
l1Sır -Filistin askeri yolu 
bugünlerde bitece~ 

HERYERDE 3 KURUS inoiliz ~ralile Fransa Cum 
hurreisı • arp mıntakasında 

~Glı.irc, 7 ( A.A.) - Mısır ve Filistindeki as. 
Yol inşaatı bugünlerde hitama erecektir. 

0lun resmen açılması bu ayın nihayetinden 
~el yapılacaktır. Ismailiye kanalından baş. 
ili n ve Filistin hududunda nihayet bulan ye. 
.... Yol, Mısır ile yakın şark arasındaki ticari 
~badelelerdc de büyük faydalar temin ede. 
'""'l'[tir. 

. . ~ . 
Paris, i ( A.A.) - İngiliz kralı ve cumhur 

reisi bugün ordular rnıntakMındaki bir şehir. 

de buluşmuşlardır. Krala, Bluncest.er dükü ve 
<:umhurreisine B. Daladye refakat ctınektcy. 
diler. Öğle yemeği belediye rcisile yüksek ı-ut. 
bli bir çok Fransız ve İngiliz zabitlerinin iştL 
rakilc şehrin büyük lokantasında yenilmiştir. CUMA 8 B"t"inc~kanun 1939 Yii.: 23 * SA Yl: 7870 
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• 
ır hezeyanı: Alman gazetesinin -
Sovyetler Kafkasyad~ 
tahşidat yapıyorlarr11ış! 
Sovyet- Fin harbine r-ığmen bir Türk -Rus 
nıuhasamasının yaklaşmış olması ihtimali 

Berlinde mevzuubahs edilmekte imiş ! 
Sovgetler· boğucu gaz 

lk~ısadi har- kullandılar 
bın Balkan 

Yazan: ASIM US 
11 Fin cephesi askeri öldü 

·~!·~:~:~~: ::·~·7n~=j Mannerhaym hattı ___ arılamadı 
t-p ltiın gcçtlk.,:e ştfuiul&nD Motltori, 7 (A.A.) - Bir Sov- nosuna kadar uzanan askeri faali. 
l iddl•tiui aı·ttırıyor. ~liitte- yet tebliği, Kıı:ılOrdu kıtaatının, yetin hava şartlan oolayısiyle pek 
er taı-atından Alman illl'a· Finlandiya ordusunu yetiştiren ziyade hafiflemiş olduğu beyan 

l \ie lthalAtına tatbik edilen İngiliz generalinin ismine izafet. edilmekted" B. k ·· d b 0 kn) a karşı 1:1 itlerin \'ak. ır. ır aç gun en e-
1·• le kırk Ma1"fno hattı denilen Fin. ri şı"mal ve sark mıntakalarında 
ıuırind l\" anol) onun yaptığı · • 
lrıgiltcrc''C Koııtinaııtal landiya mukavemet hattını yar- mebzul miktarda kar yağmakta. 

._ • dıklarını LiMirrr.ektedı"r. dır Şı'mal k tb m ntaka d · 11.n. ililn edeceği ve lngilte- · u u 1 sın a ıse 
e 1 Helıinki, 1 (A.A.) - Sovyet. hemen hemen bütün gün karan. 
l ı; dccek bütün bitaraf ge- )erin Mf'nnerheim hattını yarmış )ık hüküm sürmekte ve askeri ha. 
~tin batırılacağı r h ·ayetleri ol:hıklan suretindeki iddialan bu- rekatı işkal etmektcl:lir. 
.\~rnıştır. rada kat'ı o...ırette tekzip edilmek. Hodoga gölünden· şimal kutbu 
d tnanyanın İ ngiliz sularına tedir. Bu münasebetle FinlandL okyanoıuna giden 700. 800 kilo-
llğıı mıknatıslı mayolar }'ol körfezinde •imal kutbu okya. (D 5 · 'd ) 
n kfir bir sllAhtır. l nglllz " evamı rncı e 

h nıarına gh·en ,·apurları 
"t etmiyor. l•'azla olarak 
"-nya adalarının Umanlan
'1ren ,·cya oralardan çıkan 
tat gemtlerin Alman deniz· 
lenınert tarafından t a.ar. 
uğraması da pek kolay 

dir. Uu itibarla. Alman ya.-
den~ yolları ile İngiliz it

'c ihracatına karşı bu · 
it.inden ziyade bir zarar 

., bUeceği tahmin edilem ez. 
de Almanyanm bu tarzda 
lı;eu .. ı,·rupada bitaraf 
Cketıcre karşı ac;ıktan 

~- husumet llAn etmek de~ 
ı\ Olur. 

11cak Jngllterenin Alman 
Ilı 'c ihracatına kar~ı tat. 
~ltlği abloka. sadece deniz

l'ına \ 'C deniz ,·asıtalarma 
., r etmiyor. Şimdiye ka.
~ık olan birtakım kara 
l'J da ya,·aş ya,·a.ş m uhte
"asıtalar ile Al manyaya 

'b_lr7or. Almanyanın Sov· 
~"'ISya ile akdettiği iktisadi 

illa henüz tatbik sahası. 
'1ten bir program şekline 
,ıııenııştır. Onun için Al

- J1us iktısa<li mübadele-
bu anlaşma :ile neler te
~ttlği , .e edebileceği hc-

.\be1ıı değildir. Uuna m u ka. 
hnanya Tuna yolu ile Ro. 
1"<tan birçok şeyler ah
il. llilhas a Jtomanya pet· 

, l'ıntlan istifade edebillyor
.\Iınanya ile yeni bir t ica. 
~llahedesi yapmakta nıüş
l C.:ıkm ıştır. Bund a n baş-

" ~Uzler Tuna üzerinde 
tı"•n biitün 11akllyc ,.a.. .. ıta· 
~bir sene için kiraladığı· 

l' haberler vardır. Daha 
ı .... ~olnanyanm biitiin pet. 
-""i:'Halitını toptan satm 
~ l'dır. Bıı suretle Alman. 

il çok kıymetli bir Uk 
o':_.'"e gıda maddeleri piya.

n Romanya pazan he
heınen kapanmış gibidir. 

(l>mamt 5 incide) 

Sovyet Rusyaya göre 

Yeni F inlandiqa 
nasıl olmalıdır? 

Fransızca 
L'intransigeant 
gazetesinden: 

Sovyet Rus. 
yanın resmi ga. 
zetesi olan P rav. 
da ve İzvestiya. 
da çıkarılan ba. 
zı haritalar, Sov 
yet Rusya ile ih
tilalci Finlandi • 
ya hükQıneti a. 
rasında yapıla. 
cak bir anlaş. 
madan sonra 
Finlandiyanm 
malik olacağ"ı 
yeni hudutları , 
göstermektedir. 

,. ~ 

Yukarıda da 
görülen bu ha. 
ritaya göre Sov. • 
yet Kareli'sinin 
garp kısmı mer_ 
kezi Petrosa. 
vodsk §ehri oL 
mak üzere Fin. 
landivaya bağla • • 
nacak, ve Kare
linin diier kı. 
sımlan Sovyet 
Rusyanın Kola 
yarımada.sı mah. 
reci ve Mur. 
mansk yolunun 
kesilmemesini 
temin için Rus. 
lara kalacaktır. 

Bundan son. llaritada siyah kısım Sovyetlerin Finlandiya. 
ra hudut, Lado- ya terkedecekleri mıntaka, La<U>ga civarında. 
ga gölünden bq. ki çizgili kısım da buna muka-Oil sovyetlerin 
(Deoomı 6 taeıda) almak iatedikleri yerlerdir. 

www A n a dolu aJansının n otu: ~ 
Ne bizim tar,afımızdan ve ne de Sovyetler tarahndan 
böyle bir tedbirin ahnmamış olduğunu bilenler için 
Alman gazetelerinin, ajansının ve radyolarının bu 
tarzdaki yazılarının manasını anlamak güç değildir. ~ 

Berne, 7 ( A.A.) - Havas a- arruza geçmeleri ihtimallerini 
jansı bildiriyor: tetkik etmektedir. Basler Nacfı-

Volkischer Beobahter gazete. richtcn gazetesinin muhabirine 
si "Kafkas cephesinde asker nazaran Bcrlinde heyecan uyan. 
tahşidatı., başlıklı bir makelede dıran bu makalede, Rusların. a. 
R~.il&~mıi!ı ~keı;l.M. ı.!"~aki mu~ m:~eıeı;e 

rağmen geniş mikyasta hare • 
kat yapmaları milmkün olduğu. 
nu iddia etmektedir. Makalenin 
muharriri, son seneler zarfında 
Türkiye lehine husule gelen e. 

' arı ===:c 
(Devamı 5 incide) 

Reisicumhurun 
Kastamonuyu ıeref
lendirdikleri günün 
yıldönümü kutlandı 

!Londradakiaskeri 
heyetimiz döndü 

Kastamonu , 7 (A.A.) -
Reisicumhur Mlllt Şef lnö· 
nilnUn Reisicumhur sıfatile 
ilk seyahat mıntakaları 

olan Kastamonuya şeref 

verdikleri 6 Blrinciklnun 
gUnU olan dUn burada 
Kastamonulular tarafından 
lnönU gUnU olarak tesit 
edilmiştir. Bu münasebet. 
le dUn gUndUz bUtun bina
lar ve resmt daireler bay. 
raklarla donatılmıştı. Her· 
kes hareket ve heyecan 
harnsı içinde idi. Şehrin 

merkezine kurulan bUyUk 
tllk'ın UsttlnU lnönUntin 
kıymetli vecizeleri süsle
miş bulunuyordu. Bu yıl 

dönUmU münasebetiyle diln 
gece halkevi salonunda bi. 
ni mUtecavlz seçkin davet
linin bulunduğu bir top
lantı yapılmış ve toplantı· 
da burada bulunmakta o· 
lan Dahiliye Vekili de ha· 
zır bulunmuştur. 

muştur. 

iki Leh tahtelbahiri 
Baltıktan kaçarak ln

giltereye geldi 
IA>ndra, 7 (A.A.) - Wilk ve 

Orsel adındaki iki Polonya de· 
nizaı tısı Baltıktan kaçarak 
Jngillz filosuna iltihaka mu
\'aUak olmuşlardır. 

Almanyada demir 
kapılar toplanıyor 

Ilcrn, 7 (A.A.) - Almanya· 
da bahçe ve dekorasyon par. 
maklıkları, bavagazı fenerleri 
ve demir kapılar toplanmakta
dır. Kumaş katlyen yoktur. 
Dikiş ipliği satışı vesika ile de 
yasaktır. KöylUlerin demetle· 
rini kumaşla bağlamaları ya
saktır. 

Kazım Orbayın başarılan müsbet 
işlere dair mühim beyanafl 

General Orbay ve refikası Sirkeci istasyonunda 
(Yazısı 3 üncüde) 

işaretler: 

Bize bir maarif 
plônı lôzım 
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ı~ 1 
/şar~ \ ~~fi$ER~m 

Bize bir maarif 
phinı lazım 

ners ıaatlerı. mektep kJtap
I arı, programda istikrar :mes<>
lelerinl ihtiva eden sual ve oe~ 
\·a.pla.r vMilesiyle Cumhuriyet 
maarifinin şeması bir kere da._ 
tıa gözlerlmlzln önünde can
landı. 

Bu levhalar bir taraftan 
ı·uhlarımızı sevinçle ve ümitle 
doldururken beri taraftan da 
bizi sedndiren inkişafın bize 
tahmil ettiği zaruretleri de i .... 
Can sahiplerine ha.tıl'la.ttı. Un
gfin talebe ınl.ktarı bundan 15 
sene evvelin<' nazaran müthiş 
dlyebile<:eğlm bir yekuna ba.
llğ olmuştur. Meseli& orta talı. 
sil mekteplerinde 02.ı t1enesln
de O bin talebe varken bugün 
bunların mlktan 120 bini aş
mıştır. 

Buna mukabil ne tedris kad
t'Osu, ne de bina talebe ihtiya
cına göre temin edilebilmiştir. 

Memleketin bütçe şartları 
bizi ga7ct haklı .olarak ucuz 
ma.arlt vücuda ~ttrmeğe sev. 
ketmiştir. Ucuz ınaarlf siste
minden kurtulmak fmkAnını 

elde ettiğimiz gün şüphesiz 
sevincimiz, şevkimiz daha can· 
ır. daha derin ve daha büyük 
olacaktır. 

Maarif işinin bir parlamento 
meselesi olarak tetkikinde tu
tulan 101 efkarı uınumtyeyi 
tenvir edecek blr şekilde sona 
. ermJşttr. }'akat bence maarif 
m~closl her şeyden evvel bir 
kültür davasıdır. Bu kültür 
davaeını esaslarına irca ederek 
kül halinde halletmek iktiza 
eder. 

Bir medeniyetten ba.jka me. 
deıılJete geçen bir cem.Jyetb. 
Xilltftrün esltl bağlarmı kopa. 
rrp yeni bir hayata intibak et
mek latlyoru•. 

Ytlz eenec'J,lr biten blr BOnun, 
ve gelm.Jyen ba.,langıcın ort&
smdayuı. 

Umumi )dllttir hayatımızı. 

tamam.en kaplayan alua ka
t•anlıktan kurtulmak için tıo.tu. 
Iaeak en kestirme yol maarif 
meıelelerlnl umu seneleN 
tak.sim edilmiş ve millete UAn 
olunmuş bir plAna. göre hesap
lama.ktn". 

Çüııkil maarif meselesi her
kesin alakadar oldoğn hayatı 
bir meseledir. Uzun senelere 
t&blm edilmiş bir pl&n mev
cut olmaz.."a şik4yetler daima 
efk:An umomlyo üzerinde bu. 
lanık tesirler 7a.pacaktır. Ya.
pdan güzel Jşler, yapılamıya.n 
,·eyahut 7apılma.,ına henilıı im
kAn olmJfan lı,ler yüzünden 
müphem, mAnaau gÖlterllebl
lecekttr. Eler uzun 1enelcre 
taluhn edllmlf bir plln vttcu· 
cıa getiriline, bG plt.n hiç ol. 
JDU1a bulanık nda balık av· 
Jamak 1st11enlertn oltalarına 
lntaD teref Ye ba7af7etlıün ~ 
kılmuma ma.nl ola<:aktır. Çiia
lttl, maarif meeeleel glbl ehem· 
mJyetlJ bir dava O.Zerinde de. 
magoJtre, tabii mentaatlen 
yer vermemek lkttsa eder. 

Bun.un için ele ha.Jdld lhtl
J&çlar pllnnun hazırl&nmıf ol· 
ması lAzmıdır. Milli hilktime
tln t~ekldililndenberi en çok 
vekil değiştiren maaıiftır. 8&
nı7orum kl, bunun en büyük 
sebebi uzun senelere taksim 
edilmiş bir plAna. sahip olun. 
mamasıdır. 

Bu plAnı en iyi, en güzel ş~
kllde hazırl&pca'k mesleki ve 
fikrl yaaıflan ha.iz olan Hasan 
All Ytlceldir. 

SADRİ ERTEM 

Tunada nakliye 
ücretleri arttı 

Bu yüzden Macar va
purlan limanımıza 

gelemiyor 
Tunada nakliye ilcretleri fev. 

bUde arttığı için Macaristan ve 
difer Orta Avrupa meınleketle.. 
riyle yaptığımız ticari münase. 
betler ınütkülita maruz kalmağa 
bqlamı,tır. 

Bu yO:ıden bu yolla limanımı.. 
za ~ M..:aı- wpartıan da artık 
~etmeaMltedfr. Vaziyetin bil. 
hassa Alman ticaretine tesir ekte. 
celi tahmin olunuyor. 

Hukuk ilmini 
yayma kurumu 
konferansları 
20 Birincikanundan 

itibaren başlıyor 
Hukuk ilmini yayma kurumu, 

hukuk ilmini ileletmek maksadiy. 
le bir konferans serisi tertip et. 
miştir. 

Konferanslara yirmi Birindka. 
nundan itibaren başlanacaktır. 

Hazırlanan programa göre: 
23 Birincikanunda Rektör Ce. 

mil Bilsel (Tanzimat ve beynet. 
milel münasebetlerimize tesiri), 
6 ikincikanunda: Cumhuriyet 
Merkez Bankası Mali müşaviri 
Narruk Zeki Aral (Hukuki zavi. 
yeıden kiliring), 20 ikincikanun. 
da: Hukuk fakültesi profesörle
rinden Fahri (Cezaya ehliyetin 
rubjektif unsurları). 3 Şubatta 
hukuk fakliltesl profesörlerinden 
Mazhar Nedim (Türkiyede yeni 
ve ileri deniz hukuku ve yeni 
Türk deni zticareti ön layihasının 
ana hatları). 

1 7 Şubatta Profesör Şükrü Ba.. 
ban (Paranın mahiyeti), 2 Mart. 
ta Profesör Erçin: (Tica. 
ri şirketlerde iktısadi bakımdan 
devlet kontrolü). 

16 Martta Profesör Cahit U .. 
ğuzoğlu (Medeni hukukta vilayet 
müesseselerinin ehemmiyeti). 

30 Martta Profesör Şevket 
Mehmet Ali (Ticari ve sanayii 
hukukun tekAmUlU ve istikbali) .. 

13 Nisanda Profesör Krozat 
(Zamannnızda !devlet telakkileri. 
nin bazı görünü1 tarzları). 

27 Nisanda Profesör Sıddık Sa.. 
ıni (Müessese nazariyesi ve bu 
nazariyenin bazı Türk idare mü.. 
eaaeselerinin doğu~una ve inkip. 
fma tatbiki) konferansları verile. 
cektir. 

~o--

On bir ay içinde 

10,000 esnat 
ceza gördü 

Eminönü kaymakamlığı mınta.. 
kasında son yapılan teftişler neti. 
cesinde görülen sıhhi noksanlar
dan dolayı bazı dükkanların ka.. 
patrlmasına karar verilmişti. Bu 
karar ta.tbi kolunmuştur. 

Sirkecide Muradiye caddesinde 
Ahmet Karamanın oteli, Hilminin 
aşçı dük}canı, Beyautta Muhafa.. 
zacılar sokağında 29 numaralı. 
lokanta ve Bahçekapıda meşhur 
bir şekercinin imalathanesi üçer 
giln müddetle kapatılmışlardır. 
On bir ay zarfır.l:la Eminönü mın. 
takasında 10.000 esnaf cezalan
dırılmıştır. 

·-o-
Münakale Vekili 

Münakale Vekili Ali Çetlnkaya 
y.ı.kmda tehrimize ıelerek lngil.. 
tereye ıımarlanacak vapurlar ve 
infalr henü~ bitirilmlyen yolcu 
salonu işiyle meHul olacaktrr. 

Yolcu salonuna ait mefrü2at ve 
tesisat projeleri hazırlanmıgtrr. 
Cumartesi günü vekalete gönde. 
rilecektir. 

---<>--
Valinin bir tamimi 

Belediye riyaseti tarafından gu. 
be müdürlerine dün bir tamim 
gönderilmi,, vali ve belediye reisi 
Dr. Lutfi Kırdar çıkmadan evvel 
hiç bir müdürün· vazifesini terket. 
memesi bildirilmi§tir. 

-o-
Yabancı diller 

okulunda 
Yabancı idiller okulunun tale

bo saym geçen yıllata nazaran 
fazlalaşmıştır. Bu münasebetle 
yabancı diller okulu kur sayılan. 
nr arttırmıştır. A kurunu 39 a, 
B kurunu 20 a, C kurunu da 22 

Piyasada vaziyet 

Vali ihtikar komisyo
nuna rivaset etti 

' Vali ve Belediye Reisi Lt1tfi 
Kırdar mmtaka ticaret müdürlü.. 
ğüne giderek uzun müddet met
gul olmuş ve ihtikar komisyonu 
valinin reisliğinde toplanmı~. pL 
yasada bütün maddeler üzerinde 
devam eden ihtikir hareketleri 
tetkik edilmiştir. Komisyon sık 
sık toplanarak bu yolda tedbirler 
alacaktır. 

Gümrükteki Alman MaUan 
Çıkarılamıyor 

Gümrüklerde bulu.nan Alman 
manifatura eşyalarının ithaline 
maalesef imkan bulunamamıştır. 
Doyçe Oriyent Alman bankası 
müdürü Almanyaldaki mal aahip. 
!erinden konşmentolann Türk 
tüccarlarına verilmemesi için e -
mir aldığı, bu emir değişmedik
çe konşmentolan veremiyeceğini 
tbildirmişti. Zannedildifine göre, 
Almanlar bu malların paralarım: 
ne şekilde alacaklarını bilmedikle~ 
ri için paraların yerine maıtarm 
gümrüklerde kalmasını tercih et. 
mektedirler. 

Yalnız Mı.racatı men'i kararna
mesine göre bu mallan geri de 
çekemiyeceklerdir. 

Pamuk ihracatı 
Malum o]dutu üzere pamuk 

ihracatını hükumet bir kararname 
ile menetmişti. Fakat yakında 

bu men'i kararının kaldırılarak 
ihracatuı serbest bırakılacağı ve .. 
ya hususi müsaadeye tabi tutula. 
cağı temin edilmektedir. 

Bu haber dolayısiyle pamuk 
fiyatları normal haddinde duru. 
yor. 
Uç Günde 6 Milyon Kilo Tütün 

Dört gün evvel izmirde açılan 
tütün piyasasr çok hararetlidir. 
Müstahsiller ellerinde mevcut 
malları satmak için acele etme. 
mekte ve fiyatlar yüksek tutul. 
maktadır. Ticaret vekilinin: rad. 
yadaki beyanatı müstahsiller üze. 
rinde büyük bir memnuniyet u .. 
yandırmıştır. 

Evvelki akşama kadar yani üç 
gün içinde İzmirde 6 milyon kilo 
tütün satılmıştır. 

Balık Fiyatları Birdenbire 
Yükseldi 

Son günlerde 80 kuruştan 26 
~uruşa düıen toriklerin çifti dün 
birdenbire yükselmiş ve 100 ku. 
ru§a fırlamıştır. 

Bu ant yükselmenin sebebi ba. 
lık akınının durmasr ve az balık 
tutulmasıld.ır. 

Bir müddetten•beri gözükmiyen 
ecnebi balıkçı gemileri de dün 
limana gelerek yeniden mübayaa. 
ta ba~lamı~lardır. 

Beled~yede açllan imtihanda 
kazananlar belli oldu 

Bunlar hemen münhallere tayin edilecekler 
Beleldiyedeki münhallere alın.. J demir, V~detti.n Özgür, Zekli 

mak üzere bir müddet evvel imti- 1 Tane~, thvı Yurt,~ Ahmet Çağan, 
han açılmı§, lise mezunlarından ı İbralum Yulundag, Duhaf Za. 
281, orta mektep mezunların. man. 
dan da 127 kiti girmi§ti. imtihan Orta mokt~1' imtilıa.nında wa.. 
evrakının tetkiki bitmi~tir. Liııe nanlardan derhal tayinleri yapda
kısmmdan kazanall'lar tunlardır: çak olanlar ise şunlardır: 

Basri Tulun, Haluk Oray, Fe. Naci öndersev, Emir Baran, 
rudun Kurtkaya, Fikret Tunçer, Mitat Göktan, Muzaffer Devli, 
Galip Evrim, Hidayet Enğin, Mustafa Davaz, Hasan Karabu. 
Remzi Bucak, Nevzat Aksoy, A. dak, Rept Han:nandaroğlu, Zühtü 
dil Kilretli, Emin Çağlar, Cemile Alpar, Süleyman Özkan, Celi§ 
Suna, iffet Devrin, Vahit ince. Erk, Muammer Erkut, Abdurrah. 
Yaşar Horasan, Cemil Hasayar, man Doyuntaner, Halit Bozku§, 
Mehmet Köseoğlu, Kemal Galip, Sami Erkin, Firdes Balibey, Nu. 
Umran Işrndağ, Alllettin Özçelik, rettin Arselen, Necati Sani. 
Rahmi Bedestenci, Mehmet Ma.. 
saracı, Mehmet Türkten, Fasih ilerde açılacak münhallere ta.. 
inal, Attf Zeki Bilgiseven. yin edilmek iizcre ayrılanlar da 

Bunlar derhal tayin olunacak. ıunlardır: 
tardır. Bunlaıidan başka on ki§i Mitat, Adil Erdönmez, Remzi 
de ileride açılacak münhallere ta. Toklu, Hikmet Korumuı, Cahit 
yin edilmek Uzere ayrılmıtlardır: AkçelikJi, Nadide Handan, Sait 

Ömer Polat, Oğuz ttreten, Saylan, Salihe Demirel, Yusuf 
YünılU Macit Okan·, Aliye Tek. Ertul. 

Almanların gönderdiği 
heyeti • 

san ayı 
Eski Çekoslovakyamn tanınmış bankacılanndan M. Vebr ile 
başlıca demir ve makine sanayii grupları mümessili fabrikatör 
M. Fürst'tten mürekkep bir heyet şehrimize gelmiıtir. Heyet Sir .. 
keci garında, mali ve iktisadi müeaaeaelere mcnaup bir çok it ada~ 
mı tarafından karşılanmıştır. He yetin eelltl piyaaamua bUyllk bir 
tesir yapacak, alım ve eatım itleriyle alikadardır, Almanlar heni.iz 
bizimle ticaret mukaveleti yapmamıı olmakla beraıbet eski Çe
koslovakya ile Türkiye arasındaki K.lerin-g anla1m11ınm devam et. 
mekte olmasırıldan iıtifadeyle piyaaamııa demir malıemo ihraç et· 
mek ve mukabilinde ne bulurlarsa almak Uz.ete bu heyeti gönder· 
mi~lerdir. Anlatma 940 yılı mayııı sonuna kadar devam edeceğin. 
den Çek heyetinin burada yapacağı temaslarına ehemmiyet verili· 
yor ve büyük işler yapılacağı umuluyor. ?•ha evvel eelen Ç~k 
rejisi mümessilleri piyasamızdan yarım nulyon kilo kadar tiltün 
satın alarak Prağa dönmüşlerdir. 

Vunanistanın 
Ankara elçisi 
Dün Atinadan döndü 
İki hafta kadar evvel memleke .. 

tine giden Yunanistanın Ankara 
elcisi M. Rafael ve ailesi dünkü 
K~nsvansiyonel ile şehrimize gel. 
mişlerdir. Elçi, seyahati hakkın. 
da şunları söylemiştir: 

''- Atinaya mezunen gitmiş. 
tim. Kral ve Başvekil tarafından 
kabul edilişimin fevkaladeliği 
yoktur. On beş gündür yoldayım, 
bu münasebetle Bulgaristanm iş. 
tirakiyle yeni bir Balkan birliği 
kurulacağından haberim yok. Bu 
akam Ankaraya gidiyorum." 

--o--

Lodos fırtınası 
Bir romörkör battı; 
bazı kazalar oldu 

Evvelki gece sabaha karşı bir. 
denbire lodos fırtınası çıkmış, li. 
manda bazı kazalar olmuştur. 
Boğazdan limana gelen Şem.. 

ıettin isminlde birine ait 10 ton. 
hık Nimet Havva motörü Salıpa.. 
zan açıklarında sulara kapılmış, 
şamandıraya çarpmıştır. Müsade. 
me esnasında motör delinmiş, 
kaptan baştankara etmek istediy. 
se de buna muvaffak olamıyarak 
batmıştır. 

Nüfusça bir zayiat yoktur. 
Bundan başka Akdenizden Ka. 

radenize transit geçen Yunan 
bandıralı Stalisa vapurunun Kız. 
kul~i önlerim:Ie makinesi kırıl. 
mış, vapur sularla sürüklenmeğe 
başlamıştır, Kaptan limandan 
düldükle imdat istemiş, gelen ro. 
morkörlerle vapur Selimiye açık.. 
larında demirleyebilmi9tir. 

Dün sabah Köprü de açılama. 
mıştrr. 

Hazinedar Çiftliği civa· 
rı istimlak ediliyor 

Bakrrköyde İncirli ve Hazine.. 
dar çiftliil civarında 6240 metre 
nıurabbaı arazinin Bakırköye ve. 
rilecek t erkos suyu deposu yapıL 
tnak tiıere belediyece lüzum is.. 
timlakine karar verilmi~tir. 

Bundan ba§ka Paşa.bahçe • Bey 
koz yolunda birkaç bina ile Ka. 
srmpaşalda Yahyakahya mahalle. 
sinde Karanlrkçeşme çıkmazının 
açılması için de dört evin iatim.. 
Jakine karar verilmiştir. 

--o--

Yeniden 350 lamba 
takılıyor 

Henüz takılmamı§ olan 350 
ıambadan dokuz tanoe Büyükdere. 
ye, dört tane Topkapıya, 8 tane 
Eren.köy civ~rmdaki aokaklara 
takılmasına karar verilmiştir. 

--<>--
Eminönü Halkevinde bu 

akşamki toplantı 
Profesör Fuad Köprülüye Sor. 

bon üniversitesi tarafından fahri 
doktorluk ünvanı verildiğini yaz. 
mıştık. Üstadın şerefine bu mü. 
nasebetle Eminönü Halkevi sa.. 
lonunda bugün saat 17.30 da bir 
ç.ay ~yafeti verilecektir. _,__ 
Binbirdirek Yeşil eaha 

oluyor 
Türbedeki Binbirdirek mahıe. 

ninin üstU belediyece yeşil eaha 
halin-e getirilecektir. Buraya di. 
kllecek ağaçlar bir heyet tarafın. 
dan tesbit olunacaktır. Müzeler 
idaresi, belediyenin bu teşebbüsü. 
ne muvafakat etmiştir. 

-0-

Şehir mütehassısı Kara
büke gidiyor 

Tahrikata 
kapılmama~., 
Yazan: Hikmet Miitd 

T ORKtYE Cumhuriye~.~t. 
. W-' buatı, milli gayede ıt "tı-ı 

verdiği en kuvvetli ~ 
dünya politikaıımrn aon aldıll: 
killer karşısında bir meziye~,ı.. 
ha kazanmıt bulunuyorlar: 
rikata kapılmamak! ; .. 

Dünya iılerinin maıfaatl~ • 
tinat eden ve bu menfaatleriJldl~ 
la tahakkukunu gösteren td
bir takım husuıi yollarla ç.aJı dit• 
dağını da meydana ko~ta .-S 
Bir taraftan bir mücadele de. ti
ededurııwı, bu mücadeleaiıı ~ 
kamet ve aira,et dairesini ., 
tirip genişletecek propagaııb ~ 
tahrikat baıhyor; yahut ~ ecı;. 
imkanların ne tarzda realizıe i•· 
lebileceğini anlamak isteyen 
kandiller... _.J. 

Bunun için tatbik edilcııP ___...... 
ler, b.sit olmakla beralter Y~ 
zarda anlatdamaz. Bir ~,. 
tin en hassaı nokt.aa~ etuia.. 
denler. o noktada UY~. 
n küçük bir hareketle büyiik _!""ıd 
ler öğrenmq olurlar. Bir y.--, 
havadis ortaya atılır; onun t~ 
bi bir şey ifade eder. _ • _:-W• 

Ve bazı havadisler, tabJIU""~ 
de vardır ki bir hakikate is fit!_ 
eder. Bunun tahkiki için, :...111 
"yalanla tahrike çalı§m&k" 1;. 
tutubnuıtur ... Şöyle ki: O ha,...C 
Öis veya tahmin, akıllara Jd ot• 
verecek büyiikliikte ilin ol~.ti
N eticedo kartı taraf, haJrikab 1 

raEa mecbur b~··· . f"' 
Doğrudan dıogruya tahrik fj1dtı 

liyeti de böyledir. Bir takoıı tsld'• 
telkin, mütalea oltalan • "' 
Bunlara yakalanan m)dclar, ,.--
kadar çok çırpınır, ne kadar 
la su sıçratırsa. "tahrikib ~ 
lar'' 1D dikkat kulakJarmıda ~~ 
nacak akisler. o ni$bette ~ 
olur. ,,.. 

Hele bu an.da, §U veya bll .._ 
rafa kartı hakiki bir pleyaıı _.., 
cut bulursa, tahrikatçılana ,..... 
Jad8ı ~bası) ol~f ::;-azan omme geçenuy 
badiıelere de yol açmıı bul~ 
)ar. ..ti' 

Bunlar, ~min~i asrda ~ _.. 
fitnesile tatbik edılen bqeri r• 
lanetlerden bir kaçıdır... ., 

Son ;ıammılarda fU v~W. 
membalardan çıkıp aelen ~ 
fikirler ve mütalealar da 1~, ıeytanetin fitnesidir. Fakat ;.Jıl 
kiye Cumhuriyeti Matbuatı, "11!' 
gayede ittirakin verdiği en_ -;:a.11 
vetli tetanüt ve en salim i~,, 
hu hilenin ıımnıt vakıf,..,..~.:&, 
Bütün diğer refiklerimim ~ 
ğı ve ileri sürdüğü gibi ~ 
ta kapılıp ellerimizi kollarrJIP" 
çırpnııyacaiız.. .. Jtıı 

Esasen .öyliyeceğinıW .af 1'°' 
miı ve değişmek bilmiyecek ~ 
lumuzu kudret ve celidetle ::JAt 
tinniı bulunuyoruz... O ~ 
bekliyoru:ı. _,,,,,,,,,,,; 

• 
Belediye hukuk qletl 

müdür muavini 
01 

Belediye hukuk işleri ııs~ 
muavini Eşref Payaa~~~~1 11 
derecesi yü:kscltilmi'f, m~~' 
vukatlıklara Abdullah Göz, 'ff.' 
fik Tank Daruşmend, Ayte 
dan tayin edilmişlerdit. _/ 

!!!mi yıl evvelki~ 
8. 12. 919 

DOGON GONO Yil\.ILAN lJ~~uıı 
Evvelki gün Fıılibte Ak~eınseıı>ıJfı 

mahallesinde garip bir vaka ol .ıı~ 
Manastırlı Rağıp Alfa isminde "ı(' 
hali yerinde bir adamın oğlu~U tıl' 
lcndirmek için içinde büyü1'bt'p 
düğiin yaptığı 200 senelik 8 

bir bina bi rdenbire yıkılmıştır~ 
Kadın erkcJ.; elli ki~i yaraıanşJJr• 

ya ralılar tedavi altına aiınP11 

dır. ./ 

ye ~ı::=~~r;lar ihtiyaca kafi Çocukları barındırma odaları ~ 
gelmediği takdh:'Cie A kuruna 10 ,c. 

Şehir mütehassısı Prost Emin. 
önU ve civarının projesini son de. 
fa olarak tetkik etmektedir. Mü. 
tehıı.1111 yann Karabüke gMe~k. 
çarıa.mba günü dönecektir. Gel. 
dikten sonra tetkiklerine devam 
edecektir. 

-------~ 

kur daha ilave edilmeıi için teg. İlkokullarda okuyan işçi ~uklaruu okulun tatil ve fabrikaların :; 

kilat yapılmaktadır. iş saatine kadar meşgutetmek ~re her yıl kurula.n barındırma. od~- Gümrüklere yeniden ~ ' . .,.,,ı 
Okulun 'bu yılki talimatname. lan bu vri da a"tlacaktır. l <( 26 şevvaı :t.7 :ıe 

d ğ. ·· d .,. " memur a ınıyor ııt slndeki e ııımeye gore evam İstanbul Maarif ?dUdUrlUğU bu husuıta yapmaya bqladığı tetkik· ~ Kasım aı ıcasttı' ' ~ 
mecburiyeti kaldmlmıttır. Bir d ı K Gümrüğe yeniden memur al. ~ 
haftalık ders saati miktarı da üçe lerinin neticesini almıştır. Bu tetkiklere göre, geçen ere Yl 1 u~ mak Uzere ayın 14 üncü günü sa. a:;ııı11 1 
indirilmiştir. paşa, Beyoğlu ve Fatih kazalarında üç yerde açılan barmdırma oda a- at 14 de İstanbul, İzmir, Mersin, Vukıllcr Vasaıı Ezani vasati 

Tıp Fakültesi Profe- rı bu yıl sekize çıkarılacaktır. Yeni odalar mevcut oda yerlerinden ha§- Gaziantep, Urfa, Kars, Trabzon, Güneı 
7 11 2 30 7 

1! t ~! 
So .. rler:. Meclisi ka fa.brika ve imallthanenin fazla bulunduğu ıerntlerde teııiıı edile. Somsun ve Ankarada müsabaka 

06 
1 ;<' 

ce~tir. Yerlerini tesblt etmek üzere mUfetti§lerden bir heyet çal?§· imtihanları yapılacaktır. Oüle 12 06 7 25 12 g j1 
Tıb fakültesinin muhtelif ihti. Ankaradaki imtihan gümrük ve /kirıdi 14 28 9 47 1~ %8 ! ,O 

yaçlarını teıbit etmek ve dişçi o. maktadır. inhisarlar vekaletinde, di~erleri ~ık1am 16 41 12 00 16 41 1 
3
8 

kulu profesör ve doçentlerinin Odalarda kalacak talebeler, öğretmenlerin nezareti altında ders ,ehirlerin gümrük başmüdürlük- l'alsı 18 19 t 38 18 19 1 ~I 
maa§larmı arttırmak hususunda hazrrlıyacakları gibi, programa göre terblyevf oyunlar tertip edilecek !erinde olacaktır. imsak 5 27 12 46 5 27 ~ 
hazırlanacak layiha için tıb fakül~ ve musiki dersleri öğretilecektir, Talebeler odalnra sabah saat yedide İmtihanda kazananlar memur = -
tcti profeı8rler meclisi bugün bir alınacaklar, ılqamlan 19,SO • 20 ye kadar kalacaklardır. narnzeti olarak alınacaklardrr. 
toP.lantıY.aJ>.!~calc~h~r~. ~~~~_!__!~~~~~::~:!:!:::;:..:::..!::::...::::::..:=::=:.:::.=.:.:..._~~~---!~~~~~:::....:~:.::::::..:::::.:.=:::.::...~~~~~~~~~~~~~ 



ondradaki askeri 
heyetimiz döndü 
tını Orbayın 
i~lere dair 

başarılan müsbet 
mühim beyanatı 

\ttk. "":- Jngiliz ve Fransız 
ltıaaııe memleketimiz Jçln 
~tak askeri malzeme mil
\' ı hususunda ~erek Lon
e gerekse Pariste iki ayı 
~aviz bir zamandanberi 
tı ll'lUzakerelcrde bulunan 

I{ llıiz başlarında Orgene
tb.ırn Orbay Ye refikası 
01

11 halde tilin sabahki 
t 1°n. Eksıır<'siyle şehrimi. 

t llıışıcrdlr. Hu arada he
llıie.kil cdenl<'rdl.'n Albay 
'l' Ataç, Din başı Hemzi Al
tı ayyare "fUzbaşısı En\'er 
"fil, Kurmay Yüzbaşı Or
C Urkkan da bulunmakta
' Cneraı Sirkecide aile cf. 
~le diğer birçok askerI ve 

dostları tarafından kar
~ış ve seyahati etrafında 
81Jc konuşan bir arkada
a Şuıııarı söylemiştir: 
kSeyahatlmlz çok iyi geçti. 
~ l<'ransad:ı , ı;erek lııgll-

1-! fc\'knlı'\de dostluk teza
kı \·e samimiyetle karşı. 
1 

iyJ kabul gösterdiler. 
~da , Tlirl\ milletine kar
tdfklerl sevgiyi her fır-
~Zhar t'llil<'r. Bu yolcu· 

unutulmaz dostluk in· 
tiyle difoUyorum. 

~ C>ttiğ-iıniz ncli<"eler hak. 
U hlll,(ıme l<' izahat \'N· 
~eı·c yarııı akşam Anka
t•Jıyoru1.. Reyahatimizin 

krlı Nrafında gazetelerin 
1 ·•rıııa ilfn-e edecek bir 

~ktur. Lonılrada, sadece 
1 rnaızcmc mubayaası iş· 

1 bunlara ait iktısadi hu· 
il ıııcı.sul olduk. Alac ağı. 
llıalzrmclerin miktarını 
f'ttık '<' cinslerini sec-

tik, işimizi bitirdik. Müzakcrc
Jer tam bir anlaşma ile ıwticc
lcnmlştir. J lazırlaııan mukave
leyi imzalndık . FraıısızlarJn da 
ayni şekilde bir anlaşma yap. 
tık. J<Jlde ettiğimiz neticeler. 
den nıc•ııııı111111z .. 

l nı;iliz \"0 Fransızlıı rla 'l'ii ı·
kiye arasında yaııılaıı karşı
lıklı yardım anlaşmaları lıize 
karşı sevgiyi son dercC'e arttır· 
mış ve müzakereleri daha zl. 
yade kolaylaştırmıştır. l\lllza
kerelel'in siyasi, iktısadl ve 
mali kısımlariyle harit'iyc 
umumi katibi Numan Mene. 
mencio~lu riyasetindl'ki heyet 
mt'şguldUr. 

Parist<' Numan 1\lt'ııcıncnci· 
oğlu ile bu hususta görliştilm. 
Bu heycl temaslarına munıf· 

fakiyctln d<',·nm ediyor. Bir 
hafta on gline karlar iş l erini 
i k mal ederek memleketimize 
diiıımcsi ınuhtcınclclir. Şimdi. 
llk A\'l'upaya gitmekliğim 

mevzuubahis değildir. Loncira 
ve Paristc tanıamile harıı vazi
yeti vardır. Her ihtimale kar. 
şı tedbirler alınmıştır. Gecele· 
ri her taraf zifiri karanlık için· 
dedir. 

Mnaıııa filı gerek l ııg-llizlcr, 
gerek l•'ransızlar sakin bir hal. 
dedirler. Harbin cereyanına 
dair gazetelerin yazdıkların· 
dan fazla malümalım yoktur. 

Jn~iliz ve l•'rnıısız hUkumcl 
adamları tcmnslarıınız esna
sında Türk ordusıma hcsledik. 
lcri it imat. ve takdirleri hay
ranlık ve hararetle Had<' et
mişler ve askerlerimizin yll k· 
sek ınuharipliğini eskideııberi 
bildiklcl'ini söylemişlerdir.,. 

~tler Cemiyeti top- ' Milli Şef mebusları ye-
tısına Necmeddin meğe alıkoydu 
Sadak gidiyor Ankara, 7 ( Hıısıı.'>i) - ::\lilli 
~ru • Şef İnönü evvelki gün hükümet 

. • 7 (llıısıtsı) - Millet. erklnile Meclis azalarmdan bir 
tnıyeti~in bu ayın on bi. kısmını yemeğe davet etmişti. 
~~?acagı toplantıda m;m- Bu akşamki yemeğe de 40 ka. 
zı Sıvas ~ebusu N~c- dar mebus davet olunmuştur. 

~i Sadak temsıl edeccktır. Haftada iki g-ün bu şekildeki 
~{arın akşa~ İstanbul. davetlerin devam edeceği söy. 

ket cdecektır. Ienmektedir. 
--o--

' Vekiller i Heyeti 
toplandı 

~ra, "/ ( A.A.) - lcra ve. 
~lt~eyeti bugün saat 16 da. 

alette toplanmıştır. 

-o--
~nkara hukuku 

dekanlığı t!l• "/ (Hususi) - Hukuk 
lla 1 profesörleri bugün 
~ak dekanlığa ceza pro. 
0 aha Kantarı yeniden 

elerdir. Seçim esnasında 
Vekili Fethi Okyar da. 
U§tur. 

·-o--
tte mıntakaıına 
~ )•ğmur yağdı 

!"ı 7 (A.A.) - iki gUn'i İzmire Ege bölgesine 
, tlıur düşmektedir. Yağ. ara sıra şiddetli sağnak· 

•ni almıştır. 

-o-

Ecnebi mekteplerin ka
zanç vergileri 

Ankara, 7· (Hususi) - Mali. 
ye Vekaleti ecnebi mekteplerin 
vergi muafiyeti hakkında alaka. 
darlara gönderdiği bir tamim. 
de mezkur mekteplerin 1932 ma. 
1i yılından 1937 mali yılı sonu. 
na kadar senelere ait olarak he. 
nüz tahakkuk ettirilmemiş olan 
vergileri varsa tahakkuk ettiril. 
memesi ve tahakkuk ettirilmiş 
olan vergileri varsa usulen ka. 
yıtlarınm terkini cihetine gi. 
dilmesi ve bunlardan tahsil edil. 
miş olanların mekten idareleri. 
ne red ve aidesi esbabının temi. 
nini istemiştir. 

--o--
Bat vekil Ticaret Vekili 

ile görüştü 
Ankara i (llıamsi) - Başve. 

kil Refik Saydam bugün öğle 
üzeri Ticaret Vekili ile bir saat. 
ten fazla süren bir görüşme yap. 
mıştır. ....... ___________________________ , 

B~;·s;;,;~;~k _I 
~~to.ratı dünkü sayımızda) 
dulltıuz kalmış insan boş. 

bi~ l'~u. Kemikleri bomboş. 
te~~ bir boşluk içinde bir 
~er duyuyordu. Ve bir 
~tler veriyordu ama hiç 

it ı bu emirlere itaat et. 
'-~ı gibi idi. Elini kaldır. 
~ llıdan geçiyordu. Kal • 

01"du. Acaba, hakikaten 
di 1Yacak bir halde mi. 

-~~le~Ordu. Halbuki az bir 
~lt-ı kolunu gayet kolaylık. 

~rdu. Bir cigar& ya • 
)adı:vordu. Diline acı bir 
ı ?ışıyordu. Tam bir pa. 

lı~rı~{! gibiydi. Kalbi bil. 
etıle çarpıyordu. Söğüt 
1 görüY.ordu. Taze bir 

Odaya küçük bir kız, girip so. 
hasmı yaktı. 

- Işığı yakma dedi... 

Kız çıkıp gitti. Aşağıda akra. 
baları, misafirler vardı. Sesler 
geliyordu. Dışarıda belediye fe. 
nerleri yanmıştı. Büyük çınar • 
1ar hışıldıyor, kargalar, işten 
dönen insanlar gibi küme küme 
gürültülü geliyorlardı. Uzun u. 
zun konuşuyorlardı. Söviişüyor. 
Jardı. Boylu boyunca hareketsiz 
uzanmıştı. 

Gözlerini kapadı. Biraz sonra 
kalbi belki yine dakikada (100) 
atıyordu ama o duymuvordu. 
Hayat yine o bati ve aktığı bel. 
li olmıyan halini almı~tı. Bo • 
zuk bir aaa.t gibi koşmuyordu. 

Yugoslav sporcu
ları dün geldi 

lstanbulda muhtelif Ankara ve 
maçlar yapılacak 

Sporcular Kral Aleksandr' ın mezarından 
A1atürkün kabrine toprak getı rd ıl e r 

Ankara ve İstanbulda başlıca 
spor klüpkrimizlc maç yapmak 
üzere çağırılmış olan Yugoslav. 
ya futbol takımı dünkü konvan. 
siyonel trenile şehrimi7..e gelmiş 
ve hararetli tezahürlerle karşı. 
lanmıştır. 

17 sporcudan mürekkep olan 
misafir Yugoslavyalı sporcula. 
ra Galatasara v klübü namına 
bir buket verilmiş ve klüpten 
Adnan bir nutuk söyliyerek ya. 
pılan da\'ete icabet eden dost 
memleket takımını selamlamış. 
ve kendilerine muvaffakıyetler 
temennı etmiştir. 

Kafile şefi M. Çuriç. teşe.k. 
kürlerle mukabele t'tmiş ve 
Türk • Yugoslav dostluğundan 
hararetle bahsederek evvelden 
tanıdıkları Galatasaray klübile 
maç yapmak imkanını· bulduk • 
!arı icin memnun olduklarını, 
memleketimizde yapacakları 
maçlan kazanmak için bütün 
gayretlerile çalışacaklarını ifa. 
de etmiştir. 

Bunu müteakip Yugoslav fuL 
bolcüleri "ya~asın Türkiye! .. di. 
ye bağırarak dostluk tezahür
leri yapmışlardır. 

Kafile şefi bir muharririmize 
§unları söylemiştir: 

- Takımımız Bclgradın ikin. 
ci klübüdür. Gelenler arasında 
beynelmilel maçlara iştirak et. 
miş sporcularımızdan Lovi<;, 
Ancelkovi('.. Perliç. Peroviç, E. 
saviç ,·ardır. Şimdiden bizim L 
çin kazanmak imkanı olup ol. 
rnadığmı kestirmek imkansız. 
dır. Çünkü top her zaman yu. 
varlanır! .. 

Maamafih, h<'r halde ümit. 
siz değiliz! .. İlk macı Demir. 
sporla yapmak ti7.ere yarın An. 
karava gidiyoruz ... 

Kafile. Tokatlıyan otelinde. 
dir. Kafile reisi. bir tazim ese. 
ri olarak Ankarada Ebedi Şefi. 
miz Atatürkün muvakkat kabri. 
ne koymak üzere Yugoslavya. 
nın müteveffa Kralı Aleksan. 
drın mezarının bulundu~u yer. 
den bir kutu toorak getirmiştir. 

Yugoslavya takımı. Ankara. 

da ikinci nlaçı Ankn~nücüyle 
yapacaktır. Ankara valisi tara. 
fından şereflerine bir ziyafet 
verilecektir. 

Pa7.artesi günü şehrimize dö. 
necekler ve burada ilk maçları. 
nı çarşamba ~nü Pera veya 
Şişli klüplerile yapacaklardır. 

Burada ikinci maç cumartesi 
günü Galatasarayla, uçuncü 
maç pazar günü Fencrbahçe ta. 
kımı ile olacaktır. 

Misafir futbolciiler pazartesi 
g-ünii memleketlerine dönecek. 
lcrdir. 

Kafile şefi. Belgrat valisin. 
den Jstanbul valisi ,.e belediye 
reisi Liıtfi Kırdara bir davet 
mektubu da getirmiştir. 

J<lüplerimiz de Yugoslavyaya 
çağırılacaklardır. 

Mektepli ter 
arasında 

Bu haftaki futbol ve 
voleybol maçları 

İstanbul mektepleri futbol. 
voleybol ve kır koşuları lik he. 
yetleri ba.c;kanlığından: 

9-12-1939 cumartesi günü 
yapılacak futbol maçları: 

T<ıl.:.<Nm Stadı: 
Saha komiseri Ziya Koplu. 
Yüca f'lkü - Ticaret saat 

ı:3,:m. hakem Eşref :'\1utlu, 
Hayrjye - Darüşşafa.ka saat 

14.40, hakem Ahmet Adem . 
Şer,fJ/ Sta'1ı : 

Saha komiseri İhsan Varas. 
!stiklal - Kabataş saat 13,30 

hakem Gc1.en. 
Haydarnaşa - Şişli Terakki 

14.40. hakem İzzet .Muhittin. 
9-12-19:~9 cumartesi günü 

yapılacak voleybol maçları: Be. 
yoğlu halkevi salonunda. 

Saha komiseri Ferhat Acar. 
kan. 

Galatasaray - Pcrtevniyal 
saat n.:JO hakem Naili Moran. 

Işık - Erkek muallim mekte. 
bi ı1aat 14 hakem Naili Moran. 

lkinCİ küme lik maçları Taksim - Boğaziçi saat 14,30 
hakem Naili Moran. 

lstanbul bölgesi futbol ajan- Ticaret - İstanbul erkek li. 
lığından: sesi saat 15, hakem Naili !\lo. 

Bakırkö11 Stadı: ran. 
Rumelihisar - Doğuspor sa. 10-12-1939 pazar günü ya. 

at 12.30. hakem Rıfkı Aksay, pılacak kır koşusu snat onda 
İstiklal - Feriköy saat 14,30, başlıvacak olan mektepler arası 

hakem Eşref Mutlu, kır koşusuna aşağıda isimleri 
Şeref Stadı: vazıh mektepler en az on kişi. 
Anadoluhisar - Karag-iimriik lik bir takımla iştirak edecek ve 

saat 10,30. hakem Şazi Tezcon. her mekten tam saat dokuzda 
yan hakemleri Fikret Kayral. toplanma veri olan <:;isli 42 inci 
Ziya Kuyumlu, ilk mektebe gelmiş olacaktır. 

Anadolu - Feneryılmaz saat lsL Erkek :\1. mektebi, Bo. 
12,:30, hakem Refik Top, yan ğaziçi lisesi, Darüşşnfakn. Ga. 
hakemleri Halit Uzer, Neşet latasaray. Haydarpaşa. Hayri. 
Şarman. ye, İstanbul erkek lisesi. İstik. 

Şiı:ıli - Kale saat 14.:30 ha. lal, !sık. Kabatas. Pertevnival. 
kem Necdet Gezen. van hakem. Sişli Terakki. Taksim. Ticaret, 
)eri Halit Uzer, Fahrettin So. Vefa. Yüca flkü liseleri ve böL 
mer. • ge sanat okulu. 

Bir tiyatro içinde değil. bir ha. 
yat içinde idi. 

İçeriye müsaade var mı? diye 
girdi. Elektrik düğmesini çevir. 
di. 

- Merhaba, dedi. 
Cebinden bir kö~'lü paketini 

çıkardı. Beraberce vaktılar. Bu 
akrabalarından birisidir. Zayıf 
narin bir adamdır. Ta uzak köy. 
lcrin birinde muallimdir. 

Karanlıkta neler a nlattı. Bir 
çok söı.ler söyledi. Köylülerden 
kapma biraz yapmacık bir safi. 
yetlc konuşuyordu. Bütün söz. 
lerinin şurası iyice hatırında 
"karıyı buraya göndermiştim. 
Gece eve giremedim.Kadınsız ev 
de baJ}ka garip mahluklar gezi. 
yor, vallahi geziyor. Kim bilir 
belki de bunlar cinler ... ~e bili. 
riz değil mi? Hepsinin evham 
oldu~ımu biliyorum. Bilivorum 
ama karşımda işleyen bozuk sa. 
at, Kocaeli kilimleri, duvarda 
asılı pat pat mısırlar ve yuka • 
rıki buz gibi sofaya serilmiş, iki 
yorganlı yatağım ... 

Evden naaıl çıktığımı ve ::ıolu. 

ğu ışık sızan bir ağılda nasıl al. 
dı~ımı bilmiyorum. 

Dört c;obandılar. İkisi uyu . 
yordu. Bunlar belki onar yaşın. 
da köyde "bekar .. tabir ettikleri 
cinsten yavrulardı. 

Bunlar nereden geldikleri, na. 
sıl geldikleri, evi neden bırak. 
tıkları meçhul çocuklardır. Ko. 
nuşmazlar, bir sene gülmezler 
ve ağlamazlar. Sonra yavaş ya. 
vaş herkese ahsır. Ve valan 
gerçek bin bir maskara hlkiı.ye 
uydururlar. Sonra günün birin. 
de yine en küçük şevden dilleri 
kilitlenir, gözleri bulanır. Köyü, 
ağayı. sığırı bırakın ~iderler. 
Bir daha da gelmezler. Bazıları 
da sı~ır cobanlı~ın ı bir türlU bı. 
rakmaz, alıştığını bir türlii ter. 
kedemez. köyde büyür, ihtiyar • 
lar, ölilrler. Bunlar ekseriya ü. 
vey ana elindC'n kaçmış sakin 
çocuklardır. Ötekilerin hakiki 
bir hikayesi yoktur. Relki de iç. 
!erinden gelen bir çekilip gitme, 
bir oturamama hastalığına miip 
teladırlar. Uyuyamıyanlar İS<' 
öteki cinsten bu köyde ihtiyar. 
lamaya namzet orta ya-slı adam. 
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IGörüp düşündükçe 

Köstence limanında 
bekleyen göçmenler 

"Biikr(•o;.,. ((' çıknıı '•('ııh<'•"•ııl .. ga:ıwtt•si, 'J'iirk uıu· 
hıu·ıı·lnı·ından hnh-.(•<h-n hir hnh<'r ntzmıs. 

"l'nhersul,, a ı.:,ıiı·c hu ~·ıl ı :oı;ınııyatİaıı l)ohı·m·nlı İi<.: 
hin Tiirk nilC'-.İ 1a';'lllllll~. l<'nkat iiç yiiz l' \ Iİk son knfHc 
'1111111·-.ıızhık yiiziirıdcıı liü~tcrı(·c limnııııı<ln Jl<'l'i':'nıı hir 
halılc hflli't hekllyormu':'. Uı·nyı hıııı,iinlf•rd(• kar dtt hn .. mı':' 
'c ~iıçııı<'ııl('ı·in 'aziyet i ağlaıın<·a k im le gel ıııi':'. 

istnııhıı ldn .. oııhnhnr hnHtl:trı dh <'l<'ıılr, ılık, hnttı1 
~u·nk dt• ııih•(·ck riizı.:ilrlnı· f's<'rk<'n, knıı knı·ılı·~lr.l'imlzin, 
knr t İ (Iİl ('l'i altırula k orkunç ~iinlcl' gf'çiı·ı likleri hclki ko
l ;ıy kolay zihim• .-.ı~maz. Fnknt ne ya:t.ık, ki hu i~, Celil· 
k<'lli hir gcn;t•klir. 

~\nınntnna kın ıı•:anak it;iıı, fı~kırtlıklnrı toprnklnr. 
dan kopnı·ıtk, C \ ' dnğıtnl'nk, mal, ıniilk, haha ocnğı bırn
knı·nk ko':'ırnlnr hııgıın kıır altııuln 'c hir limanın tnşlnı·ı 
ii-.tiiıuh• ) at ıpıı'. 

,\ yni gazete, ('~f'I' lııl\ıılnr fena giıh'ı·se hu nt·ı heklc· 
)·i::;in hiit iin kı ::; ~ii rmc!'i ihtimnli olduğunu dn ilth o 
t•dlyorm ıı':'. 

Gi>ç ıucn İ';'İ. hir hcsnp, :r.nmnn \C iınkilll Jlll'sele~i dc
~il ınlılir'.' .'.\"a -. ıl oluyor (L'l hiitiin hir bnhnr, k0<·n hir )llZ, 

hattı\ hayli ı-iirekli bir J,tiiz mevsimi ho':'u ho':'ıına geçirili· 
yoı· ıln, ı nııı kı':' riizgı1ı·ln rıııın pat ladıj:";ı, fırt mnlaı·ın de. 
nizh•ı·i kmlıı rttuğu, kar tipilerin in geçit lcrc kilit 'urduğıı 
giiıılerdc mııhıt('ll'l nrı 11 tfü;oınmnı<rnn hnşlnııı~oı· ·: 

Buıın kimin aklı erer·: J\:a~ yıl \ar ki, ıııuhilknkıı 
nu•rkeze cloj}.ı·ıı kard<'':' akınları Jrnı'':'Jsıııdnrız. "Huııwlii 
ı-;n ı·k i,, d(•Jl , "Jinrıulnğ,, ('t(•k l C'ı·iııılcıı , eski Sıı·Lıistnıu.lnıı, 
Yunnn hmlııt l nrııı d.ıtn hlıılcr('c kıtfilc iikiiliiı• geltli. 

O ınanlı idarc-.lııi n bozuk makinesi, bunları Jı\yık ol
ı l uk lnrı ı;-ekildc knr':' ı laynınarnı':'h. ~·irtt;I) i t;ohnn, ı;ohnnı 
ınncl<'IH'İ yapını';'. tiit iiııC'iiyii J~rzurııma giiııdeı·ıni':', dnğ· 

lı~ ı c,·i>Ie ntmı~tı, Yıllıu•t·a hunlnrdnn ';'ikAyet C'tnıiştlk. 

~i ııull n asıl oluyor da hfiylc hlr hal knrşı:-mıln kalnblli-
pırıız. Yok:-oa '•l'nh"cr~ ıı l,, gazetesi mi nlclnnmı~tır'! Jn
ı:-a ll n h iiylNlir. ıjnp•t değil!4<', ne ynpıp yapalım \ "C ~u üc,.~ 
yiiz 1'iirk n il e-.iııl fırtınnlnra, zatiirreclerc kıırhan ol. 
maktan kurtaralım. 

HAKliJ Sl'H.\ G.Ez(;t~ 

Sanatkar melek öldü 
Türk sahnesinin bu içli artisti 

bugün gömülecek 
yor; komedilerde hoppa ve ~ . 
razat genç kız rollerini yapan 
artist dramlarda, kelime \'e 

f 
cümlelerin bütün jnceliklcrini 
hareketleriJc eda cdcbilıvordu 
Ayrıca sesi tannan ve tatlıydı. 
Temsillerdeki serbest hareketlC'. 
ri yanında bilhassa sesindeki 

Melek 1ıa.<ıta döşeğinde 

Sanat alemi iki seneye yakın 
bir zamandanberi işitmemek ve 
duymamak için çalıştığı bir ha. 
beri nihayet dün bütün acılığiy. 
le duydu. Bestekar Muhlis Sa. 
baha ttinin artist kızı Melek 
Muhlis çok uzun siiren ıztıraplı 
aylardan ~onra öldü. 

Melek bizim Şehir Tiyatrosu 
sahnemizde uzun müddet çalı. 
şan artistlerden değildir. Onu 
tiyatronun kadrosunu teşkil e. 
den diğer aktörler içinde bir. 
den bire gördük: daha doğrusu 
aldığı ilk rolü bile basarmaktn 
gösterdiği kabiliyet neticesi bi. 
zc kendisi göründü. Yalnız ha. 
fif komedilerde değil hatta Kral 
Lir gibi ağır temsillerde bile 
muhtelif hüviyetleri benimse . 

!ardı. Sigaralarımızı yakarak eş. 
kiya hikfweleri dinledik. Ağı . 
im kapısından içeri bir pembe 
ışık girdi. Sa hah olmuştu. Ben 
mektebe döndiim ... 
Akrabası biraz daha oturdu. 

Sonra çekilip gitti. O oturduğu 
yerde trenin düdüğünü duydu. 
Bu son trendi. Pencereden ba. 
kınca gözüküyor. Sis içinde bir 
istasyonda bacasından kırmızı 
pas renginde bir duman fışkıra. 
rak, tatlı seslerle sağa sola ma. 
nevra yapıyordu. 
Yavaşça kravatını taktı. Ce • 

ketini giydi, dıı;arıda bir kas . 
ket buldu. Kulaklarına kadar 
gecirdi. Sokağ-a fırladı. 

Büyük fiehire yarın üce doğ. 
ru varacak. O zamana kadar yıl 
var. Bir üçüncü mevkiin tahta. 
sına dayandı. Gözünü kapadı. 

15 saat zarfında (15) dakika 
~özlerini açmadan Eehre vardı. 
Bu müddet zarfında bir cümle 
teşkil edecek bir şev düşünme • 
di. Bir tek cümle fakat en ma. 
nasız isimler aklına geldi: Las. 
tik, kavuk, mürekkep, sinek, bi. 
ra gibi. 

bu tazelik lehine kaydedilecek 
fevkalade bir nottu. 

Maalesef. Türk tiyatrosunun 
bu kıymetli rüknü bugün hayat 
sahnesinde bir kere daha rol a. 
lamıyacak bulunuyor. 

Melek, okuyucularımızın bil. 
diklf'ri gibi iki sene evvel Kral 
Lir temsilinde birdenbire ha~ta 
laıunış ve kan kusmuştu. Has. 
talık genç artisti bu suretle sc. 
yircilerin önünde yakalamış o. 
luyordu. Melek içeri girdi: ve 
bir daha çok sevdiği sahneye 
çıkamadı. Ölümü Şehir Tiyat. 
rosu artistlerini olduğu kadar 
bütün sanat se''<'nleri de müte. 
essir etmişt i r. Cenazesi bugUn 
vefat etmiş olduğu Taksimdt> 
Topc;ular caddesindeki Sakız n. 
partımanından kaldırılacak. na. 
mazı Teşvikiyc camiinde kılın.. 
dıktan sonra Feriköy mezarlı~ı
na gömükcektir. Çok gene bit 
yaşta ölen sanatkar Melek Muh. 
lisi Türk sahnesi süphesiz ki 
daima hatırlayacaktır. 

• • • 
l stanbul Şehir T iyat

rosu Direktörlüğünden : 
Tivatromuzun genç Ye değer. 

li sanatkarlarından Melek Kuba 
\'efat etmhıtir. 

O.mazcsi bu~iin saat 12 de 
Teşvikiyc camiinden kaldmla. 
caktır. 

inkılap Tarihi Enstitüsü 
açılıyor 

İnkılap tarihi enstitüsünün ye. 
ni yıl faaliyetini tanzim etmek ü. 
zere üniversite rektörlüğü tara. 
fından yapılan hazırlıklar ikmal 
edilmitir. Hazırlanan programa 
göre derslere 13 Kanunucvveldcn 
itibaren başlanacaktır. Talebeye 
bu hususta devam karneleri drı 
ğıtılmıtır. 

--o-
Maarif Matbaasında 

işçi kursları 
iş kanununa göre işci çalıştı. 

ran bütün müesseselerde olduğu 
gibi Maarif matbaasırıda da ders. 
lere başlanılmıştır. t~iler hiç bil 
mey~nler ve bilenler olmak üzere 
iki kısma ayrılmıştır. İşçileri . 
ciddi !urctte istfiadelerini düs:i. 
nen matbaa. okutma vazifcsi n, 
Muallim hmC't Ulukuta tevdi et. 
miştir1 
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Bundan sonra intiharın yeni 

şekillerini tetkik ettL Uçüncü kat 
locasından orkestranın iızerinc 
baş aşagıya kendini koyuvermek .. 

Tito ara sıra ölümden pek u. 
zak olmadıgmı düşüniıyordu. 

Yutmus olduğu basiller daha 
şimdiden harekete başlamışlardı 
bile. Kendisinin bir fahişe yata. 
gından çıkmı gibi yorgun ve mü. 
tcessir olduğunu göruyordu. Her 
zaman boyle gamlı oldugu için 
ketı:lisini tebrik ediyordu .. Böyle 
gamlı olarak ölenler ne bahtıyar. 
dır, çünkiı bu ölümden hiç bir 
pismanhk duymazlar . 

Ve bütün hayatının mihver 
noktası kadın oldugu için düşün. 
celeri gayri ihtiyari bu nokta ü. 
zerinde toplanıyor. aklı yine ka. 
dınlarla meşgul oluyordu 1 Ken. 
eli kendine düşünüyor, şu netice. 
ye varıyordu: ı 

- Mctresinizin ne gibi fiziyo. 
lojik. psikololjik, patolojik ve 
dejenerativ sebepler tahtın'da si. 
zi aldattıgını öğrenmek için ken. 
di kendinizi yersiniz .. Boş uh. 
met .. Ekseriya kadınlar cok giızel 
bir jartiyere malik oldukları için 
yalnızca bunu göstermek gayesi. 
le kendilerini erkelı:lere verirler. 

Aşk hauralarını taşıyan hayatı 

düşündü, fakat bir ıstırap duvma. 
dı .. Kokain. uzaklarda kalmış o. 
lan Kokain ona bir saatlik bir ih. 
tiraa veriyordu .. Bu bir saat zevk 
t~n sonra yeni bir hayat. elemli 
bir hayat ~şlayordu. Ona malik 
olurken bütiin dünyayı aldığını 

zannediyor:lu. Tatmin olunduk • 
tan sonra bir saat ondan uzakla. 
61yor, fakat bilahare yeniden bir 
çılgın, müthişbir kıskançlık bas. 
lıyor. hayat zehir otuyordu. Ko. 
kain .. Bu kadın ve bu beyaz toz 
onda aynı öldürücü, zehirleyici 
tesiri yapıyordu. Eğer bu kadına 
tesadüf etmemiş olsaydı, kimbilir 
bu 5aatte belki bir doktor olacak 
ve bir mikroskopta bütün alemi 
görecekti. Yahut ta hic bir şey 
görmiyecekti. Homer veya Mil. 
tonun kapalı gözleri muhakkak 
ki bu müthiş ve kat'i aletlerden 
daha i,yi görür. 
Bu~ sonra kendisiyle birlik. 

te manastıra kapanmasmr teklif 
etmit olan genç rahibin nasihat. 
!erini dinlememiş olmaktan müte. 
vellit hafif bir pişmanlık duydu. 
Zabitlik, ademi iktidar gibi, za. 
yıf bir hayatiyete tekabul eder .. 
"Ben şimdi bir mutasavvif olabi. 
lirim. Tesavvuf erimekte olan bir 
delikanlılıktır.·· 

- Fakat vucudumdaki bu faa. 
liyet nedir? Her halde atc~m ol. 
malı!.. diye nabzını saymaga bas. 
ladı 

Eve döndü; bir derece bularak 
kolunun altına yerleştairdi. Kısa 
bir müddet sonra neticeyi aldı: 
otuz dokuz ... 

Dereceyi jndirdi. Bir ayakkabı. 
sm1 çıkardı. sonra digerini de a. 
yagından attı, nihayet diğer elbi. 
sclerini de çıkardı ve yatağa u. 
zarddı. 

Hastalık mutad araz ile başla. 
yordu: Hararet, umumi zaaf. hal. 
sizlik. fakat hastalığını daha zi. 
yade boğazındaki guddelerde his. 
sediyordu. "Nasıl oluyor? Acaba 1 
anjin mi? Ben tifo basilleri yut- ! 
tlım .. Yoksa anormal bir tifo mu 

olacak?" 
Ölüm programını gözden ge. 

çırdı: "'Kurtulmak veya ölmek 
hürriyetini tamamen mukaddera. 
ta terkcdiyorum .. Alela:ie bir has. 
ta gibi hareket edeceğim. Bir dok 
tor çağıracağım .. Arazı bildirece. 
gim . Gösterecegi tedaviyi aynen ı 
tatbik edeceğim. Eğer mukadde. 
ratım ya§amak ise yaşıyacağım. 1 
katiyen l>una karşı gelmiyecc. 
gim. :Fakat eger mukadderatım 
ölmek ise o takdirde de aleliide 
hastalar gibi hic bir mukaveme. 
gostermeden öleceğim. Bu hasta. 
lığı ne şekil:le .almış olduğumu 
doktora bildinniyecegim. Eger 
mukadderat doktorun bunu tes. 
his etmesini istiyorsa. doktor b~
nu bizzat anlıyacaktır. Hastalıgı. 
ırun teşhisini tamamen doktorun 
kabiliyetine bırakacak ve göste. 
nlen tedavi usullerini kabul ede. 
ceğim."' 

Hareketli, ate.şli ve hummalı 
bir uyku içinde birkaç saat dalgın 
kaldı. Uyandığı zaman yatagı . 
nın baş ucunda Pietro Noceravı 
oda sahibesini ve Modu gördü. 

!Bir iki saat cvve) Turcn"e gel
miş olan Mod derhal sevgilisini a. 
ramı , bulmuştu. Tıb tahsili sı. 

rasında ögrenmis oldl1klarına da. 
yanarak tifoda hastanın kaı nına 
buz torbaııı koymakta fay<la bu. 
Junacagını hatırlayıp l 'r buz ke 
sesi getirmelerini istedi. iKokai. 
ni görür görmez içinde derhal 
b1r arzu uyanmıştı. . Fakat dok. 
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-.ı ·rr: H.1,.111 ı~eı ıı \lmır. 1 

ı •. Hu\sıııı: lı Sıgııoı ':nı"ı lıııı11 o· 
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ı ı .. 11h:mıl 1'1.I ~J.2:ı 2ll.:lll : 
torun gelmesıne intizaren karnı. ı ıııki ııı ogr.1111 \'ı• J..:ıpaıııs. 
na bir buz torbası koymanın daha 
miısait bir tedbir olacağını tak. 
dir etti. 

- Barbar demek: ba kasının 
yurdu113 gôz koyan demektır. 

Söz belki uzayacaktı. Fakat 
komiserin sert sesi kcci sakallı ı. ı 
talyana şöyle dedi: 

- Burası (Habeş. halya) hu. 
dudu değildir. Pasaportunuzu ve. 

• • 1 
nnız .... 

Bu sefer etraftan guluşmeler 
oldu. 

Komiserin yanınd ın cıktıkları 
zaman Mikael ner::}e gidece.,inı 
heniiz kestirmiş degildi; çünkiı 
buraya ilk defa geliyordu. Hatta 
o zamana kadar AdisabaLaya da 
gitmemiş. halyaya ola ı yolculu. 
ğunu Asmara ve Massua'c.ian geç. 
mek ıiltrctiyle yapmıştı. ı 

Branley <>na bir otel adı söyJe. 
mişti: 

- Rigas oteli ... 
Kııraski ilave etmı ti: 
- Menelik meydanında 'ır: 

llabes dostları hep c.rn, a il"crlcr: 
or:ıya (Habeş Jostlrı kltil>iı) de. 
nilse p~k U} gu'1 olur. 

Bir çcyr<:k sonra oteli b ır ve 
kahve salonuna otıırınıı tardı. 
Tren ancak ertesi sabah vardı ve 1 

onu bekliyeccklcrdi. Mikael bu 
sırada kendisinin Hara da tren 
den inerek dosdogru Adigrat<ı gi. 
deceğini arkadi!: l<ır na so• lcmek 
içın hazırlanıyordu. 

- Bu yel sıkıntılıC:rr ama dah,ı 
kısa oldugu için katlanacagım · 
çiink.ü babam hastadır. 

Diyecekti. 
Bu sırada Branley arkadasının 

koluna dogru uzanarnk barın ar. 
ka taraftaki köşclednden birini 
işaret etti ve: 

- Conston gene burada ... 
Dedi. 
Kuraski döniıp baktı. 

- Ona" lıir çorba hazırlay• 'Ji. 
tir miyim Mösyô Nocera? 

- Evet. diye Nocera teyit et. 
ti. Kat'ı perhız yapmak Hizım. 

geldiğini biliyordu. 

liöyatr olla r v e 
sınemauar 

ı..,1~11111 rı, \ rnosı· 
t.11 .ıl. 1111 :!O.~O ılı. l"t•· 

Mikael kendisini Ast"İyadan 

1 Tulona göltıren 1ngiliz kaptanını 
hemen haurla:b ı.;e o da başını 

Perhiz ve karın üzerinde buz . 
Karın üzerinde buz ve perhiz.. 

Kapıyr açmağa gitmiş olan 
Mod: 

- Doktor geldi .. 
Diye haber verdi. 
Büyiık şahsiyet içeriye girdi.. 

Bu meşhur profesör Liboni idi.. 
Altın •çit, kenan altm çerçeveli 
gözlüklü genç ultra modern b ir 
alim .. Ve altın kuvvetiyle göbeği 
şişmis, bazı parçalar parmakla. 

hoııH"ılı 

µrlı."ı · Drııııı Kı .. 1111: 1 
:-il.YT \~ 

* * * 1 l"'ıııı. h:ııı ı,:ırıll'~ll·ı ı 

~ oPı.uı~ rı 1 
~skı t'.ığl" ıııd.ı 

ı:u ıık~aııı 9 .ı ı 

ıı~ı.tm· 

a ks.ı ııı ı 

rına dolanmış idi. I' 11' ı C-\ 

Oturdu, gözlerini hastanın iize. 1 o-- ı 
rine dikti.. Yorganları çekti a~tı. ALEMDAR sınamasında 
hastanın nabzını aldı. saydı, gom 
legini sıvadı, fanilayı sıyırdı. din. G üna hkar Melek 
ledi. duı:du: sarstı ve y_eniden. o. Arizona Kaplanı 
tutarak ılının bu emsalsız m cıze. 
sini kelime haline sokmaga ha7.ır. 
landı. 

Doktor, dudaklarını acar ac • 
maz, Tito, bu agızdan bir tek ke 
timenin diışecegini b-::klıyordu: 

Tifo ... 
Halbuki hilcikis doktor düşiin. 

dü, şu kehanette bulundu: ı 
- Siz kcd sutü içiyorsunuz .. 
- Hayır efendim .. 
- Nasıl hayır? Siz muhakka~, "' 

çevirdi. 
Sahiden o idi. 
nemek ki dedigini yapmıştı. 

O anda Conston "da içmekte oL 
duğu viskiyi masaya bırakmış, 

uç }'Okunun bulundukları tarafa 
bakmıstı. Branley ile arkadaşını 
görünce kaşları çatıl lı. a,.zının 
kenarlarında kinli bir gulıim yiıı 
belirdi. 

Fakat bu hal ancak biı .Jki. sa. 
niye si.irmliştü. 

Birdenbire doğrulmuş, Habeş 

'delikanlısına sevinçle baka6al. 

mıştı. 1 
Bir saniye geçmemi ti ki yerin. 

den hopladı: 
- Prens Mikaet .. Siz: ... Bura

da ha'··· 
Branley ile arkada nm sa .. kın 

lce~sJ~~~~~y;~~ll~~,~~~r. ile Sabah, Oğle ve Akşam ! 
_ Ben böyle söylüyorum.... 1 

Hem neden biliyor musunuz? Her yemekten sonra gündt 3 defa m un tazaman 
Sütçü ne verirse onu içmiyor mu. di~lerinizi fırçalayınız . 1 
&unuz? ı 
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[]j ~@00~$-~Zl@~ 
Yazan· Kadircan Kaflı 1 

erek 
Bozuk yollardan geç yof 

rin kenarına doğn.ı yoJlanı 
dı. Constoo anlatıyordu: b rı 

bir - Çekişen iki adamın 1 Zt 
giliz gazetecisi, :hgerı de er 
dan gelen bir yerlidir. O J. t 

gazeteciye haber satınak ~ 

bakısları arasında Mikaelin yam. 
m:ı gelmiş, onun elini büyiık bir 
sevgi ile sıl>mış: 

- Ne saadet!... Geliniz. 
viski içmez misiniz? 

De misti. 
1 lata bakı:kalan Branler ile ! 

Kuraskiyc dönerek soguk bir se • 
1.im vermiş. delikanlıyı alıp gıt. 
mi ti 
Şundan bundan konu~tular. 
Son gi.ıı u mcden sonra deli. 

kanlının neh•r yaptıgını sordu. 
Sonra de-di ki: 

- A.'iisababa yolculugunu bc
rab~r yapac:ıbımız için ne mutlu ı 

- Ben oraya gitmiyorum; bu. 
nun1a beraber yolun cogıımı b:ı. 
1ı kte .. 

Ta <ırlac.lı ,,. ı yolculu!!u anlnttı. 
C n to 1 hemrn kestirip attı: 

Olamaz! Deli mi ol<.lunuz ? 
H ararda 1 AJi;:ıata gitmek için 
k"rkunç bir çölu, :-:akın da,.!ları 
a mak ger ek Yol da yok ... Hal. 
1 ı Adi a :ıbadan Adigrata gü. 

d bir yol var. Geçilen ~·erler 
hem korkwmzclur. bem de gözleri 
v rı-hu t }. ,ırl... 1 

lklikanlı kendisine sunulan sa. 1 

r lıı içmi"tı : Conston c":a visl.isini 
.tirmişti. Kalktı: 

l la Ji seri ge7.dir::yim. Ci. 
butide gorulecek yerler vardır. 

Onun kolı mı gireli. 
Cevap bcUemiyor .. ıdeta zorla. 

yordu 
Ilranley bir arkadaşına bir de 

Mi';a le bakıyordu. 
Mikael de Ccn tonla başl>aşa 

kalmayı istiyordu; kt-ndileriııden 
once buraya gcldigi icin her hal. 
de epeyce haberler almış bulun. 
malıydı! Bunun için iki yol arka. 
dasına: 

- M üsaa ienizlc .. . Bir iki saa. 
te kadar dönerim .. 

Dedi. 
Kapıya } a ;:]astıkları zaman 

koşedcki masada iki adam gör. 
du. Bunlardan 1 " r " ; kazma dicıli 

ve sarışın, ôigcn uzun boy\u, 
çok esmer ve krv11 k saçlı idi. 

ve pazarlık cdircr Buna 1 gı Birk"c yüz kilometre Y0 
1 

nin cok zaman havata ~ 
"U ve tcloraf, tel ıı. tele ,.., .. 1 ·r 
şeylerin butunmadı_ı .. 1 ? Sil 
kette başka ne ~·apabılır a 
rif gauteciyi aldatır .. a 
de . .. 

Ve birdenbiıe dur u· ki 
Çilnkiı yolı.:n ustıın<lt' 

<Şama) h. yalın ayak ve 
de uzun b:>ylu bir insa.11 

biribirhe kansmrştı: ili\ 
va,..dı. B•rekt't versin pa ..... _ ... , 
iki Fransız 1andarrrası ~ uıob 
lıı:m arasına etlcrin-dekı 
f:'allıyarak dalıvcr Jiler ac. 
çıldı . 

//ı"sıf.tcıs l/ııll.ı ııırrıft'ıı 

l.ı~ t.ılehcs i ıw ııı ılı ' 
uzrı r J\ ılıa t."' l.ı .. l"•• 
ııı u ıl 1111 1 ı,eı11 ıl lıur • ıı 
ıkr 1 ı. lJJo;J ,ı ıı ııustıı \ • 
li'l' l,ıldıı·.,iııııı her ~un 1 

ımıı hıguıı ı ııııır.ıl'.ı ı t .cılcr 
IJı ıııı 'ıııtırııı.ılilrı l"ıtıı l lı · 

Halkevindc T~ 
1:11 lmwıi l/rıl/;rvi11ı/rıı 

I"\ imiz Teııı~ıı Suhl'.,ı !1 
k ·1111111 OJfl Cııııı ı k'ı ı. 
(~ll .3 1) ıJ,ı C:.ıı;.ılu •lıııııl ı. 
·ıJunuııııızd.ı ( \ıc-. ) ııP 

!/.ornıkiıhl kouıl·ılı\1111 il 
ccktir. ı;l'luıck rırzıı edenle 
\ 1"11) do ıaı r;, nııı () und 

llu '>Cllcki (,iıllı,ııw 

ıııeJ ckrinın ıl.tnl ısı Iı ı 
17,3() u ı (~ullı il(' ı..oııf(• 

Bir in~ihzle bir Somali ... 
Çekişiyorlardı. Sc ır.alili bozuk 

1 
bir İngilizce lle: ııuıı la \apılııeakıır. 

- Yirmi şilin... Bundan bir 
ı en11 lıife asa •ı olmaz. Yirmi i. 
lin.. diyoı clu. 

Onun biraz otesindc ise çekik 
gözlu, yassı burunlu. tıknaz biri. 

Yeni Nesriyat: 

si ottıruyor. hem ol Jugu yerde s1, ,.,j ltiııılc-r ııı t ı ıu 
tıtrivor. hem de konvak içi} ordu. ııııı.:u ~.n ısı ,,;ıkııu'<lıı. Jlıl 

- Bu sıca':ta konyak_. Delir. ·· \l,ıliırkuıı ulumunu ı \ ir 11 

mis mi l>u?.. tlönuııılı'", l'rore,oı 1 ı ıı ı 
Mika_} yanındaki ingT zc onu 111 '"Hır Jrnıııın z.ııııın ı ı 

göst rmıs ve l;oylc demişti. ı rl{'ı ,lc·r ... Jlrofesur U ıı ı 
Con<:t n cevap verdi: "ırnk'ın "E. n. \. t-hllnı 
-:- Ceki~nleıle bu adama dik. I 11 lkrl.cs"ıo ··PruJlıgaıııl ··. 

katlı bakınız ... Sana anlatacagım. 1 111.'fıl. ı rtıığ"ıın '"Hoıııaın d 
Kapıda,1 çıkınca orada duran mc,zıııııı isıııılı '\Ozıl ırı 

kolınc. pıs ve bin bir parçanın 1 "'" ınrtlı ·~ınkn1l"lr"r , ınltr 
birib r~ne sicim ve :plerle lıagla. eıflori7.. 
nıp eklenmesinden ~·apılan kötü ----------
bir fartonu işaret etti. Bunun , 1 
sahihi de, hnyvanı da bir deri bir p v A K J 
kemik de.ıecek kaJar sıska idiler. 
Hab-ş delikanlısı etraftaki diger 
ar balara bakt gı zaman onların 
d.ı bundan farklı olmadıl:larını 
gordii ve tuhaf buldu. 

Conston guhimsiyerek: 
- Buyurunuz ... Sizinle (Soma. 

lı kovü) ne gidecegiz. Buraya ge. 
lıp de ora\ a ritmeyenler hiç bir 
ş y görmuş olmazlar ... 

Dedi. 

\ )hk 
:ı ff) lık 

li 8~ lık 

l } ıllıli 

H nııl,./. rt 
,, , it! 

11.; 

" ~ , . • • .•. • ,,.; . . r·~ f' ~;:· ·. , . . . . , .. f arıll"ıll'rı Bıılkıın 11ırl 
ı' ıl ''hız k'-rtı) dtt'iiıhl':. 
lıırlıılırıe ızırınıH•n \l'r)rı 
' .. ı 111., hl' rr k ıırıı' z1rn 1 Z a lbot a 

Sinek Beyi 

- S!. Büvük bir ustalıkla 
<;'.almağa ve • kaçırmağa muvaf. 
f:ık olduğunuz küçiik kasacık. 
larrn iC'inde ne bl'idunuz? 

. - Hiç. diye meı;hul şahıs oe. 
1 v::ıp vc.;rdi. Yalnız bir Sinek Be. 

yi.. E~ pırlantalardan eser bile 
yoktu. 

•·-------------------- 22 Bu kert' mesele bütün dehrıe. 
- Ve bütün bunlnra rağı:nen 

arkadaşlar bu üç müthiş cina • 
yet te b:zim üç harfli im7.amızı 
taşıyor .. 

Hepsi endişe ıçind sukut et. 
ti. Şef sözüne devam ederek: 

- Peki, dedi.. Şu halde bi. 
zimlc böyle ('ğt~ncn, imzamızı 
suı?Slimal eden kımdır? 

ı-.;; kimse cevap H·ı medi. Yi. 
ne şefın s •si: 

- Peki Jaromir yatını bulan 
dört balık<;ıyı birdenbıre ka<:ı . 
ran sız.l r değil misiniz .. 

Uç haydut hep bir ağızdan: 
• - Hayır bız. değiliz .. 

Dediler .. Şef .. 
- Fakat dort balıkGının e. 

vind" de biz.im me um kartımız. 
._'inek Beyi bulundu. Bizimkin. 
den çok daha usta. çok daha 
kuvvetli bir el bizimle tijh-aşı -
yor demek .. Kardeşlerim kendi. 
mi7,e dikkat edelim. dedi.. 

Her UçU de manasını anlaya. 
•nadıkları bir his ile tıtrediler. 

1 

~f şu emri verdi: tile meydana çıkmış oluvordu. 
Şef bir müddet susarak üç mu. 

- Bu umumi veya hususi a\'iııine facianın dehşetini tak. 
tehlikeleri bert.aı af etmek için <lir etmeleri için düşünecek za_ 
derhal faaliyetimize muvakkat maıı bıraktı. Sonra şahsi fikir. 
~ir. zaman içi~ .nihayet ':e~me. Ierım mantıki bir netice gibi or. 
lıyız. Hare~c~ımız .bırnz gızlı ol. 

1 

tnya attı: 
n:_ıalıdır. Hadısel~rı unutturmak _ Anlaşıldığına göre bundan 
lazı~dır. Bu müddet 7..arf'.ınd_a sonra hiç bir iş yapamıyaca. 
d~ bılhassa Tade Bıelsky _nıt.~sı. 1 ~ız. Yegane vazifemiz. bize bu 
n ~.n .. ort~dan kaldır:ılm ış ~ e. ot - 1 sec:sız mücadeleyi açmış olan 
durulmuıt olnıası me~1elesmı ay. ı tc-~kılat:ı meydana koymak ola. 
dınlatmaga <:nlışahm · cak. lo;ğer buna muvaffak ola. 

İdcrindcn biri· mnz.sak artık faaliyetimir.den 
- Acaba öldüler mi? Öldü - 1 bir nC'liC<' beklenemez .. 

rülc1?1er mi? dive sord~. _ F.vet. diye A .. kabul etti. 
Kımse cevap vermedı. Bu k('. - J<;vet diye S .• teyit etti. 

re şef sordu: - f~H't diye T .. tasdik etti. 
- Eğer öldürülm<.'mişl('rı:ıe. - Siz.in kabiliyetin.izi müte . 

n('rcdedirler?. iste oJ!renmemız. acldıt kereler tecrübe etmiş ol _ 
bilmemiz lazım olan cihet le bu. duğum için sizin bizzat bu tah • 
dur. kıkatr vapmanızı istiyorum. Bil. 

Üçii de üç kere tekrarlanan, tün elde ettiğ'iniT. matumatı ba.
"evet .. ler ile şefin fikrini teyit na mutat vol ile gönderiniz .. Ni. 
ettiler. hayet miihim tedbirler almaz -*f bir lah7.a bekledı, sonra dan evvel ben si?.e aynca ma. 
veniden sordu: lümat veririm. Arkadaşlar .. 11i. 

ze a\'rılmazdan enel unu da 
haber vermek isterım kı. halen 
elimde takip ettığim dört mil • 
vonluk bir İfi var. Bunun ic;in 
büyük zahmetlere katlanmak, 
adam öldürmek Ye,ın ölUm teh. 
likesinc manız kalmak t::ı yok .. 
Bu ıı::te yakında muvaffak ola. 
cağ:m .. O zaman bu <lort milyo. 
nun bir milvonunu kendime ,ı. 
lakovaca~ım·. iki mil\•onunu siz 
üçünüz alacaksınız .. Gcrive ka. 
lan bir mil\•on da adamlarınız 
arasında taksim cdılecek .. 

f' çü de sağ ellerini kaldırdı . 
lar •. Bu kabul isarcti idi. 

- Güzel.. Bugünkü toplantı. 
mız nihayet bulmustur. Şimdi 
vine bura va e-eldiğiniz yollar. 
dan avnı teyakkuz ile .... 

Sözünü bitirecek z.nman buln. 
madı.. Birdenbire mülhis bir 
ran calma~n başladı .. 
~f korkudan ziyade hayret 

ifade eden bir sesle: 
- Arkadaşlar. aldatıldık .. 

Birisi bize ihanet etti.. Bu zil 
polis kapıva davandı demektir. 

Di~er Uçü korku V<' hn \Tctlc 
hep bir ağızdan söylendiler: 

- Polis mi?. 
- Bnğırmavmız. tel:ış ~(is. 

termevini7... Beni takip edin. 
E\"'•eHi elbiselerinizi bırakmı~ 
olduğunuz odalardan nlın .. 

Bir an için ücii dcı uzaklııf;tı 

, e varım dakika sonra yrniden I 
mevdana cıktılar. 
Dı~ardn zılin e-ıttikre hızlanan 
e~iııde başka hiç bir ~y duyul. 

muyordu .. t"'ç meçhul sahıs ta 
viizü mas1t< li Fefiı:ı etrafına top. 
landılar. Sef: 

- Haydi ımdi gelin .. dedi. 
ÜC'ünii de salonun bir kena. j 

rrndakı peıdenin arkasına ge • ı 
çirdi.. Bütün 1ı,ıklar birden sön. 1 
dü n' tic; mcchul şahıs. Sinek 
Bcyı r(tesınin bu üç mühim ele. 
maı:ıı yavaf; yavaş aı:;ağı doğru 
innwktc olduklarını hissettiler .. 
Şef bir emir daha verdi: 

- El. ele tutu~unuz .. A, sen 1 
de benim <.>}imi tut .. 

Şef ücümi de yer altında dar 
hır yoldan yürütüyordu .. Uçii 
de bu karanlık yer altı yolunda 
uzun müddet elerlcdiklerini his. 
settilcr .. Nihayet durdular .. Yi. 
ne etrafta hiç bir ışık gör"llü • 
yorlardı. 

Şc>f emretti: 
- ( A ı .. üzerindeki mantoyu 

çıkar ve elbiselerini giy .. Güzel 
ha vdi şimdi elini bana ver. 

\'e onu alarak götürdü .. DL 
ğ'er iki kjşj ) alnız' kaldılar, bir 
müddet sonrn sef yeniden görül. 
dii: 

- Ha)di (S.) şimdi sıra se -
nın .. 

(Daha t"OT) 
1 

~bone kaulını tıııdırf 
ıuo ,.e lf"lıırııı ücreıın•· 
oııra,.ının no,ıa 'l"e\"8 
\ oıı 1111 ur r<-1 ı n ı lda re k 
rınc.- alır. 

z.lnıl" \',\ liJT'a ahooe 
.\drr" """lştlrme üt 

2;; kunı!ô;fur. 
t ı. \ ~ l"f'Rf;TI$ 

l'ıe:ırrl illlnlarının ~nl 
tırı .,.oııılm ılıheren il.ili 
rantla 10: ıc: ~D\fAlerd•1 • 
ru : dôrdun<"Ü uytad• • 
ve ncuncudr 2: bırill 
lıa.,.lık vanı kesmece ı; il 

Rü\ Ok. C"01' ı'levıımlt; 
l'"t!nkll •ilin ... ~nlere -' 
•nılirmelrr yapılır. ReS 
rın 11nnlim • satırı :10 

Tka rt '\fa 1ıh rtt c () 
K ütük tıınt•r 

Bir defa 30. iki de1•1 
defn'!t 6.'i. dörl defası 'Of 
1ı~~~rr!~?e~~1~~udtf~ 
•:ııhr. Dört <1111tırı tte("ell 
tazın utırları hf's k1J 
~o edilir. 

Yakıt hem c1oi4MJdS0 
kendi Mare yerinde. t 1 
kara caddr"inde Va~ 
allında 1\EM ~ l.F.DD il" 
filin Rümor;n f'livle f,, 
,.,ı,.r .l'R,ı ..... """ '"'"'"" 



lngiltere 
iki günde 20 gemi 

musadere etti 
al denizinde bir Holanda gemisi 

daha torpillendi 
11 7 (A.A.) - 3934 to. J jancbcn ilimli Hollanda tUccar 
· it Yunan Paralos vapuru, vapurunun torplllencrck batmaar 
brchri ma~bında düıı hAdiaesi, Holland&da çok tiddetli 

• r mayne çarparak bt.t.. bir teair uyandırmıştır. 
1tuınandanla iki makiniıt Bu bir Alman tahtclbahiri tara. 
r.h Geminin geri kalan 22 fından bombırdıman edilen ikin. 

ı:Urcttcbatı bir İngiliz VL ci Hollanda gcmiıidir. Kua kur. 
i.fından sahilde bir ıehrc banlarının aJedi hakkında henüz 

burada haıtahaneyc malumat yoktur, Tıjandsen'de 
ij Itır. SS tayfa ve bir ç.ofu çocuk olmak 
~~'Vapuru, Anventcn mal Uıere 14 yolcu varıir. Gemi torpil. 

reye gitmekteydi. lcndllcten ıonra ı•angın çıkmış. 
~? (A.A.) - 1024 tonilL tır. 
l"intula Non-eç vapuru Amaterdam 7 (A.A.) - Manş. 
~ ~lirıil 8fledcn IOllra ti: de t.orpillcnen Tai~doen ticaret 
ı. llnde bir inofilik netice. ı~ıi ~aptanının bır telgraf~n.a 
Ci ~I ve mürettebatından gore, bütün yolcular ve 53 Jrişı. 
fi 6lı!1üttUr. iden mürekkep tayfanm 47 ıl kur. 
liOLLANDA GEMlSi tarılmııtır. 

l. l'ORPtLLENDt . Londn, 7 (A.A.) - Bahriye 
"lllteM..._ 7 (A A ) _ N n.e~arctl: Vaşlng~~ balı~~ gem!-

lt~ - 11
, • • • e- sının ıımal dcnızınde dun bır 

~dı ~panyasmın Taıando. mayne çarparak battığını haber 
~~ 1ti Hollanda ~yrafıı_u Hrmektcdir. Sekiz ölil vardır. 
lb~uru Manı denızınde hır Londra, 7 (A.A.) _ Harbin 
. r tarafından torpillca- başlangıcından·bcri İngilizler, '476 

L,ttııU 1 • bin ve Frınaıılar 2150.280 ton ka. 
:wtldc: il n hı~~·. 8.000 ton ~ak ctya kontrol etmiıterdir. Ge. 
~Ütttt:w bir ıkı yolcu var. çen hafta içinde tn~ilisler, At. 

67 ki ~tın v.c yolc~ların ye. manyaya gönderilmekte olan 13 
~ 01 şıdcn ıbarcttı. Bunla.. bin 700 ton kaçak eıya mUsadcre 

t dttkları hakkında etraflı etmişlerdir. 
~~l)1Yok:tur. Amaterdam, 7 (A.A.) - Tele. 
~ltınSE, HOLLNDA'DA r•f gu:eteıinln Londradan aldrfı 

ETLt BiR TEStR blr habere göre İngiltere hUk6. 
~ BIRAKTI meti son iki giln zaıhnda takrL 

terdam, 7 (AA) - Ta. ben 20 gem? mfuı.adcre etmlştrf. 

r Alman gazetesinin hezeyanı 
(B<ı§tarafı l incide) J ki ittifakı bu devlete karşı 

~:uı sal!hlan kaydettik. dU~manlığa tahvil edecek ka. 
~;ra. Rus ordusunun ileri dar tam mı olduğunu 11ormak
lıl (hususunda ıa.hip oldu. tadır. 
'qleıit imkanları 88.vmak. Bu gazete, neşretugı uzun 
eıcunııe petrollU 8.r&Ziye bir makalede, bu Ud meml•· 
roııar.uıı zikretmektedir. ket arasında bir harp zuhuru 

~&7.e~inin muhabiri- ihtime.Hnl mevzuu bahıe<terek 
~· Alnıan hariciye neza. şu müşahedede bulunuyor: 
~a.kalede sadece imk~. Rusların elinde bulunan lm· 

ltt.Jtik edildiğini, fakat kAnlar ehcmmt1etlldlr. Vo 
~alc:kuku ihtimalinin, garp devıetıerintu endloolerl 
bıi devleUerine mUte • muhikür. E&er lnglllı bir 

OJd ltyıan Tilrk siyuetine Ruı - Türk harbine ml1daha· 
6:.\t.ğunu söylernfft,ir, le edecek olursa, netice, KUrt. 
~ Ka!kasyada yaptık. !erin, Arapların, Suryenln vo 
ın!'lıklara gelince, Berlin !rakın alacakları vaziyetle çok 

~~a.!ili, bu hazırlıkla. alt.kadardır. Zira, böyle bir 
bt; , bir harekete cevap muharebe, bUtUu kUçUk .A11ya 
oı... it bir akeüllmelden meeelelerlnt kökünden lıalle
&QUğunu söylemektedir. decektlr. O zaman, eski lngtı. 

~r tere - Rusya iklllği tekrar or· 
~attan, bu muha.bfr, taya çıkacak, VQ Hindlatanın 
~ a!Uin, Kalka.ayada tehdidi, burada, tekrar rol oy
._?tı~rn kuvveUl ta.hşl. ıııyacaktır. Birinct Napolyon 

tilll& da.fr Moskovadan, ve Mareşal Yon Der Goltı glbi 
~0;ııa.ıQmat aldıkla.nnı adamlar, büyUk lakenderln, 
t .. ~· °il'{ Haber Şahın ve Nadir Şabın ·;"ll .ç ~and_iyaya karşı, fütuhatını tekrar etmek arzu. 
~emış bır ha.ı:ekete •undan, ciddi surette mülhem 

......, ~asma. ragmen, olmuşlardır, 
iş ~rk m1;lh~~mm Bu flkrln tahakkuku kolay 

~iması ıhtima.lı Ber- olmadıtı gibi bUyük paraya ve 
~'41\l~ u bah!edllmektedlr. etraflı ba11rlıkla.ra. da thtlyag 
~ en olmak Uzerc. Brt. ....x•termekle beraber modern 

l>a.ratorlutuna karşı o. 'e""' • 
t11 aevklllceyıt pllnla. na.kil vaeıtaları, bunu mum. 
~en ya.z, Ruayanm rol kUn kılacaktır. 
a Ve bllhuaa, B. Molo _ Bu flkrl tllhakkuk ettlrebl. 
l ~nlevveldeki nut lecek olan devlet orta Aıyada• 
'l'u;kiye için, "Müessif ki topraklarından hareketle, 
~ •• tefeül ettiği Berlin. orada yarattığı demlryolu şe· 

~atılmaktadır. be kesinden istifade ederecek 
. nzetesinin muhabiri olan Ruıyadır. 
llıl §Öyle bitiriyor: ' Türklerin alyasctlerlnde yap-

~ leyb Rll'Syanm Tilrki- tıkları değişiklikle nasıl bir 
~ aldıfı vaziyetle .AL çıtı harekete getirmeleri muh
lıt, ihracat malla.rma temel olduğunu, o takdirde 

taratmdan konulan bizzat hangi muhataralara ma· 
l~ IOnra aldrfl tedbir • ruz kalacaklarını ve netice tu· 
~ • beUd de bfr mUnase. barlle hancı menfaatleri mu. 
~ufuna hUkmedilebl _ dafaa etmiş olacaklarını dU· 

tUnUrken, bu imktnları derpif 
etmek faydalı olur. 

ı 

~ ta.ra.frmrzdan ne de 
ta.ra.fmdan Myle btr 

1 l.lınnıamıt olduğunu 
, 'Ja.~~hı Alman ~l'Jetelerl -
~ ve radyolannm 
~~i yazılarmm mana -
"'1t güç deftıdir, 

(.A.A.) 
ı ~l7 (A.A.) - D. N. B. 
~ diriyor: 
~,~" Cephesinde Türk kı· 
~I arttınldığmı ve Kat. 
~le ltıtaJarını tezyJt eden 
~lerr ittihadının mukabil 
,., flldığını yazan Vol· 
- 'l' l!eobahter gazeteıl, 
' lt Urklyenln hartct 1i7a. 
~ 11•uıe relen dettolkll• 

ht Rusya Ue olan es· 

Garp cephesinde 
vaziyet 

Parla, 1 ( .A.A.) - 7 Khuııu.. 
evvel tarihli akşam tebllfi: 
Ceı>hede ~n umumiyetle u.. 

kin geçmlftir.Her iki tanfm ke. 
fi! ko)lan faaliyette bulunmut. 
!ardır. Ren nehri boyunca piya. 
de ateşi teati edilmiftir. 

---0--

Franıanın harp masrafı 
Parla, 7 ( .A . .A.) - önUmUzde. 

ki sene bUtçeslnin umumt ra.po. 
nandan anla.tıldığma göt'e l ey. 
IQlden 1~ ikinciteşrlne kadar 
rn.naızıarm maaarifi 78 buçuk 
milyar franga baliğ olmuftu,r. 
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l Dahiliye Vekili Kas- 1 Sovyetler boğucugaz 
tamonudan ayrıldı kullandılar 

Vekil Halkevindeki zıyatette Kastamo 
nuluların istiklal mucadelesin eki 

kahramanhklarını andı 
Kut.amonu, '1 (Huıusl) - ı takdir \"C Umltlerle bakmakta· 

f](I gUndeoberi oebrimlıde bu· yıı. 
lunınakt• olan Dahiliye Vekili Kaııtamonuuun Q.tlsi, mazi· 
Faik öıtrak refakatinde Kaı· ıinden elbette çok parlaktır. 
tamonu Mebuıu RauC Orbay Beni bu geco memnun eden hA. 
n Bingöl Mebuı\l Necıneddhı dlselerden blrisl de, valiniz 
Sahir oldutu halde busun uat hakkında göısterdlğiniz takdir 
dokuzda .Ankaraya gitmek u. ve muhabbet hiılerldlr. Mesul 
ıere ha.roket etti. Valimiz Av- bir vekil için kendinl temıU 
nt Dota.n Vekili vlllyet budu· eden bir arkadaşının muvatfa. 
duna kadar teşyl etti. kiyetlni görmek kadar roen:ı· 

Vekil dün gece halkevl aalo· nunlyetl mucip bir hal olamaz. 
nunda belediye tarafından ee. Biı Cumhuriyet hlzmetklrları 
reflerine verllen ılyafetto be. biribfrlmize dayanarak, birlbi· 
lediye relıl lzıet Okay'ın nut. rhnlıe batıanarak ve birbiri· 
kuna cevap vererek töyle de· m.lzl tamamlayarak çaıı,ırıı. 
mfştlr: Bu bizim ,1arımızdır. Sözleri. 

"Bize karşı gösterdiğlntz A.H· mi bitirirken siz~ bir kere da· 
cenabane iltifat ayni zamanda ha kendim ve arkadaelarım 
temsll ettlttmlı hükumete ve namına teşekkür ederim. Size 
idareye kar'ı olan ballılılını. BUyUJc ~eıtn ısel~mlarını g~tlr· 
zın bir dellli olmak itibariyle dilim gıbi. dönU\iUmde d~ sızln 
biılm için ayrıca memnuniyet .Azlı Şefe karşı olan llUrmet 
ve ,ukranı mucip blr baldlr. ve bağlılıklarmm arzetmekle 
Kastamonu halkının lstlklll bahtiyar olacağım . ., 
mUcadeleslndekl bU7Uk gay. 
retlerini ve kahramanlıklarını 
burada hUrmetıe anmak iste
rim. Mllletln her tUrlU takdl· 
rin üstündeki fedakArhkları· 
nın makeei olan o bl1yUlt mtı. 
cadelentn, retsıtginl Uzerino al. 
ınış olan Ebedt Şef AtatUrkün 
etrafında toplanan Kastamo· 
nu halkının gösterdiği hizmet· 
Jer ve kahraınanhklar Mllll 
Mücadele tarihinde her zaman 
ehemmiyetli bir mevki tuta· 
caktır. 

Kaıtamouu balkının mlllt 
varlıta ve tıtlkltle kar•ı rabı. 
talarının hususl bir Uadetıl o
lan bu fıdakA.rhlclan diler ta. 
raftan iktıeadl ve içtimai 11.ba· 
lardakl kabillyettıe tetevvllç 
ediyor. Bir taraftan sizin yük· 
ıek hamasetlnize, diğer taraf. 
tan lktıut aaha•ındakl kud
retli becerikllklerlnl.. büyük 

Baltık devletleri 
konferansı 
akdediliyor 

Osl.o, 7 ( A.A.) - taveç bari. 
ciye nazın Sandler ve Da.niınar. 
k& ha.riciye namt lrf wıch Fin • 
landi}'I!. meselesile diğer bazı 

meeeleleri mtlakere için bu 11-
balı 9,30 d& İsveç, Norveç ve 
Danimarka nazırlan anamda 
aktedilecek olan konferansa. iş. 
tirak et.mele t1Mre tlmendiferle 
burava ge1mtftlr. 

Sto'kMlm, 7 ( A.A.) - Dıt va. 
ziyet bedbin bir oekilde muta. 
lea edilmektedir. Zira .Almanya 
bltaraflan iki muhasım grup_ 
tan biri lehinde vaziyet almağa · 
davet ni~inde oldutunu &izli 
tutmamaktadır. 

Götebo~ Handele Tiding ga. 
v.etesi diyor ki: 

Almanya ile Rusya biz1mle 
ka~ çıkarmak latiyorlaraa, 
en fazla ihtiyat dahi blıl bu lh. 
tillftan lçtin&l> ettlrmiye«k. 
tir. Ribbentropla Stallnin llVeç 
hakkında ne kıt.rl.1" verdiklerlnl 
dosdoğru kimse bilmiyor. Isveç 
vaziyeti oldufu gibi karoılama. 
ta ve tehllkelerl dofnı bir De· 
kilde nuan itibara aımap 
mecburdur. 

Alman tayyarelerinin 
taarruzu püskürtüldü 
Londra, "I 7 (A..A..) - DUtı, 

dUşman tayyareleri, şimal de. 
nlıiııdeki, nıunterlt tnılllz 

tayyarelerine taarruı tetebbu• 
ısUnde bulu.nmutlanıa da, cere. 
yan eden hava mU11ademelerl 
esnuında kanatları ha1&ra ul· 
rayaralt Uılert lıttkametlnde 

dönüp ,sttmeye mecbur olmuf
lardır. Bugün ötledeıı blras 
ısonra, ıeklı Alman tanareel 
Fırth Of Forth civarında aahl· 
le yaklaşmışlardır. Bunlar, on 
IJdyl kırk bef ıeçe raddelerln• 
de tnglliz tayyarelerlle muaa. 
demeye glrişmltler, fakat pUı· 
kUrtUlmUşlerdlr. Hiç bir bom
ba atılmamıottr. Bir Alman 
tayya.reıine illabet vakl old'1· 
lu sannedUlyor. 

iktısaaı harbin 
kan cephesi 

al-

(Bat} tarafı 1 incide) 
Tür.ldyenJn tngtlt"re ve 

Franıa ile ak<lettlğt .karşılıklı 
)'ardım ınua.hedetdndeki ltus· 
1 •1• lc&t'fl bitaratlık maddetıi 
macibinco Kar&deıılı nakUya. 
tından Alınan7a. da lstllade 
edebUirdJ. Mesel& Bak6 petrol
lannı .Batumdan Kösunce1e 
getirip Tuna yolu Ue Alaıan7a-
1• aötünnek lınU.m vardı, ln· 
glUzlerin Tuna üzerind,ekJ, bil· 
tün naJdl1e vaartalarıru toptan 
kendi besapl•r.l.Q Jdralaınıf 
olmaları Karadenizln bitaraf. 
lı~mdan istifade lmklnıru da 
ton dereceleroe aıaltmııtır. 

Niha1et lnglltero ıtouıanya
cla 1'•P*llP ba t.arsdaki f..U,et.
leri ba~k- oeJdll4'1"de olmak 
üıere Yug(ltJJavyada da.hl tat· 
blk etmek yolundadır. Deniz· 
lerden b~ka. kara ıabalarını 
tutı:na.p başltran bu flddetll 
İngiliz ablokasmın tuytld kar. 
şısında Alnıan7a ne 7apa.cak
tır? 

Bitlerin makul bir ıulha )'&
naşacak yerde Balkanlan da 
ateşe vermek ts~ıneal herke
ıln ll&tırma gelen bir ihtimal· 
dir. Soıı zamanlarda Slovakya 
hudutlannda Macarist.andan 
R<>manraya en ,kısa yolu te,. 
kil eden bir mmt&kada Alman 
&.">keri tahşidatı yapılmakta o) .. 
maaı da bu jbtimalln tahakkuk 
edebileceğini gösU,rtr. Garp 
cepheetndekt Alman ordnları
nıl\ t&nıamen hareket.al:& bir 
hale ge-lmeıl d,e belki bu gibi 
ihtimaller De alAkAlıdır. 

Yalnız Alnlanya Balkanlar 
llserine bu tarz<!& blr taarruz 
h&l"t'lketl )'&p&rsa Sovyet Rus· 
)'& 11-.<tece bir Beı.arabr• mu· 
kablUnde bunu hoş görecek 
midir? J)lğer taraftan Ama. 
vutluğu t,gal eden lta17a ne 
diyecektir? Alrn&n)'a, Sov7et 
ltus7a anı..,,ması karşısın<la 
Jtalra hiç ses çıkarma.~a bile 
ne Jt-Omanyımm vo ne de l'u
roslavranın barpş!z memleket
lertnt ecnebi ist.JIAsına terket· 
ml1ec;eklerl merdandadır. He· 
le R<>man)'aya taarnızun lngt. 
Uz ıaranti.slnt harekete gettre
ce&t '7e bu sahada arn bir cep· 
be teşkil edeceğt açıktır. Bu 
türlü harp hareketleri A iman· 
1•nın, Balkanlarda aradığı ilk 
madde ve ııda stoklarını t&h· 
rtp etmek netlcestne \'armıya. 
cak mıdır? Nasıl ki, daha bir
kaç gftn evel Romany•)'• h•rtç
ten bir taarnuı yapılı1'8& bu 
memleketteki petrol kuyuları· 
nın biran içinde ateoe vertlebll
m~I lc;ln husust tertibat alrndı. 
ğı bildirlll7ordu. Şlmdlld halde 
olduğu gibi Ahnan7anın tren 
701ları ile Romanyadan mah
dut miktarcı. petrol almaeı lm. 
kAnının ortadan k•lkmaaı de
mek olmı7a.cak mıdır? 

Muh&Jdlak olan fUdar ki, 
A.lmanranın Lehistan berine 
oldqu ,ekUde Balkanlara dol· 
1'11 gösleri kapalı bir t&&rruz 
hareketi 7apmuı kola7 delil· 
dlr, Kaldı ki, Balkanlarda 
açılacak reni cephe ı•rp ccp
heslnia sa1ıtlamaaı demek ola. 
caktır. ASIM US 

(B04tarafı 1 incMıe) 
metrelik cephe boyunca, Ruı cU. 
sUtamları ckıeriyı aralanndaki 
irtibatı kaybetmekte ve bu 11111 

nuntilkalırd• birçok mütkUllta 
karşı koymak mecburiyetinde kal 
maktadırlar. 

J.,ado~a Ue Bothnie körf eıi ı. 
raaındnld demiryolu henüz teh. 
dide muur dc~ıldir. Diğer taraf. 
t1.n Rus keşif kollan, mütemadi 
yen Finlandiyalıların tuzağına 
dUımek tehlikesine maru% kal 
mAkta olup, ekseriya ağır zayiata 
ufradıktan sonra çekilmektedir 
?er. 

Sahilde ve Finlandiya körfezin. 
deki bahri fuliyet, pratik balcım. 
dan hiç ıneııo ~f:t indedir. 
SOVYETLER BOÖUCU CAZ 

KULLANDI 
Hehinki, 7 (A.A.) - Finlan. 

landiya ajansı Sovyetletin Lado. 
ğa gölünün şimalinde Finlandiya
lılara taarruz için boğucu gaz 
kullındrklannı bildirmektodir. 11 
Fin 111ceri ıa.ı:dan ölmUıtür. 

Helıinki, 7 (A.A.) - Finlan. 
diya kıtalarmın, bili Petsamoyu 
ellerinde bulundurduldarı ve IKL 
lcrln burada, ~lcktrik aantrıhnın 
infAılyle nı•t1ul oldukları cl'an 
iddia edilmektedir. 

FtN TA YY ARELER!NiN 
BOMBARDIMANI 

Kopenbağ, 7 (A.A.) - Haber 
alındığına göre, Finlandiya tay. 
yarelerl Rusların Baltiaki tayyare 
m•yıdanını bombardıman etmtı • 
lerdir. Hangarlar yanmakta -
dır. 

National Tidende'nin Helıinkl. 
deki muhabiri, Finlandiya hava 
kuvvetlerinin Rus müdafaa hat. 
lannı muhtelif noktalarda muvaf. 
fakıyetle bombarlamı' oldufunu 
yaımaktadır. 

80 TANK TAHRtP :ED!LDt 
Helıinki, 7 (A.A.) - Finlandi. 

ya bagkumandan.lığmın bir tebll. 
ğine göre, 5 kinunuevvelde Sov. 
yetl:rin Karelide yaptrklan bir. 
çok hilcumlar tardedilmittri. Mu. 
harebe harici edilen Sovyet taJtk. 
larının adedi, muharebenin bida.. 
yctindenberi 80 i bulmuştur. Sov. 
Yet bocnt.rdnnan tan"8'•l•rinln 
Petıamo mıntakaaında yaptıktan 
hUcwnlar neticesiz kalmıştır. 
RUS ASKERLERİNE VERİ. 

LEN EMİR 
Hehıinkl, 7 (A.A.) - Pet.aa· 

mo mıntakasındakl ıı:ıubarQbt· 
lerde esir edllmif olan Ruelar, 
Sovyet YUkl!ek kumanda heye
tlnhı kıtaata her ne bahaaına 
oluna olıun Salmi Jervi Nikel 
madenlerini zaptetmek emrini 
vermlf oldutunu söylemişler· 
dlr. 

Helılnkl, 7 (A.A.) - Bura. 
da bildlrildllğne ~öre, hudutta 
ölen Bovyet ıubaylarlle kUçUk 
ıubaylarının üzerinde bulunan 
baır veılkalar Flnlandiyaya 
kar,ı tecavüzün evvelce dUtU· 
nUIUı> haıırlanmı• olduğunu 
lıbat eder mahiyettedir. 

FlN KUMANDANLARtLJD 
ORDUSU TAKDİR 

EDtLlYOR 
JJern, 7 (A.A.) - Baslar 

Natlonal Zeltung'un Helslnkl 
muhabiri, gazetesine ~u habe
ri ı;ıöndermiştir: 

Finlandiya cepheıılııdeki ha. 
rekA.tı takip eden yabancı as· 
kert mütehassıslar, Flnlandl. 
ya orduısunun kumandanlığı· 
nın kıymeti lle bu ordunun ce· 
uretlnt tebarüz ettirerek aıet
heylemektedir. 

Sovyet tanklarının harekl· 
tı, tamamlle akim kalmıttır. 

Bitaraf mUfahltler, Flnlan. 
diyahların Peteamoyu geriye 
almak için yaptıkları hareketi, 
parlak bir muvaffaktyet ola· 
rak telA.kkl etmektedir. Fin· 
landlya kıtaları, bu hareketi 
yapmak için. bir gece lclnde 
ıso kilometre :rol katederek 
Ruıtarı ıafll avlamışlar ve gö. 
tus cöA'Uıe bir carpı~n:na neti· 
ceılnde muvaftakiyetl kaıa.n . 
mışlardır. 

20 tNGtLtz TAYYARESi 
FINLAND!YAYA GtDECEK 
Madno, 7 ( A.A.) - D. N. B. 

ajsıun bltdfrlyor: 
Stampa guetesinin Londra 

muhabiri İiıgiliz hükQmetlnln 
Finl1.ndiyaya Amerika malı 20 
harp tayvareei göndermeye ka. 
rar verdiğini bildirmektedir. 
Tayyareler Amerikan tipi ol. 
duklannda.n dolayı Londra ile 
Moskova ara.smda yakm ve il. 
çıktan açığa bir inkrtaın mev. 
ıuu balda olamryacaft elSylen. 
mektedir. 

Lond1'a, "I ( .A.A.) - İngiliz 

endilatriel Finlandlyannı lngil. 
tereye ıslparig etmtı oldufu tay .. 
yare ve muhtelit harp levuunı. 
nın, Finlandlyanın uğradıfı te. 
cavUıo binaen, tevkalAde ıUrat. 
le tealiml lhım geldlğl mUtaı-._ 
ınndadır. 

lSVEÇlN YARDIMI 
Pam, 7 (H~) -Tabouiı, 

Övr gazetcalnde ıu haberleri 
vermektedir: 

Dün 5.000 İsveç gönüllüsü, 
iki mUhimmat treni ve bir elbi. 
sc treni Finlandiyava gelmif. 
tir. Dün Stokholm'de bir çok 
mühim İsveç ricalinin imzaladı. 
~ bir bevanname hükfunettcn 
seferberlik yanmasını ve Fin. 
la.ndivahlara vardım etmesini 
istemektedir. Bu beyannamede 
ezcUmle şöyle denmektedir: Bu. 
!!Unkü devre İsveç için en mUh. 
ilk devredir. lsveç'in mevcudi
vetl bu devrenin neticesine bat. 
lı bulunmaktadır. GBrlllUyor ki , 
bahis mevzuu olan vaziet, Sov. 
veUere ka.rtı hakiki bir umum! 
haah le/erdir. 
MOSKOV ADAKİ FİN SİY ASt 

MEl\1URLARI AYRILDI 
Mo,,1ootıcı. 7 ( .A.A.) - Fin.lan.. 

diya elçiliğinin 26 kişiden mu. 
rekkep memurlan Riga, Alma.n. 
ya ve Kopenha.~ tarikile Finlan. 
diyaya avdet etmek U:rıere bu a.k~ 
şam Moskova.dan hareket et
miolerdir. Almanya elçiliğinin, 
F.iniandiyalrlar hareket ederler. 
ken Rarda bulunmanın Moeko. 
vaya müteveccih bir teıa.hür 
oeklinde karırlanca.imı bu kü. 
c;ük memleket mümeı!!aillerint 
haber verdiği söylenmektedir. 

Veni FinlAndiya 
nasıl olmahdır? 

(BQ,f tarafı 1 iııoi.4'(..) 
Iıyaca.k ve Ol~'in cenubu gar. 
bısinden geçerek Leningra.t -
Murmansk demir yolunu yirmi 
be§ ila yetınio kilometre şarkta 
bıra.kara.k Kandalaksto ~ 
kadar uıanaca.k ve orada eskl 
hududa girecektir. 

Bu oekilde P'inla.ndlyaya ter. 
kedfJecek Rua topraklannm tu. 
tarı 70.000 kllometredir. 

Neşredilen haritalara göre 
Kareli mmta:kasmdaki yeııl Fin 
hududu Bjoerkoe'den Ladoga 
gölüne kadar uunacalc ve bu 
gölün yirmi kilometre şimalin.. 
de uki hududa dahil ola.caktır. 
Vitri şehri de Finlandiyaya. ka. 
lacaktır. 

Bu vaziyete s;>re Rusya Fin.. 
landivaya, aradığı topraktan 
çok arazi terkediyor demektir. 
ÇiinkU Finlandiya Karell'sin • 
den Rusların alaeatr topraklar 
miktarı 2900 kilometre murab • 
baıdrr. 

Fakat bunları yazan Bovyet 
~azeteleri bu araziye mukabil 
Finlandiyadan arayaca.klan clL 
ğer mevkilerden baheetmemek -
tedlrler. 

Halbuki RU!Va bunlara mu. 
kabil çok mühim stratejik ehe 
mlyetl olan Aland ve difer Fin.. 
landiva adalannr iateyecektlr. 

lranda bir kamyon 
kazaıı 

Tahran, '1 (A.A..) - lranus. 
merkezl kısmında, Arak Ue 
Kum arasında, içinde 22 yolcu 
bulunan bir kamyon devrll• 
miştır. 12 kişi ölmUş, on klfi 
ağır ıurette yaralanmıştır. 

Mısır ordusu manevra 
yapacak 

Xahlre, '7 (A.A.) - MUlt 
müdafaa nezareti, Mısır ordu .. 
sunun bUyük manevralarını11 
bu ayın 12 sinde yapılmasın• 
karar vermiştir. Merkell tı. 
kenderlye olacak olan bu ma• 
nevralar blltUn afatı Mmra 
şamil olacaktır. 

Paait 'mUdataa organları ile, 
ta al m Udataa. kuvvetleri 'fi 
tayyareler, bu manevralara lf. 
tlrlk edeceklerdir. 

ltalyada feci bir tayya• 
re kazası oldu 

Roma, 7 (A.A.) - Lucpue1 
yaklnlnde vuku& gelen feci bir 
tayyare kazaeı netlceelnde U 
kişi telef olmuştur . .Mlllnodan 
Romaya gitmekte olan 3 bom• 
bardıman tayyaresi, Lucpueı 
civarında yere düşerek parça. 
lanmıotır. 6 tayyaresi, para
şUtıerlnl kullanabllmitlerdlr. 
13 klşi derhal 61mUttUr. Bir de 
köylU telef olmuııtur. 
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Ankarapafas- İzmir 
TELEFON. (3438) 

ıznııruı erı nıudt!nı, eu tcnıı1 ve ~o muntazdrıı aıle 

yuvasıdır. Kontur, tenııztik, urnzluk noi;tasındarı Anka. 
ra Palasın fcvkınde otel yuktur. 

Banyolu, ko.loriferli, müteaddıt firt:?L rlı olu .. ğl• gı. 

l)J nefis yemekler veren lokantayı, pa::>tn hancyı. ve kı. 

~aa~haneyı ha\'ıdır. 

• '\. ..._ .' ~ e 1 • 

,_ 
• ,it. ~ • .. • • • • • • •• t : ~ • ... • 

f dnrcıııizin ıııulılcl 1 r ) erler indi' bl ıhdaııı l'rl ilıııek Üt.ere k ısıııı he
kiınlcriıll' ihtiy:ıç ,·:ırılır. \'rrilccl•k nırı:ış 177 lirrıdır. A.\'rl!'a ıııt·'kl'n 

'eyn llll''ikl'n IH'rll'li wrilir. Serlıl'sl bıılıııırıı:ık \c y:ı~ları .j!) ten ~uk:ırı 
olııı:ııııak üzen• l:ılıplel'İrı lJ. Dcıııir~oll(ırı Zat lşlcri :\lliıliirlii!::iiııı· nıii-
rııcaatları. ( li'.!4 1) ( l O ıo:i) 

* * * 
:'.\lulı.ıııımeıı lıetlcli 3750 lirn ol:ın !iOOO Kğ. Xeft Yrığı 11/1'.Ul!l:l!l 

l'.ıwrt esi ı.:linü saat (10,11}) on lıııçukta Ha)darpaşa<l:ı Gar hin:t!>t dıılıi

lıııdcki l\oıııis)oıı lanıfıııdaıı o~·ık eksiltme usuli) le salın ıılın:ıc:..ıktır. 

Hıı ise girmek hli)L·ıılerin '.!81 lira '.!;; klıı·uşluk ıııunıkknt teınınrıl 

'e k<ıııııııuıı la\ in eıtiğı \'esaikle birlikle eksiltme güııii sarılinc kadar 
kom isyoııa ıııliraı·rıa lları lfızı ınd ı r. 

Bu i;;e ait şrırlııamclcr Koıııisyonıfaıı pnr:ısız olarak dağılılıııak-

l ıılır. (!Hi8G) 

* * * 
Mulı .ııııııen lıı•dcli 3000 lira olıııı 110 C/ın rninıle :ıoou metre ,,.ı 

cins nati.,ı..:ı '.!:ı/1'.Ul!l:fo J><ızartesi ı:ııııii :-ııaı (lU,:iıı) on lıuı;ııkta H:ıyıhı.r· 
J :ı-:-:Hla <::ır lıiıı:ı.,ı <l,ıhilinıleki komis~on tarrıfınclaıı nı;ık cksillıııc usıı. 
lılc '>:ılın rılıııne:ıklıı·. 

Bu iye girmek bliyeııkrin 22;; liralık ııınrnkknt leıııin;ıl Ye k:ıııu

nuıı t:.ıyin etliği vesaikle lıirliklc ı•k.,iltme guııü saatine krırlar komisyona 
ıııiiracaall:ın Jüzınıılır. 

llu i)e ait şartn::ııııclcr konıisyoıııl:ın p:ıı·asız olıır:ık d:ığıtılmaklaılır. 
(10131) 

~ORSA 
-Ankara 7-12-939 -
--ÇEKLER 

1 Sterlııı (lıısılız) 
100 Dolar (,\ıııerika) 

100 Fransız fr;ıııkı 

100 Liret (lt:ılya) 

100 İsviçre frrıııkı 

100 Florin (Felemenk) 
IOO Rayşrııark ı Alınan) 

100 llclga (llelı;ika) 

100 Dırahmi (Yunan) 
100 Lem (Bulgar) 
100 Çekoslovak kuronu 
100 Pczcta (İspıınya) 
100 Ziloti (Lehistan) 
IOO Pengö (Mac:ır) 
100 Ley (Rumen) 
100 Dinar (Yugoslav) 
100 lsvec J\uronu 
100 Ruble (:\lo~l.:o\'a) 

lstikrazlar 
Türk borcu l pcşın 
En:ani 
Sıvas - Erzurum 111 
:\lerkcz füınkası 

~ı.21 

ı:rn.:ıı; 

2.SlHll 
ti.ili l2j 

:.!(l.14 i5 
(j!),:!j 

21.·Hi:.!:> 
0.9G5 
1.60:.!5 

23.6825 
U.91 ;, 
:ı. ı:,:; 

31.0125 

l!l.fli;; 
J!l.i1 
1!1.-

Ticaret ve Zahıre Borsası 
1 ·. 12 - 939 
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Su~aııı: 17, 17.:111, Bııd,·ırı içi: !l:ı. 
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Bıığd:ıy! 271, .\rpa: 18, .Xolıut 

2:i, .Sııs:ırıı: JIO, Fasulye: 181, 
Mısır; 55, Un: ıı2. Çıı\'ılar: :!:i, 
Pamuk: 5-1, l\kreinıck: ı ı. 
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F:mılye 30, Kıl: :;, .\fyon: 2. 

SA llTTll : A SiM 11.'ı 

R:ıc:ılrlı~ı ver: t' HU'/ \lııth:ı;ı~ı 

Urr.om !'\eşrivolı iıl ıre l'ılrn: 

Rerik Atırıırt Sf'\'f'nıdl 

l.ıtı11ıbııl ılsli{lc Allıııcı 
.lfulı/, !' 11ıı•si ıırl c ıı: 

:\li'ıtld<·i: J\oııslaııliıı. 

llııJ.:uk 

:\1 iiclıleialeylı: Evyeıı iya: Cul:ı la 
Liilı-ci lı;ın caıl<le~i, <:ülcıı sokak 
G :\o. d:ı. 

i\llid ılei 1\oıı ~ıaıı 1 i ıı larafıııdaıı 

ınüdclci:ılc~ lı Evycniy;ı :ılL') hine a
çılan l.ıo~aıııııa ıl:l\·,ısı için müddei
aleyhin G/1'..!/l!J:l9 Çal'~oııılıa günü 
saat ( l 5) le ıııalıkcıııcıııizdc hazır 

hulunııırısı liizunıtt il:ıııen ldıliğ C'. 

dilmesi üzerine muıııailcylıiıı o gün 
gelmemesi ny:ı l.ıir n·kil ı,:ünıl<·r

ıııeııwsiıw ıııclıııi hakkında gıy:ıp 

kar:ıı·ı iltilıaı olunmuş \C iııılfı kı . 

lırrnıı Jıu karar:ı ai t ihlırırnaıııeııiıı 

lıir ııiislıası ıhı mahkeme dh·:ıııh:ı· 

nesine asılmış Ye keyfi)eliıı on lıc) 

gün ıııiiddellc iliını i~·in tnhkik:ıtııı 

11/1/HllO Per~<·rıılıe giiııii sa:ıt (lt) 

de lıınıkılııı l'j olduğu tebliğ ) erine 
ı.:eı;ıııl'k üzcrc· ilan oluııııı·. (:rni!IS) 

hlııııbrıl ı\.~liye ılltıtıct 
llıiJ.:imlijjinılcıı: 

llııl~uk 

Danıcı F:ılilı Çarşnınlıa J\:"ılip 

.\lu~lahiddin ııı:ıhallc· i :\lcbıııcl De· 
d!' '>Ok ak l U Xcı. <la otııı·an Esına 

Esin t:ıt·afınılan koca'>ı :ı yni lı:ıııedc 
ik:ııncl etmekle ikc•n )İmdiki Yl'ri 
lıcllı olııııyaıı Zeker in a :ılc-yhine 

ik:ııııc c•)lcdiği boşanma darnsıııın 

ııılidrlcnlcyhin gıyalıındu y:ıpıl:ın 

ıııulı:ıl,;c·ıııcsi sonunda rııiidck:ılcy

lıiıı karısını üliiııılc tehdit Yl~ Jıu 

yiiz<lcıı ıııiiştcrek lwy:ılın ~·ckilıuc:t 

lıir lwlc gı·lıııesini ıııul'ip ol:ıt'ak 

derecede şiddetli ı::c~·iııısizlik olup 
uzun ıııiiı.ldcllcııbcri ayrı yaşnılık

ları usulcn sahil olcluğuntl:ın lıır:ır. 

!arın lıoşanıııal:ırıııa dair n·rilen 
:!0/1 l/!J:l!l l:ırilı H 9:!8/i81. ~O.il 

~ıyalıı hiikıııiiıı ıııiiddC'aleylıiıı ik:..ı-

111c1ı:ıfılııııın ıncçlıuliycıiııe binat'ıı 

tebliğ ~eri ne geçmek ii1.erc on beş 
gün ıııiitltkllt• ıııahkl'me rlivanlıanc· 

siııde asılı tıılulınasına kar:ır '(•ri
lerck talik cdilıııi~ bulunduğu il:in 
olunur. 

Zayi 
,\r;ılıııl'ı Llıliyclııaıııcıııi ı.:ı~ lıet-

tım. \\•ııisiııi ıılrıcağııııd:ııı e~ki~ıııııı 

lıukıııii yoklıır. 

F:ıı ilııe Trıslı:ıııda ıııukiııı ()..; 
ınan oğln Y:ıkup Ç:\ Yl\OZ 

(30i!Hi) 

İstanbul ikinci icra Me'Tiur!uğundan: 
Osmanlı Bankasuıın Mari Jarjetlcki alaco.ğmdan dolayı mu. 

kaddcma tahtı hacze aiınan Eminönünde Çelebioğlu Alacddin 
mahallesinde Alacahamaın cadde~indc 394 ada 34 parsel No. lu 
'ltsıf hissesi iştirak halinde Şükrü pafia varisleri borçlu ile ço. 
cukları l\Iehmet Rıza n.: Necip Süleyya ve İffet ve Nurihayata 
ait eski 11, 16, 26 ila :16 yeni 2·1. 26, :H. as. 36. 22. 20, 20 ıl kapı 
:\o. hı altında üç mağazası olan kargir Kezzap~ıoğlu namı diğer 
Emiroğlu haıunm m~ıf hissesinin tapuda bulunan veraset ila. 1 
mma göre taayyün eden 16 sehim itibarile 4 sehimi açık arttır. 
maya konulmu~tur. Bu gayri menkulün tamamına (76000.-) li. 

, ra kıymet takdir edilmiştir. 
:'\1EZKÜR GAYR !MENKULÜN EVSAFI M'CMEYYiZESl: 
Zemininde dükkanları ve bunun altında ardiye olmak üzere 

kullanılan demir kapılı bir mahzeni olup bina tamamen kargir \'e 
koridorları kısmen demir ıskaralı ve diğer aksamı taş potrel ü. 
zerine döı;eli. Bu cephesinde pasajı olup ayrıca çıkmaz sokağa. <la 
kapısı vardır. Binanın pencereleri demir parmaklıklı ve demir 
kırma kepcnklidir. Çatı kısmı kiremit olmayıp Siman karo döşe. 
li bir tarasadan ibarctlir. Binanın pnsaj ve sair aydınlık aksamı 
için demir rcrc;eveli camckanlnr ıle kapatılmıştır. Taras kısmına 
çıkan merdiven ah'iaP diğerleri taı:;tan ve korkulukları demir par
maklıktır. Her kat merdiven ortalarında ve helaların altma tesa. 
düf eden aksamdan demir kaT)ılı birer depoları vardır. Bu depo. 
lar kirnva \'crilnıevip hanın demirbas es''aları için kullanılmak. 
tadır. B!rinci ve ikinci katın pas.,h nazır orhlarmdn demir nar. 
makhklr birer bı:ı ikonu vardır. Birinci ve ikinci katlarda birer 
koridor i.ızerinc iki!"er ~öz \'e m~rmer musluk la~lı eski usulde 
helaları \·e koridcırlnrmda c~mckanla biilünmii'i birer yaz1hanelc. 
ri olun birınci kattalci boı:; ikin<'i kaltnkindc de han odab!'lsrsı o. 
turmaktadır. Zemin katl~J.ri maira?:aların ceph<'l<'ri kısl""en 0cmir 
kırma ve kısmen de istor kcpcnklidir. Bina dahilinde elektrik ve 
terkos tesisatı mevcullur. 

ZE:.\ 11 :\' KATI: 
Çıkmaz sokağa cephesi olan 22 N'o. lu dükkan dahilinde raf. 

lar, tezgahlar kiracıya aittir. Alacahamam cadclesindc :H ;:.;o. lu 
dükkanın üstündeki. asma kata seyyar merdivenle c;ıkılır. lçin. 
deki raflar ve tezgahlar kiracıya aittir. Alacahamam caddesin.. 
le 31 1 No. lu dükkanın asma katma kova merdivenle çıkılır. 
içindeki raflar ve tezgahlar müstecire aitlir. Alacahamam cad. 
desinde 38 No. lu dükkfınm içinden bir merdivenle birinci kat. 
taki 19, 20, 21. No. lu odalara çıkılır. Dükkan için.de ahşap tesi. 
sat kiracıya aittir. 

PASAJ DAH1L1: Han kapısında '16 i\o. lu mahalde seyyar 
camekanlar mevcut olup kıracıya aittir. 

HAN 1Cl: 
Dahili i No. lu dükkfm dahilindeki tesisat kiracıya aittir. 
Dahili 1 2 N'o. lu dükkandaki raflar ve tcz~ahlar asma kat 

müsteciri tarafından yapılmıştır. 
Dahili 2ı2 No. lu dükkan içindeki raOar, lezgahlar ve kapı 

\'e camekanlar ile vitrin kiracıya aittir. 
Dahili 3 No. lu dükkandaki asma kat mal sahibine ve raL 

lar ve tezgahlar müstecire aittir. 
Dahili 4 0:'o. lu dükkan içindeki raflar müstecire. asma kat 

ile ah~ap bölmeler mal sahibine aittir. 
Dahili 5 No. lu dükkanın içinden merdivenle asmak:ıtına er. 

kılır. Dükkanın ve asmakatlaki camekanlar ve raflar müsleci. 
re aittir. 

Dahili 6 -;\o. lu dükkanın içinden de asmakatma çıkrlır. Mer
diveni vardır. Raflar ve camekanlar müstecire aittir. 

Dahili 7 No. lu dükkan boştur. Senevi 150 lira icara mü. 
tehammildir. 

Dahili 8 No. lu mahal kahveci veridir. 
Pasaj dahilinde ta!j merdivenle -inilir iki demir kaµısı olan 

ardiye mahalli olup merdivenlerin üstü demir ıskaralıdır. 
BİRİNCİ KAT: . 
Dahili 9 No. lu odadan yanındaki ·ıo No. lu odaya bir pen. 

cercresi vardır. 
Dahili 10 ;-\o. lu oda boştur. 
Dahili 11 No. lu oda dahilindeki raflar miistecire aittir. 
Dahili 12 No. lu oda içindeki ahşap bölme ve asmakat müs. 

tecire aittir. 
Dahii 13-14 No. lu odalardan birinsindeki asmakat ile raf. 

lar müstecire aittir. 
Dahili 15 No. lu odada g"Ömlck<'i Fethi kirnctdır. 
Dahili 16 No. lu odada çorapçı Yusuf Ziya kiracıdır. 
Dahili 17 No. lu oda içindeki ahşap bölme ve asmakat ile 

ocak mal sahibine aittir. 
Dahili 18 No. lu oda içindeki raflar ve tezgahlar müstecire 

aittir. 
Dahili 22.23 No. lu odalarda duvarlar içinde ikisi camlı 

dört dolabı varuır. 
Dahili 24 No. lu oda içindeki raflar müstecire aittir. 
Dahili 25 No. lu odada Hırdavatcı Leon Davit kiracıdır. 
Dahili 26, 27, 28, 29, 30 >!o. lu Ôdalarda Trikotajcı Osman 

Baş. Diş, Netli 
. rtı8ı 

Grip, Romatıı K 
Nevralj i, Kırıklı 

ve ~I· 
BÜTÜN AGRILARI 
ZI DERHAL KES~ff 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde 
pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

Nafıa Vekaletinden: 
. ~·' 

!l/l:!l!l:rn Cuııı:ırlcsi ı:iiııfı ~:ıal 11 de .\ııkarada Xafitı \'cI.:ıI<~ 1 'ı-.oı 
içinde '.\lalzl'mc !\liidiirliiğli odu~ıııd:ı lopl:ınan i\lalZL'lllC El.sıJtııH' .11 • 
;-. ununda lslanbulthı gliıııriiklü ,.e ıııoıılajlı olar:ık lrıınamcıı ııuıı::ııcl 
lıııt larıırırı1t•ıı nwzollu ,.e) :ılıul kı~ıııen lnıh:ırlı, kısın en ımızollll ·ı ~ 
tt·slim şarlilc al:il \'e ycılekll·rile lıcrnbcr lıuharlı siliııdiriıı Jıclıl:1'.n 
\'e yine n lfıl \'e Yl'ıleklerİ le• lıcrnlıer ın:ızollıı si 1 indi l'İ il hclıeri S·tar 
ııııılıamnıcn lıt·ıkllı 10 aılel Yol siliııdiriııiıı tabii ol.ın se>k \ol 1 
hilfıhnr:ı gürülc('t'k liiwnı üı~riııe değislirilmesinden ıııiilc\l·]lll 1~ 
farklarının nkalelc :ıit olacağı lıakkııııİ:ı y:ıpılrın ı:ııliliıta pıız•1 r 11 

Jile yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şrırtnanıesi ve lcfcrrü:ılı 425 kuruş Jıcıldle 
clürliii(iinılen alıııalıilir. 

:\foY:ıkkrıl teminat: !' 
bıeklinin lıulı:ıı-lı Hya m:ızollu olarak teklif edeceği siJİC1 11 

1ıııar !Jctlcliııe nazaran 2490 No.lı k:ınuıııııı lfi ıııcı m:ıddc~iı10 

olacaktır. 

İsteklilerin 11111,·akk:ıt tcmin:ıt 
birlikle ayıu giin saat 11 de mezkur 
Ji'ızııııılıı·. 

Askeri Fabrikalar umum Müdürlüğü 

T:ıhınin edilen bedeli 3i05 lirn olan 3!1000 kilo l'kmek J' 
1~ ı 

Barut Fabrikası .Muhnfız bölük kilerinde teslim s:ırtilr. S:ılıpaı1
1

., 
Askeri Fnbrik:ıl:ıı· Yollaııı:ısıııdaki Salıııalınrı Kon~isyoııııııca 111

1:, 
Perşeınlıc ı::iiııii sarıt 15.30 da açık eksiltme ile ihale C'dileccı..tir· 
kriıı 11111,·akkat teminatı olan 277 lira 88 kuruşıı her lıan~i tıir 111~, 
diirliiğiinc yatırarak alacaklan makbuzla birlikle nıezkür giiıı \·e ı 
Komisyonda bulunmaları; şartname her gün koıııisyoıı<ln göriiJrl~ 

* • • (953 

Rıza kiracıdır. Koridorun bu odalara isabet eden kısmı ahşap 
bölme ile bölünmüş \'e zemine döşeme yapılmıştır. 

Dahili 31 No. lu oda içindeki camekan ve tezgfı'h kiracıya 
aittir. 

T:ıhnıin edilen hedcli 3150 lira olan 9000 J,i]o sığır eti ıı:ı1'~ 
Ll:ırut. F~lıri~:ısı :.\lu~ıarıı bölük k'.lcı:incle tesli~n ş:ırlilc Salı r;ıı: .. 
.bkerı l·olırıkalar 1ollaıııasındakı Satınalııı:ı h.orııısyonuncrı 14/ 11 
Perşcnılıc giiııü s:ıat 15 le açık eko;illıne ile ilırılc ctlikcektir. lstc1' 0 
nıırrnkk:ıl· lem inalı ol::ın 23G lira '.!!) kuruşu her h:ıııgi bir mal 

11
; c 

ıC:,üne y:ıtırar:ık al:ıcakları makbuzla birlikte rnezkiır giiıı ve ::.:ı~ 
\J nıisyondu bulunmaları. Şartname hl'r gün komisyonda görülehi 1!~ı 

(98J 

Pasaj Dahilinde 2411 No. lu dükkan dahilindeki bir merdi. 
venden üst katma çıkılır ve bu kat hem 24/1 No. lu dükkanı ve 
hem de yanındaki pasaj dahili 24 No. lu dükkanın üstünü' ihti. 
va eder. 

Pasaj dahilindeki 21 No. lu dükkanın çıkmaz: sokağa da bir 
kapısı olup yine o sokaktan da 24 No. yu alır. Bu dükkanın or. 
tasından geçen kemere kadar olan mahalli bu gayrimenkule ait 
olup mütebaki kısmı yanındaki diğer gayrimenkule aittir. 

HUDUTLARI tapu kaydına uygun olan bu gayrimenkulün 
mesahai sathiycsi 660 metre murabbaı olup bodrumdan maada 
üç kattan ibaret olup piyasanın en iyi bir mcvkiindedir. 

TAKDİR OLUNAN I<IY~1ET: 
Gayrimenkulün evsafı, müştemilatı ve tarzı inşasile mevkii 

ve ticaretgah olan muhiti ve getirmekte olduğu kira bedelleri ve 
mütehammil olduğu varidat ile bugünkü emlak alım satımı ve 
hisseli olması dahi göz: önünde tutularak heyeti umumiyesine 
(76000.-) lira kıymet takdir edilmiştir. 

Bu gayrimenkule ait şartname 30-12-939 tarihinden ili. 
baren herkesin görebilmesi için icra divanhanesinde açık bulun. 
durulacaktır. Biriıı.ci arttırma 10-1-940 tarihine müsadif car. 
şamba günü saat 10 dan 12 ye kadar İstanbul İkinci 1cra Daire. 
sinde icra olunarak muhammen ·kıymetin hisseye isabet eden 
kısmının 5o 75 ini geçmek şartile en çok arttırana ihale edile. 
cektir. 

O gün böyle bir bedel elde edilemezse arttırma 15 gün uza. 
tılarak 25-1-940 tarihine müsadif perşembe günü aynı mahal 
ve saatte ikinci arttırması yapılarak en çok arttıranın üstün
de bırakılacaktır. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayrimcn kul 
üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddia. 
!arını evrakı müsbitelerile 20 gün içerisinde icra dairesine bil. 
dirmeleri. aksi halde hakları tapu sicilleri ile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve talip olan. 
larııı muhammen kıymetin ~~ 7,5 nisbetinde pev akçesi veya 
milli bir banka teminat mektubunu ibraz etmele~i.. 

Arttırmaya i~tirak edenlerin ı:ıartnameyi okuy~p mündere. 
catma vukuf peyda ve muhteviy~tını kabul etmiş ad olunacak. 
ları ve satılan hisBeyc ait birikmiş vergi icare ve tanzifat ve 
tenviriye ile resmi dellaliye borc.:luya ve 20 senelik taviz bedeli 
ile ferağ harcı ve ihale pulları müşteriye aittir. 

Fazla izahat ve malumat almak istevenlerin 
934./5976 No. ile dairemize müracaat edebilecekleri 

her zaman 
ilan olunur. 

(22501) 

* * * 
i>OO ton Xitratdösüd almacak 1 

~· 
Tahmin ılilen bedeli (:i0,000) lira olan 500 ton ?\itraldosiid 'ıı 1 

Falırik:ılar Umum l\li.i<lürliiğü l\lcrkez Satın:ılıııa Koıııisyoııu11cıı 1 
9:19 Paz:ırlesi sünü saat 1-1 ,30 da pazarlıkltı ilııılc edilecektir. S9~~ 
(2) lira (;}O) kuruş mukalıilinılc komisyondan nrilir. TalipJcı"! ı 
nıkk:ıl teıııiııat olan (3750) lira \'C' 2190) numanılı kanuınıll ~~ 
ııı:ıdı.leleriıı<lcki \'csaikle komisyoncu olınrıılıkların:ı ve bu işle :ıP 
tüccardan oldııklnrıırn dair Tic:ı.rcı Odası ,·esikrısile _,ıczkur giiıt ,e3 ı 
Komisyona ııı iirac:ıalları. ( O!ll 

~· * * 
8 Ton sarı ~abuıı1 u J;.iiscle 
8,5 1.'on siyah yağlı kfo;ele 

Talııııiıı erlill•ıı hcıkli 11l:!OO lira ol:ın nıkarclu \a:t.ılı iki ı.:ııc; 
s<·le Askeri Fabrikalar :.\lerkez Salın;ılıııa K.oıııisyo111;111·a 11/12/g:J 
şeınlıe ~iiııü saat 11,:rn ela p:ız:ırlıkla ihale edilecektir. :llurnkkal ıe 
3 11i5 liradır. !)artnaıne iki lira :ıı kuı·115 ıııukahiliııde J,oıııi'\1 
nrilir. lsleklilcri 11 2190 No.lı k:ıııun uıı 2 n· ;{ iiııcii madcJclt'rı 
vesaik \'e lwınisyoncu olınadıkl:ırıl\a YC lııı işle alfık:ıdar tücr:ı''1 .. 
dııklarıııa tluir Ticaret Odusı '\"C5ik:ısile hiı·liktc mezkur ~iin \ ·cq 
koııı isyon<la 1.ıulunm:ıları. (1t112· 

ı ıs. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanıar1. 
ltı:ılc günii talibi çıkmanın l\onıutanlık birlikleri ilıliWCl jçill: 

k_iıo zeytin ta~1c~.i ~.çık eksil~rnc ile ~alın :ılınrıcaklır. :'ılün;k:ı~:ı.sıll~c·' 
93!) eum:ırlcsı guııu saat 10,30 da brışl:ıııılacnk ve aynı glinde ıtııt J 
n ı lacaktır. nclıer kilosunun muhammen fiyatı on sekiz kurıızlıır· 1 

ıııiııaıı üç yüz yirmi <lürl lirrıı.lır. lsıcklikriıı lıelli gün ve s:ı:ıttc ı: 
rn inat makbuzu veya lemi nal ıııekl ııplarile Fındıklıda Koıınıt::ıll11 

nlıııa komisyonuna gelmeleri. (9710) · 

• • c"·' 
ihale giiııü trılihi çıkınıyan l\oıııutanlık :ııılıarııııla y:ıplırıl~ı 

kamların konıisyoııtla men· ut şartnamesi ,.e kesif ccl \'CIİ 1ıııırıl111 
1 

zarl ıkla y:ıntmlac:ıklır. ~llin:ıkas:ırnı:ı l:l/IU03!J Ç:ırş:ımb:ı B111.11~ 
ıo,:ıo da haşlanacak \'e aynı giinde ihıılcsi yanılac:aktır. Jstl•klilCrııı 
giin \'C sa:ıııe Fındıklııla Kornulanlık S:ılın:ılııın l\oınisrnnıın:ı gri 

- (1 o011 


