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-
sa a 

il il 

inler 60 tayyare tahrip ettiler lngiliz Kralı Garp 
ve 17. 000 esir aldılar cephesini dolaşı1Jor 

l unadan gelen 
bir ses 

.Yazan: ASIM US 
• ~12K\4nkü Yugoslavya hükU.me. 
a·\?rganı olan Politika gaze. 
-~ırkaç gün evve) bitaraf bir 

rı bloku teşkiline dair bir 
'il .._kale neşretmiştir. Ajansla. 

"erdiği hülisaya göre bu ga. 
fU tarzda bfr mütalea ileri 

,, iiştür: 
~ ICUçük Balkan devletlerinden 

lckül edecek bir bitaraf blok 
~angi bir büyUk devlet tara

n göreceği yardımı memnu. 
'tle kabul eder. Fakat hiç bir 
~~Ctin vesayeti altına giremez." 
•lcrimizce Belgradlı arkadaşı. 
._ bu yazısı dost ve müttefik 

eket efkarı umumiyesinde 
ıı~e değer bir değişiklik vu. 
• 01 bariz b:C- alamet gibi telak. 
ıt lll"lcı4>ilir. 

· ~ •hrlarda olduğu Üzere Le. 
'at rı ve Arnavutluk buhranı baş 
~diği zaman Yugoslavya 

· atı son derecede ihtiyatkar "• . ıı ııyet almııtı. O kadar ki 
toılavyanın henüz müddeti 

etmekte olan Balkan an. 
İle alakasını kestiğine hük. 

0 
nler bile olmuştu. ihtimal 

1 ~rnanlarda Balkan antantı. 
· .talya aleyhinde bir teşekkül 

IÖren Roma hükumetinin 
;•~iyette bir tesiri vardı. Her 
e Belgrad hükumeti Balkan 
"tı ile rabıtasını kesmemekle 

İııi r bu rabıtanın devam etti. ie· edeceğini hissettirmek. 
hraz eder gibi görünüyor. 

t 
'~ o günlerde Balkan antan. 
llrıutmağa ve unuttunnağa 

~~t'ı Yugoılavya ac-adan zaman 
' . Çe, Orta Avrupa harbinin 
~e Tuna havzasında ve Bal. 

. daki küçük devletlerin is. 
dlirıj tehdit ettiği daha iyi an. 
dcsa ihtiyatkar vaziyetini 

' f Yavaş terketti. Yugoslav. 
~~etelerinde Balkanların bi. 
~ıını muhafaza için müşte. 

di dbirler almak zaruretini 
ı_ r eden yazılar gcc:-ünmeğe 
'dı. 
~ttnla beraber hiç bir vakit 

d hükumetinin organı sa. 
'- b!r gazete dilinden açıktan 

bitaraf ve müstakil bir Bal. 
i>lo&cu lehinde şimdiki kadar 

lı~tli bir söz i§itİlmemişti. 
\lrıdan başka Yugoslavya ef. 

ilcı· Utniyesinde hissedilen de. 
t ~le. alameti yalnız bu neşri. 
tt-._ dııesine münhasır değild'ır; 
et d hükumeti bir müddet 

ltıacaristan ile aralarında tt ihtilafları halletmekle 
.._ r Romanya ve Macaristan 

'• daki ihtilafların halli için 
I:'. ~~•asut etmiştir. Bu hareket. 

§
ıç şüphesiz Balkanlı millet. 
;artıklaınnı ve istiklallerini 
~ edebilmek için arala. 

~ • ..:
1
1-ndikinden daha ciddi, da. 

Nlı bir birlik vücuda getir. 
~ elen başka müessir bir yol 
ı-;, 1lt kanaatinin bir neticesi. 

{Devamı 5 incide) 

Rus kıtaatı takviye ediliyor 

Aland adalarının etrafına 
Finler mayo döktüler 

Başvekil 
. Dün sabah An karaya 

döndü 
Ankara 

Bnde ıl'MiUI Htiii=-•"" ... """"'=-~•-

Soııyct filosundan bir görihıil.J '(Y aZ1sı 5 inri<7c) 

Almun ricali Sovyetlerin yayılma 
istikametini çevirmek istiyor 
,\msteı·d-- n, :; ( H ıı .... usi) -

Alman ric:ıli Sovyetlcrin ya. 
yılma istiknmetini Alman 
menfaatlerini tehdit eden naL 

tık denizinden, lngiliz menfa
atlerini tehdit cyliyccek olan 
Yakın Şarka çevirmeye uğraş
maktadır. 

Parti meclis grupu toplandı 

Hariciye Vekilinin izahatı 
alkışlarla tasvip olundu 

Ankara, o (ı\.A.) - C. H. 
Partisi B. l\T. M. Grubu, bugtin 
(5.12.!l3!l) saat 15 tc Ilcis Ve
kili Trabzon :Mebusu Hasan Sa
kanın riyasetinde toplanılı. 

Huznamcde 1\lanisa mebusu 
Hcfik tnce'nln J1UyUk Millet 
Meclisi dahili nizamnamesinin 
35 inci maıldesi lırıl{kında ev-

(Devamı 5 inci(/C) 

·~ra.zısı 5 iııcide)ı 

ve istanbul Mebusu Ali Rana 
Tarhan olduğu halde Karabük ve 
Zongu?dakta yaptığı seyahatten 
dönmekte olan Başvekil Doktor 
Refik Saydam bugün saat 11,5 
de Ankaraya dönmüştür. 

Başvekilimiz Büyük Millet 
Meclisi Reisi Abdülhalik Renda 
ile V ckiller, Riyaseticumhur U. 
mumi Katibi Kemal Gedeleç. 
Başyaver Celal, M~buslar, An
kara Valisi Nevzat Tantloğan, 
Emniyet Direktörü tarafından 
selamlanmıştır. Garda bulunan 
kalabalık bir halk kitlesi Başve
kile karşı içten sevgi tezahüratı 
göstermişlerdir. 

Dahiliye Vekili 
Kastamonuda 

inhisarlar Vekili Ada
nadan Mersine gitti 
lüıstamonu, :> (A.A.) - Da_ 

biliye Vekili Faik Oztrak refa
katinde Kastamonu mebusu 
Hauf Orhay, Bingöl mebusu 
.Nccınccldin Sahir ve kendileri
ni Çankırıtla karşılamış olan 
valimiz olduğu hal<lc bugUn 
saat 16.45 te Kastamonuyn. 
gelmiştir. 

Vekilimizi şehrin medhalln
dc başta muzlka olduğu halde 
lıir kıta asker ile Sanat okulu, 
Kız orta ve ilk olrnllarından 
lıirı'r grup talebe selftınlaınış. 
lnrdır. 

Fnik Öztrak halkın alkışları 
:ıra ında doğruca ikametleri
ne tnhsis olunan vali konağına 
gitmiştir. 

l'\leı· in,;; (A .. ı:\.) - GUmrUk 
inhisarlar Vekilimiz Raif Ka
radeniz yanında glimrUk mu
hafaza komutam General Lut_ 
fi Karapınar olduğu halde dtin 
aksam l\lersine gelmiştir. Vilfl.
vet' hududu Yenicede valimiz 
İle gUınrUk ve inhisarlar mU
clUrleri ve deniz muhafaza ko
mutanı tarafından karşılan. 
mıştır. Raif Karadeniz Mersin 
istasyonunda da hlikfımet er
kirnı mlies~esat ınüdlirlcri ve 
kalabalık bir halk ktitlesi tıı· 
rafından Sı?!nmlanmıştır. 

Er:::inoan, 5 ( A.A.) - Sıhhiye 
Vekili zelzele mmtakasınrla teL 
kikatta bulunmak üzere Erzin. 
can valisi B. Osman Nuri Teke. 
li ile birlikte bugün saat 19,10 
da Tere.ana hareket etmiştir. 

Zigfrid istihkamlarının bu1ıoiduğu sa1ianm lngüiz 'layyare'leri 
tala/ uulan alüuın fotoğrafı 

Lmıdra, 5 ( A.A.) - Reuter a. 
jansının Ftansadaki heyeti sef e. 
riye nezdinde bulun.an hususi 
muhabirinin bildirdiğine göre, 
İngiltere kralı bu sabah maske. 
lenmiş bir otomobille hıgiliz 
kuvvetlerinin bulunduı!u cephe. 
ye hareket etmiştir. Kendisine 
kardeşi dük de Gloucester ve İn-

giliz genel kurmay reisi general 
Gort refakat etmektedir. 

Kral, evvela tayyare karar
gfilıını ziyaret edecek ve ondan 
sonra İngiliz ateş hattındaki 
siperleri, tank tuzaklarını ve çe. 
lik ve beton blokhaus'ları gaze_ 
~ktir. 

Beşiktaş kaza kongresi yapıldı 
Partinin ve hükumetin 

faaliyeti takdirle 
icra atı 

anıldı 

ve 

C. H. Partisinin İstanbul vilU
yeti ldahilindeki kaza kongreleri. 
ne dün gece Beşiktaş kaza kon. 
gresiyle başlanmıştır. Beşiktaşta. 

ki Parti merkezinde yapılan top_ 
lantıda Parti Müfettişi Tevfik 
Fikret Sılay, Vali ve Belediye 

(Dcı:amı 5 iııcide) 

Günlerin peşinden: -- - - -- --
10 dakikallk teneffüs = O 

<h'tnmcktcplcrin ınesni ıırogranılarını tanzim için reyle
rine miiracaat cılll<•n miitehnssıs heyet raporunda. <ler lcr 
ura ınılaki tcncffiis zamanını onar dakikn~·a indinııi~. Hil 
miyoruz. lm muhterf'nı heyet kırk l>e':'cr dnkika siircn ders. 
Jcr aı·u ınd.a. lencffiis fn ılnsıııı onar ılaklka olarak hnbul 
c(lcrkcn hirçok İstnnbul mekteplerinde on dnklknnın sıfıra 
muadil olduğunu hiç dıişiinmcmi-: midir! 

Zirn llaydnrpa7u J,I <'si ~ihi iki bin beş yüz mcnutlu 
mektcpleı·imiz var; yckiınu hin, hnttı1 heş yiizden ibaret olan 
oı·ta ıııektıeplcrılc bilt• ch•rs saati bittikten sonrlL t.alebclerin 
sınıftnıı tı•ncffiishıuıeyc n~ ni mcı·di\'Cıth•rdcn inerek ayni kn
pulıııı ı:ıkncnklın·ııın giirc (•n aşağ'ı he-: dakika ister; teneffüs. 
haneden smıfhtı'a clönınek için de yine beş dakikalık bir za
mnnn ihtiyaç \ ıırılır. 

Beı·cket \'ersin ki \~ckiılct miitchnssıslnrın on dakika 
olıu-ak tayin ettikleri tcneffiis müddetini on beş dakikaya 
çıkarmıştır; bu suretle hiç olmıız a çocnklnrın ders nraların
<ln beşer dnklka olsun açık \'C temiz hn,·n teneffiis etmelerine 
hnkfuı Ju\.sıl ohnu~hır? HASAN KCMÇ.AH 
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/şar:_!__ler 1 

Harp ve yeni 
piyasalarımız 

lngiliz hariciye nezareti müıte. 
şarı Butler avam kamarasında 
hariciye vekaleti umwni katibi 
•\fenemendoğ)u'nun Londra se. 
yahatinden pek dostane bir eda 
ile bahsetti. Müsteşar, kamarada, 
seyahatin maksadını çok iyi an. 
]ayan bir hüviyetle konuşmuştur. 

Bir toraftan harbin meydana 
çıkardığı vaziyetkı:-i ıslaha, bir 
tarcltan da Cumhuriyet Türkiye. 
srnin şaşnuyan inkişaf planını ta. 
mamlamıya med'.>uruz. 

Harbin ihdas ettiği vaziyetler, 
ticari faaliyetler ve münasebetler 
üzerinde müessir olacak derece. 
de mühimdir. Abluka ve onun ne.. 
ticeleri muharipleri, biter.afları 
yeni vaziyete İntibak İçin Çalış. 
maya, yeni çareler aramaya se~
ketmektedir. Biz de bu dünyanın 
ıçrnde bulunduğumuza göre har. 
bin İktisadi şartlarda yapt!ğı te. 
sirleri yenmeğe çalışacağız. NL 
tekim ticaret vekili Nazmi Top. 
çuoğlu bu meyanda alman ted.. 
birler hakkında radyo ile vatan. 
da~lara 'bir hayli malumat ver
di. 

Tütün istibsalah hakkında ile. 
n sürdüğü noktai nazarlarla 
Türk istihsalinin seyrini harbe 
rağmen durdunnamak, hatta arL 
tmnak hükiimetin gayesi oldu. 
ğunu sarahatle anlatb. 

Ticaret vekilinin tütün müı. 
tahsiline anlattığı hakikatler ara. 
smda büyük harpteaberi bizim i. 
çin kaybediJmiı han pİyuahmn 
yeniden kazandmıı o1muı <la 
vardır. Cümburiyet hükUmetiııin 
istihsali le!vik ve iıti.bsalata 
mahreç bulma balmnmdan sar. 
fettiği gayret Londra ve Paria te. 
maslan ile daha miieuir bir hal 
alacaktır. Bilhaua Tiirkiyenin 
ikbsadi kallmwpaq huS11aunda ba 
temasların miiabet neticeler ver. 
m~i bir taraftan. imza edilmİf o. 
lan üç taraflı mUahedenin nıha. 
na tamamen tetabuk etmektedir. 
Diğer tıuafta:n İngiltere ve 

Fransa ile yapdacak müstakbel 
iktisadi işbiı.iikJ.erine bir mukııd. 
deme tqkil edecektir. 

*** 
Harbin ihdas ettiği §U1)arm 

piyasalarımıza tesir etnıemeşi 
mümkün değildir, fakat hu vazL 
yeti en pratik tedbirlerle kaWL 
Dll§ olan ·yine Cumhuriyet HükU.. 
nıeticlir. 

Zama'DJnda aldığı tedhirlale 
en İyi vaziyetleri elde etmiıtir. 

Yalnız tunu da batırla:ınak la.. 
znndır ki; Cumhuriyet Türlciye.. 
sinin Akdenizde ve Balkanlanla 1 
sulhu konımak için imzaladığı 
üç taraflı muahedeyi ve bu mua. 
bedenin doğurması muhtemel ha.. 
yatı bir türlü hakiki hüviyetiyle 
görmek istemiyen propaganda 
unsurlan onu mütemadiyen kötü 
tefsirlere tabi tubnaktadırlar. Bu 
tefsiderin en. tazesini daha dün 
gece Alman radyoJarııun Butlerin 
beyanatı münasebetiyle yaptıkJa. 
rı muktf'.oil tarizler, ve Alman 
matbuatının üçüzlü ittifak dola. 
yısiyle bir türlü ardı, arası kesil. 
miyen tahrikçi. ne~yabdır. Bu 
ne~dyabn şididetlnden bükmedi_ 
yorum ki yaptığımız muahede, 
tahminden fula sulha hizmet et.. ... 
m~ş-ır. 

Ticari münasebetlerimiz hak. 
kın.da yapılan neşriyat da yeni 
piyasalar ike§fetıiıekte olan. Tür. 
kiycnin İ~hsadi kazananın mahi. 
yetini tebarüz ettirecek bir vazi. 
yettedir. 

SADRI ERTEM 

Konferanat 
Beyoğlu Halkevinden: 
ı - 7 .12.939 perşembe günü 

saat 18,30 da evimizin Tepeba. 
şmdaki merkez binasında Prof. 
B. Şükrü Baban tarafmdan bir 
konferans verilecektir. Herkes 
gelebilir. 

> 
~ 
<( 
1-

Çarşam. Perşem. 

6 1. Kan. 1 1. KAn. 

--;: Şevval 1 :fi ~evval 
Kasım :ısı Rasım :ı:• 

Vakıllcr Vası.ılı Ezani Vusııll fü.ını 

Güneş 

Öğle 

İkindi 
Ak§am 
Yatsı 

İmsak 

7 09 2 21 7 10 2' 29 
12 05 7 24 12 05 7 2t 
14 28 9 47 14 28 9 47 
16 41 12 00 16 41 12 00 
18 19 t 38 18 19 l 38 

5 25 12 44 5 26 12 45 

Esnaflar yeni Dolmababçedeki 
bir hastahane • • d 
yaptıracak ızdı ham a vası 

Esnaf Cemiyetleri müşterek 
idare heyeti, yeni bir hastane 
binası inşa etmek üzere esnaf 
arasında bir iane aGmak husu. 
sunda hükiımetten müsaade is. 
temişti. Hükumete müracaat 
evrakı vilayetten polise gönde
rilmiş, poliste müşterek idare 
beyeti azaları hakkında tahki. 
kata başlamıştı. Fakat bu sıra. 
da evrak kaybolmuş, alınacak 
iane müsaadesi de f?:eri kalmış_ 
tr. Bu evrak nihayet bir polis 
karakolunda bulunmuştur. 

Henüz müsaade alınmadığı 
halde bir c;ok esnaf kendi cemi. 
yetlerine müracaatla hastane 
inşasına teberruda bulunmak is. 
tcmektedir. 

Alakadarların müsaade ita -
smdan sonra ianenin derhal 
toplanmasına başlanacaktır. 
İlkbaharda hastanenin temeli a.. 
tılmış olacaktır. 

Oğretmenlerin tekmk bılgi
lerini çoğaltma'< maksadile 

Şehir ve köy okul
ları öğretmenlerine 

konferans 
İlk okul öğretmenlerinin mes. 

leki bilgilerini çoğaltmak mak. 
sadile bir kaç yıldan'beri tertip 
edilen mesleki konferans ve kurs 
la.mı büyük faydaları görülmüş. 
tür. Bu şekil çabşmalara bu yıJ 
da deva.m edilecektir. 
Hazırlanan programa göre bu 

yılki konferanslarda bilha&aa 
ders tekniği üzerinde durulması 
uygun görülmüştür. Konferans. 
lara bütün öğretmenlerin kolay. 
ca gelebilmesi i~in bu konferans. 
lar beş yerde birden verilecek. 
tir. 

Bu yerler .Kadıköy 12 nci o. 
kul, Galatasaray lisesi, Fınd1k. 
lı on üçüncü, İstanbul erkek li. 
sesi, İstanbul kız lisesi salon. 
landır. 
Beş kazada da konferanslara 

bugün saat 14,30 da ba.§lanacak. 
tır. Konferansların mevzuları 
ve konferansları verecek ispek. 
terler §unla.rdır: 

1 - Pasif korunmalar: İspek. 
t.er Ali Rıza Akısan, ispekter 
Avni Arıç, ispekter Zeki Bay. 
filgen. 

2 - Alfabe tekniği: İstanbul 
1 inci okul öğretmeni Fatma, 1s. 
tanbul 55 inci okul öğretmeni 
Kemal Azrak, Kadıköy 12 nci O
kul öğretmeni Şeref Turdur. 

3 - Dekoratif yazı: tık tedri. 
sat ispekteri Mustafa Gilneri, 

4 - Tarih şeridi konferansı: 
Şevki Polat, 

5 - Rasat işleri: İlk tedrisat 
müfettiği Muzaffer Ergün. 

6 - Okul müzesi: tık tedrisat 
müfettişi Muslihittin Okyay, 

7 - Okul kütüphaneleri: İlk 
tedrisat müfettişi müdürü Ak~ 
alın. 

8 - Deneme ve müşahede ya. 
nında şema halinde resimler: 
Maarif müdür muavini Muvaf. 
fak Uyanık. 

Konferanslar· sıra ile bugün. 
den itibaren verilmeğe başlana.. 
cak ve 14 şubatta sona erecek. 
tir. 

KÖY EOl\TERANSLARI 

Uç sınıflı köy okulları Maarif 
Ştirası kararile beş sınıfa çıka. 
rılmışlardır. Maarif Vekilliği 
tarafından hB.Zirlanan rehbere 
göre bir görilş ve çalışma birli. 
ği tesis etmek ve programın zL 
raat dersleri müfredatr ürerinde 
ihtisası olan müfettişler tarafın. 
dan ~ereken tavsiyelerin yapı • 
labiJmesi i~in muhtelif kaza 
merkezlerinde köy konferansla. 
rı tertip edilmiştir. 

Konferanslara 10 şubattan i. 
tibaren başlanacaktır. Konfe. 
ransları eğitmen kurslarında 
vazife alan ilk tedrisat müfet. 
tişler1nde Sülevman Edip Bal. 
kır, Şevki Polat, Muharrem Ka... 
ramızrak, Cemal Öncel, Nuret. 
tin Biriz verecektir. 

Öğretmenler İGin tertip edilen 
kursların da adları şunlardır: 

1 - Basit vasıtalarla deneme. 
ler kursu, 

2 - Dekoratif yazı kursudur. 
Kurslarda ilk tedrisat müfet. 

ti§leri ve ihtisas sa11ibi öğret. 
__ ,.....__ ;si'\_ .. Tl"\~...._t'l ...... •1"' ..... ~;,.,_. 

Dinlenilen şahitler kapıların kapanmasını 
baılıca sebep buluyor 

Gelecek celsede Us-
tündağ dinlenilecek 

Geçen sene AtatUrkün aziz J avini Nazımla santral nöbetçisi 
n8.şlanm Dolma.bahçe sarayınd:a Şakiyi yüzleşt.ir.di. . . 
ziyarete giden halktan on bır . Nazt~,. Şakırı~ ke~disme va.. 
kişinin ölümüne sebebiyet veren lı Mulııttin Üstundagm kapıla. 
izdiham hadisesinin lstanbulda rm kapanması için emir verdi. 
bulunan şahitlerinden henüz ğini söylememiş olduğunu ve as.. 
dinlenilmemiş olanlar da dün keri yardım alınması hakkmda. 
dinlenilmiştir. Mahkemede ki emrinse hadise olup bittikten 
maznun Çorum valisi Salih Kı. ~o~ra verildiğini ve Yıldtzdan 
hç ile Kamıran da hazır bulun. ıkı kamyonla gelen yardımcı as.. 
muşlardır. keriı;ı)ş iş~n. ~eçtikten sonra 

Şahit 601 numaralı: polis nıe- geldi~mi bıldırdi. 
muru Osman oğlu Şakir Yetik ~antral nöıbetçisi Şakir ise 
şunları söylemiştir: . vah tar~~dan . kaprlarıı;. ka. 

"- Hadise gecesi, emnıyet parunası ıçın verılen emrı tele. 
müdürlüğü telefon santralinde fonla. ~azıma bildi:diğinde ıs. 
nöbetçi idim. Vali Mulli.~ti_n üs. rar ~~l§ .Y~. hatta. tel~fonda 
ti.indağ herhangi bir hadısed~n ke11;dısıle go~n.sesın Nazı:ı;ım 
kendisini haberdar edebilmemız sesı oldugunu ıyıce tanıdıgım 
için bize bulunduğu verin tele • söylemiştir. 
fon numarasını bırakmıştı. Yal. Bundan sonra birinci şube 
ruz kendisinin o esnada nerede müdür muavini Zeki demiştir 
olduğunu bilmiyordum. ki: 

Derhal valiye vaziyeti haber "- Ben daireden kendime ait 
verdim. Muhittin üstUn.dağ da olan kısım i~lerini idare ediyor. 
saray kapılarının kapa.nına.smı dum. Hadisede ihmal veya ted. 
emretti. Bu emri telefonla nö. birsizlik olup olmadığını ta.kdi:r 
betGi müdürü N.izıma ve saray edemem. Yalnız müdü: _Salih 
santraline bildirdim. Sonradan Ktlıcm o akşam sa.at sekizı çey_ 
bu emirle kapıların kapa.n.dığmı rek geçe daireden çtlnp gittiği. 
öğrendim. Bu sırada ölenler ol. ni biliyorum.,, 
duğunu da haber verdiler. Bunu öiledea aonra 
d.a valiye arzettim. ~unun ~: Şahitlerin dinlenilmesine öğle 
r~~e a~ke~. y~ım .. ı.~~nm~ım den sonra da devam ei1Umi9, 
soyledı. Nobetçı muduru N~zı · polis Hasan öze.an, Vahdettin, 
mm İ<ıtanbul kumandanlıgıyla Şevket, Hasan Berk Cemi! ile 
muhaiberesini temin ettim, ne izdihamda. yaralan~ halktan 
konuşt.ukl,armı duyma?ll!l· Aksa.rayda oturan Sadun, h~ 
~~ı~ s1rasmda müdür mu. sede ki.maenin suçu olmadıgmı 

avını K~mıranı~ .Dolma.bahçede söylemişler, Beşiktaş emniyet 
bululldugunu bılıyonım. Hatta amiri LO.tfi de: 
bir ara K8.mır~nm d!L .ezi~~er "- Vakaya kapıların kapat. 
arasınd:ı old~u lŞltmıştım. tırılma.sı ve a.çtınlma.sr sebep 
Ka.nu.tımce hi.dıseye halkın te. olmuştur demiştir 
hacümü sebep olmuştur. Eski hia.nbul vaİi ve beledi-

Yüzfettinne ye reisi Muhittin Üstündağ ile 
Reis evvelce dinlenen ve hadi. diğer şa.bitıerin dinleni.IJl)esi mü. 

se gecesi dairede nöbetci bulu. teakip celseye lbıra.kılmI§tır. 
nan dördüncü şube müdür mu. 

Maarif Vekili 
Gö"terdikleri liyakat ve mesaiden dolayı 

Öğretmenleri tebrik etti 
Maarif Vekili Hasan Ali Yü. t yırmıya.cak olan benim. için baş. 

cel öğretmenlerin meslekte gös. ka şey aranmıyacak bir ba.hti. 
termis olduklan değerli çalış. yarlıktır. . 
malarİ pek yakından, tetkik et. İşlerimizin aksamadan yürü. 
tiğini ve milfettiş raporlarında yebilmesi için alman vazifeler 
da aynı muvaffakıyete ra.sla.ndı. arasında. kıymet ve derece farkı 
ğmr görerek bir tamimle mesai gözetmeksizin çalışarak en kti. 
arkadaşlarının muvaffakıvetle • çüğümü.zden en büyüğümüze 
rini tebrik etmiştir. Bu tamimi · kadar tam bir ihtimam göster. 
aynen aşağıya dercediyoruz: memiz lazımdır. Kendindeki ku. 
"Müfettişlerimizden ve diğer surları görüp tashih edecek yer. 

maarif makamla.nndan aldığını de başka.larmm hatalarile va.kit 
raporlarla kendi yaptığım tef. geçirmek umwni muvaffakıyet. 
tişlerden edindiğim kanaat, lbu lere en bilyük engeldir. 
ders yılr başından itibaren tat.. Gelecek nesilleri terbiye et. 
bikine başlanılan çalışma rejL rnek gibi mesuliyetli bir işin sa. 
minin umumiyetle iyi ve mem. bipleri olduğumuzdan. bir an 
nuniyet verici mahiyette olduğu gafil olınıya..ra.k el birliği ile ve 
merkezindedir. elimizden en çok gelenle gayret 

Talebelerimizin sıhhi ve aile. sarf ma mecbur olduğumuzu U
lerinin iktısadi durwnlannı göz nut.mamalarını vazife arkadaşla. 
önünde tutarak en verimli bir rımdan rica ederim. 
şekilde çalışmaları ve aldıkl~ Maarif Vekili 
dersleri benimsemeleri ga.yesıne Hasa;n, Ali Yücel 
doğru ilk adını muvaffakıyetle 
atılmış sayı:Ia:bilir. Vazifelerini 
tam yapan meslekdaşlarıma bil. 
hassa teşekkür ederim. Her baş.. 
langıçta olduğu gibi bunda da 
bazı aksaklıklar göır,e çarpmış 4 

tır. Bunların ihmalden müte • 
vellit olanları, ihmal edenlerin 
ikazı suretile tashih edilmiş • 
tir. Aynı yolda hareket.e dev~ , 
olunacağı tabiidir. neri nesillerı 
vatana ve cumhurivete yararlı 
ve hayırlı kılmak için meslek şu. 
urunun, Türk hocalarını daima 
uyanık tutaca.ıhna büyük bir 
emnivet taşımaktayım. 

Bu işler için va.z.if eden başka 
~aye ve hizmetten gayri emel 
olmavışı tuttuğum.uz işlerin be. 
hemehal muvaffak olacağına kL 
fi delildir. Böyle düşünen bütün 
meslekdaşlarımı daima artan 
bir hızla, sırf va.zif e adamı ola. 
rak e:örmek; kendisini onlardan 
J.;n 1....;_ .., .. _...., __ ................. ._,.. .. ••• tt'li 

Doktor Ekrem Şerife 
teşekkür 

Zevcimin ve babamızın hastalığı· 
nın devamı esnasında ona bir baba 
gibi baktınız, onun başı ucunda il. 
min ve fennin büyük. silAhluiyle 
mücadele ettiniz. Bugünkü medeni• 
yetin bir çare bulemadıjı o zalim 
hastalılm, müplelA olanı acretme
di~ini bildi~iniz halde' geceli gün. 
düz:lü mesaioiıle hastaya cesaret ve 
kuvvet verdiniz. Biz kederdide aile• 
si sizi ebedJyyen yldedecej.lz. O 
size ogıum diye hitap ederdi. Biz 
aziz babamızı kaybettik, fakat slzln 
gibi mert bil." evlAt, bir kardeş, bir 
ağabey kaz:andık. 

Size tekrar açık ~ükran ve mln. 
ııet duygularımızı arTedlyorm. 

Mediha Özen, çocukları, damat· 
lııT"T l<ıı'P'tl<M:Tl'T'i '7P hiitiln <lilP<.İ. 

ı.~ 
Dun Almanyaya 
tutun gönderildi 

Manifatura eşyaları yakm· 
da ucuzhyacak 

DUn yalnız şehrimizden 280 
bin liralık ihracat yapılmıştır. 
İhracatın mühim bir kısmı Al -
manyaya yapılmış ve bu memle. 
kete. tütün gönderilmiştir. Tü -
tünleri limanımızda bulunan 
Alman bandıralı Larisa vapuru 
yüklemektedir. Malla: Bul~a -
ristan yoluyla sevkedılecektır. 
Diğer tara.itan gümrüklerde 

bulunan Alman manifatura mal. 
]arının memlekete ithali için he. 
nüz bir formül bulunamamıştır. 
Doyçe Oryent isimli Alman 
bankası bu mallara ait konşi. 
mentoları tüccarlarımıza teslim 
etmektedir. Buna rağmen elle -
rinde ordinolarr bulunan tüccar. 
!ara konşimentoları bulunmasa 
dahi mallarını çekmeleri için 
müsaade vardır. Bugünlerde bü. 
tün Alman mallarının ithali için 
bir çare bulunacaktır. Bu suret
le ma.nif atura eşyasının ucuzla. 
yacağı tahmin edilmektedir. 

Şehrimizdeki manifaturacı. 

!arın lştırAkile dün Ticaret 
Odası salonunda saat 16 dan 
19 a kadar stiren bir toplantı 
yapılmıştır. 

Manifaturacılar, hüktlmetin 
ucuzlatma siyasetini hüsnü te. 
!Akki ederek manifatura fiat
Iarmda, cinslerine göre, derhal 
esaslı bir tenzil~t yapmayı ka· 
bul etmişlerdir. t~timada son 
haftalarda görülen gayri ma. 
kul flat ylikselişlel'inin sebep. 
leri ve bu yükselişin önüne 
geçilmesi çareleri hakkında 

uzun ıgörilşmeler yapılmış, ne
ticede fiat yükselişinin başlıca 
!millerinden biri olan spekti
la.törlere. yani şimdiye kadar 
manifatura ticaretlle meşgul 
olmayip da zatn.anm fevkaltde 
vaziyet ve şeraitinden istifade 
ememe paralarını manifatura 
ticaretine yatıranlara bundan 
sonra. tUccar tarafmdan katiy· 
yen satış yapılmamasr ve fiat
la.rının yükselmesi mUmklln o. 
lan çeşitlerin ekserisinde de 
yUzde 20 ye kadar tenzilfı.t ya
pılması kararlaştırrlmıştır. 

TUeca.rlar bugünden itiba
ren bu kararın tatbikine geçe· 
cek ve bu sayede halkın mai· 
Şetinde mühim bir mevkii o. 
lan manifatura eşyasında u
cuzluk temin edilmiş olacaktır. 

lçtimam neticesi, dun akşam 
Ticaret VekUetine bildirilmiş· 
tir. 

-O--

Mesken bedelleri 
İlk tedrisat öğretmenlerinin 

müterakim döıt aylık mesken 
'bedellerinin ödeneceğini yaz. 
nuştık. Emir dün valilikten çık. 
mış; okullara bildirilm.i.ştir. 

Savarona Yatı 
Deniz Yollan umum müdür 

muavini Yusuf Ziya Ka.lafatoğ. 
lu dün Kanlıca körfezine gide. 
rek Sava.rona yatmm bağlanma. 
sr için yapilan hazırlıkları göz. 
den geçirmiştir. Yat bundan 
sonra her sene kış mevsimlerin. 
de Kanlıca körfezine demirle. 
yecektir. 
Şoförler cemiyetinin 

alacağı bina 
Şoförler Cemiyeti senelik va. 

ridatından ayırdığı 4000 lira ile 
bir bina satın alınağa karar 
vermiştir. Bina Beyoğlu Hasan. 
ağa mahallesinde üç katlı ve kl. 
girdir. Muamelesi tamamlan
mak üzeredir. Cemiyet yakında 
buraya taşınacak, kiradan kur. 
tuıacaktır. 

-o-
Ticaret gemileri efra

dının kıyafeti 
Ticaret gemileri kaptan ve 

za.bita.nile liman kontrol ka.p. 
tanlarmm giydikleri üniforma. 
larm bahriye subaylarmm ünL 
form.alarma benzemesi mahzur. 
lu görülmüştür. 

Ticaret gemileri kaptan ve 
za.bitamnm üniformaları tadil 
edilecektir. 
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Rukiye Sabiha Sultan ile Veliahd 
Abdülmeeidin oğlu Ömer Faruk'un 
akitleri dün, Topkapı Sarayının 

Hırkaisaadet dairesinde Şeyblsl!ım 

Haydari zade İbrahim Efendinin 
'rpt;:!fff!t.th.rl,... 1rr"1 lnhnnnc;:h'r 

Ecnebi radyolarda 
güzel tUrkçe 

meselesi 
M .. ı't Yazan: Hikmet ıın 

L ONDRA radyoıu türkçe 
konufmağa batladrğrıwdan• 

beri, diğer ecnebi radyo ınerkeZ
lerinin türkçe neıriyab her Z!'' 
mankinden daha ziyade bahlJ 
menuu olmağa 'ba§ladr. Evvel ı 
gün bir refikimiz, bu neıriyatıı' 
hoşa gitmesi için her şeyden e'I• 
vel tüırkçenin iyi konuşulma5111' 
ileri sürüyordu. 

Bu arada Lon.cfra radyosundat'I 
tikayet edihnediii m~·· 
Zira her ak§am 6,55 de oradan 
İ§ittiğimiz türkçe, bize çok ~ 
nis bir ıive ile hitap etmektedir 
Bu türkçeyi konu§8llın kim .". • 
duğunu bilmiyoruz ama, kend~.sı• 
nin bir vatandaş olduğuna hulı· 
mediyoruz. 

Diğcır ecnebi istasyonlarında: 
İşitilen türkçeleri ise, sonrada 

11 öğrenenler, diğer bir tabirle "ali 
dili türkçe olmıyanlar'' konu~\!· 
yor. 

Refikimizin işaret ettiği nok~ 
da bu olsa gerektir. M 

En güze) türkçenin her ncC'~ 't 
olursa olsun, ancak hakiki ='~; 
Türk tarafından konuşulabiJecCI 
muhakkak olduğuna göre, ıtıef'~ 
zuubahiı ecnebi radyo iıtaıY1711' 
larmın Türk Cinleyicilerine b~f 
görünmek için birer "Türk sP'' 
ker" kullanmalaınndan başka ça• 
re yok demektir. iİ 

Fakat bu Türk spikerler, Ö11 • .' 

ne uzatılan her havadisi, her 11>~~ 
taleayı vatandaşlarına okunı11~r 
razı olacak mıdır, bakalım!? sı. 
Türk spiker, kendi mil.leli aJe~~ 
ne veya onun menfaatlerini hı:ı ~· 
dar edecek hrırhangi bir sözü , 

1
; 

ya mülahazayı kendi lisaJ!!>'u• 
kendi camiasına ilan etmeği ırrO• 
kap eylemez. Herhangi bir P te• 
pagandaya \reya hasmane fiklt 
re alet olmaz. işte bu baknnd: 
dır ki, bazr ecnN>i istasyonlar et 
ki türkçe ne§riyat, bizim - ~ 
şeyc!en evvel hoşumuza gide ıe 
olan - temiz ve hakiki tüı:kçe1 
yapılamıyor; diyeceğim. .. jjll 

Türkçe neşriyat yapan bll~ti• 
ecnebi iıtasyonlan, halis J111S şıtı' 
Türk olan spikerleri iıt~d ~ 
müsait zeminler hazırladıgt p•· 
Öylece hareket ettiği zaman Y~. 
lacak neşriyat, hem bizim ~ 
yekun takdirimizi kazana 1~ hem bütün dünyanın hayrına 0 

caktır. __./ 
~ 

Bir icra memuru 
tevkif edildi 

dBJ1 
!kinci icra ınemurların ~-

Hüseyin bir kaç gün evyel )lit
ciz için bir borçlunun evıne ~~ 
miş, fakat borçlu 12.5 li~ 0 pŞ" 
borcunu hemen ödediği içındofl' 
rayr almış, haczi yapmadan 
müştilr. 1z.~ İcra memuru Hüseyin~ 
lirayı vezneye yatırma aJcll' 
başka paralarr yemiş, aıae U • 
nm parasını almak üzere xn g.Jl~ 
racaatı üz.erine de iş meyd 
çıkarak yakalanmıştır. . uJlı 

Dün akşam üzeri birinci 5 fi' 
ceza mahkemesinde sorguY~ı'· 
kilen suQlu tevkif edi,!lll d~' 

te~:~u!~~k~ t!~~~ y?/i' 
lacaktır. 

Belediye müfettiş 
alacak ıı· 

Belediye müfettişlik kadı:~ 
daki münhallere yeniden ~Ur· 
mektep mezunları atına upll 
Yal ruz bu mezunların A ~,. 
görmüş olmaları şart ola~k. if-

Bu arada belediye te~ız~liie 
Jeti müdürü Mu;.tafa mufettı~ğlıS 
tayin edilmiş, yerine :ScY rai1' 
tel:>hirhanesi müdürü Dr. 
getirilmiştir. 

Valinin ~etki~I.er!ıct?' 
Vali ve Belediye Reısı D ıcttlıc 

Lutfi Kırdar dün' sabah elet tet' 
idaresine giderek bir rnüdJ~ıcöefı 
kikatta bulunmuştur. ıtğ~ 
sonra da emniyet m~diir 1'-'P' 
gitmiş, buratda da tetkıkler 
mıştır. 

-o-- de 
Beyoğlu Halkeviıı 

konferans ilıS 
d Be'9'" Yann saat 18.30 a. 0 ıw Halkevinde Profesör Ş~ ~~d 

ban tarafından "Yara'' rn 
""; .. '·--ı .. --.. --.:1.,.,.lrtir. 
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il'alib:l!=:•İt 1 Sovyet Rusqa milletler Ce- ( Pra vda) nıo b 
~taturkun yazıl~~- miyetinden çıkarılıyor mu? yazısı? •• 
sını arzu ettıgı 

• 
pıyes 

r Ü~ ,umumi müfettiş Talı. 
h~· {!zerin evvelki gün ölüm 
~ aldığını an, tariıhimizin 

tatlı acr lbir çok hatıralarının 
~Unla ebediyete intikal ettiği. 
ac düşündüm. ~çim ilk haberin 
~-ısından sonra bir daha sızla. 
~ Iiayatınm muhtelif safhala. 
d •:-kendisinden, dinlemek saa. 
~e ermiştim. Öyle tatlı ko. 
~ uş, öyle neşeli anlatmı.ştr, 
aı1_!Ünlerce hatıralarının tesiri 
ı.~da kalmıştım. Tahsin Uzer, 
"'111 manasile bir memleket 
~Uğu idi ve yurt işlerini kendi 
ltı ~atnıdan daha çok sevdiği 
ltlıakkaktr. Belki de yurda sa. 

~et getiren bir hadisenin için. 
dahYaşadığımızdan hatıralarını 
h a neşeli daha nükteli ve da. 
\~esut görünerek anlatmıştı. 
"\Varshan bakır madeninin 

~lı§ırıaya açıldığı bir cumhll.; 
~et bayramı gecesi idi. FabrL 
iriı~Üdürü Naim Kromer'in köş. 
t~de idik. Bütün civar halkı 
;Planmış; dağlar meşalelerle 
~.llanmıştı. Halk eğleniyor, ve 
!'~ b?-yramı candan kutluyordu. 
l'ıı' sın Uzer bu sıralarda geç. 
a~ış günlerin bi7..c hatıralarını 
~ a~ıyordu. Onu toprağa verdi. 
~ ltııı bugün, içimde yer eden 
r~ hatıraların bir tanesini tek. 
~ l' canlandırmak istiyorum. 
dıll.kat hayır; bu öyle bir hatıra. 
la~· ki, hatırlamak, onu vaşa • 
~~I~ek değildir. Bunu, Tahsin 
tı}',, ti dinlerken bile anlamış. 
""·Bana: 
di~ Gazeteci bc:v. çok dikkatle 
~a 1Yorsun .. Belki bir gün işine 

tar .. dediği vakit: 
Jıa' İmkanı yok. demiştim. Bu 
ıı1~1tanız, ancak sizin söylediği. 
~ .t!ibi vazılırsa kıymetlidir. 
l;iı-ll~rn aklımda kalan vakanm 

\rlskeletidir. 
e böyle derken: 
~ ~e olıırdıı Tahsin U1,crin 

•1.:C'dikl<'rini birer birt'r not C
~ ·ll~cvdim .. el ive dilf;Liımıüş -
~trı. ~~1 kn~ 1ı iki'ıycsi. biti~<·e ila7 hu (!~~tgi bır kar. kelıme ılc hem 
,:bııtün büyülemişti. Tahsin 
....:r· 
'u~ Bu vakayı. demişti, Ata. 
t'lt k bana sayısıı defalar tek. 
iıı, ~ttirdi. Hatta derdi ki "Tah. 

bu vakayı Saffet Arıkanla 
~taber bir piyes olarak hazır. 

"-dı da Sahte Prens olacak .. ,. 
laNatürkün bir piyes olmaya 
iti 1"' gördüğü ve ısrarla istedi. 
tı~"akanın ruhu bizzat Tahsin 
~l'di. 

'11· ~nirn aklımda kalan iı:;keleti 
: ~: 1'.~hsin Uz~r Selanikte po_ 
bıu~Udürü iken bir gün İstan. 
t·tı a~ kalkan "Şehzade haz. 
tiıı e~ı ! .. en büyük otellerden bi. 
~ ıı e, ıniyor \'e tabii derhal şeh. 
~ <l.tniri olan Tahsin Bey ha. r?a:. ediliyor. ~chzadc hazret
~!' g-llnlerce kalıvor: muazzam 
r asirnlcr yapılıyor, izaz ve 
, aınaa en küçük bir kusur ya. 
~?nası için elden gelen esir. 
,.1 lYor. Şehzade bir çok kur. 

raj 1klarla şuradan buradan pa. 
~lıar çekiyor. Fakat bir gün 
~ ıı. Sahte olduğu meydana çı. 
11\t· Tahsin Bey. şehzadeyi 
~ba camide bir mcvlfıt esna. 

·ha ensesinden yakaladığı gi. 
"'kın hayret ve dehı;eti için. 

yrkarıp hakkından geliyor. 
"-fra.kanm eski l\faarif Vekili 
Iı\!".t Arıkanı aiakadar eden 
tı·lınc gelince bu sahte şehza. 

tıı, bir gün lzmirde düşman 
~~~U. olarak ele geGmesi ve o 
ıı <ımir bulunan Saffet Be. 
~ \llıri ile de idam edilmesi . 
r~ ~:ıkanın Selanikte bir çok 

~t:'üatr vardır. Bu teferrüat, 
re 1 Şefin piyes olmaya layık 
'l'~ğ.i kadar enteresandır. 
'- sın Uzer: 
~h Sahte prens piyesini yaz_ 
·~tı k düşünmedim değil, fakat 
, ~ . meselesi, demişti. 

t ~kı bir gün yazacaktı. Fa. 
'.1a<1 1 .ıı~a maalesef vakit bula _ 
}~i • olüm kendisinden bir cok 
~ı~i "atan hizmetlerini bekle. 
a.Jdr, bir sırada onu aramızdan 

~---~~~-1i_y_a_~i~A_h_n_ı_c_t~ 
y~ . 

ttıden 1000 lamba 
ll takılacak 

~t ~e~ediye tarafından ıton iki se.
ı/ille tfın.da şehrin muhtelif yer
~ba, 17 50 lamba takılmıştır. 250 
~~tı da bir ay zarfında takıla. 
~,der. l3undan başka 940 sene. 
~.lıı b ıo~o Jamba daha takılması 
~?'rı!a. ltgun belediyede kayma. 
>•~ıların iştirakiyle bir toplantı 

taktır, 

Arjantin hükOmeti bu fikrine bazı 
devletlerin müzaheretini istedi 

JJ.fillcflcr Ccmiııcfi Genel sc1trc. 
teri B. A t'Cnol 

~lonte\ideo, :J (A. A,) _ Uruguay hükümcti, :M:illetlcr Cemiye
tine bir nota vererek, Finlandiyaya yaptığı tecavüzden dolayı, Sov· 
;retler Birliğinin cemiyetten ihracını taleb etmiştir, aksi takdirde U. 
ruguay hükiımeti Milletler Cemiyetinden ayrılacakbr. 

Moskova, Milletler Cemiyetinde 
kendisini temsil · ettirmiyecek 

i ::'\loskoya, 5 (A. A.) - Molotov, Finlandiyanın talebi üzerine 
:Milletler Cemiyeti konseyi toplandrğI takdirde, Cenevredc Sovyct
ler Birliğinin kendisini temsil ettirmiyeccğinden, Milletler Cemiyeti 
genel sekreterini haberdar eylemiştir. 

Molotov, Milletler Cemiyeti genel sekreteri B. Avenol'a verdiği 
cevapta, Sovyetler Birliğinin Finlandiya ile harb halinde olmadığını, 

ı ibilakis iki kanunuevvelde Finlandiya Demokratik Halk Cumhuriye. 
tile bir dostluk ve karşılıklı yardım paktı imzalamış bulunduğunu 

kaydetmiştir. 

Molotov'a göre, Holsli'nin talebi. bu talebin neşri. ve Milletler 
Cemiyeti konseyinin toplantıya daveti, Sovyetler Birliğinin şerefi ile 
telif kabul etmez birer harekettir. 

Finliındiyada müthiş soğuk
•• •• lar hü/,üm surı1gor 

Finler son bir harpde 17 bin esir aldılar 
'. Helsinki, 5 ( A . .:1.) - Ladoga 
gölünün şimali ::arkisinde salmi 
mıntakasında, Finlandiya kıtaları, 
dün oldukça ehemmiyetli bir mu
vaffakıyet kazanmışlardır. Büyük 
ormanda, son derece kütü bir ha
vaqa. bazx harekat yapılmıştır. 

Finlandiya kılalarının, kar üze • 
rindcki sür'alleri, ormanı ve ara
zinin bütün tef erüalım iyice bil. 
mclcri sa~ c~inde Sovyctlcri tuzağa 
dü5ürdükleri söyleniyor. Bu tu -
zak. üstünlüğü adetten ibaret olan 
bir orduyu, bu f aikiyet sebebini 
tamamen kaybettiren bir nevi 
tuzaktır. Çok az tanıdıkları bir 
sahaya girmiş olan Sovyet kıtala. 
n, Finlandiyalılar tarafından ~1 1\:ı 

1

hir çember içine alınmı~lar ve 
1500 esir Yermişlerdir. Kareli 
berzahında Sovyet kıtaları sahil 
boyunca bir kaç kilometre ilerle
mişlerdir. Mamafih bu ilerleme 
ağır de\'am etmektedir. 
FİNLER 17 ntx ESlR ALDILAR 

Stokholın . .j (llususi) - Carelie 
mıntak3:sında Finlandiyalılar, 17 
bin csir almışlardır. Anlaşıldığma 

göre &>\·yet askerleri harbetmeğe 
pek o kadar teşne değillerdir. 

Bundan başka Helsinkid<'n istih. 
bar edildiğine göre Ruslar, Fin-

• ıa.ndiyalıların olduğu gibi bırak. 
makta oldukları kiliseleri ateşe 

1verrnektedirlcr. Ruslar, bilhassa 
ıPetsamo'ya 70 kilometre mesafe -
·de bulunan P<'tchenga kilise ve 
manastrrında yangın çıkarmışlar _ 
arr. 

Stoldıolm, 5 (.\. A.) - Şu şa. 

yam dikkat haber verilmektedir: 
Bir bombardıman tayyarC''Si dün, 
ismi saklı tutulan bir Finlandiya 
limanı üzerinde uçmuştur. Tayya -
re, liman üzerinde mütP.addid daL 
reler çevirmiş ve sonra denize doğ
ru biraz yaklaşarak yüklü bulun. 
duğu bombaları suya bırakmış ve 
çekilip gitmiııtir. 

ALMANYA BiTARAFLl(HNI 
MUHAFAZA EDECEK 

Kopenha~, 5 (A. A.) - Politi. 
~ken gazetesinin Berlin muhabiri, 
~Almanyanın Sovyet - Finlandiya 
lharbinde mutlak bir bitaraflık mu. 
hafaza etmek istediğini yazıyor ve 

~
yor ki: Almanya o acib Finlan
ya halk hükumetini tanımamış, 

dece teşkilini kaydetmekle ikti· 
eylcmi~tir. Almanyanın Finlan. 

\diyadaki Sovyct menfaatlerini mü
\~afaa teklifinde bulunduğu inkar 
~mektedir, 

Riga, 5 (A. A.) - Hclsinkiden 
bildirildiğine güre bugün büyük 
bir hava taarruzuna intizar edil. 

mektedir. Çünkü Finlandiyada mu
kim Almanların tahliyesi için za
ruri olan mütareke müddeti hita_ 
ma ermiştir. 

Finlandiya hükumet erkanının 

kaçmış olduklarına dair Sovyet 
Rusya hariciye nezaretinin tebli
ğinde münderiç olan haber açıkça 
tekzib edilmektedir. Finlandiya bil. 
kfımeti erkanı, payitahtta bulun
makta olup ancak Helt'lipki .YP.df!l 

yeksan edildiği zaman şehri terke
decektir. Öğrenildiğine göre Pet. 
eamo mmlakasında büyük bir mu
harebe olmuştur. Fiı;ılandiyalılar 

ıkutub denizindeki yegane limanla.. 
rmın Sovyetlerin eline düşmesini 
jstememektedirler. 

IIELSL.'"Kt BOŞALTILDI 
Beuı, 5 (A. A.) - Neue Züri

~her Zeitung'un Stokholm muha
birinin bildirdiğine göre, Finlandi. 
ya hükfunetinin lsvcç elçisi vasıta
sile müzakere ihtimalleri etrafın_ 
da yaptığı sondaja Moskova hü
kümetinin menfi cevabı, Finlandi
ya hükumet merkezinin siyasi mah. 
;(illerinde sükunetle karşılanmıştır. 

Geçen gece, Helsinki'nin tahli
yesi bitmiştir. Sovyctlerin zehirli 
gazla bir hücum yapmasından kor. 
kulmaktadrr. 

Bir Sovyct hava filosu, kar fır
tınasına tutularak yolunu kaybet
miş ve yere kapanmıştır. Tayyare. 
!er çok hasara uğramışlardır. 

RETSAMO YANIYOR 
Londra, 5 (A.A.) - HeJsinki, 

den bildirildiğine göre bugün öğ
leye kadar payıtahtın semasında 
hiçbir Sovyı;t tayyaresi görülme· 
miştir. 

Mahdud finlandiya kuvvetleri 
tarafından şiddetle müdafaa edil· 
mekte olan petnamo'yu Finlan<li: 
yalıların, şehirde baştanbaşa yan
gın çıkardrktan sonra terketmii 
oldukları haber verilmektedir. 

Norveç hududundaki samijevi 
ae alevler icindedir. 

Buna mukabil Carelie'de ve 
Lagoda Gölü mıntakasıdda Fin -
landiya kıtaatı kahramanca mu -
kavemet etmektedirJer. 3.000 Rus 
askeri, Lynahamari'de karaya 
çrkmışJar ise de taarruza geçme· 
den evvel takviye kıtaatının gel· 
mesini beklemektedirler. 

Finlandiya hükumeti, İsveç se· 
firi vasıtasilc ihtilafın muslihane 
halli için yapılmış oJan teklifin 
B. Molotov tarafmdan reddedil
mesi keyfiyetini tedkik etmiştir. 

Helsinki tekrar bombardıman 
edilmedi 

Helsinki, 5 (A.A.) - Hava, 
bu~ün de çok fenadır. Büyük kaı:: 

fırtınası hüküm sürmektedir. Pen. 
cerelerinden bakarak bu karı sey. 
reden Helsinkililer "Moskova bu. 
gün de 800 bombaı:'drman tayya. 
resini gönderemiyecek" demek_ 
tedir. 

Filhakika, bu saate kadar ha_ 
va, herhangi bir hava faaliyetine 
müsait değildir. Kar fırtınası bü. 
tün §ark mıntakalan boyunca da 
devam etmektedir. Burada her 
türlü askeri faaliyet durmuştur. 
Kar, taJ1k kapanlarmı ve JAğımla. 
rı o derece mükemmel surette 
gizlemiştir ki, Ruslar, bir adım 
iler]emeğe cesaret edememekte. 
dir. 

Finlandiya genel kurmayının 
bir tebliğine göre, Sovyet alayla. 
rı Ladoga gölünün karşı sahiline 
çekilmiştir: 

Finler, cenup sahil adalannı 
tabliye ettiler 

Londra, 5 ( A.A.) - Londra. 
claki Finlandiya sefareti tebliğ e. 
diyor: 

Ladoga mmtakasında mebzul 
miktarda kar yağmış olduğundan 
askeri vaziyet kat'l surette Fin. 
Jandiyanın lehine olarak inkişaf 
etmektedir. Kızrlordunun ileri 
hareketi ciddi manialara tesadüf 
etmektedir. Kayaklarla müceh. 
hcz olan Finlandiya kıtaatı, Sov. 
yetlerin motörlü kuvvetlerinin 
gayri müsait bir vaziyette bu]un. 
makta oldukları noktalarda sürat. 
le tahaşşüd etmektedirler. 

Dün öğleden sonra Finlandiya. 
lılar mahafilinde Potsamo şehri. 
nin Fin]andiyalılarrn elinde ol. 
duğu teyit edilmekteydi. 

Bundan başka Rusların zaptet. 
miş olduklarım iddia eyledikleri 
cenup sahili adalan, bizzat Fin_ 
Jandiyalılar tarafmdan tahliye e. 
dilmiştir. Çünkü Finlandiyalılar, 
müstahkem olmryan bu mevziler. 
de müdafaada bulunmak isteme. 
mektedirler. 

Finlandiyalılar mahafili, yaL 
nız Carelie berzahında askeri ha. 
rekat mevcut olduğunu kabul et. 
mektedirler. 

Meçhul bir tayyare 
Hamil olduğu bomba

ları şehirlere atacak 
yerde 

denize bıraktı 
Stokholm, 5 (A.A) - Şu şa. 

yanı dikkat haber verilmektedir: 
Bir bombardıman tayyaresi dün, 
ismi saklr tutulan bir Finlandiya 
limanı üzerinde uçmuştur. Tay_ 
yare, Jiman üzerinde müteaddit 
daireler çevirmiş ve sonra !deni
ze doğru biraz uzaklaşarak yük
lü bulunduğu bombalan suya bı
rakmış ve çekilip gitmiştir. 

lsfanbulda 
ajansı mı 

Dün. akşama doğru, gawte. 
miz jdaresine beş on matbu va. 
raka getirip bıraktılar. Ba.'§lık 
yerinde (Deutsche Botschaft _ 
Pressedienst) kelimeleri yazılı 
bir etiket yapıştırılmış. (Prav_ 
da) nm 14 ikinciteşrin 1939 sa. 
yısından tercüme edildiği kaydL 
le uzun bir yazı. Altın.da (D. 
Ossipoff) adı ... 

Bu yazı, daha t:ok (Tan) ar. 
kadaşımızın Rusları memnun 
etmemiş görünen neşriyatına a. 
ittir. 

Tercümenin aslına tam muta. 
bakatı için yalnız üstündeki 
damganın mesuliyet almasını 
kafi görmedik; "hasretini çek. 
tikleri arzulara sonunda kendi. 
leri de inanmaktadırlar.,, gibi 
cümleler var ki manasını cüm. 
leler söylemiyor, siz onlardan 
bir şeyler sezinliyorsunuz. Ma. 
kale ü1.erinde ciddi bir konuş. 
ma aslını kendi gözlerimizle 
gördükten sonra caiz olabilir? 

Sonra 11oskovada çıkan 
Pravda gazetesinin bir Türk ga. 
1 . .etesi ve bir cümlesine göre bir 
kısım Türk gazetesi, hatta bazı 
ifadelerine göre de lstanbulun 
bütün Türk gazeteleri aleyhin. 
de yazdığı bir yazıyı Berlin teş. 
kilatımn 1stanbul ajanları ne. 
diye çoğaltıp öteye beriye dağı. 
tıyor? Sovyetlerin propağanda 
işlerini !stanbuldaki Almanlarla 
birleştirdiklerine ihtimal ''er. 
meyiz; fakat Sovyet matbuatı 
ile Türk matbuatının arasını aç
makta bugünkü harp Almanya
sınm bir faydası olduğuna. ihti. 
mal verilebilir ve bu ihtimalin 
tercüme üzerine müessir olması 
da hatıra gelebilir. Kendi hük. 
mümüzde acele etmek istemi. 
yoruz. 

Şimdilik muhakkak bir cihet 
var: Böyle bir Moskova makale. 
sinin lstanbulda neşri ile Alman 
propagandası kazanmadr, kay .. 
betmedi. $unun için: 

(Tan) b u yazıdan bir Türk, 
bir l stanbu1 gazetesi olarak 
şüphesiz müteessir olmuştur; 
fakat bir tek memnun ve müte. 
şekkir olacak garete gene - bu 
makalenin başlıca kendi aley. 
hinde yazdırıldığı - o gazete oL 
malıdır. 

Bugüne kadar arkad~ımıza 
('.atmak istevenlerin diline dola_ 
dıklarr bir de Sovyet bağlılığı 
idi. Bunu Sovyet Partisinin baş 
gazetesine tekzip ettirmek su. 
retile en büyük müdafaa kuv. 
velini işte gene Almanların e. 
linden almış oluyor. Sevinmek 
hakkıdır. 

John 

bir Alma 
çalışıyor? 

Bize gelince: Biz müte 
Türk \'e İstanbul matb 
hatta bir kısmına bile m· 
cih olsa bu kabil müphe 
ları hem red, hem taslı · 
mekle iktifa edeceğiz. 

Alman propagandası 
vah muharrire !stanbu 
matbuat pazarı olduğunu 
tiyor. Bu muharrire göre 
yenin yeni vaziyE:ti, bir 
( ?) Türk matbuatının bi 
ra, bir şark pazarına inkı 
mesi şeklinde tecelli et 
Öyle bir pa1..ar ki orada 
lar ~atılık bir meta hali 
nulmuştur. Öyle bir p 
doğruluk kaideleri orada 
çıkarılmıştır. Öyle bir p 
orada halk dolandırılmak 

Bu hüküm ister Alma 
Rus kaleminden çıksın, 
reddolunur. İstanbul bir 
şehri ve Türkiye bir A 
devlettir. Burada bir m 
pazarı yok, burada Türk 
yet dostluğunu İstiklal 
Iarının en önde gelen bir 
ti olarak güden bir mill 
süsü var. Ne Türk, ne !s 
matbuatından tekini, delil 
sikasız, isnatlara maruz 
Türk gazetecilerinin izze 
ile oynamaktan ve kulla 
istenilen silahla kendi 
yaralamaktan başka bir 
yet almaz. 

Muharrir Sovyetlerin 
kalmalarından bu Türk 
sini nek öfkelenmiş gös 
tedir. Niçin öfkelensin? B 
harip değiliz ki? ... 

Türk gazetelerinden h 
gi biri bu~nkü harp vaz 
de Sovyetlerin bitaraf ka 
na değil, Sovyetler gi:bi 
kalmrş olan Türkiyenin b 
yetine bakıp ta kendisin 
lcnenler görülmesine kız 
Almanların iki askeri 

fiki, Almanların girişti 
harpte bitaraf olabiliyor 
gilizlerin bir asked mü 
fuıgilizlerin tu tu.;;tuğu 
neden bitaraf kalmanın, 
kalıp harp ateşini tahdit 
\>lmanm takdirini kazana 

Biz Türk ga7..eteleri, 
leri yalnız bitaraf bilmi 
daha ileri giderek bitar 
maları lazım geldiğinin 
lerini bile pek iyi anlamı 
~st komşumuzun bugün 
dı hareket serbestisinin y 
cısr, Almanlarla !ngiliz ve 
srzların biribirlerinin yaka 
s~ıhp kalmalarında Sovy 
bıtaraf durmasr değil mi 

Sim on 
Fransız radyoları tarafından neşredilen 

mühim bir nutuk söyledi 

«Harbi beraber kazanacağız 
devamlı blr sulh temeli atacağ 

Johıı Simon 

Paris, 5 (A. A.) _ Elycvm 
Fransada bulunan ve Paul Ray
naude ile görüşen Sir John Simon, 
dün bütün Fransız radyoları tara. 
fından neşredilen bir nutuk söyle
miştir. 

Scyahatinlıı maksadı Fransa ile 
İngiltere arasındaki iktısadi Ye ma
li elbirliğini tamamlamak olduğu • 
ııu söyledikten sonra Daladier'nin 
geniş görüşünü takdirle yadedcn 
İngiliz nazırı düşmam yenmek hu
susundaki müşterek maksada go • 
ç:erek demiştir ki· 

' "-Ecnebi memleketlerdcl 
ilıim miktarda ham madde v~ 
yare satınalmak mecburiye 
kaldık. Bu acil ihtiyaçları ten 
dcbilmck için ithalatmırzı ço~ 
di surette murakabe etmek 
retinde bulunuyoruz. llk düş 
miz bunun Fransa için müşl 
mucib olmama.sına imkan nisl 
de çalışmaktır.,, 

Sir Jolın Simon bundan ı 

Londrada Paul Raynaud ile 
lan son göi1.işmelcri hatrrlatm 
mevcut karşılrkh anlayışı tel 
ettirdikten sonra iktısad1 ve 
meselelerin her Fransız erke 
her Fransız kadını tarafından 
fcdllen gayretin ancak bir d 
teşkil ettiğini söylemiş ve ı 

ı;anın beş milyon askeri nasıl 
ferbcr ettiğini sitayişle anlat 
tan sonra seferber edilen bu 
dm 3,5 milyonunun bilfiil sila 
tında bulunduğunu izah ile l 
vatandaşlarının ~ükranlarını 
eylemiştir. 1ngiliz nazın bunu 
teakip lngifü: milletinin Fran 
müzahereti teminatını tekrarh 
tır. Sir John Simon, bütün J 

(Devamı 5 ine: 
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Aynı şekildeki salonlarda ne 
kadar ayrı mukadderatlar çarpı
:yordu. 

Genç kı7., Titoya yol gösteri. 
} or; cı1teresan bulduğu her has- ı 
ıanın karyolası önünae durarak 
ırnllandıgı metodları ve yeni kür 
ekillerin1 izah cdiyoı :.lu. 

Cerrahi kısmında, cther ve iot 
kokuları içinde bir hemşire, in. 
ıeycn bir hastayı şu sözlerle te. 
:.cllı ediyordu: 

- Duşüniın ki, bir ayagınız 
c nncttc bulunuyor; ve pek ya. 
kıncla siz de butün vücudunuzla 
ayagın.za ulaşmış olacaksınız. 

Başka bir odaya geçtiler. 
Sessiz hemşireler, beyaz ön _ 

li.ıkler. buzlu camii büyük pen • 
cerelcr ... 

olü odasında, küçük alçak bir 
karvolada, ma:ialyaları • serpuş 
ve kılıcı ile bir miralayın cesedi 
yatıyordu. Tito gülerek: 

- Yatak iızerinde şapka fela. 
ket geticir derler. 

Dedi. 
- Artık öldii, ona ne felaket 

gelebHir ki? 
- Jforthyabilir ... 
Bundan sonra amfiteatr'a gir. 

diler. Birkaç sene evvel Tito da 
bu yuvarlak sıraların üzerinde 
oturmuştu. 

- Hatırlıyor musunuz? diye 
kadın doktor söze başladı: Daima 
bu tarafta otururdun; ben şura. 
ya, siz buraya ... 

Bir merdiven çıktılar, başka 
salonları gezdiler, bazı aletleri iş. 
lcttiler · ondan sonra laboratuva. 
ra girdiler. 

Büyük bir camekanlı dolapta, 
içinde muhtelif zamanlarda alın. 
mış ceninler sıralanmış duruyor. 
!ardı. Uç aylık, dört, beş, altı, 
yedi aylık ceninler muhtelif ka. 
vanozlara konulmuş idiler ... Bir
çoklarının göbegi bile kesilme -
miı. barsak gibi bağlanmış, hat. 
tl bazısı saç gibi örülmüştü. Di. 
r,~rJcri ise müstehzi bir mana ile 

1,.rini buruşturmuşlardr. Fa. 
k.,. hepsi de mütebessim bir çeh. 
re ile küçük, teşekkül etmemiş 
e1lcrini burunlarına doğru kal. 
dırmışlar, sanki kendilerini pen. 
çesi:'ıe almaga muvaffak olama. 
yan hayat ile egleniyorlardı. 

Hemen yanındaki salonda ca. 
mekanlar ile içinde ağızları be. 
yaz 'Pamuk ka~nmış küçük tüp
ler bulunuyordu .. 

- Bunlar serumlar için hazır. 
Janan mikroplar mı? 

- Evet, diye genç kız tasdik 
etti ... i'te difteri, utürrec, kızıl, 
tifo mikropları. 

Ve kız bu sözleri söylerken e. 
liyle de teker teker üzcrlerine 
mavi etiketler yapıştırılmış tüp. 
]eri işaret ediyordu. 

Doktor kadın bakterilerin mik. 
roskop altında tetkiki için nasıl 
bovanması lazım geldiğini anla. 
tırken, beyaz gömlekli büyük a. 
yaklr bir adam meydana çıktı. Bu 
zatın geçtiğini gören kadın dok. 
tor derhal seslendi: 

- Doktor! 
V c Ti toyu tüplerin önünde yal. 

nız bırakarak uzaklaştı. 
- Doktor .. Anatomi enstitü. 

ıünckn telefon ettiler; bir kadın 
cesedi istiyorlar. hatta kabilse 
genç olsun, dediler. 

Kısa Lir düşünceden sonra dok. 
tor şoyle cevap verdi: 

- Şimdilik elimde lıir şey yok. 
Fakat nihayet bu akşam bir tane 
uydurmak kabil olur. Kadın ele. 
miştiniz değil mi? Bende esasen 
olan da o ... Profesöre telefon e. 
din ve arzusunu akşama doğru 
yerine getirebileceğimi söyleyin. 

V c yanındaki odaya geçti. 
Tito bu kısa görüşmeden isti. 

fade ederek sarı etiketli bir tüpü 
alarak alelacele cebine yerleştir. 
meğe muvaffak olmuştu. 

Bir müddet daha hastahande 
kaldı, güzel rehberinin verdiği 
izahatı dalgın ve sabırsız bir hal. 
de dinledi. 

Hastahaneden çıkar cıkmaz a. 
lelaccle evine döndii. Avucunun 
icinde kiicük cam tiipii b:iyiik bir 
kıskanrlıkla sıkıyordu. 

- Tito, Tito! Tito lıasillcri ! .. 
Bunun hepsirıi iceccğim .. Ölüme 
gıdiyorıım. İşte benim aradığım 
ölüm şekli .. Eğer muka:1derat öl. 
mek değilse, hastalığımı trdavi. 
ye muktedir bir doktor rönderir. 

Ve elindeki tüpte bulunan a. 
«ır mııyii salladı. çalkaladı. hep. 
sini bir bardaga boşalttı: bir ham 
lede içti .. Lezzeti biraz buruk ve 
ekşice idi: 

- Lezzeti de pek fena degil. 
miş. dedi. 

V c bunun üzerine bir kadeh 
konyak çekti. 

Cebinden, çantasının içinden 
Modun çırılçıplak resmini çıkar. 
dı; cmu uzun uzun seyretti. Son. 
ra masanın üzerine büvük bir 
sayfa kağıt çıkardı: şunİarı yaz. 
mağ'a başladı: 

"Kendimi öldfa·üyorum, çünkü 
artık yaşamaktan usandım.. Yir. 
mi sekiz yatrna gelmiı olan her 
zeki insanın yapması lazım olan 
da budur. 

Cesedim defnolunurken papas. 
lann bulunmasını istemiyorum. 
Fakat cenazede papaslilr ölüler • 
den ziyade diriler için hazır bu • 
lunduklarından lüzum görüldüğü 
kadarının hazırlanmasında b:r 
mahzur &Örmüyorum. Bütün din. 
lcrin vekilleripe kar•ı büyük bir 
sempati sah~biyim. Çünkü bunlar 
ya kötü bir itikada sahiptirler.Jci,. 
bu takdirde herkesin sevgi ve 
hi:r.ınetini kazanmıt demektirler; 
yahut koyu bir itikat sahibidirler 
ki, bu takdirde de daha ziyade 
ıayanı hünnettirler. 

Ben, tabuta ye,il pijamam ile 
ve ellerim cebimde olarak yatrrıL 
mama İstiyorum. 

Yakılmak arzuıunda bulunuyo. 
rum .• 

Yalaldıktan sonra küllerim ev. 
velcc b?r antikacıdan alc1.ığım iki 
kürrevi buhurdanlığa konacak, 
biri benim hatıramı anması için 
Nocera, diğeri de ı'1atmazel Mod 
Fa'bry tarafından muhnfaza olu. 
nacak. 

Bundan maada Noceraya da 
bütün elbiıe ve kitaplanmı bıra. 
kıyorum. Rahip dostuma gümüş 
mihrap kandilini, Madlen Panar. 
diye birkaç tane elmas11111 bırakı. 
yorum. 

Nihayet biriktinnit olduium 
be, on parayı da himayei hayva. 
nat cemiyetine terkediyorurn." 

(Dahn ,.,.,., 

Büvük Zabıta ltii'omanı 

Sinek Beyi 
----------------------------- 24 .Ameliye oldukça uzun 1 bulunacaktım .. 
~ürdil, fakat nihayet işlerinde Diye mukabele etti. 
muvaffak oldular ve hiç bir in. Ve artık tehlike kalmadığını 
fili.k olmadı. Zannolunduğu gibi öğrenen halk kUçUk grupa doğ. 
kua dinamitli değildi. ru koşarak belediye reisi ha. 

Bu teşhisten sonra deliği bil. kim ve diğer zevatla birlikte Ni. 
yültmei.te hiç tir ma1ızur gör. se müteveccihen hareket ediyor. 
mediler VP kısa bir zaman son. du. 
ra kaıııa ıçlr.dt h.ılunanları dışa. Ertesi giin yani l temmuz ta
rıya çıkarmaifa muvaffak oldu. rihinde Cros.de.Gagncs beledi. 
far. Bunlar g';rünüşte pek sağ. ye reisi hfüii ka1 .. aya avdet et. 
lıı.m olan iki Uç Jriicük c:elik ka_ 1 mcmişti. Fakat ne muavini ne 
sadın iharetti.. Tahkikat haki. de ailesi en ufak bir endişe bile 
mi bunları r.ı;madı.. Hepsini duymuyorlardı. 
reenıf mühürle mühiirledi ve bir Fakat o gün sabahleyin bizzat 
1..abıt tanzim ettikten sonra k"n- Nis tahkikat hakimini ~etiren 
d~i de imzasını kovdu ve be. bir otomobil meydana <;ıkınca 
lediye l'e'i!i jl(' iı,<;ilere de imza. işin rengi değişti .. O da derhal 
lattı. belediye reisini sordu .. Ve bir 

Bıl,uldan sonra bir otomobile giln evvel gecmiş olan vakalar 
biııdHer, kasa.cıkları da yanla. kendisine hikive olunduğu za. 
nrı.a almışlardı. man hakiki hakimin ren~! attı 

Belediye reisi bizzat Nise ka. ve hiddetle kollarını gökyüzüne 
du Mndine refakat etmek iste. kaldırarak: 
rli. Hlkim tehMailm ederek: - Bir kere daha bizi aldat . 
~ini tahkikat hlkimine bildir. tıla.r .. diy~ hiddeti~ bağırdı. Bu 

- Ben <le sizden bu ricada hakim, bu polis komiseri hepsi 
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ALEMDAR sinema~ında 
Günahkar Melek 
Arizona Kaplanı 

de Sinek Beyinin yardımcıları. 
unların adamları. 

Ve bir kaç saat sonra zavallr 
belediye reisini yüzü gözü kan 
içinde ve her yanı iplerle sıkı sı. 
kı sarılmış bir halde ka.zava bir 
kaç kilometre n•H!afede bir hen. 
değin içinde buldukları zaman 
\'aziyet büsbiltUn aydınlandı. 

Daha yola çıkar çıkmaz za.. 
\'allı belediye reisi derhal taar. 
ı uza uğramı1' ve yarı bay~rn bir 
hale getirildikten sonra iplerle 
~ıkı sıkı bağlandıktan sonra bir 
kenara atılmıştı. 

Ve zavallının ceplerinin birin. 
de meşum kart bulunuyordu, 

Tade ve ailcaiui tamamen öl. 
rliirdüktf'n ~nra haydutlar e~ 
nırlantala.rı ele ~eçinneğe mu. 
\'a ffak olmuşlardı. 

Artık Sinek &yinin 1.aferi ta.. 
mamdı. 

ikinci k11un 

ROLANDIN lZDlV ACI 

I 

BOYÜK lÇTlMA 

Mikael bunların kaçakçı olduk. , ramla Süveyş kanalı hisse senet. 
l;ırını heme:ı anlamıştı. Hatta an. !erini almış olaydım pek çok ka. 
ladıgrnı anlatmak için gülerek ,u nal §irketi ne para kırıyor? .. . 
cevabı vermişti: na !şirketi ne para krrıyor? .. . 

- Halbuki top tüfek de bizim Mikael yanındaki adamın yü. 
için bir ilaçtır. Bizi ölümden an. zünc baktı. 
cak onlar kurtarabilir. Ne diye Branlcy devam etti: 
bu ilacın yurdumuza girmesine - On aydanberi kanaldan ay. 
engel olmağa çabalıyorlar?... da en az yüz yirmi İtalyan gemi. 

iki Avrupalı bu zeki delikanlı. si geçiyor. Bunların Eritreye ta. 
nın ellerim candan sıkmışlardı. şıdığı asker iki yüz beş bin kişi. 
Birisi dedi ki: dir. İtalya hükümeti kanal ida. 

- Bravo!... Sizin Milletler Cc. resine gemiler için ton başına ye. 
miyetindeki avukatınıza bunu hc- ı' di buc;uk ve asker için adam başı. 
men bildirmeliyiz. Cibutide güm. na on beş ,mn veriyor. Kücük 
rük memurunun kulağına da fı. bir hesap yapalım. En aşa~ı he. 
sıldayahm mı? ... Çünkü vapurun sapla yirmi beş milyon tnıiliz 
a:ıbarır :.la bu iliiçtan üç yüz san. lirası ediyor. Diğer masrafları 
C::ık var!... da buma ıörc ölçersek simdidcn 

Mikaelin gözleri parlamıştı. milvarr bulur. Bazı budalalar 
Fakat aynı zamanda bir üzün. hala İtalyanın Habeslcre harp aç. 

tü ve acı rluyuyordu: mıyaca<:"ına inanrvorlar. Bir dev. 
- Kimbilir, belki de bu silah let bu kadar masrafı yaptıktan 

fabrikatörleri, mallarını satmak. sonra yalnız hava alma'da kalır 
bizim sem altınlarımızı da elimiz. mı? Hem de Eri trenin kötü hava. 
den almak için İtalyayı k~kırtı. sını .... 
yorlar... Mikacl önce aldırmadı~ı halde 

insanların, lıiribirinin leşlerini simdi bu sözleri büyük bir dik. 
yiyen canavarlardan ne farkları katle dinlemeğe başlamıştı. 
var?... 'B.ı İngiliz kurdu da kaptan 

(Mareşal Jofr) rıhtıma pala. Co.,ston P-il:.i konuşuyordu. 
mar atarken onun yanıbaşındaki Öyle ki Habeş delikanlısının. 
bir ltalya:ı vapuru da ayrılmak harp olmıyacağına dair kafasının 
üzereydi. Onun ardından diğerle. bir köşesin:le kalan en küçük Ü. 
rinin de palamarları cöıerek de. m:t de can çekişiyordu. 
mir alacakları ve kanala girecek. Yukarı cıkmışlı:rdı. Peter Ku. 
!eri anlaşılıyordu. j rasr.i İtalv~n gemi!'!iııin yukarı • il 

Mikacl bu vapurun baş iskele 1 dan aşağıya kuş h2.kışı denecek 
omuzluğunda şu yazıyı okudu: l şeki!tl: ç:ck iyi görünen güverte. 
Biankomano. sini iş:ıret derek: 1 

PC"k çoğu sarışın olan asker ve - Kara gömlekliler iskambil I 
karagömlekli delikanlılar geminin oynayorlar ... 
parmaklıklarına abanmışlar. boş Dedi. 
gözlerle rıhtımdaki kalahahğa, Bunlar, gönüllü oldukları ıçın 
şehre ve şuraya buraya bakıyor. asker elbiseli olanlardan daha 
!ardı. Yüzlerinde sonu bilinmi. din; ve neşeli idiler. Branley ila. 
yen bir maceraya siiriiklenenlerin ve et ti: 
hali okunuyordu. Fakat içlerin. - i~Jer:r.de HaLeş harbini iıı. 
de şen görünenler vardı: diğerle. kamlıil oyunu ka'-lar kolay sanan. 
ri de onlar gibi olmak için ken. tar ·fa Vill dır ... 
dilerini zorluyorlardı. Mi~.~el i;Üvcrtedeki asker ka. 

Bunların çoğu traş bile olma. la~alı~ma ~öyle bakıp geçmiş, ba. 
mışlardı: sanşın olduklarına gö. kışlaı ını d~ha' ziyade birinci mev. 
re İtalyanın en güzel ve zengin ki gü·11~rteye çevirmişti. 
yeri olan Lombardiya köylerin. Oraci:ıki zabitler ve aralarında. 
den toplanmışlardı. ki iki kaJm, hasır koltuklara ve. 

İi_lcrinde kızıl saçlı olanlar da ya portatif ıe~donılara oturmuı-
görlUüyô1au. lar. konuıuyorlardı. 

Geminin birinci mevki ve lüks 1 Bµ ,,~~rimlarçl~I'\ biri~i otµz P""i 
kamaraları önünde. onların gü • kırk yaşlarında ve esmerdi. 
vertelerinde yÜksek ve kiıçük de. Mikacl onu ilk bakışta Elisuya 
receli zabitler ode vardı. Bunla. benzetmiş ve o olmadığını da he. 
rın aralarında kadınlar ve bir iki mrn anlamıştı. 
çocuk da bulunuyordu. Mikael 1 Vapur son palamarı da alarak 
oradaki gcn-ç kadınlara bakarak rıhtımdan ayrılmak üzere l. Ju. 
Elis.savı hatırladı. O da belki nuyodu. . 
böyle bir vapurla Eritreye git - ı Küpeşteye dayanan askerler 
mişti, yahut gidecekti. Çünkü şapkalarını rrht1ma doğru salla. 
Matanyo Habeşlere karşı açılan ı yorlardı. 
bir savaşta en başa geçmek için Rıhtımın parmaklıkları ardın • 
can atacaktı. da yetmi§. seksen kitilik bir ka • 

Branley Habeş delikanlısının !abalık toplanm11tr. Bunların ço . 
koluna girdi: ğunun 1a İtalyan oldukları anla. 

- Haydi üst güverteye çrka. şılıyordu. 
Jım. Biankomano'nun içini de gö. Mikacl esmer kadına bir defa 
rebiliriz. Bakalım aıkcrciklerin daha baktı. 
oturanları ne yapıyorlar?.. Bu sırada onun arka tarafın • 

Dedi. daki kamaranın köşesinden bir 
Sahiden Fransız vapuru İtal • :nbit çıktı. Bu, faşist gönüllüleri. 

yan vapurundan daha yüksekti. ne mahsus elbiseyi giymişti. 
Sandalların bağlı olduğu. en üst Zabi~ler ayağa kalktılar ve ona 
güverteden onun her tarafı çok yer verdiler: 
iyi görülecekti. - Buyurun miralay! ... 

Yiirü::lüler. - Yok ... Oturmıyacatım. Çok 
Branlcy anlatıyordu: şükür gidiyoruz. Bövle zamanlar. 
- Çok büyük bir fırsat kaçır. da oturulur mu? Şehri son defa 

dım. Sekiz on ay önce bütün pa. görmek :iaha iyi değil mi? 

demir parmaklıklı ve tueladan 
dı ve <lenizden vola ı:ıkan tepe. yapılmı& kapısı açık bir villanın 
dğe tırmanmağa başladı. Her önünde durdu. ~\.1e<;hul adam o. 
taraf tenha idi .. Mc~hul adam ı tomobilden indi ve eve girdi.. 
yolun iizcrindc sol t~rafa tctt'<Lcı Eneln kendisini dar bir antre. 
\'e endişe ile bakıyordu. de buldu, burası 11:ayet hafif zi. 
Asağıdan sııhild<'n doğru bir ya veren bir kandil ile aydınlan7 

motör ~si ~eldi .. Adam dizleri mıştı. Camlar çok koyu mavı 
üzerinde doğruldu. Şosevi tet. renkte olduğu i<;in dı.,arıva ışık 
kik etti: sızmasına imkan yoktu .. Odaya 

_ Nihayet Çok şükür.. ~sr~rcnsdz bir loşluk h~kdim.di. 
Decr .. Bu klktik antrede varım aıre 

Isık;~rı l'löndürülmÜ!j bir oto. şeklinde ınralanmuı dört ka.pı 11:ö. 
mobil vokıışu tırmanıyordu. Bir 7.e çarpıyordu. Meçhul adam 
funda!İk arkasınıt yatarak oto. bunla:ı teker ~f'ker ~rladı .. An. 
mobilin kendi hizasına kadar cak hı;, tanesı t_:ızyıke mukave. 
gelmesini bekledi.. Otomobil ay. met ~oeteremedı. K~pı açıldı .. 
m seviveye ~eldiği zaman dur. Meçhul adam bu eıekılde. ta.ma.. 
du .. Kullanan adam iiç kere ha. men çn'!lak ve bomboş bır oda. 
fif hafif komavı <;aldı. Bu f'v. ya ~eçtı .. 'b' · ek'lde.. 
\'Clce k;ırarlaştrrılmış olan İ!Ja. Antre. e-ı ! yıne :ıynı l$ ı . 
retti. Bekleyen Adam bir par. esrarenı-ız hır kandıl va.a~aaıle 
mağını ağzına 2'Ötürerek otomo. aydmlatılmıt ola.n ,l>ı;ı kUçUk o. 
bile vakla.ştı. Şoför de otomobil. d~da etya olar&k. ıkı ~dalya, 
den a!:ıahva inmia ve elinin bir hır portma1:1to. hır ~~va~. ve 
parmağını aizı Ur.erine J!Ötür. tahtada~ b.ır koltuk ~rıne a.. 
milştü. Anlasmı•lardı.. Şoför tılmış tnmsıyah bUvUk bır man. 
kapıvı açtı. M~ul adam oto. ~. bul~nuvordu. ~~ gave~ bU. 

· · · 1 vuk bır manto ıdı. behnden 
mobıle ~ındı ~·e tekrar aynı yo - bejlanmış küçük Sinek Beyle-
dan aea~va merek şehnn yolu. .1 .. 1 .. k difede b" k w 

Deniz fena idi. Rüzıir ~ddet. nu tuttular .. Sehir ve civarında n e sus u a n ır ~ı 
le esiyor, fırtınalar yaratıyor. otomobil belki on kere dol8"ıp da ~ardı. Mantonun tam ~öfB\t. 
du. Gökyüzünde bir tek yıldız izini kavbettirdikten sonra bu ne ısabet eden ~ıa:_n~da l'ı'ivt~k 
bile yoktu .. Ufukta Nia şehrinin kere Nisten çrkarak Cimiez yo. ve san renkte bır T' harfi rö. 
ışıkları ve sahil<' konmuş olan !unu tuttu \'e bir müddfrt. ıııonrıı. ze çarpıyordu. Omuzu.na doğru 
fenerler görUnilyordu J ha.ricen hj~ te lüks görünmeyen (Dalıa oor) 

J~smer kadına döndü: 
- Ha..,di kalksana Mariya ... 

,, • ' · ra 
- Dizlerim ağrıyor 1 Benı • 

hat bırak... ~i 
Yorgun ve hastalıklı bir -' 

vardı. )fa 
Mikael miralayın ağzından 

11 riya sözünü duyduğu zaı11• 
kücük bir ümide kapıldı. 11 

::.._ Yoksa bu sahiden Elissa111 

annesi mi? Eğer öyle ise ,u 111ir•· 
lay da... . _.ı 

Fakat, o kadar uzak bir ihtııtır 
idı ki . ?d"' 

ltalyan kadınları arasında 1 
riya adında olanlar her halde yıı 
bin kadar sayılabilirdi. 

Fakat miralay birdenbire ,er• 
du: 

- Elissa nerede? .. Nerede; 
yaramaz?... Yine kamarası 't. 
mı? Hasta olacak ... Leoııino. ı~ 
onu buraya çağır .. Emrediyoru ~ 

M ülazim Leosino hemen uı• 
!aştı. it• 

Bir dakika sonra miralayın çı 
'fığı köşeden Eliua göründü. ~ 

Mikael onun adını duyu 
şüpheleri çoğalmıştı. . a• 

Fakat buna rağmen Ehssl dl 
dında binlerce kız olacağını 
kabul etmek lazımdı. 

Elissa ... işte o... . O 
Miralay ona doğru yürüdll· r'

nu koluyla omuzlarından 5' 
rak küpeşteye yürüttü: 

1 
r 

- Bak ... Ne bambaşka yer~'' 
Şimdi kanala gireceğiz... Bur'I,. 
görülecek şeylerdir. Böyle ;,. 
manda insan hiç kamarasına 
panır mı?. .. . e• 

Mikael yü;~ünde büyük bır ı:sııcı· 
rak ve sevinçle genç kıza ba 
yordu. 

Dili tutulmuş gibiydi. :!Jt1 
Şu anda ona hiç olmazsa a cJ. 

haykıramadığrna, göz ı:öıe !,.ı 
mek için bir şey yapamadı•· 
çok üzülüyordu. dı 

Demek ki oturan esmer 1'3 bl" 
onun annesi, bu miralay da bJ 
sı Matanyo idiler. 

O da Eritrcyc gidiyordu. ı,:t 
Delikanlı bundan büyiık 

haz duyuyordu. 
Biril?irlcrinc yaklaşıyorlard~ 
Fakat bu haz uzun sürrtl 

çün°kü ne ıekilde ve ne }artlll~iJ 
ç_inlle yakrnla~tıklarını dü~11 
yordu·. r-

Elissa rıhtıma bakıyordu; 

zü solgundu. ~· 
İtalyan vapuru rıhtımdan °!ıııı

ıa,tıkça sanki Mikaelin de k f 
ni göğsün:len çekip götürUY0 

du. def' 
Ah, bir defa baksa.. Bi~ ·tıtf• 

bakışsalar ... Hiç olmazsa bı~1,.. !erinin nerelere gittiklerini bl 
Jer... d'. 

Branlcy ile arkadaıı Jima!lal•. 
ki başka vapurlara, şehrin k 
balığına göz gezdiriyorlardı. ) 

fDaha~ 

• VAK/ 1 
1 f 

(;n7.elede çıkan bulıın y•'d 
resimlerin hukuku mıhfUS 

AHO:''F TAIUFt:~I 1" 
llnnltlitl """'~ ıruıdı dtııfl 

Aylık Uö I~ jf• 
8 aylık 260 <tS6 " 
6 aJlık 47~ 890 " 
1 yıllık uoo 1800 .. 

1 arı leden Balkan BırUlf~ 
ın da otuı kcrus dOsOIOr. "1" 
bırhlıne atrmiyen yerle,..dl~lf• 
\Pimi'< """' ktırUS 11mme ffJI .. 

.\bone kıydını bildiren ~ 
tup •e lelıral Ocretlol. :. tJI 
oarı,.ının tıoı;ta •eya ball oı• 
vollama ücretini idare kendi 
rıne ılır. tel 
•n.ı.,..,,.."ı., .,,..._ ... ,..C"•n ... rt Jff 
dndr \'AKITa abone 1-: 
~rl.rtoııı f1e0iştlrme Ocrfl 

2.; kuruştur. 
ı ı. • ~ t'CRETLEit1 il' 

l'icır~t lllnlar1nın ,.atldlrİ•,.. 
tın ~nıtın ttibıren nan "at ~1: 
rındıı 40: le uvfıl•rd• 1_. 
rus: dördOneO ııayf•d• 1:

1
d, : 

•• Ocnnt'Odr 2: birine ttıt• 
h•~hk .. nı kesmece 6 ll'tu.,• 

BılyQk, co1ı: dnımJı. ;•·;~ 
renkli ilin "erenlere •{'tıJll!" 
lndlrmt>lrr yapılır. Aellft ..,,,tot'• 
rın ~an tim ııtıtırı 30 kıt•~ .. 

• • •• 
Tirart \fatıı .. ettr 01111'1 

Kü(iilr fllnlar eı 

Rlr dtfı SO. iki det•;~~~ 
~~::~ e~0odt~ı::ı~:.1 tc >. 
llAn ""rcnleıin bir cfeF•fıao~ 
•adwr. Dl\rl atın •K•d 110 ,.. f11Ja satırlın brs kurut 
'8 p ed 111 r. ol!'!,,1' 

\'alut hem doı1rudıa b~ ~ 
lrıdt fdıre 7mnıfe. ,_

1 
'{or;t: 

ıra,. C8dd-..fnde Vaıu 11'~ 
ılhnd• KEMALEDOfl'l ··~ 
flAn BOro~ıı •ll:rlr flA.d ~,_~ 
•""'" 'nn "n"''" ,.,,,.,,. "" 



ovqet ordusu ağırl 
zayiat veriyor 

~ki. IS (A.A.) - Rea. at ıudur ki, itveç hareketi kısa 
~ldlrlldlllııe göre, Aland bir zaman içinde pek muayyen ve 

ııın bltaraflıfını mUda· çok enerjik bir hattı hareket itti. 
ltlıı 1931 mukaveletl mu· baz etmediii takdirtie İsveçin 

mezk6r adaların etra. dünyadaki prettiji tamir kabul 
e.,.~1D dökUlmüttUr. etmez bir surette boıqlauktır. 
~ a (A.A..) - Flnlandi· 80 Tanan tahrip e4liltli 

Non·eçte Soanvik'e ge- Stoldıolm, 5 (A.)A.) - tsveç 
l'lıııandiyalı mültecilerin gazetelerine Finlandiyadan ge~n 
tına göre Nikel merke- gayri resmi haberlere &öre 200 
8almljaervi atef içinde· Rus paraıütçüail Salıni fimalinde 

'ta, Svaııvlk'ten de duman Finlandiyalılar tarafından muha. 
rının görUlmesl bu ha. aara edilmi§ bulunmaktadır. 

.._ te11ı eylemektedir. Finlandiya tayyarelerinin Mur. 
:""lllun haricinde Finlandl· manak'a yaptıklan hücumlar ne. 

tlmaı cepheal sUkünetıe ticcsinde 60 Sovyet tayyaresinin 
r. Maamafih Sovyetle· tahrip edildiği söyleniyor. 
ahamari'ye yeni asker Sovyet neferleri üç sün 

lh haber alınmıştır. 7emelc yememifler 
rın her an yeni hareket- Stokholm, 5 (A.A.) - Buraya 
buıunmaları bekleniyor. gelen haberlere göre, Finlandiya. 

•ıı..~-e1eıt W.a tebk'ler Jdaı fimeldc iki miidaf11 battı 
&""lllllllllh11r1_ 5 (~) -J'lnlaa. ricuda ıedımitJerdir. BmlJanll 

cenup telıirlertnln :ra. biri Petaamo civarında diğeri de 
1 hıkl, VlUpurl ve Kotta· Nikel rmden taterkezl olan Ealin. 
t&hll7esl lfl bltama e,. jlıeni'dedir. lovyetlcı buraya 

Pa11talat, tlm4l iMiZ bir yeniden uker çık&llıılf oldu& 
• .Ukerl mallafilde ta· rllldaaı biı tumau iDtu.u olua

... ~...._uı ••ilam bazı mnıt.a- mekW'ır. &cwyetlerin Pctamo 
da. blJhassa Carelle'de şimalinde bir kruvazörleri ile iki 
lletre)'l geçen karların deestroyerleri bulunmaktadır. 
lbtktarda yağması, Fin. Petaamoda alınan So.yet esir. 

ıaıııaruı müdafaalarını leri üç ıündenberl Sovyet kıtaa. 
lftlrmı,tır. ÇtınkU Sov· tının yemek yemediğini .aylemit· 
tanklannın hareketleri, lerdir. 
~sekteye utramıştır. Lonilra, 5 (A.A.) - Reuter 
a.!..~ alır •Jlat verdi ajaumm Londradald iyi malt1. 
~ a (A.A.) - Ftnlan- mat alan kveç mahafilinden 
'11ıumt kara~bından ıe- öfrendiğine göre, mu.tacellyet 
"herler Ruıların dun Sal· halinde t.veçteki bilyllk tehirler 
\Gıgeılnde cereyan eden halkınm tahliyesi içln tedbirler 
l'ebelerde ağır hezimete alınmaktadır. 
tlı:Iannı blldlrmektdfr. 081o Unlversiteslndeki 
~k bu bölgede, gerekse nöma)'lfler 
lt körfezinde Finlandiya Oslo, 5 ( A.A.) - Bini milte. 

1 tı sahtıe doğru Uertemllf. cavlz talebe, Oslo Universltesin. 
). I'. de bolıtevizm aleyhinde bir nU. 
~ora &öndertlen Fin mayiş yanmışlardır. Bu talebe. 
n... takviye kıtaatı nin ekserisinin 10Syallet olduk
:-o, S ( A.A.) - Kirkenes'. lan trörU.lmttştllr. Bir çok pro. 
~haberlere göre. Fin. fel!IÖrler, aöz alarak Sovvet Rus. 

ar Petsamo civannda- yaya ,ıddetıe hUcwn etmltler 
~lnıtjearvi nikel madenle. ve Finlandiya - RUIYa lhtUA • 
~uma btıytlk takviye fmda bitaraf kalmumm Nor-
1~ '6ndermjşlerdlr. Bu tak veç için tehlikeli olacafmı, ~ 

~Jarı, ga;:et iyi ~~biz kil yakı~. bir ~manda Noıy~ın 
• bin ki§ıden mürek. de tecawze ~amumın ihU • 

~· mel harlolde cıı ....... ..,. 
~ 5 (A.A.) - Helsinki. mifılerdir. . 
~n haberlere göre, kor. Talebe, muha.:1P Finlandiyalı 

tikin bUyilk bir kısmı ve ~rk~aşla~a bı~ tesanUt mesa. 
)'aba.ncı e;azeteciler, Hel. JI gondermışlerdır. 

30 kilometre ınetafede HiIAnodakl Tezahürat 
l' ' §ehrine na.k1etmişler. Boma. 6 (A.A.) - DUn ak-
~ .m Milanoda SovyetJer aJey • 
~ gençler Fin ordU8una hine teahUrler vaı>JlmJŞbr. Bin. 

tt •• _hiZmete kOfUror terce faıdet cencl. eDflrinde ttaı. 
~lm, 5 ( A.A.) - Finlan. Y1D ve Finlandiya bayraldan 

buraya iltica etmlf o. oldufu halde, l8hrin bilyilk cad. 
tocuklarm, kadmlarm ve delerinde nümayiş geçitleri yap. 

iyi surette iaşe ve mıştır. 
için büyük bir faaliyetle 1'1ARESAL VOROfjtT.<lF FİJf 
ktadır. CEPHESiNE GİTTİ 

C:Ok İsveçli, Finlandiya Roma, 5 'HusJBt) - Moeko· 
da hizmet için gönüllü vadan b!ldlrlldlğlne göre, Ma. 

reşal Voroşllof bizzat Kızılor
dusuna kumanda etmek uıere 
Fin hududuna hareket etmlt
tir. 

Tahsin 'Jzer 
gömüldü 

İki gün evvel vefat eden i1çb. 
cü umumi milletti§ Tahain U& 
rin cenuesi dtın eabah Niea,nta. 
pnda. Derya apartmıanmdald 
dalreelnden kaldmlmış, namam 
TepiJd,e camimde kılındıktan 
sonra Zbıclrlikuyu mezarlıfma 
gömtllmil§tilr. Tahsiıı U7.erin e.. 
bedi yeri, pir A.bdWhak Himit 
De Ömer Seyfettlniu arumda. 
dır. 

Cenant merasimine Jrolordu 
tarafından gönderilen mızıkalı 
bir bölü asker, yüz kişilik bir 
polis mUfre7Allİ i§tirak •tmit. 
oenue Tahsin Userin eaJd evi 
olan tnkdip mUJıesi önb4en 
geçirilirken bir müddet tevak _ 
kuf edilmiştir. 

Cenaze merasiminde Trakya 
umumt müfettişi general KL 
zmı Dirik. orgeneral Fahrettin 
Altav, vali ve belediye reisi 
Ultfi Kırdar, İstanbul komuta. 
m Jreneral Halis Bmktay, Partf 
müfettişi Tevfik i:ikret Sılav 
11.kademi komutanı ıreneral Ali 
li'uat. eski Dabilive Vekili w 
Parti ReDel sekreteri Şüri1 KL 
w. etki vali Muhittin Ulttbı. 
clat. ftU m11a...._ paıı. 1111. 
ftril ve maaWıleri ile 1Ubus.. 
tar, generaller ve mflesıııeeeler 
erki.nı hazır bulunmuslardır. 

Cenazenin önfhıde Relsfeum. 
bur fnnnU. ll&eP1is ref8f .A """1. 
ltalfk Jteında. Jluvp1rf1 R~ 
'lılW&m. 'Dıl.1ıf1fve VP1'!1f ll'Rfk 
Öztrak, Adliye Vekili Fetlıl Ok. 
J.U, İstanbul vi!Ayet ve beledi. 

1 

1-YAKIT • 8bttNCllWMf -

Dun batırılan 
gemiler ı C. H. Partisi 1 ELLERiN OILI: 14 

Betiktat kaza kongresi 

Londra, 5 (A.A.) - Doristar 
vapuru Cenubi Atlantikte bir 
Alman harp gemlıl tarafında.n 
batırılmıştır. Gemide yolcu 
yoktu. Vapur, Avustralya ve 
yeni Zelanda'dan tnglltereye 
et ve diğer yiyecek götUrU
yordu. 

Londra.. 5 (A.A.) - 1670. 
tonluk İngiliz Horsted vapuru 
Şimal Denizinde torptllenm~. 
tır. 3 ölü ve 25 kayıp vardır. 
Mürettebattan kurtantan 13 
kişi sahile çıkarıtmılftır. 

Kopenbag, S (A.A.) - bar 
adındaki Danimarka bayragı
nı hl.mil vapur, blr mayna çar
parak batmış olan Arcturus lı
mindekl Norveç vapunınun 
mürettebatından 26 klfJiyl 
kurtarmıştır. 

Fellketten kurtulmuş olan
lar, arkadaşlarından dokuzu. 
nun telef olmuş olduA'unu &öy· 
lemektedirler. 

-0--

Garp cephesinde 
Parla, 5 (A..A.) - 6 Klnun

evvel akşamı tebltğl: 
Düşman bazı baskın teşeb. 

bttslerinde bulunmuşsada bU· 
tun teşebbüsleri akim kalmış-
tır. 

Sıhhat Vekili 
Erzincanda 

Erzincan. 15 (A..A.) - Sıhhi
ye ve lçtimal Muavenet Vekili 
Hulilıl Alataş dön aqam teh. 
rlmlze gelmişler ve istasyonda 
vall ile askeri komutanlar ve 
kalabalık bir halk kUtleBi ta· 
rafından karşılanmqlardır. 

Hariciyede tayinler 
Ankara, 5 (B1&1Ui) - VUIO

va büyük e1çWii mUetepn Bu. 
ri Rma Bükret bilyUk el~ 
mllatep.rlığma, Vart0va 
eiçiliği Uçnncll kti1bl Semih 
ran Tahran bUytik elçillğl ü. 
çUnctı ki.tiputme, merkezde Be. 
fÜ' BalC!Ofl\u Parts bll,ok ~L 
lifi Uçilnctl kltipUfiııe tayin e. 
dllmitlerdir. Uhey elçililf U. 
çtbıcl\ ldtibl Şinasi Oyman ile 
Stokholm elçiliği ildncl ki.tlbi 
Rıza Rlfat becayit edilmifler. .. 
Tetkili mehaldm kanu-

nunda tadilat 
Anl«Jra. 5 (B,.,..) -Adli

ye Veklleti telkill mulıaldm ka. 
nunmıda tadllit ,apmaya karar 
vernıiftir. Temvia birinci ıelsl 
thaaııin reia1fiincle bqmtl&Sei. 
umumi, müstıegar w bul daire 
rellleri ve umum mtıdtırlerin 
lttfraklle kundan Jroml.,.,a tet
kilden bql&mJttır. 

Bir ltalyan gazetesine 
göre 

Sovyatlerin Balkan 
lara yayılmasını 

ltalya musamaha 
ile karşllıyamaz 
Boma, lS (A.A.) - RU)"&nın 

Avrupa cenup doğuısundakl 
hattı hareketi İtalyan matbua
tına tefsirat mevzuu teşktl et· 
mekte berdevamdır. l!JICUll!le 
Mestıasero gazetesi Balkanlar
da bir Sovyet tehlikesilll n Al. 
man nüfuzunun genişlemesini 
kabule mahal olmadıtı 'kaıı:ıa· 
tlndedtr ve diyor ki: 

Buna binaen, ne ltal,.a -
Sovyetler Blrllil, ne de ltal· 
ya - Almanya arasmda bir 
münaferet mevzuu bohsola
maz. 

Bununla beraber gazete Tu
na ve Balkanların, lta17anın 
Dolu • Cenup aruındald hattı 
hareketine atıettlklerl ehem
miyeti bllhaua kayıt ve bolşe
vlzmtn Balkan yarım aduında 
yayılmasını lt&lJ&IUll mtsaaıa· 
ha ile karşıla7amıyaaatını ih
sas etmektedir. 

Gazete diyor ki: 
ltaıyan polltlkaaı Balkan· 

tarda •ıta deTletlertıı meDfa· 
atıeriDe halel Teremes. ~ter 
ld bu devletler, burada Sov
Jetler aıevzuu b&lı1Btlr, blaat 
ATRP& mecleDIJ•tlıı• müallf 
olan siyasi formülleri eokmak 
için Avrupanın bllh .. a nullt 
bir mıutabmla sokulmak ta· 
temeatnler. 

dün ~:;.:!";1:...., Ellerde çok nadir tesadüf 
Reisi Dr. Lutfi Xııdar. daim! en. 1 
~~~r-a~ edilen bir ç zoı 
kadm, erkek birçok partililer b&. Okuyucuları. 

nr bulwmwttur. mm aydınlat. lt 
Kongre rcialiiine Avukat Ziya mak için bu hu. rl 

Draman aeçilmiı. Bqi:kt.q bA sustaki müşahe. ~ 
reiai Ziihtil Çabukçuoiiu idare deJerimi de an. 1 
heyetinin bir ıenelik faaliyet ft Jatmak iBterim. '-" ,,;:-' • ~ - (, 
iuaatmı anlatan raporu okumat Umumiyet itil>a. ,. 
tur. Raporda, Betümt bam da. rile M,Jle bir i. ,/ 
hilindeki faaliyet anJatılm1kla be. pret mevzuun ....... 
raber Halk Partiliniıı ve Parti daha O'eDÇ Yat· 
hükUmetinin memlekette rieuda tua iÜbarm bu 
getirmekte olduğu faydalı itler gibi bağlardan 
siluediliyor ve banlaı' balaa tak. k'tırtulmUf oldu
-dir ve tükraıuna arzolunuyordu. ğunu gösterir .. 

Rapordan sonra. bdm ve er. Daha ileride ay. 
kek anlar söz ılmqlar, idare be- ru prtlarla kar. 
yeti reisinin beyanatını ve idare ıılqtığı zaman 
heyetinin çallflDUım bUyilk bir da &JDI eekiL 
takdir ve ıWuaııJa karfıJadddan. de hareket ede.. 
nı btıdirmitJerclir. ceğine hUkmet. 

Bu arada Partinin ve HiitOmc- mek doğru olur. 
tin faaliyet ve icraatına brp da. m.&sen kaide de 
yulan umumt memnuniyet n bunu icap ettir. 
tlikraır dunulan & ifade olun. mektedir. 
muttur. Bu p.yuu teoellU.s işaret ev • 

ötretmen Zühtü Tanau. llOll lenmek husuaunıda bir karar 
bir aene nrfındaki bimıetlerden vermek mevzuu bahsolduğu za. 
dolayı Partiyi Ye HülriUneti teb. man fevka!Me işe yarar. Bu 
rik etti. öiretmen Ali Rıza Öker ip.rete malik bulunan kadın ve. 
kua idare heyetinin mesailini ya erkeğin biribirinden hiç fark. 
.~;ır.anıa kaydetti. Badriye Saner sız olarak tamamen istildll ._ 
Mye ve Hiik\imete teteldriir hibi bulunmak istedikleri ve bir 
edllmaini teklif etti, ittifala kL gön bOtttn aile bağlarmı ima
bul olundu. Audaıt Samt Hil- rak hayatta yalnız YILf&Dlağa 
kOmetin apora vetdiii ehemmi. çalıpcaklan muhakkak olduğu 
yetten ve aençliiisı himayeUa. gibi hayatıarmı bizzat ban. 
den dolayı ımçlerin büyük min- map bqhyacakları da muhalr. 
nettarlık baledilderini tebaril.ı kaktır. 

y .. 1P .. - Utarit •---'.ıw-ettit.di. _ • .,.. -~..._ 

Dilek ve baap encümenleri doğru çıkan bir hayat hattı, 
seçildikten aoara celseye falda milltakll bJr çizilişe malik ise, 
verildi. ikinci ce1MC1e idare beye. yani mukadderat (taliıh) çizgi. 
ti '1>ra edilerek seçim gçildi. al ile blrleşlyorsa, (Resim 10, 

Bundan soma hetaplara bakı. numara 6) bu mevmun ildDci 
!anık idare heyeti ibra edildi w bir mukadderata bağlı olduğu. 
--. ı-",di. nu göeterir. Bu ikinci nmkadde-
-- ~ ratın tarihi, mukadderat (talih) 
Yapdaıı intihapta yeni idare çi~si iberinde O'Örtlııür. Bu 

heyetine Ziilıtil Çubakçqlu. tarlh, ikin e 
Doktor Etem Akif BatWgil, Ah. ya çıkan h ci derecedeki yukan. 
met Arif iyicil. ZOhti1 Dik. Dr. attın hayat hattından 
Halil Mızrak, Hamdi Rnim BU. ::::~.ı:~~ tam 1w'p. 
tn-, u:t-: Erkök. Eoer bu uu ~ ,... mesut bir hayat ise 

Viliyet Jronıreai mutabhuhp. bunun karşılığı derhal hayat 
D• z::.Lt;~ i~~1 Hikmi hattmm iltisak ktas da Ö ... ~ ... ,,.. .. . ,, ; _ DO m 1 . 

Yeni 1c1aN ı.,.tt -'d"nln .,.. JIBldH VEY'AHUT IÇ 
mdar. Jleld ZObdl ~ BAYAT HATl'I 
kendllin• w afbdatlanna 1a.. Kerih wyalıut iç hayat hat. 
terfim itimattan dolayı tep1ddlt tma pek ender olarak bazı eller
etmif, kongre 191 llftlftffakıJet de teudtlf olunur. Bu ~ ha. 

tıımeımllinde balanarak ceı.e,t ~ ıı:ı zJ::1~ ı:: 
bpmaft!r. lamalrtadır. 

fmnlııl almıt olduiu Merih 

Parti meclis grupu :ece d~ bu~ 
t 1 d hayat hattım takviye edfyıor op an 1 demektir. (Reelm 10, numara 

4) filhakika bu hat bllyilk bir 
(..,,.,.it ı .,...,, haJatiJ9t ft hutalık1ara kartı 

mukavemet ifade eder. l'akat 
bu hatta pek ender olarak teea.. velce b&flanan mUl&kereııbı 

devamına dair olan tatıirl 
vardı. 

dut edilir. 

"10 

No.10 
Bu hattm asbrllr' Ye tl6llh. 

1i bir hayat dren 1rimlleı.tn e. 
llnde bulunmuı golr m9lt 1* 
tesadüf, çok mtnmme! bir HL 
de, bir prant:idlr. 

Bu Kerih WJ& dahil! ~ 
çizgisinin buhmmur, btQat w. 
tt berinde metıcal w tlıtl 
pOrQz " fena lpret)erl ... hiç 
derecesine indirir. 

laminjı{ de ifade ettill aibi 
bu hat çok kuvvetli ve k&~ 
ve doğuştan tehlilte aramlla 
mütemayil bir karakter iflM e. 
eler. Eğer bu hat çok dmi1ı w 
kırmızı olarak resmedilmlt iılt, 
bu da elin bütün diğer DOJrtala 
rmda pterilen teltlil• ..... 
zalann teyit edilmekte oldufq. 
nu bildirir. 

Merih hattından Qnlalı bir 
ha.t Ay tepedlfne PJeım (Re. 
lim 10 numara 5) ba da mflthiş 
bir tahrik w haNbıt ihtiyacmı 
gösterir.. Hafif ıwmedilmlf bir 
kafa çizgisi ile beraber bulu. 
nuru., bu hat, içki ve her tilriü 
itidalsiz hareketlere kal'fl tıe. 
mayülü ifade eMI-. 

.A.41.·~~ 
bi itidalsiz hareketler neticill 
öleceii yaşı gösterir. 

Bu hatta umumiyetle ltJaa, ka.. 
1m, dörtk<Sfe ellerde tMacllf o. 
lunur. Uzun. fnce w clar bir .ı. 
~ bu hattm mevmııtjel:I 1llıll 
&h- ca,nhhk. but.Mrtva .. 
mukavemet Ye udıl bir Jlftdı. 
111 ifade eder. 
Xınk bir havat battı. '8yta 

bir öltım tehlibllnl ~ 
haber verir. ll'abt .... m-. 
bir Merih hattına da maBt ile, 
bu öl1lm tehlibBI dalıDI ha,at 
hattmm ifade eWfl canbJJk a. 
,.tnde bertant edDm" ... 
mektfr, 

~'"' _, 
Bundan evvel ilk defa ıöı 

alarak kllnl7e gelen Hariclre 
Veklll illkrtl Saraçollu, BOD 
hattanm llyaal ahval ve hAdl. 
.. ıer1 bakmada 11SUll ıza1aatta 
b111unclu. AJ'ııl mevzu Ulll'bade 
161 aıaa bir ook haUplerln mı
taıeaları dhıleadlktaa anra 
verilen lsahat umumi heyetçe 
alkışlarla tanlp olunarak ruz. 
nameye se;ücü. 

Halifaksın beyanatı[ T unadan gelen 

Balıal seçen macldelda Parti 
Grabu idare lıeyetlace tettll 
olunacak bir komisyonda tet
kikinden soara umumi heyetçe 
müzakeresi hakkında takrir 
aahlbl tarafından dermı7an 
edlleıı tekllf reye konalank, 
kabul olundu ve rumame4e 
b&fb madde 'kalmadılıa4aa 
saat 18.10 da toplantıya nlJıa· 
7et verildi. 

John Simon 
(llllf .. ,. 3 ild4e) 

.. ordaJan ........ 1ılrtMl ....... 
olan l'nllllll urclalaDa tüdlrleıtııd 

g&uSererek - Jldlbmmel tncma 
ata1anDm 1Nıllba baıb llfmd& ..... 
lunmalarml menµı~ ..,.. 
.... mlu..& tananild ft lü.. 
rtyelilert tanfDmll Jrenmlen mu
vaffüıyetleri balltaa IODl'& IÖlll

lll ""9 lıMümlltlr: 
"- Bartıl beraber b•aeealm 

ve devamlı bir laDa tmlelW!DJ a. 
twP lfmabilmlll w llQl'ltlerl
mkl ~ mlhten. çabıt. 
lllÜtlll w hlhrbettm ..... bir 
feY aramlJU 1ııltUn ...... etlerin 
teeftll ectebllecell bir 1laft ,._ 
ntaıla teıav mımtfü olaca· 
im." 

........ (.A.A.) - Lord HL 
lifn bactlD Ilı.dm llOara lord. 
lar ~ h&k6methı ..._ 
ya • ftıladiya ibdWı bl'flllD
&dd Jaattı Jaareketiniıt bmey 
toplaatmmda sarih bir surette 
biJdirilecefini kaydeylemiıtir. 

Jlütubben harp hddeflerinin 
tarifine ıesen Lord HaJifu de. 
mittir ki: 

Ulnaada lilAha aanlcbinnu u. 
aml laedef1er tamemeıı Arihtir 
ve buaJarm etrafında iktidar me.. 
künde Unci hükOmet bulununa 
bulumun değiteeeğini zannetmL 
yorum. 

Avnıpa milletlerini mlltemadl 
taamıs kor1ım!J!ldan km tarmü 
Ye t.tHdlDerinl kaybedenleri hUr • 
riJ'etletlne tekrar knufturmak 
iatı,oru. Bmat Jrendl hllrriye. 
timbi de korumak istiyoruz. tm.. 
para1mı..ı-am ceaitJetmek " 
barita11 bDdl menfutlmise ola. 
rak tekrar si.smek ernelidJe dcii
li.ı. İntikam biuiyle ele hareket 

etmi,.as. ···- Almanya tah. rlp ettill itimtdı tekrar teliee 
IDUftffak oldaiu takdirde, ken.. 
diline Anapada nrilıeta'.ak oldu. 
iu mnldl tekrar kn•rwnek W. 
dini wncek tekWJerde bulmum. 
,. Am&de bulmm,orus. 

L_.., 1 (A.A.) - Çember. 

bir ses 
(.,,.,..,. ı ..... , 

Polidb ıwıııl k- ... 
taıea ... ....., ....... ....... 
1119Jdmdaclır. BaJlranhn1a ..... 
nf Wr blokun A..,... ....._ 
hiwt ............... _ 
prt Wi7ik &lnletleria ...... , ... 
aitim ...... , .... mıiill+B ... . 

..... ....., Wrat Wba -· leli• ... Mt lıirWa ...,... ... 
tim •• ..... ......... .. ..... 
..................... ,...Wc 
lıir ,......_ küal ........ .... 
........Y11111lln,aı ',...._ ................... , .... .. 
.. -•eti .... tt ..... -· ..................... 
.-itW.L .... Wllllltl'' L 
- ..... iatlml ....... 

AS81UI 

1 Selimiye Asbrt Sahnılmı Kamisyoıı ilblan 1 
Sellm1ıe Klflı11ada Aaterllk Dalreahıe, Beıtos. ~. Kartal 

Askerlik Şubelerine Te BltıbilJQk Deposuna a.ooo kilo m1dea k&a8rl 
ile 1720 kilo odan tahmil •• tahllyeat mQteahbldlne alt olmak a.. ... 
IU'bk1a uklettirilecektlr. Paarlıtı 1111/lnt C... lld - ıe • 
Y•Pıilcalındın isteklilerin belli ıün ve saatte kaU teaalaat '" '-! 

veıikalarile birlikte Tümen Satınalma Komisyonuna ıelmeleri. :uoosu; 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE, G~IP, ROMATiZMA 

Nevralji, kırıklık 
ve bütün ağrıları· 
nızı derhal keser 
icabında &\inde 3 kate 

alınabilir. 

Her 7erde pullu k at.ulan 
ısrarla lste1lnb. 

- IBI llU -
Nafıa Vekaletinden: 
t-12·1939 cumartesi günü saat 11 de Ankarada Xaria vekıUeti binıı.ı.ı 

içinde malzeme müdlirlüiü odasında toplanan malzeme eksiltme komıs 
)onunda,lstanbulda ıümrüklü ve mtajh olarak taı aınen buharlı yıı. 
but tamamen mazotlu ve)ahut kısmen buharlı, kıımıen mazotlu ularaı. 

teslim şartile alil ve yedeklerile beraber buharlı silind rın beheri 8500. 
ve ıene atat ve )edeklerile beraber mazotlu silinclırın beheri 8250 lira. 
muhammen bedelli 10 adet yol silindirinin tabii olan sevk )ollımnın 

bılihare ıorülecek )uzum üzerine deıliJlirilmesinden ıııütevellit ıııasral 
farklarının vekillete ait olacaAı hakkında yapılan tadil&ta pazarlık usu 
Jile yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

EkııiJlme şartnamesi ve teferrüatı 425 kuru$ bedelle malzeme mü 
dürlülllnden alınabilir. 

Muvakkat teminat: 
lstekllnln buharlı veya rnazotl,u olarak teklif edeceği silindirlerin tu 

tar bedeline nazaran 2490 No. lı kanunun 16 ancı maddesine ıöre ola· 
caktır. 

lst~klilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde vazıh vesaik ile bıı 
ilkte ıyni ıün saat tt de mezkQr komisyonda hazır bulunmaları !Azım· 
dır. (9958) (6140> 

j Deniz LeYIZlm Satıulma Komisyonu ııanıarı 1 
)larmara tintlbahri K . Satmalma K omla1onundaa 

Mutbah takımı ve edevab ilim 

CL~sl Adedi )famul bakırın T. Fiatı Tutarı 
mecmu kilosu Kuruş Lira Kr$. 

9 Kalem dölme bakırdan 
mamul kazan ve sair mut• 
., .. h tıtlnmı 1538 1212.aH 180 H78 .. 
Et satırı .f3 200 81i on 
Bt bslt11sı 63 200 '106 Ub 

8268 06 

t - Koınutanlıt ihUyacı için yukarda miktan yazılı 9 kalem döl
me bakırdan mamul mutbah takımı ile 2 kalem et edevatının 30/l l/939 
dnilade yapılan pazarlılında biç bir talip zuhur etmedillnden yeniden 
pızaı'lıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlılı 8 Birincikinun 939 Cuma ıünü saat U le lzmttte Ter
sane. kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

S - Tahmini fiıUarı yukarda hizalarında 16sterllmitlir. Umumu 
bir prt .. amede olup ilk teminatı 620 lira 10 kuruttur. Bu ite ait şartn11· 
me komisyonumuzdan bedelsiz olarak alınabilecell ıibl nilmunelerl de 
kom.ia.yonda ıörülebilir. 

4 - Paıarlıla ittirlk edecek isteklilerin 2490 iayılı kanunun tarlfatı 

vechillt bu i~e allkadar olduklarını gösterir ticaret vHikalarile birlikte 
ilk teminat makbuz veya banka mektuplannı muayyen ıün ve saatte ko. 
misyon .başklnlılına nrmelerl. (10032) 

Is. Komutanhğı Satın•lmı Komisyonu ıllnları 
Komutanlık Birlikleri ihtiyacı için bet yüz bin kilo Lavımarin kö

milril pazarlıkla satın alınacaktır. Milnaklsasına 1 l/12/939 Pazartesi ıü
nü saat 10,30 da başlanacak ve ıynı f(inde ihalesi )'lpılacaktır. Talipte. 
rJn belli ıün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
ıelmelerL ( 10027) 

* • • 
1.bale ,OnQ talibi çıkmıyan Komutanlıla ballı birlikler ihtiyacı için 

H.000 kilo Yuların tekrar kapalı ıarfia mlinakısaıı yapılacaktır. Zarflar 
komisyona 28/121939 Sala ıilnil saat 10,30 dl verilmi• olacaktır. Beher 
k.Uliunun muhammen fiatı yedi kuroftur. tık teminatı Beşyllz Dört lira
dır. ·titeklilerin belli ı&a ve saatten bir ıaat enellne kadar Fındıklıda 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna teklif mektuplarını vermeleri, 

(10030) 

• • • 
l,bale lilnil talibi çıkmıyan Komutanlıla bıllı birlikler ihtiyacı için 

200.000 kilo l»ıılıurun tekrar k•palı zarOa milukasasa yıpılıca~tır. 
Zarflar KomlsJ'Qna 27/12/939 Çarşamba ıtınıı saat 10 da nrilmiş 

olacaktır. Beher kllosunun muhammen fiıtı (15) on beş kuruttur. ilk 
tenrinarı <JUO> iki bhı Ud ym elli liradır. isteklilerin belli ıün ve saat. 
ten bir qat evveline kidir Fmdıklıda Komutanlık Salınalma Komisyo-
D'9\l Jeklif me\tuplarını vermeleri. (10031) 

[ ~lllırı 
1 

Fabrikalar umum IUdUrlOğU illnları I 
MO t.oa NltratAIU984 almacak 

Tabn»n dilen bedeli (50,000) lira olan 500 ton Nltratdöslld Askeri 
Fabribtar Umum llGdürlillü Merke:ı: Satınılmı Komisyonunca U/12/ 
Ht PuartNt ıtınil saat 14,30 da p11arlı~lı ihale edilecektir. Şarta1me 
(2) lira (50) kuru, mukabilinde komisyondan verlllr. Taliplerin mu
vakkat teminat olan· (3750) lira n 2490) numaralı kanunun 2 .,. 3. 
mı4delerindekl Teuikle komisyonca olmıdıklırına ve bu işle allkadar 
tücear4a .. olduklanaa dair Ticaret Odası f esiklsile meık6r ııın n saattr 
Komisyoa« mliracullln. (HU) 

••• 
SllO ton R•mm Aaot Almacaktır. 

Tümin edilen bedeli 11.800 lira olın 350 ton Hamm Aıot Salıpa
zın Aitert Fabrikalar Yollamasmdaki Satınalmı Komisyoauncı 22/12/ 
Qt Cwu ıil•ll uat 1' te paarlrkla satın ahnacaktır. Sartnamesl 4 lira 
IO ka1111 mukablliade komi•Y.ondın nrilir. isteklilerin 8150 liralık ilk 
tqaiB1filtın ni .. bum veya baiıka temlnıt m•khtbu lle 2490 ıı•yıh katıu· 
nun :t .,. t 1lnc0 maddelerindeki yesaikle birlikle o ıtın ve saatte Komlıı. 
)onda bldanmaları (10087) 

Spor 
Davet 

Beden Ter'btyui latanbul böl. 
geai futbol ajanlığından: 

1 - Aralarında bir kupa ma. 
c;ı tertip olunan Akın, Arnavut. 
köy, Feriköy, Şişli Halıcıoğlu. 
lstıklAI, Rumelihiear ve Yenişe. 
bir, Doğu klilplerinin bu müsa. 
bakalara iştirak ettirecekleri 
idmancılarm 18 er kişilik iki~er 
nüaha resimli listelerini en ni. 
hayet 8-12-1939 tarihine mü. 
sadif cuma gUnü akşamına ka. 
dar ajanhstımıza tevzi etmeleri. 
aksi takdirde müsabakalara iş. 
tirak ettirilmivecekleri ehem 
miyetle tebliğ olunur. 

Cezalandırllan f utbo!cular 
2 - Aşağıda adlar:, soyadları 

böl,:e sicil sayıları ile klüpleri 
yazılı idmancılara iştirak ettik. 
ler i müsabakalardaki suihalle -
rinden dolayı hizalarında yazılı 
müddetler için Beden Terbiyesi 
Genel DirektörlUğiince müsaba. 
ka boykotu cezası verilmiştir. 

Hizalannda yazılı tarihlerden 
itibaren klilplerinin ve hakemle. 
rin bu futbolcUleri ceza mildde. 
ti içinde müsabakalara iştirak 
ettirmemeleri tebliğ olunur. 

H ilal klUbünden 989 Haluk 
Sapmaz 1.12.1939 tarihinden iti. 
baren 2 av, Altınordu klübiln. 
den 958 Ragıp Törün 1.12.1939 
tarihinden itibaren 3 ay, Altın. 
ordu klUbilnden 1788 Ömer Şen. 
yüzer 1.12.1939 tarihinden iti. 
baren 4 ay, Galatagencler klil. 
bUnden 468 Muammer Cindemir 
1-12.1939 tarihinden itibaren 
3 ay, Galatagençler 952 Şera. 
fettin Erdal 1-12.1939 tarihin. 
den itibaren 1 ay. 

Yeni eserler: 

Bllt1i rurdu - Bu ilim, felsefe H' 

sanat mecmuasının 27 inci sayısı 

çıktı. Cemil Sinan'ın (~lckiııı ııe

dir1) makaleııile Yunan tiirlerin -
den tercümeler \'e Futih'in Rumln_ 
ra verdilti imtiyazlar bir atıfet 

miydi, bir siya 1 icap mı? aııkelı 

bu nüshanın baJlıca miiııdericalın
dandır. Üstad Tahir Ohıun'un 
Yahya Bey ıııenlyesi llzerlndeki 
rAJAtl'-~ı Ü l'm. ed.bloT· .Bu 
mltnHebetle kftçftk hfr kn~ '': Me-
tinler arasında arııhi ihııreleri, yır. 

but Arap lsmihaslarını Arap harf. 
lerile nakletmekte fa) da \•ardır; fil
kat Arap harfıle ')·azılan bu islmlr
rin nasıl okunacaıtını lalın harne. 
rlle yazmamalı mı? Bu halde Arap 
harfini bilmi) enler o kelimeleri 
tallffuz etmeden ıce~·eceklrr demek
tir. Buna cevaz vermemeli. 

Takulmi Raııb - 1940 )"ılı da 
Kanaat Kltnlır,·I tar fınıl n ~·ı' arı

lan, ince punto ile 256 Sil) fa tutan 
takvim berkesin cebinde taıtınması. 
nı bir zaruret kılacak delerdedir. 
Takvime son millkl taksimata göre 
mükemmel bir harita da ilbe o. 
Junmuştur. 

Fiyatı 35 kuruş. 

I' KAYIPLAR 
' --~~~~~~--

Türk Ticaret Bankasının 458 nu. 
maralı beş hisseli senedimi zayi 
ettim. Yenisini çıkaracalımdan es. 
kisinin bilkmil yoktur. 

ismet Turıay 

* *. 
Liman dairesinden aldılım liman 

cüıdanımı zaJi ettim. Yenisini çı· 
karacalımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Kadir ollu İsmail Gilmüşer 
• • • 

Liman dairesinden 939 senesinde 
aldılım 294 sicil numaralı liman 
cllzdanımı za) i ettim. Yenisini ('ı· 

kincatımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Ceşmemeydanı Por~uk sokak 
No. 9 Ahmet Oztiırk 

• * * 
Pederim Askeri lstlhkAm Kıu·ma· 

kamı Silleymandan muhassas eytam 
maaşımı alt olup Fatih Mal Mödür_ 
liiiftnden aldılım senedi resmi ile 
maaş cüzdanımı, tatbik mühürümü 
ve hüviyet cllıdanımı zayi ettim. 
Yenisini almala teşebbüs ettllim
den eskilerinin hilkmil olmadıtını 
illn ederim. 

İstanbul Konservatu\'arı lalebele. 
rinden: Hllceste Cabas 

• • • 
İstanbul lthallt GümrüJünün 

26807 ve 26454 No.lı makbuzlarını 
ka)·bettik. Yenisi alınacalından es. 
kilerinin bükmil yoktur. 

Antalya Umumi Nakli)at Türk 
Anonim Şirketi 

SAHIRI : ASIM U~ 
Hıl~ıldtlt wr· VAR 11 Mathaatıt 
Vmıım Nrtrlvatı tdıl'f' rdttn: 

Refik Ahmet Sevenıll 

~'- R5A 
- Ankara 5· 12-939 

---~t.1'L t.K--
Sterlın <I nııı lıı) 

100 l>ohır tAıııerıkııJ 

100 t"rıı.nsız fr:.ınkı 

ıoo l.ıret tlıal)ıı.) 
100 bn~·re rrıınkı 
100 Florın t 1-ekıııenlO 
ıoo H11nıııark tAlııııı.n! 

100 Ucl11a tHc:l~ık11) 

ıoo 1>1ra1ımı t 'ı uıuııı> 
100 l.e\ ıı. t Bulıar> 
100 C.:ckuslu\"Bk kuronu 
100 Pezelıı tlspanyul 
100 Zılotı tl.ehısıan) 

100 Pen11ö 1 llarıı.r) 
1110 l.e) t Huıııen 1 
1110 Uınar ('ı uıwsla~) 

IOO ls\•t(' Kuronu 
100 Ruble t :\ln,.km·a) 

latikraz'ar 
furk burcu 1 pe!)ın 

5.23i5 
13ll.36 

2.9675 
6.825 

w.:m 
69.25 

21.5i:ı 

0.97 
t.6125 

13.605 

23.8075 
0.9187: 
3.175 

31.l 75 

I t::rıcıı.nı 19.70 1 
Sl\Uf - Erzurum ili 19.
\ll'rkf'7 ll:ın•rn~ı --
T .care, ve Lahlfe borsas 

5 - 12 939 
Fl'ı \ fi. \H 

Uuı(d;ıy ) umuş.ık: 5.25, 6.l), 
Uuğday seri: 5.12 112, 5.20, Bui
da~ kızılca: 5.10, 5.15, Arpa 
yemlik: 5, Arpa Anııdol: 4.20, 
4.22, Baklıı: 4. Mısır sarı: 4.20, 
Yulaf: 4.20, Kuş)eıni: 6.5, 6.10, 
iç badem: 90, iç fındık: 40, 43, 
Tiflik: 100, 105, Keçıkılı: 58, 60. 

liEl.l-::'11 
Buğday: 69H, Arpa: 9, Fasul· 

ye: 236, 'ı'apaş: 54 , Ketenlohuıııu 
42, Mısır: 63, Ça\'dar: 30, Tiftik 
16, Raznıol: 36, iç fındık: 11. 

l"IUF.!111 
Kepek: 101, Susam: 31, Tif. 

tik: 10, iç ce\iz: 6. 

Zayi 
Çanakkale !\liıslohkem !\le' ki ls· 

lihkam T. B. (3) ten alınış oldulum 
terhis tezkerem ile nüfusumu zayi 

ettim. Bulanın ınsııniyet nam ına 

Arap camisi polis karakolunda Ah· 
111..ı. lellılitnlnl rica etler a.kal .. k• 
cfırclc· lıiikıııii olııı:ıılıitını iliiıı ede-

t( 

rı ııı. 

Sıhhat ve gozallik 
Sağlam ve pzel 

Di$LERLE 
Sağlam ve güzel 

diıler de 

1 RADYOLiN 
I Di;İ~rini:rÇok dikkat edi 

Buut Cll lstad cloktorlana 

Sabah. öğle ve alqam her yemelcten 
günde 3 defa 

Aşıılıda mevki, ıııuhaıııınen hecleli ve muvakkat teminatı Y 
rimenkuller birer Kene müddetle vt açık arttırma usullle ıytı 
~aya verilecektir. lıftbayede ırvı1fts1 Cama ıünil ... , 15 dı 
9. işletme bınasınd• 1.. ~ komt•1ônu tanfındaıı yapıJacaktıt• 
meler parasız olarık komlıroııclln verilmektedir. 

BakırUy ıstaıı1onundı qtı• barakası 240 llr.a 
Yeşilköy istasyonundı bllfe ve bahçe 235 lln 
Kil('ükçekmece ,. otel, büfe bahçe 800 lira 
Sinekli istnyonundll kahve ve bıkkll dllk. 55 lira 
Çw.QMAY ıMl&N'OAVJ111&.-.1·.Mfe. 230 lira 
Slrtıeetde o. -t kisti' tn..._ı 314,20 " 
Sirkecide ?\o • .3' uç Aıaiua 510 lira 

Refahiyell 329 lu Bahaeddin A>CllT 
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