
Dahiliye Vekili 
Çankırıya gitti 

HERYEROE 3 KURUS 
Hende '~e denıir 
maaeni bulun u 
Anlıara, 4 (Hususi) He -) Ankara, 4 (Hususi) - Dahili

~ Vekili Faik Öztrak, refakatin· 
ta_ huıuıi kalem müdürü olduğu 
it l~e bugün saat 1 7 ,2 de kalkan 
~ erıın arkaıına bağlanan huıuıi 
ti'tonla Çankırıya hareket etmİ§· Salı 5 Birincikanun 1939 YIL: 23 SAYI: 7867 

dek civarında Çamdağında zenP-İn 
bir demir madeni bulunmustur. Bu 
cevherin yüzde nisbetinin Divrik -
teki cevherden fazla ve mikdarının 
ise ondan az olduğu bildirilmekte
dir. ... 
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Bütün Finlandiya 
111ecburi 

Dün Romada ve 

kadınla 
hizmete çağrıldı 

aleyhinde 
Kopenhagda Sovyeter 

nümayişler yapıldı 
---------------------------------------------------------------

Bulgar Başvekilinin beyanatı 
~ ...,.___,.. ..... _______________ .... ___ ._~,,..-------------...... 

« Bulgarisf an 1913 deki hudutlarını bulmak 
'--- ümidinden ferag&t edemez .. » 
~caba akılları Bulgaristan Balkan paktına 
başlarına neden girmiyor? 

Pariı, 4 (A.A.) - Paris Soir 1 na girmekten ne sebepten imtina 
~eıecek mı•?. gazetesi, Sofyaya hususi surette ettiğini anlatmıştır. 
~ gönderdiği Sauerwei'e Bulgar Bu sebepler, daha pakt akte. 

yazan: ASIM US başvekili tarafından verilen bir dildiği zaman kendisine bu imka. 

L.... Denilebilir ki, asırfar:danberi 
~lnıilel kukuk knidelerinin 
""'-tiİnkü kadar istihkar edildiii 
~~ıtır. Vakıa kuvvet her va. 
~fırsat bulunca zaafı ezmiıtir. 
' devirde az çok fark ile kurt, 
11ıııı.~l.r efsaneıi tatbik sahası bul. 

mülakatı neıretmektedir. Yazının nı vermemiş olan sebeplerin ay. 
başlığı §Udur: n.:lır. Zira pakt Nöyyi muahede. 

"Bulgaristan, bir komşunun 
muhtemel müşkülatından i tifade 
etmek niyetinde değildir." 

sine sadık olan komşularla mev. 
cut hududunun müdafaasm1 tak. 
viye etmektedir. Bulgaristan ise 
böyle bir taahhüde girişemez. 
Bulgaristan bir gün müsalemet.. 
perver müzakere yolu ile 1913 
teki hudutlarını tekrar bulmak 
iimjdinden wajat .-..,. .. BuJı;. 
garlstanın vaziyeti sarih, samimi 
ve dürüsttür. 

Kızıl ordu Ladoğa gö-
1 ünü geçeme 1 

Fin ordusu bütün cephelerde 
şiddetle mu avemet ediyor 

Sof) ıı, 4 (.ıl. l.) Zurlh n 
telefonla lılltliriliyor: 

Pctroya' odsk 'c Porozeı o 
ha' ali.,indc Rus askerleri -·> 
kilometre ilcrlenıi tir. 

nuslnr Çok ncbıi man , 
bma 'nrmak Uzcrc La do o 
nehri ile Kalrnholm demir) o • 
luııuıı Rantı istasyonunu al . 
mışlar YO Tcrioki kasabasını 

zaptetmişlerdir. Bu suretle Tu
riscvada dcmiryolu mUscllc i 
tamamfle Rusların eline geç -
miştir. Geri çekilen Fin as -
herleri köyleri yakmaktadır. 
lllil tayyareleri ll.wıla.ı:a bir 
h umda buJunmu tur. Yapı _ 
l n haya muharebelerinde her 
ild taraftan zayiat 'ardır. ll.us 
tnyyarcleri şehirler Uzerindo 

ce ini 

~ı.ar. Fakat hiç olmazsa zaafı 
. -.... . kuvvet hak telıline Pr• 
~ftİr; kuvvetin suiistimalin. 
~ _!nÜteveJlit meauliyet tecavü. 
~ı!_~~a!an zailin omuzuna yük
~""1littir. Büyiik devletler kü. 
~ devletleri C'-1.>ir ve kuvvetle 
~ ederken hak adı verilen ha. 
'cliı tle ~~ünkü teklinde iıtihza 

lnenuıtır. 
~er halde hak mefhumunu ta. 
'- .:•n bir devletin açıktan açı. 1 
~ ~ zorba olarak ortaya çık. 
~ de bir hak sahibi gibi hare. 
f~ tbneıi u-aımda büyük bir 
ıa.._ vardır; bu fark bütün ciha. 
' ~lüm diyebildiği bir tecavü. 

Bu mülakatta Bulgar başve. 
kili, hiç bir ihtilaf istemiyen ve 
bir komşunun müşkülatmr.Jan is. 
tifadeyi bile diliw~y~.ıı .Uulıa • 
ri.taıun mu..temetpenerH ne 
işaret ettikten sonra Bulgarista. 
nın Balkan tesanüdüne devamlı 
bir surette çalıştığım ve bunu 
kendisine birçok defalar scmpa. 
tisini isbat eden İtalyanın hoş. 
nutsuzluğunu göze alarak zecri 
tedbirler zamanında dahi tatbik 
ettiğini hatırlatmıştır. 

Bitaraflar paktına gelince, Bul. 
gar hükumetine bu hususta bir 
malUmat verilmiş değildir. Fa. 
kat hükumet her türlü teklifi 
Balkan barışına hadim olmak ar. 
zusuyla tetkike amadedir. Şu 
şartla ki, bu teklif Bulgar mille. 
tinin hayati menfaatlerini gözö. 
nünde tutmalıdır. 

, lnönü ....... , 1 Başvekil Refik 

,.•cla.let olarak gösterilmesidir. 
~ .. ~ ınilletin beynelmilel hukuk 
'İ ~~den iıtifade edebilme. 
~~Çın bakkmı mutlaka kuv. 
~ teyit ebneıi Iizundır. Bu 
~ eler ancak kuvvetliler ile 
~eUilcr, yahut zayıflar ile za. 
~-.r, yahut kuvvetlilcC" ile diğer I 
~ilerden himaye görmesi 
~tt.· n olan zayıflar arasmda 
..__;ılc ediliyor. Kuvvetli kart•· 
~ himayesiz ve yalnız baıma 
~ zayıfl~nn beynelmilel hu. 
~~istifade ebnesi ıöyle dur. 
~ bahaetmeıi bile caiz aöriil. 

°'"· 
-. ~Jük bir zorbanın tecavüzü. 
' Yananuyarak boyun eğen ve 
....._ diİ!en bir zayıfı gönfüktea 
ıı.~ diier zayıfların hir gün ay. 
ııı....._ iılc!bete uğrayacaldarrnı anla. 
~ ihtimali var mıdır r An. 
~~~ kendilerini bekleyen teh.. 
~ lurtulmak için bir çare 
""'-ıneleri taa.ii deiil mimr? 
~ ~ tehlike bu kadar açık 
, ... ~halde bu küçük devletler. 
>-...~lan kurtulut tedbiri ara. 
tli~ yerde adeta feliketi kendi 
~ ~Yle Üzerlerine davet eder gi. 
~ r ıiyaaet takip etmektedir: 
~ tılriıtan ile Bulgaristan iıte 
t,.~•ziyette olan iki memleket 
tt..! töıtcr:ildbilir. Tuna havza
~ ve Balkanlarda bitaraf bir 
~ • il bloku tetkiline engel olan 
~ilci memleketin istikbal tarihi 
~~de meıuliyetleri büyük ola. 

~-·------------------• 
~.ıngiliz Kralı 

1
1' torpido ile F ranıaya 

geçti 
lttt l.ondra, 4 (A.A.) - İngiL 
lııu ltralı bugün bir torpido 
t ı- brıbı ııe Pransaya gelmiş -
b~ı l\raı Fransadnki kıtaatmı 

at ziyaret arzusundadır.! 

Başvekil müteakıbcn Bulgaris. 
tanın sene basında Balkan paktı. 

Maynler Hollanda 
sahillerine vuruqor 
8ir Alman sahil 

de mayne 

muhafız gemisi 

çarpar ak battı 

nir tahtelbahir tarafından atılan torpil hedefine gidiyor 
(l' azısı 5 incide) 

Yeni lran elçisini 
kabul ettı 

Ankara, 4 (A.A.) - Ye -
nl İrnn biiyiik elçisi KAzi
nıi Han, bugün saat 16,30 
da Çankn) a köşkiinde 

Cnmhnrrcisi İnönü tara. 
tından mutat merasimle 
kabul edilerek itlmntna
mesinl takdim cylenılştir. 

]{nhııl esnasında llarkl
l c \·ekili Şiikı·ii Saracoğlu ~ 
da. hazır bulıınnın:;;tur. ~ 

•······•·······••······•· 

K .r.t·.,r~: 

ii1odern tiyatro 
Modern tiy:ıtronun halktan is. 

tediği bazı §eyler var mı? latan • 
'.>ı:I şehir tiyatrosunurı dram ve 
komecli lusımlarının hcı;o ikisinde 
ele şu s:ıtırlrr okunduğt~na göre 
mod~rn tiyatronun hatktan iste. 

"'1isi ve beklediği bazı §eyler de. 
mek ki var. İ§aret etmek istediği. 
miz yazılar §Udur: 

"Konuşulma?.. gi.i.rültü edil. 
mez, fındık fıstık yenmez, yer de. 
ğişti.rilmez, yerlere kabuk atıl. 
maz:• 

AcRba, halkın da modern tiyat. 
rodan istediği yek mudur'( •. Onu 
da biz söyliyelim: Sahnede tuluat 
yapmamak .• 

Bitler, Sovyetlerin 
Besarabyayı almasını 

. t• ' ıs ıyormuş ... (Ya.mı 6 incid6) 

Saydamın beyanatı 
''Zonguldak kömür havzasın n 
devletleştirilmesi zamanının ar 
tık geldiği neticesine vardım,, 

Zonguldak, 4 ( A.A.) - Şehri
mizde bulunmakta olan Başvekil 
Doktor Fefik Saydam bugün de 
tetkiklerine devam ederek sabah. 
leyin amele hastahanesini gezmiş 
ve parti merkezinde havza işlet. 
me idareleri mümessillerinin ıde 
bulunduğu bir toplantıya riyaset 
etmiştir. 

Başvekil öğleden sonra da vila. 
yet makamına gelerek burada bir 
müddet meşgul olmuştur. 

Londra, 4 (A.A.) - Ba ve il 
Dr. Refik Saydam, Anadolu ajan. 
sı muhabirine a ağıdaki be ·anat
ta bulunmuştur: 

''Karabükteki ağır anayi te . 
si atım gördüm. Bu muazzaı 
tesisatın işleme i için daha ahn. 
ması Jazımgclen tedbirler oldu l 

neticesine vardım. Ankaraya i 
dince bunlar üzerinde tekrar çal 
sacawım. z ngrldakta ya hwıtr 

(D •amı 5 incide) 

Rusya Milletler Cemi· 
yetinden çekilecek 

(l'az sı 5 · 

Günlerin peşinden: 
--------~---------~ - -
Bilvasıta mesuliyet 

Herekecle bh• tren kazası oldu. hnznl n sel> p Jıaı <>l~ t 

memm"llntm yol knııah iken A nknııı.dan gelen mnı·şnndi ... c n. 
çık diye göstermesi olduğu sı'i) lcıılyor. 

Acaba hareket memurunun ) nptı;,ı hu ~ nnlı~lıl .. hir a e 
mllik eseri nıidlı·? Bü) le;t c nasıl olmuş dn t crul>c iz bir ıt.l:ı 
ma bu iş ha\ ale edilmiştir"? '? 

Bir menıunm acemilik nctic<>si ol a dahi )Rptıwı Jıatnnıı 
cihette bir mesuliyctl ,·nrdır; bu, her ferdin k<'n 1i hnrckNln 
(}en miitc,•ellit do;,rucl.uı doğı•ul a mesııli) <'ttiı". 1 n .at her. 
hangi bir memuru ) aııanıı) aca • ı h ı· 'nzllcJ et •l in edenlerin d 
blh·asıta bir mcsull) et ) ukl('!ncliklcı iııi unutnumınk li\.7.ıımlu 
Bilhassa trenlerin hıır ketlcrlnl tnı•zlın etme»: gibi mmatta. 
b7alzllk halinde bilyilk tehli!.elert mucip olan işlerde ... 

Zannedlyonız ki Jlereke kn '.ll ınuı tnlıkikntımla bu nok.. 
tanın da dik.kate alınması fa)dalı olur. 

llASAN K"UMÇAl.'I 
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1 1 j lş~~etler 
Harp içinde 

nikbinlik 
FJloaol AUuuıı. Ooulpte 

( L 1N • 18&7) ~llit 614uğu 
harplerden biri için şöyle bir 
hüküm ven:ııi,th 

''- Bu, artık b~rlyetın son 
lıarbldir." 

Fil030l Yat.amuın 11'11 felA • 
.kctlni 156rmedl, btl,.Uk harbi 
tasavvur bile etmiyordu. 

Fakat her harp başladığı 
zaman lnsanlann pek tpgu 
luguste Couapte slbt düfllnQr .. 
ler. Derler kh 
''- .Artık bli' daha. harp ol-

maz." 
Halbuki şimdi) c J..ddar her 

harp 7en1 barpl~rin s~bebl Ol • 
muştur. Bir l:.•fıı ftller harple
rin tarlası, fldeıtğı ~nz.lt~sını 
görmüştüı·. 

939 harbi ba.~ladıgı zaman • 
danberl de aruk bu lıarillıı 011 

felAket olması temenni ı her 
tarafta açıkça izhar edlllyor. 
)lnharlplerin ebedi olma~unı 

i.stodUllerl bJr sulh için 4ovtif
tuklcı'lne fuplle ,oktur. 6ilpbe 
>oktu ki, bat'p JUatp l<;irı de • 
ğil, sulh itin yapılır. 

F1akat, beteri ıarlh tok dola 
harı>ten daha kötü aulb ~rt • 
larttu dA k&J dettiği itJn harp. 
ler mukaddc8 vasfını kaaanır, 
fe1Aket1ne, fAclalanna, ıztı • 
raplatma ntmen o bir llAh ıı .. 
hl takdis ölunur. 

BiQ'ilk harbin tarihi lAcla .. 
Jarla dol111da. \•e oııua aulhat
nu f&p&nlar ebedi bir sulh 
kumak için ınuahotltılel'ln el 
stlrilleınem bJrer t • ıı olınMraı 
iatellllşlercll. Jliakat unuuı d6-
nen kanctı her $c,t artttı \f6 
J~nldeıı hAt'bl gfz1~ndtı,1 ıntn
dea rno7dana çıkardı. 

Harbin ilçünt:ü •fIDd•tn. 
Bir aullilln Uttılilöl hbtlı&niı~. :ı 
babsedlli70t'. J.l'akat bu tl.Mtt 
kon._ de.let BdlLttllattn:n 
bfiJilk harpte Ye haü1Jlıı 140. 
nuıida elde tMlllen Uıc:töbe -
lordeil lstitlldd et:nıı, ôİduklA
rı anlaşdı7oi'. 81tlbtı bit- inti
kam 'fMıtMl 41liDAktAiı tıka• • 
mayı şuurhı bir ~kild~ idrak: 
etmiş olttialan bir k••n~ır. 

Valtia harp ııMıl bl~ktır' 
Kim ldmln nUlüdW •eyabat 

sidMt Ol&Nık illAblarmı 7e
no k07acaktır. Bana benOS 
ıse kMUreıalyor. 

F akM 1-aıtın bil l'1ll1lh8uz -
luk içinde mtlpbcbl d• otıta te
belliıre başlıyan bir kanaat bir 
ı!jık gibi gbzc çarpıyor. 

:O. ı,1k c1a muahecte1•l'O bAs. 
sırw det!l, &kıt, v• llınl lbt.ı
)'AÇlarla zaruretleri destek 
yapmalı aurew• maKW blf 
sulh \tilcncıe ,edrmek fım~tı • 
dlr. 

Akil, nilllttl•H M)'M haab 
vermetı bir .araret telAkkl e
der. V• mllleUa biç bir lftWL 
hede tıe bit blto kunetle imha 
edileml7eceifne tarlll tahittlr. 
Fakat akıl 7erbıi hl .. ilim 7e· 
rfıd lntlkam al"'.ıwnına tel'ket
U mi harp harbia fldellll hall
Dl alır. 

No klMtu sfttec«!ll, Dfı feklL 
de bt~At m•lüm olmıraa bit' 
dllnp lçlılft6 bltlkam lıl8ll gtl
dilhalPll btf 8lllha yl\rdıbll. 
mn pteblp oıar&k kabul edll
m~ l ve btibuıı hatbln ea hU. 
yflk faktörtl ol&n tııglllt ttle'f· 
kU llrtldarib.ill ~Mda olan 
Qemberla7n taratın4an ileri 
silrillmüt olmAtıı lnsana nıU.. 
tAkWI lıArpln baldaada kas • 
men nikbinlik veri1or. 

Sadri ERTEM 

Halk Partisi kaza 
koqreleri 

C. H. Partisi kua koncreleri 
bugünden it'baren baş1am&kta. 
dJr. Bu gece saat sOkiade ~ik. 
taş kongresi yapılaoaktır. 

Bir Yugoslav mali· 
yecisi şehrimiztte 
İki memleket araımda 
iktıaadi münaaebet 

takviye edilecek 
Yqostıwytılm tinıntnq maıt 

yeciltri1'den !Jetlfld ba6kar 
mUdUtü Ateltlandt Bdıoye.lç it 
cigara kağrdr fabrikatörü Hen' 
Evgedtn mürekkep bir heyet dür 
tabahtd 8enıplon ekıprolylt teh
riaüJe ıeımı, ve doıruca Ptrkc. 
tele Ritmlftir. 

YugM1av malirecisi bir mu 
harririmize tunları aöylemigtir t 

·•- Türkiye ile lktısadi ınUni 
&ebetltrifftiz, henUt isteıclliltnl 
kadar gemşlen\19 değilc!lr. S. 
hususta İstanbul piyasasında bi• 
haftaya leıdar tetkikat yaptıkta: 
IOnra Merkctı :la.nltatlylt de te. 
matta butunıtalıi; lki dost ve 
kOri\Şu memleket atasında ticarc. 
ti aruırmak için çalışacağız. Ka. 
nlatimizce buna vatiyct müsait 
tlt. Bllhaısa tlclret lşlcti:ı4e rnU. 
hlrn rotu tı1an bank~ ~UAı:belel~
rini iki memleketin menfaatlerine 
daha uygun bir hale getirmete 
ıayrit tdecc iı. Çok iyt netiıe. 
ler elde t'deceğlmizt umuyoruz. 
Buradaki itimizi tamamladıktan 
sonra icabedcr e Ankaraya da ıi
docefiz. Türldytftin Clgart ltlfı. 
dt ihtiyacını da temin edecek va. 
ziyetteyiz." 

--"-'O-= ... -.... 

Tertip arkaclqlanmız· 
dan Necdet dün 

g&nüldil 
Vefattıu yudt. 

ftMtr tettip ar. 
kada•laru111ı dan 
Net'd~t'ir\ cefta.. 
i ~ •, !U~darpa.. 
~ h!\Stablneti:\. 
dert ar1t,dtş1att 
tar~trncbn kaldı. 
tdmıttıl'. 

Muhteltf rıze. 
teLre meı\sup 
lfttlfittl\t ... ""'

Mtti r tfo~t ~ti. c~nıııteyf merarr\ 
kadar takip ~tmişterdir. Vefat 
eden reneitt. yukarda bit t'tatlf 
gtstiilmektedlr. Mttvll tahrtıtt 
eylttln ... 

-o---

lneboluda biriken 
lhrac:at Mallan 

Kars. r.lzden limanmııza ~e
len va"?ur?:ı.nn f~tl3. havalPr ytı. 
ltln4cn tnebOlu' i u.m\'amamL 
l&rı u1ettne bu llmand• ktı!li. 
yetll miktarda ihral"at r~vast 
biriltmi•; lneb 1u tüooarları ' ., 
mallatm vaputaU&luk yUzUnde!ı 
çllıiivacekletltı i allkadarlal'8 
bildtt111lgttr. btttıtro1ı .... , idare. 
8f bu \'Ulytt Uurlne lneboluya 
bugUnlerde bil' ilave posta ya. 
~ ve tnaoluda bltiken bil. 
tUn ihracat mtJıa.rı getirilec.ek
tit. 
Caialoilu Kız Talebe 

Yutdu 
Caiatolhmda parti taralm. 

d4ıı açilan kız talebe yurdu içhı 
~eniden 11,167 liralık taıı.leat 
\'erilmiştir. Su para ile yurdun 
tıob!L!l kalmış tesisatı iltmat e. 
dilecektir. On beş ~ sonra da 
~rtta hlr t6ren :vaıutacik, da. 
vettnere yurt getdlrtll!Cfıktlr. 

EczA flvatları 
E;~ fiyatıannın yilkselm•I 

klı'P!ttidı& Sıhhi\ Vekaleti rni 
tedblrt~r 11.hnayt dn.uınnekttdıt. 
Ecza tUccarlan harleten getir. 
tecekleri eczalarm btr listesini 
Sıhhat V'ekitetm~ \tttede1tltr, 
Vekalet Allkadu mıkaınllrdan 
bunlann ithal müsaadesini ala. 
caktır. 

Şüpheli bir ölüm 
~ıştid6 otun..., ômıan Nutt a. 

4mda bfrl!!I dUtt Y!dl~ Y!ftlel. 
ten zehirlenmiş, kaldınldı~ has. 
tanede öltbttttur. 

Sah l Çartanı. Ceett adli;e do~onı tt.rt.fın. 
1 dan muayene edilrr.i9, ölUm şüp. 

5 1. KAn. 8 J. Kin heli «C>ı1UdUğUddttı mor,ta kal. ---------11 aınımı~tır. 
2'J sevvıı t · 4 evvıl * 8irkfcide bir oto))Usum par .. 
~asım ?8 u m !"1 deell çalan Huan tdnıda biriıl 

Sultanahmtt U~oU eulh ffm. 
ma.hllemeei taraftndaıı tevkif•· 
dilmiftir. Vakıll•r \l\ıtı 11. ıt \11.ıaıı ıı ııı 

GUtıeş ' 08 ! b 7 "9 2 ti 
Öl16 12 05 11 24 12 05 1 24 
ikindi 14 28 9 47 14 28 t 47 
Al&"'m 14 U 12 00 tG 41 12 00 
tatsa tS ıt ı 38 18 19 t 38 
imsak 5 t4 12 43 6 25 12 U 

Okul apor 
Maarif Vekili taralmdah a1M 

blr ~nlan Olrulıpor ıftltllNMf 
inUtbllldeld aycljft itibaren ôh 
bet rindi bir hıttecfilttellttr. 

Mftittlll'8 bu lflt ~ öi
retmenler dı yan )f&eabUeceır. 
tir 

Gazi köprUsfl 
Yeni d6ıenen tahta parkeler 

dökülü;or ar ast na asfalt 

.. 
Gazi k6orUaU Uaetindf'lti tah 

ta p rlteter tamamtn kaldırıla -
cak, yenlda deıluıtoekttr. Yal. 
nıa -. eettr aralanna aataıt dö. 
Jdlltctkllt. Bu takdirde parkeler 
nimurdan tlfM vw,a aıoaktan 
&oiu1lt. bll• ltalk~tar. 

İt.llpk&Ot t&rafmdıdd Meytlt 
10kutu Ut Unkt.p&nı caddtll ya. 
ınlmaktadır. Burat&n tamaanıa. 

nmca köprüden mkil va"rtala 
rmtn ge ;t!'es tı tnliıkuı.4'1 dile .. 
cektir. 
Diğer taraftan Ka.raköy köp. 

rUsUnib\ dubalatııını da tallllrl
ne baflarıaülttır. Her bet Mııie. 
de bir taftıir edUmesi Ilznn ge. 
1~n 54: duba mUnavebe ile Balat 
atölvesine çekilip t.arnir edile. 
oektir. 

lhtikirla mUcadele ko
mi yonu ne yapıyor ? 
f e kll hn Ç it malatınt derhal MÜ· 

e ır bir v iıete getirmek lazım 
Son harp ftal,.U doJ•Jtalylt 

blt~ok maddıltt bfftlftelt yeni, 
ytnl lhtılch butkıtllrt ı&rülme. 
ie bafllachlml llabtr ildik. Bu 
aral1a batrt tutmalf mahıuı olta 
ve iletleria .ftatlara- bilhana yük. 
ıelmlıtlr. ~lN yttnıl pltt,_ 
alının iifttltt ylı pattya fırla. 
dığı gibi, 20 kuruşa alınan bafır. 
Mk oltalar da ı O() kurup ~karıl. 
mııtır. Olta ile bahk tutan ea. 
naf, balriın J>!lra ettnetrıesi YO L 
le.tl!rln pahablı!t )titlitıdm zarat 
ettikleri için bunlardan bir çoğu 
bllık uıtmakttft ~uıseçıtıtte bat
ı~rnrstır. 

Diğer taı'.dtiıı rtaanifttura ihti. 
klrr hakk•. Ja ticaret vekllelinin 
eftırl h~erine mıntalca ticaret mU. 
dllrttlfU ve ticaret t>dt'li müıte. 
r•keı\ t~tklkl~t yi~-taclır. 

Ştft'ldld~h manlfatura plyaaaıı. 
nt tlletltıde tutan 1 O firmanın !h. 
tilEı1tt t!ablt ctunMnf, ve bithaa. 
IA ibftltftta pamuklu menaucat lı. 
yltletındl teudut ~cU1Mlttlr. 

Pamuk lpliit flfltları f>Üet 
başında ıııt lumıt bltden ytikıeı. 
nılt; bu iplilderlt imal e4Ulft ytt. 
li menaucaı paaahl .. rnı,ut. 

Yalnız Yunan {abrikaJırır.a ev. 
vclce yapılan İ!>lik slparitleri, 
Yunan hül.umetiyle aktcdfltn 
bir anlaama neticeai pek yakıo4a 

ielceeii için fi)'*tlatm ı)"tıı rılo. 
bette aırbal düt.c•tt ıabttıllr. 
DlCER HANGi MADDEtıBll 
U~DB iHTlKAlt VA'A 

auittardttı bAfka piyaudı 
blflta bqlta 1n4d8eter- \illttndt 
ihtikar yapıldığı da ıyttta naıa.. 
n clltkau albetmılrtedit. Al&b. 
dadır ihtildt JWmia)'Onun\&n bu 
iperlc lhldt ıtldlİi niabettı ... 
1\ll ~dfiillı Mttlet11ei• ba,ıa. 
mtflaHır. Ketmt)fon, balkın m\ib. 
rtlB ve llihlillr ih,iya4tmna alt 
matldeler d\&turktn antak bUI 
yttltre IUJ1fl Yt piyaiada •atı~ 
larr gayet az maddtlc!r Uıerindi 
tetkiklerde bulul'l'ftıaktadtr. Tet
kilittft çahşnıalan t.u'l;n blg dt 
'9Utstlr bit •ulyettt delildir. 

ÇUnkl& Wr maddenin fi,at'*n 
üzerinde ihtiklr olup olmadığını 
tetkik için komisyon muhakkak 
ısurttte at!kadtutardan •iklyet 
beıdemektt, ~~t\t1\~i blifat hare. 
kete geçmerrıcktec'ir. 

Eize ~öre piyasada hangi mad. 
delerde ihtikar olduKunu komie. 
)•oftun a~tl'ltllı rtıerr.tır'ar tetlti.k 
ederek kotnityona bildirmelidir. 
komiayoft\lft buaünkll mesai ,ek. 
lini değiştirmtai ve mıntaka ticl. 
tet mildUtlllpnun piyata Ut da. 
ha yakından aı&ltıdar 0Jmat1 1&. 
tımgtllr. 

Yabancı memleket-' iki Japon diplomatı 
iare ihracatımız geldi 

arhyor Berllnl ldraretten 
dönaı dlplomadar 

Dbn 300 bift liralık mal 
aönderildi 

Memleketimizden ~ba.ncı ve 
koııı.,u U*llı.ketıen Y'ptl&A Uı .. 
~t devam etıntkWb-. DUn 
~1& Dlr ailn içU. tehrltrm. 
den ecnebi memleketlere 300 bin 
liralık mal sevkedilmittir. 

lhracAt n9rlah metnl•ketler 
trulbda bi'haua Anatraırı. 
Amerika, lsv~ ve ltaJja var • 
dır. 

Yine diln mü~lm mikta.rd• i~ 
halat esyaıı da aeımttılr. tngf ~ 
liz ban.:iı!'*lı Korno npurU)'la 
~elen bu tnallıtr a!'lsmda. yun 
tte namuklu mensucat, namuk 
lpliği, elektrik levazmıı vardır. 

Harp ~dlhdtn A1cdenta cıL 
kaıntvt.rak IC1r-4al,.e ll&lta 
Alman vanurlanndan Larisa. da 
6Un Romanyadan limanımı• 
~elmiştir. Vanur bo11tur. Bura. 
dn Almaaıyaya teYkedilmek tl. 
tıere kilJUyetli mJktatM tltUI 
alacaktır. 

Anlcara1a ılttller 
llr ~bert lalkan*'4a 

-. ......... WUMn Japoe dlplo. 
tMtlarmdM,....... ft ...... 
ti düüG XonYIMl,ontl Vtftlrlt 
AtlMdaft .... ftmltt ltlınlflırdlr, 

M. lftOIMta, ktnditlYlt ıeıt. 
ten bir mıaharrtrlml • luNM f&I 
teviplah Ytfllitt!t ! 

- Bal!t~nlardan ew~l DetllJU 
*iyaret ettik. Daha tvvcl Roma.. 
da bulUrtuyCltduk. lıir gezinti tur. 
ı\etiitl! ~ıktılt. ~u akıam Anka. 
raya ıid~eğiz.11 

Pasaportlarına göre bir müd. 
det llleM!ti)'tdt Jaalıdlt olan 
Jı,on dlt>lorMtlatr, Mwr .,. Av. 
tupadaki tiyall tClftlalJrf haklan. 
da söz slrfetmekten bilhusa çe. 
kinmişlerdir. 

o o .... 

Kaftldenizdeld rnaıa 

lğneada sahillerinde iki gUn 
entl imha cl:liltn maynin Alma 
ntell öld\ıil anJatalmıtttr. ?4a,-. 
nla .Ci••ı .. nt ••etl• ıeıdtll 
tdkik edilmektedir. 

Devlet resim ~a 
hey~<el ·sergisi 

Maarif Vekiletİ bu 
hususta bir talimatname 

• neşrettı 

Maarif Vekilliği her yı1 1411& 
:_t reelm ve heykel ittgtal 

1 l:mda bir talimat1'ıtme ha.Zıt. 
:.nıttır. Talimatname hükümle 

ı1~ ıöre sergi her yıl aı bttjııci. 
tetrltl4! Aftkara l~ril evln4e açı. 
ıaoaktıt. 

Maarif Vekilliği. lüzum gö:dil 
ğü yılJlrda sahiplerinin teıhirint 
talı olacakı.tı e.erltrdtn lnlraet. 
lı ıctıi;t. mearafmt ktndl bl\tçt. 
Slndeft ftrtr~ır. nu.thtttlf ~llyet 
merkezlerine götürecektir. 

~ralye bajh bova. frMk, •ulu 
!Y.>)'R, patei, kata hlleıtı, lti"lllt, 
msrtntr, tlıl\4 ıtlllddeler4cıdtn ~a. 
ılmış heykeller, kılblrtmalar ve 
a '::lya!ar almaeaktrr. 

Sttgl)'t bir ft1111Ue tladd) .-. 
r.atkirlar iştlrak edebilecektir. 
MilkAFaUlr sef~t H1ft hey~ti tat«. 
f ındln teabit etlilere• ö4!neeelc 
bu esetletden lıtcik ı incl, 2 nd 
\tt 3 unenre btit~t! tı!ıbetf tkte ik

l i~i kı~ı-- ~ça~la 
yaraLyan 

Dbn adllrete tetlilO 
edildi 

'Ewelki ~ Ttl~ 
ve Küiai adlarında iW ~ 
bıçakl& yaralayan HUsni1 -ıı·
pblt1' tanlınchtı yaıcal 
adlıveye verilmiştir. 

lkbıci ~r;u hik~ 

~~::=~~:~ w/. 
r1ı~ır~ 

.. - AyMl 1illAlln 4MIJIJ!Jf. 
~vve1oe kendisine verdi~_. 
resmi istcc!im; vermedi, ÜJJlP"'". 
kUfMI' de edüıce ~ 
rakbı~çe~ .. 

-C>6-

Camlan indirell 
hastah:Jftd 

Ahırıtel>lda ~ınıuı •h~ 
hastane.tnde lll1ta1l hUtab 
cı Fatma, hasla)ı>rla hıt: vo~ 
lfav~a etmiş, hırsını alamıytl~ 
camlan indirmiştir. Fatma~ 
tlı.ih camlardan ellerini keeı-.:. 
tonra pencereden atlıyarsk 1ıO' 
deli sdbl kaçmıştır. 

Niha,et giiclilkle yakal 
Fatma dün adliv~ tcsUm 
mil}ttr. ft\n\a. et&ii ifade 
de: 

- tnı..<i:!ltar ilana lAkılro ı 
li.flar l!öylediler, 1len •• kctı 
mt ıtav~ttim. Nt Yaptıt.ıbl 
nll~tlu!!i.,, d~tlf'. 

--o ramiye vcriLebilccektir. 

Japon teSmr ajans Somi <Ok ti a'.ları 
Balkanlara ilk d~fa kontrol 
hususi muhabirler 

1töndetiyor 
Japotıyulft "'

mt lttilkbarat •. 
jlnllt "Dômtl ... 
toı•Jdrill •ttlll 
tarUıttn biri ilk 
c1efa olarak Tir .. 
kireye bir buau.. 
ai muha.Wr ılin.. 
derftılttir. K11auo 
Oya adinı tap. 
yan .e bu ıüne 
\tadat rıı~zlıtCtr la.. 

jat\sıtt R~ "'uhlbltltllftL. lf: 
makta ol~n bU g~ne. dm\ 'n1 t ~ 
lart tiyiht Mmk TUtk k.. 
tatlatlyJe ~t. 

Kuıuo Oya. yalallda Japen "" 
firi ile eirlikte Antaraya &Wec•k• 
orada hiik\ımet ricaliyle milikaı. 
laru bulunmaAa tqo8büı e1H. 
cektir. 

"Domei" ajan&;, diğer Balkan 
şehirlerine de aynı aurtıla muhL 
bir ıötdermi1 b:ılunmaktadrt. 

~~ 

Tıp fakültesi mec 
lisi tonlanıyor 
Dl3i okulu tedrlı 

kadrosunun maa,lan 
Universite Tıb Fakültesinin 

dlulltclif iıteri ettafn\da gtrôt.ı 
mek ilzere önüıHüzdekl cuma gtl. 
nü Tıb Fakültesi Profeaörler 
Jırl«:lisl tot>lüaaaktır. 

Toplantııaa fakülteye ait ifler. 
dın tonra prof..ar "* d~entlerin 
ttlltmaJaft U.etlndt .ıunatacak. 
tar. 

OlrtNlllbnlit dtı tOpllntıda 
d!Ml okul.a pro1•. ~t " 
ulitanıannm IMlf ftllitt& ttrt. 
tın4* OttWt alrWen dlltkilr dt 
tttklll .efeoekdt. 

8\lftllnn =lamun arttırd. 
1DM1 MMrtf V lh\dta ltttnıtı. ••iltlt. - . Ku d ınd 
Cenı Wr lcıu. morla 

t .U. ettiler 
I_.,, (H.....a) - K..,_m. 

.&I Mr wıca oı.ıtur. AdUm ta. 
nmmıt alletetlftden 1. IMt Ak. 
dopmn km ŞUkUfe, beraberinde 
anneet1 hi.ıdletçllıtt ~ abbapla. 
nndan iki kadınla evlerine gider. 
k•n eıe4m1Mri kıza kaf!ı alaka 
göateren Jazım Kutta adında bi. 
ri yak1a"rmf, yamnclakiıttin mil. 
Mlnlltuıa tal!ntıı Jaıt ktlundan 
tt&tatd em. türtiJdtnüt, kapıyı 
kapatmış, bununla da kalmıyan 
Klzım, annesinin ve kı.z:kardefle. 
riain yardımiyle zavallı Jaa ztr. 
ıa ıdtıetllliıtlr• As IOfttl il~ 
yltiae yttiftn tlbıti mttdUblit, 
kapıyı kınp içeri girdikleri vakit 
kızın baygın halde bulunduğunu 
ıörmilş&trdir. 

ltıçha, annesi ft ldtkardeperi 
yMılaJllbıf, adU1fy• verilmi!
leı'dtf. 
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~Meseleleri : · -
Harp 

Yabancı gazetelerde okuduklarımız J -,,-Z---,-,--N- d t -
. . ı ava ı ec e 

Alman tayyarelerının Fransa top· mü e 1 l · f. '' 
Ve 

~konomi 
raklarına attıkları kitap 

1 
· z 

,, Zavallı ,Necdetin ınezannı haki 1'atte 
~ıa.rı: Suad DERViŞ 
• : gazetelerinin birinde 
lıt ıı fıkra yazan tannunış 
··~arririn geçenlerde yaz~ 

halı f 0 nominin imtihan,, ser. 
O!ııı 1krası münasebetile biz. 
"t ~bahis mevzuu ettiği me~ 
k akkındaki düşünceleri. 

bi ~'\aca kaydetmek isteriz. 
e .~1rn düşüncelerimiz: 
•r~tıkü harbin iktısadi te. 
So~·d?~duğunu anlamak için 
~arb~ının iktısadi bakımdan 
~t ın dünya harbi olduğuna 
t eden nutkunu ele almağa 

ıı~ Yoktur. Çünkü bu insanı 
"d hükümler vcrmeğe 
k ~r: Hele o iddiayı 
lıı ıçııı de kapitalizmin in. 

~Ot 1 onun yaptığı bir tasni. .jt kabul etmek vaziyeti 
ı "'Un karıştırır. 
'te{1llı. ~ ~ş~ğıda anlatmağa 
k b~tıgımız tarzda mütalea 

. . ızce daha doğrudur. 
a~1 ~·e iktısadi hakimiyeti 
r ·Zrnın elinden alan ve bu 

bır \da insan cemiyetine ye. 
~\' 1 erleme hamlesi veren 
~ ~cemiyetinin hazırlrkları 
~ıYet ner asırda başlar. Bu 

la.q 18 inci asırda dev a. 
~I' 1 e ilerler. 
~ıy:~Ylik nizamı, toprak 
ı~ tın~e inhisarı, ticaret ve 
~a ete ışlerinde terakki ve in.. 
'tı engel olan çok sıkı tak.. 

'llra.~ 1Ve köylülüğün beylerinin, 
~\'ı arına bağlılıklarından 
"l[a' Sanayiin ilerlemesi için il; ?lduğu iş kuvvetlerinin 
l'ı~ 1 ~ıle~emesi sebep ve şarL 
~ k rnsıl etmekte idi. Bu ni. 
i1ea~ <lrşr yeni türeyen sınıfın 

bııl mücadele elbette ki bü. 
~~l,,. kayrtları kaldırmak ti. 
~ e sanayiin serbestçe inki. 

~liıa~~l~rini aramak ve ha. 
tı: ıstikametinde alacak. 
'lk bunun için de kapitali.z.., 
~ doğuş ve inkişaf devre _ 
~ii serbest rekaibet ana şiar 
!'~ele bulunuyordu. 

•'~~uı5t rekabet, kapitalizmin, 
~ ~ seyri, aşağr, yukarı 
•ı ~t-ansız in.kılabile başlıyan 
~,,,. ?l!sya - Fransa harbile 

•4 d~enen devre ile kapanır. 
tıı C<ie Fransa, Almanya, 

~~ıh{?~:. !\.facaristan ve İtaL 
' rıqllyuk Avrupa devletleri 
~ 1 let olarak doğar ve 
~li; ederler. Bu milli dev_ 
~q ~eşek~ülü de mallım oL 
~biy re hır sürü harplere 
:~ı» et vermiştir. 
~ i~~lizm ilk defa lngilte. 
~ 

0 
kışaf ettiği için 19 uncu 

l'ııe t'talarında İngiltere, di. 
~ tnleketlere nazaran iktı. 
~0ç0k: üstün bir mevkide bu. 
~ h:<iu. O bütün memleket _ 
&~, rn ~adde kar~ılığmda 
~ıı eşya ıhraç eden bir ima. 
q~c ek Vaziyetinde idi: Ye ?u

a serbest rekabet kapıta. 
li. b~yesinde temin edebil. 

hakRer memleketlere ihra. 
~ki· ırnmdan inhisarcı bir 
ak e sahipti. 
~1:t l~ uncu asrın son 25 

(} Vazıyet artık değişmiş. 
·et Zamana kadar milli birer 
ı:le 0larak t*kkül eden bir 

~\rletıer !ngiltereye karşı 
hi en tutunabilmek için güm 
h ll1aye sistemini tatbik et

~_\'(' bu sayede de birer 
i~1 1 I kapitalist devlet ola. 

ı r~l'di, 
~ği s~ rekabetin 1ng-iltereye 
ll..e ınıtiyazlı inhisarcılık 

l\ıılı<:ı büsbütün başka tipte 
~1 Her meydana geliyordu. · 

~le~ P<ızarlnrda milli ve bey. 
%· l'ekabet sayesinde, tek. 

' r 1Şafın temin ettiği üstün. 
~11~Yesinde, sermaye daha 

ıı...~tıı \·~. daha kuvvetli eller. 
:•~. I;.kuz ve teraküme başlı. 
~ıst ll" taraftan ilerlemiş ka. 

Umumi harpte lngiliz ve Fransız 
ediliyor zayiatı mukayese 

Alman keşif tayyareleri Fransa üzerindel? 
uçarak küçük el kitapları atmakta devam et. 
mektedir. 

Bu propaganda kitaplarından birinde, İn. 
giltere Bahriye Nazırı Winston Churchill'in 
eylfıl aymln ikisinde topla11mrş olan İngiliz 
harp kabinesinin gizli içtimaında "Leh ve Fran. 
sız milletlerinin son ferdine kadar harp edece. 
ğini,. söylemiş olduğu yazılmaktadır. 
Aynı kitabın 'bir diğer sahifesinde, Fransız. 

ların ve İngilizlerin 1914-19 harbinde kay. 
bettiklcri asker yekununu mukayese etmekte 
ve Fransızların 1,425.000 İngilizlerin ise yal. 
ruz 480,000 zayiat verdiklerine igaret olunmak. 
tadır . 

Daily Mail gazetesi bu el kitabının muhtevi. 
yatına dair yazdığı bir tenkitte Harbiumumide 
ölen İngiliz askerlerinin yekununun 1,039.919 
olduğunu beyan etmektedir. 

Moskovadan yola cıkan altınlar 
nereye gidiyor? 

Son bir kaç gün ic:inde Moskovadan Litvan. 
ya yoiuyla Berline doğru takriben 11 ton altın 
yola çıkarılmıştır. Bu altmlar il<: partide gön. 
derilmiştir. Teşrinicvvelin başlangıcında gön. 
derilen ilk partiden sonra sekiz tonu bulan iki 
küçük diğer parti. aynı tarikten Berline doğru 
yol almrştır. Bu altınları göndermekten mak
sadın ne olduğu ve gittikleri yerin muhakkak 
Berlin mi oldu~u katiyen belli değildir.- Timcs 

İki İngiliz kruvazörü Norvece 
iltica etti 

İki İngiliz kruvazörü ve bir yaralı tahtelba. 
hir, havanın şiddeti dolayrsilc, Norveç limanla. 
rmdan birine iltica etmiştir. 

Krm·azörkrdcn biri. üç gün evvel ı:aat 7 de 
Korveç sahilleri acıklarmda belirmiş ve iki 
saat ı::onra di!leri g-elmiı;. bunu lngilt"reve a't 
olduıfo zannedilen bir tahtelbahir takip ef. 
miştir. 

Londradan bildirildiğine g0re, bu harp gemL 
lerinın Norveç limanına gelmesile, Norveç ce. 
nup sahili açıklarında çarşamba günü yapılan 
deniz ve hava harbinin bir münasebeti yoktur. 

Hukuku düvel, muharip gemilerin yaralan. 
dıkları veha hava muhalefetine uğradıkları 

zaman bitaraf limanlara ilticasına müsaade et. 
mcktedir. Eğer herhangi bir hasara uğrama
mış iseler, iltica etlikleri bitaraf limanı 2,1 sa. 
at içinde terketmeğe mecburdurlar. 

Par~y Da.ily Mail 

Alman propagandası Fransaya 
hücuma geçti 

Timcs gazetesi ya:ıyor: 
"Uzun bir tereddüt devresinden sonra, AL 

man propaganda mekanizması, nihayet Fran. 
saya doğrudan doğruya hücum etmeğe başla. 
mıştır. Bugüne kadar propaganda, Fransa ile 
İngiltereyi ayırmağa çalışmaktaydı. 1 ngiltere. 
ııin askeri gayretini istihfaf ediyor, iki millet 
arasındaki geçmiş münaferetleri hatırlatıyor 
ve bilhassa Fransızlara. doğum nisbeti Alman. 
yanmkinden düşük olduğuna göre, insan kayı. 
bına tahammül edemiyecek vaziyette bulundu. 
ğunu ihtar ediyordu. 

Şimdi Alman gazeteleri ve radyosu demok. 
rasinin tefessüh ettiğini ve Fransanın da İn. 
g-iltere gibi mali bir zümre tarafından idare e. 
dildiğini, umumiyetle vaziyetten gayrimemnun 
olduğunu ilan etmek yolunu tutmustur.,, 

Almanyada fazla vesika 
sahiplerine gıhta ediliyormuş 

Times gazetesinin yazdığına göre, Alman. 
yada bugün fazla yiyecek ve giyecek vesikası. 
na sahip olanlar, bir nevi yeni aristokrasi mu. 
amelesi görmekle, gittikleri otel ve kahvelerde 
hürmet ve grpta ile karşılanmaktadır. 

Fazla vesika, mühim mevkide o:an kimseler
le, kanuni saatlerden fazla çalışanlara ve ağır 
i~te olanlara verilmektedir. 

3 ay zarfında 
............ ... ......... ammm .................... .. 

lngiltere, umumi tonilato hac-
m ının yüzde dördü nisbetinde 

ticaret gemisi kaybetti 
Londra, 4 (A.A.) - Amirallik 

dairesinin bildirdiğine göre, İn
giltere Alman denizaltr gemileri
nin batırılması ve zaptedilmesi 
neticesinde, şimdiye kadar 144 

nm kapitalizm için oynadığı mü. 
him rol sermaye ihracı işine f!e
çiyordu. Maamafih sermaye ih. 
racr, emtia ihracına mani ola. 
mıyor, bilakis onu takviye edi. 
yordu. Çünkü sermaye çok va. 
kit istihsal vasıtaları ve maki. 
neler halinde veyahut istikraz -
lar halinde ihraç edilir. Birinci 
halde do~rudan doğruya. ikinci 
halde verilen kredilerin bir kıs. 
mı ile muayyen mamulatı satın 
almak şart koşulduğu için dola. 
yısile emtia ihraç edilir. İhraç 
edilen bu sermayeler de dünya
yı ihraç mmtakaları halinde, 
kendi aralarında bölüşmüşler. 
dir. 

19 uncu asırda başlıyan müs. 
temleke taksimi, 1860-1880 
senelerinde İngiltere için büyük 
lbir hız kaydettiği halde müte. 
akip 20 sene zarfında. bu daha 
ziyade Fransa ve Almanya cep. 
hesine istikamet alır. Fakat yir. 
minci asır başlangıcına kadar 
dünyada müstemlekeler, artık 
taksim edilmiştir. 

esir almıstır. 
İstimalden iskat edilen Alman 

ticaret gemilerinin adedi 33 ve 
bunların toniliito mecmuu 171 
bin 390 dır. 

1 
mıştır. Bu vazivet ilerlemiş, ka: 
pitalist devletlerin aral~rrnd~kı 
tezatları gittikçe keskınl?ştır -
miş, onları artık mutlak bır ~-
ruret olan emperyalist harbıne 
hazırlanmağa mecbur etmiştir. 

İşte bu sebep ve am.illerle :~
peryalist de\·Jctler cıhan h.akı. 
miyeti için, dünyanın. yenıden 
taksimi için 1914 tc eıhan har. 
bine girmişlerdir. 

Harp sonunda ise mağlt'.ıplar 
aleyhine yeniden bir paylaşma 
yapılmıştır. Bu harp emperya
list devletler arasındaki mevcut 
tezatları yok edememiş. sade 
bir zaman' için onları kiilleye!ek 
patlavamıyacak bir hale getır -
mişti. 

İngiliz ticaret gemilerinin bat
masr neticesinde 41 O kişi ölmÜ'i
tür. Alman gemilerinin batmas;n. 
d.a ise ancak 4 kurban verilmiş. 
tır. 

Geçen hafta içinde, İngiltere, 
mecmuu 23282 tonilato hacmin. 
de altı ticaret gemisi kaybetmiş
tir. Bitaraflarm kaybr da, aym 
müddet içinde, mecmuu 30939 
tonilato hacminde altr gemidir. 

Teşrinisani içindeki kayıpların 
mecmuu, teşrinievvel kayıpları. 
nrn ancak üçte birine tekabül et. 
mektedir. Bu da mayn toplama.. 
sında kuJlanılan usullerin gittik. 
çe daha ziyade semereli bir vazi. 
yet aldığına delalet eder. 

üç ay z:ufında. İn~iltere, u
mum tonilato hacminin yüzde 
dördünü kaybetmiştir. Aynr müd. 
det zarfında İngiltere, 21 milyon 
tcniliito1uk ticaret gemisini sey. 
risefere indirmiştir. 

Macarisfanın 
h 3 r icl tıca refi 

~li ın.emleketlerde, kapita. 
~Uı 11 ı.nhisarcr birlikleri te .. 
~l'a~~yor; diğer tarafta bu 

~iır J\l memleketin. serma. 
'C.:%1 1~ terakümü nisbetinde 
Va~ıleI ölçüde inhisarcr bi .. 

lal'r 1Yet &lıyorlar. Sürüm pa .. 
ı-(.4.;.a"e h.?121 madde membala. 
:<ı:ıa, k dunyayr kendi arala.
~efıay1~~~yor~ardr. Sermaye 
oa.tıkendıgı nısbette, sanayf 
lal'. ';. .. ~ermayelerini kaynaş. 
~lt. ·,. .. ·~lr sermaye doğuru. 
ced .Ql~ısarcr vaziyet alacali 

Artık kendisine sermaye ve 
emtia ihraç etmek için sürüm 
pazarı, sanayi için de ham mad
de membaı arayan müterakki 
kapitalist memleketlere sahipsiz 
t<>prak parçaları bulmak imka. 
nt kalmamıştır. l\1üstemlekele . 
·rin yeniden taksimi suretile 

Fakat nihavet zamanla bu te. 
zatlar, bu anlaşamamazl~kl~r, 
yine harpten evvelki .keskınlık. 
]erini kazandılar. Netıcede bun. 
dan Pvvelki umumi harbi doğu
ran aynı sebeplerle buı.;ünkü 
harp doğdu; bu harp te ?ı~ ev: 
velki harp gibi cihan hfıkımıyetı 
ve dünyanın yeniden paylaşıl. 
ması için doğdu. Şu Jıalde h.~r
bin iktısadi mahiyetınden şup. 
he etnıeğe hiç te mahal yoktur. 
Harp sırf iktısadi bir mahiyet. 
tedir. 

Londı·a, 4 (A.A.) - Alman ik. 
tısat mütehassısı olup, Almanya. 
nın diğer devletlerle iktrsat mü. 
zakerelerini idare eden Doktor 
Clodius'un Macar harici ticareti. 
ni Alman kontrolü altına koyma. 
ğa ve Macaristanın ihtiyaçlarını 
Almanyamn istediği gibi tayine 
çalışmaktadır. 

Almanya bir taraftan Macari:>. 
tanın Almanyaya satacağı <'ŞV2-
nın bir listesini, diğer taraftan 
harice müsait şartlarla satabile
ceği esyamn birer listesini tıı.n
zim edecektir. 

~l'd e ıleri giden bu memle. 

arayanlar yanıhyor. Onun ınezarı 
benim kalbimdir .... 

"Zavallı Necdet,, müellifi SaL 
fet Nezihi evvelki gün Bakırkö_ 
yünde vefat etti; ve dün de ce. 

' nazesi kaldırılarak Bakırköviin. 
deki aile mezarlığına gömüİdü. 

Sa1fet nezihi hak
kında bir ka c sa1 ır Bu sütunlarda Saffet Nezihi 

hakkında iki yazr bulacaksınız. 
Bay edip Hakkı Süha tarafın. 
dan "Zavallı Necdet.. müellifi. 
ne karşı duyuJan hislerin ifade
si. diğeri de yine "Zavallı Nec
det,, i yeni harflerle basan bir 
labile bif arkadaşımızın yaptı~~· 
konusmadır. 

Hakkı Süha 
~ 

GEZGiN 

Saffet Nezihinin asıl adı Lut. 
fidir. 

Fakat kendisi yazılarında kul. 
!andığı müstaar isimle tanm. 
mıştır. İstanbulda doğmuş, Ga
latasaray lisesinde okumuştur. 
1908 meşrutiyet inkılabından 
önce (lkdam), (Ser\'etifünun) 
\'e (Hafahk malfımat) ta edebi
yata ait makaleler, romanlar 
ve hikayeler yazmıştı. (Zavallı 
Necdet) ve (Hanım mektupları) 
gibi kitap şekline giren eserleri 
o zaman basılmıştır. 1908 den 
sonra da muhtelif g-azctelerde 
bilhassa (Aylık resimli kitap) ta 
makale ve o zamanki l\lebusan 
Meclisine ait (İzah ve !stizah) 
isimli bir piyes nesretmiştir. 

Bir aralık bcdestanda mücev_ 
hercilikle meşgul olmuş, ticaret. 
te epeyce servet kazanmıştır. 

Merhuma rahmet diler. aile. 
sine taziyetlerimizi bildiririz. 

Evlerimizin pencerelerinden 
kafes. kadmlarımızm yüzünden 
peçenin kalkmadığı günlere ait 
kulağımda kalan bir ses var: 
"Zavallı Necdet! .. onu ne çok ve 
ne ayrı ayrı simalardan duy. 
muştum. Gençten, ihtiyardan, 
mektcpliden, memurdan .. 

Zavallı Necdet yeni harflerle 
bir daha basıldığı vakit ona 
''geGmiş devrin romanı,, diyen. 
ler oldu. Fakat onu yaratan sa. 
natkiir y:ı~ryonlıı. Hatta daha 
uzun seneler de ya~adı ve bu 
hafta Zavallı Necdet müellifi 7.a.. 
vallr Saffet Nezihı ıztırapla ge. 
çen uzun bir hay~t devresinden 
sonra nihayet iki gün evvel göz. 
]erini ebediyen kapadı. 

Eseri kadar adının anılmadı~ 
ğım, eser kadar kendi mevcu . 
diyeti ile alakadar olunmadığını 
uzun seneler görüp yaşıyan Saf. 
fet Nezihi yıllar yılı menhus 
bir hastalığın zebunu idi; ve bu 
hastalık onu daima insanlardan 
U?..ak hastane köşelerinde yaşa. 
maya mahkı'.'ım etmişti. .... .... ..•~ ............... 

Saffet Nezihiyi, Zavallı Nec. 
detin yeni harflerle basılrşmdan 
sonra yeni nesil de eskisi kadar 
tanıyıp. eskisi kadar sevdi mi? 
bilmiyorum. Fı:ı kat bir fikir e
dinmek için Zavallı .N'ecdetin 
dün tabii ile konuştum. B. Se. 
mih Lfıtfi Saffet Nezihi hak km. 
da bana sunlı:ırı söyledi: 

- Keudisini son ·defa altı ay 
kadar evvel görmüştüm. Matbu. 
attan şikayetçi idi. Hikayeler 
yaşmış, bazı .!:!"azetelere götür
müş, kabul etmemisler! 

- Zavallı Nccdeti veni harf . 
lerle ıı.eşretmeyi kendisi mi iste. 
mişti? 

- Hayır .. Ben istedim. 
- Zavallı Necdet kac: tane 

basılmrstrr? 
- o{ıun muhtelif tabılarr 

vardrr. Hatta bir çok ta sahte 
tabıları. Benim hesabımla bu ki. 
tap otuz bine yakın baskı yap. 
mıştır. Yeniharfierlc basılırken 
Saffet ?\ez!hi eserini biraz sade
leştirdi. Fakat hasta olduğu icin 
üzerinde <;ok çah!Şamıyordu. 
Hatt.<1 tashihlerle mes~ul oldu_ 
ğu bir sıra "vaktim olsn bu ro_ 
manı yeniden yazardım. EskL 
den meğerse ne cümleler kulla. 
nıyormuşuz., dediğini hatırhyo. 
rum. · 

- Kitaplarınin tashihlerini 
kendisi mi yanardı?. 
·- Hayır. O vazdıf{mı bir da. 

ha okumazdı. l\Iüsveddeleri ge. 
tirir, ötesini bana bırakırdı. 

- Zavallı Necdctin mevzun 
hakkında, om:n hakikatle ala _ 
kasma dair si7e hiç bir itirafta 
bulundu mu? 

Ellerin dili 

Mcrlı um Saf f d \' czilıi111n qcçcn 
8Cııe ıılı.111.ı~ uiı t'C.S111İ 

Dün, matbaaya gelir gelmez, 
işittiğim ilk şey: 

- Safvet Nezihi ölmüş! 
Kac·a haberi oldu. 
- Nerede? Hangi hi\slahanc. 

de? .• 
Diye sordum. Kimse, ·ı<nt'i bir 

şey söyleyemedi. Bu ezr.cktar c. 
dib:n, uzun bir zaman hastahane. 
de yattığını biliyorduk. Hnstaha. 
ne... Ne kadar medeni vasıtaları 
toplarsa toplasın ruhun gurbeti 
olmaktan çıkamaz. Verdiği şef. 
katta, ayırdığı ihtimamda insan . . . , 
ıster ısteınez, yadırgatıcı bır hal 
bulur. 

Fakat bizde kalem cmektN:la. 
rının alın yazısı, daima siyaha 
büründüğü için Safvet Nezihi'nin 
hastahane köşelerine düşüşü, bi.z. 
leri pek şaşırtmadı. 

Hastahane ona da şifa vereme. 
rniş ve nihayet işte öğreniyoruz, 
ki dün gözlerini lc:.'!pamış. 

Doğrusunu İsterseniz, bu karrı 
haberde ben, dinlendirici bir şey 
sezer gibi oldum. Belki fena, bez. 
gin bir günüme c-astladığı için, 
"ölüm" Ü böyle cana yakın bir 
sükut kaynağı halinde görüyo. 
rum. Fakat işte hadise meydan. 
da. Safvet Nezihi, bu memleket. 
te "İr zamanlar kapışıla kapışıla 
okunmuş, eserleri üstüne sıcak 
göz yaşları dökülmüş belki orta, 
fakat her halde çok sevilen bir 
sanat adamı idi. Zamanında "Za. 
valb Necdet" İn bulunmadığı ev, 
hemen hemen yoktu. Bu kitabın 
üslubu, çağının bütün genç kız. 
Jarma ve delikanlılarına Örnek ol. 
muştu. 

O günlerde yazılmış mektup. 
lara bile bu kitabın pc:.rçahm sin~ 
miştir. Ondan daha çok } Ük5clc 
sanatkarhmn halk üstünde bu ka. 
dar derin bir tesiri olmamıştır. 
Bunu hiı· lcusur diye söylemiyo. 
rum. Büyük sanatkan "halk" a 
indirmek davımn da değilim. Yal. 
nız şu var, ki seviyesi, kültürü 
henüz tc~ekkül etmekte bulunan 
muhitler için <"•~ta adamlar daha 
faydalı görünürler. 

Safvet Nezihi, gözlerini yum
muş. Evet, bu netice, herkes için 
mukaddeı·dir. Yalnız her ömür. 
elen, emekle, alın teriyle geçmiş 
her ömürden kaygt•suz, enc1i~z:ıiz 
bir son istemek hakkımızdır. 

Safvet Nezihi işte bu hakkı a. 
lamadan '"ramızdan ayrıldığı için 
ölümü bize bic:- kat daha acı görü. 
nü yor. 

HAKKI SOHA GEZGiN 

- Hayır .. Fakat "Kadın kal. 
bi., adlı romanında bunu yazar. 
Der, ki "Bazı okuyucular, Zaval. 
lı Necd~tin mezarını arı\·orlar. 
mrıı. O muhayyel bir roinandrr 
ve mezarı benim kalbimdir.,, Fa. 
kat Kadın kalbi isimli romnnı. 
nın me\'ZUU hakiki olduğu kadar 
kahramanı da kendisi iıri5'. F.:. 
sasen Saffet Nezihi en cok "l~a. 
dm kalbi,. romanını sever. he. 
ğenirdi. "Zavallı Necdet saminıi 
fakat iptidai, Kadın kalbi ise oL 
gun bir eserimdir ... diyordu. 

~~~ ~rtık sermaye fazlalığı · 
~a rıvordu. Bu !lermaye 
vadl<iıkları için daha çoli 
Yor e<f~n memleketlere ihraç 

:müstemleke elde etmekten. ya_ 
ni iherhangi bir müstemlekeyi 
eski sahibinin elinden zorla al. 
:i:ira.ktan ba!?ka çare kalmamış. 
tir. :Ve bu iş müterakki kapita. 
list memleketler icin zaruri bir 
hal almıştır. Yani bir kelime ile 
kapitalizmin en son safhası o. 
lan emperyalizm devri başla_ 

Bu mülahazalardan sonra har
bin "Ekonomi nazariyelerinin 
imtihanı., fıkrasını yazan mu. 
harririn dediği gibi devletçi' re. 
jimlerlc liberal memle~etler a. 
rasmda bir harp oldug-unu ka
bule imkan yoktur. Bu harbe 
kimlerin ve niçin girdiklerini ve 
kime karşr cephe aldıklarını ta. 
yin bu vaziyette o kadar güç ol. Alman _ Macar klirin-; he"1br. 'r<'frikaıııız, )"azılarımı:.ı:ın 

Kadın kalbiıli ikinci defa bas. 
mak istediğim vakit f,•vknl;ide 
sevinmişti. Bunu kitabın mu. 
kaddimesinde de yazar. Saffet 
Nezihinin bu iki romanından 
başka "Kumar belivrsi, Teehhül 
aleminde, .M:akarnti ~ezihi adlı 
üç cilt eseri, Müsebbip. lzah ve 
İstizah. Hanımlar arasında adlı 
eserlerinin de yeni harflerle ba. 
sıldığı takdirde okunacaklarma 
kan.iim. - N. A. • ı'ooylelikle emtia ihracı.-

masa gerek. 
Suat Dcrvi§ 

nın muhsubu 35 milyon sterline l çoklu~ııııclaıı. dola) r lıııJ:;i.iıı 
bali;'; olacaı tır. girıııcıni::;;tir. Özi.ir dileriz. 



- Bana sorarsan, ben kendi 
İl<!'samıba vücudun bir bataklığa 
;:ıtılm.astnı veya Vestminstere gö
mülmesini isterim. 

- Ben aksini, diye Tito ce
vap verdi. Çünkü toprakta be
nim cesedimi bekliyen bir kaç 
kurdu doyurmak istemiyorum .. 
öldükten sonra cesedin parçalan 
ması, yenmesi acıdır, gariptir .. 
Halbuki hayatta bu tabiidir. 
Canl1 olarak yenen midyeye 
bak: Ne asil hayvandır . Yok, ha
yır. ı;en benim fikrimi değişti

remezsin. Ben muhakkak yakıl_ 
mak istiyorum. Bu öyle entere · 
san bir manzaradrr ki .. Bilmem, 
hiç böyle bir hadiseye şahit ol -
dun mu? Vücut sanki canlr gi -
bidir. Yerinden doğrulur, yuvar. 
!anır, kasılır, kollar uzar, komik 
man.ıaralar alır. 

- Pe-ki öyle olııun. 
- Beni fırında gördüğün za -

man sen de bana hak verccek
!ıİn .. Fakat artık çok konuştuk .. 
Haydi bana bir ölüm şekli tavsi
ye et. 

- Kendini beşinci kattan a§a 
ğıya at. 

- Baıka bir katın balkonuna 
dü§erim. 

- Bir trenin altına uzan .. 
- Bir kere tecrübe ettim. Ho 

~uma gitmedi. Sonra trenlerin 
bu rötari varken .. 

Pietro Noceranın sabrı tüken
di: 

- Şu halde sana ne tavsiye • 
de bulunacağımı bilmiyorum .• 
Bu kadar müşkülpesent olduk
tan sonra tavsiye aranmaz ve 
n!hayı:t ölünnıez, yaşanır.. Çün~ 
k:.i yaşamamak için bir sebep 
yoktur. 

Bunun üzerine yalnız başına 
düıünmeğe başladı ve ince ele. 
yip sık dokuduktan soma şu ne. 
tkeye vardı : 

- Eğer müthiş bir zehir içer 
•ctya.hut beynin-e altı el silah sr. 
Jtaraam muhakkak ki ölürüm. Fa. 
kat benim iıtediğim ölümün bit 
de a~ık kapısı, bir de kurtuluş 
yolu bulunmalı .. Ben böyle bir ö. 
lüm istiyorum. Öyle bir şi<Met 
olsun ki, bi,r de açık kapısı b ulun
sun ve eğer kurtuluş şaruum var. 
.._Ve eğer akıbetim ölüme muatız 
ise. kurtulmak imkanım mevcut 
olsun ... Eğer on tane süblime 
komprimesi yutarsam muhakkak 
ki ölürüm, mukadderat bu zchirin 
dehtcti karşrsmda eğilmekten 
ha11ca bir ~y yapamaz.. Zehir 
mukadderata hakim olur. Eğer 
kendimi bir çan kulesinin üzerin. 
den apğıya doğru fırlatır isem, 
muhakkak ki beynim kaldırımlar 
üzerinde parçalanır ve ne mukad. 
derat, n<C tesidüf, ne şans, ne de 
Allah beni muallakta tutamaz .. 

"Eğeı benim mukad<Jerattm 
ölüm değilse, ben tesadüfe bir 
kurtulu~ imkanı bırakmak istiyo. 
rum ... " 

Ve böyle kendi kendine düşü. 
nüp konuş.arak bir hastahanenin 
önüne ka<iar gelmiş idi. 

Bau izahları okudu, kapıcı iJe 
~öriittü, birkaç basamak c;ıktr ve 
bir koridora daldı. 

Aradığı !doktor kadın hemen 
karıısına çrkmış. beyaz önlüğü. 
nün cebindeki manikürlü ellerini 
uzatarak, ona doğru gelmişti. 

İkisi de üniversitede aynı sı
nıfta, aynı sırada okumuşlar, ay
nı laboratuvarda anatomi arastır. 
malan yapmışlar, bir hastahcine_ 
den diğerine gitmek için önlerine 
a~ılan yollan birlikte katetmil?kr. 
cli. Hatta kısa bir zaman icin TL 
to muğlak bir hisle bir kı;a asık 
bile olmu§tu. Bu kızcağız da ha
yaımın baska bir mevsiminde Ti. 
t<:>yu sevmişti. Fakat bu hakiki 
uktan ziyade hafif bir sevgi. bir 
gönül avunması idi. kinde bulun
dukları hayat sartlarr onların 
mütekabil itiraflarda bulunmaları 
zeminini hazırlamamıstı. üniver. 
si teden ayrılırken Tito ona tek. 
rar görüseceklerini ''aa detmişti. 
f•ilhakika Tito Paristen Eyfel 
kul<'sinin bir kartın ı yollamış. o 
·la buna Karinyaıı sarayının bir 
nıilnzarasiyle cevap vermi~ ve al. 
tına ~u cümleyi ilave etmişti: ·'Ne 
ıtit-i güzel islerle meşgul oluyor. 
~unuz?'' 

·Tito bu suali cevapsız bırak. 
mıştı. 

- Evet. Arnodi. biz hayatımı
za başka bir istikamet verebilir. 
dik. Şimdi de çok iyi hatırlayo. 
rum .. Bir kış sabahı birlikte Der. 
mosfilopatik kliniğine gidivor
duk .. Siz bana büyük bir mahcu. 
biyet içinde bazı tesirli, sevimli 
sözler söylemiştiniz .. Hava ga • 
yetle soğuktu .. Caddedeki ağaç _ 
lar tamamen çıplaktı. Dallar a • 
natomi bahislerin:le gördüğümüz 
gibi biribirindcn ayrılmış vazi _ 
yette bulunuyordu. Siz bir tütün
cü dükkanına girmiştiniz .. O za. 
man ben de kendi kendime dü
şünmüş: "Döndüğü zaman, onu 
sevdiğimi kendisine söyliyece _ 
ğim .. " demi. tim. Fakat siz çı. 
karken bilmem devlete mi, tütü. 
ne mi, yoksa tütüncüye mi küfür 
savuruyordunuz, bu şekilde gö
rüşmemiz mevzuu değisti.. Ve 
Dermosfiloyatik kliniği de ga. 
yet yakın idi. Girdik. bir daha da 
bu mevzu etrafında konuşmadık. 

- O kadar mesut oluyorum 
ki .. diye Tito pek mahzun bir Şe
kilde itiraf etti .. Mukadderatımız 
neye bağlr ki! Bir tramvay yeri. 
ne diğerine biomcniı, biı" tütüncü 
dükkanına girmeniz. evinirden 
bir dakika evvel veya bir dakika 
sonra çıkmanız, bütün mevcudi. 
yetinizi altüst edebilir. 

Ve kadın arkadaşına, mikros. 
koplara, tahlil kavanozlarına kar. 
ır büyük bir hasret duyduğunu 
söyledi, kendisine laboratuvarı 
gezdirmesini rica etti. Burada gö. 
receği aletler hasretini tatmin e. 
decel<ti. 

- Memnuniyetle, diye genç 
kadın teklifi kabul etti: ve arzu 
eder misiniz, evvela hastaların 
yattıkları umumi salondan başlı. 
yalım? diye sordu. 

Küçük bir aralıktan geçtiler, 
bir kenarda buzlu camlar ile ay. 
rılmrş bir bölme vardı. Yemek ve 
iliç kokuları biribirinc karışıyor. 
du. İki sıra beyaz muntazam ya
taklar arasından geçtiler. Hepsi 
de biribirine benziyor, bas. uc; la. 
rrnda küçük beyaz fişler asılı bu. 
lunuyordu. En tipik hastalar ve 
en feci manzaralar önünde duru. 
yorladr. Biribirine benzeyen bu 
yataklarda ne kadar muhtelif has 
talar yatıyordu! (DnJııı ı·or) 

Büyük Zabata r~omana, 

Sinek Beyi 
-------------------------------23 Kont Serizol nazik bir tebes. , zandığ?n zam~n bunu iade e

sürnle eğildi. :\iadem ki güzel dersin. 
Roland istemiyor, artık mesele 1 zenci gürültülü sesile bir: 
yoktu. Aksine hareket edilemez_ - Vay. 
di .. Derhal söze ba. ladı: Çektikten sonra orada bulu.. 

- Güzel oğlum, güzel ama 
ben seni yanıma alamam .. diye 
tevile bqladı. Çünkü çok iyi ta. 
nidığm Felinet günün birinde 
ıııana hücum edebilir. Fakat kim 
bilir belki dostlarımdan biri sa. 
nıı bir iş verebilir. 

Bu sıra.da Mösyö :\Ierimans 
söze karıştı. ve zenciye bir mik. 
tar para uzatarak: 

- Bir iş buluncaya. kadar bu 
da senin masraflarını korur .. 
df'di. 

- Totolitombo sizden ~adaka 
i11Jlemedi.. 

- Yavrum sen ma.ğruN!un da.. 
:\f~r•k e-tm~ canım, hayatım ka. 

nanları hürmetle selamlıyarak 

çıktı gitti. 
Aynı gece sehirde Totolitom

bo, kont Serizol'a tesadüf edL 
yordu .. Kont Serizol hiç vakit 
kaybetmeyin zenciye şu teklifi 
yaptı: 

1 - Totolitombo. derhal benim 
ııahsi hizmHime girmek ister 
misin? 

Zenci hic; bir şey anlamamış 

1 
clduğunu ifade eder ~ibi mana. 
,ız ~özlerle etrı:ıfa bakıyordu. 

- Sı:ı.nR. tekrar edivor um .. Br.. 
11im 1?Ah~i hizmetime girmek is. 
ter misin? 

- Fakat matmazel Roland'a 
n! diveceksiniı? 

- Bı:ık! Bunu merak -etme 
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- Doğru . . Görememis ve an· ı 
hyamamışsa... ; 

- Arkada ~ı omuzunu silkti . 1 
- Güler geçeriz .. 
- Ben gülüp geçemem, söy-

lerim; onun için gelme k iste· 
mem. 

- Daha iyi.. Her halde söv
sen bile dayak yemezsi11. Bura'>ı 

Roma degildir. 
Zorladılar ve gitti. 
Konferans (Alyans Fransez ) 

de verili yordu. 
Her taraf dolmuştu : hem dt: 

bunlar üniversite gençliği ile ga· 
zeteciler. profesörler, şairler, ro
ınancılardı . 

üç Habeş genci salona girdi· 
ği zaman konferans m~muru on
lara en öndeki sıralarda yer gös
terdi. 

Hele bu incelikler Mikaelin o 
kadar hoşuna giuiyordu ki .. Kü· 
çüktenberi Fransada okumadığı
na acıyordu . 

Konferansçı u1uıı boylu. zayıf 
ve uzun burunlu. dalgın bakışh 
kırk beş yaşlarında bir adamdı. 
Söz söylerken şairlik ve ediplik 
tarafı gazetecilik tarafından pC!k 
ileride gidiyordu. 

Yolculuktan. yollarda gördüğü 
tuhaflık ve başkalıklardan uzun 
uzun bahsetti. Bunların hepsi de 
yalan değildi. Herşeyi. oldu~u 
gibi, hatta hoş ve güzel göster
mek arzusile anlatılıyordu . 

Mikael bunlarr sessizce dinle
di. İmparatorun yirmi yıl içinde 
yaptığı yenilikleri olduğu gibi 
sayan, Habeş milletinin de Av -
rupahlar gibi olanağa c;altştığını 
söyliycn bu adam , elbet onlar i· 
!;İn bir dost sayılırdı. Çünkü bu 
zamana kadar Habeş milleti ve 
ülkesi hakkında hemen hemen 
hiçbir şey bilinmiyordu. Hatta 
Avrupalıların çoğu altı bin yıllık 
parlak bir medeniyeti, şan ve şe
refle dolu bir tarihi olan bu ül
keyi yamyamlarla dolu sanıyor -
lardı. 

Marsel Düval konferansını şöy 
le bitirdi: 

- Fakat bu yenilikler ve bu 
acemi taklitçilik iyi mjdir? Ben 
yirmi yıl önce de ayni yerlere 
gitt im. Hic süphesiz o zaman. 'riyalJ'O~lt h11 J::<'

<'e Kıı<lıkö.) Hitlı· 

~incması nda 
J\uclrr:f lfelııa.H 

!'\ıırnnr:ı lt ~·erler 

l !Cendi adetleri, kendi giyinişleri 
• - - ve kendi görünüşlerile Habeş 

günrliiıden satıl-

nı:ıkt:ıdır. 
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il AL K O P E 1-\ F T 1 

Bu akşam eski 
Çııill:ı~ anda sıı:ıt 

21 de Zozo Dal-
ma<.la (Halimi'> 
Biiylil. )ark operf'I i 
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ALEMDAR sınemasanda 
\LLAHJN CENNETi 

Z.\ Y l - Ilakırköyden 9,08 ılc ha
re kel eden trende 3 üncü mevkide 
ı;iyah hir çanlanıı zayi ettim. lçin
cleki maaş kuponlarımla nüfus kit
ğıılı m ve diğH lüzumlu CŞ) anı ile 
6 lir:ıını çanta ,.c parn kendisinde 
kalm:ık üzere bu lüzumlu eşyamı 

fl'.':tltıdaki adresime gönıicrmcsin i 
insaniyet namına rka ccl<'riııı. 

Tl:ıkırkö~·. Yakut sobk Hi :\n. 
/Jl(ıra 

canım . Sen benim yanımda o_ 
turmıyacaksın.. Sonra esasen 
ben ı:ı.eni bazx işlerde kullanaca
ğım o kadar. Hiç kimse senin 
emrim altında bulunduğunu bil. 
miyecek .. Nihayet Runu da bil 
:ri istediğin parayı da vereceğim 
ve seni hi<; dövmiycoeğim . 

Zenci evvelce yemiş olduğu 
dayaklarr hatırasile yeniden si
nirlenmiş gibiydi. 

- Anlaştık mı? 
- Evet.. 
- Gür.el.. Övle ise işte sana 

bir adres .. Derhal buraya g-it Ye 
benim göndereceğim emirleri 
bekle. 

Fakat vaziyet her- ne olursa 
olsun zencinin böyle avdet et. 
mesini polis lakayt bir nazarla 
karşılamamıştı. Totolitombo ka. 
rakola celbolundu. Zenci ilk ifa. 
desini tekrardan başka bir şey 
yapmadı. Dikkatle vapılan bir 
tetkik zencinin yalan söylemedi. 
ğini ve Jaromir faciasından ta_ 
mamen bihaber bulunduğunu 
meydana koydu. 

Tahkikat büyük bir terakki 
gö~termiyordu. 

Katillerin cinayeti işle.dikten 
sonra kasayı da araşhnnış ol . 
nıalarr ihtimalinin hemen hemen 
muh a kkak addedilmesine ra~ • 
men bir kere de ka~anın a<;ıl • 
masma teşebbüs olundu. Hay 

milleti ve Habeş ülkesi çok daha 
güzeldi. Beyaz (Şama) larını 
atan ve eski Romalıların Tuga-

' lannı andıran bu elbiseyi bırak· 
tıktan sonra bizim kılığımıza gi
ren Habeş erkeği, gülünç oluyor; 
bir karnaval maskarasını andırı
yor!.. Yerli kadınlar gördüm ki, 
Paristen giden elbiseleri givivor 
Jar, fakat bu kılıklariyle t ütün 
güzellik ve alımlarını kaybediyor
lar. Bu millet kendi bildiği ve 
gördüğü gibi yaşamalıdır. Buna 
hakkı vardır. Bir Çinli, bir Hint
li, bir İranlı gibi o da bizden ay
rı birer ruh tasıvor. Yalnız bi
ze uygun olan m'edeniyctimiz on-

1 
lar için bir yüktür. 

Konferansçı yirmi yıl önce 
gördüğü Adis Ababayr anlattık-
tan sonra sözüne devam etti: 1 

- Çukurlu, çamurlu ve dolam 
baçh sokaklardan katırlar çıngı
raklarını çalarak geçerlerdi. Bun· 
]arın geçtiği yerler simdi asfalt 
bir yoldur. Orada şimdi de katır 
kervanları görülmüyor. Keçi 

dutlar hiç şüphesiz ki ellerine 
geçen kaJı::ıyı boş bırakmamı~ _ 
lar. muhakkak eş pırlanta.lan 
çalmışlardı. F,,.c;a.scn kasada da 
ba.7.t izler bulunmakta idi. KatiL 
ler ka~'Lyt yeniden kapanrnğ"a 
muvaffak olnıuşlnr ve hiç şüp_ 
he~iz dinamit tertibatını venile. 
mhılerdi. · 
Bwıun icin fc>vkalade dikkatle 

hareket edilmesi ve herhang-i bir 
tehlikeye mahal bırakılmarrı::ı '"t 
lazımdİ. Bu münasebetle Pariı:ı. 
ten en ivi müteha!'~'l'!i eıı usta 
sanatkarlar celboltındu. Ka~a. . 
n.m ac;ılması için 1 temmuz tarL 
hi kabul edilmişti. 

:10 hllziranda akşam üzerine 
doı?ru bir polis refakatinde ol -
ma.k üzer(' üç kişi otomobil ile 
Cros.d".Gagne~ kasabasına do~
ru yollanıyorlardı. Bu küçük 
~nıp doı.h'udan cloğruva beledi
ye rei~inin yanına giderek hiL 
vivetlerini isbat eder \"esikalar 

1 g'füıterdiler .. Kararlaşmış ı?tin ve 
saatten evvel g-eliyorlardı. Si. 
nek Beyi şövalyelerinin yeniden 
bir darbe vurarak bu nazik işle. 
rini altüst etmeleri korkusuvla 
mütelıasımdar ve tahkikat haki. 
mi işin vakti muavveninden e\·
vel yapılmasını "muvafık gör. 
müşlerdi. 

Kg.sanın açılma meselesinin 
vakti muayyeninden evvel hal. 

Yazan· K adircan Kallı 
postlarına bürünen mekareciler 
vardır. Kölel<'r, bal şerbeti dol
durulmuş olan öküı boynuzları 
ile dolaşırlar. Biraz. daha zengin 
olan Habeşliler eğri kılıçlarını 
kuşanmış ve katırlarına binmiş· 
leI"::lir. Arkalarında onların tü. 
feklerini taşıyan askerler yürür- [ 
ler. Bu kalabalığın arasına giren 
son model otomobiller. manzara 1 
nrn bütün şiirini kaçırır. Şehrin 
aldığı modern şekil karşısında 
derin bir acı duyuyorum. Ora- ı 
daki modernlik illeti memleketi 
bana sevdiren bütün güzellikleri 
yok ediyor. Vaktilc oralarda ge
celeri sokağa çıkmak bir macera 
ya atılmak gibiydi. Mcşaleli a • 
damların ardında ve bir katır sır
tında gidilirdi. Gecenin sessizli
ğinde uzaktan uzağa silah ses -
kri duyuluyordu. Sağda solda 
karalılar görülür, mızraklar pa _ 
rı ldardı. Bugün bunlar yoktur. 
Onların kendilerine göre zaten 
var olan büyük medeniyetleri, 
Avrupa medeniyetinin barbarca 
saldırışı önünde eriyip gidiyor. 
Hakikatte Avrupa medeniyeti bir 
medeniyet değil, insanlığın üstü 
ne çöken bir makine saltanatı

dır ... 
Konferansçı bu sözleri söyler

ken Mikael yerinde zorlukla du
rabiliyordu. Hatta bir iki defa 
doğrulmuş, söz almak istemişti . l 
Onun bu hali ise göze çarpma _ 
dan geçmemişti. 

Marsel Düval alabildiğine al • 
kışlanıyordu. 

iki Habeşli de ellerini birbiri
ne vurmağa başladılar . Fakat 
Mikael bir anda onların ellerini 
tuttu ve doğruldu. 

Bu hareket konferansçımn gö
züne deminkinden daha kuvvet. 
le çarpmtştı. Alkışlar hafifleyin -
ce Mikaele dönerek sordu: 

- Sanırım ki siz böyle düşün 
müyorsunu7.; acaba hoşunuza git 
mi yen birşey mi söyledim? 

Dedi. 
Kendisine ve bildiklerine ina · 

nan bir adamdı bu .. 
Salonda herkes susmuştu: kalk 

mak istiyenler de bulundukları 

yerde durarak ön tarafa bakıyor- ı 
lardı: bir kısmı öne >doğru yüru 
müşlerdi. 

Mikael hemen cevap verdi: 
- Evet.. Yanıldığınızı söyli • 

yeceğim . Siz t-izi yükseltir gi'l:ıi 
görünürken ilerlemenin önüne 
geçmek, bizi olduğumuz yerde 
durdurmak ve her zaman Avru
pa emperyalizmine yemlik bulun 
durmak istiyorsunuz. Habes ül
kesinde manzarası ve Habeş mil
letinin yeni yaşay1:ı1 hoşunuza 
gitmiyor diye onu gerilerde bt _ 
rakmayı ileri sürüyorsunuz. Av
rupalılar. modern oldukları için, 
bizi yutabilirler. Yutulmamak 
ve ya~amak için size karşı ayni ı 
silah:.ı yürün·ek ger •'.,.t;:-. Hint. 
liler, Çinliler, Araplar. Zenciler 
ve bütün diğer milletler mode -
rn olmak için erken ıdavransa. 
!ardı, garp medeniyetini alsalar
dı. bugünkü hale düşme7.lerdi. 
Siz bir sıyrık müşterisi gibi dü
şiinüyorsunu7.. Habeş ülkesi bir 
sirk değildir! Sizin hoşunuza git 
miş olmak icin sizin gibi olmak 
tan ~eri kalamaz J Neden Çini, 
Hindi zencire vurabildiğiniz de 
ayni kıtadaki Japonları akran 

li hususunda alınması istenilen 
bu tedbir bele>dive reisine de çok 
yerinde bir hareket olara.k ~ö. 
ründü. Çünkü kasaba halkının 
feci hadiselere sahit olmalarını 
arzıı etmiyor, her işin si.ikı'.'ınet 
icinde cereva.n etmef'lini istivor
du. Bunun· için bu tedbiri ·pek 
vninclc g-örmiiş ve ziyaretçilere 
bizzat kasayı göstermeğe ko. 
yulmuştu. 

Polis memuru ve tahkikat ha. 
kiminin gözleri önünde iki mü
tehas::us kasayı dikkatle tetkik 
ettiler ve herhane:i bir kaza teh
likesini önlemek icin bunun kır. 
!ık bir yere naklin{ muvafık buL 
dular. Bundan daha ihtiyatkar 
hiı:; bir hareket olamazdı. 

Kazanın hem iki kilometre 
kacla r ilerisinde terkedilmi.ı bir 
arazi en az tehlikeli bir mınta. 
ka olarak kabul olundu .. Halkın 
bıı kücük grurıu takip etmesi 
siddctle- menedildi. fakat bu o 
civar ahalisi icin fevkalade he
yecanlı bir hadise olarak kabul 
olunuyordu. 

Kasa bir çukura indirildi.. Me. 
murlar bira~ açıkta durdular. 
iki kııı:ı.a. mütehassm kuvvetli 
makinelE'rile. ~alümolarla faa. 
li>-·et.e koyuldular .. İki taraftan 
birclen kasayı eritmeğe çalışı. 
:\orlardı. 

"DaJıa var) 

sayıyorsunuz ? Habeş rnill~t 
her şeye ragmcn ileri yu 
cek, modern olacak ve ..A5

1 Japonyanın yaptığım o lı 
da başaracaktır. 

Bu sözler epeyce boZLI~ 
dille söylenmişti. Hatta ar• 
ra italvanca kelimeler de 
mıstı; ·fakat herkes ania!111f 

Marsel Düval giilümsi.ıYo 
- Senin de hakkın var 

hcrş<'yi bir artist göıilc 
rüm. 

Diyordu. 
Salonda deminkindetı 

coşkun bir alkış koptu. 
tiniversiteli ve hele sos 

gençler birdenbire ldelikll" 
etrafını sardılar: 

- Bravo!.. 
Diye haykırarak onu orfl 

rına kaldırdılar. . 
MikaeJ o kadar heyecaıı 

ki artık hiç birşey söylire 
du. 

O günden başlayarak ge 
arasında birdenbire tanııırtı1~ 
sek bir sevgi ve saygı ka 
tl. 
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ONUN SESİ ? 

Bin dokuz yüz otuz be~ 
ağustosunun soıı günle 
Fransız bandıralı ( MarcŞ 
fr) vapuru (Marsilya - 11 
ni) seferini yapmak üzer~ 
çıkmış. ( Port Said) e gıt1 
-du. 

Vapurun birinci mevki g 
tesinde bir Habeş delikanl• 
dı . Limanda tıklım tıkhr.'1 ,..! 
ve silah dolu olarak rıhtnır 
h duran ve Süveyş kana 
geçmek üzere sıra bekJiycıı 
yan vapurlarına dikkatle 
yordu. 

- Dövüşmeğe, bize sal 
ğa gidiyorlar .. 

Dedi. O dakikada 
önce yürüyene varam<:idrg1 

ları karşılamak i11in çokta~ 
zır bulunmadığını dü§ünt! 
sıkılıyordu. 

Delikanlının iki tarafırı~.b 
nık yüzlü ve kolonil şaptı".. 
kişi vardı. Yolda tanış 
İsimleri Aldo Branlcy ve 
Kuraski imiş. Biri Rus ~ 
ri İngiliz olan hu adamlatl 
faat öyle birbirine bağl 
ki ... 

Bir aralık Aldo Branle) 
- Komisyoncuyuz. Ad~5 

baya ilaç nümuneleri götil 
ruz. 

Demişti. Diğeri de: 
- Milletler Cemiyeti s~d 

önüne geçmek i~in size gı 
silah ve cephane üzerine .• 
go koydurdu. İlaç öyle bır, 
dir ki, ona hiç bir zaman ~ 
bargo konur. ne de zapt 

Diye ilave etmi~ti. 
, nahtı • 
_;;.,......--

• VAK 11 
(;azetcde çıkan hulüO ~ 
re.,imlerin hukuku mııtı 
Ano~·E TAH.IFr~·ı 

\t('mlrkct 11111 

rri nrte ctı• 

.\) l ıh 1>.i 1 :;~ 
S ll)lık '?flO .~~ 
o a~· lıl• n:> H!ıo 
l J ı 11 ık "00 1 6o0 

farı ledt'n Balkan Birl11
1 

a\·da otuz kı:ruş dusuıur· e 
b'ırlı"ıne ııırmıyen ,·erıer 6 
\'Pim ı" hf'st>r kuru, ıamrıı~ 

Abone kaydını bıldire 1 
top •e lt>lgrat ücretini. 

11
, 

para~ının poo;ta veya bS d 
vollama ucretınl tdare ı.;efl 
rine alır. 
·n ... trft"""n~., h .. • •n ır;o •"" , .. r 

zind" \ 'A KIT'a nhone '°"ti 
~flr~ı: flf"&fştlrmt' urtt' 

2;'j kanıştnr. 1 
tt.ı V t!CRETLJ<;fl 

l'icarel mnlannın santl:~ 
tırı ~onrlan itibaren nan '~ 
rında 40: le savfalarda

1
• ı• 

rus: dôrdünC"il !lavfa~a. W 
ve ücünC"üde 2: bırırı.c d 
l'ııı<.lık vıını kesmece 5 ıı~ı 

Rü:vük. çok devamlı· ~ 
rf'nkli ilftn •er«:nlrre •' ıl 
tndirml'ler vapılır. Resrn'rııs' 
rın <.antim . o;atırı 30 kıl ıf 
Tkari Ma.l-ti-cc>tf<> Olfl1 

Küçük Uıl.nlar ~ 

Bir defa 30. iki defıı~ ~ 
<itfası fi5. dört defası 'Öc 
defa«ı 100 kurustur. 

1 ılAn vPrenlerin bir deftı[ı,ıı 
\"adır. Dllrt oı;atırı ııeı:en 51,~ fazla o::ıtırlan bes kurtl .A 
"8D t'rliltr. öl.iP) 

\'akıt tırm doı:trndaP tıttl! 
kendi hJııre '.\."erinde. 

1 kara cadd .. o:inde Vak~ 
ııltında KDfAJ.EDDf ~ti ~ 
flAn RilTn<.11 eli vle il •fi. 
n,J,..,.. ın:;,.,,.,,," ,,.ı,.fnn•'" 



5-VAKJT 1 BIRINCIKANUN U3t 

in kadınları mecburılMaYnler Hollanda sa-1 Mül~!~i~!r ş~!etini'Şimat uenızinde 
hizmete 

(Baftarafı 1 incide) 
n Fin gencıeri revka • 

te&aretıe harbetmekto ve 
il rıoı teslim etmemek 
..!~e hazır buJundukla -
~ı göstermektedirler. 

hendazları beyaz ka • 
!'t ClymtşıercUr. Bu kapuL 

telnde kardan ayırde • 
lu tkte •• Jluııarıa uıe
~ bukınıa. :raparak 
.:'tıat nr41rmekte4lr 

lı: tskerlerı uzaktan far. 
~ tnUmkUn değildir. KUi 

-.L•.Putıa.r clYinmiş olan 
t lletlıtt üe Fin askerle • 
Olay hedef olmaktadır. 
ıonra Finliler, dallık 

lllara mahsus olarak 1-
'cttıeıı otomatik tU!okler 
O h.beıdlrler. ).!mu LADOOA GöLO. 
''40 GEÇEMEDİ 

ta <14"'7 4 (A.A.) - "Hel. 
'ıı} r altındadır. Ve kaim 

MU:_ tabakası memleketi 
~"ek hava baskınlarını 

ftıe hale koymaktadır. Bu. 
Ye doğru Helslnlci bom. 
edilmiş bulunuvordu. 

larafta.n l{ızıl ordunun 
'tiı~ölünü ~çmek teşcbbü. 

1~ bir akamete ujh"amış. 
~ çok taze olan buz ta. 

te tltthtelif yerlerde kınl. 
Ylizlerce Sovyct askeri 

, ll§tur. 
~Irada Ffntıuıdiya asker _ 

ı~abetli atışlar yapıyor. 
1 

Oıtousu ştDDETL~ 
VEMET EDiYOR 

tı1'j , .. ( A.A.) - BUtUn 
11~". Finlanatya ordusu, 

'di lltıtcte mukavemete de. 
Yot-. 

göIUnUn ~imali şatki6 
ltıtıkavemet bilhııaaa se.. 
tı. Olknıttş ve Ruslar, mUte. 
~- t'lda geri çekilmeğe 
t(alınıştır. 

t 01r noktada Ruslar. he.. 
~erheim hattına vara. 
tdır. 

f n. Sovyet krtalan, sa. 
ln!andiyahların cesaret 

.?ti gö.:ıtcrobilmekten çok 

\'e frrb~rJı hava da fnu. 
~ I!o!:ısla!jttı'nıaktadır. 
A."._itlnttn'! BtR SIÔI. 
l\ ı'A TOPLANIYôtt 
o., -t ( A..4 .. ) - BUyUk 
..._,hır hava taarruzu ic. 
"'-~rine dair Rt!!ı1fıt ta.. 
tavnılan tel1dit Ur.eri. 

~ ~e telaşa <f~en bütUn 
f~t heyetleri, Finlan. 

"~'ıt!lbtmı terlretmfşler. 

h · ı r ' kabul buyurdu Alman tahtelbahiri 

Çagvrıldı 1 erıne vuruyor Ankara, .4 (~c~ _}'arısı~an nasıl batınldı? 
sonra) - Sıyasal bılgıler o.,~~ LoDdra, 4 (Huauıi) _ Şimal 

Londra, 4 ( A.A.) - İngiltere. patlamıı, 2 kilometrelik ~evre da Şmezuf n~a;~nlk1!1 t1?1Pl~ntısıtnd~, ,M!ll! denizinde bir ır.~iliz tayyareciai 
nin 3829 tonluk Eskdene vapu. bilinde lımunan evlerin pençere. ~ c. füU __ ıye 1 enn . azrım~~n~ bir Alman tahtclbahlrini bomba 
ru mayne çarparak batmııtır. lerini k1rmı1, damlamu uçumı"J-t- ~ıldı~ek uzere Maa~f .~:I<ılının ile batırmııtır. Tayyare, tahtel. 
29 kişiden mW'ekkep olan mü. tur. rıyk~setınde mAhektep m

1
hu:iuru ve en bahiri bulutlar araaından takibe 

gelen bir infilak neticesinde bin 
kadar Rus ulcerl telef olmuş • 
tur. 

Finlandiya hW«ımeti, henüz 
Helsinkidedir, ve bir sığmakta 
toplanmaktadır. 
BUTON KADINLAR HtZME. 

TE ÇA(HRILDI 
Helsinki, 4 (A.A.) - 20 ya. 

tından 60 ya§ma kadar bütün 
kadmla.r mecburi hizmete çafl. 
nlnnt1atdır. Kadmlar yurdun 
istlkWJnf mUdataa için hizmeti 
şevk ve heyecanla kabul etmek. 
tedirler. aı hususta göaterilen 
te.l\aUik emtalsfalir, a•ı \'e hU
tibakıcı kJ1'af ettıe ve~hut tlf 
renkte ottas Uniformasile vazi • 
f el erini kahramanca ifa etmeıt. 
tedir. 
TA YY AıtELERLE FlN C!:P. 
BESt G'.'ERtStNE lNDtlltLEN 

ABKERLlt)R 
Bekıinki. _. ( A.A.) - Sovyct. 

terin PetHmo Uzcrine askeri ha. 
rekAtı cumartesi akaamı bagla.. 
mıştır. DUn akşam Petsamo d. 
\rarmdaki Salmijaevl tepesi ya. 
kınlarmda Finlandivahlar 200 
Sov~·et askerini çevirmişlerdir. 
Bunların buraya ne suretle gel. 
dl!Ti me<>huldür. 

Bununla beraber dün akşam 
bi rSovyet hava filosu bu civar. 
da Finlandiyalılar tarafından 
ateş altına alınmıs, bir tayyare 
iilşüriilmüş, diı!erleri ka~mıştı. 
lki yüz askerin bu tayyareler 
tarafır.dan getfrildiği ve şimdi. 
ye kadar teslim oldukları zan _ 
nedilmektedir. 
Htwanın fenalığı her tarafta 

harekatı hemen hemen tıuı'dur _ 
muştur. 
NAzt ZfMAMDALARI smro. 

TUBOZDULAR 
Vdtinkan, .+ (A.A.) ..... Osser. 

vat.öre Romano guetesi SoYjet 
tll9.tıi.tzuttun ilk tıttlceterine 
tahsis ettic'{i ba.gmakalesfnde bil. 
vtık bir siyasi hata olan Rus 
jestinin fimdiki harbin cereya. 
m üzerinde henüz meçhul çok 
mühim tesirleri olacağını kay. 
detmektedir. 

Amstcrdanı, J, (A.A.) - Sov. 
yet - Finlandiva ihtilB.fınm ge. 
nişlemeai ve dünya efk&nuam. 
mfyeelndeld aıc.uıameu. aad si. 
mamdarlarmı nihayet ailkutlan. 
ru bozmaya mecbur etmi§tir. 

Gazeteier ihtilaf hakkında tef. 
siratta bulunarak ve garp dev. 
letlcrinin mesul olduklarını ve 
J'iıtlandiyanıfl nrn doatlan ta. 
tafmdatt terkMıtatğlni bllt1ir • 
mek i~in emir atmışlatdır. 

rettebat kurtularak bir lskoOY& Lond..-, 4 ( A.A.) - Son ghn. es 1 mezun . met san v~. son başlamıı ve tam yerinde hedefi 
limanına çikmıetır. le11de battrılan ve yakalanan- Al. sı.mf talebes.ınd.en olmak uzere üzerine dikine inerek Alman ol. 

Stokh-Olm, .. ( .A.A.) - l~ ıııan deniıaltılannın adeci d?rJe ?ır heyet. scçılmış,. ~u heyet Çan- duğunu tesbit etmi§tir. 
bandıralı Rudolf yük remi8f çrkmı§tn". .-ayaya gıderek Reısıcumhur tar:ı- Bu tehlike karşısında Alman 
Malmoe'ye kömUr naklettiği it. Dün !i111al ılenizinde İngiliz f!ndan kabul huyurulmuştur. Mıl- tahtelbahiri süratle apğı inme. 
rada bir serseri Alman mayııt. tayyarel=rl btr 41man deniz.ütı- lı Şef ~ktcp ve !nezunlan hak - ğe savaşmışsa da itişten geçmif
ne çarpmıı ve batmı3tır. 33 ki- sınr batınmfttr. likiıici Taymit- kında ıltıfatta bu.~nmu~tu~. . tı. Tayyarenin attıY.ı bomba, ta.. 
§iden mürekkep tayfa tahlisiye nehrinde yakalanm11 ve milrette. Heyet. Mare'i31 ıle l\leclıs Reı- rassut kulesinin dibine tesadlif 
fiikalarnıa. binmeğe muvaffak batı esir edilmit. ~çilnc:Dlil yine sini de evlerinde ziyaret etmiştir.. etmiştir. Bunun akabinde su yü. 
olmuft;ur. MbilJerM batm:mıt ve dörc!Un. züne derin bir yağ tabakası yük. 

Loııilra. 4 (A.A.) - İsveçli ciiaün:b batınldıi• da u-:ek fü~ Sac.vak il selmiştir. Sonra tahtelbahirden 
Mi«ibQll va~ milftttebıtmı alı:fa:n l'~eftitmit>,,fr y hlıl! bir eaer gCStülm4!nılıtir. 
atamak ilZett b~ tiğleye IOf. tatr t~iı~n 43 ıcı~ttlk Atman • --~ 
td l1ir Ul1H~i1e ük~Vt'dıfl dôfu denizaltı mürettebatı, bir hkoçya (~d!jttJ:t'afı 1 in~) 
sahiline gönderilmiştir. limanına çıklnlımftır. tetkikatta. kömür havzaaının Amerikalılar Ruayaya 

iılUretfeb&ttan eekts lriştnfn K-h .. , 4 (A.A.) - Bir çoktanberi dil§Uniltdüğü gibi dev. tayyare vermı'yecekler 
Hull ismindeki balıkçı ~emisi Alma;;'";hil muhafaza gemiıi bu. letlegtirilmesi zamanının artık 
tarafmdan kurtarıldığı zanne. b retfllll f>ldUIU neticftiftt \'ardım. Loadi'a. 4 (Huau•I) - Ruz
dilmekte olduı7t.uıdan tahlisiye gün Langermland adası cenu un. OUl\fden gUtıe ı•fa1an dahllt Ye •eltin toldiflnden mlllhcnı ola-

.. ttıeb •- · k dı mayna çarpar'lık bt:tfDıştır. Miat k8tr.Ur ihtl-cını 1.--·1- rak Amerikanın bll6mum bU-vapuru mUH a ... .,111 gerı a. MUrettebatın akıM. ti _nv:ell~dür. ı- w, ... ,, .. 
tanını kurtararak dtğeıt bir \fa_ . •=:! = bilmek i~ln alınma11 linm~tltn ytık tabrlltalart Ruı ta~7ıtre 
ntiurru. aramak Üzere göDderilmi'9 Rusya Mı·ııetler ..ekler. yani amtle meseltsi, •• Ceı>hane sli>atlflitibi red • 

amefenln daimfte§tiri1mesi im. detmeğe karar \'ermişlerdir .. 
AmaterdMD, 4 (A.A.) - DNB kanlan, sıhhi ihtivaçları, iaşeleri 

ajansı bildiriyor: cem'yeıı•nden VO havzanın bir elden idaresi için / 
Pazar ve puarteai Ubabı Hol. 1 wımgelen kanuni teşebbü•ler KAYIPLAR ) 

tanda sahilinin Schneningeıı ve çe.ıı ,·ıecek yapılırken, iatihsalin soktedar 
Noordvijk araıındald lc.\muna •' olmamuı ve mesainin ahenkli o. 
müteaddit meynler sürüklenip larak devam etmesi hususlarını 
gelmittir. Yalnız bu kwmda 25 Londra, 4 (A.A.) - Zanneclil. idare amirleriyle, miltehasaıslar 
taM mayn rörülmiiştür. B11nlar. dipno töre, Sovyet birliji Lon- ve alakadar işletmelerle birlikte 
dan birkaç tanesi sahilde patla. dra elçlıl B. Maialil OUMıılrtMl fU. tetkik ettim. Vasıl oldu(umuz 
mıftrr. TehlıkeU mmtaka teıkn ntl telsi bUlunduiu milletler ce. neticelerden memnunus. 
e'deh uhil ktamı ve Schıevenin. miyeti kon.eyine itt1ralc etmek i. lktısat V.ekili arkadaşım. icab-
gen rihtımı haJJra yauk edltnıiş. çin Cenevrey• git.Wye .. .:ktlr. eden layıhalan hazır~ıyacalr ve 
tir. Kdptnbaı, 4 (A.A.) - Poli. bu devrede de Büyük Millet Mec. 

HollandacJa sltlendiifne li>re. tilitn guetetinin Riga *1ubabirl.. tisinin müzakere ve tasvibine arz. 
bütilrt bit mayn tarlw ytrlndtn ne göre, ~etler birllli Finlan- oulna~ktır. Zongulda1ı:lılarm göe 
sökülmilş ve Hollanda sahflinde cliya meaelestni mlltakereye baı- terdikleri muhabbetten çok müte. 
karaya vurmuş\ut. Diğer 6atı tar ba!lablb mill~ir cemiyetif'll hassisi{n." 
aıimBblatcli haber vetilcilfU\e ter~• karat ~tmittir. 

• göre oralara da maynle:- gelmit- KONSEY fÇTtMAI?lDA Baıvekil 
Ankaraya dönüyor tir. DiKXAA Tt .,.ÇJL~ 

Harbingen civarında bir mayn H DIS.ıı.Lıı.A 
., • • • · • u e • LGDdrtl, ıl ( A.A.) - Mitlet1-

Hitlerin Besarauya 
hakkındaki 
auşuncesi 

'Umdrd, ~ (A.A.) - Yorlti. 
ah1fe ,Nıte-u.t ...., 9lUl.llittM 
diyor ki: 

Rusya - Finlandiya bUhı'&
nmın başlangıcmda.ıiberi, Hit • 
ler,, Baltık haltk'!nda Stalln i~ 
yeni bir pakt akteütttrğe ~hf -
makta.dır. Filhakika; fsveç de.. 
miri ve odunu, Alıriaıl hi.yatl 
bir menfaati haizdir. 

eemiyeti 1roneeyinin nmartesi i~ 
tidlal, 1.bndtaaln diplomUi ma. 
harilinhı dikkatlnl celbeden bir 
takım meaaili mevzubahs et
mektedir. 

:bu meaelekrden bidnciıi, t • 
talyanm battı hareketi<İir: 

İtalya. 11 Kılnunuevveldcn iti. 

~~*r tadır, lakat iıtedifi iakdirde O ve 
1 ô Kanunuevvel içtimalarında 
batır butunabilir. Meaete, İtalya. 
nın iştİrÜ etmesi veya etmemesi 
harict aiyaaetindeli ialıavvUl ve 
inki~!m milhim bir nipnea1 ola. 
calCtır. 

ikinci mesele, riyaset mesete. 
sidir. 

~ontıal olarak riyaaet, V~oa. 

Zon9uldak1 4 (A.A.) - Bat
vekil doktor Refik Saydam re. 
fakatinde lktısat Vekili HilimU 
Çakır, lstarıbul mebuau Ali ita. 
na 'l'arhan olduğu halde, bugün 
saat 18,30 da Aıikaraya dt>tı: ı. 
mek Üze.t'Q §thrimir.den ayrıl • 
mı§ ve i!tasyonda hUkfiınet ve 
parti erkanı ile mWıtelif ttıües.. 
se.seler ve Havza ~tme idare. 
ım au• .. iert ...... ...... Mr 
halk lıiiltleel tarafından ujur. 
lanmışar. 

Valimi& Kara.büke kadar Baş. 
vekilimbe refakat eylemiştir. 

Atıkorcı, .. ( A.A.) - Hober 
aldl~UDf!a ftH!ftı! ~1!1 
dôkw Refik Saydam yaıu 91. 
leleh ~~t şehtUhl~ avaet el. 
mit~. 

G ' 

Deni• Gedlkl' Erb•~ Hhtırlama 
orla okulundnn l temmuz 938 ta. 
rihli ve 135 öUmitah diplomamı 
kaybettim. Yermını ~ıkıırnca~ım -
dan elklsın:n eöemftilYt:ll yeliHır. 

Mıutı ot}lu lbtahinı narkdn 
••• 

193!/ 33 tedl'I~ )•ılındıl 'ı'ic!arct 
l\leltteblndeıt ıtlrtnş oldajurd tas -
dikıtamettıl byl ettim. Yenlilnl çı. 
karncilğımdıtn eskislhlfi lıftkmü 
yoktur. 

/hsJn Gtlfttıeı 

••• 
U20 sicil sa11fi toför ellliyetinıl 

kaybeltlm. Yenisini alacalımden 
eskisinin hiikıuli kalmadı. 

Ahmet Nlmetoğlu 

* * * 
135 Nt). 1a 'tel!r ~ahadclniınemi 

zayi ettim. 
'Nttcl11 d{jlu Ka&ıtn Çuıar 

* .. • 
Liman daireSlııclcn aldılıih il -

man cüzdanımı z:ıyi ctllm. Yeni -
daJ oıhnc-.ım4'P, "1SJl!Utl ı.Gk-
mft yt>ltfut. . Alı k.fJç'iJK 

dCRSA 
-Aakara 4·12-939 ...... 

•--ÇEKLER--, Bununla beraber rsimdfve ita. 
dar tueteler Finlandiya.da bir 
k6mUnist hilkOınetlnin te$eWku. 
lünU ancak Anzt olarak kayde. 

0 'ntm henüz Ffnlandi. diyor ve Finla.ndl:n,yı Baltık 
. elinde oldııru ve şehri devletleri gibi vaktinde taviz • 
ış olan Rııslann Finlan. terde bulunmamış olmakla itham 

ınukavemetlerlni kı. edivorlar. 

lyl membalardan gelen haber .. 
lere ı::öre, Hitler bet eeYdeD ..,. 
vel Stalinm :eeeanoyayı aırn ... 
nı istemekte ve Stalini buna teş. 
vik eylcmektedit. Filha.ldkl. e. 
ğer Sovyctler bayle bir aergU • 
ze~te kalkarsa; Romanya. mut. 
tetiklerin askeri yardımmı ta. 
lep edecek ve Bitler 1-u ıureL 
le harpte Ruslann yardımını te. 
min eyliyecektir. 

Javya tatalınıdan deruhte edtlmek 
icabediyordu, fakat Be1grad htL 
kdmeti. bu mesutiyeti deruhte et. 
mek istemedlğinden 1>u vazi!enln 
ifası aetçikaya teretti1p etmekte. 
dir. 

Kokulu film 
iaviçrede gaze~ilere 

ttiıterildl 

ı Sterllo On•Uiı) 
100 Dolar (Amerika) 
100 Fraaiıi franli 
100 lılreı (hilya) 
100 lsvıvre rtıınkı 

iı2375 
ll0.36 

1.1118 
1.BHI 

29ıl0 

19.Jr> 

t- ta olduklan ~t edil. ttot.e Er de, l'inlandiyayı ve 
~· tsveci İncillt lmf>il'atotluiuntm 

0 
1 Jlahiyeelndt llbm • samlmu kudretine blandıldUJ 
lan bir arutde vukua . için muaha?.e Mtnl!lttMif. AMERlKADAKl AIM~ 

MüMESSİLfNIN :dlttANATI 

.orrıada Rusya aley
~e yapılan tezahürat 

Lorulra. 4 (Hıau.Bi) - Va. 
gington Time& Ede mtald" pa 
zet.esi, lmanyanm Amerikadakl 
mi1.messilt ile son hMlaelei' tbe. 
rine bir mtltikat yamn~ır. Al. 
matı b1ümessilI, F"üilandfyanm 
istillsr, :Rmııantt Büyntt Harpte 
kaybettiği yetıeıi geri alftia.k 
içitı sarf ed!lmlş tne~ıtiİ'litı. bit 
uat'Çüı 61d.li ~6stmn~ Ve ildnct 
hedeftn Btlk8.i'ılat olduğunu Ul. 
ve etmiştir. 

~İfl~ (~.A.) --: BL11ün Ro.. I Katolik orı:ranı olan İtalia ga. 
ltlnandıya ~ehındo ve ~ua- zetesi balon Avrupada riva~ta 0 _ 

de yenıdcn tezaburat lan ıtiddet U9Ullerinin V ersailles 
;... . t· muahcdttine ltibannr iade ettir-
~ taleboaı kaile ha. ıdiğini yazıyor. 
~ ll'i iya. tlçiliiinin önüne Gazete, beşeriyet ve at1ıletf tı 
~\l ln]Jndıyayı alkr11amı1- en iptidat kaidelerinin bu klldat 

Alman mumessllf. tnuıeül. 
ben 1ltts1mn BesarabYi ro1tıy. 
la Rôti'l&n}'aya tkae&klattııı BaY-

•raya karşı bajmnıılar. JiübaliJikle avaklar altına atın. lemlı~r. r ' • ' fi, t • o fi 

\.._~. masını §iddetle takbih etmekte.. 
~~ .h elsiei balkona çılca. dlr. 

iircuıero tetekıtqr ttme.. Fran~ada es'fi komunist 
Helikolanda yapıl•n mebus:ar hakkındaki tah· , olmu1tur. 

§Silerin Sovyot elçiliği. 
~trine mani olmak için 
"YtalAde tedbirler aİmıf. 

baskında. fotoitaflar kikat sona erdi 
abndı ~aria, 4 (A.A.) - &ki ~o.. 

Lonclft, 4: (Husuii) ~ tngl . milnistlerden ve "Amele ve köy. 
ili hava Xuvvetlerlnln Atman 
Helikolanda Uıel'lne yaptıkla- lü" denilen p<trlimento gru~h a. 

zasından olan mebuslar alcy in. 
rı uçu, esnasında kıymetll fo- de adll malı:amat taralından açıJ.. 
tofi'aflar da alınııu,tır. Bu fo· rnıı olan tahklkat kat't aa{basına 
ıogtarıar, Ua, va~lyetlle blrllk. girmiıtir. Grupun elli Ud az~am
ta lnglllt tayyatelerlntn Al- dan yilnız birisi tahkikat handn
mıın gemileri uıerlnde yaptıJr de bırakrtmııtır. çilnkU grupun 
hasarı da tesblt etmektedir. te§cklctılilrtden evvel askere alın. 

Garp cepheaiftde mıt idi. Diğer elli biri, karatna. 
aükGnet Yat me ile leS!iecllldliş olan bir fırka. 

Ptıt'ia, J ( A.A.) _ Asketi vt. yı yeniden teşkil etmek ithamına 
zlyet: ve ha!dannda verilecek mahk(i. 

Sôti ~el'iiı li\'ıltlak sllkflnc. tııiyet kararlannr ağırlaıtırabile
,j btttıı... h"'A hULı' cek alan sair taı.D'llati c"ap wr. 

ti uWl e Wl cep ~e Aum. mett ın~cbuti1etındedtr1et. S2 ~-
sU~~İ k • faalf t busttır ikisi ortada yolttdr, yedL 

n&Y' ece y~tıe ye . ıı' sila"h altında veya hasta olduk. 
Aim~ bliv'ük keşif tayyarelerL 
J\ift faaliyeti olmustur. Alman lanndaft dolayı serbest bırakıl
tayy&relM't JtidiŞte Bel~ikll Uze. mışlardır, otuz dörıdU hapishane. 
i'1nden goeçetelt Côlt ttikMld~!'deft dedir. . 
I'ftMUDl. ~ima.Unda ~ $1.Mtll 1 H!ki.-n, v.a hafta lgltıdt lttıç. 
l&l'ldainde uçuşlar yapmıştır. vaplara batlıyacaktır. 

1<onseyde mümeMilleri bulu • 
nacak olan devlet1erin lbtesı JU _ 
dur: 
lhl~ Bolivya. Çiıl, Dominik 

~umlıuriyeti, ~ İngiltere, 
Yananiatan, tran, İtalya. Lettm.. 
yt, Y lrtl t!ıtf'ıd4. Plru, !iV~, 
Snytt :auera. Yucoua.ya •. 

dAYDANİN MAKA:L~t 

R-.; 4 (A.A.) - Gtorftate 
D'ttalla guetetinde Vitginie 
Gayda. Flrtlandiyanttı Rwsyaya 
kartı s"rt tedblrt.r tıt'bildni lıi.. 
ternlyt hakkı oldulunıa kaydede. 
reli mlll'tlet cemiyetini en Upilr 
vaılfeletinden biti kat118mda bu. 
Junduracalt olan bU müracaat 
katJtaında rriil~tler cemiyetinin 
hattt hareketini ınttakla bekle. 
yor. 

Tütün piyaıaaı açıldı 
MdttMa. .J ( A.A.) - ManiM 

merk.S w küalatmdl an bir 
§lrket ve tttcearm iftlraldle bu. 
~ tUttın piyuut acıktı, J'iyat. 
ıat 90 ile 105 ata&m4&cltr. Baht 
harar6Uid.ir. 

Maliye Vekal~ti 
hukuk mi.lşavirliii 

Ankara, 4 (Huiüıt) ..-.. Matlyt 
Vekated eski ttl~t dukatlai'. 
dan Vehab Bucak veH1et hukuk 
mUp-rirli!iıte taym edllml§tit. 

~~ 

Bir Çin Mareplı Öldü 
peJdıi, (A.A.) - İıflteşal 

u .. peı.P'a, ıtin z~rııtıenftieiit 
rıettaesınde oımuştur. 

M1ıretılul ~imali ~ınae BU 
yUk bir nUfuzu vardı. Japon 
tar işJal ettikleri mıntakalar
da bir llllkQM"t Uı 1 ll'tlt ken 
di•t•dliın bir kaf defa ı1da et • 
mtştı. 

Bern, 4 (A.A.) - Kokulu 
film adı verilen bir film, ilk defa 
olarak gat~tt!CHl!t ~hllNde bu~ 
glSstetilmlttir. Su tilt!ı, ısvtçr~it 
n'ıUhetfdi~etin bit butuıüdUt. 
M~tı pttd!d~ bit gut bu1tetı 
g3rmdd ttıtt, btitUtt siı'tetrıa i&İ6ttU 
gül kdlnıluyla d6l~t4dıf. Sah. 
neler değittikçe otomatik olarak 
muhteli! kokular da deği~mekte. 
dlr. 

MUhendiıterin eÖylc<İlkierine 
glSr: bu MJrf'tle 40 hin koku ver. 
mek kabU:iir. k'.o1ı:ular hususi bir 
cihutıı ve knku antenlerile verli. 
mektedir. 

80 Poloııyalı idama 
mahkUm edildt 

Amsterdam, 4 (A.A.) - Al
man gazetelerine nazaran 
Bromberg husust mahkemesi 
A1manlart öldürmekten suçlu 
seksen ~olonyah hakkında i · 
dam karatı vermfştlr. 

---o--

Nazi rejimini inkar 
eden Almanlar 

Ne!\fiötk, 4 (A.A.) - AmerL 
kan Ahtt:ıtUatı hatJt>lettttden bir. 
çö!u. dUn ak§aı\'ı yilz bin-den faz. 
la m~t16ubtı bUldtlah Attıerlkatı 
• Alman kültür birliği azasından 
1500 kiti huzurunda nazi rejimi. 
ni inkar etmişlerdir. -----

Vskilddl' Stılh Hukuk lldklmllğln. 
d~lf: 

Attkarada Hisar Oemir 1'"ıtka 
mtihıillesl 'tlırkeş soktık U 
No. da Mustafa Safrct Öğün 

Davacı Seniha tarafındnn aley -
hinin lkatne edlltrt aJaeak dHa • 
sıııdatt d~layı ~nderilen dHetlye 
üzerine mObıtlr tarafındtın verilen 
ve Ankara Emniyet AmirliiUhdım 
vaf'tldn tahkikatta fkıııtıetdhınuı 
m•thul billunduau anlnşılmı~ ve on 
beş gün müddetle i!Anen tebligat ı. 

f:ısına \C muhakemenin 27/12/939 

100 Pldrhı (fo'e~mtıok) 
100 Ranmark (Alman) 
190 Belga (Belçika) 
100 l>ırabnıi (Yunan) 
100 Le'a (Bulflar) 
100 t,;ellosJovak kuntnY 
100 Pezeta (lapanr•> 
100 Jileti (Lebıatan) 
100 Pene6 <Maur) 
100 Ley (Rumen) 
ıOO Dinar <Yt11oslav) 
ı 00 lntô KUiodca 
100 Rublı (MosliU'Ya) 

laükrazlar 
Türk borcu 1 peşin 
El'ganı 

:Sıtaı - Brturum nt 
Mrrkeı Rıınkut 

21.575 
O.f7 
1.61~ 

ıuoı 

23.807$ 
0.91875 
3.175 

au1s .... 

-.. , t ' 't 711 ''t 2 o 

Tıcaret ve lahıre Borsıs 
... 12 - g3Q 

FİYATLAR 

BuAday yumuwek 5,Jl 5,32; 
lıuAday sert S,18 1/2 26,iOı bul• 
day kızılca 5,18 5,27 lf2; arpa 
yemlik 4,30 4,35; hakla •,t7 1/2; 
mısır sarı 4,10 4,go; ku§yemi 6 
6,a; keten tohumu 16,10; faiul)'e 
cah 11; bıtrbunya U,20; nohut 
natürel 8,20; ı;ı.ısam 15,2() 14,30. 
le fındık 38,20 42. 

GELEN 

Bulld•>' 408t arpa 30, fıiulfe 
199, çavdar 1 Ui, ıu!lam Oi, bul~ 
sur 1141 keten tohumu 64.1, mtr· 
clmek 68, z. r•Aı ~7. B. r•lı 64. 

CIUEN 

Yapak 206. 

-----~--.----..._ __ ..,_ __ __ 
çıt,amba gilnO s6at 10;30 ı tallktna 
korat veı'lfmlt olrtlıiltUI yeVib Ye 
tekli tnezlCırt'ld {1skllt1at slilb bl • 
riHcl hukuk m•hkefne811\ı telM•nlı 
lüzuıthı 4av411Y• mıllamına ittim 
olmıık ib:crc flAn olunur. 
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:ıe SABAH· OGLE • AKŞAM HER YEMEKTEN SONRA günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırça layın 

,\,:q;ut;ı lllC\ ki, ıııulı:ıııııı ıl'll l wıklı \ l' ıııu,,ıı,: .. ıı h'ııı ıı:ılı ~;11.ılı l(;ıy-

ınenkııller birer srııe ıniiılılrlle -rr ;ıçık ıırllırm:'I ıı'ulilC' ;ıvrı ;ı~-rı ki. 
r.ıy.ı verilrcektir. :\liiz:ıyrdr l:l/ 12 /!l~!l Cuın:ı ı;:iiniı ~;ı:ıt 15 ıle Sirk<'riılı· 

!I. f5letme bın:ısında A. E. komisyonu tar:ırınıl:nı y:ıpılaraklır. ~:ırlırn 
ıııell'r p:ır:ısız ol:ınık kom is~ oıHl:ın verilm<'klcılir. 

Mevkii ve Nev'i :'ıhıhaııııneıı lıcfrcı .\luvakk:ıl tcıtıi11<1I 

nakırköy istasyonunda salış har:ık::ısı 2f0 lira 
Yrşil!diy islasyoııuııd:ı biirc ,·e b:ıhçe 2:1:; lira 
1\iiı;iikçekınece ,. otel, büfe bah<:e 600 lira 
Sinekli istasyonunıla kah,·e ve bakkal dük. 5:; lira 
C'crk<',kiiy i~lasyoııunel:ı: !Jüfe. 2:10 lira 
Sirlm~ide No. fi kaı:ir nı:ığııza 39~.20 ., 
SirkC'cide Ko. 31 saç mnğ:ıza 510 lira 

l ıı lir;ı 

17,li3 lir;ı 

4:> linı 

4,13 lira 
17.2.; lira 
2!1,57 lirıı 

:ıs.2rı lira 
(!)8811) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ılAnları 

Marmara Üssiibalıri li. Satmalma l\.onıisyonu nllan 
Sabun ıuuu 

1 - Komutanlık ihtiyacı için 10.000 kilo sabun açık eksillnıe ll'lll· 

!ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 16 Ilirincikiinun 939 Curn:ırte~i günii saat 12 de iz. 

ıııitıc Tersane Kapısındaki l\oınisyon binasında y:ıpılacaklır. 
3 - Sabunun IJir kilosunun tahmini fiatı 3i kuruş olup ilk lC'mi. 

ı:ıtı :!:ı:i liradır. llu işe nil şarlnıınıe bet.!clsiı. oJan\k koıni>~oııd.ııı 
ılın:ıbilir. 

4 - Eksillınc~·e htir;ik ec.lccck isteklilerin 2490 s:ı~·ılı kanııııuıı hı. 
rlratı vcçhile bu işle at.lkndnr olduklarını gösterir ticaret \•esikalaril<' 
Vı. Filol::ırı muhasebcciliğiııe yatıracakları teminat ve)a lıaııka nıe~· 

tuplarını muan·eıı ~iin ve saatle Komisyon (fa~kırnlığına vermeleri 

198i0 

! ıs. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ıl~nıarı 1 
ihale günü talibi c.ıkmıyan komulanlı~a buQ-lı birliklerin ihtiyacı 

için 105001) kilo sabun açık eksiltme ile ıuünakasası yapılacaktır. ~lii· 

naka~asına 18/12/939 Kanun 939 Pazartesi giinü saat 10 da başlanıla. 
cak ve aynı günde ihalesi yapılacaktır. Beher kilosunun muh:ıınnıcıı 
fiyatı 32 kuruştur. llk teminatı 2;;2u liradır. lsteklileriıt belli glin ve 
saatle Fıııuıklıda Komutanlık Satınalıua Komisyonuna gelınclcri. (99t8J 

::c * * 
Jlınle günü talibi çıkmıyan komutanlık birlıklcri ihli~acı için 58000 

kilo zeytin yağı şerait ve evsafına uygun açık eksiltme ile miinakasa~ı 
yapılacaktır. Muhammen fiyatı 43 kuru,tur. Jlk ıcıniııatı 1870 lira fıO 

kuruştur. :\lünakas:ısına 19/121939 Salı günü sa:ıt 10 ela lıaşlanacak ve 

aynı giinde ihalesi y:ıpılacaktır. lsteklilerin belli gün ''e saatte Fın. 
dıklıda Komutanlık Saıınalıua Komisyonuna gclmelrri. (!)94~) 

* * * 
Maltpe Piyade Atı.5 Okulunda yapılacak tamirat için yapı ıualıeıııe. 

si pazarlLkla salın alınacaktır. Müııakasasına 11-12-939 pazarlcsı 
günü ı.aat 11 de başlanacak ve aynı günde ihlesi yapılacaktır. btcklile. 
rın belli gün ve s:ıalle Fındıklıu:ı Koıııulaıılık ~atıııalıııa komis:tonuıı<i 
gelmeleri (9!131) 

... * * 
lstanlml Konıut:ııılı~ı birlikleri seyyar giirercinlikleri için malzcııll' 

pazarlıkla salın alınacaktır. Mlinakasasına 12-12-!JJ!l salı günü saat 
Hl,30 başlanacak ve aynı gLiııdc ilıalı:si yapılacaktır. isteklilerin hellı 
giin \'e saatte Fındıklıda .Komulanlık s:ılınalnı:ı komi,;yoııuııa gclıııeleri. 

( !H>ı!llJ 

"' * * 
İhale günü talibi Çlklllayaıı hayvan Jıu-;tunekriııiıı vct, alet, \'C ıııal-

zeınelerinin galYanizıııa~ı pazarlıkla 9 -12-!l:l!I cumarte.,i giinü saat 
11 ı.le başlanac:.ık ve a) ııı günde ihalesi )·apılaral.tır. lsıcklilerin he ili 
gün ve saatte Fıııuıklıda Koırıulaıılık satıııalıııa koıııisyonuua gC'lııır. 
teri. (!1987) 

* ~ :;c 

!hale güııii l;ılilıi ~·ıkaı:ıyan lstanlıul Koııııılıınlıı(ı birlikleri il1liya. 
cı İ\;iıı ıııuhtclif C'h'atlıı bakır k;ıravaıı:ı ve k:ızaıı pa:ı:arlıkla salın alııı:ı
caktır. ~Tünakıı..,a~ına 7-12 !);Jg pcr)cınLc günü saat J 1 <le ba)lanııcak 
ve aynı si.inde ihale~i y:ıpılac.ıkıır. htcl..lilet'in belli giin ve saatte Fın
dıklıda .Kcımuınıılık satıııalııı:ı koıni~)onuııa l(elnıelcri. (10026) 

* lj< * 
ihale ~üııii laliui ~·ıkın:ıy:ııı 1\oınuıanlığ:ı bağlı lıiı-liklcr ihtiyacı i. 

cin !! ıo.ooıı k1lo kıı ru fasulyen i 11 tekrar ka;ıal ı zarfla ıııüııakusası yapı. 
hıc·oklır. Z:ıl'flar koıııis~ona 25-12-~:rn 1ıa1.aı'Le,i ~iiııii saat Hl tla \e
rilmi~ ul;ıcaklır. Bclıt'r kilosunun nıuhaınııırn fiy:ıtı yirmi iki kuruş. 
tur. ilk tcıııiııalı :ıtlöU lir;ıllır. btl!!dilerin belli giiıı ,.e saatten bir ~aııt 
evveline lrn.lar Fıııtlıklıdu I\umulanlık sıılın:ılrn:ı komisyonuna teklif 
ıııeklııplarırıı vermdcri. ( 10028) 

* * ~: 
1Jı:ılc .~iiııii talihi çıkmayan konıııtaıılığ:ı b:ı~lı lıirlikler ilıliyac·ı i. 

~·in 4 88.000 kilo yuLıfın k:ıpalı zarfla mii ııu lws:ı" yapıJ:ıcaklıı'. Zıırfl;ır 
koınisyona 26-1:!-fl,l!J s:ılı giinii saat JO <hı ,·crilıııiş olııC'aktır. llcher 
kıloc;unun mııh:ıınmcn fi.r:ıtı ye(li kıırıı~lıır. ilk H·ıııin:ıtı 2:ili2 iki lıin 
br~ yOı altmış il:i liradır. ı~teklilcrin heli! ııiin \'t' ~aotıen tıir 'loat t>\'. 

\' ·lina kn<l:ır Pınılı!dııl.ı l\ııınut:ırılık s.ıtıııalııı;ı komisyonun ;& teklif 
ııı rld lllılar1111 Yerme leri. (100'.!0) 

.. ., 

Sirketi Hayriyeden: 
~ 

i DiKKAT! 
j lkr lıat için fe\'kala le tC'ıızil,itı havi aylık kart ahoııınanlarımıı 
j J 1 Biriııcikanuıııfaıı itilıareıı llll'riycte gircct'ğiıı<lcn şiınıUdcıı köprü-
1 de 'e idarr rııeı·keziıııizıle s;ılışıııa lıa-,Janı.lığı ilan oluııur. 

tı ' ~ • "'-~·;.;<ı!;Jll;lı;'IJ ••••• 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Npvralji. kınklık ve bütün ";;.rılarınızı der' 

iUfü t._.._.,.. İc~b1nda PÜncJe 3 k-ı- ..... ~ hnA.bilil' fiifü~ 

Y o2!ğat Belediyesinden: 

\'ozğallcı ıne\'cııt elektrik te~i~ııtınıı iliivelen alınıı cak lokomobil al. 
lernatör \'e tefcrrii;ıtı ı::ıııılık )-Üksek ıa,·atturu demir direkler 2:>/ lU/ 939 
tarihinden itilıaren ll / 12/ {)39 Paıarlesi günü ihale c-dılıııek üıere a~a. 
ğıuakı şekilde cL:,illınc)e koıııılııııı~tur. 

1 - 20iUU lira lıetJcllı ljU - 100 nornıııl 18~• - ~110 ılı.anıl \11k\.:ıtl 

üzeriıH.ltn lıir lokomobil ve li'O - 180 J,;ilovallık lıir atici allcrııalör \e 

bualıırın lefrrrü:ııı \le montııjı. 
2 - 5l~3 lira bedelli çamlık lesi~ııtı \'e ıuoıılıı)ı. 

a - ı;,;90 lira betlelli Polrel )'C montajı. 

Cç kısma ayrılan bu i~ kapalı zarf usulile ayrı ayrı t:-ılilıiııe ver· 
mek ,.e lıu betlcllerdcn ba~ka iki hin lira nakliye h<'r hir kı~ının kilo,ıı 
itibarile ııi~bct d:tire\inde tediye olunmak şıırlile ck~illıııc·H koııulmıış 
tur. Bu i~lrc ııil renııl !!Artnaıııe, kııpalı r.arr u-;ulile ek-;illınc şartname'' 
,.e pl~ııl.ın birer lira ınukahilinde i$Lekliye \'<?rilir. 

4 - Bu i~ler lalibine ihale t:ırihinll~n itibaren 12 ay zatrınuıı iknıııı 
edilerek kRhnli muvalduıt i~·in hıı:ı:ır tıulıınclm·ulacaktır. 

5 - Ekı.illıııe 11/121939 P.ızarlesi günü sırnl 13 le llelediye Endi. 
meni nıarifetile yapıl:ıcaktır. 

6 - Ek~iltıııcye ııircbilıııek iı:in 1 t /12/93!l Pazartesi ııiinii -;aal 15 ~~ 
kadar l.ıirinri \.;ısırn için 2223 lira, ikinci kısım iı;in 386 lira, ii~·üııcü 

kısıııı iı;iıı 4!1:> lını nıuval.:kat teminat ıle 2t90 ı.ayılı arltırıııa , .c eko;;ilt
me kanununda yaıılı vesaild encümene tevdi etme~\ şarllır. 

7 - Daha fazfa ıııaluırıal alıııak istiyenlcria heletliyeıııizt< ıııüraca-

aUarı ilan olunur. (!)91 :il 

~ayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı DirelCtörlüğünden: 

Ycysi ile Firdenin 2917 hesap ~o. sile Santlığınuzılan alı.lığı (200) 
liraya karşt hfrinci dereceue ipotek eJip vadcsin ele borcunu vermedi
ğinden hakkmda yapılan takip üzerine 32U2 1-io. hı kanunun 41i cı 

maddesinin ınalufu 4'0 cı maddesine göre satılması kaberlcn Topkapı. 
da Meı-kezefeıuli malıaJJesinin B;;lıklı ıncYkii ,.e Çırpu:ı l'llılrlC'siııdc es. 
ki 12 - 12 - 12 ~fü. ~eni 31 - 31 _ 31 \'C 30 Xo. lu(k:ı~·rl<'ıı 12 döııü.ıı 150 
zira nıesahası olan) ve bahçe faıla~ını mü5temil alı5:ıı> iki c,·in tamamı 
hir bu~uk ay ıniiılılelle açık ıırllırm:ı~·a koıımuşlur. Satış tapu ~icil kay. 
ılıııa ~öre ) ~pılınakladır. Aııtuına~·a girınek isteyen (;}8) lira p~· ak. 
~·a<;ı verccl'ktir. Miltl baııkalarıınızd.ın birinin lcıniıı:ıt mcktuhu da ka. 
bul olunur. Ririkıni' biitiin vergilerle hcl<'<liye resi ın kri \'e ,.a kır ica rc
~i ve taviz lıcdtli ve tcllaliye ru:mmu borı;hıya aillir. Arttırınıı şartna. 
mcsi 7-12 ·!13!l tarilıiııdrıı ilibarcıı tetkik elıııek isteyenlere Saııdık 
Hukuk hicri Scr\'isiııde aı,-ık bllhınılıırulacaklır. Tapu sicil kııydı \'e 
'lair lüzumlu i1ahııt da şartnamccle ve takip do>ya~ında Tardır. Arttır. 
ma~ a ı.:irıniş olanlıır, bunları tetkil< ederek satılığa çıkanlan ~ayri

meııkul hnkkıntl.ı her ~eyi öğren 'rniş a<l \'e itibar oluıııır. Ririııci arttır

ma 2:>-1-!HO ıarihine · mü~adif per'S:!ınuc süııü C.ıfıııloğlıında kain 
Sandığıınızda •aat lO tlan 12 ~·c kadar y:ıpıl;ıcaktır. '.\hınıkkat ihale ya_ 
pılabilme~i iı;iıı leklif edilecek bcılelin tercihan alınması i<'ahedcn say. 
rimrııkul ıııiil.:elleli~·etile Sanuık al;ırıı~ını lanıamcn l{e~·ıni~ olma~ı şart
tır . • \ hi t:ıkdirde ~on arttıranııı ı:ıahhiidii baki kalmak ş:~rlile 9-2-
940 tarihine ıııii~auir ı"ııına giinii :ırnı mahalde ve aynı saatle son arl
lırrnnsı ~·ıırılııraktır. Rıı arttırmarl:ı gayrimenkul en ~·ok arttıran ı n ü~. 

lüııtle bırakıl:ıcaktır. Hakları tapu sicillerile ~abit olınıyaıı al:tkadarl;ır 
\'O irlirak lı:ıkkı «alıipleriniıı hu hakl:ırını \'e hurn~ile faiz ,.e ınasarife 
dair iddialarını il.111 ıarilıiııılen itihııreıı yirmi gün içiıııle enakı mi.is
hilelerile urraher u:ıireınir.e bildirmeleri li\zıındır. Bu ~urctle lıaklarıııı 
lıilılinııeııı:ş ol:ınhırla haklan tapıı !Iİcillerile ~ahit olını~·aıılar salt!J be
delinin p:ı)·L:ı.~mıı.,ındaıı hariç !.:alırlar. Daha fazla malılıııat almak İ<:le_ 

\enlerin n:ııv:ıc:ı dosya numar:ı~ile Saııdığınıız llul..uk 1.5lcri Sen•isiııe 

müracaat etmeleri lü:rnmu il.i.ıı olunur. 

* * * 
1' I 11 K .4 T : 

ı:mııiueı Srınılııiı: S:rnılıkt.ın nlınaıı ıı:a\rimeıı'•ıılii ipotc\ ~ii~terıııek 
i~teycıılerc ınıılıanınıiııleriıııi~iıı J..oyıııu5 ol<lıığu \.;ı~·ınctiıı yilzıtc 40 ııı 
lecadiz etıııeın<'k üzere ihale beılıdiııiıı yarısına kadar bor~~ verme\.; su. 
relilc kolaylık 11östermekledir. (100:>9) 

S\lltı:l: 4S/W n.\ 
Basıldığı yer: V A.J\11 Mııtbauı 

Un.ıırıı !"P"Hhtıtı ı,t:ırf' ,.,J,.n: 
Refik Alı nırt Sevengil 

f abrıka ar umum MUdür.üğü 1 Askerı 
---------------------------------------------------~·ır 

Tııhıııin cdılc·n l>cueli aıu.; lir<i olan :.l!IHOO kilo ekıııC'k ıı~ .1 
ll<ırut Fabrikası Muhıırız höli.ik kilel'İnılc teslim şnrlile S:ılıpııı·;~ 
:\skerl Fabrikalar Yolhınıa,ındaki Satıııalma Koınisyoı~unea _ı ı ı-tr 
Pcrşemlıc giiııü ~:ıat 13.30 da açık ebiltme ile ihale edılecckıır. 1 
krin muvakkat ıeıııiırnlı olan 277 lira 88 kuıw~u her h:ıngı Jıir 1111~ 
tlürlıiii,unt" ~ :ıtırar;ık al;u•akl:ırı ma1;1.ıuzla b irlikte m~1.kür .:iiıı vt' 1 • 1 .. '· 1 , .. ·ııtrb hoınl\.\onda bulunmaları; şarlnaınc ıcr guıı ı.'.oını-yo :ır a ı.;oı ,, 11 * • 'f. (!)S.I 

. ll·ı~ 1 

T;ılınıin edıleıı heılcli 31:'.'10 lira ol:ın OlllJO kilo stğır l'lı ' r 
ll:ınıl Falıriı;a~ı '.\[ulı:ıfız böli.ik kilerinde tc~liın ~al'tile Salı p,ııjı~ 
,\,.kcrf F~hriktılıır Yoll:ııııa~ıııdııki Suıın:ılıııa Kıırıı ı syoııuııc•I l 1 ·l ı 
l'crscıııhc ııiinii ~aal Jj te açık ek,.illıne ile ılı:ıle edilet:eklir. hlC~ J 

ıııu~·:ıkkal tl'miııalı olan 231İ lira 25 kurU')ll lıl'r Jı;.ııı~İ IJir ın:ıl uılt 
'l 1 lı' l"k '·. .. ·ı~t tiif(ııılr ~'alınır:ık ul:ıcakl:ırı ına" >ıız ;ı ır ı ·ıe ım•z,,;ur guıı ,.c '' . 

ıııi\yoııua hulunın,ıları. :).ırln:ıınc her l(İİıı koıııi,yonı.la göniJe!ııl 1 ~, 
. (9SjJ 

* * * 
200 Ton kurşuıı nlınacak • t 

Tahmin ed ilen heılcli rn:ı.oooı lira oloıı '..!00 ton kur,un .\skcr;~ 
ı·i~alar L'murn ~llidürlüsü :llerkez Salıııalm :ı l\oıııisyuııııııen 11 ·: 
Pwıarte~i ı;:ünii s;ıat ı:; te pazarlıkla ihale t·ılilel·eklir. !'j:ırtıı:ınıc ıt 
13 l.:uru:-ı ınukal.ıilinelc koınisyonclan nriliı·. Tııliplcrin fllll\':ıl-;1' 11\~ 
nal olan (.uo.oı lira \e ~.ı!ııı nıımar;ılı kantıı~ıııı 2 ~·e :t ın·ı~ı.ı~ı~~.ı~ 
,·e~:.ıikle koınr<;yonru olııı:ıılıklarına \'C lıu ışlc :ılak:ıdar tun uı , 0 
du1..larıııa ılair Tiı';ırcl Otla"ı vcsika-.ile ınc:ı:h.ı"ır ı.:üıı Ye sa.ıtır 1~ 1 
yona ıııüracııatl:ı rı. ( :ı!l 1 • 

* * * 1 ııl 
350 metre nıik~lıı ~~ıralı ~aın taht.ısı ":l.3: 4XO, 1:,Xı},tl'.!:i eb':ıı 1 

3.;o " "3,:>: ·iXO, 18XU,U~j •' 
800 .. ,. ., ,. ":l,j: .(XO, 2~X0,0'.!j 

lııınaıncn ~·anı n~rilıııetliği takdirde her kaknıin ııı,rı kü'.rnıır ol~~~ 
• Tahmin eıiil<'ll lıcılC'li "()9.000,. lira ol:ın eh':ıt \ 'C nıiklıırları )

11 

) uzılı ii~· lrnlcın ~·ıı·alı ~·ııııı lahı:ı,ı Askeri F:ıhriknhır lJmll'll :ı,Jfıil~ 
:llcrkez S:ıtıııalıııa 1\omhroıııınca 11/l:t ı!l:m Pazartt'si ıtiiııii ~:ı~t 1 
pnarlıkl:ı ihale cdilecckdr. Şartname "3,, l ira "45., kum~ mıık•1~iı1 
koınhyoııd:rn verilir. T:ıl i plcri n mu ı·~ık kıı t l('lninal ola ıı "4 700 • ._ , 
2ı90 nıım:ıralı kanunun 2 ve :i. matlılclcrintlcki \'C~aB.:lc k~nı'.;'.cı 
olmadıklarına ''e bıı işle al:ikadar tüccardan olıhıkl:ırıııa rI:ıır 9g 
Oda-;ı \'C',ika-.ile ınezklır ıziin Ye saatle koıııkvon:ı nıiirar:ıa!ları ( 

Harpakademisi Komutanhğı Satrn~lma Kom:syonu~~ 
Tahmin edı len heıleli 130 lira olan Akaı1cm i mü~leııı ilHt~~ıııpl 

ıııüııakasa51 a~·ık eksiltme ile 18 Birincikanun 9:i9 tarihine mu,a• 
1 

ıartcsi ~ünü ıı:ı:ıl 11 de yapılacaktır. Ke~irnanıe \"e şarlnanıc~iı1ıtS 
ınek isliyenleı-iıı her gün, münaka~asıııa i~lirak edccekl<'rİll 11~ 
ııün çe saatte Beşikta~ Malmemurluğuna yatırılmış 9i5 ı.:uru~ı~ı~''° 
\'akkal tcınin:ıt m:ıl.;hııd :ı ril r Yılrlıul:ı Akrıc!C'ıni Sntınalın:ı J'oı111; 

ııı ~·l n·• 

leıııı.ıat lıedeli ,e 
31,83 691,00 Balııt alölye!-.indc bulıııı:ın 133 adet hunlu dı~ 

aılct iç Jıhtiğin satışı. 1·" 

13,28 177,00 Ak,:ırny ;\angın yerinde 4:; inci atla 59 ınctrc ııı· 
lı.ıı ar~:ının satışı. ıJ<lt' 

IJl,58 821,00 Kadıküy Cnf<'rağa mahallesi ~hmıkkılhane eli 

de J numaralı dükkanın kimya verilmesi. vrıll' 
2,iO 36,00 t'•kfül~r Tenbellıacı :\lelırııet m:ıhallcsintle 

ı.okııilıııcla 1 numaralı :ır,:ının satışı. ;' 
:l6,00 480,00 Tak~ını eski Topçu kı~l:ısı altında lG nuıııar011 

jııı kiraya , ·erilmesi. . ıcr ı' 
ilk temiııal mikt.ırlarile tahmin IJeılelleri ) ukarı<la yazılı ı~ ıv 

:ı~ rı :ıçık arılı rınaya konulmuştur. ihale :w-ı 2-939 çar~anıb~e ~ı1 

s:ı:ıı 1' <le Daimi Encümende yapılacaktır. Şurtn:ıınelcr z:ıbıt ' 1111 ~ 
mcrnı ıniiıliirlüğii kalrnıindc F(Örül<>l.ıil i r. Taliplerin ilk lcıniıtUt ı ııııl~ 
veya rııek!uplarilc ihale günii muayyen ı;n:ıtlc Daimi Eııcüııırn'IC 
ın:ıl:ı rı. ( 1 OOG5') 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: ı:ıirı 
Bebek l>. T. T. Merkez lıin:ısının lıir kı sı ııı )ı•rlcriııin ıtır 1 ıS 

aı;ık eksiltmeye konıılınuştıır. Eksiltme 2il / 12/ 9:i9 Car~aıııhn ~ 990pl' n. Postahane bin~sı hiriııci kalla P. T. T. müdiirHiijü oıl:ısında t 
l'ak Alım Salım "uı'nisyonund:ı yapılacaktır. 

l\c'iif bedt'li 9i>2 liı·a 82 kuruş, nıu\':ıkkat teıniıı:ıl 72 liraılıl'· ~11 ,1 ~ 
Taliplerin, mukavele, eksillnıc bayındırlık işleri genel Jıll e''~ 

fenni ~artnamelcl'i proje keşir hül:isasile buna mütefcrri cli~~r ıcri~ 
görmek \'e nım·akkat teminatlarıııı yatırmak üıere c;::ılışına ~111\c ~~ 
mezkur ıniitiürlük iel:ırl kalem lernzım kısmına eksiltme gııı~ .,ıı v 

tinde de en az bir leahhiitlde 500 liralık bn i~e bcnzc>r iş yaptı~~~>rt1 1 
idarclerintlen almı' olılııi:iu \'esikalara i-.tiııaclcn lstanbtıl '~:ı,' 
müracaatla eksiltme hırihinden 8 gün C\'Vd alınmış elıliy<'l \'C f'L' · 
na ait Ticaret OdMı Yesikası ve muvakkat tcınin::ıl mnklıllZilCıı·•·ıl 
yona miiracaall:ırı. ~I 

1 Seıimıye Askeri Satmalma Komisyonu i~ 
cı~rP 

Sc>limiye Tümeni ''e Kar:ukııiz Ho~azı Birliklcrile ıı:.ı>11 1 1 11, 
SiiC'I Ilnst:ıhane\iniıı ihtiy:ıeı için c\·s:ır "e ,craiti ıhılıilinıle1939 1 
(779.0UO) kilo Giirğcn fırın odunu ile M<'~e oıhıııunun '..!i/ll ıı''ıı 
• • • • 1 ôi ıııtııııı ,,ı 

lııııde kapalı z:ırfla yapıhııı ebıllmc:o;ııııle t:ılıp çıkııHıt 181 ,- .f 

lıklıı ~atın a.lınacaklır. th:ılesi 15/12/939 Cuma giinii sa~l H 
1
;01J ~t 

<'aktır. Tıılımin bedeli (951\J) lira (70) lrnnıştıır. llk temı~ııl (bııır· ~ı 
rn:1> l.;unıştur. Şartnnrnl'~i her giin 1\.mnisyonumulda gurll~~ tıirl 
lir•lı·rin helli ııiin vr oı;:ı:ıtte ilk tt'minnl Ye k:ıııunl vcsik:ıJ:ır~,~9z9) 
Seliıniyedeki kuıuisyoııa gelmeleri. • • 


