kal 
dığnnız bir (Galatasaray _ Fe: sonra 3 ten 7 ve kadar. 
n~rbahc;e) marını sevretmek im -- --
kanını bula<'ağız. .s ·\ ıı t 111 : A.\/ \I ti.\ 

Nihai zafer kime gülecek? n.ı~ılılıl!ı , ... r. \' \l\rt \l:ıthırn <ıı 
Bunu sonra konuşuruz. l]n.11rıı Nl•şrınııı ııl:ırf' f'«lı·n: 

lif uvakkar Ekrem TALU Bl'fik ~ tınırı '\r,·rnıııl 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu i :anları 

R0.000 kilo sabun 
1 - 28/11/939 tarihinde kaııalı zorflıı yapılan eksiltmesine t:ılip 

çıkm:ıın:ı'iıııd:ın 80.000 kilo sabunun 7/l:!/939 tarihine rastlay:ııı Per
şembe güııii s:ıut 11 de pazarlıkla eksiltmesi ~ apıl.ıl·aklır. 

:! - ilk teminatı (2034) lira ulııp ş:ırtıı:ııııcsi her gün koıııi~yonıl:ı 
göriilebilir. 

3 - lslcklilerin belli giin ve s:ı:ıtte K:ısııııp:ış:ıtla bulunan koıııis
:,-onda lrnlunm:ıları. l9876) 

* * * 
120.000 kilo sade;rağı 

1 - 28/11/9:19 tarihinde k'ı!palı zıırrt:ı yapılan eksiltmesine t:ılip 

çıkm:ıııı:ısıııd:ın 1:w.uoo kilo .s:ıdry<ığınııı i/1U!J:ı9 t:ırihine r:ıstl:ıyan 

Perşembe giiııii sant 14.30 d:ı pazarlık eksiltmesi )Upıl:ıe:ıklır. 

'.! - tık lenıiııatı 7288 lira 40 kuruş olup şartıınıııcsi her gün ko. 
misyonda göriilrbilir. 

3 - isteklilerin belli gün \'e s:ıııttc Kasıınpaşaıla l.ıulunan komis-
yondd l.ııılıınıııal:ırı. (987a) 

~ 

• 

Kısa bir müddet •'!\~•• 
wı.ı~.. kull~n~ılı ııı 
sonra dişleriniz ıncı ~
parladıktan başka 111 

ropların kılmil•n pi~,.. 
voldu,,.unu· zararlı 5' 

I'! ' ıtı 
ve ıfrazatın kesild1• 

dış ellerindeki illih• 
ıulı'" rı n durduğunu ,.e 

) et ağzınızda !Atıf 
rayiha başladığını d 
caksınız. 

Gayet temiz 
Gayet sıhhi 
Gayet ucuz 
Her gün Sabah. ~ 
,.e Aksam ycıne1' 
rinden ~onra günde O( 

defa dişlerlnisl 

RADYOLIN ile fırçalayımz. 
Y ozğat Belediyesinden: 

\'ozğ:ıll:ı ınc\'~U( elektrik t~sis:ıtına itrıvetcıı al~n:ıc_ak loko.'~obi~ 
lernalör \'e ıcfcrrııalı ~·ırnılık yuksek ID\'alluru dcıııır dıreklcr :!a/10; 
tarihinden itib:ıren 111121939 P:ız:ırtesi günü ih:ıle edilmek ıizere 
ğııl:ıki şekilde rksıltıneyc koııulıııııştur. 'lfl} 

1 - '.!97011 lira l.ıedclli 150 - mu normal 18:l - 200 azami t• 
iizerinılcn bir lokomobil ve liO - 180 kilovatlık bir adet allcrnatat 
bunların lcferrii:ıtı \'e montajı. 

2 - 5H3 lira bedelli ~·nııılık tesisatı \'e montajı. 
3 - 6590 lira l>edelli Potrel ,•e montajı. .,, 
Oç kıo;m:ı ayrılan hu iş ~:ı~al~ zıı_rf uo;uli~e :ıyrı a~rı talibine 1~ ınek \ 'l' im la•dt•llcrden l>aşka ıkı l>ııı lır:ı naklıye her bır kısının it,.,,,, 

itibarile ııısbcl dairesinde ll·ıll}e oluıınıak şartilc eksiltmeye konul~ 
tur. Bu işlre ait rennl ş:ırtn:ııııe, kapalı zurf u ulile eksiltme şartn• 
ve planları birer Jıra nıukabiliıııle islckliye \'erilir. ~ 

4 - Bu i~ll·r talibine ihalc. ta.rihindcn itibaren 12 :ıy z:ırfında i 
cılilcrck kııbuli ıııu\"akk:ıt ıc;in hazır bulundurulacaktır. 

5 - Eksillıııe 11 / 12/939 Pazartesi günü sa:ıt la le Belediye t 
meni ıııarifetile yapıl:ıt·aktır. 5 ü - Eksiltmeye girehilıııck için 11/12/939 Par.arlesi günü saat 1 
kadar IJiriıH"İ kısım için 2:!28 lira, ikinci kısım için 386 lira, ütil 
kısım için 49:l lıre mu,·:ıkkııl tcıııiııal ile 2~90 sayılı arıtırma ,.e ;k 
ıııe kıınununıl:ı yazılı \"e'iaikl encüınene tenli etmesi şarllır. 

7 - Daha fıızla m:ılumat almak istiyenlerin belediyemize mil 
otları Tiln ölünur. (9915) 

r ~ .~OBil YA MERAKLILAtllNA • 

il SA .. '°DALYAL.\R, KARYOLALAR POBTMANTOLAR \ 
vesair her nevi ve eık mobilyalar 

Fabrika flatma satılıyor 
ASRI J\IOBİLYA J\IAGAZASI: AHMED FEYZt 

l
f .,• .... h,,, rı-.. ~""" ''"1., ... ., J\Trı 66 . .,..~,. ?1A(l7 L 

-·· ...../ -------
umum Modurıuğu ilAnlal'I 1 Askerı F a'brıka 'ar 

Tahmin edilen bedeli 135 lira 80 kuruş olan oş:ığıda yazılı alil t 
lrm sel>ze Bakırköy barut fabrikası muhafız bölük kilerinde te5~ 
ş.ırlile Salıpaz:ırında askeri fabrikalar yollamasındaki Satın Alnı• 
misyonunca 5/121939 Salı 11ünü soat 14.30 da pazarlıkla ihale ed 
<'ektir. isteklilerin muv:ıkkot teminatı olan 10 lira 19 kuruşu her b~ 
bir mal müdürlüjlüne yatırarak a~cakları makbuzla birlikle ıne 
gün ve sa:ıtte komisyonda bulunm:ıları. Şartname her gün komisY00 

görülebilir. (9835) 

Kilo Cinsi Kilo Cinsi 

480 Soğan 960 Patates 
640 Lahana 800 Ispanak 
6~0 Pırasa 1 GO Taze bakl• 

* * • -' 
Tahmin edilen bedeli 2:;G lira 50 kuruş olan aşağıda yazılı altı 

lem sebze Bakırköy Barut Fabrikası J\luhafıı bölük kilerinde t~I' 
şart ile Salı pazarında Askeri Fabrikalar Yollamasındaki Sallnalrn• 61 
nıisyonunca 5/12/939 Salı günü saat H.30 da p:ızarlıkla ihale e J 
cektir. isteklilerin mu\·akkat teminatı olan 19 lira 2• kuruşu berbl '
bir Malmüdilrlülüne yatırarak al:ıcakları makbuzla birlikte mezkikf I 
ve saaııe Komisyonda bulunmaları. Şartname her ıün komlsyond• 

rülebilir. -
Kilo 

900 Sojlan 
1200 1.ahana 
1200 Pırasa 

1800 Patates 
1500 lspanak 
300 Taze baki. 

ıs . Komutanhğı Satınalma Komisyonu ılAnları 

ihale yunu tulll>ı ~·ıkma)un h.onıutanlık birlikleri ihtı)aeı ıçın :' ı 
kilo zeytin tanesi atık eksiltme ile satın alınacaktır. Münakasasın• 

1 
939 cuınarte'ii 11ünü saat 10,30 da b:ışlanılac:ık ''e aynı giinıle lh•le:ııı ı 
pıl:ı<'aktır. Beher kilosunun muhammen fiyatı on sekiz kuruztur. 

111 
ı 

minatı üç yüz yirmı dört liradır. isteklilerin belli gün ve !laatte 1 Si 
ıııin:ıt makbuzu veya ıeminat mektııplarile ı-·ındıklıda Komutanlık 
alma komisyonuna gelmeler!. (9710) 

latanbul V aliliiinden: 
Bu ders yılı ha,ındanberl gönderdikleri raporlar Mıııırif 51

11 
Kurulu tarafındıın kabul edilmemesinden dolayı vazifelerine •'"~eli' 
kendilerine teblil olunduAu halde elAn ödevlerine başlamıyan S~pt 
~ler~ez Birin<'i okul öitretmenlerinden Leman iller Cskildar ıt 1 
okul ftılretmenlerinclen Lamia Saraçoilh,ı \"e Bnkırköy 3 üncü oltd J>'f
retnıenl<'rinden Fikret Berkin 6 gün z:ıdınıla ilimizdeki öde\ terin~ 
lamadıkları takdirde istifa elmiş sayılacakları ilan olunur. (9963 • 


