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Bokreşteki Amerikahların 
pasaportları uzatılmıyor 

3 K R S Alman - Macar f c ret 
görüşmelerı başlauı 

Bükreı, 16 (A.A.) - Haber alındığına gö· 
re, Bükreşteki Amerika orta elçiliği Rumanya. 
da bulunan Amerika tebaasının pasaportlarmr 
terndit etmemektedir. Ancak, fevkalade ahvalde 
istisnalar yapılmaktadır. Bu tedbirin sebebi 
hem d~ğildir Cumartesi 16 Birincikanun 1939 -{::r YIL: 23 * SAYI: 7878 

Budapeıte, 15 (A.A.) - Alman hariciye 
nezareti iktısat dairesi reisi Clodıus bugün bu 
raya gelmiş ve derhal t icaret müzakerelerin<> 
başlamıştır. ö yle zannediliyor ki, yeni anlaşma 
esasen iki memleket arasında mevcut iktıS<ıt 

münasebetlerinin çerçevesi içinde kalacaktır. 
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Cuınhurreisiıniz in önü Fon Spe ta nir edildi 
Erzurumdan dönüyor Alman zırhhsının kumanda 

Kendisini bekliyen beş İngiliz 
Milli Şef in ihtisasları kruvazörile harbedeceğini söyledi 

" Yakında yıne geleceğim. Yapılmakta olan işlerin · 
gidişini takip ederek yeniden zevl< duyacağım .. ,, Uruguvay, gemiye pazara kadar müsaade verdi 

Erzurum, tü (A.A .) - DUn 
f ece saat 21 d e Reis icumhur 
snıet lnönU şe reflerine umu. 
~i IDUfcttişllk konağında bir 
.ıı.abul r esmi ' c su' nre ve ril
llıişttr. 

d 
P ek neşeli geçe n hu sllvare. 

e bUtUn Erzurumun en ileri 
&belen vatandaşları nlle leriyle 

lrlfkte bulunmuşlardır. 
h llclsicumhur Erzurunıdan 
areket lçln ayrılmazdan ev

' el seyahatleri hakkındaki in. 
tlsaslarını Atideki şekilde ce
tlılyete ifade buyurmuşlardır: 
''J.~rzurumu zi)ıtı·ctimden bu
~ki tetklkJeı·imdon mcuıun 
~ldunı, lili.nunuc'' el ortasın(la 

Ural a gelmek benim için ha.-.
~et çektiğim bir ze\ k idi. Son-
•harın onunda her trafla 
~lu ke ilen J'.:t"Zuruma çetin 
lcış günlcı·I muntazam surette 
tellp gltJnek ancak Cumhuri
~'tin mu\ aftaki yeti olmuştur. 

lt nctk<"yo \Rrmak i~:in kat. 
1•n<.11tmıız uzun sabırların ezi-

insan makinesinin 
kuvveti 

Yazan: ASIM US 
insan kalbini bir eımne • bas. 
~ tulumbaya benzetirler; göğ_ 
'~üzün içeriıine yerleıtirilmiı 
~~ bu tulumba vücudumuzda 
.. ,~ın deveramnı temin için fa. 
.. ıız kuvvet aarfeder. 

. Acaba vasati hayatta olan bir 
~~ın doğduğu günden itibaren 
; .lrnceye kadar kalbinin aarfetti. 
!:'~ ~vvet toplanmıt oba ne eder? 
~,ııyoloji alimleri bunu hesap et· 
.... ,ler; böyle bir kuvvetin PN:iı. 
~ki Eyfel kulesini yerinden kal-

t'acak derecede muazzam bir e. 
~rji kütlesi teıkil ettiği netice· 
'ıtıe varmıtlar. 
.ı_ Yalnız batrna bir kalp bu ka. 
1 !' büyük bir kuvvet kaynağı o. 
~ıa bir İnsanın elleri, ayakları, 
~•ıı ve diğer uzuvları ile bütün 
~ Ömür müddetince ıarfettiği 
~Vvetlcre göre ne müthit bir e. 
ı~ji kaynağı olduğu tahmin o· 
f'l-bilir; böyle bir insan bir Ey. f': kulesini değil, yüzlerce Ey
ı..~· kulesini yerinden oynatacak 
'"it kuvvet demektir. 

1-t Şirndi bu hesabı bir de milyon. ' 
~ca insanlardan mürekkep olan 
lt büyük millete tatbik ediniz: 
) '-' biri yüzlerce Eyfel kulesini 
~İn_den oynatacak birer kuvvet 
:..~ olan bir milletin mütterek 
~de~i kartmnda tahakkuk etti
~yecek bir emel, bir makıat 
..... llUdır? 

li..~~ız muayyen bir hedef 
r;;uınc1e devamlı bir surette sar. 
ıq; ecek insan emeğinin iıtihsal 
--~etini "Gımla damla göl olur"' 
li . ti ile ifade etmi,lerdir ki mil· 
"-'lctııat sahasına tatbiki halinde 
~•Özün delalet ettiği manada 

e bafka bir ıey değildir. 

~itekim muhterem Baıvekil 
ı.:~ilc Saydam birkaç gün evvel 
~f ve yerli malı haftaıını 
~· ~ bu ıözün ihtiva ettiği 
1ı; .~le.ti çok canlı bir şekilde te-

l'iiz ettirerek ıöyle demiıtir: 
Cc 

'1937 Haziranında bankaları· 
lııiı daki tevdiatın yekunu 277 
~.n lira iken bu miktar 1938 
!l\i . •nele 305 milyona yükıel. 
l~1r-; bu tasarruflar içinde bu· 
')l Uiumuz 1939 aenesmm ilk 
~1~l'ıncla ise 325 milyon lirayı 

"'lt!..ııtur.'' 

(Devamı 5 incide) 

yeti ı-;rzurunılularııı c·anlı 'c 
ne~eli hayatı içinde bir ~ünde 
unutuhnu~ttır. Hürt S('nC C\, t'l 
gür<lii~iinıe nisbet le .Erzurumu 
çok kalkınmı!:' ,.e llcrlemis bul
chım. ~arkta mamur şehirler 
benim idealimdir. Erzurum i) 1 
bil' mamure olmak için çok <'k
siW;lni atmı~tır. l•;rzuruınuıı h'· 
miz ve medeni \'asıtaları mc\. 
cut bir şehir \'e i)'i bir kiiltiir 
\'e sanat merkezi ohna.<>ı için 
daha yaınla<•ak bazı isler 'ar 
dır. Onları da az zama~da yap
mak mümkün olacaktır. Erzu
rumtla yüksek <'Cntiyet 'atan. 
pener zihniyet her ~('brede 
aşikar bir ı;urett.e görünür. Ya· 
taııdu":"larınıı bu baknndan du 
çok takdir ettim • .Erzurumdaıı 
memnuniyetle ayrılıyorum. 
Yakında. yine gelc<·eğim. l"s
pılnıakta olan işlerin gi<li~ini 
takip ederek yeniden ze,·k du· 
yacağım \'C aranızda tatlı daki
kalar geçireceğim.,. 

Hcisicumhuru hı\mil olan 
hususi tren saat 24 te Erzin
cana mUteveccihen hareket et· 
mlştir. 
~. "»6 'A ) 9rMı· 

rumdan dönmekte olan Reisi· 
cumhur lnönU bugün saat 13 
te şehrimize şeref ,·ermişler. 

dir. 
Milli Şef, istasyonda vali ve 

kumandan ile sivil ve askeri er
ka.n, m e ktepliler ve kalabalık 
bir halk kütlesi tarafından te
zahüratla karşılanmıştır . 

Halk bUyUk bir sevinç için
dedir. 

Asker0 alınan ]t'fo r;ettçlerl kilisede yemiıı ediyorlar 

Finler 
Dün yeni muvaffakı-
yetler temın ettiler 

lngiltere mühim miktarda harp 
levazımı gönderdi (Yazt.!ı 5 incide) 

bıgiliz harp gemileri refakatinde t'c gmp hali>ıde giden tıapur1ara taarm:: eden 'Alman tai1i1arele. 
Tile harp gemileri arasındaki harbi gösteren temsili bir resim 

lngiliz tayyareleri 
Alman deniz tayyare üslerini mü
temadiyen bombardıman ediyor 

Dört Alman tayyaresi 
Londra, 15 (A.A.) - DUn 

gece Frlse adası ve Belgolnnd 
Ussu Uzerlnde lnglllz ve Alman 
tayyareleri arasında bir mu
harebe vukubulmuştur. 

Lomlra, tı'S (A.A.) - lngillz 
tayyareleri 15 KAnunuevvel 
sabahı şafakla beraber tekrar 
şimal denizini.le Almanların 
deniz tayyare Uslcrini bom-

düşürüldü 
bardıman etmişlerdir. İngiliz 
tayyareleri hiç bir zlyaa uğ. 
ramaksızın dönmüşlerdir. 

Bu bombardıman esnasında 
(Deı·amı 5 i1ıcidt) 

1 

Londra 15 (A. 
A.) - Graf Spee 
.1akl:ında İngiL 
tere 'le Uruguay 
arasında yapıl· 
makta olan mü. 
zakereleri biz. 
zat Uruguay baş. 
vekili idare et
mektedir. 

Şunu kaydet. 
mek lazımdır ki, 
Uruguay eylül 
bidayetinde bi. 
taraflığını ilin e
derken 1907 LlL 
haye mukavele
sine ittiba ede_ 
ccğini bildirmiş. 
tir. 

Mondtevideo • 
daki İngiliz elçisi 
Graf Spee'da e. 
sir bulunan İngi
liz ticareti bahri. 
yesine men9Up 
kimselerin sürat. 
le tahliyesinden 
dolayı İngiltere'*' eeıptddJrlerL 
ni Uruguay'a ar-

OJCYAl'IOSU 

'Zetmittir. Montevideo limanını gösteren harita 

Montevideo, IS (A.A.) - U. vapurları mürettebatından 61 ki
ruguay hükumeti Admiral Graf şi de karaya çıkarılmıştır. Gra.f 
Von Spce'nin tamiratı için lü- Spce mürettebatından 12 yaralı 
zumu olan müddet zar!ında li· karaya çıkarılmıştır. 
manda kalmasına müsaade etmiş. Alman orta elçisi gemide ölen 
tir. Cesetlerin yarın karaya çıka· bahriyelilerin İngiliz mezarlığına 
rılmasına müsaade edilmiş olma. gömülmesi hakkında İngilizler 
sı geminin 24 saat zarfında lima. tarafından yapılan teklifi reddey
nr terketmcsi icabedcceği hak· lemiştir. 
kındaki haberin doğru olmadığı. Diğer taraftan Alman elçiliği, 
nı isbat etmektedir. Graf Spec tamiratının gemide bu-

Graf Spee'de bulunan 6 esir İn· lunan Amiral Nivehur tarafından 
giliz zabitinden başka Alman ge. idare edileceğini bildirmektedir. 
misi tarafından batırılan İngiliz ( Dr.uamı ,; incide) 

Cürmümeşhut kanunu 
Ağır cezalı suçlara da 
teşmil ediliyor (Yazısı 3 üncüde) 

Günlerin Peşinden: ··--------·,------;emiJerlayn diyor ki. 

Seferberliğimiz Çöpçülerin palışmr 

h .. b't d' saatı en uz 1 m e 1 Belediye alakadarlara bir ta. 
mi.ın yapmıf: Tanzifat arnt'leıL 

Bunu ta 'Tlamladığımız nin geceleri sokaklar tenhataıım-
.. d h. ı ca.ya kadar çalışmalannı b.Jdir-

za m an dunya a iÇ mıo; . 
• k 1 Bu havadisi gazetelerde okı; 

:>ıı kuvvet mu a"emet yunca tereddüt ettik; ve kendi 

edemiyecektrr ~endimize: "~caba itin içinde~· 
ıfdde yanlıtlıgı olmaıın?" dedı 

l Lo>ıdra 15 ( A.A.) - B. Çem. Ziı·a her memlekette tanzlfa• 
berlayn Avam Kamarasında, A. iıtcri için aııl çalıfln& aaati gün 
vustralya, Yeni Zelanda, Cenup düz değil, gecedir; bu i ibada 
Afrikası ve Hindistan tayyare çöpçülerin vazifesi geceleri ıo . 
ve tayyarecilerinin yakında kaklar tenhalattıktan •onra icap 
Fransaya muvasalat edecekle. ederse sabaha kadar devam et. 
rini bild•rmiştir. İngiliz impa- mesi, gündüzleri çalıtan çöpçü
ratorluğun;m muhtelif yerlerine lerin sokaklarda kağıt parçaları· 
binlerce h..ırp malzemesi ve yL nı vesaireyi ıadece toplamaaı la 
ye<'ek sip'.lrışi verilmiştir. zımgelir. 
Başvekil demiştir ki: Nitekim Ankarada dahi böyle. 
Bu muı:zzam imparatorluğun dir. Orada belediye çöpçüleri ge. 

tükenmez membalarmm sefer . celeri ıokaklardan halkın el ve 
berliği henüz bitmemiştir. Bu ayağı kesildikten sonra ite baş. 
seferberliği ikmal ettiğimiz za_ lac-. Gündüzleri kaldmmlarda da
man buna dünyanın hiç bir kuv. laınnlar, çöpçü ıüpürgelerinin çı 
veti mukavemet edemiyecektir. kardığı toz bulutlan içindeki mil. 

Çemberlayn F ransada yonıarca. milyarıarca ha•t~Iık ~o. 
humlannı yutmak tehlıkesıne 

Parts, ı~ (A.A.) - Çe mbe r· manız değildir. 
layn bugün Fransaya gelmiı,· Anbrada tatbik edilen bu u 
tir. Birkaç gUn lnglllz asker. J sulü lıtanbula tepnil etmeje ma 
lerlnln yanında kalacaktır. ninedir? (Yazısı 5 incide) 
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işaretle~ J 

Kaliteli 
ınsan 

Dericiler dün lktısat müdür/ö
Tasarruf haftasını açan Baıve. 

la1 Dr. Refik Saydam, Cumhuri. 
Jet Türkiyesinin iktısadi istiklnl 
hamlelerini sanayi, ziraat, ticaret 
sabalında llirer, birer izah etti. 
Maddi sabada kazanılan zaferler 
ınsanı memnun edecek bir hüvi
yettedir. Maddi İnkİ§afı temin e.. 
den, ona tekil veren insandır. 
Baıvekil bu nokta üzerinde de 
iaabetli teşhis koydu. Muazzam 
•• bizim için yeni olan hayat cİ· 
bazım İJletecek ancak kaliteli 
unaurlardır. Bu maksatla pratik 
bü- tedbir olarak Avrupaya bir
çok münevver göndermek haddi. 
zabnda güzel ve ha)'ll'lı bir i§tİr. 
Fakat memleketin her kösesinde 
yapılacak iı üzerinde ısr.;.la k::ı. 
liteyi arayıp bu1maYJ bir vazife 
aaJmak ıümulü çok mühim bir 
davaya el uzatmakbr. Dünyada 
tahakkuku en güç olan §ey insan 
)'M'8tmakbr. lnsan ruhlanm ka
liteleıtinnektir. Hele bir mede. 
niyetten çıkarak bir bqka mede
niyet dairesine giren cemiyetler 
için bu ne müthiı mücahede mev
zuudur. 

ğünde bir toplantı yaptılar 

Fakat muvaffı:ık olmak, istedi. 
il mesut hayab kurmak ihtiyacı. 
Dl duyanlar için seviyesi yüksek 
bir münevver zümreye ihtiyaç 
Yardır. 

Bu münener zümre nasıl ye-
tiftirilir? 

Bu münevver zümre yan mü. 
nevverin •• çeyrek münevverin 
tufiyesi ile mümkiindür. Çünkü 
yan münevver bir yan inaandır, 
çeyrek münevver çeyrekten daha 
u bir kuvveti ifade eder. 

Maksat, yanlıı anlaıılmuın! 
Haliı münevverlik rolünde olan 
" cehlin alacakaranlığmda ken
dini ilim ve fikir adamı sananlar
da bahsediyorum. 

Bin yı:n münevvere, yahut 
fe7l'ek münevvere bir tam mü. 
nevveri, yahut tam cahil, fakat 
yapbğını iyi bilen adamı tercih 
ederim. 

Yalnız tercili bir ~y ifade eL 
mez. Kuniıakta ot.duğumUZ ha
,at içm kendini münevver sanan 
n münevver rolü oynamak iste. 
,.aler zararlı olabHirler. B11nla
l'ID zararlı olmalaroul mani olmak 
sa-ektir. Buna zabtta tedbirleri, 
aclliye kaııunlan mani teıkil ede
mez. Buna ancak seviyeyi müda. 
f.na suretiyle clevlet kısmen yar. 
mm edebilir. Bir de, kaliteyi, li
)'lk olduğu mertebeye getirerek 
blite dü§iiklüğüne mani olur. 

Metul Baıvekil kalitenin ne 
olduiunu bizzat hayatiyle tecrü.. 
"be etmiı, bütün ömrü her sahada 
aeviyeyi üstün tutmak için müca. 
dele ile ıeçmiı bir münevverdir. 

Onun ağzından blitenin mü-
4aafaasmı iıitrnek yeni kurulmak. 
ta ve tohumlan abın.kta olan 
)'eni hayatımız için bir garanti.. .... 

Fakat it bu kadarla kalma, 
lıalia münevverlere dü§en b.ir va
zife de, fikirde, san'atta, ilimde 
kalitenin müdafaasıdır. Bizim L 
çin düpnanlann haflDda seviye
•izlik gelir. 

Seviy•İz yazadan, aeviyeaiz 
aan'at eserinden, seviyesiz fi 
kird~ MYİyesiz faaliyetten kaç. 
llMlk, onun hududunu daraltmak 
INr borçtur. 

SADRI ERTEM 

Köy okullan 
ltartalm Kurdköy, Kurna, Şıhlı, 

Boğanlı.1' köylerinde ~·erudcn ilk o
kullar yaptırılacaktır. Bu hususta 
tetkikat yaptlzru§ ve bina yerleri 
tesblt edilmi,ılr. 

Bakırk<Sy Ateşalanı, ve Çatalca· 
am Boyalık kl>y okullarının eksik 
talan inşaatı için villiyet bUtçe
alnden yardım yapılmasına karar 
nrllmiştir. 

~
> 
~ 
< ..... 

Cumarte. ı Pazar 'ı 
161. Kln. 171. KAn. 

6 ZI tade 1 6 Zilkade 
Kısım 89 Kasım 40 

\akıUer ~aSlllJ l.zııµJ Vasııtl i'.Lıını 

G:;~;: 7 17 2 36 7 18 2 S8 
Öğle 12 10 7 28 12 10 7 29 
tkiDcll 14 30 9 4S 14 30 9 48 
Akşam !8 ft t2 00 18 42 12 00 
Yetsı 18 21 t 39 18 21 t 39 
tmsak ~ il l2 S2 4 U 12 32 

merikadan getirtilecek deriler 
i~in akreditif açılmasını istiyorlar 
İstanbul mek!ep

leri tayyare alacak 

Deri fiyatlarııım palıalılae. 
ması ve bir çok meşinlerin pi. 
yasada bulunmaması üzerine de. 
ri tilccarları dün mıntaka iktı. 
sat müdUrlüğUnden bir toplantı 
yapmışlar ve bu yolda alınması 
icap eden tedbirleri kararlaştı. 
rarak Ticaret Vekaletine bildir. 
mişlerdir. 

kuruşa çıkmıştır. Buna rağmen 
piyasada çuval bulmak ta güç. 
leşmiştir. Bazı tüccarlar elle. 
rindeki mallan depo etmişler ve 
fiyatların yiikselmesine sebep 
olm U§lardır. 

Şimdiye kadar beş bin 
lira toplandı 

İstanbul okullan namına tay • 
yare cemiyetine bir tayyare alltl
ması için müracaat yapılmı§tır. 
Yapılan müracaat alakadarlar ta
rafından memnuniyetle karşılan. 
m11tır. Şimdiye kadar tayyare i
çin 5000 liradan fazla para top
lanmıştır. 

--0-

y eni ilk okullar 
Çatalca kaza merkezinde yeni-

den bir Uçüncil ilk okul binası te
sis edilmiş ve evvelki glınden iti. 
bnren tedrisata başlamıştır. 

BC§ikta.5tn, Koskada yeıılden 

yaptırılacak ilk okulların in§aatı
na ait ıııehir meclisi karan allka. 
dar encllmenden çıkmıştır. Birkaç 
güne kadar in'8ata başlanacaktır. 

Belediye lktıaat Müdü
rü Ankaraya gitti 

Belediye iktısat müdlirü Saffet 
Sezen dün akfamki trenle An. 
karaya gitmiştir. Müdür Ankara
da belediyeye ait bazı ifler bak
landa yüksek makamlet1- temas. 
ta. bulunacalrtsr. 
~ 

1.ktıaat mektebinde 
bugiinkü toplantı 

Yüksek iktısat ve tutum halta. 
aı münasebetiyle bugün iktısat 
ve ticaret okıılunda saat 10.30 da 
bir toplantı yapılacaktır. Toplan.. 
tıyı okulun direktörü açacak ve 
muhtelif profesörler, taldbeler 
ICSylevJer vereceklerdir. 

--0-

Halkevleri müıavir 
mimarlığı 

Belediye imar mildilrlilğünde 
Çah'3n mimar Sabri Oran'm haL 
kevleri müp.vir mimarlığmda ça
lışması parti genel sekreterliğin. 
ce beltdiye riyasetinden istcn
mi§, kcııdiaine müsaade veril
miştir. 

--0--

Ba§ına çimento 
çuvalları düıtü 

.Fatihte Fevzipaşa caddesinde 
fınnailin diikkinından çiınento 
almaya gelen amele Abmedin ba
tma çimento çuvallan yıkılımf, 
Ahmet ağır surette yaralanarak 
hastahaneye kaldırılnqtır. 

Çocuklan kurtarma 
yurdu ıslah edilecek 
Çocuktan kurtarma yurdunun 

belediyece ıslahına karar veril
miştir. Yurt bir mUddet evvel 
Darülaceze ile birleştirilmişti. Is
lahata ba§lar.ı:lıktan sonra yeni. 
den ayrılacaktır. 

Bu işle uğraşmak üzere profe
sör Fahrettin Kerim, Maarif mü
dilr muavini Muvaffak, Emrazı 
akliye miltehusıılanndan Necati 
Kipten müre kk~ bir müp.vere 
heyeti kurulmuştur. 

---0---

Matbaacılar kağıt ihti
kanndan şikayetçi 

Matbaacılardan mürekkep bir 
grup diln öğled~ evvel valiyi zL 
yaret etmi§lerdir. Vali buıılann 
şikayetlerini ehemmivf'tle dinle
yerek not alhll§, kendilerini ti<:a. 
ret müdürlüğüne göndennittir. 

--<>-
Hava Kurumu modelci

lik: kursu açacak 
Hava kurumu rcnel merkezi 

mubte,if vil~vetlerde tayyare mo
delcilik kunları aeınava brar 
venniıtlr. Şehrimbdeld kun f • 
Jdıddnumın Ddnd puar rUnU 
Yeıillrövde açıYıcaktır. 

Mamul deri memleketimize 
bilhassa Amerika.dan gelmekte. 
dir. Fakat Amerikalılar gönder. 
dikleri mallarm bedellerini dö. 
viz muamelelerinin gilçlllğtl yU. 
zUnden çok geç almakta ve do. 
layısile mal göndermekten çe. 
kimnektedirler. Tllccarlar Tica. 
ret V eklletlnden bu yolda ko. 
layhklar istemekte, ve bilhum 
akreditif açılmasnıı talep et. 
melrtedirler. Faaen Amerika. 
dan demir ve inpat matzem~ 
s.i il7.erine akreditif açılmuı ka. 
rarl&fılllli olduğundaıı, bunun 
deriye de teşmili kolay olacak. 
tır. 

Dericiler eter vaziyet bu ee. 
kilde devam ederse bir kaç haf. 
ta sonra piyasada deri bulunmr. 
yacağıııı söylemektedirler. 

Teneke IMıhranı ıiddetlendi 
Diğer taraftan konserva fab.. 

rikaları piyasada teneke bula. 
mamııktadırlar. Fabrikalar ima. 
liitlciJ'mı kutusuzluk ytlzünden 
piyasaya çıkaramıyacak vaziye. 
te düşmüşlerdir. Bu güclü~n 
önüne geçmek için fabrika.tarler. 
den Uç kişilik bir heyet ttaıyaya 
giderek teneke tedarikin salı. 
~lardır. 

Demir ve inıaat malzemesi 
getirilecek 

Amerika ve tngiltereden de. 
mir ve inşaat malzemesi getire. 
cek tüccarlara Ticaret Vekaleti 
Merkez Bankası tarafından ak
reditif açılmasını kararlaştır. 
mIJjtır. Sipariş verecek tile. 
carların aym on dokuzuna ka. 
dar Takas Limitet Şirketine mU
ra.caat etmeleri dün alakadarla. 
ra bildirilmiftir. Taka.1 Limltet 
Şirketı tüccarlardan gfunrtiğe 
gelecek mallan çekeceklerine 
dair teminat mektuplan ala.. 
cak ve bundan sonra Merkez 
Bankam İJJ«iliz ve Amerilfan 
milesseaelerine peşin olarak tuc.. 
carlar namına deriıal s.iparig e. 
dilecek mallann bedellerini a. 
deyecektir. Tüccarlar ancak 
mallar gümrUklere geldiği za.. 
man bedellerin.l bankaya yatıra. 
caıklardır. Bu kolaylık yüzünden 
bir müddet sonra piyasada de. 
mir ve in.şaat malzemesi bolla
nacaktır. 

Gıda maddeleri sittikçe .f 
pahalıla§ıyor 

Bundan başka gıda maddeleri 
de gün geçtikçe pabalılaşmakta. 
dır. Bilhusa yağ fiyatları çok 
yUk lmt tir. Urfa larmm ki. 
losu 30 lnıru.~u geçmiştir. P.i. 

Çaval ibtikin 

Çuvallar ti7.erindeki ihtikar 
da son günlerde çok şiddetlen. 
nıiştir. 

Bir müddet evvel 40 kuruf8. 
olan cuvallar son günlerde 120 

• rinç fiyatları 38 kuruşa kadar 
çıkmıştır. Fasulye, nohut, pata. 
tes, mercimek fiyatları da aynı 
şekilde yükselmiştir. Hatta bu 
&ebzerelere bile tesir etmiştir. 
Bostancılar da fiyatlara zam 
y~mışlardır. 

Nişantaşı Kız enslltüsünün 
inşasma başlanıyor 

1stanbulun okul ihtiyacını karıılamak üzere muhtelif ıemt. 
Jerde yeniden ilk ve orta okut açılmuına karar verilmiftir. 

Yenldea biti Kartalda, rdiferl de Sanyerde olmak üzere iki 
orta okul daha teaia edilecektir. Kartal orta okulu, Kartalda bulu. 
nan ve tamir edildikten ıonra Maarif Vek!leti emrine verilecek 
olan ermem orta okwu binaama yerleıtirilecektir. 

Sanyer orta okulunun bina •aziyeti etrafında1• kaymakamlıkça 
verilen rapor Maarif Velrillifi tarafından tetkik edilmektedir. 

Nifaııtqmda asılacak kız enıtitUıünlin istimlik muamelesl 
bitmiıtir. Pek yakında inpsına ba!lanacaktır. 

1 KISA HABERLER j 
Şehirde: f na i;itmiftir. 

• JUnunuevvel olmasına rağ-
* MemlllketimkJe ıenit ticari men Ad.anada yaz sebzelerine bol 

'llünaıebedere sirifmek ilteyen miktarda teudilf edilmektedir. 
İtalyan flbrlıatarleri qilaktl (1 Adana balkevinin bakım ko. 
ekspresle tltanbula bir mtlme.il Ju tqldlatını geni9leterek y.eni
göftdermitlerdir. Bu milmesail, den faaliyete geçmiıtir. Bu kolda 
piyasamıza ftalyadan alınacak Adananın en iyi doktorlan vazife 
pamuklu mensucat ve diğer ma. almıtlardır. 
mul&ta mukabil memleketimizden * Adana halkevinde bir resim 
ne gibi mallar satın alınabileceği- kursu açılmıştır. 
ni tetkik edecektir. * Türk maarif cemiyeti reisi 

• Geçenlerde febrimUe gelen ve Urfa mebusu Bay Rafet, Ha
Alman büyük elçiıi Fon Papen tayda bir kollej açılması: hmu. 
burada Alman kolonisi mensup. sunda tetkikler yapmak üzere 
lariyle tem111annı bitirmiJ ve Antakyada bulunmaktldır. 
Ankaraya dönmUıtür. * l\Iersinde halke"'i salonWlda 

M tasarruf haftası mUnaıtebetiyle 
emlekette: bir yerli malı serıgisi açıL-n.ıştır. 

• İzmir mmtaka iktısat müdür
• Adanada pamuk istihaalatmı lüğü muamele memurluğuna Re-

ihraç için blr pamuk ihracatçılar tat Edib tayin edilmiştir. 
birliğ: kurulmak üzere teJebbüs. • Ankarada bulunan Münir 
Jere r,tçilmi§tir. Nurettin bir konser verrrek üze. 

ıı· Adana vakıflar idareai url re .fzmire oradan geçecektir. 
bir hamam intuma karar vennit-- * Etılritchlrde bir ka:lastro te§
tir. Hamam Orozdibak meydanı kilatı kurulmuı ve hemen faali
lpartl!l".aru arkasında yapılacak- yete geçmi§tir. 
ıır. • Urla, Tor~a1r, Seferlhisaı', 

111 Ceyhanda w.tTflar ~arım iş. fzr.ıfr vil~yetfndeld ı:e:-~ikler 
lerinl tetkik etmetr üzere va1aflar ı ıeçen ıenedt'Tl yüzde elli daha 
ınlman Halim Adıtnadan Ceytıa- fezta mahtul vermi!tir. 

Tiftik ve yapağı 
birliği işe başhyor 

Yapagı ve tiftik ihracatçıları 
arasında kurulan birliğin nUaın
n-amesi ticaret vekaleti tarafından 
tasdik edilmiş ve ticaret odasına 
gönderilmiştir. 

Dün öğleden sonra saat 16.30 
da odada tüccarların i§tirakiyJe 
umumi bir toplantı yapılmış ve 
birlik fiilen teşekkül etmiftir. 

Tiftik ve yapağı ihraeatr ile 
meşgul olan bütün tUccarlar bu 
birliğe gireceklerdir. Girmiyen. 
lerin ihracatla meıgul olmalarma 
müsaade edilmiyecektir. 

T erkos gölü civarında 
bulunan ceset 

Birkaç gün ev.el Terlroe göHl. 
nün denizle birJeıtiği noktada sa
hile düşmll! bir halde bir sandal 
bulunmuı ve içinde bir de ceect 
görülmüıtU. Liman reisliği tara. 
fından yapılan tahkikatla bu ee
rarengiz hadise nihayet aydın
lanmıştır. 

Sandalın bir tarafında Sandu, 
diğer tarafında Cezil kelimeleri 
yazılıdır. 

Cezil'in bir Alman vapuru oL 
duğu ve bunun Romanyalılara 
Eattldığı, sonradan isminin San. 
du olarak defittirildifi 1e9bit • 
dıl ::ıiJtir. 

S.:ındu vapuru ise geçemerde 
Kara-denizde batmrıtır. Bu vapur 
yolculanndan birinin merktlr tah.. 
lisiye sandalma atlıyarak kurtul
duğu, fakat sonra açlrktan ö1d0-
ğü anlaşılmıJbr. Sandal 1aJarla 
sürüklenerek kendi kendine tabi.. 
le dlitmüştür. 

Tedavülden kalkan 
bronz paralar 

Geren sene tednüJdcn kaldın. 
lan 2,5 ve bet ~tık bronı pe
ralar bankalar ve mal sandıklan 

tarafından kabul ediliJWdU. Bu 
paralar ay aonundan itfbareo mal 
ıandı1tlan ve bankalar tarafından 
da bbul edilmiyecektir. 

Karadeniz~e fırbna 
devam ediyor 

Karadenizde fırtına .ıd<tetıe 
devam etmektedir. Birçok vapur. 
lar yollanna devam edemiyerek 
limanlara ıığmmıılardır. Bu ytls
den yann Karadenizden limanı· 
mua gelmeli icap eden Tan n. 
puru puarteel ve paıarteai gele. 
c.ek olan Erzurum vapuru da • 
lıya gelecektir. 

Eminönü Halkevinde 
orkeatra konseri 

Eminönü Halke-rindm: 
Orkeetramız aylık büyUk kcıa. 

serini 18.12-939 pazartesi akp
mı saat (20.30) ela evimizin C. 
faloflundalri salonunda verecek
tir. Gelmek arzu edenlerin girf! 
kartlarını ev büT'oeundan almata. 
n rica olunur. 

ihracatımız artıyor 
ihracatımız yeniden artmar,a 

başlanuştır. Dün Frarıaaya 200 
bin kilo fmdık, Çekyaya 60 bin 
kilo Afyon, tııgiltereye gıda macL. 
deleri, ham deri gönderilmiftri. 
Bilhaeea afyon ihracatımız ııit • 
tikçe fazlalaşmaktadır. F.lde ild 
ıencc1cnberi birikmiş mühim stok 
mal bulunmaktadır. 

--<>--
Kıskançlıkla hanende 
kadının yüzünü keıti 
Galatada oturan Dimitri km 

Jülya, İstiklal cacktealnde Kara. 
deniz lokantaarnda hanende İrfan 
lamfndefd bd'ınm ı:ı.taçhJıda 
~n!U ffi~e ~ftfr. Tf!l-a ya
kalarun11, yUztı eh~yetll IU· 
rette kesHmft olan İrfan hutaha
n-eye kaldrnhmttır. 

l&YU 
lstanbulun 

düzeltilecek 
işlerinden biri •• 
Yazan: Hikmet Münit 

O 
TOBUSLER, İstanbul hal
kmm gündelik hayatıdl 

aikonu kanfb. Fakat Wr türll 
ıc.dilerini topla,amaclı; ......... 
ka liyık birer nakil vasıtası oı... 
madılar. 

lstuıbulun taksi otamoılNIJeı'İ, 
tramva,lan, batti faytaa anlle
lan giizelce, lliçimli ve una •'• 
anesine uygun 19ylerdir de, oto. 
biialeri alelitcaip birer nümuıır 
dir. Zahirde, ''Modern" göriiniir" 
ler. Yani yuvarbık, toe1Mtğı ~ 
bir teJ··· Jçerisiae sirdiiina a.ı, 
pÜsküllü ıarı perdeler, al al dö. 
temeli lııau.peler- Motörleri bel. 
ki sağlam. Fakat tekneleri, her 
hal de, birkaç aylık hizmetteıı 
aoı:ın, içindekileri laçb tekerlek 
gibi iki yana IBr'sa sarsa götürii4 
yor. Ve yolcıduğım 10DU9Cia, Wı' 
boy, kendinize gelemiyonumıs..e 

Bu otobüsleri qletenlerin bir 
ihmali daha merakımı celhedi
yor. Nedir o biletçilerin hali? O 
biçarelere, bu soğuk meY~ 
verilecek elbise mi buJunmnamıt? 
Kapının aizında dururlar. llPM 
llir gira, çıkarlar. Riizgir, ,,.ı. 
mur, kıt layamet.- Bütün .. 
mitkül f8l'llar içinde bir kah.., 
rmgi, yalınkat kvmqtan elbiaef• 
le idare edip gidiyorlar. OnW 
da zamanla teklini kaybetmi" iv 
çaınaflnna dönmüıtür. 

Bu hal ve manzara., o adamlatl 
ittihdam edenlere yakııır mı V• 
o zavallıları, müıten1erin ön~ 
o kıyafette çıkarmak reva 1111'" 
dır? 

Anlaşılıyor ki, kazaııçlardl!' 
rainıen otobüs sahipleri bu İflt 
bu ıtthrin zevk ve itiyatlanna P 
re hqaramıyorlar. Ancak_..... 
ret dolayuiyJe kendı1erine 1-t"' 
vuruluyor ••• Daha iyileri olmadı• 
iı için. iate-dikleri tarzda kohıO 
naruycf'lar. 

Otobüs eervilİ INatlıyah uzat' 
.. ..... aldaia ........ hir .,..,_ 
gôrmedik. Eski tas, eski haınai11-" 
Belediye bu iti ne zaman ele .ı-· 
cakbr? 

Vefa erkek lisesi 
numune lise olacak 

Yttkıek öğretmen okulu Uı
lebelerlnln mesleki stajların• 
daha kola1lıkla yapabllmeıe• 
rlnl temin lçln şehrlmizdeıd 
bir lisenin numune llseal ol.., 
rak vücuda getlrllmeıl Vekt 
Jet tarafından dUşllnUlmek~ 
dlr. Bu lise yUksek muallUO 
mektebi yanında bulunan .. y., 
fa erkek lisesi., olacaktır. B• 
hususta yakında huırlıklatA 
başlanacaktır • 

Tar ihl anıtların 
tamiri 

Ejehrin belllbath yerlertncl• 
bulunan tarihi anıtlar, enelcl 
yapılan bir araştırma ile teabl• 
edilmişti Hazırlanan rapor' 
göre bu Abidelerin mUhlm bll 
kısmının tamir edilmesine il•" 
tlyaç gôzUkmektedtr. Yeni fl1 
bUt-ceslne tahsisat UA.ve ecSJl• 
dikten sonra derhal tamir•• 
lşiııo g:.rlşil''llcektlr. 

Küçük lt.ız neden ölmiitl 
Kasmıp.ıpda oturan tfakatiO 

kızı iki yaşmda Bakiye dün öl.o 
müf, cesedi belediye ıdoktoru ~· 
rafından muayene edilmi!tir. Jtl" 
çü.k kum on gün enel aol it°" 
tuna dökülen kızgın wdan aıdtr 
fü anlaşılnnf, def nine nıhaat ~ 
rihnıstir. 

Bfr amele yaralandı 
Dun ak,am Aksu vapuru~ 

dakl fasulye ve patates cuval-' 
larr 11 numaralı mavunattt 
nakledilirken sapan birdenbi
re boşalmış, mavunada çaıı· 
şan deniz ameleslnden tnebO" 
lula Mustafa çuvallar aJtınd• 
kalarak ağır surette yaraıan· 
xnıştır. Mustafa hutahane1' 
taldırılmı,tır. ....,_,,,,,,, 

Doğum 
Guetemlrfn teni işlerinde ç•!; 

flD Ba7 Z!Jaııın eti dtln ~ 1.,. 
•lı:ü evlMl dtlnyaya ptımıJşdt' 
Atkadatımızı tebrik eder ve Udıte• 
re uımı h!Drler dileriz. 



ktısat ve tasarruf haftası munasehatila 

ihsal ve istihlak 
işinde dikkat 

&dilecek noktalar 

YAZAN 

Suat 
Derviş 

iklısadi zaruret neticcsi
leket miıtde mod n ta. 

bnıJ etini yaymak 'e h • -
~ ve parası olan va an

bu zihniyet dairesinde ha
eie letvik ihtıracı do de. 
haftası ve bununa b h 
e harekeUer bu yilıden 
çıktı. Bu zıhni)etln be-

e l itinde ıimdı)e kadaı: 
aftaklyeller kaydedilebU. 

e hareketıiz duran pa .... 
kısmen aermayeleıUrilerek 

lleqrat, 11 (A.A..) - Komu.. 
niıt talebe komitesi fellıediJmit 
oldufı:nan nUmayifçilerden mU. 
reldrep ıbir taJmn cruplar, BeL 
ıracbn birçok noktaJuında kar
pphklar çıkarmap teteFbiil 
etmiflerclir. Zabıta, müdahalede 
bulunmuttur. Si.JAh istimaline 
mecburiyet bMı1 oJmuı olup bir
çok yaralı vardır. 

Kısa Aakarı haberleri : 
---------~------

•Ticaret Vekili Nazmi Topçu
otlu dün Yemen elçitini ve !nci
lis ticaret atafetini kabul etmit
tir. 

• Ticaret Vekileti çekirdebiz 
kuru üzüm, bufday, fındık, yu. 
murta, arpa, yulaf için birer ni
zamname huırlıyarak Devlet 
Ştlrasma ftrmittlr. şara birinci 
dairf'Si tetkldere bef1amıftır. 

• Tekaüt ve yetim aylıklarmm 
fimdiye Jradar eeneıle bir defa 
mali !LftDeain wı ayı iQillde yapıl
makta olan laıuJar aruandlı1d 
tahTil mmmelelkıe aJtkadarJ.. 
nn uğr..wrJan Al'Mllr casınu. 
ne ahnaıak itlMı mumMthnin M-

.ı..-.ı- ilııl düJ& ç' .... mu. 
",lllWiiflk ~ilftllr. B• mUMne

mayn 't'e ildııci~ aflDda 
• 

/ 3 - VAKIT 

l Cürmümeşhut kanunu 
Ağır cezalı suçlara da teşrn.il ediliyor 
Meşhut suçlar kanununun dördüncu mac.ıc.e:;inin tadiline 

dair lay!ha dün mecliste müzakere edildi 
Ankara, 15 (A.A.) - Büyük günde cumhuriyet müddeiumu.. ı --

Mi~ct Meclisi bucün Refet Canı- miliğine teslim eder. e L LE R i N a 1 L i . 17 
tezın batkanlıimda toplanarak Zabıt varakası yakalanan şah. 1 S::. • 
bazı e~ ölüm uzaama çarp- sın kim olduğunu, ıubut delili o- , -
tınlmaaı hakkındaki mazbataları lacak maddelerin ve izlerin ne- o ·1 . ki ·ışaret•ı n d·ır" taldilıc e~le~,. aanayide kulla.m. de~ iba.~e! bulu~duğunu ve phit. mı sız aş arın e ~ 
lan bazı ıptidat madde~rle yedek lerın huvıyetlerıni ihtiva eder. 1 
parçalarının pmrük resimlerinin Şiklyet veya phsi dava yolu 
indi~eai hususunda Vekiller ile takip edilen suçlarda şiklyet 
Heyetrnce alınan kararlarm tas. edildiğinin zabıt varakasına ya. 
dıkına ait kanun Ilyihasımn da zılması ve şikiyet edenin bu va. 
ikinci müzakeresini yaparak tas. rakayı imzalaması lazımdır. 
vip eylemittir. Cumhuriyet müddeiumumisi 

Meclis, ruznamesinde buluntn yakalanan şahsı sorıuya çektik
ve bük:Ctmetimizle Macaristan a- ten ıonra amme davasını açmağa 
raarnde akdolunan hukuki ve ti- lüzum görUr ve umumi bükilmle· 
cari mevaddi adliyeye müteallik re göre takibat yapılmasını za. 
mukavele ile Türkiye _ Yunanis. ruri kılacak sebepler mevcut bu. 
tan arasında iıma edilen suçlula. lunmazsa duru1ma yapılmak üze. 
nn reri verilmesi ve cezai saha· re maznunu iddianame ile o cUn 
da karplıkh yardımda bulunul- varifeJi mahkemeye gönderir. 
muma ait muahedenin tasdikleri Bundan evvelki fıkralarda, de
~daki kanun tıyıhalannm lillerin teıbitine müteallik ol
da birinci müzakerelerini yaP- mak üzere zabıtaya verilmit olan 
mııtır. vazife, •fır ceza mahkemesinin 

Yine bu rünkü toplantıda BU. vazifesine giren mqhut cUrUm
yük Millet Meclisi, ceza b.nunu. lerde münhasıran cumhuriyet 
nun meriyete vazına ait klmunun müddeiumumisine aittir. 
29 uncu maddesine bir fıkra ili- Cumhuriyet müddeiumumisi L 
vesine ve mefbut suçlarm muha- fır ceza mahkemecinin vazifesi. 
keme ueulüne mütedair kanunun ne riren meşhut cürümlerde ... 
dördüncü maddesinin tadilitıe ait bitlerin ifadelerini zaptettikten 
kanun liyıhalıanmn birinci mil- ve yakalanan şahıı da sorguya 
zaketelerini yapııuıtır. çektikten ve lilzum görecefi di

ler tahl.ikatı da yaptıktan sonra 
Bu tı0nuncu kanun liyıhuı ile amme davası açmağa lüzum gö. 

mefbut •uçlarda tatbik edilmek.. rür ve umumt hükümlere tevfi. 
te olan seri muhakeme usulü, a. kan takibat yapılmasını zaruri 
fır cezalı ıuçlara da tef1Dil edil- kılacak sebepler mevcut bulun. 
mektedir. mazsa durusma yapılmak üzere 

Kanunun umumi bUkümleri i- maznunu iddianame ile vazifeli 
se, şmliardır: mahkemeye gönderir. Cümhuri-
Afır cezalı cUrümler dıpnda yet müddeiumumisinin tahkikatı 

mefbut bir suç itlendifi saman falduır: yapması ve işi aıaml Uç 
zabıta, yüalanan plw tanzim ıUıı i~inde mahkemeye te..U et
edeceii zabıt nrabeı ve elde e. meal lbımdır. 
deceli maddi ıubut delilleriyle Meclis, pazartesi gUnU topla. 
birlikte vakit ıeçinneJı:sizin aynı nacaktır. 

Mukadderat 
çizgi211 yukarıya 
doğru çıkar, kol 
salmadan tek ba
ışna Utarit tepe. 
cığine doğru sey. 
rederse, bu işaret 
mevzuun çok müş. 
kül bir ikıbete 
baflana~aiını ~ös 
terir. Bu takdir. 
de mevzu kendisi. 
nl bekleyen f eli. 
ketleri kısmen oL 
sun 1>ertaraf ede. 
mez. Hiç kimse 
tarafından yar. 
dnn görmez ve 
havatmda göre. 
cefi şeyler bU. 
vük zahmet ve 
:facialardır. Bu 
şekilde resmedil. 
miş bir mukadde. 
rat çir.gisi hiç _ 
bir 7.aman için ivi ~ir ~at "~l ı kana (Relim 13, n~~ 2.2)J 
bir mukadderat çızgııi,, defil. Eğer mukadderat Çl7.C18i dol. 
dır. r:uduı doğruya Zühre tepecitf.n.. 

iyi olabilmesi için mukadde. nen ve hayat hattı içinden et• 
rat hattmm derin olmamuı, a. kana (Resim 13, numara 1.1) 
çık ve vhıh bir şekilde remne. bu ipret büyük bir qkm mev. 
dilmiş bulunması, bilha18& her. zuun bütün hayatma tesir ede. 
hanf?i bir şekilde oluna muhak. oeğınl göetenr Umumiyet iti. 
kak bir GUneş hattile birlikte barilo bu iprete malik olan 
bulu"mast lbmıdır. kimseler ya serbest olmıyan, 

Eğer mukadderat çizgisi U. yahut herhangi bir sebep tah. 
t.aıit tepPclmni qıp pUmatm tında hayatını birl8'tlremir.ce
dibbıe kadar geline bu çok il bır inun kalplerini venrler .. 
milthit bfr iprettlr, Bu takdir- Bu bir kadın elinde bulunmuı 
de mevzut n bUtUıı harekltmlll mtımıdlD olan hatlann en fena. 
kontrolünden k~acafını, hiç nbr. Jr4er mukadderat çizgWI 
bir işinde muayyen bir gaye kmk veyahut bir rok kUçUk par. 

-~-ı..~·ijı Milllv.... ' ça.lardan t kk··ı .. 4 
ne zanıan nih&yet vermek IL meket'lel', karışık işler, maniler. 
zım 2elditini kestiremiyeceğine le dolu olduğunu ve kati bir mu. 
de1fü<>t ~der. vaffakıyete varmak için sanla. meselesi görüşüldü 

Lord Halifakı şöyle dedi: 

"Zafer için sarfı icap eden gayretler 
gösterilmeden durmak doğru .olur mu?,, 

Mukadderat çi7.gisi kalp çiz. cağı her itin pek az bir mtıd. 
giai taraf mdan doldurulursa det silreceğinl söylemek doinı 
bu takdirde mevzuun hJcal et. olur. 
mekte olduğu mevkim, fena hı.. Mukadderat çiJgiainde her. 
tihan edilmiı rabıtalar dolaymL hangi bir kırık bulunması mu. 
le elinden gideceğine hWmıet. hakkak meeum bir i~ f efil. 
mck icap eder. dir. Ancak birinci hattm kmk 
E~r mukadderat çizriıi kalp noktumdan daha önden bqlı. 

c;iz«iıJ tarafından durdurulduk. Y&D !irinci bir mukadderat hat. 
taıi'llOllra ikisi birden Milfteri tmm bulunması prttır. Bu tak. 

Loncln, 15 (A.A.) - Lordlar ı rede yaıılıt~ hariçte daha yanhf tfpet..~ine doğru giderlerse (Re.. diMe mevzu tamamen mevki 
bmaruında, Kont t>amley ta. anı.plmuı enditealni izhar et. aiın 12, numara 1.1) bu ip.ret veya vuiyetini değiftirecek de. 
rafından sorulan bir ıual Hollan. mittir ve demiftir ki : mevzuun kalp işlerinden çok me. mektir. F.«er veni mukadderat 
da ile Belçibnm yaptıldan ta. Bu müakere, Lordlar Kama. eut olacaimı ve bu sevgi ve q. ç~i düz ve R1lzel bir tekilde 
va.ut teklifinin tetkldne imkltt rur.un lUdiyatını aksettirmiyor. kmm en yüksek gayelerinin bl. .artıDllyoraa, bahse mevzu de. 
vermittir. (Alkıılar) Eğer Almanya, Polon. le tahakkukuna yardım edeCek- iifiktifin, ikinci hattm bqlan. 

Kont Darnley, büldkmetin biı ya ve Bohemyadaki latalarını, it- lerini, bu ~l kimselerin qkta ııemm i~ ettiği tarihte 
tekliften istifade ederek letbeat· p1 etmece haklan olmadıfı bu muvaffak olacaklannı ve bu mevma bir terakki vaadettiğine 
çe milzakere edilecek bir sulh te- memleketl•rden reri çeker ve bu: eevsilerlnden her tUrlil maddi hükmetmek IAamdır. (llukad. 
milline amade oldufunu ifade et- arazinin muvakkaten bitaraf kuv- ve manevi yardım bulaeaklamu derat ~ IU.erinde tarihle. 
mek isteyip illtemedifini öğren- •etler tarafaıdan igaline muva- g&terir rin nuıl okunduğunu ileride 
mek iatemi,tir. fakat ederse hiç tilpheaiz milza. ll0ılcacderat lı&.ttr Rkl çfqi. göreceğiz. l 

Kont Darnley, hıpterenin, kerat yolu açıJmıı o1adlctır. al tarafından tevkif edilmipe TEStR. çtzGILERl 
!imdiye kadar Almanya ile uz. İtçi partisi azası Lord Smell, (Resim 12. numara 4.4) bu fısa- FCer küçük bir hat, mukld. 
ıa..,.ır fıraatknnm çocunu kay- §Öyle demiıtir: ret nıevzuun mevkiini aotallık derat çU.gisi ıle birletir veyahut 
bettifi mUtaleuındadır. Sulhu derhal telit etmek için ve p.ba milnhuır çılgmlıklan muvui olarak onunla 'birlikte 

Koırıt Darnley demittir ki: yapacağımız tecrübeyi derin bir i!olaVJ8ile elinden kaçıracağina seyrederse bu ie:ıret bir iaiiva. 
MilfkOlittan Çl1ananm bir ça- heyecanla tuavvur ediyorum. delllet eder. ca delllet eder, iki hattın birlet-

rui vardır, o da, Hollandaya ve Fakat diier taraftan mantığım Avac ortaamclan ıelen tiğl nokta bu iz.divacm vuku bu. 
B 1 ·1r- bi . ba makadderat .. : .. .; •• • 1 ......... tarı'hı· ..Jl..ten·r. cn-ım· e çı-,. .. yahut taraf diğer bır M Kont Darnley'itt teklifini r-•- .......,.& ,.;.... .a.at 

devlete, kendi nezaretleri altın. kabul etmenin muvafık olmıyaca.. EJer mukadderat çir.giai 13, n6mara 3..3) ~ abine o. 
da, serbest müzakerelere ıirmele tını ıöylüyor. ÇiinkU bunun ne 'Tam Merih" tesmiye olunan larak bu iki hat bırlbirinl ka. 
amade olduğumuzu, ıöylemek netice vereuği bilinemez avuç içbıden başlarsa, bu ip.. tetmeue bu takdirde arada.ki 
ve hiç bir taabh6de ıinneden,, Kont Daıııley'e Bitlerin fazi. ,..ej' ıqe'\"ZUUD hayat·ıını l'Dtida. sevgi ve tellir, mevzuun mukad. 
her ilci tarafın faal bir anlapna }etleri hakkında yaptığı yeniz ı l\da t:ar ço~ !r.·; 1 Jlatla kartı- derab lberi'nde ne rol oynan& 
arzusu gpsterdiii takdirde bunun fl]ıadetıerinEı qtirak etmiyece laşao:agmı \'e gaye!~rırJD tabak. oynum bu bdivaç vuku balım
inkipfı ve kuvvet kazanmuı i1- jim, Yakm gilnlerde Almanra: kuku için müthiş surette nrllca. yacak demektir. 
midi mevcut oldufuna iman bea. dan bu şahadet.in her halde kan. deleye mecbur olRc:ıfmı c&aıe- Etler bu hatlarm biri mukad. 
ledilimlzi anlatmaktır. lı bir tekzibi gelecektir. rir. Fakat m .. kadd,.rat c;mnıi dent çi~sini atarak Merih te. 

Kont Darnley, bu cereyana ka· Almanyaya dalına yardım et. açık ve vlzıb bır şekilde yuka. PfciJine doğru gidene bu iea-
pılmak tehli1resine maruz bulu· meğe amadeylı. ve ona aadece nya ıioinı çıka·, Ga!let battma ret sevginın kine tahaYVtll ede. 
nan kGçllk bitaraf milletlere lım- dünpda •licenap bir rol bırak. doğru bir kol .ıtan111 bu takdir. ceğine ve bu kinin, bu ipretl 
fi tngilterenin bu suretle vazife. mağı değil, belki Ahnan mille. de mevzuun kMdl R'avmlle ea. taııyan el sahibinin mevkiine 
eini yapımı olacağı kanaatinde. tini imha arzusunu hiç bir za. naf nlacatınA ,. hi, kımMd~n fena tekild tetıir edeceğine de. 
dir. man beslemi)er.e.Jiz teminatını yardım gönnedfl'n piud tılyt ve illet eder. (Re8m 14:, numa. 

B Batf Alman lJe • .. _,,,.,eğe de h - y-A- ~vretile aerve'l ve şöhret YL ra 1.1). 
· our, ya eme n- .. ...,._ uırız. -.aue ar. paca~a hUkm.-tmek doğru o. Çift m........_t Pz=iai 

ni deiittirir delittirme.1, lncilte- ~uz Almımvanm cihandaki lur. Bu i~te malik olan kim. Mukadderat çhıciainin çift ol. 
renin mUzakereye cirmeie ama. eski muhterem mevkimi teknr seler.n vardıktan b:r muvaffa. masma (R-etdm 14. numara 2.2) 
de oldufwıu hükOmetin açıksa almasıdır. 'Çift h ı ti ıcs.terdiiini, fakat Almanyada Lort Halifaka Söz alarak, ıu kıyet halretmilJ olduklan bir M. ' ayat,, pre tesmiye o. 
halen cebir ve tetbiı aietemi hi1- beyanatta bulunmuetur: ticedir. Eler mukadderat hattı lunur. F.jek' bu çift mukadderat 

B Uak kafa ~nelen çıkıyona ve e. çilgiai yanyana muayyen bir 
kUm •ilrdilğüni1 IHylemiı ve bu u m ere, pyaru teeaüf ier iV' rumedılmi• ise, bu ip. meafe katettikten IOnr& birle. 
devam ettiif müddetçe •ulb te9i. bir manzara anetmfştfr. Benim ret mevsuun bı~ ~~ olarak ••rler" ondan eonra bit tek bat 
sine çalıpanm hayalden m.r.t pek az taraftarı olan bir dav.a. mu\flltakıvete ~receiıne ve bu halinde aevirlerine cleftm eder. 
blac:aiım ilive etJaittir, nm mildaf~eki . cesaret ve muvdfalayetilll. zekbmt. ~- lene bu ış&ret çift varlık ...._ 

Lord Chicbeater, bitaraf mem- llBmimiyeti tudik editim buıtln 1u bulunacağına dell et eder ,_ı., med>uriyethdn b1J11ı? llir 
leketJerin Almanyayı lnıiülerin =~ =~ J: ~ :· Mukadderat d~ •1 • ..ktan d~uimıa " eerafthı 
bildiiinden daha iJi t11udıldanm ran. ujratması ihtimali old .. ~ .. • nl~ \)ir kol ZUhre tepeetJfne. biri~ muhalefet ettilfne 
ve bltaraf memJelmetlerde birp nu kabul etmenıeldiflıne - diiW kol da Ay ~ 18tf. fakat bu lllllbaltf ..,.Wn 8d 
~ bup llteJnedlkleri tetkil eyi~ (Albıau). 1 kametbae ~ ba ıakdinle, .ııattm Mdelttll DOktlıı1ıa llBftt 
e5yle:adqini batı etmlitir. Alman P1'9JN1Candaaı bir çok lıtiru ve maeeraıarm iet.ıWeri tarfttte ortadan blka.. 

SerbeSt ınUIWif ~itiel aqu mevmua mukadderatma htlk • ~ deWet eder. 
SlmueJ. bu m~ ta&Ute- (DmnN 1 .,...) medecelbıi bildirmek gerektir, (DtiNJ "°" > 
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Ve ccııaze alayı da daima iler. 
lıyor ... 

- En ziyade acmacak bu za. 
vaJtı kadındır. 

- Öyle z&m1etme canım.. Ça
buk teselli bulur. 

- Hemen ldegil ya ... 
- Bir başkasını buldugu r:a. 

rnan .. 
- Elinin altında muhakkak bir 

tane vardır 
- Hatta birden de fazla 1 
- Erkekler kime olsa bağla. 

nırlar .. 
- Fakat artık buna da mı? .. 
- Şu lapa vücuda bak .. 
- Ya takma dişler .. 
- Hele başındaki pcriık. 
- Heyhat! .. Demek bu hakiki 

bır ... 
- Ya yaptıgı ış ... 
- Ne it yapıyor ki? 
- Ne yapacak! Erkeklere hiz-

·xt ediyor .. 
Me.zarlıga yaklaşıyorlartlı. ÖhL 

; 'rin yakıldığı mezarın bacası seL 
· i ağaçlarının araamdan sıyrıl. 
mış, görünüyordu. 

Umumi tev*kuf ! 
Tabut arabadan çıkıyor .. 
S~t ... 
ltiç ıkimsenin t.anımadıgr, ıor. 
ediği bir admmrı nutku •• 
p...u ya .;~; .. k"md ') ...--. ~ eoz ı e ... 
Hiç kimeede. 

.,.,,lki Jr:ip. tabatll m'tlandı ve kü
D beyaz c:dılya nzkleduek bir 
~el ar.bmna yüklediler. Ta. 
~t n·adan da b&Şka b"r odaya 

.._.lQJ .. n ıu. 
~Ü.~ yakma firketi memuru 
MiDüD ym1anJıılnnın yanmada ha.. 
'C1' İRllmabileceklerini bi?dinti. 

Mod dua etme.ide .ıneuul bulu. 
nuyordu. Nooera büyük adesenin 
at'n.na geçti.. Buradan ölilnün 

Ja sıl yandığım bütün teferrUatiy-
1e seyredebilecekti. 

Ölüytl yakma işiyle metgul ola
cak operator: 

- Bunun için tam bir saat JS. 
snn.. 

Dedi. Tito adarr.ın eline yirmi 
liret srkıştırarak: 

- lyi pişsin. 
Dıye tembihte bulundu. 
- Bana itimat ediniz .. Hiç me

rak etmeyin. 
NQc:cra hiç bir şey gorrnuyor -

<1 ı Birder.birc cesedi karpamda 
c- Jrıplak gör::lii. Henüz alevler 
e• afınr sarmamıştı. Fakat buna 
ra ,men hareket ediyor. oynayor, 
UN or, kısılıyordu. 

Adesenin üzerine egilmiş olan 
N cera kendi kendiıııe: 

Demek ki d gru imit: dedi, 
a aga kalkar, diz çöker. yuvar. 
lanır, bütün vücudu toplanır. çe. 
ılir, uzar. garip ı?arip şekiUer a
ır .. Demek ıu Tito hayvarunm 
hakkı varmıJ. Ne yazık ki bunlan 
b"zzat görmek için burada bulun
masına imkin yok Yoksa berhaL 
<l pek hoılana ıktı. İşte elini 
alnına gotüruyor.. Sanki aakeri 
selam alacak .• Yumruklarını sıka
rak ceninler gibi başr hizuma 
kaldırıyor . Yaksa avdet mi ede
cek) 

Ceset ren~ini ıdeği•tiriyor, in. 
celiyor, azalıyor, kömürle9iyor, 
yavat yavaı kul oluyordu 

Ameliye sona eroıkten sonra 
amele küçtlk vaıonu fırından çr. 
kardı ve külleri gtlmüş bir kürek 
ile topladı. 

N ocera ıkı kavanozu da getir
mışti .. Her ikisini de doldurdu. 

Birkaç kemik parçası resmi bir 
kavanoz içine dolduruldu. 

Nocera kavanozları ceplerine 
yerleştirdi ve kolunu Moda ver
ıdi .. Herkes yerine dağılmıştı bi. 
le .. 

Mezarlrğın öniınde bekleyen 
bir takaiyc binmeleri için genç 
Jı:adma yardım ederken: 

- Şimdi ne yapaca&ız? 
Diye sordu. 
- Matem elbisemi yaptırmak 

için terzime &itmeliyim •• 
- Siyah her halde size yara

şır .. 
- Umit ediyorum.. Fakat mat 

siyahtan yaptırmıyacaiım.. Par. 
lak olacak.. Elbiselerim parlak 
oluna, rnatcmim de daha az o. 
lur. 

Şoför hiç bir adreei almadan, 
şehre doğru otomobili sürüyor. 
du. 

Nocera: 
- Karnım his aç ıdegil.. 
Dedi. 
Mod· 
- Ben de bir şeye bile elimi 

süremedim. 
Diye mukabelede bulundu. 
Nocera içini çekti.. Mod içini 

c;ekti .. 
- Heyhat! .. 
- Fakat altı ay da hiç bir fCY 

lokantaya gitsek mi? 
- Siz isteyoruınız peki.. Ben 

bir şey yeyecek değilim . 
- Ben de .. 
- Ancak küçük bit ka,ık çor-

ba .• 
- Bir tek yumurta .. 
Nocera şoföre bir lokanta iami 

söyledi ve Mod ıda artık biraz ol
aun ağlama zamanı gelmiş oldu.. 
tunu takdir etti. 

Ve biraz ağladı.. Bu müddet 
zarfında tabayyülita dalmIJ olan 
Nocera cesedin fırında nasıl cı.n
settiğini düşUnUyor, bu em1alsiz 
hadiseyi fikren yatıyordu. 

Ve böylece hiç farkına varma. 
dan lokantaya gelmitlerdi. Bütün 
c•rtonlar maaa vermek ve parde. 
ıülerini vestiyere götür~k için 
önlerinde sıralandılar. 

llodun kamı aç delildi . Lok. 
malar boğazında kZllryordu.. o-
cera da bir turlü lokmalarını 
yutamıyordu. Fakat buna rağ. 
men yediler. 

Çıkarlarken Nocera hesap &ôr. 
dü: YUz seksen liret .. 
Boğaza dizilen ıstakoz salata

larını ve keklik kızartmalarmı 
yutmak için bol bel prap ve li
kBr 4çilcliii zaman bu fiyat hiç de 
fazla bir rakam ifade etmez. 

- Şimdi eve girmek ne bıiyük 
izap ... 

- Bir tiyatroya gitsek mi? 
- Fakat bu bana hürmette 

kusur &ibi ıelir. 
- Oh. kendimizi eglendirecck 

ticğiliz ki ! Azabunızla bafbap 
lc.aJrmımak. buyük kederimizi dü
tünmcmek için .. 

- Ne oynayorlar? 
- Hercül .. 
- Bu çok kötü müdür? 
- Oldukça. 
Tiyatrodan sonra Nocera, Mo. 

du evine kadar tcıyi etti ve ona 
içi inil dolu kavanoalardlllı birini 
seçmesini ı;6yledi. 

Büyük Zatıı t.n qoman ı 

Sine Beyi ---------..... -----30 Odalar fevkalide bır şekilde aJmııtım ve blJnda.n memnwı.um 
~- Gen" kız biıtün bu · a.. Fakat artık aeni evde ala. 
kcnfor ve lilksten fevkalide 1 ·oyamıyacağmı .. Fakat aeni ko. 
memnun kaklı. Kont milatak. ı vacaimıı zannetme.. l.ce sana 
bel kaıwı ile ka.ympederıni tek. ' b r adreı .. Bir dostum bunu ae. 
rar lroşklerine döndürdü. nın için bıraktı. Git bura.ya mü. 

Aynltrken n.işanhsmın elini ra.caat et, öyle ümit edi)'WUDl 
öptü ve: ki meeut oluraun. F.jer hlıÇ bir 

- Yann goruşuruz . 19 bulamaaan, o uman yine ba. 
Dedi .• Genç kız oondan bır te. na gel. ben 1e11in ulak tefek ih. 

bıwd>mle mukabelede bulwıdu. tiyaıçlvmı tatmin ederim. 
Fakat bütün bunlara rağmen - Tetekkttr ederim beyım. 

Roland o eece rahat bir uyılm u. Kont anp.je etmit oı.tutu di. 
yuymnadı. Bir cx>k rilyalar gör. ğer muhal azı da. çağırmış, fak at 
dfl. Sriıbualar geçirdi. Gecesi ona buna k&rfl hiç bir mesuli~ his. 
7.ehir olınuttu.. Babuı onu a. si duvmam&kta oidufu iein. ie.. 
yatta buldu .. yatmış uyuvama. tikba.lini hiç düşünmeden: 
nuştt.. Rengi biraz sararmıştı.. - Seyaıhat.e çıkacağım .. Villi. 
Fakat babasına neııel\ göründü. satılacak artık: sana ihtiyacım 
Bütün m.,Uiyeüni beyu ge. kaJınuyor .• demifti. 
iJn etbüıesine buretmiş ~öırt1n. ~eri hUmıetle karpmda e. 
meP çal~. ğilmiş ve bir şey eö.ylememitt;i. 

Kont Serizol de evine avdet Kont Totolitomboya: 
tılır tlmft c!elhl1 Tototftomt>o. - Ben bu akfam dıp.nya çı. 
ft Pilrdı. kacapa. Yemeği telıirde dmt. 

...,;. ftaltum. dedi .. Şartlanmı. lanmda yfy~im.. Bu gece ae. 
r bı"Jfyonnm.. Seni hizmetime nln POn v,.,.;,.,. ..... ,. .. ., "ıarp,fc w• 

-~- · B lJ GÔN Kl''J . 

·:~· RADYO .-. 
~ . 

16 - 12 - 939 Cumartesi 

13.30: Progrnm c ıuemlek<'I .s:ıaı 
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nyarı, 13.35: Alnnı; Ye llcıcoroloji ; O, böyle zamanlarda 
hııherlerı. 13.50: Turk Muzıgi: Çu. açık şehirlerin, sivil halkın her 
l:ınlnr: Ruşen Sen:ır. 1 S<'I. Pı- turlu saldırıştan uzak kalması la. 
nar - Hut şarkı: (Yalım: henını zım geldiğini ne doşkunlukla hay. 
ol), 2 - Lemi - Rasi ~:ırkı: O ok kırmış, devletlerin bWla dair 
ınıı snn:ı nşıka hiç lilfelin). 3 - A- (Libey) de biribirleri~ verdık
rır Rey - Mnhur şıırkı: (Senrnl<' leri sözü nasıl takdis etmişti! .. 
durmak dcrdınak C) ler beni). 4 Mikael aynı zamanda merakla 
Sel. Pınar - Karcqlar şarkı: (Sun ı mırıldandı: 
ıwnul ,·crdım). !"> - izzettin Ölkl·; B b A - a am.... nnem? ... 
Tıınbur ı:ıksinıi. 6 - Halk lilrkilsu: Acaba bombardımandan önce 
<lkıde ııırnııın); Kesik saçın kuııı. haberleri olmuştu da şehil"jcn 
raldır); (:\leşeh ıııc~lı); (lld k.ır. ı çıkmıılar mıydı? 
vuz bir koltıığ:ı sıAar mı). 14.30: Aradan iki saat geçmemışti ki 
Müzık (Rı> aselicıımhur Bıındosıı yine yeni bir haber duyuldu: 
Ser: Ihsan Künçer) • ' - İtalyanlar Aduvayı ikınci 
15.30: Müzıl.'. (Cazband - Pi.) 18.00 defa bomberdırnan etmişler 1 Bir
Pr<>1ram. 18.05: Memleket saat a. çok yaralı ve ölü varmış!.. 
)arı, Ajans u Meteorolojı haberlerı Mikael bu sefer birkaç dakika 
18.2j: l\hizık (Had)o Caz orkeı.· içın senemlemiş gibiydi. Bu olu. 
ırası). 19.00: Turk l\lüzıAı: Çnlaıı. ler arasında babasiyle annesinın 
l:ır: Kem ıl :\ı) azı Se)buo. \'ecıhe, de bulunmamaları için bir sebep 
Reşat Er<'r, İzzettin Okte. 1 - Oku· yoktu. 
> ıııı: Mu!'ltaCıı Çatılar. 1 - Ba> atı - Belki de yaralıdırlar... Ah. 
Pe,revi. 2 - Sel. Pınar - Ba)atı şe!urden çıkmış olsalaı:l:lı ! ... 
ş:ırl.a: (Artık )etışir çekli#lm). 3 - Diye düşündü. 
Hahıui Be) - !\luhaner şarkı: {Sc. İstemeksizin sızlandı. 
ı apa husni.ı nn.sın dıbilansın). 4 - Fakat neden hislerine yenili· 
Hafız Yusuf Huse)ni şarkı: <Sa. yordu? Oraca başkalarının ana. 
<,·ın bükunıleri ıunül balıdır). ;, - !arı. babaları, sevgilileri ve yav
lluhaner şarkı: <Buıün ayın on. rulan yok muydu? Onlar da se
dördü). 2 - Okuyan: Rndife Er- viyorlar ve merak ecliyorlardı; 
ten. 1 - Ilimen Şen - Se4ıih ıar- fakat hepsinde de kadere uymuş 
kı: (Sun da ıçsin >ar elinden). 2 - 1 olanların, kendilerini bir gayeye 
Arif Bey - Seaiıh .J&rkı: (Olmaz verenlerin sessizliği vardı. 
Hılc sinei satpareme). 3 - Sel. Pı. Kendisini toparladı. 
nar - Hiizıam prkı: {Aşkınla sii- Gece yansından sonra: 
rilnsem) . 4 - Bimen ~n - Hüz· - Yardımcı kuvvetler geliyor-
zam prkı: (Süluinda ıecer). 3 - muş! •.• 
Okuyan: Sadi Hoı~s. l - Arif Dediler. 
üe) - Rast ıarkı: (Fitneler lide.. Sabaha karşı bitkin bir hal~c. 

kol kumandanlarının da gelmiş 
olduklarını gördüler. Kumandan 
anlattı: 

- Askerlerimizin bir kısmı 
bombalar altında kalan çoluk ço
cuklarını merak ediyorlar. Birço 
•u ise tank ve tayyarelerden yıl. 
mışlardır; bunlarla başa çıkıla • 
m yacagını sanıyorlar. Geriden 
gelen bombat\lıman haberlerini 
asker arasına yaymamak. tank -
larla tavyarelerin de yenilmeleri 1 
kabil olmıyan şeyler olmadıgım 
göstermek lazım ... Ne düşiıniıyor. 
sunuz? 
Konuşma kısa sürdü. 
Büyuk kuvvetlerin toplandık -

ları verlerd n tayvarelere ateş 

etmek dogru degild" · cünkü bu 
yerlere bomba yagdırılacaktı. 
Bunun için tayyareye ateş ede
cek olanların az ir kuvveti . a. 
sıl kuvve•1erden ayrı bulunmz.ları 
gcr:kti. Pıı fil-ri ileri sur"n Ka
masnak idi ve kabul olur -lu Mi. 
kael ise o d1kikada bir gun once 
bir Habeslinin tankları gôrunce 
soyledigi sözü hatırladı: 

- Bu (demirden f:l) lere n:ı 
sıl karşı konur? ... 

Bu sorgunun cevabını ke~ ' 
kendin• hemen verdi: 

- Filleri yenmek ve yakala . 
mak için ne yapıyorsak .... 

ınıJ ahu ıözüoe). 2 - Şükrü - yeni bir geçidin yan tarafındaki 
Raıı.t ..-rkı: l Uyusam ıölsllne ko)"- te~lere varmışlardı. 
sam şu hummalı başımı). 3 - Arif Kamaanak. canı gibi sevdiği 1 

Kamasnak iki mitralyozle b"r 
likte orada kal:iı; asıl kuvvet' ~r 
yarım saat ötedeki gecidin ağzı. 
na. kayaların aralarına yerleşti -
ler: içlerinden üç yüz ka::ları kaz. 
malar, kürekler ve bilek kalınlr
gında uzun dal parçalari}le vadi. 
ye inm•şlerdi; orada üç dört a
d•m uzunluk ve genişlikte koca· 
man cukurlar kazıldı; agaçlar 
bunların tlstüne kondu ve onların 
üsttl de topraklar. çalılar ve ot
larla örtiıldtl. 

Be)· - Ra51 şarkı: (:'liibansın ıtiJ~- mitralyöderin parçalarım eksik· 
den ey me.'ili nazım). 4 - Hefık siz ve sağlam olarak getirdıgi i
Fersan - Rast şarkı: (l>un ) ine çin aevinçli idi; tunç rengindeki 
guoümüz ıeçti beraber). 5 - Ke. ylbünde, parlak kara gözlerinde, 
mal t:mln - Rast şarkı: ( iL; i ıö. kıvırcık saçlarının sertliğinde bi. 
ıum sensiz). 20.00: Konu ma (0· le bu hal okunuyordu. 
nun<-u T:ı!iıırruf 'I'! \:erli Mailer Genç bir Habeşli, beyaz bir ha. 
Haflusı nıünascbetilc Ulu~a1 :mco- yalet gibi çıplak ayaklarının üs
nomi 'e ı\rllırma Kurumu namına tünde kayadan kayaya sıçrayarak 
(ıumrük 'e inhisarlar \'ekılı Raif geldi: 
K.ıı adeniz l:ınıfınllan). 20.la: Türk - Sizi kumandan çağırıyor .. 
:\tuııjlı: (Karışık program). 21.00: Dedi. 
Muzik (Kuçiık orke im - Şef: Ne. Kamaın.ak ve Mikael kuman. 
çip ~ıkın). 1 Jose hdouk: Mıı . danın bulundup yere pttiler. 
cıır at'lnJıın flııcrlnde panıfraa .9 Kummdaft al~ y~llİİ'ında: 
Joh. Sırau ~ \rli ı lı:ı)ah (Vals). seyrek ve ak sakallı, sıska, uzun 
.ı. Hanıı Mninzcr: Bahçe kapıııın· yil.ılü bir adamdı. Bin sekiz yüz 
da scrcnıııl 4 - T .. chalkowsky: doksan altıda Aduvada İtalyan 
\"nh, :\o. 5 - Hano~ Löbr: Tempo. orı~usunu lcılıçtan &eçiren veya 
'feınpo (G:ılop). 6 - Micheli: ikin· esir eden Habeş ordusunda bu. 
d Kıiçıik Suiti. 7 - Drfgo: E!'ime- lunmuştu. 
rııldıı hıılet sulli, Xcı. 1. 22.00: ~fem- İki Ha bet ge.m:i orada diger 
lekl'I s.ı:ıl n} arı. \Jıın'i haherlen, 
ziruıt haberleri. 22.t:ı: Konuşma 
(Ecnf'bı dıllerdl') (Yalnıı Kısa. 
D:.ılırn ııoo;tıısıle). ~2.15: Miizik (Me-

lodiler - Pl.) 22.30: ~luzik (C z
band - PJ.) 23.~/2:uıo. Ynııııki 

prol(rıım, 'c kııpnnıs. 

Bu işler henüz bitmişti ki şi. 
malden tayyare gürültüleri geldi. 
Habeşlerin bir kısmı onların ge. 
liılerini arkadaşlarına şöyle haber 
veriyorlarl.::lı: 

- Geliyorlar ... İtalyan (Akba. 
ba) ları geliyoclar ... 

Tayyareler Aduvaya dogru gi
diyorlardı. Hepsi on tane idiler. 
Fakat vadilde çukur kazan Ha.beş. 
leıi ~ ~lnWı~ ki ~~rjn
den UçU onlara ..dotru ayrıldı. 

Birdenbire bir mitrzlyöz takır 
drsı duyuldu. 

- Kamasnak ateş ediyor! .. 
Tayyareler mitralvözün işledi. 

ği yerin üstünde dönüyorlardı. 
Şimdi !dimdik denecek bir vazi
yette aşağı inerken biraz sonra 
yukarı fırlıyorlar, biribiri arka. 
11ından bomba yağdınyorlardı. 

Habeş mitralyôz takımının bu
lu.ntluğu yer alev, duman, toz i. 

BUGUN 
MELEK 

Dünyanın Birinci Artiati 

Sinemasında 
ve sinemanın birbirinden 

gttzel iki yrldıu 

CHARLES B O YER 
SIGRID CURIE - EDDY LAMARR 

Tarafından .._hane bir surette temsil ediien 

C ezair Sevdaları 
t bt.lrub b ir &flun •tefli blr hafatm romanı 

iıll•••U&ve&en .JUX JURNAL - Bustm ... t ı ,-e !J.SO da tcn&ilAth matine. •••• 

ben seni yarından evvel KiSrmi
yeceğim. Yarm heall>mı verhken 
son defa olmak inlere görUşttrOz. 

- Peki Beyim. 
Kont dertıal hazırlanmağa 

bqladr. Otomobili kapmm öni1. 
ne gelmiş emrine hazırlanm11-
tı. Bir uat llOlll'& Kont yola ko
yumU§tu. Fakat hemaı arta. 
anıdan başka bir otanobilin bö.. 
)'tik bir mtahkla kendisini tald. 
be koyulmuış oldutunu fmet.. 
medi. 

Vütid& k&1aıı hi~ler bu 
80l1 aerbest gecelerinden itltffa. 
de etmefe karar 'V'fll'diler •• Erte. 
si gUn artrk eve bir hanımefen. 
di gelmif olu.cıktı. Ondan IOL 
ra hic: t. milfkillpeaent okDryuı 
bir etendinin hhımetine büm& 
la geçen bu mesut. 8el'best ,un.. 
ter aranacaık fakat buhmamıya. 
calrtı. 

Hepsi mlltfakta topıaıımak ü.. 
zere aöıUeemifler hatta Totoli. 
tombo ile hmnete yent a1mm11 
olan kapı muhafm Janı da ba 
toplant?va davet etmWerdi. 

.Tan Kontım vil.......sa 1>ek kı. 
• bir devre yqMllJIJb. Diler u. 
'8klar onu pek IMmDİJQl'iar, e. 
fendiıline cumluk yapnalda it. 
ham edr,otriardı. 

Totolit<mbo bu tDpl&Dtıya 
r,elmeğl reddetml,tf. Fakat bu 
1c"""" hie khmıtoyi "'~ et. 

medl. ~uen ~ biri bu nem. 
ıııt suratlı zenciden hoşlanmı. 
yordu. 

Jan da. pek sevilmemeıkle be. 
raber aptal nazarları. fevkali. 
de kma elbiaeleri ve saf tavırla. 
rlie bazı uşaklan cğ'lendlTiyor -
du. 
Yapılan bu teklifi memnuni. 

yetle kabul etti. Büyük bir işti. 
ha hattl oburlukla: 

- Biliyor mU1W1uz bana yol 
verdJier, yarm. gi9iyorum.. diye 
vuiyetini izah etti.. Onun için 
buıgün bir kere daha Kont ce
naplarmm leeiz §a1'8planndan 
içmeliyim .. 

- İçeceksin dostum.. Ve biz 
de ]Mpknic seninle beraber içe. 
cetiz.. 

Utak}arm, hiımetA;ilerin et
rafma toplandıkltn ziyafet 
ve içki muumda daha başlan. 
gıçtan iübann alaylar, p.kalar 
da bqlamlfb. Hemen bir çok.. 
lan biraz aptalca görünen Jan'a 
talalıyorlardı.Kimial şarabın içi. 
ne tuz atıyor, bir bqkaaı çorba. 
Bllll biberle dolduruyordu. J an 
bOUhı bu pk&lara evvelA bir &t>
tal t&vrUe tebellllUm etti. Her 
taraftan ıelen olur olmu şaka. 
lar, ala.ylar artık Jan'm canını 
aıkmağa baflamıttr. Bu mrada 
apldardan biri ltallrtt, yavqça 

yaklaşarak apW Jan'm altında. 
ki sandalyayı çekti .. 

Jan yere yuvarlandı ve ap. 
talca etrafına bakınarak yavaş 
yavaş yerinden kalktı ve hıç bir 
hiddet ve ıfddet göstermeden 
bu kötü şakayı yapan uşağa 
yaklaştı.. Diğeri hiç bir eey li
mit etmiyordu .. Fakat Jaıı yine 
aynı siikfuıetle uşağı bir kaç 
yumrukla yere sererek haddini 
bildirdi ve aptalca gülerek. 

- Nasıl. dedi.. Gii7.el mi? 
Uşak kalkıp muk&bele edecek 

oldu. Fakat Jan aynı soğuk.ktm. 
lılık ve aynı metodik yumruk. 
larla onu tekrar yere serdi. Bu 
kere gülenler onun tarafını tu. 
tuyorlardr, çünkü hepsi de onun 
bilekli bir delikanlı olduğunu 
anlamışlardı: 

- Doğru ama, hakkı da var .. 
Her şakanın bir yolu bir budu. 
du \•anhr. Böyle sandalya ~"'ki. 
lip adam yere düşilrUJmez.. 

Diye sövlenivorlardr. 
Bir müddet için bu kUc:Uk hi.. 

diae ıle meclisin neşeel kac:ml§tı. 
Fakat çok 1ma bir umanda ye. 
niden neşe buldular.. Ara sıra 
mevzuları efendilerine intikal 
ediyordu. Hiç birinin bu husus. 
ta f az!a bir ma1Qmatı yoktu.. 

(Dalaa wr) 

ç:ndcydi: büyük kaya 
avaya fırlıyor, korkunç 
r da tarda ve vadilerde 

kisler yapıyordu. 
Ka) alıklara sinmiş olan 

lıler b ı man arayı hayr 
rcdiyorla dı. 

Mikael onlara şöyle di 
- f yi bakın... o k 

(Akbaba) lar şimdi na ıl 
ccl-ler l . 

Arad beş on dakika 
mi .. ti ki bir İtalyan tayyı 
vada birdcn'Jire tersin d 
Takla atarak du.,me 
Arkasında uzun bir 
rakı yordu. 

Habe ler ara ında 
_vinç go üldu 

- Düşüvor •. Duşuyor 
rakat içlerinde h "la ı 

yanlar vardı. 
Tayyare bırkaç yuz ın 

dar uzakta ansızın alcvld* 
guldu. Ateşler içinde ve 
dagların arasında kaybo 

Habeşler arasındaki ~ 
dereceyi bulmuştu. 

(Daho 

Spo 
Galatasaray - Y 
la vya karşılaşıyQ 
Bugün Talcsrn ıstadnıclJ 

14.30 cb Galataıarııy, Ydtl'._...lıl 
ya ile karşılaııyor. 

Şeref ve F enerbahçe s 
da mektepler arasındftkİ 
müsabakalarına devam e 
tir. 

ALEMDARsme 
Harp Muhabiri 
Sahra Bekçileri 

• 
lltmlılcet 

lrfntte 

AJbk D:J 
3 aylık 2110 
6 aylık 47ü 
1 fıl bk SHJ() 

larıleden Halkan Hl 
aydu otuı kcrus düsiUilt: 
bırlıAlne • rmlyen vrrt 
vetmıs hner knrus urn 

Abone kaydını bıld 
lup n tel(lnf Ocrettnt. 
pırasının posla TeYa 
yollama Ocretınt ldıre r 
rnıe alır. 

• \rklyeftln h"" nnıırt• 
nele V AKIT'a aM .. 
Adrt'• '1eM!'tJrm~ 

95 kamştor. 
11.A ~ UC 

ficarrl IJAnlannıa • 
tırı ~ndnn Uıbaren 11111 
rında 40: te uyfalsrdl 
rus: <lordDncO sayfıd• t 
"" OciJnrOd,. 2: bf 
baslık vaoı kesmece 1 

BilyQk. cot dennal1o 
ttnkll ilin Trttnlerf' 
tndlnnPlf'r yıruhr. R 
rıo sanllm • ıı:ıtın 30 
'ncari Matıi•ctte 

Klçitk b&nJar 

Bir defa 30. iti d~ 
dere ı 65. dikt defaSI Ofı 
defan 100 nnıstar:_ .... 
ilAn Tf~n~rtn hir Ol"9'dl 
vadır. Dört satın .ıeçell 
fazla ~alırl1rı bes k 
up edfllr. 

Vakıt hem do.-rad111 
kenen idare yerinde. 1 tara cadd~fnde Vı!!. 
alhndı KEMALEDD•~ 
hAn ROrom elfvı. 
·~•• 111nrnnn" '~'''",,-_ 
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:--..._-----------------~~~~~~~~-
in 1 er yeni muvaff akı-! Muamele vergisi 
yetler kazandılar kanunu tadil ediliyor 

1 Lordlar kamaras.nda sulh 
meseles· görüşüldü 

ll ... 1...; __ 
~~ki, 16 ( A.A.) Bu.. 

Finlandiya tebliği, çok 
\Terid mahiyettedir. Bu 

k~~ ... ~- deniliyoır ki: 
~ berm.hmda. Sovyelerin 
u ve tank müza.heretile yııp. 

· rı hücumlar tardcdilmiştir. 
İea.ddit tanklan tahrip olUJl-

4!~ göfü pmalfnde de 
';'Werin taarnızlan pUskUr· 
~ ve beş tank ele geçiriL 

~jervi mrntakasmda Fin 
'8.lılarm mukabil taa.r-
~-~uvaffakıyetıe inkişaf 
"<.eaÜ'. 15 i tank olmak ü. 
~etlerden mühim mik.. 

I\..~ harp levazmır almmı~ttr. 
:-dcı.ııa~ yukarıda Finlandiyalı. 

0rt günlük bir yürüyüşten 
keza mukabil taarruza 

k Sovyet kıtalarınm son 
ll~_e işgal ettiği araziyi ge. 
~~~la.rdrr. 
!blanciya. ta.yyareleri müte. 
düşman kollarını muva.f. 
tıc bombardnnan etmiş • 

r:?İLTEREN1N YARDIMI 
L:"?klra, 15 ( A.A.) - Sallhi. 

. ınaJıa.filden öiı'enildiği .. 
~c bizzat BUyük BrJtan. 
'1ıU za.tuı1 olma van her şe. 
lL andiya lngiltereden 1a. • 
· <aıa.Jdadır. 60 bin gaz mas. 
"~ 20 ta vYareden başka 
dıya hükumeti mühim 
da harp levazımı m üba • 

~leıni.ştir. Daha şimdiden 
iyaya Norveç ve lsveçin 

·ı .ndan harp levazımı sev. 
lnıştir. 

tokltolm, 15 ( A.A.) - Ço .. 
ıır lsveçe getirmiş olan 

~it•. k~dileri vatana hizmet 
. ıçın tekrar Finlandiya.ya 
~orıar 
b di bti.rada Finlandiya el. 
'bulu.nan, eski hariciye na. 
.<:.Z"kıko demiştir ki : 
~landiya .ki.fi derecede ai. 
e txıiihimmata malik olursa 
. lere BOll&UZ mukavemet e-

: Binaena.Ieyh Finlandi • 
8ilratle sflAh ve mttblmmat 

ihnelldlr. 

METRELERCE YER 
l{A_N TABAKASlLE 

öRTttLlt 
klıoiın. 15 (AA.) - la

~ F'fnlandlya arasında hu
•ehrı olan. Tornlo'dan ah· 
1 btr telgrafta, SoyYetlerln 

1aıı<Uya şimal hududunda 
~lldlyalıla.rın istirdada mu 
~ oldukları Salla'ya hll-

I Cin kuvvetler ileri snr
~:rı bildlrllmektedlr. 

'tıJ. an kan o kadar çoktur kl, 
eırelerce kar tabakası 

kırmızı renk almıştır. 
Ruslar bu bölgede ~itldctli 

ha.reketlerile sahile \'armağa 
ve umumi karargahlarını bir 
!eştirmek üzere Salla'yı behe· 
mehal zapta. çalışıyorlar. Fin· 
la.ndiyalılar bu bölgeye yeni
den takviye kıtaatı gönder 
mektedirler. Muharebe lkJ 
gUndtir devam ediyor. Bunun 
son Avrupa harbi başladrğrn
danbcri cereyan eden en bU
yUk muharebe olduğu temin 
ediliyor. Polonyadakl muhare
beler dahi bu kadar şiddetlt 
olmamıştır. 

F!N TEilLIOl 
HelslnkJ, tıs (A.A.) - Fin

landiyanm ~el.!e te.ıllğt: 

Kareli'dc rrıe\ ııi lıir muha· 
rebcde 11 Sovyct tanin tahrlp 
edııwtşttr. Uoğu hududunda 
SO\·yet kıtalannın Kitalü - Tit
l•ıuenta ıı..raamd:ıki Köronoya 
demiryolu istasyonuna taar
ruzları de,·2m etmektedil'. 

Sovyet kıtalan burada tank· 
larla taanuz ctmektetilr. Suo· 
muı;ı:;aıini°de duş uıaıı gaz laıl
lanmıştır. 

'l'olvRJörvl hülgesinde Fin. 
lancııya mukabil taa!'ruzları 
muvaffnkiyetle ııeticaleııfiiiş 
vo liç gUn de,·am ellen hir tnu· 
harebedeu sonra iki Sovyet 
alaymtn imha edlldi~i teeyyüt 
eylemiştir. Bu bölge bu suret
le tekrar elimize geçmiş bu
lunmaktadır. Bu sefer li~inlan. 
diya kıtaları Sovyetıerl tııldp 
etmektedir. 

Deniz te bllği: 
Sovyet filosu Kol visto'yu 

bombardıman etmiştir. F'inlan· 
dlya sahil bataryaları muka
bele etmiş ve ayni zamanda 
şiddetli ateşle kara kuvvetleri. 
ne de muzaheret eylemiştir. 
Sovyet gemileri geri çekilmiş. 
!erdir •• 

Hava tebliği: 
Havanın muhalefeti sebebi· 

le hava faaliyeti olmamıştır. 

Şimali trıandada bir Sovyet 
tayyaresi dtışUrUlmUştür. 

Stokholm, 15 (A.A.) - İsveç 
mahafilinde bir Sovyet tahtelba
birinin Baltık denizinde Finlan
diya ile taveç arumda 8der et
mek~ olan bir Alman gemisini 
torpillemiş olduğunu teyit etmek.. 
tedir. 

Alman gemisi batmıştır. Kap. 
tan ile mürettebat telef olınU§-
tur. 

Londra, 15 (A.A.) - Harici
ye nezareti, Helsinkideki İngiliz 
konsoloshaneainin dün Biorne
borg'a nakledilmiş olduğunu bil. 
dirme-ktedir. 

lngiliz tayyareleri 
, ( Baf tarafı 1 incide) 
b karanlık oldutundan 
~rdımanın netıcelerı tea· 
~em emiştir. 
~ a mıan t.a)'Jaresl 

dftftlriildtl 
lö (A.A.) - Hava 

ı.~ bu gece, Helgola.ııd 
li tUerinde yapılan bir 

~!'ebede, mesaerxhmidt ti
~ 4lman tay7areılle lngi
~- ordusuna meııeup Uç 

:reı:u.n dU0111'üldUğ ilııll ha· 
6l'llıektedir. 
"' a. 16 (A..A.) - lnımz 
~d •len Alman sahili açık· 
, '- bulunan müstahkem 
~!ft Uıerlnde yaptıkları ke
leuları esnasında, bar ar~ 

b.Umlara 30 metreden 
"- bir mesafeden uçmuş-
• 

,ttuı tayyarelerinin Alman 
ilan bataryalarını ant bir 
karşnsrnda bırakmış ol· 
beraber bunlardan ba-

'tet açmağa da vakit bu. 
lerdir. 

~ llıatlh bu ateşten bir 
lıı. ''kiyet elde edilememiş
~~ıız tayyareleri, beş sa· 
~ ~ r suren muvaffakiyetU 

6 
ll.ptıktan sonra Ualerhıe 

t>. dönmu,ıerdlr. 

~lmm 
tebUii 

~ 115 (A • .A.) - Batku-
1:>.h,tın tebliği: 

~· aakun tayyare meyda
~klaşan fakat bomba 
tıı, bir lngUis bombardı· 

\t )'yaresi, hava daft top
~l' tarafından pUrkUrtt11· 
S Diğer fkt İngiliz tay
U Yit adasına taarru g. 

O.de bulunmuılarclu. 
~() Gört bomba atmıfl,&r

lııbaı.r denf ze Ufalt-

Öğleden sonra, şimaldek.i a· 
dalar mıntakasında, lnglllz 
tayyarelerinin yaptıkları blı 
taarruz neticesinde, daha ge
niş mJkyasta bir hava harbi oı. 
muştur. Alman avcı tayyarele· 
rl 20 muhacimden on ta.nesini 
dOşürmUşlerdir. Bir Alman 
tayyaresi karaya inmeye mec
bur olmuştur. 

Garpte kayda değer bir hA.
dise yoktur. 

Düseldrof Alman gemisi 
biltırıldl 

Bantiago de ş.;u, 15 ( A.A.) -
Evvelki gün Valparezoda.n ha. 
reket eden Alman Düseldorf va. 
purunu bir İn,gillz kruva.zörli ba. 
tırmıştır. 

Torpillenen lngillz gemisi 

Londra, 15 ( A.A.) - 7397 
tonluk, İngiliz bandıralı San Al. 
betea petrol gemisi lnıgiltererun 
cenubu garbi sahili ac;ıklarmda 
torpillenmiftir. 

Kazada.n kurtulan alb JdeJ 
lngilterenln cenubundald bir li. 
mana çı.kanlmışla.rdır. Hadise 
hakkında beRka tafsil at yoktur. 

Brüksel, 15 ( A.A.) - Roea 
ismindeki Belçika ka~osu dün 
Newcaatel ya.kromda Tyn nehri 
ağzında batmıştır. Vapurun bir 
mayne çarptığı bildirilmekte • 
dir. Mürettebattan bir kişi öt 
mUş diğer bir kişi ile vapurun 
kant~ yaralanmıştır. 

Landra,, 15 ( A.A.) - Amiral. 
llk, Wllliam Halletd tarama ge. 
misinin batması neticesinde se.. 
k!z kişlnm hvıbolduVuııu ha. 
ber vennPkt~r. Bul'll::ı..-m bo • 
ğuldukları taıhmin ediliyor. 

Kendisini b&tmın bir 
AlmNıpmial 

Kt111t 1.$ ( .t.L) - 2900 f>Cmlm 
Almaıı Leonha.rdt va.pını.ı bir 
tı.uJa_ harp gemisi ta.raftDdlA 

Ankara, 15 (Huıusi) - Mua 
mele vergisi kanununun bazı hü 
kümJerinin değiştirilmesine daiı 
layiha encürnenl:rden geçerek 
meclis ruznamesine alındı. Layi 
ha, muharrik kuvveti kırk bey 
gire kadar olan elek<'\z değirmen 
lerin muamele vergisinden isfü 
nası, kozadan ipek çeken biliı 
mum müesseselerin mezkur ver 
giye tabi tutulması, mamulatmı 
lıizzat ihraç etmeyip de bir ihra 
c;ıt tüc::ır·na satan müesseseler 
mamutatiyle bir smai müessese 
sahibinde., gayri ki-rsı>ler tı'ra. 

fından iptidai maddel"rİ temin e 
dilerek imal ettirilen eşyanın ya 
kendileri tarafından ihraç veya 
vut bir ihracat tüccarına devri 
hallerinde bu mamulatın verile 
cek beyannamelere göre tabak 
kuk et.tirilec k muamele vergile. 
rinin terkini ve muharrik kuvve· 
ti cm beygire kadar olan etekli 
karataş değirmenlerinin muamele 
vergilerinin talep vukuunda mak
tuiyete raptına maliye vekaleti· 
nin salahiyetli kılınması hakkın. 
da esaslan ihtiva eylemektedir. 

Fon Spe tamir edildi 
( füış tarafı 1 incide) r kumunclao ı kolundan yaralan-

Montevideo 15 (A.A.) - Graf mıştır. 
von Spee tamir edilmiştir. Gemi J,on<lı'a, lö (A.A.) - Bahri· 
denize açılm:ya hazırdır. Alman ye nezareti gece neşrettiği bir 
bandıralı Taucoma vapuru, l\fon· tebli6de Adruiral F'on Spee'te
tcvideodan hareket etmiştir. Se_ ki yaralılarrn gazlı bombalar 
bc-bi, Graf von Spee'ye açık de- ylizünden yaralandıkları hak· 
nizde petrol vermek olduğu zan- londa l\lontevideo'dakl Alman 
nediliyor. elçiliğinın iddiasını yalanla• 

Alman zırhlısının kumandanı, mıştır. Kraliyet bahriyesi için 
Montevideo dışında Rio de la hiç bir gazlı bomba veya obUR 
pladt ağzmda demirleyip Graf imal edilmediği gibi istimnl de 
von Spee'nin çikmasınr bekleyen cdilmemiı;:tlr. 
beş İn·~iliz kruvazörü ile harp 
edeceğini söylemiştir. 

Zırhhr.ın tayyaresinin bir ka. 
nadı kmldığı görülmüştür. Tay
yarenin motörü cep zırhlısının 
güvertesine dü~müstü. Orta ta. 
rafta gayet büyük bir rahne var. 
dı. Teknenin bilhassa su kesimi· 
ne yakın bir noktası çukurlaş. 
mıştı. Gazeteler, Komodor Har
vodun sevkiilceyş maharetini se. 
nıi ediyorlar ve üç gemiye ku. 
manda etmekte olmasına rağmen 
bunların Alman zırhlısından çok 
kuvvetsiz olduğunu, buna rağ· 
men Graf von Spee'ye galebe çat. 
dığını tebarüz ettiriyorlar. 

Komodor, Graf von Spee'yi sa· 
hilde durmağa mecbur ettiği za. 
man, Pmta de Laxete meydanın. 
daki ahali, cep zrrhhsmın, gurup 
etmekte olan gilneşe doğru yan 
verdiğini ve İngiliz toplarına mü· 
kcmmel bir hedef teşkil ettiğini 
açrkca görmüşlerdir. 

Tocaınave petrol gemiainin 
Montevideodan ayrılırken samıç
larmda 600 bin teneke petrol 
mevcut olduğu haber alınmıştır. 
Amerika bitaraflık kanunun 
bitaraf addettiği mıntakalara or· 
ta ve cenubi Amerika dahi dahil 
bulunduğundan, İngiliz gemile -
rlnin petrol vapuruna bu mınta
kada taarruz edemiyeceklerdir. 

Londra, 115 (A.A.) - Graf 
Von Spe de İngiliz bahriyesine 
mensup esir olarak bulunan 
altı kaptan, dokuz mühendis, 
25 subay ve 20 denizci Monte
vidodakl lnglliz konsolosu·na 
teslim edilmişlerdir. 

Londra., US (A.A.) - lyi ma
IQma.t alan mahafilden Monte
videoyıı atfen alınan malOma· 
ta göre, Alman Graf Von Spee 
zırhlısı hava dafl topları ve 
nişangah taretinde hasara uğ
ramış ve bundan başka tekne· 
sinde bir delik açılmıştır. 

YARALI VE ÖLÜLER Qt). 
VERTEDE YATIYOR 

Montevideo, 15 (A.A.) - Ga
zeteler, Graf Von Spee'Qin, ya. 
ralı bir yırtıcı hayvanı andır
dığını yazıyorlar. Yaralılar ve 
ölUJer gövertede karmakarışık 
yatmaktadırlar. Gemide her 
şey alt Uat bir haldedir. Ccb 
zırhlısının denize indirilişine 
şahit olan birkaç gazeteci, ge
miyi bu halinde tanıyamamrş
lardır. Mürettebatın maneviya
tı şaşılacak derecede bozul· 
muştur. Bu da, İngiliz topcusu
nun Almanlara çok faik oldu
ğunu göstermektedir. 

Londra, 15 (A.A.) - Reuter 
Ajansına göre, Ajax ve Acbil · 
les kruvazörleri ebemmiyetıt 
takviye kuvvetleri almışlar ve 
Admiral Graf Von Spee'nin 
her hangi bir suretle ayrılma
sı lmklnsrı bale girmiştir. 

Diğer taraftan, Alman gemi
sinin pazar ve nihayet pazf\r
tesl gUnUne kadar Montevldeo 
Umanında kalmak için mUsa. 
ade aldığı bildirilmektedir. 

KUMANDAN KOLUNDAN 
YARALI 

Montevldeo, 
Admtral Graf 

115 
Von 

(A.A.) -
Spee'nin 

yakalannken kendi kendini ba. 
ttrmıetır. 

Loiıdra, 15 ( A.A.) - Belçi. 
ka.nm 1103 tonluk Roza. vapuru 
lngiıte:·eciıı !2lı::ali §a.rk.t &alın. 
1erinde bir mayne ga.rpe..rak bat. 
tım.ttn'. 

l\lontevideo, 15 (A.A.) -
Grn f Von Spee tarafrndan ba· 
tırılnı ış olan ticaret gemilerin
den birinin kumandanı kaptan 
Divc, matbuat mUmesstller!ne 
beyanatta bulunarak Alman 
çUziitamı kumandanının ken
disine ve dlğer esir zabttlere 
centilmence muamele etmiş ol· 
duğunu söylemiştir. 

Dün geceki yangın 
Dün gece saat 22,50 de Gala· 

tada Fermenecilerde Cemal Berk· 
men? ait yağ ve deniz levazımatı 
mağazasından yangın çdcmıf. 
dükkan tamamen ve üstüMeki üç 
kath binanın da ahşap merdiven. 
Jeri kısmen ya•ımıştır. Zabıta tah. 
kikat yapmaktadır. 

Karataş değirmenleri·~ 
nin buğday koruma 

• • 
vergısı 

Ankara, 15 (Hususi) - Buğ. 
day koruma karşılığı vergisi ka· 
nununa ek layiha rumameye •· 
lındı. Bu layiha muharrik kuvve. 
ti on beygiri geçmeyen elekli ka
rataş değirmenlerinden alınmak
ta olan buğdav koruma karşılığı 
vergisini:'\ muamele vergisi ka. 
nununda yapılan tadilata milte
nazır olarak maktuiyete bağlama
ğa maliye vekaletine salahiyet 
verilmesi maksadiyle hazırlan~ 
m.ıştır. 

Bütçe encümenince rnyihaya 
ilivelenen bir fıkraya göre bir 
mali yıl içinde değirmenini ka· 
patanların beyanname vermek 
suretiyle ihbarlan takdirinde ih. 
b:ar tarihinden sene sonuna kadar 
olan vergileri terkin olunacaktır. -------------
insan makinesinin 

kuvveti 
(Ba"J tarafı 1 incide) 

Hakikat halde ise Türk mille. 
tinin cumhuriyet devrinde tabak· 
kuk ettirdiği tasarruf yekunu aa. 
dece bankalara nakit olarak veril. 
miş olan paralardan ibaret defil. 
dir; emlak ve arazi şeklindeki ta· 
ıarruflar ile istihsal hayatında İf. 
lctilen mütedavil ve sabit ıerma· 
yeler bundan hariçtir. 

Diğer taraftan şimendifederi. 
mn başta olduğu halde cumhuri
yet hükumetinin on alh, on yedi 
yıl içinde vücuda getirdiği veya. 
hut ecnebi şirketlerinden satm 
aldığı imar eserleri vardrr; 
daha sonı-a her biri milyonlarca 
lirayı temsil eden büyük ıanayi 
müesseseleri, yerli malı fabrika· 
lan geliyor. 

Bütün bu imca- ve inta eserleı·i 
de yine Türk mi!letinin istihsal 
kudretinden meyd<Jna gelmiş bir 
tasarruf eseridir ve bun!ann ye. 
kumı bantcalara yatmlmı~ olan 
paralara nisbetle kat kat fazla 
bir tasarruf ıemo-c&K?ir. 

Fikrimizce Türkiyede umumi 
rcf"1h seviyesi ve milli istihsal 
kudretini .srösteımıek için şu sa
hrlann mütaleası kafi gelir; ve 
istikbale ait olan ümit ve in:aıu. 
r.~:;ı kuvve~çndlı-en bu ;üzel ne
ticeyi memnuniyetle kaydederiz. 

ASIM US 

( BQ,.:J tarafı 3 ılncudeJ 
söylenen sözlerden istifade ede 
cek ve memleketimızde ıttihat 
bulunmadı~mı iddia eyliyecek 
tir. Müttehit olmadıi!ımız hissi. 
ni vermekten daha fena bir ~e'' 
cılamaz. 

Har·be !'leb"'1') ohın !'\On had1!'le 
ler1 bilmivenler ve bu mü:rakc 
releri tesadüfen işitecek olan 
lar, Arnold'u dinlerken, bugiin 
kü harbe sebebiyet verenin bi 
zim memleketimiz ol~uiYu kana 
atini edinirlerse, oyılart mazur 
<!Örmeliviz. Bu kimsPler A l'[Y!an 
ya ile bir uzlasma vaomak icirı 
kafi derec!'(!e mesai !=!arletrııedi 
7imi7'.rten dolrı''1 btzi hatalı bu 
1acak1~rdrr. ~i:!'r.dı lıer zanı~TI
dan da ha ivi bilivornm ki. biz. 
zat Almanva hPr tUrHl tı7.1aş . 
rnııdan kacmmrstır. Memleketi 
min Almanya ile kıvas edi1me 
~ine kntivP!l ft;rıı z edi.,mnım . 
1'a}ıtive MılmMi Hl'""1t P"""le" vıı 
bue-Un cihanm. i~fnıiP crı"NJlrl'~' 
facianm mesulivetini tacımıa~1 
tkti7a eden valnız Alma'lw,..drr. 

Müzakerat esnııCf!T!da Hitlerin 
halirıe acTT1m~cıt lA7.Tm l!!'PleTI ve 
va.n l•~ &1lla••nlıırı hir aaarrı o Mu. 
~ sövlendi. Heninıfz ~nhs an. 
taşılmış fnsanlanz. Ve fcimizdeıı 
bir kaç kişinin da.na f .. zıa mer. 
'1samete savan olmaları bfzim ha. 
Hmi?Je d~ acmmruımt ica'P etti. 
rir. 

Kendir kınnblan ihraç 
edilebilecek 

Ankara, 15 (Htl8'tl8i) - Me
vaddr lptldafyest kendir olan 
döküntU halindeki halııt, kmap 
parça ve krrpıntılarının mem· 
leket dahtllnde tstimaltne tm· 
kAn olmadığ1ndan ihracında 
mRhzur bulunmadrğ-ı Tlcarn 
VekAletlnden alA.kadarlara btl· 
dirilmiştir. 

Bız her zaman mUza.kere::;\,. . 
made bulunduk. Harpten eV\'el 
bunu müteaddit defalar i&bat 
ettik. Haro başladıktan sonra 
oile her söylediğimiz söz ve her 
vapttğımız harekette hi~bir mu. 
"akereve karşı kaprvı kapama. 
dık. Bir çok frrMtlarla su ciheti 
tr>bırilz ettirdık ki, beynelmilel 
mahivette esaslı ııartlarm yeri. 
ne J:!etirilmesi sartile, dünyayı 
vcniden tanzim etmeğe çalış. 
mak htı!'!usundn Almanva~•11 tam 
"'1 bir1;;;;_ ile yardrm etmeğe 11-

..,,ad'" bul11!lacak ve Almanvavr 
ne cannıba germek ne de bu 
1-ıiivük millPtin hakkı olan mev. 
1dden kendisini mahrum etmek 
~r:ıueu beslemive<'ektik. Uzun ve 
reJ:it.e>tH bir h~rr>ten sonra sulli 
\'~'ll')n'lıtntn tr.lirlilklerini müdrik 
olon<"rnmuz bedihidir. 

Hitlerin sulh istediğ-ine eml. 
nim. fakat bizzat tayin edece. 
?i sırtlar dahilinde sulh isteye. 
"ektir. Onun AVT"lmada devam. 
it bir sulh istediğine pek emin 
nn?iltm. H~rbin f~aviini be. 
nim kadar kuvvetle hiç bir kim. 
se hissec!cmez ve sulh yamnalC 
için. en ufak daht olsa. bir f1!' .. 
qnt kacmnanm ne bUvük bir 
cUrtim ve ne şuursuz bir hare .. 
ket olsı,r.a_~ı bilirim. 

Fakat meselenin esasma ge. 
lelim: 

Bundan tiG ay evvel hartie 
!rlrm~mi?.i icap ettiren ~ple. 
ri kabulde hakir mı vokıı.s& 
haksız m1 idiniz? Haklı İdi ise. 
nlz. bizi harbe sevkeden davayı 
zafere ulaştirmak iGin sa.rf e . 
dilme<1f lcan eden bntün g"'l'"r"t_ 

!er ~österilmeden durm~· ~"'A-
nı olUl" mu? • 

Gıtlebe calmı1va ne ni"beUe 
muvaffak ola.cafımm hi~ ~ 
se tahmin edemez. Fakat en -
mizde kuvvet mevcut o!t!u'·~ 
mUcaı'tı>l~vi durdurmağa hakkı. 
mr:ı: voktur. 

1 Deniz Levazım Salınalma Komisyonu illnları 1 
J 

Marmara Vssübahd K. Satın Alına Komlıt7onundan : 

cu..a ıwo.a Tehmhu 
Kurut 

SıAır etf 30,000 27 
Koyun pt 25,000 'o 
Kuzu n 20,000 'o 

P. .... 
iO 
00 
00 

Tubın 
Lira 
8250 

10000 
8000 

26250 

.tık temfaatl 
Lira .K.IU'lıı ı 

1988 75 

1 - Komutanlık denia erlerinin lhtlyaçlanndan oJQJ> yukarda cı.. 
•e miktın yazılı üç kalem et. bir şıfrlnamede n kapalı zarf usıılile et. 
slltmeye konulmuştur. 

· 2 - Eksiltmesi 27 /I. KAnun/939 çarpmba sıınn saat ıs de hmltte 
Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi, Ankarnda M. M. V. Dent7! Mlisteşarhlt levazım "'" 
besinden, lstanbuJda Kasımpaşa<l!t Dz. Lv. satın alma komisyonundan 
ve konıisyonumu:ı:daıı 131 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak eder"k isteklilerin 2490 sayılı konunun tarf.. 
tatı veçhile, bu işle alakadar ohtuklarım gösterir ticaret vesikalanaa 
ve yukarda yazılı ilk teminatıarile birTi' tanzim edecekleri teklif mık. 
tupların~ muayyen gün ve santten tam bir saat evveline kadar konıia)'Oll 
başkanlığına vermeleri. (10155) 

• * * 
1 - Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğü için mevcut şartnamlli 

mucibince 11 kalem muhtelif cins ve eb'atta kereste 18/12/939 Pazarteai 
günü saat 11 de Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım Satınalma Komis
yonunda pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli (806 t.91) lira, kat'l teminah (1209.2')", 
liradır. 

3 - Alınacak kerestenin e•saf ve şeraiti iş saatleri dahilinde mtL 
kQr komisyondan istenilebiJir. 

' - lstek!Heriıı ihalesi yukarda aösterilen gün ve saatte, 2490 saJ'lh 
kanunda yazılı yesalkle birlikte adı geçen komisyona müracaalları. 

(10392)i 

1 Askerı Fabrtka ar umum Mudurmğu ilAnları 1 
16 : 85 Ton AlcminJUJD Alınacak 

Tahmin edilen bedeli kilosu 145 olan 15 ilA 35 ton alemlnyum d
kerl fabrikalar Umum Müdilrlü~ü merlcez satınalma Komisyonunca 
18-12-939 pazartesi günü saal ı 4 de pazarlıkla ihale edilecektir. llt 
teminatı 3787.5 liradır. Ş:ırtname ıki lira elli dört kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. İsteklilerin 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 en madde,. 
lerindeki vesaik ve komlı;yoncu olmadıklarına ve bu işle alflkadar tOe. 
cardan olduklanna dair Ticaret Odası vesikalarile birlikte mezkt\r gGn 
ve saatte Komiııyonda lıulunmaları. (10251) 

• * • 
8.000 :&lctre Kaputluk Kumaş Alınacak 

Tahmin edilen bedeli (28.000) lirıı olan 8.000 metre kaputluk ka· 
maş Askert Fabrikalar Umum Müdtirll.iğü merkez satınalma Komisyo. 
nunca 27-12~939 çarşamha RÜnii s:ıat 15 de kapah zarfla ihale edile. 
ceklir. Şartname 1 Ilra 40 kuruş mukabilinde komisyondan •erUlr. Ta.. 
!iplerin muvakkat teminat olan (2100) lirayı havi teklH mektuplarını 
me7.kQr ı;ıünıle saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
21!10 numııralı kanunun 2 ,.e 3 mııdıteleriıırleki vec:aikle komısyoncn ol. 
rnnılıkl:ırına ve hu i~le alilkncfar tilccarrlan olduklarına dair Ticaret O
dası vesaikile mezkur ,!{ün ve saatle komisyona müracaatlan. (10253) 

lll * * 
16 Kalem çelik n.Iına<'alc 

Tahmin edilen becieli (55.000) lira olan 1" kalem çelik askeri fıb. 
rikalar Umum m!iıHirlfüfü merkez sntınalma I<omisyonunca 19/12/193f 
Sah günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. şartname t lira 75 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminaı 
olen (4000) lira ve 2490 numaralı kaııuııun 2 ve 3 maddelerindeki ••· 
sal!>le komisyoncu olm.adıklnrına ve bu işle alıık:ıdar tüccardan olduJds. 
rıııa dair ticaret odası ''eslkasile mezkur gün ve saatte komisyona mfl. 
raca alları (1()185)' 
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-Ankara 15-12-939 - s BAH o A ŞA ANi TESi 

BAŞ, Dı Ş, NEZLE, GRiP 
ROMATiZMA, SOGUK 
ALGINLIGI. K1RIKLIK 

ve bütün ağrılarını derhal keser 

Liizıınıu ıı<la giin ıfo 3 kn':'c nlınnhili r. 

' 

Hk d o l u kunıhnrny:ı nnnknya giit ü r iirkcn dııy<luğunuz !'C\'İ llÇ ilk mahsnlii taşırken 
.lu y rluKtlflTIZ SC\·inçten ~ok daha tnthrlır. 

Türkiye Cumhuriyeti Zi rna t nımkao;ı para bir ik t irenl e r <' h er yıl kur'a. il e 28.800 lira 
.kr a m lyc , ·eriyor. 

P.ARA ntH IJ{Tt ntnın.;:x ZEXG IN OJ,.\BI L1HS1XIZ. 
){cşi<lclcr 1 J~yliil,1 lUrln dkflnun, ı l\lnrt, 1 H nzlra n tarih leri nc.ledi r . 

·-:r~ramiyelerin listesi : 

4 Tane 1000 Lira 
4 ,, 500 

" ~ " 250 " 40 
" 

100 
" 100 

" 
50 

" 120 ,, 40 ,, 
160 

" 
20 20 

J{nr'nya ancak :;o li ra hlr iktirm iş ol nnl nr g h·c hilir. ll <'~apl nrııulaki pa r alar lılr ~en 
içinde 50 liradan a°:'ağı düşıniycıılcr ikrıuııiyel crl ni 3 20 faı:l a'-İ l le alırlar 

Türkiye 
Ziraat 

Cumhuriyeti 
Bankası 

--ÇEKLt:R--
~terlın ( lngılıı) 5.2375 

ıou · l>olar (Anıerıl.:a) ı :rn.ar. 

ıou Fransız frankı :!.96i.) 
1110 Lırel (tıaı~a) 6.737:\ 
ıuu lwı ~·re frank ı :!!J.'.!;! 
llHI Flurııı th·lı:ıııt'ııkı li!J.:!j 
1011 Hıı~)rııııık (.\ lıııan • 
IUll Bc l._:<ı 1 lleh;ı k:ı ı :ı ı.5:~:ırı 

JIJll Uırnhıııı ı Yuıı:ın ı ll.!l7 
ınu 1.e' ıı ı llııl~:ır 1 l.üU:!!> 
11111 C..:<'l.o,Jo\lık kıınııııı 

11111 l'eıela ( ,,pıın~ıı) ı:u;u:ı 

ıno l.ılulı ı l.chıo;tıııı ı 

llJU l't·ı11.:ii ( \J;H"ıırl 2:ı.so;:. 

1110 l.t') t l luıııcıı) 11.!l7 
IUll l> ı n;ır ( \ lll(O'il:ı \') :ı. ı i:\ 
luu Yen (Yokohnına) ~ı I.'.! 1 

1110 1 s \'('~' Kuıuııu :ıı.ııs:ı:ı 

11111 rlıılıll' ( \to~ko\'111 

1
- Esham ve Tahvilat 

l~ırk ııuıı·u 1 pl·~ın 
Erıcanı 

• 

S1Yas - Er1.11nıııı YT 1 !l.-
\lrrkn lhnk.ı'ı 

f ıcaret ve Zah re Borsası 
15 12 939 

FI Y:\ Tl. 'H 

Hıı~d:ıy ) lllllll~Rk: !i.:!9, 5.3:.!, 
Bıığıl;ı\' seri :\.!:.! I / :!, ,\ ı·pa .\ nıı_ 
dul diikıııc: L 1 :ı, l'll)~ cm i çıı
\'allı: li.:.!5, l~clen tolıuııııı: 14 .:uı. 

Fıı~ulyc çnlı: 1.;.:w. ti. ~ohut 
kıı h:ı: 1 :ı. :w, su,a 111: 17 .:ı. ı i .:.ıo, 
l\ı~çi kılı: :ı i. :ıS.:!o, P<'yıı i r lıe-
~ az: :?S.!I, :ı:ı.:ı;. Cc\'İz ki: :ı:ı . 

til~LEN 

flui(ıl:ı~: ı:ı:ı. Arpa: l:i, :\ohul 
1:\, Çavdar: :rn. Tiftik 9. Yap:ık 
J(i, t:n: i(i, Z. yağı: 3i, :\lı ~ır 311. 

Cll>E~ 

Y:ıpnk: 90, F:ı~ıılye: J:.!j , Ke. 
tentolııııııu: :n:ı. Börülce: :w, 
Badem: :!, ;\()on: 7 112. 

Zayi 
fı9fı:>9 c;ay ılı 8/ 1 l / !139 günlii ve 

:ırıso,8 i liralık ll ayılarpa~ıı l( ii ın rü . 

ğünc a i 1 rna khm: kayholınu~tur. Y c
nisi n i rı l nrn!'tı nıdan e5k İ'li n i n hük-

11!\n olunur.. 
l:'tlliytt :(itle .\'urttlilfn 

VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 41.50 5 cı sen ~. 

il Oö Profun® ~( 

42 Glınıln bukuto ve Jçtim&l 

meseleleı1 n 
43 Efla tun 3~ 

44 G izli h arple r 7 5 
45 D israeelinin hayatı ı oc 

46 Metafizik ntdir T 2t 

47 Yenı ada.m 7~ 

48 lrsiyetic teslrlen 7~ 

49 Politika fe lsefesi 7:. 
~ Estetik 2~ 

eır 

Bu serinin flatı 61 O ltUM1$tU? 

H epelnl a lanla ra yüzdt 20 iftkOD· 
to yapılır . Kala n 4.8$i kurşun 

1.88 kuruşu peşin al maralı mUte 

ba lt!ftl a yda birtr JfrR ıxiE'nmPlı 

tıı~rE> nı: tJLk!' İ tE' bağlanrr 

~~-.- .,,.. ... ~ ...-: 
..................... 

Dr Hafız Cema 
LOKMAN HEKiM 

Uahiliye mütehassıtı. 

Tstanbul Oivanvolu. 
No t 04. Tel: 22398 .................... 

-- - ----- . -- ··-------

Vazifeye davet 
lstanbul Vakıflar Başmüdür ı üğünden: 
\'ıll:ırılanherı lc\liyet vaziresiııc tıl:"ıka güsterıniyen \'e :ıdre~i itl.ıre · 

mizce bllineınh<'n (Daııı .ıt S.ııt) Paşa ,·.ıkfının maıe,·elliyesi Şerire Ha. 
ticenin l!iın ınrihiııurıı itibaren oıı lıı·5 ı:ıııı .z:ırfında ld;ı ı·eıııiz :\lıilhal.: 
\';ıkıfl:ır Kı<ıım :ıınırlıl:ine ıııiır:ıc:ıatl:ı ,·ııkfın:ı :ılt ıııııaııı elcyi takip \' C 

lı:ıyır ş:ırtl:ırını ihı rlrııe'ii, :ıhı t:ıkılırıle h:ıkkındJ kıımıni ıııunıııelc y:ı-

rıılarıığı ilan olunur. ( 10~ 15) 

:\hılırıınıııcıı lıl·ılc•lı :rnoo lir:ı cıl:ııı ı ıo C:/ 111 cııinclc :ıuorı ııırlrc iyi 
cins pııti sk:ı :.ı:ı/ 12/l!l3!1 Pnıarlc'>İ günii ~an t (10,30) on buç11kln lt:ı yıl ar· 

p:ı~:ıdıı r.:ır lıinıısı d.ıhilintleki komisyon' tarnfıntl:ın açık ck~illme U 5U· 

lile ~:ııııı :ılıııııı-:ıktır. 

Ankara caddesinin en ı ş lek. en muteber yerinde 
1 

/( iralık dii/,klln 
V AKIT matbaası idaresine m üracaa t 

Bu işe ı;:irnıek istiyrıılrrin 22:i liralık n.ııv:ıkkal tr.minat ,.e 1.:ııııu-
111111 lU) ııı <'ltiili ves:ı ikle lıirliktc rksiltıııe ııiiııii s:ı:ı l i n e kadar kom isyona 
ınür:ır.ıotları H'ııınıclır. 

Bu l~e :ıit ş:ırtııanıeler koıni~yoıırla n para~ıı olarak dı.jtılılmnkladır 
(1013 4) 

S\ llTHI: ASl\t IJ.'ı 

U.ısı ltl ı ğ ı yer : ı', \ K/1 M..ıtlıaa s1 

Urr.um ~t"şri \':ılı t<fnr,. l" ıl t"n : 

Refık A hmet ScTe nl(il 

-

her yemekten sonra günde 3 def n 
dişlerinizi muntazaman fırçalayınız 

ADEMİ İKTİDAR 
VQ BIEL411EV.~KLi4iNIE 

Tab letler i her eczanede bulunu r 

Pn•ta kutusu 1255) G alata, latanbul 

------------- ---------~ , ....................... -------~ 
~er çaş ott 

Oyun Kllğztları 
r optan ve perakende 

satış veır n : 

Veni Postane karşısı KızıLAYHA!. 
............................... ~/ 

l ıs . Komutanhğı Satına ıma Komısyonu ııanıar• 
? 1 v '#1" ,,ııı 

llııılc gııııu talı hı çıknıı~nıı Komutanlığa bağlı birlikler ihti):ıcı rrl'r 
~Hi.UUU kilo Yulufın ıekrnr kapıılı zarfla rnıınakasası yapılacaktır. ;ı;~ııtf 
konıi~~ona 26/ 1:.U939 Sıılı giinU saat 10,30 d:ı verilmiş olacııktır· 1 ı 1r'' 
kilo,unıın ınulııuıınıen fiatı yedi kuruştur. ilk teminatı IJeşyuz UÖ~ ~ııd' 
dır. htcklilcriıı lıclli gün ,.e s:ı:ııtcn bir s:ı:ıl e\'veline kada r Fıoı 1 

J'omu'anlık Salııııılnıa Konıi-;yoııuna teklif meklupl:ırını ycrn1l·l1'~1; 
(1003 

* * * ıçltı 
ltı:ıle giinu talibi çıknııyan Komutanlığa baAlı birlikler ihliy:ıc• 

:!00.01111 kilo lııılgunın tekrar kap:ılı znrfl:ı ınlin:ık:ı~:ı~ı yapıl:ıc:ıktır· ,ırıı•l 
Zarflar Koınis,·ono 2i/12/ 939 Çarşamba ı:unü sa:ıl 10 d:ı ,.err ti• 

olııcukl ı r. Ilrher kiİosunıııı muhammen ri:ıtı (15) on beş kuru~ltl ~,,ı. 
lcınln:ıtı (:!:!:>0) iki hin iki yiiz elli liradır. l teklilcrin bellı giin. ,·eli''· 
ten lıir s:ıaı C\'\'ı•line k:ııl:ır Fıııdıl.lıda 1\om ul:ı nlık S:ıtın:ılm:ı 1'0~ 1 
ıllln:ı teklif ıııckııırılnrıııı Ycrnıcleri. (1U03 

* * * '1 l lı:ıle giinü talihi ~·ıkınıy:ııı J\omııtanlığ:ı Bıığlı Birlikler ihli):l~~c ~· 
iki yüz kırk ton :\ !ak:ırnıının tekrar kapıılı zarfl:ı münak:ısıı'>ı y:ıP'; ~ · 
t ır. Z:ırfJ;ır komisyona 4/ 1/940 Pcrşcınlıc giinii s:ıal l 1 de veril~\111 
cnktır. Beher kilo ıınun muhnınınen riatı yirmi kuru5tur. tık teııı 111 11ell

1 

l..ıin allı )'ÜZ Jiraıfır. Jh:ıksi nrnı giinde yopılııcaktır. İslcklilCrilllllll -
~ün ,.e saııttrn bir ~aat enelinc k:ıtbr Fıııtlıklı<lu Konııılnnlık Sııl~l 
Komisyonuna trklif meklııpl:ırını 'ermeleri. ( 1040' 

* * * ,,,ıı 
IJııılc günü talibi çıkmayan Komutanlığa Dağlı Birlikler ihtiY11c;,4ş~1 

doksan allı bin kilo arp:ı şrhriye'iinin tekrar k:ıp:ılı zarfla ınii1111 , trl· 
yapılncaktır. Zarflar komisyona 411 / !l\O Perşembe giinii snal 10 d11 11 ı: I" 
mi~ ol:ıcaktır. Beher kilosunun muhammen fiııtı yirmi kuruştur· J4ıt1" 
ıni~ah bin dört yüz kırk lirııdır. llııılcsi ııynı ı:iindc y:ıpıl:ırakll\0(11~, 
!ilerin belli gün ,.e saatten lıir s:ınl en·cline kndıır Fınclıklıdll 04oSI 
tanlık Satın:ılına Komisyonunn lcklif ııırkltıpl:ırıııı vermeleri. (1 

* ~ * ~~ 
Komutanlık Birlikleri lhliyacı i\·in sekiz ııokliyc \'e bir sııkll :rıı~' 

sıııın ko~ıınılarile hernber niiınunesl nc uygun olın:ık suretilc pııı 10 d: 
salın alınııcaklır. ~liinakus:ısıııa :!3/ 121939 Cuınıırtesi günü s:ı~lgiJl1' 
ba5l:ıııacak , .c :ıynı günde ihalesi yapıl:ıcktır. hteklllerin be~lı (10s'1 

~ile Fın<lıklıd:ı Konıut:ııılık S~~ıılın.n ~misyonuna gelmclc~ 

~~ ~ 
lstanbul Belediyesi Ilin1~'1 ~ 

ı ı ., 
lcnıinal 

18,00 

G,30 

22,:ıo 

45,00 

~ .50 

i\l ıı hnııınıeıı 

bedel 

240,00 

orl' 
ınnın 

Tak~iın Mele caddesi 212 nıımarnh kış• J~ 
knlındn 3 odıılı d:ıirc. ıııl1 

81,00 'J':ık~iın ~lele enıldesl 211 numaralı kışl:ı ' 11 
1 otla. ı~r' 
Taksim Mele c:ıd<lesi kı~la içinde 2/ 3 nurı 1 300,00 

G00,00 

fı0,00 

1 • 

4 od:ılı hir <l:ıire. . .ı : • 
Taksım ~lele cntldesi Pan:ırom:ı geçi<lı 
:.!:!/2i Xo. Pa naroına gazinosu nıııh.ılli. 
Tıık~im P:ın:ıromıı geçidi 20 nuınıırnh 

~ 
ı ın ıhı 1 ocl:ı. :ı1'11 ' 

2,25 30,00 T:ık~ın Paııııroına geçidi ı nıımornlı bıtr ~ 
ıtl,:.ı: ' 

i lk teminat nıiktarl:ırilc tahmin bctlclleri yuk:ırcl.ı y:ııılı c 1 t~,r 
r:ıya vrrile<'eğinılen ayrı :ıyrı nrttırm.ıyn koııulınuştıır. tıı:ılc 10ıııtle1r 
Pıızıırtesi günii sııat 14 le D:ıimt Encümende ynpılneaktır. şıı~fl il~ ı' 
Z:ılııl ,.e Mıı:ırneıtıl ~l iitliirliiğii kıılernincle ııiirülebilir. TnliPlc~~iııll ı: 
nıin:ıl nınklıuT. \'ryıı mcktuıılarile ih:ıle giinü ıııua~ yen s:ıaıtr 0391)1 
cüıııeııılc bulunıııııları. ,(1 

~ 


