
lzınirde bir muessese 15 
QUn müddetle kapallldı 

> laınir, 13 (A.A.) - Vilayet ihtikar !komis. 
ttıtıu ihtikir yaptığı id<lia edilen müesseselere 
~ı t'1cibata devam etmektedir. Bir mÜCSSC$c .. 

ihtikar yaptığı sabit olduğundan bu müee. 
~in. on be§ gün kapatılmasına karar veril· 

ltir, Karar derhal tatbik olunmuştur. · 

HERYERDE 

Perıembe 14 Birincikanun 1939 

KUR US 

YIL: 23 "' SAYI: 7876 

Romanyaya kaçınış olan 
Sovyet zabitleı i 

Cernauti, 13 (A.A.) - ''Reuter": 
Doğu Galiçyasının Sovyetler tarafınd<ı.n iş

gali sırasında oı1dudan kaçmı§ olan ve h"psi dt
Rua olaın iki yüksek rütbeli ve üç küçü.t rütbeli 
zabitle sekiz çavuş Romanya makam.atı tarafın. 
dan Romanyadan ayrrlmağa davet edilmişlerdir 

fDAHI:. EVf:Anknnı CıııtfSTA~'lHTT. •Telıır:ıt \'AKIT" Po~ta 1euıu,ıı ın• 1 rh•fnn <!Hl:l!Yıml.:H:l711 ı lllıtreı 
'--,., ....-........................ ._. ............................ _ ....................................................................................... ..., ............................................................................... ,._ 

komite 

~illi Şef Erzurumlular tara- takbihe karar verdi 
Fından heyecanla karsılandı Komite bütünf 
~~ milletleri 
41manya Rusyayı ...... , .. , Halkın sevıncrne payan yok ............ , Fın.ıandıy .. aya mali ve ~ 
l ~ Brzincan, 13 (A.A.) - Reisicumhur Millt Şef tnönllnll 8hd,·t n11· edı· yor,, I" .... e refakatindeki zevatr ha.mil bulunan hususi tron bu sn- ınsanı yardıma. 

1 balı saat 4.45 te şehrimize gelmiş ye kısa bir tevakkuftan davet etmektedır 
sonra Erzuruına geçmiştir. 

Yazan: ASIM US J•-:rzuruııı, 13 (A.A.) - Reisicumhur !smet !nönli bugün (Yazı.sı 5 incide) 
~~ılar, evvelki gün §Öyle biır saat 16 da Erzuruma muvasalat ve fstasronda resmi makam 
!:. ...... \'epdiJer: Rusya - Finlan. ve mUmessillorile askeri mektepliler ,.e bütltn Erzurum F ,· n - Rus 
;: İhtilafını tetkik için topla.. halkı tarafından heyecanla. karşrlanmıştır. 
~~illetler Cemiyeti müzakere- Hava çok güzeldir. Milli Şef, çok neşelidir. Halk her 
"'!.,._'takip etmek maksadiyle Ce. yerde en b\lyUğümUzc coşkun muhabbet tezahllratı göster· 
~·~re otuz bet Alman gazete- mektecl!r. har b ,· 
~- ftbniş; bunlardan on bir ta· MtJıU Şf.;FİN GEZlNT1LEr.t 
~~ı' teınıen içtimalarda bulun. Erzurum, 13 (A.A.) - Şehrimizi şereClendiren ~mu Şef 

~if. trriiaaadesini almış. F<"l<at bü. fsmet !nönü, vilayet, müstahkem mevld kumandanlıfrı ka- • d d ' d · 
L ·ı· .. b,. il Alman gd:ıze.te.cilcri ken.d_ i. ~ ş 1 et e n 1 'it., rnrgA!ıını. belediye ve vali konağını, belediye reisinin evini, 
'tt ~ Propagan a ışı:ı~ vermış- ~ üçUncU müfettişlik dairesini gezmişlerdir. 
~~:;"!.ı':,'k;has h•yctl.,ine l Hal km sevincin o p~yan yoktur. Şehir, baştan aşağ• R 

1 
h, 

~ "!'::.;;:,:ı:~·~;1 ~ıro.\:: t:::·~~::::............................. us ar mü ım 
~ a teşkil etmek üzere garp K d k l 'lıO zayı·aı verdı·ıer ~ fttıeri ile birleşerek Sovyet aAgV l l e 
tıı~ra Üzerine yürümeğe hazır· n . l osu 

Hel.':tittki, 13 (A.A.) - Fin. 
r~kte imi~ler! Dün yakmd:ın tnıııtlıı:;-mıız lıir matbaacının idaremize gc- landiya tebliği, düşmanın Tolva. 
~~tt- Alman gazetecilerinin Ce. tirdiği bir haber: lliıinci hıımu.r, yani yazı kl\.ğI<lınuı kilo~m 70 jaervi mıntakasında şiddetle hü. 
~ede bu tarzda faaliyetleri kuruş? Satın nlmak istiyonlere e,•vela yok deniyor; sonra fa- cuma geçtiğini bildirmektedir. 
l il İse n:ızilerin Sovyet Rusya. tura istememek !"';'lll'tiylc ! 
"l\rbe ı 'rüklemek için yeni 12 Eylül rle~il, 12.-JUmWJuen·cldo TO. Fark yüz(le 7 üz. Finlandiyalılar, düşmandan 5 
tt-.anevtaıı kar§ısmda bulun. Durnıasmlnr, c:ocnklarımrz yetişmiyor deyip feryat. ot,cıılruer: hilcum araba.er, 4 sahra topu, :; 
1~rnuz.a hükmetmek 18.zımdır. Çocuğa A iin<lc üO ~ aprak kor:ılamn kll.ğıdı wrmcseniz, bir şey tank dafi topu, bir çok otoma. 

~.l.1tler Moskova hükumeti ile öğrenmesl miimki.m müdür? tik silah iğtinam etmişlerdir. 
~ltınr paylaşbktan ve Balbk Diyorlar ki, tek ıniistalısil İzmit fabrikasıdır. Rivayette Ruslar, mühim zayiat vermiş • 

lngili.z Kra1.fnuı garp 

Garp cephesinde şid-
d9tli ·muharebeler .r~·~.~, ~ tnin hakimiyetini ona bırak- üç kftğıt tiicc:ırı fabrikamn istihsal edebileceği mfütarı muka- !erdir. (Devamt fi ittf'ih) 

~s~n~~ri~lı~k~~ Tcl~e~~amı~ı~D~~~kQrtg~m~~rm~ ---------------------------------~---ı 
~~ti; Stalin bu teklifi kabul eL Muhtekir ma.ntıkr ımıhi.m: Du partiyi satarsa ne nlıp .sa.ta.-
~: HidisclCTin inki~afı Rusya cnk? Bi~! O hahlo gelecek ay, gelecek yıl... Kilğıt tiiccarmın 

,. 
1lllan.cliya arasmda bir b~p bütün btikbalini, bu bi~arc mekt.cplin1n bnlıası, şu ktiçük ti-

~~sine vardıktan ıonra ~imdi cnret e\·f bugünden tama.mı tama.nırna ö<lcıneliilir! J>iy~ceksL 
~O\•a hükü.meti-ni bir taraftan n1z ki herkes biiylc <lij~üniip >-apmca o muhteklı· ahlr~1nı ,·er-
\ d.~1:-.- yolu ile Basra lıörfezi. miyecek mi"? Hayır, vermlyecek ... Çiinkü o muhteklıin cebin! 
'li~ter taraftan Orta Asya yolu yokJaymız: İkinci pasaportu luızn·clır. Parasını Tiirkiyoden c;ı-
~ •ndistana sevketmeğe çalışı- .karmak için bin tedbir bulmuştur. Türk.iyede )·üzcle doksan, 
~Ve Alman gazeteleri bu türlü ııklmı ba<;ıına to1>Iaymcay.ıı kad.ar lm yü7..d.O on GsküdBı'l değil, 

<l tl_erin ne~rine kendilerini.ver: n:araı:ı;!,ttcı, Irnf4tcnceyl, Boğnzı .•. Husıh bir yeı-i gcçnılşt.ir. Geç. 
~tı srnda Milletler Cemıycti mese bile bu memlekette müsadere dc·ui kapanınışt.ır. Rahııt 

Pazarlıksız sa+'ış kanunu hakkında 

Dahiliye ve Ticaret Vekilleri dün 
mecliste izahat verdiler 

~ ltcrelerini tnkip için Cenev- rahat, \ 'C fazla olarnk namuslu namuslu oturup, güliip e-~le-
~t ıtiden gazetecilerin Sovyet nip şu bizden çnMığını yiyecektir. 
ı''" aleyhinde g-Uya bir Alman Tclfl~. şaşkınlık, ndz göstermek noye? 
ı~Rili~ - Fransız anlaşması ha. En'clıl lm matbaa~ıya soruyoruz: Eir basım istilıl~k ko. 
,~k istedikleri rivayeti mey. operatifi kurdunuz'? Niçin kağıt tüccarı pc~inde dolaşıyorsu- Kan un ıslah edilecek. 

ç:kıyor. nuz da kooperatife gelmiyorsunuz? 
~l"lldoki münasebet açıktır: Sonra. İzmit fabrikasına soru3•oruz: Bugiinkii şa.l'tlar al-
~ S aı hükmedebiliriz ki Alman- tında mukaYelcyi tutmamak de~ıil, tatmak bil." suç değil midir? 
~ ovyet Rusyayı istediği cep. Niçin feshcclip piya!'a;ra ferah \'ermiyor, nic;in kazanç i<;in işle
t ~d, harbe götürmek için tn- mcyeıı ve istenilen şartlarla göıöniiııde çalışması tabii olan 
~iı~ ve Fransa ile anlatmak fik.. bir teşekküle te\1<li etmiyorsunuz? 
~ '" tehdit olarak kullanıyor. 

Ankara, 1,, (Hıu.ıusi) - Bil. 
yük Millet Meclisi bugün Şem. 
settin Günaltaym başkanlığın. 
da toplanmış, pazarlıksız satış 

(Deııcımı 5 iıtcide) 
~l ki Danzig ve Koridor me. 

' Almanya ile İngiltere ve 
~ '' Mılsında bir harp ibtima
~ lt)eydana getirdiği zaman 
\İl tt Ruıya İngiltere ve Fran. 
~~ tllüıterek ıulh cephesi kul'
~:~'-sr üzerine müzakereye gi. 
SHİ; fakat bu müzakereler ile 
\~·~Yayı kend.iıi ile anlaşmağa 
S:~ •demi tecavüz paktı imı:a 
~lt.te mecbur bir vaziyete getir. 

Yugoslavlar Beyogıusporu 4 -O yendi 

ı·a~· · · ·ı · l~ 1ltbarla Alman gazetecı erı. 
"ti c~nevredeki bitaraf memlc-
~l' heyetlerine: 

'I~ İliz tngilt(ıre ve Rusya ile 
l._''.Yaprcrak müştereken Ru11ya 
'tt, ... _ çmak . . ,, b ·oıı: •efer a ıstıyoruz. 
'Uetnclerini Hitlerin ağzından 
'-l'le kar§ı: 

~, ~ Eğer Sovyet Rusya Alman. 
\i e ittifak ederek Kafk~sya ü
s;ıı~ Basraya ve Orta Asya. 
.~~ 1-tı?diıtana yiirümiyecek .o. 
lırt~ bı~ lngiltere ve F~anıa .. ı~.e 
't~-~ek Moskova üzerıne yuru. 
~ttt.'' 

._~.-~llıına 8'Dlamak doğru olur. 
'li~ 1tic&.ç gün evvel Sovyetlerin 
\ııt'e, hükUmetine yeniden Ro· 
~tiiıf·)~'n mülki tamamiyeti v_c 
'ı" ı hakkında teminat vermış 
\ 'l 'l"ı \,iJe bu noktactan dikk<1. 
~~cQ bir had.iseıl:r. 
~~ Scwyet devlet adam.lan 
~ "Yaınn bu kadar açık olan 
~~una kapılacaklar mrdrr? 

(Dev<ım' 5 incide) 1 

Kız mektepleri arasındaki voleybol 
müsabakaları dün başladı t ·~~~~· 

a 
(Spor yazıla.rımı:r:. 3 cü 

[ POLiTiKA: 

Milli Şef Erzurumda 
U 111Til11 llUH l l il l l l l UJ-HIU ............................... 
! tnöniinün deıniryoln politika,c;ıının nlce müşküllerle 
J kuşılaşarak tahakkuk ettif~ini hep blllrlZ. }'&kat o, bütün 
1 müşkilllerı yendi; ''e bııgiııı Erzurnma. M.lill Birli~ bir 
! sernboli.\ olarak giriyor. · ........................ ........._ ................................. ___ _ 

Milli Şef İnönü şu saatla.rda 
Erzurum yolundadır; ve realize 
edilmiş bir idealin ray üzerin. 
de vagon, lokomotif halinde ka. 
yıp gidişini bizzat hisse~ek. 
tedir. Cumhuriyetin dcmıryol.u 
oolitikast İnönü için yaratıcı hır 
~natkarın ü?.erinde titizlikle 
durduğu bir mevzu halini a!. 
mıştı. Ankaradan Yahşihana ka. 
dar yol alan dekovil yerini SL 
vasa dop-u mesafeleri yutarak 
k~an lokomotife terketti?!i gü. 
nü, rayın stepin bağrına yeni 
bir me<leni:vetin belkemiği gibi 
verle~tiği demleri, Sivas mer. 
ha lesinin fethedildiğ'i f!iinü ha. 
~rrlıyorum. (Devamı 2 in.dde) 

Parti müfettişimiz 
Fikret Sılay 

ır;1~yet idare heyeti re
isliğine tayin edildi 

(Y aııMa 5 iıtcük) 

Yazan : Sadri ERTEM 

Günlerin Peşinden: ......... , ..... ..._ .......... _______ ___ 

Lüzumlu bir tedbir 
Üsküdar - Kadıköy tramvay 

arabalarında yolculara mahsus 
giriş ve çıkış kapıları üzerine 
şöyle bir levha asılmış görülü. 
yor: 

"Araba durma.dan kapı a~ı. 
lamaz . ., 
Şimdiye kadar arabalar dur. 

ma.dan kapıların açıldığı, bu 
vümen tramvay kazası olduğu 
görülmüş bir hidise deyildir; 
fakat kapı aGıldıktan sonra yol. 
cular tamamile çıkmadan ve ka. 
pı kapanmadan vatmanın araba 
vı harekete getirerek kazaları 
sebep olduğu vardrr. Bu takdir 
de bu şek.ilde kazalara sebep ol. 
mamaları için: 

''Yolcular tamamile c;ıkmadal" 
ve kapı kapanmadan arab& lı& 
reket ettirilemez.,, 

İbaresini kocaman bir le\'b" 
yaparak va.ttnanla.rm gözlerinin 
önüne asmak daha doğru değil 
midir? HM<m Kum~..ayı 
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POLiTiKA: 

Milli Şef 
Erzurumda 

(Btı§tcrrafı 1 incide) 
Biltiln bunlar 1nönilnün kafa. 

smd& bir kültür, bir müdafaa, 
bir milli iktısat davası olaralt 
yaşıyan problemlerin maddele. 
şen, hakikat olan şekli idi. Şiru. 
di lnönUnUn fikri Erzurum rner. 
halesinde madde ve hakikat ha. 
!inde milletin hizmetindedir. Bu 
insan olarak bir adamı başka 
ltlç bJr şey yapmasa dn ha va. 
tmda mesut etmeğe, vJcdan İıu. 
zurilc !}e\'klendirmcğe kafi bir 
haldir. Eser vücude getirmenin 
heyecanı, eseri gözle görillilr, 
elle tutulur bir hale sokmanın 
beteri zevki her insana nasip o. 
lur ba.htiyarlıklardıın değildir. 

lnönünthı demiryolu politika. 
smm nice milşküllerle ka?'§ıla. 
~k tahakkuk ettiğini hep bL 
lırız. Fakat o, bUtün müşkülle. 
ri yendi ve hür Tilrkiyenin kcr. 
van, heybe ve kağmdan başkn 
nasibi yoktur sanılan köşelerine 
bu köşelerden biri olan Erzu~ 
ma o milli birliğin, kültür mu. 
nasebetiııln, iktısa.dt ra.bıtalann 
bir aembotn olarak giriyor. 

İnönllnlln timendifcr politika. 
sı yalım aoluk renkli vagonlar, 
gıcırdayan çelik raylardan iba. 
ret değildi. Stepe uranan rayda 
killtUr gibi canlı bir varlık, va. 
gonlanla yalnız mahsulleri de. 
ğil fildrlerl eehlrlerden gehirlere 
nakletmek kudreti vardı 

Bu raylar, bu trenle~ vatan 
hudutla.rinm birer kahraman 
neferi idi. tn&ıtınn Erzurum& 
JrötUren tren böyle bfr misyonun 
if ıMlesldfr. tn&ın fikirleri realL 
ze ettlfl R'lbi, realiteyi de tet. 
k~ bbe f&§Dlaz metotlar ver. 
mıştlr. Bu aayede bir llOB)'etemn 
naba ciddi ola'rak yoklanmakta 
ve milletle pli arasmdaJd frt.l. 
bat kuvvetlenmektedir. tnann. 
nlhı memleket gezileri dalma )'e
rinde bir takım hakikatları gör. 
mek fmlrlnmı verdJği gibi, mflll 
milnevver yetiştirmenin de usu. 
lüntt her defumda .... ..._..ı ___ ._ 
tadır. ~-~~. 

~ m8111lebt gezileri fle 
bilhassa memleketin tarih! p.rt. 
Jara d&yaDltı sosyal bir daV&SL 
na çare bulmaktadır. İmpara. 
torluk ldlltürU memlekette halk 
ile mtınevverJer arasında büyilk 
uçurumlar açmıştı. Bu uçurum. 
fan doldurm:ı.nm, münevveri bu 
halkm mUıuessili yapmanm ye. 
gine çaresi mUnewerlerin irtf. 
batlannr kestikleri kütle ile baş 
başa kalmala:Jdır. lnönU mem. 
leket içinde yaptığı seyahatler. 
de milnevvcr1ere bu 8Uret1e en 
bll)ti'k dersi vermektedir. 

Sadri Ertem 

:Türklüğü tahkir davası 
Tahliye karan verilen Kadı. 

.kövilndeki evler1nden çıkarlarken 
Türklüğü tahkir eden Hrisola, 
:Artemfa ve Leonikf admda Uç 
Rum kadmmm birinci ağır ceza 
mahkemesinde görülen muhaıke. 
meleri dlln bitmiştir. 

Suçlulardan Hrisoıa tevkif • 
h&.Ilıede öldUfttnden hakkındaki 
!dava sukut etmlı, Artemfs ile 
Leonild birer sene ağır hapse, 
4 er ay da emniyet nezareti al. 
tında bulundunılmağa mahkQm 
edilmfştlr. 

-> 
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ÖAJe 
ikindi 
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Yatsı 
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Per,emb., Cuma 'ı 
141. KAn. 15 1. KAn. 

8 Zlıbılc: 1 4 Zillı,:ade 
Kasım 37 Knsım '8 
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14 29 9 48 14 29 9 48 
16 41 12 00 16 04 12 00 
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Kahve fiyatları yükseliyor 
Valinin dünkü 

tetkikleri 
Unkapanı yolunun 

timlak planları 
hazırlanacak 

. 
ıs-

Vali ve Bclct:liye Reisi Doktor 
LCıtfi Kırdar dün sabah refakatin. 
de belediye fen heyeti nıüdürü 
Nuri olduğu halde Taksime git. 
ıni1ı bunıdaki çalışmalan gözden 
geçirmiştir. 

Vali bilahare fen heyeti bina.. 
sına gelerek EminönUnden Un. 
kapanma doğru yapılacak istim
lak meseleleri üzerinde meşgul 
olmuftur. 

Vali bu laıımdaki istimlakin 
bir an evvel yapılabilmesi için 
tatbikat plinlanının lma bir za
man zarfında hazırlanmasnu em
retmiştir. 

Taksim kışlasının ilkbaharda 
yıkılacağını evvelce yazmıttık. 
Kıtlaıun altındaki dükklnlar diln 
yeniden kiraya verilmiftir. An
cak mukavelelere bir kayıt kon 
muıtur. Kı!Jla belediye tarafın. 
dan yıkı1ımya batlanmca muka.. 
velelcr kendiliğinden mllnfelih 
alacaktır. 

Stadyom sahası henlU müzaye
deye çrkarılmaıntJur. Kqla yıla. 
lınca ortaya çıkacak saha tamim 
edilecek. tramvay caddesi ilzeri· 
ne beı bl1yük apartıman yapıla· 
caktır. Belediye bu apartımanlar 
la diğer gazino. sergi, salonu, te
hir klübü gibi blnalan Emlak 
bmıbsiyle müftererek yaptırma. 
yı dilfUnmektedir. Bu hususta 
banka ile yalcın& temasa geçile
cektir. 

Stadyoa:nm arka tarafına dü -
ten Mete caddesinde Taksim 
bahçesine bitipk olarak bir de 
modern otel yapılacaktır. 

Tepebqmda §imdi Aart alne
- .binaanun olduğu yerde y&J"
lacak tiyatro binasmın projesi 
mimar Arif Hikmet tara!ından 
hazırlanmaktadır. Tiyatro binası 
300.000 liraya sık:ıcaktır. Proje 
tamatnlanrp An.karaya gönderile
cek, tasdikten geldikten sonra 
münakasaya çıkarılacaktır. 

Dolmabahçede yapılacak ıtad· 
yomun projeleri tasdik ~dilmek 
Uzere bug{lnlerde Ank:ırnya gan. 
derilccektlr. Projeler tasdikten 
gelince hemen münakasa açıla
caktır. Stadyomun yapılacağı ta· 
hadaki binaların yıkılması da in. 
şaat ile birlikte münakasaya çı
kanlaaktır. Müteahhitlerin de. 
mir aksamı teminde g{!çllik çeke. 
çeğini nazarı itibare alan beledi. 
ye demirlerin kendisi tarafından 
verilmesini tart koşacaktır. 

ltılyan mlmart Viyetti Viyoll 
ufak bir hisse mukabilinde inpa. 
ta nezaret edecektir. 

Eminönü meydanında 
yaya kaldınmlan 

yapılıyor 

Eminönü meydanımıı tanziml
ne bqlanuuıtır. tık olarak yaya 
kaldınmlar yapılacaktır. Halla 
çamurdan kurtarmak ve aynı zL 
manda asfalt inpatm iyi yapıla
bilmesi için meydanın csaah tan
zimine ancak mayıs iptidılannda 
baılanabilecektir. Meydanm ae.. 
viyesi şimdikine nazaran 40 un.. 
tim kadar yilkseltilcc:ektir. 

Diğer taraftan Sirkecide Yeni. 
postahane CSnilme.Jd caddenin de 
yaya Jr:aldınmlannın inşasına 

ita/yaya pamuf( ihracına 
müsaade edildi 

mukabilinde manifa
tura eşyası alacağız 
Bazı c.c;:ytlar ve yiyecek 

maddeleri ilıerinde oldu..:,.VU gibi 
kahve fiyatları üzerinde de mU
hlm bir ihtikar yapıldığı t('abit 
edilmiştir. Mrntaka ticaret nıü. 
dUrlüğU bu yolda herr.cn tetkik. 
lcrc g-açmi§ bulunmakta<lır. İh
tikarı bazı tUcc.arların yaptığı 
anlaşılryor. Halbuki dahilde 
memleket ihtiyacına bir kaç ay 
~etecek derecede kifi stok mal 
olduğu gıöi Brezily::.<fa.n yo!:ı 
~tkanlmış partiler de \'ardır. 
Yani hiç bir suretle hir kahve 
buhranı olması mUmkUn değil
dir. Bu sebeple fiyatları yUk. 
aelten tüccarlar hakkında ka.. 
nı;rJ takibat yapılnC.'.llctır. Bre
mlya şirketinden c,.,,·elce ucuza 
aldıkları malları pahalıya. sa.t.. 
tıklan teebit edilen tüccarlara. 
bundan sonra ntal '"Crlllnlyecek. 
tir. 

Yerli gıda maddelerinin 
fiyatlan artıyor 

Diğer taraftan yerli gıda 
maddeleri üzerinde de munta -
sam bir surette fiyn.tıarın arttı. 
jı görülmekle beraber bu artış 
atakadarlarca bir ihtiki.r mahi. 
vctinde telakki edilmemektedir. 
Bir müddet evvcl ihracatı me.. 
nolunan ve 80llJ'8. tekrar ihraç. 
lan serbest bırakılan bu mad. 
deler Fransa, I~iltere, İtalya 
ve diğer memleketler tarafın.. 
dan mühim miktarda. satın alın
maktadır. Fiyat yük&elişleri ha. 
:ıcl piyıuıaların müsait olması 
ytz\.İJıdendir. 

Manilatu .. eıy.-Janndaki 
tenzilat 

~ıın ba.'htı. dUnden I~ 
ren fiyatları indirilen ma.nifatu. 
ra eşyalarını satan manifatura. 
w1ar bu tenzilatın kısa b!r za... 
man için ve muvakkat olacağı.. 
nı :Jovlemlşlerdir. ÇUnkü dUnya 
manifatura piyasası yilzde 30 
kadar yilkselmi~tir. Rusya ma. 
nitatura ih'ra"mı JT?cnetm•f;tir. 
Amerikadan i'!C mal b"tirmck 
mnmıtnn olarnı:ımı:ı ctadn-. Ame. 
rik3.hlar gecen &e-'lc sattıkları 
mallarm bile hala p:u-a.1armı a. 
lamn.mzşhı.rclrr. 

Yalmz Amcrikadan demir Ye 
in§aa.t malzemesi getirecek tile. 

carlara l\lcrkez Baıık:ı.smrn ak. 
reditif açması kararlaşmı~t:r. 
Amerika.ya verilecek sip. rıı>'c • 
rin bedellerini b:ı.nka ı şi~n 
ödeyccçk, tilccarkr İ;,e Ta! :ı.s 
Limitet ~irketine m'"liarı gUm
rüklerc gcldiktC'Jl sonra Ç('!rcc k. 
terine dair bir teminat mektu.. 
bu "\"erecekler. ancak o zaman 
bedellerini banka.ya &dcyocck. 
!erdir. 

Bu suretle Amerikaya. yapı
lacak sipariş ile malların ~eh. 
rlmıze gelmesi :ı.rasmda geçecek 
uzwı müddet içinde tüccarın pa.. 
rası bağlanmaktan kurtarıla. 
caktrr. 

ltalra-:ılar manifatura c~yaaı 
gönderecek 

Di1fcr taraftan Italy:ı.nlar 
Türkıyeden kendilerine p.'lmuk 
verilirse, mukabil olarak m:ı
:;ıifatura P.Şyası gönderebilecek. 
lerini bildirmişlerdir. Bunt.m ü. 
zerine ilk defa olarak hükQmeti. 
miz ltalyaya gönderilmek ii1Jere 
iki milyon kilo pamuk ihracına 
milsaade etmi~tir. 

Bundan ba.eka manifaturacı • 
lar ha.ri.çten başka kinIBclere mal 
satılmaması hakkındaki kararın 
tatbik edilemiyeceğini söyle. 
ıoektoo.ir. Çünkü bir çok tüc. 
carlar maJlarmı paraya tahvil 
etmek m~-cburlyetinde bulun.. 
ınütadır. Anadolu tüccarları • 
nm kilçük siparişleri bunlan 
tatmin et:niyeceğir.den, bazı 
klm.selerin mWıim miktarda mal 
taleplerini reddedemiyecekler • 
dir. 

Mazot ve Motorin buhranı 
Gıu; mazot ve motorin btıh.. 

raru gittik<:e §İddetlenmektcdir. 
Şehrimizdeki kumpanyn. mil. 
dUTleri dün ticaret müdürU Av. 
ni Sakınanı zivaret ederek bu 
yolda göriişmüşlerdir. Ku.mpan.. 
vaların fiyatların vüksclmeai 
hakkındaki talepleri Ticaret Ve. 
kfüetince tetkik edilmektedir. 
Ha.bcr a.ldığmııza böre bugün. 
lerde mllhim miktarda. g:ız, ma.. 
?.Ot ,.e r.ıotorL'rı ~elccektir. Y!ı.1-
ıuz bunların maliyeti fazla ola. 
cağından fiyatlara zamnıcdll. 
dikten sonra. sat'llja <'tkanlac:ı.k. 
lardır. 

Sömikok fiatlarında 
da ihtikar var 

Zonguldakfa kömürün tonu 15, 
i P\tanbulda 26 lira 

Son ıtınıerde 1ehrimize Zon
guldaktan mühim miktarea SömL 
kok kömürü geldiği halde fiyatlar 
lli:ctinde yapılan ihtikar devam 
etmektedir. 

Tahkikatmııza göre, Sömikok 
kö-nilrünün tonu Zonguldakta 15 
lira 58 kurqtur. Bir ton kömil. 
rUn İstanbula nakliye ücreti aza
mı üs lira ve liman iıJetmesinin 
aldığı dizbarko parası da 141,S 
kuruıtur. 

Bu itibarla fehrimizdetd depo. 

lara bir ton kömür 19 lira 99,S 
kurup mal olmaktadır. Halbuki 
kömür cüpolan bu kömürlerin to. 
nunu halka 26 liradan satmakta· 
dır. 

Yukandalıd rakamlardan anla.. 
tılacağı üzere Sömikok fiyatla.. 
rında açık ihtikar bulımduğu mu. 
hakkaktır. Zonguldakta tonu 22 
Hraya verilen Karabük kömürleri 
de aynı masraflar yapıldıktan 
ıonra lstanbulda 30 liradan fazla. 
ya satılmaktadır. 

Bir Danimarkah 
seyyah te1~ it edildi 
G ... z~teci olduğunu id
dia eden seyyah sahte-

karlıktan maznun 
B:r k'\c; ay evvel turist ola.ralt 

r;:ehnmi- !!"elen Nortb F'orts a
drnrh n t:inı,•rknlı birisı. bura. 
da 'Ec~ nc!mil 1 gaz"tccili'r cc. 
ın.iveli, Dan:mr.rka, Ifopenhag,, 
eli~ c kartlar bn.strrmış. bunları 
bazı kimselere Jrötiirer k: 

- s:zi b~ynclmi!cl gazeteci. 
ler cc.nuyctinc nz:ı ynzavım.,, 
demiş, yin:ıiser, otuzar lira al. 
mıştır. 

Bu şekilde bir hayli kimseyi 
dolaııump topl:ı.üıJı paralarla 
memleketimizden k.:-ı"mak iste
yen Nort11 Forts dün yakalan. 
mıc;. ad.Hyeve teslim edilmf ştir. 

Kendi.e;inin :ıym za.msuıda Da. 
nimarkalı 1:>ir gazeteci olduğu .. 
nu iddia. cde.'l uzun boylu, pipo_ 
lu doh·J,r.hrıcı sorguya ~-ekildiği 
birinci sulh ceza mahkemesinde 
suçunu itir:ı.f ederek: 

- Parasız kalmıştım. Aklı.. 
ma h · rnazlık geldi. Yaptım." 
der. 

r · nulh ceza. hakimi Re. 
şit, ; , • Uı Forts'u tev'kif etmiş, 
kartt:ı.ki resmin kli.sesini vapan 
klişeci ile matbaacı hakkında ta. 
kiba.ta l~arar vermiştir. 

Liman işletmelerin
.de faydalı bir 

teşebbüs 
DeYlet Liman işletmeleri u. 

mum mildürlüğil memurla.n a.. 
rasında bir "ölüm sandığı,, kur. 
mağa karar vermiş, bu yolda bir 
de talimatname hazırlamıştır. 

Talimatnameye göre. idare 
teekiliitmda bulunan 1600 me. 
mur ilk olarak birer Ura ile hıf. 
zedJhnek üz.ere bir zarf içinde 
öldUkten sonra paralarmm ita 
olunacağı §8.hsm fotoğrafı bulu. 
nan bir mektuo vereceklerdir. 
Bundan başka her ay memurlar. 
dan 25 er kuruş toplanacaktır. 
B!r memur öldü~ ?.aman r.arfm 
iı;inde resmi bulunm kansı, ~. 
cuğu '-eya diğer aile efradı nll. 
fu.s kağıdivle derhn.l idareye 
mUra.caa.t edecek ve kendisine 
al~ para hiç bir muamele 
yaprlmadan, vergi kesilmeden 

hemen ödenecektir. Bu para.nm 
mikta.."'I maktu olacak ve 500 lL 
ra.da.u az olmıyacaktır. İlk ee. 
neki alınacak netieeıc:Wn sonra ve 
ietatistik!ere göre diğer ııeneler 
nara mH:tarı tezyit olunacaktır. 
ldareve ~rdiği ırU.n ölen bir me.. 
murun aile efra.dma da.hi aynı 
oa.ra verilecektir; yani idarede 
çalışma. müddeti mevzuu bahis 
değildir. 

Bu yolda hazırlanan talimat. 
name Milnakale Vekaletince 
tasdik edilir edilmez teekilAt ku. 
rulac.aktır. 

Gelecek ay faalivete geçilme. 
si muhtemeldir. Bu teşkilft.tla 
daha şimdiden diğer bazı ida. 
reler de alakadar olmağa başla. 
mışlardır. 

ihtar ebneden sililı 
atan bekçi 

başlanılmıftır. 1 

iYirmi yıl evvelki Yakıt Halkevinde Konferans ı · Ş,_~k~g!!f !_!1:..: ~ 
Hap~~zji~]i ::ia~;;;; v• ta. ı Bunlar nasıl mektep yollan? 

Terkos köyünde bir taç bos. 
tanm bekc:lliğini yapan Gelibo. 
lulu Himit admda birisi, bir 
dn bostandan ceviz konaran 
HUsevin adlı bir genel ihtar et. 
medeıı çifte ile yaralamıf. vU. 
cudunun yUzıde otuz bet nisbe. 
tinde sakatlığına sebep olın111-
tur. 

Yeni haplaanei umumi beton. 
anne bir binadır. Mahkiımlarm 
buraya nakli son zamanlarda 
eık sık tekerrür eden vukuata 
son vereceği gibi mahpuslann 
daha mUsa~ şerait dahilinde 
mUddetı mahkOmiyctıerini ge~i
rebilmeleri de temin edilecektir. 
lstanbulda. umumi hapisaneden 
başka UskUdarda yeni bir h:ıpl. 
sane inşa edilmektedir. Yeni ha. 
J>ISRne açıldıktan sonra Uç sene. 
ye kadar mahkQm olanlar Us.. 
kllda.r Jıaoisaneslne ~e.. 
cek. ti§ eened«l fazla ha'PfB ce. 
mmıa ~ olanlar umumi 
hapfanede blacüJarcfIT. 

sarruf haftası şerefine 15-12- j Şehrin en Gcra semtlerinde mekteplerimiz var. Her gUn 
939 cuma akşamı saat 20.30 da binlerce oocuk bu J'Ollardan gtlnde en azı iki defa geçerek ge-ı 
evimizin Cağaloi{lu:ıdaki merkez llp gld17orlar. Vstellk ayni yollardan birçok 7olculann da 
salonunda azalanmuxlan MU • geçtiğini dUtUnUrsek bu binlerce yolcu yekQnu daha kaba.-
zeyyer. Soyay tarafından bir rık blr rakam haline gelir. 
konferans verilecek ve Gösterlt Şehrin mektep bulunmıran bu gibi bakımsız yolların· 
~ubemiz (Zor nik!h) ile (Ate§) dan vazgeçtik. Çtlnktl bu ltln nihayet bir btltçe meaelesl oı. 1 oiyeslerini temsil edecektir. duğu qlk&rdır. Fakat. mesel& Fatihte Atpa~arından gece-

"Öldürmeğe teşebbüs,, suçun. 
dan birinci aiır ceza mahkeme.. 
alne verilen HAmf t. dttıı Uç bu. 
çuk ser.e airr hapee, 38 lira da 
harç ödemeğe mahkfun edilm!§. 
tir. 

-o

Marmara ve Egede 
fırbna 2 - 16-12.939 cumartesi Bık- rek Gelenbevl mektebine giden yol ve Yeşllköyde Şenlik ma-1 

~amı saat 20.30 da 2'6sterit şu. h:ı.lleslndekl mektep yola gtbl rolların yapılması niçin ilk 
bemiz tarafından yine (Zor nL plA.nda tutulmasın.. Bu 7ollann vaz17eU için çamur deryası Marmara ve Ege denizlerinde 
~) V•! /AtefJ) piyesleri temsil demek hiç bir eey ifade etmek olmıyaeaktır. Al&kadar ma- cenUl>tan oldukça •iddetli bir 
edı.ecekt!r. 1 kamların ve daha ziyade mahalU kqmakamlıJdaruı bu yol- firtma bql&DUll!tn'. Bazı vaour. 

Her ilft torlantıya ~elmek is. lardan binlerce putun bata oıa 7tlrl4Uklvtııe aormamuı 1ar dUn Uınaımntza vec: Pelm!.e. 
teyentN"in da'l.~velerfD:l evtmhı · 1 ve buna da bir çare bulmaman alddea eeef ecHlecek btr j lerdi:r. Dev'1et Meteoro!n'fl fsbs.. 
blirosundaıı • 1>aalan rica olu • 

1 
İ '\"aziyetUr. yonc fntmanm ~ı al!. 

nur. ·- - kııda1farıı. bildimılfrt.!r. 

Rakıyı orta~a~ 
kaldırabilir mıyız1 

•Aiitlİf 
Yazan: Hikmet '" 

•nhisarlar Vekili muhı.ereı: 
1 Raif J{aradenlz, son ~e

bul wıduğu beyanatında Dl~ 
ltetlmiz halkmm ickf 18tib1!ıkoL. 
de temas ederek, daha a.z . bd 
lü içkilere alxştırmak suretlle yo
iptilayı ortadan kaldırmak~· 
!unun tutulmakta olduğuDU 
ledi. _ ...... 

Bu tedbirin bUyilk fayv--__. 
~örilleceğine bic §ilphe yo~ 
tçmeği tamamen menetrn~., 
müsbct netice almıı.ınadı~ 
tecrübelerle sabit olduğunu 
dileri de teyit etmektedir· 

'!.il.' Rctxı~ bô.deye f crti '!/~: 

Haris olıır kişi pe1~ merı:.1: 
duğU ,,.,.,,,, 

Bu böyle olduğuna görP; 
riç usulUnU ta.kip etmek l ~ 
~elecek ki, hillcfune.timizin ) 
tığı da budur. ,ı.. 

Şimdiden söyliveblllriz kJ,ıcU 
rnlarm ucU?Jatıl.nınsile ba1dJil 
rakıya olan inbimakin UJl.İ lJl
~örUlmil§tUr. •'Rakıya ola.IJ 
him.8.k., diyontz. Zira.. iJl 
sıhhatine en büyük dü~ ııJ!! 
"rakı" oldUo"u nşikirdır. 

Bir aile, Juzır.J Yereceği er:;! 
hakkında i:ıtimzac;larda b 
nurken: !O-

- lçki kullanır mı! diye 
rar ... Maksat. "raln" dır. 

lş güç sahibi ola~ "" 
man, iş sahibinin yanacatı ~ 
klkatm başında. içki ile o~ ıcot· 
tet dereceniz gelir ... Birinel 
ku "rakı" dır! 

Bugilnkü resmi mUcade~ 
de "rakı" iledir. Halla rav":tt 
hakiki çeşnisiI?de gizli bul~ 
korkunç, ma:bvodicl §iddetiJıd" 
kurtarmak istiyoruz. 

; 
AlkolU az diğer lçkllerill:...ff 

hem ucuz bir fiyata - sa.ıı;t 
çıkarılmasile, bu maksada ~ 
men ermek kahil olabiliyor·~ 
gidl~le, gtlnlln birin.de, - ~ 
mUnkartz olmut hayvanlar "'tl· 
cemiyetlerin hayatlanndd fi' 
liruni§ eski ananeler gibi -:~ 

kı da, mükeyyifat ~~·· 
tamamen kalkacak mı aera....-

f 
Kalkarsa, ne ziyan edeJ'll:d 
Bu mesele, dikkate al~ 

bir meseledir sanının. öyle !dl 
rtinUvor ki rakı, bilhasea_ ~ 
iıtihli.k için imal ohm.m~• 
Harice rakı göndermekle k~ 
cımız ne olabilir? Beyne~ 
bir içki d$}dlr ki.. o tıs...Jtd 
fazla külfeti, mezesi ve ~ 
ile beynelmilel olması bi.ra.S r· 

tür de... ' -Esasen kendimize reva 
mediğimiZt bir zehiri a.ıeuıe 
mil etmeğe de kalkmalnaııP 

Ohalde rakı imaline ea~ 
len malzemeden bqka bir_... 
retle istifade vaziyeti hasıl"' 
cakttr. 

EiPr 3'eCrl bir tedbir gıı»' 
rilnmeseydl, buna bugQDdeO 
vessill edelim; derdim. .• 

Fakat kim blllr, - pi,.-:, 
diğer ehven 1çkiler devdl ,, 
mek kaydile - en çok laraıt ~ 
lan ve bir hayli ağır euçla1:1_

1
-,_,. 

kat et:m1' bulunan "bir ~ 
li içki'' nin ortadan kal~ 
sma belki fimdiden cevas 
lebilfr. _/ 

* Dün Fr:ınsnyn ve lnsJlll~ 
tütün, FfllsUne elma, kesıane·0~ caristana deri, ltalyaya 111 ;# 
mikt:ırd:ı susam, fasulye gısnd 
miştir. tl-t 
* Liman İşletmeleri Uınuı11 ;,,.il 

dürü lllımlt SaraçoAJu llilll• °"' 
VekAlcti)le temasta bulunrnııl' 
re Ankarııya gitmiştir. ,p 

* Belediye işaret memurla~ 
y:ıptırmnAn karar verdiği te 
leri müteahhide ihale el 
Bunların ü.ıerlerl yazın ronkll 
kışın da muşamba olacaktır. 
* ~evyork sergisinde Tilr1' 

yonu komileri Vedat ?\edilO 
riluıdan tchrlmiıe dönınOştllt• 

* Önilmilıdekf sene fptid•51 

itibaren adil teblığat puı;la i 
rlnce yapılacağından mil" 
icln vllAyeUerde olduiU stlJI 
mlıde de buırlıklara 

tır. Adl.bıt kadrolUDda caJafl' ıi"' 
baflrlariıı ihUaulanadan dl 
de olunacakbr. 



~~r..l.~!hl.J~-!!~9.L~!l~.~!. [Görüp düşündükçe 
1'.goslavlar Begoğlusporu4-0 yendiler 1 Ahl8.kın kuvveti 
t'nıamen misafir takımın hakimiyeti altında 

sistemini muvaffaki~etle 
cereyan eden 
tatbik ettiler 

maçta, Yugoslavlar w M. 

tadaki iki galip maçtan 
~ Se.hrirnize gelen Yugoslav

~zde ilk maçlarını bu
' ~ksırn 6tadında Beyoğlu. 
~ rşı yaptılar. 

men çamur içinde bulu
~Yornun kömür sahasında 

r §u kadro ile sıralandı· 

0iluıpor- Cafctino, Hristo, 

~'. .Cambaz, Maruli, Çiçe-

l'ilıp, Culafi, Butlcy, Bam· 
•leo. 

toalavya: Ankaradaki iki 
'ıtı '-haya çıktıkları kadrola

hafaza ediyorlardı. 
'lı:ı başlar ba.,lamaz, saha· ta. l< 

l:ınurıu olmasına rağmen, 
itlerin muntazam akınlarla 
hııpor kalesini tehdit ettik
l:orüyoruz. Bu vaziyet al

ı bocalayan Beyoğluspor 
.ası, vaziyeti kurtarabil • 

~ın sıkışık bir oyun oynu
ıı arada 16 ıncı dakikada 
~~ spor müdafaası bir de 

}'aptı. Misafirler bunu 
(tahvil edemediler. 

....... 
Yugos1<'t' - I'rııor(lııspor ntaç 

Tamamiyl: nıi a!ir tJ';ım haki
miyeti altında cereyan eden oyu. 
nun bu devirleri arasında Bey
oğlusporlular ilk fırsatlarım 22-
inci dakikada kaçırdılar. 

Bu kaçan fırsattan 9 dakika 
sonra misafirler ilk gollerini ka· 
ıa,dıl::.r. 

Devre, Yugoslavların hakimi. 

yeti altında O - 1 lehlerine bit
ti. 

1KlNCl DEVRE 

cusıı ve oywıdan bir giiriinUş 

Hiç en::işe etmeden, rahat 
paslar ve muntazam akınlarla 

oynayan misafirler, üçüncü gol
lerini, devrenin 36 mcı dakika • 
smda penaltıdan kazandılar. 

Kız mektepleri arasında 

Bu devre gene tamamen Yu
goslav hakimiy~ti altında cera
yan e:len bir oyun seyrediyoruz. 
içlerinde yedi beynelmilel oyun. 
cu bulunan Yugoslavlar için sa
ha yadırgama. çamur hiçbiri te
sir yapmıyor. Gayet muntazam 
akınlar. 1.ıilgili paslarla hasım 

kalesinin önüne inivcriyorlar. 

Çok güzel deplasman, saha ve 
ç'lmur icabı güzel paslarla oynıı.. 

yan Yugo~lavlar ikinci devrenin 
inıtidadınea, bütün bilgilerini, fut
bo~dcki iislilıılükll'rini hnsımlarına 

kabul ctliımiş !lir oyun çıkararak, 
nihıı.yet 40 ıncı dah.kada sağiçin 

18 üzerinden çektiği kuvvetli l5ir 
çiitle 4 üncü gollı:?rini ôc Jmzandı -
Jar. Ve .ıevre maç, devam eden 
lıfıkimiyctleri nrı:.s.nda bitti. 

ı, Voleybol müsabakaları 
Uflkü k arşı ıaşma l a r çok heye

M ühacimler fevkalade şütçü 

oyuncular .. Merkezi Avrupa o· 
yunlarmdaki gibi kale onündcki 
kombinezonla vakit geçirmek 
yok .. 18 çizgisi üzerine geldimi. 
kaleyi bulan isabetli şüt muhak. 
kak h:ız:r .. 

canll ve zevkli geçh 
Misafirler, oyunun her dakika 

sında, çok muvaffak oldukları W 
M. sistemini rahatça tatbik ettiler. 
Ve görerek. bilerek oynadılar. ~~l 1 mektepleri spor teşki

~dından kız mektepleri a
~crtıp edilen voleybol mü. 
tına dün Çapa kız mu. 

~~ekte binin jimnastik salc-. 
aşlı;ndı. 

llOnü • İstanbul Liıesi 
~n il': müsabakasını, geçen 
.ll'lPi"on olan· İstanbul kız 
tlc İnönü kız lisesi ta
t Yaptılar. 
.ıtla ba lamadan evvel umu. 
aat lnönü lisesinin büyük 
~ı forkiylc mağlôp olaca-

~t oyun baş:ar ba~ıamat !n-
1rtı.ının güzel paslarla şa~ 
t.a.kımı y.,ıınağa başladığt 
ıı. 

:ıbuı !is~si vaziyeti kavrıya. 
~~lı bir oyun çıkarmağa ba~. 
llhassa bu sene takıma ye
~ Ülker nazarı dikkati cel. 
~ tdu. Yaptığı sıkı servisler 

•eti (15·2) kazandılar. 

:<llti sette İnönü lisesi de can· 
'-'e yavaş yavaş açılmağa 

1· İrıönü takımı da Nebahat 
ltı kaptanı Ulviyenin güzel 
le ikinci seti 15.6 kazan-

~tü sette oyun daha heye. 
r ;1,, Her iki taraf da güzel 

Ve güzel servislerle biri
tıi sıkıştırıyorlardı. 

~tn. senenin şampiyon• ta. 
1(uncü seti l 5-13 almağa 
ij a.k oldu ve böylece senenin 

1 

'~bakasından galip çıktı-

~: Ulviye (Kaptan), Mü 
• lialide, Nebahat, Feriha, 

~bu1 lisesi: Meleksima, 'OL 
~tçc, Sabahat, iclal.. 

trenköy • Kandilli 

~ İin ikinci müsabakasını bu 
~· 1t ~l.t olan mektep yaptılar. 

1I<i .takını da çok enerjik 
çıkardılar. An'anevi bir 

Ciinün R esiml"1'i: _. 

rckcibct halinde olan bu mektep. 
ler bugün cidden çok güzel bir o. 
yun ov ::ıJılar. Fcıknt rakiplerine 
nazaran biraz daha güzel oyna
yan Kandilli lisesi ilk seti 15.5 ve 
ikinci seti de l 5-6 kazandılar. 

Kandilli: Hadiye (Kaptan), 
Bedia, S<1ime, TJatife, Şeh11cr, 
Fahrünnisa. 

Erenköy: :tıecl<l (Kaptan), Mu. 
'Zcffer. Mul-:addcs. Ayşe, Pazilct, 
"Stihcyh'i. 

Bu şekilde, tamamen Yugos -
l<ıv haki:riyeti altında cereyan e
den ikinci devrenin 25 inci daki
kasında, misafir takım soliçi, 
Ta~sim stadının en• ler gördüğü 

şahane 1.ıir gol yaptı. 
Biitün Peralıları kıvıra kıvıra 

geçe ı s cliç. miithiş bir şütle Ca· 
fctinosun göğsünden söktüğü 
topu Beyoğluspor kalesine ycr-
leştird i. 

lçlcrindC'. Relgradda, İngiliz mil
lı ta'{ımına g:ılib.yrt golünü yapan 
s-'ltrfor, trdmnın ı·etiee alma yo -
lundaki ça'ıı;maifırmda mUhim bir 
cl,..man ... 

'l'akı'l', n~fc3l;. atletik ve iriyarı 
oyuµcula?!: nrı müteşekkildir. O • 
3-'Untt bvşladı!tları gibi yorJlmadan 
bitiriyorlar . 

Sabıh Turan Cumhuriyet - Çamlıca 

Günün son müsabakası Cum· 
huriyet ile Çamlıca liseleri yap. 
tılar. 

Oyun tamamen Çamlıcanın ha. 
kimiyeti altında cerevan etti. 

Sene basındanberi beden terbi. 
yesi hocalarının olmaması. takım· 
larının da çok geç çalışmalarına 

rağmen Cumhurivct liseliler ra. 
kiplerine bir hayli dayandılar ve 
neticede 15-3 ve 15.4 mağlCip ol
dular. 

Uşakta bağ ve ağaç
ları koruma birliği 

Camlıca: Süheyli.i. (Kaptım)', 
Nurinnisa, Fatma, Piraye, Latife, 
Giiner. 

Birlik faaliyete ve müsbet 
neticeler almaya başladı 

Cumhuriyet: Kadriye, Meliha 
(Kaptan). Nihal, Nimet. Bidar, 
Havrünnisa. 

Botaziçi - Kabataş 
~rasınpa kırt<oşusu 

IJabcr aHığımıza ı::öre Kabataş 
lisesi ile Boğaziçi liseleri önü. 
müzdeki çar~amba, beden terbiye
si hocaları Hamdinin riyaseti al
tında. Arnavutköydeıı başlayıp 
Hisarlara kadar gidip gelme ve 
3000 metrelik bir kır koşusu ter
tip ctmislerdir. 

Bu mü<ırıbaka için her iki takım 
dl ~imJıden calışmağa başlamış. 
}ardır. Bu münasebetle yarın Ka. Uş-.k, (Hususi)' - Kazamız. 
bataslı!ar Ortaköyden Beşiktaşa 'da bağ ve meyva istihsalatını ço. 
kada·r gidip gelme bir müsabaka ğaltmak. istihsal masrafım azalt· 
yapacaklardır. Cumartesi günü mak, yapılacak tecrübelere yar. 
bunu Boğaziçinin Hisarlara ka- dım etmek, ağaçları korumak, 
ldar yapacağı koşular takip ede- bağcılık ve meyvacılık mcnfaatlc
cektir. • rinin icap ettirdiği kanuni, idari, 

mali. iktısadi ıslahatı tetkik ve 
bıı ıslahatın usulü için takibat 
yapmak, bağcılara malfımat ver
mek, ağaç hastalıklarına ait hü. 
kumetin meccanen verdiği ilaçla. 
rı ve hükumet ziraat teşkilatı. 
nın hazırladığı iyi cins aşılt çu
bukların tedarikine ve tevziine 
calışmak birliğin vazifeleri ara. 
sın dadır. 

Birliğin merkezi Uşaktadır. A
zalarının adedi mahdut değildir. 
Dirliğe Türkiye cumhuriyeti va
tarJdaşlarınlian 18 yaşını ikmal e
den herkes aza olabilir. Birlik her 
~ene Teşrinisaııide toplanır, 7-9 
do;ilik idare heyetini seçer. 

Bu defa yapılan secimde idare 
' "veti reisliğine ziraatçi Osman 
~alem, ikinci reisliğine niifus 

memuru Mehmet Ali Akgiın. a. 
zalıklara tüccardan Ömer Kaba
lak, Mehmet Kırhamlı, İsmail 
Alpoğuz, Mustafa Kaşıkçı. Sadık 
Perdahçı, Avukat Harni Soray. 
veznedarlığa İbrahim Öztekin se. 
çilmişlerdir. Resmimiz· birliğin i
dare heyeti azalarını göstermek
tedir. Muvaffakıyet dileriz. 

Ahlftk: ,.e irfanın ne lıiivi'ık hir kun l't oldu~unu son 
giinleı"tl<' bir kere daha nnln;lık. ,\hlftk ,·c fr(nn n~nın oğluna 
':'erer <luy~ıı ... u H' ::-anlı imanlar 'cı·iroı·. lı:lcriııc hu clınn .... 
1;.ılıçları kn:;aııanlnr, rıt~ınlık nedir, hllmİJOrlnr. Hak bclltı
ılikl<'d ~·ol<la, dizl<'ri kop-..a ıln, ılıımaı·lnı·ı bo:;.nba un l>il' 
aılım gcrilcmiyorlar. · 

Bir milletin çonıklnrınn, h<•ııiiz t:ıytnyn katkını~ mlniıni
ııi yıl\ l'tılnrma ak :-.n~hlnrın 'c ı:;nıılı tnı·ih yaıligıirları hırn... 
ı.alnrak giiı:iiıı ı;ıitmi':' :ıtnların yerdikleri iirncklcr, o millette 
snr~ılmn:r. bir ahlfık lmnnı lloğurtı.)Ol'. 

\lılfıkınııı çiil'iidiiği'ınii, Ylcdanıııa zincir 'uı·uldıığumı, 
·' ıırchııın, ha~·ı·ağnrn ll'kc siiriillliiıtiiııii giirıncğc katııınnıak
ınıı ise, bir hoınha ~ihi parça pnn:a olnrnk i'ılmcği cnıuı min
ıwt hileıılcr. korkıın<; 'nrlıklardır. Azı çok, lınznn da "hiç" i, 
"lırp,, ynpaı·lnr. 

Biz, (,'anakkall•ılc lıii)lC lıir llcstnn ynratmıştık. Knı·şı. 
ıııız<la hiitiin ()ii.nyn ,·nı·ılı ,·c hiz, tek ba:;.ın11ın lelik. Ilir vntnn 
ı.apı-..ıncln hiil h• ':'anh hir ınüdafnn yalnız lıizim tnrihlınlzi 
-..iısll•nH•ıli. Hııı.:;iin onula lıizo .knr:;;ı c;nrpı';'nnlnrm tarihçileri 
ılc o d~-. t aııı hir sanntkfır h<')ecanilo ynzdılar. Kahı·nmaıılı
ğın, hiitiin giizelliklcri kn ı·l\rtnn bil' ~iinc:;; tarafı \ar. Yiirck
lcı"tlcn hınç çamuru siliniıt('C, dii';'nHlnlnr dn onun i.inün<lc 
dl;. çükiiyorlnr. , 

nu~iin, o güzel iirncklcrin yalnı:t. tarihleri siklmnckle 
kalınaılı~11n, hazı milletlcrC'O rncşke<lil<lij:';iııl giirüyornz. Bu, 
ıliiıı)·nıln ~cr<>r, ,·ckar duygıılıırmm, half' olanca ı:üzellij;:ile 
yn','ndı~ını gi)-..tcrir. Yarınki bahtiyar çnğı ister i"tcmcz lnı 
ıluygulnrın temelleri ibtiinc kurnt'llAlZ. Ycryiizünii cobeıınc. 
mo çc\ ir<'n ihtirn.,lar, fenalıklar, mlllctçc i';'lcnmiş günııblnr, 
ancak hn güzel hislerin muzaffer olcluı".."tı ~in ortadan 
ı~nlkncaktır. 

J>iin fazilet. ,.c ahlitk, hir knn mirası, hir ata ya.digftrı 
idi. Bu~ün o ~anlı ınira .. ın irfanın elinden <lo ahndıı-tını gfü"ii
)Oruz. Şu hnlılc yn~1Hlıj::m11z günler, ne kadnr karanlık olursa. 
oJ...ıın, iimit..,izli~c ılüo:miycccğiz. lbtlyar toprak, aydınlık TO 

':'~retli giinlcro )ine kavuşacaktır. HAJ{J{I SÜHA GEZGİN 

lnhisarların Malatyadaki 
yeni sigara fabrikası 

Mnl ntya<la inşa. cdilon•:rcnt stga.ra. fabrikası 

İnhisarlar idaresi tarafından Mnlatynda inşa edilen bU· 
yilk sigara fabrikası çahşmağa.~aşlnmıştır. Yeni fabrika şark 
YilAyetleriınizde halkın ahşıktolduğu sertçe içimli Doğu adlı 
bir sigara imal etmekte, bu suretle doğunun ihtiyacını karşı.. 
lamaktndır. 

Satye işinde pürüzlü 
bir nokta daha 

Denizbank zamanında cereyan etmiş olan çok dikkate değer 

bir hadise meydana çıkarılmıştır . 

Denizbank tarafından limanın antrepo ihtiyacım temin için 
!50 bin liraya satın alınan Satyc binası işiyle alakası bulunması do. 
\ayısiyle ha:lise hakkında alakadarlarca ehemmiyetle tahkikata 

'1aşlanmıştır. Hadise şudur: 

Geçen senen-in teşrinievvel ayı başında bir gaz kumanyası be
lediyeye müracaat etmiş ve polis beşinci şupenin bulunduğu Top
hanedeki yolcu salonu karşısında bir depo inşa etmek istediğini 
bıldirnıiştir. Fakat burası daha tvvelden liman sahası içine alındı. 
~ından ve kumpanyanın istediği yer.de antrepo inşa edilmesi ka· 
rarlaştığından belediye müsaade vermemiş, fakat kumpanyanın 
israrı üzerine de 10 - 10 • 938 tarihinde Denizbanktan vaziyet 

sorulmuştur. 

Denizbank 27 • 10 • 38 tarihinde belediyeye bir tezkere gön~er· 
miş ve bunda.bankanın antrepoya ihtiyacı bulunmaı:lığı ve esasen 
böyle bir bina yapmağa veya almağa da parası olmadığını bildir. 
miştir. 

Bunun üzerine belediye kumpanyanın mezkur arsada tesisat yap-

masına müsaade etmiştir. 
Hadisenin asıl dikkate değer kısmı, 17 _ 10 • 938 tarihinde bele

di) eye Anlrcpo almak veya inşa etmek ihtiyacında olmadığını ve pa. 
rası rJa lmlunmııdığını bildiren De.nizbankın bundan 20 gün kadar 
sonra yani 15 - 11 - 938 tarihinde 2ii0 bin lira vererek Satye binasını 
satın almış olmasıdır. Bu suretle beledıyeyc )'Ukardaki cevnbın veril· 
diği sırada Satye binasının satın alınması için müzakereler ) apıldı1'ı 
ar.laşılmakladır. Alakadarlar bu yolda ehemmiyetle tahkikat yap

ımıktaciırlar. 

v :layette dün bir 
toplantı yapıldı 

Dün öğleden sonra vilayette 
• ı ali ve Belediye Reisi Doktor 
i .. utfi Kırdarın başkanlığıncla va
li muavinleri, emniyet müdürü ve 
bazı kaymakamların iştirakiyle 
!.lir toplantı yapılmış. vilayete ait 
işler etrafında görüşülmüştür. 

Ücret lerini alamıyan 
befodiyc memurları 

Brlcdiyede ücretli memurlar 
henüz aylıklarrnı alamamışlardır. 
Bunların yen1 belediye baremine 
göre drcceleri tesbit edilmekte
dir. Bu iş birkaç güne kadar bi· 
teck, aylıkları vcril-:cıirtir. 



- Evet ama yeni, kullanılma-ı 
rrut mumlar ile değil ... 

- Öyle zannediyorum ki yeni 
:ra.nmalarlyle, yanmış olmalan a
ramda bir fark yoktur. 

- Bundan maada siyah boya 
için de elli liret ilave etmek ıa.. 
.nmgeliyor. 

- Bu da lazım mı? 
- Şarttır .. Sonra dua ve dini 

ayin için de ayrıca görüşmek icap 
eder. 

- Bana toptan bir hesap ya. 
pm.. Fakat rica ederim, en ziya
de tenzilatlı son fiyatınız olsun. 

- Sıyah boya, dua, dnii iyin; 
banJarm he1>9i yüz em lirete kur
tanr- Papaalar ile rahibeler bu 
hesaptan hariçtir. 

- Peki, anlaşbk .. 
- tık masraflar için bana bir 

nan. vermek lütfünda bulunur 
musunuz? • 

- Yüz liret kafi ıelir mi? 
-Evet.. 
- Siz bütün teferrüatla meı-

BW olacak mısınız? 
- Her şey ile .. Yarın akpm 

iiRri 1aat dörtte buluıunu. 
- Saat dörtte mi papas efen.. 

eli.. Fakat akşamın saat dördünde 
nasıl dini ayin yapılır? 

- Bb bunun yollannr biliriz ... 
Bizim için hiç bir 11aatta günab 

~·· 
~stan IOflra cenue. nakliye 

tirted memuru g~Jdi; araba ile 
atJann fiyatmı konuşmağa, pa • 
zarlıklanm yapmaia bqlacb •• 
Nocera bundan tonra ölmeri yaJr.. 
ma cemiyetine telefon ederek bir 
memur göndermelerini rica etti; 
fakat bu arada hem muallim, hem 
talebe olduğu hareketinden belli 
olan bir şahıs kendisini ziyarete 
e.wl. 

- Ben cenaze alaylan fil&rmo. 
nik cemiyeti birinci ldamecilİyim 
ve .U. en müsait bir fiyatı an
cak ben verelbilirim .. diye eebebi 
dyuedni anlattı. öltım maq1a. 
nnm en gftzellerindm HÇilen bir 
repertUvarimb var. Size, DuoncL 
dan. Vaperden, Benywen Go. 
dantan. Şopenden, Moartta ..r.allilids.. Jtamı-ı.~ 1ııe1D .......... ,,., ... 

..., lic1ir. 'Uatelik .hepimizin bir örnek 
Jı:aetimiz de vardır, batta kap e
dene bir amek kıbçJar da tab. 
bUlris.. 

- P.eki; blıç da takılmak pr. 
tiyle fiyatııuz nedir? 

- iki yüz liret. 
- Peki .. Yann gelin .. 
- Parçalan seçtiniz mi? 
- Hangi parçaları? .. 
...... Çalınacak parçaları .. 
- Bunu. sizin güzel zevkinize 

bıralayorum.. Elinizde en iyi ne 
vara dökün ortaya bakalım . 

Tabutu getirdiler. 
Nocera yeıil pijamayı çıkardı 

ve ölünün giyl:Jirilmesine yardım 
etti. 

Sonra cesedi tabuta yatırdılar. 
- Derhal kapayalım mı? 
- Eğer konacak batka bir şey 

yolraa kapayalım .. 

<. ·RUGÔNKl"J (. 

"~ R A DVO :· ... 
·, / 

14 - 12 - 939 Pertembe 
12.30: Program, ye memleket saat 

al an, 12.35: Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 12.50: Türk Miizi~i: Ça
lanlar: Ruşen Kam, Ce' del Çağla, 
İzzettin Okte, Zühtü HardakoA}u. 
ı - Okuyan: Mefharet SaAnak. 

2 Oku) an: Melek fok.. 
göz. 1 Kürdihbkazkıir pe!jrevi. 
2 Kemani Sdıak - Kiırdılihicaı· 
kar ,arkı: (Çılgınca scvıştik). 3 
l:ledr131e Ho,gör Kürdfühicazkiir 
şarkı: (Kararan sulardıı) 4 Ne
fise - Kürdılihica:ıkAr şarkı: (Se
Yerim her IJijzeJi). 5 Osman Ni
hal - Kürdılıhıcazltôr şurkı: ( Gö
zumden 8llmiyor). 13.3U: Konuşma 
(Kadın saali). 13.45/U.UO: Muzik 
lll.25: Müz.ik (Radyo caz orkestra
sı)-. 19.00: Konuşma (Grıp ve ihli-

Cenaze alayı kapının önünde lıilları). UU5: 1 urt Muzııli: Çalan. 
bekliyordu. Cenaze nakliye kum. lar: Fahire ı-·ersan, Vecihe, Rdik 
panyaaı memurlan tabutu aıağı- Fersan, Cevdet Çağla. 1 Okuyan: 
ya indirerek mükemmel bir dik- ~cemi Rıza Abıskaıı. 1 - Karcı
kat ve itina ile arabaya yerle.tir. ğıar Peşrevi. 2 - Şerif 11,;li Kar. 
diler .. Alay hareket etti.. Bal. l'ıAar şarkı: (Mest oldu gönül). 3 -
konlar birçok mütecessis ile dolu Ali Efcıııli Karcığar şarkı: (Al· 
idi; her kapının önüne aeyyar aa. dm dili naşadıınıl. 4 Hakırn 
tıcılar toplanmıf kalabalıktan is- Unak şıırkı; lUaııa hiç yakışını· 
tilade ederek utııt yapma&a çalı- )oı·). 5 Suphi Ziya Cş~ak şar. 
tıyorlaıidı. kı: (:Seden hi1,; ıhırıııatlan) Türk 

Cenaze alayının önünde Ame. :\trııiği: (De.,am). 2 Oku}an: '-llı-
rikanvari keaik bıyıklı bir cenaze zc\ l cn Serıar. 1 Şevkı Ucy -
nakliye şirketi memuru gidiyor, Hll·az şarkı: (Pirukııda ıaJmı). 
sözde alayı idare ediyordu. 2 - Fahire .Fersan: Kcmcnı;c lak-

Bunun atkatımda tU parçalar. simi. 3 Lcıııi - Hicaz ş:ırkı: (Sc. 
dan müteşekkil bir musiki takımı , erim her guıcli senden eserdir di· 
geliyordu : )erek). 4 - Lşş.ık :'ıhisteıat: (Has· 

Bir baao. relle bu şeb). 5 - Arlaki - Uşşak 
Sekiz fltit. şarkı: (Se.,dama yakın gel). 6 -
İki tane piatonlu kornet. Halk. ;riir.kiisü: (Sö;rleyin güneşe) 
İki tane trombon. 7 - Halk Türküsü: (Benliyi aldım 
Davul ve zilleri. kaçaktan). :w.oo: Konuşnuı (Oııun-
iki tane flagole. cu Tasarruf ' 'c 'ı erli Mallar Hartası 
lluzilcacılann arkaıuıda yeşil- mlinaselıctilc \'lusal Ekonomi ve 

ler giymiş olan raha>eler.. \rltırın:ı Kıırumıı namına Harici:re 
Sanki yürüyen marullar... \ekili Saraı;oı:jlu Şükı·ii tarahndun) 
BunJarm arkasında da sekiz 20.la: Konuşı.ı.ı (Hıbli)Olnıfya sa

J;lllpl8 ıeliyordu. Gerçi sekiz tane ati). :w.:ıo: 'fürk Miiıiği: Fa!öıl he· 
idiler, fekat biri topalhyordu. Hli C\fııhur faslı). 21.15: Miizık 

Tabutun üzerindeıdevekufu tÜ- ·<Küçük Orkestra - Şef: (Ncl'ip 
yfl pbi )'UIDUpk ve bukleli kri- Aşkın,. 1 1''ranz Königsbofer: 
nntemler vardı. Atlara siyah giy. 22.00: Memleket sual aayrı, . 
dlrilmit idL. Ajans haberleri; Ziraat, Esham -

Mod siyah peçeler altında yaılı Tabv ilat, Kambiyo Nukut Borsa.. 
eklerle tabatu takip ediyordu. Si (Fiyat). 22.20: l\lüzik (Küçük or-

Arbda M«era.. kestra Yukardaki programan de-
Sonra menimlik pardetü için. vamı). 22.3&: ~lüzik: (Opera Ar) ll-

................... ,... - lar1 -=:.Jt"9L~; Miıik (~ 
-... , bancı.;:~•M»: Yanllkf 

Birçok kaduılar ... Birçok erkek. pn~aı;au~ ~ i~ı>ıı.w~. 
ler •• Ve Noceranm ula ,1örmemi1 
oldııiu birçok kümeler .• 

ölil arabumm &ıüne çıkan ba
n ihtiyar bdmlar .. 

Dr. Necati Atasagun 

Haftanın en btl76k 9 Şabeaerl: 
1-Kahkalaa- Neie- Zevk ve Ei lence Tufanı 

Sabahlan l.30 a kadiri •"'8~· 
lan 17 den sonra Ulell T•n•n
Ap. Daire 2; No. t7 de bastalannı 
kabul eder. (Telefon: 2391;3) 

LOREL HARDi HOVARDALIKTA 
Türkte Sözlü 

Bupne klldar 1apılan LGBBL llABDl Flllmlerlnln en 
etı~neellsl Te en mttemmelldir. 

2-Heyecan • Earar ·Merak ve DeJ.,et Filmi 

Polis Hafiyesi ŞARLi ŞAN ~:I~~~ 
Esrar ve Maceralarla dolu bfl,ak Film (8 Kvmn) 

iPEK 
Sineması 

Kes•ndJlt ep1s ftibet herine 
baslnden itibaren BiR HAFTA 

DARA Temdit edilmlftlr. 
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Mikael de onların aralarına gir_ mişti. Çünkü bulundukları yerler 
mek, ölesiye dövütmek için sabır- durulacak halde değildi; her an 
ıızlanıyordu. Fakat tanktan ilk birkaç HabeJ!inin kurıun, bomba 
defa görmemİJ olan Kamasnak ve gülle sağanağı altında can ver. 
onu k<>lundan tutmut. bıralmu.. dikleri görülüyordu. 
yordu: Gerek Mikael ve gerek diğer 

- Faydasız ... Acele ettiler... Habetliler, harbin umulduğundan 
Piyade kumandanmı kabahat. daha çetin olacağmı, iki taraf a. 

li buluyordu. Onun bunları ön. raaındaki ıilih farkının büyüklü-
ceden bilmesi gerekti. ğünü anlamııJardı. 

Şimdi İtalyan makineli tüfek Fakat hepsi de son damla kan. 
ve topçuları da ateşi çoğaltmış.. lanna kadar yurtlarını korumak 
tardı; önlerine çıkan her şeyi ya. için bealedilderi inancın hiç sar
kıp yıkan tanklar gittikçe yakla- sılmachpnı görüyorlardı. 
fıYOrlardı. İtalyan piyadesi de İtalyan orduıu boğazı geçiyor-
onlarm ardından avcı düzeninde du. 
olarak ilerliyordu. Halbuki İtalyan tayyareleri, 

Eski zamanlarda büyük ku • Habeşlilerin geri çekilmelerine 
mandanlar veya imparatorlar or - bile meydan vermiyorlardı. Yüz. 
dularmın önünde fitler bulundu • seksen ve batta otuz metre alçak. 
rurlarmı,: timdi onlarm yerlerini tan uçarak makineli tüfekle yer. 
tanklar tutmuş oluycrdu. leri taradıkları, bir Habeş elbise-

Bir Habeş askeri büyük bir kin sinin ucu görünen yere sekiz on 
ve hınçla homurdandı: bomba attıkları cluyordu. 

- Bu (demir fil) le re nasıl - 28 -
karşı konur?... AKBABA VE FiL AVI? .•• 

Bu söz Mikaelin kafasında bir Akşam olmuştu. Bogazı geçe. 
şimşek yarattı: Filler nasıl avla. rek geniş ve dalgalı araziye giren 
nıyorsa tanklar da öyle avlana. İtalyan kara gömleklileri geceyi 
maz mıydı? orada geçirmek için hazırlanıyor-

Düşüncesini Kamasnaka anlat- !ardı. Tayyareler son defa civar. 
tı. Bu cesur mitralyözcü, askerle. da uçarak düşman olup olmadığı. 
rine kumanda verirken bir taraf- na bakıyorlar, (Askeri) denilen 
tan da kendisi düşmana ateş edi. yerli ve atlı askerler yakın tepe. 
yor, aynı zamanda arkadaşına ce- tere kol kol yayılarak keşifler ya-
vap veriyordu: pıyorlardı. 

- Çok güzel bir buluş... İlk Tanklar ise gece ordugah kura. 
fırsatta yapalım... 1 cak elan askerin etrafrnıda birer 

İki tarafın öfü ve yaralıları va. tabya halinde dizilmişlerdi. On
diY,i doldurmuş gibiydi. Yalın kı- lann ilerisine de demir kazıklar 
Iıç sald.lran yerli İtalyan süvarile- çakılıyor. kat kat dikenli teller 
riHabeş yaralılarından henüz sağ geriliyordu. 
olanları öldürüyorlardı. Düıman Mikaelin en ccok canını sıkan 
topçusu ile makineli tüfekleri, işte bu (Askeri) denilen yerli t. 
Habeşlerin çekildikleri yamaçları talvan askerleri idi. Memleketin 
akı bir gülle ve kurşun yağmuru. susuzluk, sıcaklık, yalçmlık gibi 
na tutmuştu. Uıteıik ufukta yir. tabii silahlarına ve Habeşlerin 
mi kadar İtalyan tayyare&i görül- yiğitliklerine asıl İtayaln askerle. 
dü; timdi tepemn de bomba yağ. rinin karşı gelemiyec:ği şüpbe
mağa ba4~ttı. sizdi. Fakat yerliler btltün bun-

- Geriye ... Geriye çekiliniz ı.:. lan yenebiliyorlardr. Ustelik iyi 
DUz yerlerde durmayınız... Ya- terbiye gördükleri ve en ıon aia. 
~çlara ve oyuklara!... tem silihları kullandıkları için 
Habeş kmnanda~ıı bu emri ver. Hab:ş askerlerinden birkaç mis-

Sizi; SOOUKTAN, NEZLEDEN, GR!PTEN, 
BAŞ, DIŞ •e bütün ağrılardan ve kınk

lıklardan koruyacak ili.çbr. 

Şöhreti Dünyalaı·ı dolduran ... Zaferleri ülkeleri do.' 
laşan .•• Azameti Han'ata ... Kudreti Milyonlara 

da,.vanaıı lt'llm: 

Çalınan 1 aç 
ERROL FLVNN 

.· TÜRKÇE 
Bu akşam La 1 e Sinemasında 
tı&veten: En son Metro Jurnal, numaralı yerler ıııabah

tan itibaren satılmak.tadır. Tel: 4339t> ı 

girdi ve elinde bir çok klğıtla Bu gislenıen intikam, itham e-
avdet etti. denin hüviyetini bildirmemesi 

tiııden haberdar bile olmamalı .. 
Bllfllar şerefsiz insanlarm uy. 
durmalan. Bundan sonra bana 
gelen mektuplardan ilk evvel! 
siz ha.berdar- olaca.kımız.. Ben 
de bu şekilde ıizin udlannı 
meydana koydufunuz bu alqak
lann hareketlerinden dolayı a. 
zap duymryacabm. 

savak Zabıta Romanı 

Sin ek Begi ·--------------28 --· - Bir ~' diye genç kız cıe. ı vallı Valerl de Jaromir facia-
VIPl etti.. Bir ~ çok eakiden- amda k&)'b>ldu. Fuat baba be
heri taımnam icap eden birisi nim bu sebeplerden dolayı Kont 
uarı dtkkatiml celbetti.. öyle ile evlenmek iatemedifimi zan-
ZIL!lDıettim ki bu... netmeyin.. 

- Kimtii bu kızmı? Bu söz Uzerine Mösyö Meri. 
- Valeri Bielsky .. diye itiraf mana daha ziyade artan bir en.. 

~ etti.- dtee w tei'eddiltle sordu: 
4\'Ukat birdenbire hayret et. - Su halde neden kızım? 

1Dif d>i bir hareket yaptı •• Fa.. - Prenaea Lydia.'nm kaybo-
kat blnleDbire bin bir dil§ilnce lan brogu hldiseelnl unuttunuz 
ftkrine aksetti: Valeri çok iyi mu baba? 
blı' aile çocufıı idi. Her ne b- - Bayır.. Fakat een de çok 
dar tlmdlllk servete ea.hip de- T. ~ ki Kont eey .• de. 
ğil8EI de bunu temin edebilmesi ğildir. 
ve iyi bir nam. kmmnası mUın. - Mllhakka.. buna eminim .. 
kllndU. Fakat o f'Unılenberi hemen her 

Roland babumm kendisini a. gftn muntazaman bir mektup 
yıplamacbim g&1!nee, ütrk daha dOjrmu bir lıbar puslast 
bOtUn korkusU kalkarak kalbi- alıyorum. Alın okuyunı.. 
nl tamamen açtı: Ve posta fle gelen m8tupları 

- Oy1e zannectı,orum ld, Va- havi biiyllt bir zarfı babasına 
Jfıd B!el8ky'ye tarp Wm9t de. mattı. lıt marda XöılJti Meri

.. ~tm dfve .estıne ~ etti. mw b&Jnt v• korku .ile irkil-
ı: ll'üat ı&:ncU bUndı.n ne eıbr! dl: . . 

· BMtlll banlar menHr, tvn•1MI' - Ne Yar tlllJ& ! . 
61mttş olan bir' mazi- Çlln1ril za. ~ wnbecti, ,a. odama 

- Yak18f biraz yavrucuğum.. btltln füpbeleri üzerinde toplu. 
Dedi. Roland derhal baıbuma yor ve mahkimıiytlni kolaylaş. 

doğnı eğildi: tın:yoıdu. Kont Serizol muhak. 
- Dikkatli bak ve mukayet1e kak ki ağır ve adt ithamlar al-

et.. tında bulunuvordu .. Ve bu it. 
Diye baıbası emretti. Genç kız hamlarda bulunan da muhak. 

kiğıtlara bir göz attı ve sapsa.. kak ki hiç bir esasa istinat et. 
n kesildi: miyordu. Bu adice alımnak iste

- lklM de aynı yazı .. diye mı- nen bir intikam bir ümitsizlik 
nJdandı. maheulil idi. 

Her ildsi de doğrulmuşlar bi. Bu mantıki mUlihazamn dı. 
ribirlerine bakıyorlardı. Gözle- şına çrkamıyan Roland büyük 
rinde korku,~ ve hayret o. bir ruhi e?Cinlik hissedivordu. 
kunuyordu.. Çünkü bu yekneeak Nasıl olmuş ta sukutu hayale 
mektuplar muhakkak ki Valeri uframıltr. Macerapereat, çeyla 
Bieleky'nin elile yazrlınakt& idi. dütJdlnU Kont ~ bilıia~ Va. 

BUWn bu itılıamlan yapan de. leri Blel*y idi. Sevmit ·oıdutu 
mek Valeri Bielslry, idi. Demek Valerl .. Onu hill keadlılne- ll
V deri Bielaky IKonıtun k&r1•m.. yık bir erkek zannediyordu. 
da ınağlQp rakip vaziyetinde J'alrat mWıakkalt ki me-Ktµp .. 
bulunuyor ve intikam alıyordu. ı.r Valeri'den lmi rd E 
Fakat Valeri Bielsky o··ımu .... u ! ge .yo "'t · 

"'" suen buna imk~ ve iıbtimı de 
Şu halde bu garip ve halle. ydrtu.. ÇUnld1 Valeri o mb~ 

dilmesi mUtkül me1ele ne idi? faciada. öladiftll. P'a~t :val.)'flt 
Baba lm bir tek kelime 'bile ko- her ne oluna olsun w ~cı 
nueanuyorlardr. Çünkü öyle btı. kontu eeretten d~ için 
yük bir eüdıe ve mdile içiJlde nuıl p,rette buılunur. bulun· 
idiler ve zihinleri o kadar kan- B1ll1 o Kont ile evleneoektl .. Bu. 
tıktı ki.. na kati tuntAt karar vennlt bu. 

Fakat :bütün bu ıuiP-iılıdieL hmu:vorclu •. 
ler ~ malaublt olan bir ... ......_. ya.Jdlfb. V.e tunl&n 
tek bQibt. vadi1';() da :Kont .aaylldl:.. • . 
Semd'ila tmlluuı ~· ~ olu. - Bu kliıtlt.rı ya.kalsın ba· 
IU idi. ba.. KoJlt bunların mevcudiye. 

- Peki yavrucufum.. Bırak 
bundan IOftra sana maaut blr le. 
tikbali temin etmek i&ile ben 
bizzat uğraşayım. 

Möeyö Merimans kızmı öptU 
ve onun e-etirmiş olduğu mek -
tupları alarak çıktı. Fakat kı. 
amı tawiye etmi• oldufu gibi 
onları yakmadı, btll.kia haini 
.ıan.k .sinek Beyi tövalveleri. 
nln hareketlerine yeni bir de
Ul olmak-tbıere tahkikat hlkl. 
mine &«tlRIU. 

Tahkikat hAkiml avukatı bU. 
vtlk bir nezaketle k&111laclı. 'Mek· 
ttıplur bllYllk bir allkt. lıle "'U. 
talea •ttl ve 1* 1Uıa dtltbil. 
ye daldı. Soara muhatabma 
baktı: 

- Demek ilice bu mı~ 
K&s;6 Valtrl Bie1ôJ"dtn pU· 
yaır. 

- ~ ölmlmlt o1I& 1dl; .. 
u YfJlftln edel'dlm. OOrQ,..u. 
nuz ya .• 

(&ha .,,,,. ) 

Bir Fin kadın 
şehrimiz 

Rus _ Fin harbi 
sonra Finllndiyadan. ilk 
sabahki konvanaiyoııel 
ıimfze gelmiştir. 

Bu, FinlAııdiyarun 
dın dil ilim ve m 

yapmak üzere evvelce 
celınlit.im. Rualar 
~~il• 
nuroroum. Rus bOm~ 
evi harap etmekten· 
yaramadı. HelsinJdd 
çocuklarla muayyen 
olmryan erkekler ta111 
den çıkanlmışlar. kırt 
mitlerdir. 

DUtman, 
kuvvetli olmuına ra 
miz eakin bir haldedir. 

Fin mUJettnt en 

etmiyoruz. Benim te 
Dliltetiıı aynı ırktan 

yit etmektedir." 

. ŞEHiR T 

i'j lhı gece 20.Jf 
başı Dradl 

Y!LP 
• • • 
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azarlıksız satış kanunu hakkındalP~~ .. ı~(~~tiş~~!~I 
----------~---------------~--~--

bölgesi C. H. P. Müfettişliği vui-
(&ıftarofs 1 incide) tutulmuştur. Bbıaenaleyh an • zurunu.ıa selmekte büyük bir rayda fe ve &alihiyctinin İstanbul vUa. 

Un tatbik ~ti hak. ca.k tam bir ~ontrol ~ edJ!: görmiyorum. yetine münhasır olması hasebiyle 
~takll gnıp reıs vekili mek su.:etııedır ki,. fıyatlardaki ll~~ te~~illt meselesi halledll- bu vilayetin parti müfettişi olan 

OlanTarha.n ~mdan ve. pazarlık payı .inci!rilebillr. Bmı... medılı takdırde, varılacak netice Konya Mebusu Tevfik Fikret Sı.. 
\'ekili sual takrirlne. Dahi. dan da şu netıceyı çıkanyo~: ve yüksek meclisinize arıcdilccck !ayın vilayetteki faaliyetini daha 
\teki Faik Öztra.k ile TL Bu kanunun. hayatı, . ~§. teklifin ne olabilecefllni tahmin et· müsmir kılmak ve parti işleriyle 

l! Na.zml Topçuoğlu dev~~ ve m~ırrane hır kon. mek, maruzatıma na:ı:araıı müşkül daha yakından alakasını temin 
1) ~erdi!'. trolün ıcrası ıınkinlarma bağ. de~ildir. DfAer taraftan teşkll4tın etmek ına.ksadiyle Cumhuriyet 
•hiliye Vekilinin lıd,ır. ebemmiyeU, bizi, alınncak netice· Halk Partisi nizamnamesinin 94 

izahab Tatbikattan ne gibi ne- nıa mahıyeunı de hesaba katınaıt· üncü maddesi muci.tincc kendisi. 
il., . . • l l tan m!lstağoi kılmıyacaktır. nin İstanbul vilayeti C. H. P. i. 
~ıye Vekili Jrllnüye ge. tice er a mdı? Bugün, muhterem arkadaşımıo dare heyeti reisliğine tayini hak. 
"ıi..~tir ki: Bu kanunun tatbikinden şi.m. suallerine cevaben bir teklif getir. kında Parti umumi idare heye-
,:Q.a.rlrksız satış kanunu An. diye kadar ne neticeler alm. mediaf. HilkQınetimiı, bugünün ah· tince ittihaz olun.an karar Parti 
M~~ ve ;tmıirde tat. mıştlr? Alınan neticelere göre, nl ve şartları dahil.inde lüzumlu genel başkanlık divanmca tasdik 
'~ektedir. ilerisi için ne dü§ilnlilUyor? görülen saliıhiyelleri )anında yük. olunmuştur. 
~eler bu vazifeyi mev. Az evvel de yaptı~ım gibi, e. sek rueclislni:ı:den rlcıı etmek tasav· _ _., __ 
~atla ve bu teşkilat& tiket usulü ile pazarlığın mcm.. vurundadır. Bu snl~hl:rctlcr veril· p t ı b • 

bir vazife olarak ifa et. nuiyetine dair hUkümİeri tefrik dl~i takdirde, fiyatlnr, ihtiklir,mem· e fQ ve enzın 
1 

ler. ~~ Ankara be. ederek gözden geçirmek da.ha Jetin iaşesinin temini mevzuları e- t• 1 
da bu iş ıçın aynca. beşme. muvafıktır. sash bir surette eJe alınacaktır. ıat arı artacak 
~ ı..~vzif e~r. Fiyatların etiket ile halkm Böylece paıarlıksıı satış mevzuuna 
;;zıunun tatbiki ~den ıttılaına vaz'ı usum lilzumsuz ve ba1ka yollardan temas etmiş ohıca

. ah~ddelerde ve bılhassa faydasız bir f':OY değildir. Reka. Aı:ı. O zaman dnha seni' tecrübeler 
'ie~"~ ayakkabı.' hazır el. betin en mühim şartı, takdir ve itnkftnlarla ruucelıbeı olarak, do· 
\'a saır eşyada fıyat teref. buyurulur ki, fiyatların aleni- ha isabetle karnr verebilecegiz. 
~·~· Teref_fUUn ~ple. yetidir. Etikct.ler bu n.Jeniveti HattA istenilen takibat yapılabile· 

. tj •rt de müşterinin öte. iyi bir şekilde temin etmekte. celi halde, dahi, başko.ca lıir kom. 
İli Pazarlıkla alış veriş et. dir. Bugün ma..şhı.za.Iıı.runııııı CL ro. varılması Jlı:ı:ım geJip selmedili· 

rat etmiş olmasıdır. Mal meki.nlarmda. fiyatları görmek. ni sarih bir surette yüksek meclise 
. ınsanıar uzun milddet. te ve muhtelif mağazaları mu.. anetmek imklnını bulncn~ız. 

Old~kal7.arlrk!8: ~~ alı: kayese etmek imkanını bulmak. Meriyette kaldıaı müddetcc bu 
lcre an ıçın . gordüklen tayız. Bu bir faydadır. kanunun maned kıymet ve itibarı, 
liar. Mtamu·· ~enlninıtlbmatt ede. Diğer taraftan halen içinde tatblkııt ve balkın menfaatleri lınkı-

ş""'. u em.a. bulunduğumuz ah\'al. satış fL tüccarın fazla k a.k yatlarına daha ya.kın bir alAJro mındon husu. .. i 1..ılr ehemmiyet ar-
~ü ile karşıla.şt)•~ti ~östermemizi icap ettirdiği iciıı, ıetmekte oldu~ cihetle, bugiınkü 
liıerine fazla fiyat yazıl: fiyatlara nıtitc1llilt tedbirler ·a.ı. be~k·o1~:.tıma ta~ bldr kn

1
tiyct verme· 

sebep oluyor. Bizim dığımrz takdfrdP... etiketler ve me ıeımc mus:ı~ e rnyurmnnızı 
ız ta.hkika.ta göre altlı. tedbirlerin lUzumlu bir unsuru bilhassa rica ederım. . 

lletioo budur. Şu halde olma.va. namzettir. Bu bakım _ Şuııu ilave edeyim kı, kısa bir 
"-ere itimat edebilen mili dan da etiket usulUnU faydalı zamanda nihai karara varınak bü. 
. "il iate zarar görmcktedt. görilvoruz. kChnetl~ de arzusuna tekal..ıül et· 
~e kadar alınan neticeye Kanunun pazarlığı meneden ıuekledır. Ve bu karara k:ıdar, ıe-
~: lstan.b':ılda bu kanuna bilkümlerine P.'elince. burada çecek zaman ~hncla dahi kanu· 

hareketleri sebebile vaziyet aynı değildir. Bu Uç şe. nun tatbikatını gevşetmemek ve bü· 
Za'brt. vanı:.~ası vapıhn:ış ve hirde pazarlıksız satış usulü tllo kadro imkAnlarıınızdan istifa. 
~~antm.a muhalff vakmn yerleşmiş midir? de etmek suretile, işnrct etmiş ol· 
l: ılrntştır. Bunlardan 7140 Bövle bir neticenin, bu kadar dulum mahzurların te\'cllüt ctme
~~a eczası alınmıştır. Bu kısa. bir zamanda alınmış olma.. meaine tahşncaAıı.,, 

!b..::~ar ettiklerinden dola. sı esas itibarile de miimkiln de. Takri aahib" • ·· 1 · 
curt :ınaffo.za kanatılmıştrr. ı?ildir. Bunun i~in eski bir itiya. r ının aoz erı 
~da 901 \'aka tc!bit edil. ?m yerine yeni bir itiyadm ka- Bu izahatı müt~kip takrir sa· 
r 9\1:7 lira na.ra. cezası alm. ım olması zaruridir. Bina.en.. bibi şunları söylemiştir: 
· · e te!{errtlr sucu ile 50 aleyh. maktu fi vatla. fakat ha. "Muhterem l>alıilbe \'e Ticaret 
~~ kapatılmıştır. • kikaten maktu fiyatla. satış ya. VekiUerinio, HHfcttikleri cernplar-

1' lrde 688 vı?.ka tesbit edil. na.n mağazalar gittikçe çoğal. daıı dolayı arzı te,ckkür ederim. 
~ 599 etiket olmadığı 78 i makla beraber, kanunun tatbik Muhterem \'ek illerin imhlıırı ile 
~ ı.rlık yapmak k~yfiyeti. edildiği üç şehirde paza.rlrk ya. de pauırlıkınz satış kanunundaki 
b lıniardan J 998 lira 1 O ku. pılmadığıru söyleyemiyeceğim. zaytf noktalar ta:namile tebarüz ~t. 
~il.ta cezası alınm1etır. 16 o.d k b. lUI§ oluyor. Bu -znyıf noktalnra kıu· 
ın?l. tekerrür doJayJSiJe ka. n.aya Ç1 an lr şı muhterem Ticaret \'ekili e63Sh 

l hr mahzur l-.kHAta TO kanunda tadiJat icreııa-
ltt.rt:\• .,V, kil• kü" ·· d İşte kanunun tatbik.inde en na Uhum söröyorlar. liunları Cfer-
~ -.. e 1 rsu e büyük ınUşkillümUz buradadır. hal uiçln teklif etmediklerini de 

<lun Ronra '.l'icaret Vekili Şu sebeple ki, bir kanunun koy. ııab ettiler. llu işi dolayısiyle hal· 
~e gelmiş. kanun tatbika. duğu memnuiyet hilkmüne rağ. !edecek bir l!ıyihanın ~lecllse tak. 
Oelediyck.rce kontrol edil. men pazarlık yapıldığını, adeL dım edllmek üzere olduğunu beyan 
i ancak belediyelerin bu lerin kuvvetini takdir ederek, buyurdular. Şu hıılde y:ıkındn, tak-

ı t hır teşkılat yapmadık. muvakkaten kabul etmek sure. dımlni bükt'.tmelin de arıu elt Qlni 
<la ~unun bir çok memur. tile de ~oluınuula devam etsek, söyledikleri l..ıu lAyihayı beklemek 

lrnı surette m~c-gul ede. başka bır mahzurun mevdana lbım geliyor. O zamımn kadar J,u. 
t~·''Üsatte vaz.ifolerl ihti. çıktı~ı 5?i>rilyoruz: Bu da, az süokil mevzuatla yani pnınrlıksız 
~ı halde tekabül eden teş. ev\'el söylediğim gibi ya itiyac!ı satıı kanununun bugünkü blikilm· 
l'ilevcut olmadığını söyle. veya kanuna riayeti dolayısile lerile ve bugünkü imkAııln alınacak 

'\:\: nazarlık yapmavn.n kimselerin tedbirlerden büylik bir fayda 
~"'ret Vekili, lwntrolün na. bazı mağazalarda. veva kontro. umınanııı doliru olmadıAını da 
~llı!~ığmı izalı cttpiş. bu liln iyice tesir etmediği zaman.. muhterem Vekilin iradelerinden an· 
~ v~·uzaneen fiyat ihtikan larda zarar görmesidir. lamış bulunuyoruz.,. 

~ ..., ....,y • Ali Rana Tarho.nııı bu beyana.. ~~ı:~. :.dıg~ı ı:cunlin~ "'U "'"'&.. Buna mani o!m:ık ve kanundan 
~· Stir: bir netice almak lı;in bir tek ca~ " tından ııonra ruznameye geçilmiş· 
ltılUıun tatbiki yüzilnden, vardır, o d:ı: Yalnız bu işlerle meş· tir: 

surette pahalılr.k vücude gul ol:ıc:ık kontrollirlerdcn mürek. Meclis' Heyeti Umuınlyeye gelmi$ 
lli söyll . Ha'ti. kep, oldukca geniş bir teşkilAt llll')'• bulunan ve Slvas - Erzurum batlı-
l' yemeyız.. 1 e. dana getirmek surctile hcmco her 
l'\ ~ usulü, faydalı olmuş nın U:ı:unabmeUer istasyonuna ka· 
<:Unun mUshet bir •--"mı gün, bllafasıla, elım satım işlerini d ı et-iı:ıtir. uua.ı. kontrol nllında l.ıulundurmo.ktır. ar uzalı muınn alt JAylh:ıyı terci· 
•. _:"1~ Ancak böyle baı eket edildiği tak- h:ın ve miistaccleıı müzakeresi yo. 
tıla be-rnber şurasını biL dirde. kanundnn netice nlınnbilir. lundo Nnfia Veklll tarafından yapı· 

ı~ a:vdctmellyim ki, pazar. lan teklif üzerine mezkör kanunun 
~lliUc cd~n hUkü~ıe:inin Bugünkü kontrol teşki- müzakeresi knbııl olunmuştur. 
l'o-l\l.e 3~clit ve daımı bir }atı kafi değildir Meclis Cuma güoil toplanacaktır. 

1
1 ktemin edilmediği takdir. · 

~" anun, nahalılrk tevlidi. Teşkilat l.ıııkınıından bugünkü va· Garp cephesı·nde 
1 

a. daha doğnum, pazarlık :ı:ıyeliınlzc sclıncc, belediye zabıta· 
bt,;Yanıar için zararlı olma. ı.ı teşkillitı lıu işi de, ınunznm bir 
~\l,ıaittir. Bu nevi vakalar vazife olarak ıra etmektedir. Ve muharebeler 
~ 1'1 değildir. Bunun sebe. katiyen kafi değildir. 
~ .. _llr: Hülasa bu i~. başlı b:ışıııa bir 
'ill'hksra yani maktu fi. kadroyu iş~al edecek vüsat ve e. 
~a~l§ us!!lllnde, etiketlere lıemmiyettedir. Hinaenaleyb, eAeı 
tau fı.yatlar, mağazanın son IJuou temin cdemcısek, .kaııunll11u 
~ fıvatlan olma."iI icap e. ıyi neticeler almak şöyle dursun 
it 'Unun bövle olınası tabii zarar tevellüt edeceği kannııtiııc va· 

ltı,. fiyatla satış usulUnUn rıyoruz. 
at halinde teessüs etmiş TeşkilAt meselesi kanunun haya. 

\>~ sına ve biç olmama ge. tiyeti için birinci şart olnınkla be-
1~vamlı bir kontrol ile raber tatbikattan ,u ikinci noktayı 

h11~uı imkansız bir hale da not ettik: 
~lbı.iı~ olma.Bına bağlıdır. Pazarlık vakalım üzerine, ceut 
~ ~1 lüzumlu olduğu ka... hükümlerin tatbıki mıınlesef ıeçik· 
·~Ş bir kontrol temin e- nıektcdir. Baıt yerlerde bilhassa 

e.n mahal ve zamanlarda lstanbulda belediye encümeni cok 
!'ı\;:-e• fiyatların bir Pazar. nıahmuldür. Z:ıbıt varakalorıoın 
~ bırakılmak suretilc ya. muamele görmesi ister istemez se. 
h bo ~öıiilmil.5tUr. Binaen. cikmektcdir. Uu ise cezanın manevi 
~ }' Yle bir maı'tnzada, pa. ıesiriııı izale ediyor. 
\ta al>madan satm almrş o. Cezanın miktarı ise azdır. Binne-
e::aşm zarar gördUğilnii lice bir mağnzrı iı;in uzuu fasılalar. 
!Qlbıı ek laztmdır. Bu badi. la bir defa ynkalannıı5 olmaı..ta lıiç 

~}' Crit dahi olsalar, e. bir zarar görillmlyor. Milşteriyl mü· 
~ etı aşikardır. nasip tcnzilAt ile memnun etmek, 

lU karşı çare ve tedbir bu küçük zararı zaman zaman ikti· 
g-enlşletınek ve sık • hama değmektedir. 

~~1:\!,.4::~im!z bu Kanun ıslaha muhtaçtır 
Hıraea.t kôl"ttoL Kanun bu lkl bakımdan ıslaha 

\ı..~l 'ı'k m'k ~ir d&hilfııde rnuhttçtır. Maamanh eter b!4Jdllt 
' L_ 8evketti. Bunlar tara.. meselesi ıynt ıamandı halJednmea. 

-. gak ablt vaNbJarı -, ,.ınıı bu nen tadillt lcln ı.. 

Londı·a, ıs (A.A.) - Hava 
keşif kolları lhdas edileceğini 
Avam Kamarasında beyan 
eden hava nazırının sözleri bU
ytı.k bir alA.ka uyandırmakta
dır. Resmi menbalar, bu hu· 
susta tafsllA.t vermekten imU· 
na etmekle beraber bunu11 
miknatıslı maynlar döken Al
man hava keşif kollarına kar. 
şı lnglliz hav& ordusu taratrn· 
d&ıı tatbik edilecek bir sistem 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Parls, 18 (A.A.) - Havas 
Ajansına göre, asker! vaziyet 
şöyledir: 

Dün Warndt ormanı ile Sarre 
arasında musademeler olmuş· 
tur. 
Şatak sökünceye kadar cep

henin heyeti umumlycslnde 
kalabalık Alman keşif kolları 
devam etmiş ve bu faaıtyct ez. 
cümle, Moselltn ve Nle'ln şaı-
kında, Bltele'nln şlmallndckl 
Vosgelerlo ağaçlıklı yamaçla· 
nnda cereyan etmiştir. Bllhas
M Warııdt ormanı lle Sarre 
an.muta. ş!44etll muharebeler 
olmuştur. B1rka~ saat '1evam 
etmek ttzere el bombaları teati 

Ankara, 13 (Huıuıi) - Harp 
vaziyeti dolayısiyle dünyanın bir 
çok yerlerinde petrol ve benzin 
fiyatl~ırun yükseldiği anla§rlmrı
tır. Tıcaret Vekaleti bu itibarla 
petrol ve benrin fiyatlarını yeni
den tesbite lüzum görmüş. ihtika. 
ra yol açılmaması maksruiiyle de 
fiyatların gözden geçirllm«iıni 
arzu e:1en Vekalet bu işlerle uğ. 
raşan fırına mümessillerini Anka. 
raya davet ederek temasa gcçmiı
tir. Petrol ve benzin fiyatlarının 
dünya piyasasına mütenazrr ola
rak bir miktar arttırılacağı atıla
ıılmaktadrr. 

Mektepler müzesi 
müdürlüğü 

Ankara, 13 (Hususi) - Maa
rif V ekfileti ilk tedrit~at şube mU
dlirJerinden Hıfnrrahman Raıi'1 
mektepler mUzesi mUdUrlüğUne 
tayin edilmiştir. 

---0--

Ammehukuku 
profesörlüğü 

Ankara, 13 (Haıuıi) - An.. 
kara hukuk fakültesi Roma hu. 
kuku profesörü Vasfi Raşidin ve. 
kfileten amme hukuku profesör_ 
lilğilnü de üa etmesi kararla§· 
mıştır. 

~ 

Sıhhat Vekili 
Diyarbalarda 

o. Balar 13 (A.A.) -iki stın· 
denbcri şehrimizde sıhhi teşek. 
kül ve müesseselerin, şehir sıhhat 
işlerini tetkik etmekte bulunan 
sıhhat ve içtimai muavenet ve. 
kili HulOsi Alataş dün de Halke. 
vinde sıhhat mensupları ile mcm. 
leketln sıhhi iıleri ilzerindc bir 
konuşma yapmış ve ıehrln aıhlıt 
ihtiyacını tesbitle meıgul olmuı
tur. 

Güreş teşvik müsabaka
ları bitti • 

Dört gUndenberi devam e
den gUreş teşvik müsabakaları 
dUn gece neticelenmiştir. 56 
kiloda birlnd Hakkı (Beşik· 
taş), tklncl Fadıl (açıktan), 
61 k1loda blrlnci Mahmut (Be
elktaş), ikinci lsma.ll (açık· 
tan), 86 kiloda blrlnct Rasim 
(Kasımpaşa), ikinci Ali Sezen 
(Beykoz), 72 kiloda birlaci 
Kandemir (Kasımpaşa), tkln
cl Mustafa (Beşiktaş), 79 kilo
da birinci Mehmet (açıktan). 
ikinci Hayım (Kasımpaşa), 87 
kiloda birinci Haydar (Beşik· 
taş), ikinci Haydar, ağırda bi· 
rlncı Şevki, ikinci Ferhat (Ka
sımpaşa). 

Puvan hesabiyle blrlncl Be· 
şlktnş, ikinci Kasımpnşa gel
mlştlr. 

Almanya Rusyayı 
tehdit mi ediyor? 

(BtıŞ tarafı 1 incide) 
Şimdiki halde bu meselede ne 
"net!'', De de "ha !" di le 
bir 

• )'il' yete 
nzayette baluımıayoruz. Yal-

mz hu türlü ihtimalleri gözönü· 
ne a);:r.ak bicliee)eri kaydetmekle 
iktifa etmeii da makul bir ha. 
reket biliyoruz. 

AS!tl\>t US 

edllmlştir. Nihayet, Fransız 
topçusunun ateşi altına alınan 
düşman, saha Uzerlnde blr çok 
ölU bırakarak rıcat etmiştir. 
Öğleye doğru saat 11 suların. 
da Almanlar yeniden taarruz 
teşebbUsU ı;östermlşlerae de 
bundan tarkh bir netice ala· 
ma.mışlardır. 

Dun öğleden sonra gece ya· 
nsına kadar aynı :mıntakada 
keetf kollan bUytlk faaliyet. 
!erde bulanmuııardır. 

Hususl komite 
takbihini 

Rusyanın 
istedi 

~neV1"9, 13 (A.A.) - Millet-1 bir içtima saati tayin etınebbin 
lcr Cemiyeti asamblesi, Norve~ dağılmıstır. 
mümessili Hambro'nun başkanlı. HUSUS~ KOMİTE KARARINI 
ğında toplanmıştır. VERD1 

Ht'men söz alan Arjantin mü. Cenevre, 13 ( A.A.) - Hususi 
messili Freyre ezcilmle demiştir komite, buglin öğleden sonra, 
ki: karar metnini kati surette tas. 

Yaşadığımız: anın arzettiği dik etmiştir. Bu metin, yarın as. 
manzara şudur: Kültürün inhi· samblenin reyine arı.edilecektir. 
tatr, beynelmilel kanunların rcd Yalnız lsvcç ve .Norveç murah.. 
ve inkan. Bu manzara önünde ba- haslan, kararı hükfunetlerinin 
%\ kimseler, fırtrna geçin<:eyc kn. mua\'fakatini munzam olması 
dar susmaktan başka yapacak bir kaydı ihtirnzisile tasvip ettikle
it olmadığı kanaatindedirler. Ar· rıni söylemişlerdir. 
jantin hükumeti bu fikirde değil. .Kara~, Sovyetler Birliğinin 
dir. Mezkur hükumet M. Ce. Fınlandıyaya karşı vaki olan ha. 
miyetine bu cemiyetin büyüklüğü reketJ.nl resmen f:akb}h etmekte 
ile mütenasip olarak kcnı:iisine ''e .Mtllctıı:r Ce~ıyeti azasının 
tevdi edilmiş olan prensiplere hiz. ~cpsinı, Fınlandıyaya. mali ve 
met maksacllylc girmiştir. Buna u~ani ~ardımda bulunmaya ve 
binaen, hükumetim bugün sesini ~ı~a;ıdıyamn mukav~et lru.d. 
yükseltmekle vazifesini yaptığına 1 ~tı~ı azaltacak m~ryette her 
kanidir tUrlil hareketten içtina.ba davet 

Mill~tl~r Cemiyetinin azası o- etmektedir . 
lan bir devlet bu müessesenin Komitenin bu kararında, Mil. 
miilhem olduğ~ paktı ve kendisini lc!Jcr O:miyeti umumt katibine, 
bağhyıuı blr ademi tecavilz mua. ~ml~ndıyayi.\ mUzaheret teoki • 
hedesini acık bir surette ihlal c· lıı.tı ıçln fen servislerin.in yardı. 
derek bir devlete serbestçe taar. mmı te.n;ln et:mes.i ve ?ir teşri. 
ruz ediyor. ve bu devletin top. ~i mesnı vapılabılmesı ihtima.. 
raklannı itgal ediyor. Bu hadise ~ S.:~tulırmak Uzered, ce1miyet. 
"btlyle bir taarruzun failini MiL . urunayan ev etlerle 
lctler Cemiyetine kabut:ic devam :~te ~Y1~1 esktedi hu.susundir a sa. ' 
-.s: tml ~~..ı· 1 • • ye -.erı me • 
çUJP e yec.er.~ mesc esını Komite verdi6 k rda Sov 
ortaya koymaktadır. vetıer Bı·rı•w• • aktramdan, • 

M.. ·1 b 1 'l ı h ıgının, pa mtL 
umessı • cyne mı e uku- tevcllit taabhUtl · ibW 

kun mUt~addit defalar ihlaline i. irtikap etmek.le e~a; suk~ 
~r~!.~tik~n scm-r:ı, S~t~er di kendini pakt harici~ . bır~g~uı ihrac~ ı~t~mış, zıra nı belirtmekte ve bu itibarla. !:.. 
AtJa~ı!'w.cumhu:.ıyetinm S~vyet. ziyetten netice çıkarmak Bali.. 
ler bırlıgı aynı unvana malik ol- hiyetinin koruıeve ait old v 

duğu m?dd:tce kendi~~ Mille~. söyleyerek bu mesele hak~~ 
ler C~m.ıy~.tı az~sı tclakkı edemt. karar verilmesini konseye bt. 
yeceğuıı aoylemıştir. rakmaktadır. 

Arjantin d<!legesinin nutkun- RUSYA SEF1RLER1Nt GERl 
dan sonra, reis, asamblenin mu. ALACAK 
vafakatiyle, Arjantin teklifini on Londra 18 ( A.A.) _ Sovyet. 
dörtler komitesine havale etmit- terin Cenevreye cevabı hakkmo 
tir. da tefsiratta bulunan Times'in 

Müteakiben konseyin daimi ol- Moskova muhabiri, "Şimdi mtı. 
nuyan üç v.alığı için intihap ya- him mesele Rusvanm Milletler 
pılmqtır. Asamblenin küşaduı. Cemiyetinden ihracına ve uc. 
\ianberi içtimalarda hazır bulun. rl tedbirler 'teııdidine karşıkoy
mıyan tran ve Efpnlstan reye it· mak için ne yapa.cağıdr ele. 
tirak etmemişlerdir. Reye iştirak mektedir. " 
edenlerin adedi 38 dir. Azalıklara Umumiyetle zannedildiitine 
36 reyle cenup Afrikasr, 35 reyle ~öre, Kremlin, mtlhim bir lnti
Bolivya ve 34 reyle Finlandiya ba tevlidi için, L<mira ve Pa. 
z19"m't'ırdlr. riltııtl:I bllyllk elglJerfnf pd L 

Bu .eçimdaı sonra, korwcy, t4 la.caktır. 
ter komitesinin kararına taliken ( 
. 

Fin -Rus harbi 
(Baştcırcıfı 1 incide) 

Taipale nehri civarmda mu. 
hareıbc devam etmektedir. De. 
nizde. Finlandiya sahil batarya. 
lan, kara kuvvetlerinin bareldL 
tına vardnn etmm ve Rus ihraç 
kuvvetlerin ac;ığa çekilmeye 
mecbur bıra.1mııştır. 

Sovyet tayyareleri. Hanı;o ve 
'Eckenaes etrafındaki mmtaka. 
larla sıra adalardan bir kacını 
bombardıman etmişlerdir. Fin. 
landiva tavv:ı..~'eri askeri he. 
deıflere bombardnnan etmiş ve 
motlSrlll pivade krta.atma miL 
ralv~ ateşi a.çmrştrr. 

Lc>ndra, ıs ( A.A.> - Reuter 
aiansmın muhabiri Helsinkfden 
bildirivor: 

Kuolaiarvi civarında ve Suo. 
mmsaıniı'de cerevan eden mu.. 
harebelerde S°"'•etler bir cok 
mitralvöz. 25 sahra tonu, ::15 Ör. 
ta c:a:pta tou ve diüer sila.h ve 
mlihimmat brrnkmı3lardrr. 
Ü~ Sovvet piyade taburu im. 

ha edilmifftlr. 
Bir çok tanklar istimalden 

saikrt l-"te konulmuştur. 
Bu haberler Londradaki Fin. 

IB.IY.1iva elç.fliğinde teyit ediL 
mis tir. 
Şimal bölŞ?esinde muharebeler 

devam etmektedir. Sovyet!e-rin 
~öllerdekl mUdafaa sistemini 
zorlamak teşebbüsleri tamamen 
aklın kalmış ve ken<iilerlne pa.. 
halıya mal olmu~tur. 

Pet.samo'da sükü.net vardır. 
Salla bölgesinde Ruslar or. 

manlarda ilerlemişlerdir. 

Helsinki, 13 (A.A.) - İsveç 
hududu tarikiyle buraya gelen 
haberlere göre, Kızılordu motör. 
lü kuvvetlerinin büyük bir kısmı, 
Bothny körfezinin 60 mil içerisi
ne girmiye muvaffak olmuştur. 
Maamafih, bu haberler Helsinki· 
de tekzip edilmekte ve bu derece 
süratli bir ilerleyi§in mevzuuba. 
hla olamıyacağı söylenmektd:lir. 

Finlandiyalılar bugün bu nun. 
takada Sovyctlere karşı mukabil 
turrulanıu kuwetlendirmi§ler. 
dir. Finlar.dlya takviye krtaa
tr etın ilk hatta utaımakta ve 
dofrudan doğruya harekete geç-

mekte olmalarına mukabil Scw
yetler hiç bir tarafta tutunama
maktadırlar. Zira, Finlandiyalılar 
geçtikleri yerde ne varsa tahrip 
ediyorlar. 

Sov.yetlerin umumi karargth 
haline koymayı taaarladıklan B&. 
lia kasabası, anku altında kaL 
mıştır. Bu tabiyeler Sovyet mu. 
vasata hatlarını çok zaafa tdil!Or
mekte ve Finlandiyalılar, bu eu
retle Kızılordunun ileri barekea. 
ne, her istikametten mani olmak· 
tadır. 

M üvazi iki Sovyet ordusundan 
hangisinin, denize doğru bir ytl
rüyüş yapmıya muvaffak oldufu 
malQm bulunmamakla beraber bu 
ordulardan her ikisinin de takvL 
yeye mazhar olduğu ve Flnlandi. 
yalılann sayı itibariyle en qağr 
olduktan bilinmektedir. S<wyet· 
lerin Bothny körleri il.zerindeki 
Ulcabcrg isti.kametizt.ie mütterek 
bir ileri hareketi yapmak ilsere bu 
iki orduyu birlettirmek maksadı. 
nı takip ettikleri nnnolunmakta
dır. Finlandiyanın en kuvvetli lf· 
lihendazlan olmakla İnCf)ıur O.. 
terbetten Fınlandiya krtalanmn, 
çok kısa bir zaman aonra bu m.ın. 
takaya nakledileceği tahmin edil.. 
mektcdir. 

Finlandiyadan kaçan bazı kim
seler Sovyetlerin, esirlerin meıı.. 
fası olan Murmanskda mevcut 
kUlliyetli esirler y&ünden bn. 
yük müşkUHita maruz bulunduk
lanru söylemektedirler. Sovyet 
kıtaJariyle sürgünler aruırlda 
milsademeler olduğu söyleniyor. 

Londra, 13 (A.A.) - Reuter 
bildiriyor: 

Vibon'dan alınan telgraflar 
Finlandiyada müthi§ bir eoğuk 
hüküm sürdUğlinü bildirmekte
dir. Sovyetler bundan p~ ziyade 
müteeasirdirler. Zira Sovyet or. 
dusunda zabitlerin ıdahi çadırı 
yoktur. Kıtaatm ekserisi açık hL 
vada yatmakta ve Finlandiya top 
ve tayyerelerinin korkusuyla ateş 
de yakamamaktadrr. F'ınlandiyah
lann eliıle geçen eairler, tabl!ı
la.n &ık aık Sovyet hatlatmda 
grup halinde donmu! askerler ba· 
lun.duğunu bildiriyorlar. 
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SABAH, öCLE ve AKŞAM her 

yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi muntazaman flrçalayınız 

-= :::: a:r::ıe:::;:ara ~ ...... • ... r.ı::: ....... , .... -. 
.... 
:7t: .... 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
N~vralji, kırıklık ve bütün :> ;:;.rılarınızı der' 

amm '"eser. lr.1'-hında günde 3 k,. 41,. "'-lınabillr mmfi , .......................... _. ...... , 
Her çeşnt 

Ogan Kağıtları 
Toptan ve perakende 

satış yeırı: 

Yeni Postane karşısı KızıLAYHAN 

Devlet Oemiryoi1arı ve Limanları 
i letme Umum idaresi ilanları 

uoktor aranıyor 
lı.hırcmiırn muhtelif yerlerinde istihdam edilmek üzere kısım he· 

ı.:ımlerıııe ihtiyaç nrdır. Verilecek maaş 177 liradır. Ayrıca me~ken 
n!ya nıe~lı:en bedeli verilir. Serbest bulunmak ve yaşları -45 ten yukarı 
olınamak üzere taliplerin D. Demiryolları Zat İşleri Müdürlüğüne mü 
racaatları. (62U) (10103) 

• • • 
DCTlet Hava Yollarmın Gidiş - Dönüş biletlerini h~mil olup, t:ıy. 

}arelerin mutat seferlerini yapamamak mecburiyetinde kalmaları sclıe. 
bile dônü5te tayyareden istifade eclemiyen yolcuların Ekspres Tirenle. 
rinde ev-velden yer tutma ücretinden maada munzam bir ücret ödemeksi. 
zin dônü~ seyahatlerini devlet demir yolları ile birinci mevkide yapına· 
Jarına imkan veren bir tarife ihdas edilmiştir. 

1/1/194.0 tarihinde meriyete girecek olan hu tarife hakkında fazla 
tafsilat almak için ista<;yonlara müracaat edilmesi. (G350) (10321) 

Askeri Fabrikalar umum MUdUrlüğU ilAnları 

ı:> : 35 Ton Aleminyum Alınacak 

Tahmin edilen bedeli kilosu H5 olan 15 ila 35 ton aleminyurn u
kerl fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez :oıatınalma Korni!'iyonunca 
18-12-939 pazarte~i günü saat H de pazarlıkla ihale edilecektir. İlk 
leıninatı 3787.5 liradır. Şartname iki lira elli dört kuru1 muka.lıilindc 

komhyondan verilir. ı~teklilerln 2490 No. hı kanunun 2 ve 3 cü madde. 
!erindeki •esaik ve komi-:yoncu olmadıklarına ve hu i'le aUl.:adar tiic. 
cardan olduklarına dair Ticaret Oıla~ı Yesikalarile birlikte mezkur gün 
'H saalte Komisyonda bulunmaları. (10251) 

• • • 
8.000 Metı-e Kaputluk Kumaş Alınacak 

Tahm f n edilen bedeli (28.000) lira olan 8.000 metre kaputluk lrn
rna, A~kerl Falırikalıır Umum :\Hidürlüğü merkez satınalma Komi<;yo
nıınca 27-12-939 çarşamba günü saat tj de kapalı zarfla ihale cdilc
<'el\lir. ŞarlnQme 1 lira 40 kuru~ mukabilinde komi<ıyondan '·erilir. Ta. 
!iplerin mu,·akkat teminat olan (2100) lirayı ha\'i teklif melttuplarını 
nınkiır giiıııle saat H ele kaılar koınio;yona vermeleri ve kendilerinin de 
:l4,6 numaralı kanunun 2 ,.e 3 maddelerincleki vc<;aikle kornı<;yoncu ol. 
ın:tdıklarına ve hu işle ııliı.kaılar tüccar<lan olduklarına dair Ticaret 0-
d.ı~ı yeo;:ıikilc nıcıkıir giin ve o;naltc komi'iyona ıniiracaatları. (10253) 

* * * 
10 Kal<'m ~elik alınacak 

Tahmin edilen hedeli (()5.000) lira olan 16 kalem çelik askeri fab. 
rikalar Umum miidürlii~ü merkez :ı;atınalma Komisyonunca lll/1211939 
Salı giiııii ,a:ıt H.30 cl:ı pazarlıkla ihale crlileccktir. ~artname 2 lira 75 
k11r11, ınukahilindc koınhyoııd:ın ,·erilir. T;ıliplerin muvakkat teminal 
olan (4000) lir~ ve 21!10 numaralı kanunun 2 ve 3 m:ıddelcrindE'ki ve· 
~ııilde komi .. yoncu olmaılıklarına ve bu işle alakadar tiicrarılan oldukhı· 
rıııa dair ticaret od;ı~ı vc<ıikasilc mezkur ıtiin ve ~aattc koınİ'i)Ona mii. 
racaalları (10185) 

ı ıs. Komutanlığı Satınaıma Komisyonu ılAnları 1 
üc hinek, Yİl'mi yedi ııııkliye ko5uınn, iki nıekkıirc ki ccman 32 ha5 

h:ıyvan açık ek .. illınc ile ~aıııı ıılın:t<"aklır. '.\liinakao;;ısıııa 211/940 Salı 
1iinil ~aat 10 11:1 ha~laıınrak ve ovnı Riın<lc ihıılesi y:ıpılııcaktır. Hayvan· 
lıırt!'l ~alm:ık lsli\'enlerin hrlli RÜn \'e ~n:ıttc h:ıyvunbrile hrraber Fın. 
dıl.lıtl:ı Komulaıılık !\,ıtın:ılııı:ı Konıj~yoıııın:ı ı.!<'lmrlrri. (10'.?!lt) 

. .. 
f l'skiidar Slllh 1 inci llıılwk Tld· 

1 

kimliüiıııltıı: ~--••••••••••••••••• • 
Alıdullııtkıııı !:icnai ile Falına Ld,. , 

riziıı şariaıı ve 111ü;;ıerckC'ıı muta- -~~~[;~~~!'JIT.~~~~ 
~aıTıf lıuluııdukları Kutguııcukta 

(arşı caudc:1inıle eski i8 Hlli 53 
Xo.I! lıiı· h;ıp ).tlınııı kahilı)cli t:ık· 

simiyc,.i olm;ıclığııulıuı iLalci ŞU) u 
~urclıle ~;ılıl:ıra:.. ııar;ı\ııtııı lıh,e· 

tlarların hıs,.clcri ııısuetiııue tevzi 
\e taksıınınc ıııalıkcıııet·c k:ırar \"e. 
rllcrck ıııukaddcıııa )apıl:tıı aı;ık 

ıırllırnı:t nclice,inde hisscdarlard;ın 
Abdülhakim ~cn:ıi Üf.eriııc iki bin 
lını lıcıkllc ihale edilmiş be <le 
lıclli ıhalc kırnııııi ıııiidılcl i\'inuc 
mahkcıııe \czııe,.iııc )alırılına<lıi(ın· 

dan ıh<1lcııi11 rc.~hı ıle icra l..;rnuııu. 

ııun 13:i ıiıa·ü ıııaılılc.-i ıııııcılııııcc 

yeıııılcıı ı:, ı;tiıı ııııuhlclle a\·ık arl
ıırnı<1) a kuııulıııasııı.ı k:ırnr veril· 
lllı)lir. 

1 - ~lcık(ır plı :ıll kal kı-.ıııı 

lıodrum olmak iilcrc \'atı katı ile 
ucralıer üı,; hallan ilıarl'l uluıı alı_ 

).ıı> \C t:ı.ııırc ıuuhla\'tır. L\' }l'lllİıı· 
li dı'"·'·ukuı taralrnıl,ııı tamamına 

\ edi lıın lıra kı) ıncl tab:Jıı· cdıl. 

rıu~lır. l)lıu ~alı ıııuhll'lir doı.uı 

otla, Ü\' ııuı:ı, il.i hela, üı; hilcr lıir 
ııu~ııllıaııc \C denize nazır iki lı:ıl

koıı 'e ptı anı'ı 'c tlcııız cilıctın· 
de rılıtııuı 'c bah\·cue ~U) usu lllC\' • 

cul 'c bır ıııull.ıağı 'c ufak biı· lıah· 

\'C) ı \C lrnh\·csinue hirk:ıı,; a8acı 
rııcı l'lll oluıı elektrik ve su lc~isatı 

\<ırdır. 

:ı - Salış bedeli peşindir. )lüza. 
) etle) c İ)lİr;ik etmek iııtiyenlcr kıy. 
meli 111ulıanııncncnin % 7 buçuğu 
ııi,bcliııde pey akçesi vermeleri la· 
zııııuır. Hü~uıııu dclliıliye ,.c l ırmi 

senelik evkaf ta\'İZ lıe<lcli nıü~\eri. 
ye ve diğer rü,uııı ve ,·crgiler mal 
sahiplerine ~ittir. 

3 - Satış 4/1/!HO tarihine mü· 
s<1<lir Perşcınlıe J:ünü saat 10 dan 
1 :l )·e kadar o,ı.üıtar Sulh Jj ııkuk 
:\fahkcıııesi nde )·:tpılncak \'e mezkur 
madde ahkamına tevfikan en çok 
arıtıraıııı ilıalei kati.resi icra kılına. 
caktır. 

4 - l~lıu gayri mcnlı;ul üzerinde 
l:tpuca ınüsecct•l, gayri nıü'ieccel 

hak ~;ıhilıi olduklarını iddia eden. 
ler var'a ilan müddeti içinde ,·esaik 
ve scncdatı kanun iyeleri) le birlikte 
mahkememize müracaatları ,.c aksi 
takdirde tapuca gayri mü,eccel hak 
sahipleri satış para~ın ın paylaşma
sından hariç tululacaklıırdır. 

5 - Daha fazl:t mallı.mat almak 
i.stiyenlerin mahkemenin 93i/10 
numaralı 'iatış dosyasına ve satış 
ıneıırnru olan nuıhkcnıc ha')kklihi· 
ne ,.c gayri menkulü görmek i~ti. 

) enlerin de içindekilere müracaat 
eylemeleri ve talip olanların dı sa
tı~ günü ınuayyel\ saatle Üsküdar 
Sulh Hukuk ıııahlı:cınesi ndc hazır 

bulunmaları lüzumu ilAn olunur. 
(30837) 

Dr. A~;;; ·~~~~yunıu ,1 
Tak!lm • falimbane Palu No. 4 

Pııuırdan maada her ıınn 
~aııt ı:ı den ~onra. l'elefon ırıı·ı~ ... ................ ... 

SAHlBl : ASIM U~ 
Bıı!\ıldıAı yer: VAICIT Malbaas> 

Umum Neşriyatı idare e den: 
Refik Ahmet SeTengll 

ilk dolu kumbarnyı Bnnkn.yn giitiiriirk<'n du;plnğunnz !'evinç ilk mahc;ulii ta~1r1't'Jl 
Juyduğ'unuz scdnc:tcn c:ok daha tat lıclrr. 

Türkiye Cumhurireti Zi rnat Ilankası para biriktirenlere her yıl kur'a. ile 28.800 ıır 
'krıuuiye , ·eriyor. 

PAn.\ nıntKTlnJnıo~x ZKXGIX Oiıı\IlİT.1RSIX1Z. 
I\:cşideler 1 l~yliil, 1 Ilirinclkfınun, 1 Mart, 1 Haziran tnrihleriııcledir. 

;" '~ramiyelerin listesi : 

4 Tane 1000 Lira 
4 

" 
500 ,, 

~ 250 " " 40 ,, 100 
" 100 50 ' . 

" " 120 
" 

40 
" 160 

" 
20 20 

l{ıır'a~·a an<·nk :>O lira blriktimıl~ olnnlnr ~ircbiltr. Jlcsaplnrın<lnki paralnr bir ~eıı' 
l~inde :50 lirn.dan n<;ınğı diişnıi yenler il, mmiyelcrini % 20 fnzln siyle alırlar. 

Türkiye 
Zira·a t . 

Cumhuriyeti 
Bankası 

Tlrklye Cumhuriyet 
AK Tt F 

Kasa: 
Altın: Safi Klogram ı~ 5001102 
Banknot • • • , 
Ufaklık • . . • , 1 

Dahildeki Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogram 1\78 111 
Türk Lirası • • 

Hariçteki Mu.ha.birler: 
Altın: Saft Kilogram 9 999 7~ 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler • • • 
Di~er dövizler ve ~rçlu 
Klirin,lit bakiyeleri . , 

Hazine tahdlleri: 
Deruhte edilen PVrakı 'lak. 
dive karsrh~ı 
Kanunun 6 • 8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tediyat 

Senedaf cüzdıını: 
1'irl\ri senetler . . • , 

1?.'lha.rn ve tahvilôt c;i.zdcınt: 
ı flerııhte edilen evrakı nak

:l 't divenin karsılı~ esham ve 
bıhvilat itibarf kıymetle 

Serbest esham ve tahvilat: 
Avanslar: 

H::ızineve kısa vadeli avans 
ıtltm ve döviz üı.erine • • 
1'ahvilitt Ü7..erine , , • 
Hi!'l~edarlar 
~ıuhteli! • 

. . . . ' 
• r • • • 

Lira 

21.802. 414,34 
20.572.923,-
1.629.712,36 o 44.005.049,7 

953.816,81 
fl17.415.00 1.571.231,90 

14.065.442,21 

51.016,55 

9.769.456,14 23.885.914,90 

158. 7 48.563,-

17.307.666.- 141.440.897,-

208.604.418,85 208.604.418.85 

50.528.564,97 
7.561.196,53 58.089. 761,50 

4.836.000,-
14.017,56 

7.808. 722.- 12.658. 739,56 
4.500.000,-

18.420.268,15 

Yekim 513.176.281,56 

. emmtız rn~~ tarihinclpn itiharl'TI' 
il 

PAS t F 
Sermaye • • , , • 
lhtit;at akçesi: 

Adi ve fevkalade 1 • • • 

Hususi 
• • • • • 

Tedaviildeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafından vaki 
tediyat • 1 

Deruhte edilen evrakı nak. 
diye bakivesi . . . • . 
Karşılrğr tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle •ıazedilen • 
Reeskont mukabili ilavten te
da. \•azed. 

Türk Urası Mcııdunfı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diifer dövizler ve alacaklı Kli. 
rinP.' ba kiyeleıi • , • • • 
Muhtelif • • 1 , , • , 

,. 4.217.134,25 
6.000.000,-

158. 7 48.563,-

17.307.666.-

141.440.897,-

17.000.000,

l 39.()()0.000.-

2.570,29 

16.08~.~79.0!'\ 

Yekıi.n 

,,/ 
~,. 

297.440.cv fi 1S 
33.807.26'' 

nl9•~ 
46.0S5·tr?33 ,, 

ııo.625.o 

~ 
513.176?/J;I 


