
Alman - Roman ticaret 
anlaşması imzalanıyor 

HERYERDE 3 KURUS Kavzer Holandada 
mahpus değil ! 

lJfucrq, 11 ( A.A.) - Havaa: Dört haf adan 

devam eden Alman - Romen ticaret mü. 

tteleri BOna ermek üz.eredir. Alınan heyeti. 

'in hareketi hafta sonuna talik edilmiştir. An .. 

Am.sterdam, 11 (A.A.) - Sabık Kap.erl 

resmi milnasebata memur eski Dahiliye Nazırı 

B. Kjn, kayzeri ziyaret etmiştir. Salahiyettar 

bır kaynaktan haber verildiğine göre, ikinci 

Guillaume mahpus değildir ve Holandayı ter_ 
ket.mckte serbesttir 

günü imzalanacağı bildiril. 

s.u.ı ı:: f.irinC'i:,11:11111 rn .• :1 ~':ı 

fl>AIU· 1:\ 1 \rıl.•ır:t ı,:ııl l'iT\'\IU 1 "lc·lııı ti \ '\1\11" l'o•I, ı..ııl:ı,11 ili" lı·ll'lun i!lıl:lf\11711.:H'lill ıl.tRrf'I 

Milli 
dün 

Şefimiz isı11et 
gece Erzururna 

inönü 
gitti 

...•.•................. , 

illetler Cemiyeti 
asamblesi toplandı ı 

Cumhurreisimizin seyahatleri 
on gün kadar sürecek 

Ankara, 11 (Huıuıi) - Cum- lisi Reisi Abdülhalik Renda, BQ.f
hurreisimi:ı; ismet lnönü, bu gece vekil Doktor Relik Saydam, Mare
saat 23 de maiyetlerinde Orgene- §al Çakmak, Vekiller, mebuslar, Seçilen komite, lsveç delegesinin tek lifi üzen ne 

Rusyayı derhal muhasamatı tatil ile asamblenin ~~i!~:.~·~J'e~~c;!!~7::ı: ~;,,n:,~':~t:::.ti ,:,;,.k!:Jan~~".::. 
1 hususi kalem müdürleri olduğu yet müdürile kesil bir halk taralın-

0BZ8 J Btl altında sulh müzakeratına davet etti ~:~~~e:::::.%t:;~rr:nle Erzuruma dan;,1üi'Ş:lı~~~Ü'nün seyahatle-.....___ __ 
Q;r teminatın 

manası 

Yazan: ASIM US 

ıı....~ aünlerde Moslcova hülcu· 
~ Romanyaya yenidea temi.
llııı.._ Yerdi; Almanya ile Ruıya 
~ela Lehiıtanın paylapldıiı 
lıı,l;"da verilmit olan teminatın 
~ devam edip dururken bu 
tM! • Romanyanın mülki tamami.. 
::'ille ve iıtildilinin tekrar temin 

sma acaba neden lüzum 
. dü diye dü,ünenler buluna. 

:ı.: ~ilc..iıniaee ba 1entinatm en 
~l'U sebebini Rusya • Finlan
..,, hicliaeleri üaerine Almanla-
~ Iİrittilderi ıiyasi faaliyetler. 
.. ~ Jazımdır. Hakikat haL 
~ :lınanya kendisinin J ngiltere 
~ l'Ulaa ile hu.-p halinde ol !u. 
ACıa adeta unutmup be'!lziyor; 
~n propaıanda tefkilitlan 
'- ı.. n)'anın hayat sahası da-Yası· 
~tarafa bırakara't Sovyet 
~ için yeni yeni fütuhat 
'ıt ltrı çizme~de metsul bulu. 
1.!ot: Tabii Baaarabya en bat
~. Sonra K.afkaalardan Bura 

cloiru akarak ı!dusul ve 
~: petrollerini ele ıeç:.-m.k 
I..~. Dha sonra Hindistana 

de Sovyet)er için 1tir fır. 
olarak c1unnaktadır. lnıiltere 

&. ~ran .. ordulan pm rephe. 
~ Alman orduJan ile tutuf. 

oldaiundan hu devletler As
• mmtemlelrelerini müda. 

eclecelc vaziyettıııı dejild:,.. Al
ordulannın feclakirbiı aa. 

• de lc•rtı1tna ÇYkaıı bu frraAt. 
latilade etmek Rusya için bir 
.. nimet demektir. 

~n pazetelerinin havadiı 
1 

ildeki bir takım yaz lan Ber. 
qiilcumeti tarafından Moalcova 
• adamlann:ı bu tarzda bir 
" yapddıfınc!a artık 9üphe 

or. 

11;.;. 4e.ıa. daha alb ay evvel Sov
f.!l ltıa11yayı ortadan kaldırmak 
-~!ta Almanyanın Ribbentrop 
~tol anlatmasından sonra 
"'1etini tamamen detittirerek 

hlcl. telkinler ya~sı pr
Raalann büyüle zaferlı!r 

._llllrDIA yardım ebMk için.. 
? 6ana inanmak için ah. 
öLn.lc iktiza eder. 

l... ~te Alma"lann maksadı 
~ için yeni zafer lfa9eleri te. 
~:vardım ebnelc deiil, lnıil
~ "• Fransayı Rusva ile tutu,. 
~ arada kendi ıırtmcla· 
itlı... """l'J» yükünü hafıfletmek, •e 
~.cephesinde istif•de edehiL 
'-a.~. Sovyetler ile bir ittifak 
"" imkin llulabilmektir. 

~"-' lllüdclet e..el Hitlerin aa. 
' htdnn talebine reci ıuretin. -._,veren Stalinm ita yolda 

~una plmiyec:ejİnİ 
için çok nki biT ıi,aai 

hacet yoktur; İtte aon 
SoTyet RaaY9DID Jto. 

\....~ h ikiaci cWa t...m.t ..... 
,.._de hö•le hir mana Yf"-"dır. 

(Dfvtımı 3 flMU.de) 

istasyonda Büyük Millet Mec- ri on gün kadar sürecetkir . ltalya Cemiyetten , ..... : ...................................................... ::· ........... w •• 

resmen çekildi ln~ı~aılar ~ekı· Tasarruf haftası bu un ba ıııor 
Cene,·re, 11 (A.A.) Millet- j namevcuttur. Milletler Cemi _ 

ler Cemiyeti bu sefer çok ka. yeti azasından Afganistan, Ar. lının Meclıste 
!abalık toplandı. Bir çok dele. 
ge ve Almaular da dahil oldu. 
ğu halde bir çok beynelmilel 
memur gelmiştir .. 

Halk, diplomasi Alemine 
mensup olanlar mUstesna ol -
mak Uzere, Milletler Cemlye _ 
tinin ihdasındanberi ilk defa 
olarak dışarıda. kaldı. 

....................... "ft_ 
art saat 11,15 de yerlnl işgal 
etti. 

Jçtimaa 40 deYlPt iştirak et
mektedir. Polonya hoyf'tl mev
cut, ÇekosloYakya ise istiyerek 

navutluk, Şili, Panama ve Pe
ru temsil edllmemlşlerdlr. 

Saat 11,30 da reis 20 inci 
asambleyl açmıştır. Celse saat 
11,45 de talik edllmiştir. 

öC LEDEN SON RAK t 
CELSEDE 

Norveç delegesi Hambre a • 
f;amble reisliğine seçilmiştir. 

Carton rlc> Yiart, yent reisi 
(Devamı 3 üncüde) 

beyanatı 
"Tedricen halkı 
alkol iptilasından 

tl-
savvurundayız,, 

(Ya.."'ıSI 3 üncüde) 

Sovgetlerin notası Nazi pı opagandasım kökünden 
kazımak sırasıdır OngöOö~ <§llb>Uu~aso 

Çünkü, beş senelik nazi gropagan
dasının hedeti milli birliktir pu©te~t© e<dlöO<dlü 

Rus gemileri zarara 
uğrarsa 

Zarar ve ziyan 

istenecek 
1'108ko,·a, ı 1 (A.A.) - 28 

teşrinisanlde BUyUk Brltanya 
hükömeti Alman ihracatına 
karşı ittihaz ettiği tedbirleri 
neşreylemiştlr. 

Büyük Brltanya hUkfımeti, 

bu emirname ile, bUtUn Alman 
limanlarından gelen eşyanın 
denizden naklini ve keza her 
tUrlU Alman eşyasının bitaraf 
memleket limanlarından lhra • 
cını yasak etmektedir. 

BUyük Brltanya hUkflmetl, 
mezkQr eşyayı nakledecek ge
milerin lngillz veya Fransız 
limanlarında tevakkuf etmele
rini istemektedir. Eşya musa
der·e edllecek ve cebren satışa 
çıkarılacaktır. Almanyanın 
mücavir bulunduğu bütün bl • 
taraf memleket limanlarından 
çıkacak vapurların da, hAmil 
oldukları eşya her ne olursa 
olsun, muayene edilmek üzere 
lnglllz veya Fransız limanla • 
rına gönderilecektir. 

Bu emirname ile alA.kadar 
olmak Uzere Sovyet hUkQmeti 
Moskovadakl lngtliz bUyUk el
çisine 10 kAnunuevvelde bir 
nota tevdi ederek bitaraf mem
leketlerin haklarını ve men -
faatlerlnl lhlA.l eden BUyUk 
Brltanyanın mevıubahı ted • 
birlerini protesto etmiştir. 

Notada •. Sov1etler Blrlitlnin 

daha 25 teşrinie\'\'e1 notasında Milli birliği biz kanla kurdek; 
!~~rı:~~~!~1:a:ıy~~aa~eıeh~~!~~ sözle, tezvirle terkedemeyiz l 
lhHU eden ve deniz ticaretine yazan: Sadri Ertem 
zarar Veren İngiliz tedbirleri -
ni tasyip etmediğini bildirmiş Bir yabancı gazetenin yazısını tercüme ettlıllıı bastınp 
olduğu hatırlatıldıktan sonra ()tere beriye dağıtmak sureWe Alman propagandasının iskan-
deniliyor ki: dal halini alan faaliyeti nihayet Türk efkArı umumlyeslnln 

28 teşrinisani emri muclbln- haklı bir şekilde gazabını celbetU. Arkadaşlanmız günlerden-
<'e Alman ihracatına karşı alı- beri bu kötü ruhun tecellilerini tahlll ile nıcşguldii.rlflr. Cum. 
nan tedbirler bitaraf devlet • hurl7et müddeiumumisi Amme vicdanına yapılan taa.rnızun 
lerln menfaatlernie yeni bir önünde faaliyete geçmiş bulunuyor. Gösterilen hassasiyet ye. 
zarar vermektedir. rlndedlr. (Devamı ! tıcide) 

BUyUk Britanyanm tatbik A • ·ı b• 1 t G ·· l • p • d ntlparazl lr a e pn erın eşın _en : 
C'tti,..,i ekonomik harp usulleri. 
nin enternasyonal münasebet - Af · T ..-1 
~:~~:rn:~~~1~1 ::i~~~:r:m!~ı~;: 1 keşfedildi 1~~!ıar~~yıUi~~et'!!~ hiç bir kimse bitaraf devletle-
ri muharip bir memleketten lzmir, 11 (HU8U8i) - lzmir. ri zaman ormana: 
muhtaç olduğu eşyayı bu eşya- li Osman Oral adında bir genç - insan oğlu dem:csden halta 

yapb."' nın menşei her ne olursa ol • radyolar için antiparazit bir i.. 
l h k d Demişler; orman: 

lt\ln t al etme ten mene e - Jet keşfetti. Parazit tamamen _ Adam aende! •. Aldırma..'' 
Ru.<J notıutnt ''rrrn 'Molotof (Devamı 3 ütıeiide) gideriliyor. Diye omuz sillanelde iktifa eL 

-------------------------- mit ve insan oilunun baltasından 

Etru .. skden sonra ==~-hiçbirteliteaeriıöater. 
Bir müddet sonra tekrar gel 

mitler: 
- insan oilu baltaya ağaçtan 

aap yaptı." • 
Demitler. Bu defa orman: 
- lıte timdi işimiz dumandır." 
Diye cevap vennit. 

1 ırhan vapuru da lngilizler 
tarafından kontrol edildi Hülrümet ihtikara kartı cnüca. 

dele için bir kanun yapacak sözü 
ilk ititildiii zaman bir takım tüc. 

kiye limanlan arasında sefer et- carların bıyık albndan rüldüklew-i Etrüsk vapurundan son-ra, bu 
sabah lskenderundan limanımıza 
gelen Denizyollarının Tırhan va. 
puru da İzmir ile Çanakkale ara. 
ımda İngiliz torpidolan tarafın
dan kontrol edilmiıtir. Vaput 
Çanakkaleye yaklaıırken bir İn.; 
&iliz torpidoeu göıülmıüı ve dur· 

masını igaret etmilJir. Süvari va
puru derhal durdurmuı ve yak.. 
laşan torpidodan motörle bir bö. 
Jük 11ker ve bir de kontrol heye
ti vapura çıkmıttır. 

Kontrol heyeti vapurda Alman 
malı bulunup bulunmadığını 90r· 

muf, .U•ari gemmin yalnız Tür-

tiğini, harice gitmediğini söyle. hiı-.diliyordu; falrat ticaret h,.. 
mittir. İngilizler var..;ırun mani- yatr içinde yetipni, bir veln1 iş. 
feat08unu tetkik ettikten sonra ı batma selip de faaliyete seçillce 
ayrılmıtlardır. muhtekirler ara11nda bir telit e

Tırhan bu yüzden Çanakkale- seri bft.,6sterdi. Ne dersiniz: Ga.. 
ye bir sut kadar geç kalmııtır. liba Topçuoilu muhtekirlere top 

atbracalc! HASAN KUMÇA YI 



2-VAKIT 12 BlRINClKANUN 1939 

J !~O Ntl-ml'( ~ıu 
Nazi propaganda
sını kökünden ~<azı

mak sırasıdır 
(BCJ.§tcırafl 1 ıncide) 

Ancak şunu da ltJrıı.f etme 
llflz )d, Nazi propa..,.andns 
Habeş harbi zamruund:uı ba~ 
hyarak Jspaaya mücadelclcı"l 
sırasında. kendisino !'lpcrlel' 
k•anış, nihayet son zamanlar. 
da ....... Jılkllla)al'a ~·'· 
tir. 

Bet ... eı• nraa ba miidclet 
tcln4e Nasl pııopasanduı: 

A) ~MI yasıtalarıa 
B) Tahriri vasıtalarla 
C) FUın vasıtaslle eflt&n u. 

lll1Unl7emlze hitap euller 
D) .Kendileri içi• faJdab ol

ma7an namuslu Türk 'ataıı
datlanal l'\pbe1l Mr f8)dlde 
aınetermek için ttlrlil türlü tez
Tir vuıt.aı&rmdan istifade e • 
derek glsll bpald• bir Junaal 
ıd8teml .tleade ~"11. 

Şifahi vurtalarla f&pılan 

pmpagandalar eber17a boca. 
mlllaeıulllı, miltelı._,., ma. 
laanlrlere sönderllen şahıslar 
tarahndaa mekteplore kadar 
aftla ldeeek iti• 1lal ahn1'h
lf.a&&& .................. ~O
N ~ e6reUni bil• p 
&enal•r olmQftur. Bereket 
;yenlD Tlrk paçllll Jııarlçtu 
plen 1na ıezabib1ere Jımlak 
ffıme41. N• l"OHtlerl eokak· 
larda do19'tJftldrtı haltte ~ 
btr padmbr bunlara iltifat 
e&medl. 

Bmednl daldUI... b&IA 
saldJrlar. 

Yllle elemaalan ...-...ıe 
blınlen kadar ımfms etmek 
'fJllleliM fittaıer, taka& Ttlrlr 
mllJedaba üh l!llıllmt oalann 
Hhlrlne karp bir IJ6DHldr' va. 
sitemi serctL 

Yft'1Wbl6el• ..... > 
.......... da mwwaffak • 
ıamw1-. 

Tlllarlll wldaluta JapUk • 
.. o,tnaJMı a.ca ..,,.. ... 
.... edilebilir: 
n.u.ı.. .,....,...... ..... 

1QdllnDa .. baNp aek&aplan 
~ aaJaa1alr aektap. 

lan .... !twde ··-·· .......... .... ,.....-. ....... bNtel 
ve dMlll llJKIMJ'I ..... .... 
eek mablJe&&o lıaberler lpa 
etmek. ..... _ .. ,._.. ...,. 
dabDI ....,. ............. ıtlk
•k 1llr mwtehep ~-
~ JDllll Mdijtl ..... 
mak lcla o ......... itibaren 
taaıı,et ud~orlardı. Oum. 1au1,.. 'l'lrldJemlala tlemolt -
nı dnle&ln cepblllnde ba· 
lanman. Mtlletler Cemiyeti 
f..U1et1.ne tftlrak etmesi kötft 
f81dlde .. ........_ edUIJ'Ol'du. 
~alma ba kadula PlmlJ'Or • 
1al'dı. .Umag lderlaa beu»la • 
nm dah1ll bir taz1* vasıtul 
balbae _,...._ ~ her tilrtO 
fııBaıtaa t.utade ecJ110rlardı. 

zam- ....... bl'Ofl1'1er 
JM!ltNCllÜJm'• Uml movllUlar' 
UJm altmda 'l't1rk mllll birli. 
Jpuı ~- *Aöa meau•etta 
IDADftl bir parçalaDma IUD • 
....... ptumtılll 18teııi1mdu. 
Jluı pl'Ofe.öderia o11aJa at • 
ııldarı tu~ler me7daıuladır. A· 
~ bualan ber pmap 
H&ldk edehUlrler. 

Filmler v-.ıtulle ppllıaü 
&tenen telld•ltl" de dikkate 
1&71kU. Jlhtlwo&ba koDtl'OI 
bttetlaıclea korkt1aklan ... 
m,.n•ar dUl'bal .q..ı laadret. 
Jerden latltade ede"°' adoce 
badi kolo'lllleırtne stSst•rll• -
.celma1t ~ bir muko altında 
laal:.a l(Ql propagandaıııı ı•r 
..... .... balllJOl'I~ 

Nul propaganclasmm Jar • 
aal OJ'llllUaa Mille iham 
aörm.DJoram. Çtbıktl oaan ea. 
dece adim anmak Jı&lldbı. 

Şlmdl1e kadar bizim ..._ 
ketlnabden lşt.Uade ettiler, ı. 
kat ~ ki, ., artık teb
Jlkell bı. bal almlfhr. Ba teb
Ukeıt llökll7le, ltllt6a eıe...-a. 
ıarı,ı.. blltlln kÖ'8 ve bacak. 
laılle temızıemek JAaıQıdJI'. 
Çtlnk8 kudlan mllU ltlı'llktlr. 
ID1ll bJrUAt b~ bn1a kurdu,k, 
8ÖZle, tentrı, tel'kedease,tz. 
Mll11 btrlJte rahıao ~mak 18-
teımalerba btlıa. JQTai9n ar
Uk fl$UlenmeUcllr. 

8add BRTEH 

Kültür direktörü 
Ankuaya sldeeek 

!ataıJbn1 maarlt ınUdlh1l TeY
fit Kut !stanbulun trntttır l§leri 
ve okul vaıfyetl etrafmch R8. 
rUtmM O.re ı&kmda .AıWn. 
va~. 

Ayakkabıcılar, terziler, yağ
cılar ilıtik8.rla mücadele 

edilmesini istiyorlar 
. ihtikarı yapanların daha çok ı 

Dumlupınar ~apuru, · museviler olduğu söyleniyor Mahk•m•n.ı•: 
Karaya neden Olurdu? v ı· d" taka ti" t "'d'" ·ı .... t•• Yatak odasında he 
O 

"' a ı un, mm care mu un e gGruı \1 

çüncü kaptan meger Ay:ı.kkabıcılar koopera.tifi bu. I cllrecelotir. Söylel\diğiııe ~ IA arıyan kadın 
rotayı bilmiyor'""' gün ihtiktrla ınUeadele koaıis. bunlarrn hepsi Muııevidfr. . CI 
~nlerde Tekinlaimdan vonuna ıntın.oaat edem deri eeıı Uz.erlerinde ihtikar olan bU. Dün iki aya mahkiim 

Muıdanyaya giderken tmralı a. buhranı olduğunu ve fiyatların tiln maddelerin pahalılaşmasın. edildi 
daaı sahillerinde karaya oturan da apel:ülitörler tarafın.dan mU.. ' da da bil~ Musevi ticaretha-
Denlzyollannm Dw:nlupmar va. hJm miktarda arttırıldığmı bil nelerinin rol oynadıkları tesbtt Cüruıü meşhut itleriue ~ 
'Duru hakkındaki ta.hkf'lrat garip clinnitlerdir. Bilhasta ayakka.. edilml§tir. kan UgUncU ceza ı:uahlcelaui db 
bir netice vermiştir. Hadi~ BL bılarm tlst kn;ımlarmda kullanL Ticaret Mild\ri Vali De lroauıtu a~ entere""..an bir hnıazbll 
namda v&D1U'da vardiya nöbet. lan rüpn.1 glhe ve vidala gibi Mmtaka ticaret mUdilıil A~i vakaamm muhakemesini gör. 
çisi bulwwı üçüncU ka.ptan a. ince deriler hiç bulıınma.maıkta.. Sakman da dün belediyeye gıt- mURt:Ur. 
ıatadarlara verdiği ifadede, ee.. dır. Fiyatları da ybde otusa miş. vali Uitfi Kırdarla ihtikl.r Hır., Kuıllk&pıda, ÇacllrCI 
yir rotumı btlmeditini, 'ftl'U· ya.km arttınlnuttır. Joleri \berinde uzun boylu ~rftl. çıkmazmıda oturan tnegaıın atı. 
run kendi kendine ada aahilleri. Ihtikir lcomiayonu derhal tet. ınUştUr. Heınen bütUn maddeler 1'iirge a&tıcısı Fatma adında bir 
ne dl!şerek karaya otuntuıunu Jdltlerc bqlaml§t!T. Ozoril1de ihtikir hareketleri a. b~mdır. DU.n Kuıııkapıdaıı p. 
aöylem.İfÜI'. Bu ifadeye ~ na. Dlitır tarafta.il IOll bil' hafta lnl Jih"üd~ içbt bu yolda Pi • cerJten. Nuvvt'nı kapmnıa a. 
betçi oıa.n UçUncil kantan V&pu. ii"'indo Avustralya.dan klllliyet.. ili.§ ve mfteeslr tedbirler hazır- çık olduğunu ırörmüş, kimseve 
run aya kıyılarına dUırtU~llrı l miktarda iflennrlş kalm clert )anmaktadır. farkettirmeden yavaşça içeriye 
tulunda olmann~tır. CUnlrll l"O s;relmlftfr. Bu ~iyuaya Yaloalar da tJkbetçi ~eıü Y&tU odasına. ~ 
tavı daha evvelden sUvari vevr biraz a-iflik ve aaıul. Diier taraftan yalcılaıclan tP.J, ~ta nevar, ııe ,ok. 
ikinci kaptan teabit etmif ve U. maktadır. mürekkep bir heyet mmtaka ti. sa bohçasına doldurmağa. başla. 
çlhıdl kaptana teslim etmişler - Ter:ın1er de thtikAn teeWt caret mUdUrilnU ziyaret QC!erek mnıt.ır. 
dir. Hldleede kfmtn kabahatlt " ettDer pl)'U&d&kl ve.ı.taUn Yltt bub. Mutf&kta ıneec\11 olaa ev ea. 
oldtJt?u hentız belli değ!ldir. Terziler cemiyeti idare heye. raıı.mdan w ftyatıarm ~ı. hibl wka.ndald ll&pı gıoııtllml 

o 
Bir buçuk milyon 
kilo motorin colcll 

Bir mllddettenberi ilk defa o. 
la.ra.k bug\\D hariçtan uıtlılm 
mlktam"l .,,.,.,tor'n ~lml§ttr. Mı. 
•tr bft.ftdıralı lhnf!s va!>unıyla 
~leıa bu J)artlnhı miktan 1,!5 
ınilyoo kHoour. Yakmda başka 
vapurlarla yeni motorin ve pet 
rol part;lerl ~el~ ve böyle • 
tU·Ie pi~ asa.dald buhranın orta
dan taı:ıacqı Wroıln edtlmek. 
tedlr. 

Fakat evvelce de yudıfı=ı 
-'bf Jnunrıtf"lar 'l'ftr1't~ ftvat. 
IA!"!ftm dttfttva ptvuasmdalrf 
vWmelmeye göre tadilini iste. 
melrte l8l'llJ' etmektedirler. 
Aynı vapurla yağ, gemi 1na. 

smıatı, "f)ıımnklu n"•n•ucat. de. 
rl ve ftker do ~ • 

o 

Fenenb aefer 
ediyorlamiış 

Ltm&n relallli. nceleri u. 
man cl&hil ve haricinde Beter •· 
deıı bUttln deni• vasıtalanıuu 
fener yakJı) yakmadığını kon. 
tral ettlrm~ l>Plam!Ş't!l". Bfr 
iki gUnlll.k kontrolda b!~k ııt0. 
tör, velkenli ve sandalların fe. 
.,eniz sefer ettiti ~örUlm~ ve 
bunlar yakalanarak cezaludı"l. 
Dllflır. Kazalan &ılemttll lcin 
koııtrola devam edilecektir. 
Karadenizde teraeri bir 

lllaYB wöriildii 
J<'aradentY.den Jtmınırmnıa 111L 

mekte olan Tan şilet>i Karadeniz 
~lisi yalnnlarmda Baba bur. 
nunun 6 aıil l.QlP1nda lrJrnıtzı 
bovalı b'r mayn Pamtftflttlr. Su. 
larls sUrUklellll"elrte olaıı bu Mı". 
seri ınavnhı bnh~ı l<-ln bir tah. 
.. m mtıfrezesl «lS11derilmlşttr. 
~an"0nf1de !efer fl<'en l't\nt'1' • 
ltmL t'' vaz!vet bndll'flerelt l'Mf. 
nth davraıımala:ı t&velıe edD. 
1111otff. 

U de dUn saat lll te TUft>ede. ınesinden tiklvet etmftlerdır. merak ederk yulmrı çıkmış, 
lti ceJDbıet ınerkelbıde bir top.. Vejetalin yaı!larmm yapıldığı Fatmayı göıilnce bUtUn kuvve. 
lıı.ntı yapml§ ve fiyatları sebep. Hinclistanoeviai uaaıeal Jıartç • tile tnıdıt.t lrtıııven•ik 111a.~t11evf 
s~ ;)ere yapa~ d~. ttn gelındlğt I~ bu ti~ ayalrlandırm19tIJ'. i'atma bohça. 
utar, ma.'wa, t.Oll ~ ttnW. de çalışan fabrikalar faalıyet. VI atua,k pencered~ kaçmü 
~ lbnn ma.ddNer berlacb Hı. ltrinl tatile medJm' kalını§lar. isterken yakalamnqtır. 
tikAr yapıldığını tesblt etmiş. dır. 1"'atma. ma.hkemede Jmullsfnl 
tir. Bunun Userine mıntaka tfca- H!ııdlstancevbsi yabJpn Jıa. mUd~"a lQln~ 
ret mildiirluttın4e çaJııp.n ihti. rtçten pttrlJmee! yıolllHa t&i. - OoJr an1mıtnn, lra.1n•y1 ar.rlr 
klr'a mücadfle koaıle?onuna. blrle.r alınması t.Umaıekttdir. ~ lQeri lrlı"dlm. Yolma te. 
ml!racaata karar verilmiştir. EakY.len "6--55 kU"'f atUmr,a na bir maksadım voktu. .. c1e. 
Komiıy0n derhal bu maddeler 89.tılan ve1otalhl yailan 70-'I~ m!etir. 
Ua~rinde de tetkiklere bqhya. kuruşa cılanr;tır. Bu ciıı:J vat u lI~'ın. ke:ndio~e w.tak od&. 
caktır. Cemiyet fiyatları ı>alıalı. vaziyet böyle devam ederr.e yı.- emda ~f"1l..,,n bu1W"'"JY8<'~ 
~q" 1Mddelert atan t.Uocmla. Jımdq. pivaaadan Mabtıtün kaJ. hatırl•ttıkta&ı eıoııra. iki ,,, h•l). 
l'I -sa; •dreldıııırl1e ~ ~ .... ,.... ca1 .... .-. -~ .... il heme8 ıcv. 

Tahsil çağındaki ço
cukları okutmıyanlar 
Müddeiumumilığe verilerek 

cezai andırılaca khr 

Makiap kitapları 1 
Prosracıa Otaıanbca 
l'J'amerl iJlye ediliyor 
Edebiyat 1dta\)larmda )'&Pıla. 

ca.k delflmolci teeb!t etmok O. 
zere lstaııbul m lisellndo top.. 
laıwı kOIJÜlycm <\Un do mee&lal
ne devam etoıllUr. DUııkU. top. 
W!tıda ~ amit =llfn. 
dat ~ teebit ecWıni! ve 
programa ~•tbllvi anlayahil. 
mek Uzere nsmanlı~ gramer 
llftvo edilm:' tr. l>olıUIUJICU ••· 
ıııfta okuyq taıtbxlin •t h. 
limelerl anlayamamakta. oldufu 
dikkate almmış ve bu kıemm 

Ulveaiue k&t.l olarak lü.luııı gö. 
rQlınUştijr, 

Bir arho 

Rektör Ankarara ıitti l'ıf•~• tl)ohi Wa. soçirdi 
tlniversite rektl5ıil Bay Ce

ın!l Blı.el tJD.tftrltttttia muht.e. 
llt ifllerl etratmc1a Maarlt Ve. 
kUll~ ile drtl'1ftelr tlure ~ 
karava ~tmlft,lr. Re~ 1* 
bcı trUJ1 eqnra cebı1mllt cma. 

o 

mQf~. 

ldt!ne karar ve.rnı!~tr, 

it yüzQıdon itlenen 
cinavet davası 

Bir pee Gal&tadaıı ~O... 
lata YOlou ll&lonu hanlal -ooata. 
be.f191 Ahınedl, lrcmditl;ne it ver. 
medi~e lm:arak b~lda lrarnr. 
:rı• ;t~ ... n hPm.al ~ .. t=un .. "" ittin. 
cl afır ceza mahlle9tea'"de du. 
l'UtllrlasJJla bulamlmıştır. 

Suçlu ~encliJinin hil} bir kas. 
tı olmacbimı, hUClPll e'ieniıı a.. 
4'11 Abnı~t De hl1' nl"kadqı eldu. 
ıtıı:.u vt cuwu kurtarnak t~ 
Cf' 'r"91J"t rekti.lf"t t>l'Vli~·e?"ek 
Ahmedin bu sırada kazara ya. 
r;,:a..-::!..-~I lcklfa, etmiştir. 

M-11 ~eırne~ tahJt'trl df71 ltqte'k 
~ dı "' Ql&yl başka bir ıu. 
ne bırakmıştır. 

Sabun fa brik ası 
cinayeti 

Suçlunun suç delillerini 
imha ml'.lca.ctile hareket 

etti@ anla11lına. 
Taıı:nmiiden l«ıtilden 

m:ıh!ıi!m olacalc 
Oe~n aene Kantareıl&l'Q im 

sabun hbri:Casında fed l)tr cL 
nA'°et !ı,lenl";f, l!anl!ll.D" ıdmda 
bir ı.-ı BP.Mm ~RIP!'kelt lrendlrt. 
ııi yakalıyal\ fabrika helrqiai el • 
1i y&.flarında Şev:ıtyl bqma o. 
dtm WlVÜ 1'1.yılttıktan IODl'll 
.ıtrtlayrp kaynar kuanıa abml
tı. 

atm.e.i "" etsa •lhk•..t 
ta.rafındaıı .,cvkufn 1Du1'a1'4. 
mo odileıı Yuwuruıı ınum.ıc.e. 
sl 'bitmoıc borecUr. l>UJı mab. 
,p~. Mı~mm fVVelee yine 
fr-..1'•,..'V\ ı•l,•11' <'"1P?lrf'n ya. 
D)AACJ1ıb SV"lln ilffl'Ai Sttlh f'4t. 
za mahkfleıftll tAn.fmd.an vacUl.l 
~~t kM'UllU ak\ımut. 
""""t"' 'it~ kıt'vot ~ıo etmo. 
dlitt ef1uttiıU llQrdumıafa br&f 
~..,. ..... _ 

Bu citıet tabp1r~1k ~P1"99. 
M•nst1rUn ~IUJlv.U ıuc d~Utert. 
n1 i:nıhJ. e:.ınek kastne ltledift 
s"t!a.r!!aN.!r ki oezuı .,taammtı.. 
"'' ""'tn,. ma&:~hıda verUo. 
f'4'~. 

E" ~e:'lacb .ı.atlrl* • ., '"'" f'~,.. ln .. tr, fr\dtk. 
u .. 1"t"" '"•"'~.,..,. ~ ,.ıe, ~-
1b.~91'fıt1'11..ı.....-. ........... 

Fon Papen hak· 
kında çıkan 

şayialara dair 
Yazan: Hikmet Mütıİf 

D ~ matbuatı. bir J'OD '! 
pen davam t.utturmUlt r 

dlJ<>r. Fon Papan ~.:: 
Y1k el~ tayiıa edUditl 
dan bqlayarak bugUııe ~ 
ardı arası kesilmeyen bir ~ 
dedikodular... Fon Papen gel~ 
... Papen aitti. l'Oll Papen ~ 
DU teklif tttl; J'cm Pa.pen ~ 
talep eyledt llAJL .. llmdi de, ~ 
man bUyll.k elçlsl Fon ~!"J!!l:t 
d~esl için hUUJllll":'": 
mhlce Bertin nemlade ~ 
buhmuldulu M~ edWyo:ı 
DUBi1 guet.eler. ~ 
reçll tel~e bu ea~ 
asılsızlığını btlyUk puntoı.aı* 
ilin ettiler. _._ 

Elbette uılqdD'. ~ dur 
l'UIUJIU eövl•elı: llzııa ~~ 
!"on Papen etrafında çıkan-::
p.yialar, biraz da Fon Pa.,.. 
aleyhinedir. Ve bl7.. miafir 'W 
diplomatın aleyhine ~ 
tara meydan vermek ver:~~ 
temeviı. Bu lıareket. ._:;.'91a. 
mi.ıirperver1Jlimlaılan uııı-
nemea. 

N!rin aley~edlr. dl~ 
al•? Şu aebQpUQı ki, Fan~ 
tlftırine bu kadar c!tşUhnlBI. 1111" 
manvanm ldeta Fon Pa.pen Wı
fafmdau tdare edilmekte oWo-
tu gibi bir hla uyandırınaia ,. 
1UOf Jd. bu 11lyeda Dt F~.~ 
t.Mm'ln kendifsf, ne de bu~ 
Alına.n devlet ricali hoput ~ 
la bilir. 

Bizim aklımızın erdiol ve lı"' 
'1lr:at olu dbet pcluı~ !'on~ 
'!'en d~t. lıerhangl bir Bir-: 
ll&haivet nltnıe ,.ııb.ı, 1P.eillll 
Qldu~ devletbı illtrial. "'"'"" 
~ yUJcMk ~ile WUf • 
debllecelc blr tıu'id& id.uen _. 
_,;r oldıt~ç-. elde ett!il uı~ 
tı1nvet'ere llA.ve olarü. ~ 
metli TUrk takdfr ve tevk' 
de ha.k kuaııaçab eQpheai 

Muhterem bUvtık elçiıWı, 
~yeye ıne~an o 
iiNıtt'!:f l"elebtlen ~'.r faali 
"'Ônnih; oe~liz. BilhaB!a Jren 
ııtlaiB reallat.. dumtn ve M 
blıır clı,.Jamatllr il~ olarak 
uıımam. 'l'llrkfyede, m.ı. 
"''· mım mOddet tto1t9a tem~ et•"""' •t.l"ek m.l~nl 
-.der llbeplerden obııaJr ffJlf". 
kir. 

Gbet T t4 ı il t ti 1 
0111 ıı ea ., 2ı ıa oe 1 
lkbadl 14 it 9 ü H it t 
...... ıı 41 12 00 11 •• ıl 
Tatu 11 '° 1 n ıı ıo 1 
lnl•k ıaota• ıntı 
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Sovyet kıtaları 
lsveçle Finlandiya arasındaki 

!inhisarlar Vekilinin.\ Görüp düşündükçe 

A.,.,,~~!~~A~t~ Bü,'1k ihtik8rla bu nasıl mücadele? 

muvasalayi kesmek Ll~ere . 
~ügiik taaruza ·hazırlanıyor 
~lshı.ki, 11 (A.A.) - Havas ıo·Uz ele esir vermişlerdir. 1 lc>rini haber .vermektedir. 
~ r bildiriyor: Ruslar dlin Kaukil!nıpe ka. Bu muhabir, o tarihtenheri 
ltalar, Betni, körfezine u • sabası üzerinde bir haya akını ,H tayyaronlnWlnlAndiya ara
,_il.k \•e ls'\"eçle Flnlft.ndiya tyapmışlardır. :Neticede ahali - • zlsine indiğini ill\xe etmekte _ 

\ 1lldakl .. 1tara muvasalası -
1 
den iki kişi ölmliştür. dir. 

~estnck üzere bUyUk bir ta- Lonclra, 11 (.A.A.) - Helsin_ Londra, 11 (A.A.) - Nevkro. 
'f:.ıa. .geçmek maksadile~ kiden bildirildiğiu~ . göre, nik: r;a-::tcr: ıi.1 :}t ; hlmden öğ

rcepbesindc Uç ordu tah !t Rusların memleket! ıkıye n - rendiğiı1e göre, Sov}.'.:t hükfımeti 
ettncktcdlrler. Ruslar ayni: fyırmak için merkezi Ji'lnrnndi- Fi.ı~andiyanm istilasında kendisi
llıtı.da,• buzlarla kısmen ört yada yapmış oldukla,rı hare . ne karşılıklı yardım paktı mucL 
b Ladogıı. gölU şimalindc't ~~t ak~mcte uğramıştır. Zi~·a hince yardım etmesini Estonya. 
it taarruz hazırlamakta ~ l:F ınlAnclıya kıtaatı, Sovyctlerın dan istemiştir. 

~t. ileri harcltetlcrine ml\ni ol · - Bu h"bcri veren mezkur gaze-
ıı. "Yet hava ordusu başku ~ ~uşlard.ır. . . . te şur.u hatırlatıyor ki Rus _ Es-
1 danının,liOtayyareler tara - Hnliindıya nrnzı~ınc ıncn Rus {tcmya paktı başka bir devlet ta. 
, an alınan netticelerin az : tııyynrclcıi raf.ndan t«avüz vukuunda akit. 
~~Ol~yıslle vazifesinden a~ - Stokholm .• 1 ~ (A.A.) - Af.~ f lerin biribirin-c yardnn etmesini 
fJa di~ı haber verllmektedır.· ten Blucl lsımlı lsveç gazetesi .. - , mecburi kılmaktadır. 

lo, 11 (A.A.) - Öğrenil • ne göre, Finlüncllyahlar, ku':- HiTLERİN. ,STAL1NE 
lıe göre, Ruslar, Petsamo "\'etli bir mukabil taarruz ne • TEKLİFİ 
İak:asına muazzam kuvvctJo ticesinde, Ladoga •gölli şlma .- Londra, 11 (A.A.) - Deyli 
~1inıağa. devam etmekte .. lindeki Suomosalivi şehrini ge. 1Herald gcızetesinin Helsinkirleki 
D t, il.uslar, bu mıntakada.! • rl almışlardır. l\1Uhim miktar'· mu!-ı~b=rinin haber aldığına g:>re, 
~llıış oldukları taarruz esna.ı da Rus kuvvetlerinln çcnber Hi!ler Stalinin askeri harekatını 
~ a beş yUz maktul, iki yU~ içine alındığı söylenmektedir. durdurmağa teşebbüs etmiştir. 
'ternıişlerdir. Kemijear ~ Diğer bir lsveç gazetesinin Muhabire göre bu teklifi yapan 

e lluslar tarafından yapıl~ Helsinki muhabiri, F'lnlCmdiy,~ Şelc.nberg, :r C.:ılotofu Finlandiya 
( Olan şiddetli bir taarruz. tayyarelerinin ltus mevzile~ı1 ile müza!:erelere tekrar başlama. 
ı '1ddctli' bir m ukabH ta ar - U~erino beynnnameler atarak.~ • ğa ehc:nmiyetle davet etmistir. 
~ lardedilmiş ve Ruslar on« Kızılordu tarafından tcsllm e- ' Mohtof bu teklifi şiddetle reddet
e liadar ricat etmek mecbujl .dilen her tayyareye mukabil miştir. 
litı.dc kaldıkları gibi U~ mühim bir meblllğ vaadettik). fo 

Milletler Cemiyeti 
asmblesi toplandı 

(Baş tarafı 1 incide) / tifakla Rusyayı derhal muhııs::.tf •terck bir lisanla bahsediyor. 
b!P namına tebrik ettik~· iatı tatil ederek Milletler CC:J Giornale d'İtalia diyor ki: 
cıııra Mılletler Cemiyeti.. 'yeti assamblesinin nezarti al.ı:, Hükümetler ve milletler in. 
ı.lahn kuvvetli ve beynel ~ mda bir sulh müzakeratma gir~S dindeki bütün itibarını ve ken~ 

'\ 1 hayatın hakiki imkanla:~ meyi kabul Cdip c'tmiyeceğiru pdi nefsine oto.n bütiin itimadınt 
UYtnuş olarak tekrar do~ yarm sab~h~ kadar bildirmeye ·kay~ım ~1111.etler Cemiyet~nin 

, 1nı Unıit "\'e temennisini iz~ tcıa.vet etmıştir. Bu kara::, Ccnev. zeva~ıne ~ıç kım~ es:r c~mıye_ 
cyıenıış medeniyetin haki- , rede haşlamış olan muzakeratı ccktır. Mılletler Cemıyetı buh. 

'artı ola~ beşer ve kar ve• 1 talik edecek mahiyette değildir.6• 'ranr Versay sisteminin bir buh. 
til'etinc inanı olduğunu1 1talya Milletler Cemiyctincıe·nl ranıdır. Fakat bu sukut, Avru~ 
ıtitınışur. • çekildi j I jpadaki yeni umumi inhitat b~ 

Uteaklben sBz alan Hamb!• Jıorrw, 11 ( A.A.) - İtalya ~anına kıyas edilirse ikinci de. 
Carton de Viartın sözleri~ O)ugün resmen Milletler Ccin1~ rece~c kalır. 
tak ederek Mil1etler cemL iYetinden ayrılmaktadır. Filhaki ~ Trıbuna şöyle yazıyor: 
~!ıı ıntııetler arasında te.f.'. k.a ltaly~ Habeş m~Ie_:;! üı;C:. . Mi}letıeı:_ Ceı:niyetinin, tam 
llıesai Ye şeref esasına da5 frine C~mıyet~. çekıl~~gı ha.c. şı.mdı zocn t~b:rlerle ve taar. 

aıı. nıunasebetler tesisin~ .. vc!ndak.~ preavı~ı yerdıgındenbe:l ruz. m~elesılc meşg-ul ?lma_k 
iılı.a 61 ıuzumunu kaydeylôf ırı bugun tam ıkı sene dolmuş.f y~ıyetındc kalışı, kad~:ın bır 
tir "f !tur. ·~ ıstih?.asıdır. Yakın gunlerde 

lt11ı; demiştir ki: · .Ronııı,.1~ f A.A.) - D. N.~~ t1'.Jil.letler Cc!Iliyeti<yeni bir ~a~7 
1,liklrtl . . dö ·u el te <>~ a.JansI bıldırıyor: 'lubıyete ugrayacaktır. Çunku 
~Uı;:u~ ~~ın ill~ ıtt:· { 1 lıilh • Bugün İtalyanın Milletler Ç§~ ı ondan, ancak, garp devletlerinin 
tın • ır m e a;a 'miyetindcn a}TilL~ı katiyet k°f~ hegemonya cntrikalarınm te. 
d ~. ugratmıyacak "e lı;:ti.- betmiştir. Matbuat Milletler ek".. ·kerrürü beklenilir ve ciddi hiç 

;ı, e" 1 esi milletler arasında., •miyetinin kati inhitatmdan müŞ. bir şey beklenmez. 
( llUt ve müzaherete bir h~11 
bt 'noktası teşkil edccelC' H • t' ~-r 
' 1 Icı hareket edelim. 1 · 
rı itenin kabul ettiği kara~ ı 
~evre. 11 (A.A.) - Bu~~ 1 er 
r-~ll.. sonra toplanan Mill~ti; i ,. .. 
,~yeti assamblesi Finl.~f 1,....... u -------0-------
~elegesi Holstinin beyan~ y .. b . 

1 
h . .,. 

~~ır;:~:~s~~i~~et enı ır su taarru-l~lebini derh~a.zarı·di~!) ~ 
~atak assam1bleye tevdi .. et~ d b 1 · 

en. dolayı minnett~rh~rJ z u n a . u u n u y o r altıış, ·ve ibunu muteakip.İ 

1~yanın maruz. kald!~ 
1 ieidilmemiş taarnizul 

~u bahsederek demiştir ki~ 
~ A~et Rusya şimdiye kadar 

lil!etler Cemiyeti içtima. 
~UllıUtaarrıziara karşı şiddet. 
h~Uln etmeyi itiyat edin.. 
ır memlekettir. Litvinof nD" 

~e \'e ne kıyafetle örtülmeğe 
~ lı!'Sa çalışılsın ıbir taarru..' 
\>~ınıa, bir taarruz kalacağı. 
~ lliııetıer Cemiyeti ancak, 
~ek emniyeti temin etmek 

1 ~ bunun önüne ge<;ebile. 
· ıleri sümıüştUr. Halbuki 
~ kli'inlandiyaya düşman or. 

tı. aradan, denizden ve h~ 
. ölümler ya~dınna kta. 
~ 
~01atinin bu nutkunu müte. 
ll!l$samble Finlandiyanm ta

~ll tetkik etmek üzere 13 L 
~it~ ittıürekken bir komisyon 

etmiştir. Bu komisvon jı.. 
~~i~i'•hukOmetlerden · mUtc. 
IJl\ı ır: 
ıv tlıav. Fransa. lngilter~ 
~ \~· lrln.nda, ~ısır, Porti .. 
~<!ç cnezuella, Sn·am. !svlç', 
~: I\anada ve Çin. 

1 ısron, a.ssam.bleninl d 
'h~1 lnüteaJdp, yani 'Mer 
~"lfla saatile 18 de derh ç. 

tir. Komite, lsveç • 
'teklifi üzeri.ne v~ it: 

L01ulra, 11 ( A .A.) - Daily 
Express'in Cenevre muhabiri biL ı 
diriyor: 

Hitler yerı.i bir sulh taarruzu_ 
na girişmiştir. C<!nevreye 35 1 
Alman gazetecisi gelmiş ve b~n- ı 
lann 11 i :Milletler Cemiyeti\ 
Toplantısında bulunmak mezu. 
niyetini almıştır. Biitün bu ga. 
zeteciler bitaraf heyeti murah. 
basalar nezdinde büyük bir fa.. 
aliyet gösteriyorlar. 

Alman gazetecileri bilhassa. 
Almanyanın garpta sulh yapa. 
rak Rusyaya. kar§I mücadelede 
serbest kalmak jstediğine bita. 
raf heyeti murahhasaları ve ga. 
zetcleri iknaa çalışmaktadır. 

Almanyanm bitaraflara yapa.. 
cağı sulh pltını hakkında bu ga. 
zetenin muhabiri şu tafsilatı 

'vermektedir. 

Slidet toprakları hariç ol -
mak iizere Çekoslovakra. ınlis
takll bir devlet olarak Yl'niden 

t;kurulacak, AvustlLrya da bu 
memleketin Almanya ile lıir -
r71eşik kalıp kalmıyacağına da
ir plebisit yapılacak ve niha • 

"yet Danzig, koriclor, ml\naza -
P~ır yukarı Silezya mıntakaları 

ve cıs ki Posen vilayetinin hi r 
kısmı l.:ıriç olmak Uzerc ııılis -
tııkil Polonya devleti tesis edi
lecektir. 

Garp cephesinde 
Paris, 1 l ( A.A.) - 11 kö.nu. 

nuevvel akşam tob1iği: 

Bu~ün, CC'phede pek mahdut 
faaliyet olmuştur. 

Bir teminatın 
manası 
(Baş tarafı 1 incirle) 

Ancak şunu da ilave edelim ki 
Sovyet Rusyanın lr.g:ltere ve 
f ranıaya kar~ı ır.uharip vaziyeti
ne geldiği farzecüldiği takdirde 
bu hal Almanların garp cephesin. 
deki yüklerini hafifletmit olıa 
bile bu ıncmlelcetten iktısadi yar. 
dımlann ister istemez kesilmesi 
netieeıini verecektir; bu itibarla 
Almanvanm bekl~ii) ı:nenfa.atler 
yine husule gelmit olmıyacaktır. 

ASIM US 

:0..1illet Meclisi btJgün doktor 
Mazhar Gcrmt-n'in başkanlrğın. 
da toplanmıştır. 

Celse açılır açılmaz yeni se. 
çilrniş olan mebusların encümen 
lere tefriki yapılmıştır. 

Ruznamcde bulunan Ye mer. 
kezi Pariste olan şarap ofisine 
iştirakimize ait kanun layihası. 
nın müzakeresinde ileri sürülen 
mütalcata karşılık olarak Güm. 
rük ve fohisarlar Vekili şu iza. 
hat' vermiştir: 

"Bu ofise iştirakimizle de. 
vamlı bir taahhüt altına girmiş 
olmuvoruz. Bu sadece ilmi ma. 
hiyette teşekkül etmiş bir ofis. 
tir. Ve bir salahiyeti resmiyesi 
de yoktur. Biz bu ofise girme1cle 
harici şarap piyasa.sının seklini 
öğrC'nmck ve sonra bu piyasa 
hakkında mallımat almak ve şa. 
rabı bu suretle ıslah edebilmek 
için ibu ilmi komisyonun mesai. 
sinden faydalanmak niyatinde. 
viz. Bura~·a dahil olmakla sene. 
de vereceğimiz aidat bin lirayı 
gec;mc7 .. 

Şarap ofisi~ iştirak ediyo. 
ruz, binaenaleyh şarapçılığın 
tevsii, şarap satışının arttırıL 

ınası, şarabın çoğaltılması arzu 
ediliyor. Bu ise alkolizme kar. 
şı iyi bir şey değildir yolunda 
tenkitler gördüm. Biz hiç bir za. 
man alkolü çoğaltmak niyetinde 
değiliz. Herkes alkol alsın, istih. 
lfık etsin ve içsin demiyoruz. Bi. 
!akis halkın sıhhatini korumak 
için yüksek dereceli nll:o:.:e.r 
bunlarr kurtarm~a çalışıyoruz. 
Derhal bunu menetmek, kati. 
yen bunun içilmesine mi.:s:ı.ade 
etmemek bir çok tecrübelerle 
:;ahit oldu ki müsmir olmuyor. 
O halde ted,ricen ve kendiliğin. 
den halkı daha düşük dereceli 
içkilere meylettirmek suretil" ve 
bir tedric voltı ile alkol iptiJR. 
smd::ın h~lkı kurtarmak tac;av. 
vunındayız. Bu noktayı bilhas. 
sa yüksek huzunıntı?.da tebariiz 
ettirme!c isterim.,, 

Vekilin i?.ahatmdan sonran 
kanunun birinci mil7..akercsi ta. 
mamlanm1~trr . .Meclis çarşamba 

ı -gunu toplanacaktır. 

Sovyetlerin nota.sı 
(Ba.ş tarafı 1 bıcüle) 

mez. lşte lngiliz usulleri bu ka
idenin yeni bir ihlalini teşlcil 
elmektcclir. Keza Alınan eşya
sının bir limandan diğer bir 
limana ı;ötilrlılmeslnin yasak 
edilmesi de bu cUnıledendir. 

Sovyet hükumeti, Almanr:ı -
ya milcavir bitaraf memleket 
limanlarından gelen vapurlıı.h 
rın, muhteYi oldukları eşyanın; 
nıeişet her ne olursa olsun 
muayene edilmek Uzore ln"'i -
liz veva Fransız limanlarında 
clurm~lnrını i::;teyen lngiliz ta. 
lehini tamnmlle indi ve keyU 
bir muamele addeder. 

nııvtik Britanyanın mezkur 
tedbi~Ierini protesto eden 8ov. 
yet 

0

lıUkCımeti. bir SO\'yet va ı.. 
puru cehren bir Fransız veya 
tngill7. limanmn glitlirtıldUğU 
veya :?8 teşrinisani lngiliz e
mirnr:ncsinin t:ıthikı yiizlln • 
den Scıvyct harici ticareti her 
hangi bir zararn nğra<ltt:t tnk
dircle zarar ve ziyan talebede
C'eğini beynn eyler. 

Tasarruf hafta ~ı 
tuqün başhyor 
Milli tasarruf ve iktısat haftn. 

sının bu:::ün i:'-c gCniicllir. IT-ıfta 
bugü, B;:şvekilin radyoda söyli· 
yeceği bir nutukla açılmış olacak
tır. Evvelce de yaz~ığrmız gibi 
hafta içincle tas:ırruf ve yerli :r.alı 
kulla .1mağı teş .. ik yo1unda birçok 
müsabal:alar tertip edilecek, kon. 
efranslar verilecektir. 

inkılap müzesi l.ütüphanesinde 
de ulusal ekon'lmi ve arttırma 
kurumu ile milli sanayi birliği 
neşriyatlarından miirekkep bir 
sergi kurulacaktır. 

Diğer taraftan bütün memle . 
k~tte cldt·~u ~iı..: 'j('ı.. .. i::-.izJe ne 
halka yerli malı kullanmasını iti· 
yat h;ıline getirmek irin t:\vsivc. 
leri ihtiva eden lev:1alar asılmış · 
tır. Ayrıca Tak5imde abidenin et. 
rafı boyalı dekorlarla çevril~ış, 
iiz::rl"rİnı: aynı §ekilde vecizeler 
yazılmıştır. 

lhtikiiı·(laıı, gittikçe aI.ıtıuı,' gemi azı~·a nlan piynsa soy. 
gunculıığundan .konn~uyıırduk. Bir nrknda';', lıfl.';llltlnn geçen şu 
,nırnyı anlattı: , 

- H<'niın arnhnıııııı c·aııı !'ilccc1'.l"lııi, ikiclc hlr<.lo aşırırlıır. 
Ehcmml)'c•tli bir ':'l'Y olmadı.f:.ı iı;ln, lH•ı· c,:nlındıkç:ı ~·eni iııl alı. 
:rını. ı;u bir ny içincic ele.• iiç <l:llll' altlnn .• \ l'nra cıı çol.: on giin
liik ra .. ılnlar ~irıniştiı'. 

Hirin<'i-.ini c"'I j,,.j ı:lhi altını~ knıw;.t:rn ,erdiler. lkincLi· 
ne,(;;; kuı·u':' J..teılilcı·. l'c:iin<"iisii ic,:iıı he 12:; kuru';'. 

nıı utnııınnzlık knt'';'l ... ın<la. inirlcııiıı cliikknmlnıı çıktım. 
l•'nknt ı-on ı•a mf'nıl<'k('ttc hit· ihtikfır koıııi .. ,yonıı kuruhhıb''llllU 
\'O ıınınıı ... lu \atamla':'lnı·ın hıı koıııi ... ~·oııa \aka \C \Csika. hazır
lıtrnl'nk ynrclını c>tmckle mii l,clld tnılıııııhı~ımu dli':'iindlinı. 
• • • • )t nğn:t.:ınııı kıır:-ı -ıııclnl,i hir t:uııtlıj';n ha-;;\'urn.rnk, lıirnz en .:l 
pazarlık et tij'.':lııı ı·:rnı ... ilecc~ini nlın:l'-Illt ric·a ettim. 

uo ... tııııı ~itti. 
- Birnz en el ayıı·clığınız itleıi vcriııız. ht.c 12:; kuru':'1 
))('illi .... 

}'nkat ı-nt ıcı, ii-.ı iind<'n hcş clnkika geçmeden hu kere : 
- ı: , ct verelim anın," & :?;;" c olnınz t!l:J kunı~ bteıiın! 
nıı,:, lll'n\11';. tlc•ııı ıle bu insnf ... ızlığ;ım bir faturnyll geçir. 

nıekl e n <le C'<'ki n ııı<•ıııi-;, 

1\rktHl~ .. ım hir <'li.ııclc silel'cl,, birinde faturn ile ~eldi. Ben 
ıle fatuı:ayı komi<;yona '!iimlcrıliııı. Xc cc\ap nlsnın bcğcnirsi. 
niz'.' 

- On he':- kuı'U';' pullu bir h,ticln. ile ıııiirncnnt ediniz! 

'-" * * 
''akanın bir kcliıııC'lik fazl ası ,\'Oktur. Bu koml,.yon, acnha. 

k<'ndi hc .. nhına bir ''J~ntı llicens ~cnb" mi kullanıyor'? Hal.ı 
kın ,·nrrlınıınılırn hu ılcr<'< "ılc mi ıniistaii;niclir'? l>eğils<', ihti
kfır<İan ııe suretle hnh<'r:~:tr olacak'? Bir yerde knnunırn çiğ· 
ncndii:i,inl, Jın 1 kın ... o, ıılclııi:'::nnıı na.s ı l hilccck '? 

H nlkn, kolaylık ı.:ü"'t<' rınck, ı;-i!.::"ı ~·et pılln.rııım piiriizlcri. 
ni nyıl.laıııak ,·nzifrs i ıh•ğil m idiı:'? :j ıı halde 1ınsıl olu>·or cin, 
zahmete, m:ı ... rafa katlana:·ak, kentli nya~ınıı karlar bir yurd 
nvite< ıı i r:iiı·ı l<'k ~nyrctilc g<'len hlr \'atnnd&.';oll, yeni külfet.. 
IC'I' :riil~lenİ,\ Ol'. rn.i.'1<· lllCl'R"'imli miicnclclc olur mu? Uöylo 
llir nıüC'ıı.lclc ile ~ i ttik<:<' azıtnn, gittikçe kmlııran ilıtikllr yıla. 
nınııı ha71 ezilebilir mi·: Hakkı Siiha. GKlGIX 

Pıyango dün çekildi! Maynlere çarpan 
dü~i~b;;:ya;a~~ İngiliz <ıemileri 
o.ı da Asri Sine. ... 
ma binasında çc- l.t0ndra, 11 ( A .. A.) - 4815 
kil~stir. Büyük ton hacminde Willowopool va. 
ikra~iye 21820 puru, bir mayne çarparak,lbat. 
numaraya çık. mıştır. Mürettebatı olan 36 ki. 
mıstır. Bu bile- §İ kurtarılmıştır. Bazılarr ya. 

· . ralanmıştır. tin talililerı ara. 
sında Yeşilköy IJondra, 11 ( A.A.) - Ray of 

r Hopc adında.ld mayn tarak ge. 
karakolu po ısıe- misi bir maune ,.,,.,.....mıştır. in. 
rinden Rifat ile J•• -.- " 
Süvari Binicilik filak nr,. "'esinde mürettebattan 
mekt.:bi muallim. dört ki-' telef olmuştur. Diğer 

beş ta~·ı, da kaybolmuştur. 
terinden erkanıharp yüzbaşı Sa- Londra. 11 ( A.A.) - Resmen 
lahattindu!ir. -bildirildi!! ı,ore aşağıda isim. 

Eu.,~ar blletlcrini Tekkollu Ce.• !eri yazılı an ln~liz gemileri, 
mal gişesinden beşte bir bilete ü.' uzun zamandanberi g-idecckleri 
çer lira vererek almışlardır. yerlere varmamışlardır. Bun. 

Bundan başka büyük ikramiye lara zayi olmuş na1..arilc ibakıl. 
kazananlardan ikisi de şehrimiz.: maktadır . 
dedir. Bunlar da biletlerini bayi ı Ashlea, N'ewtonbeaclı, Hunts. 
Nimetten almışlar, fakat ikrami. maghton. 
ye cıkınca isim ve hüviyetlerinin Dondra, 11 ( A.A.) - Tccavü. 
bilôirilmemcsini istemişlerdir. ze uğrayan Jersey torpidosun. 

Tcpebaşın<la Fahribey apar~ı- da iki zabit ve 8 nefer ölmüş. 2 
manında oturan seyyar komıs- zabit Ye 10 nefer :raralanmıştır. 
yo:ıcu r.ar~el ile Vardar isminde-
ki kadın da büyük ikramiye ka. 
z;:ınmışlo.rdır. 

Bebekte telefon santral me
murlarından Ayşe ile Beşiktaş 
tramvay caddesin-de 26 numara. 
<.la oturan Şevkete on beşer bin 
lira, Aksaraycıa M uratpaşacla 
Selcuk cami ı;okağında 20 numa
rad~ oturan katip Rızanın kızı 2 
yaşında N eri mana 12 bin lira çık
mıstır. Bayi Nimetten bu kıza 

. şi~diye kadar üç defa on ikişer 
bin lira çıkmıştır. 

Kayseri is~asyL • rremurların -
<la~ A'iyc c:1 bin "ir:ı 'jıkmıştır. 

Sonları 20 ve 31 ile nihayette. 
nen bütün hiletl:r ikişer lira a
morti alacaklardır. 

Zelzele 
E vvelki gece bir çok 
yerlerde hissedildi 

/::mir, 11 ( llıuwsi) - Dün ge. 
ce 22,W de !zmirde şiddetli bir 
zelZE>le oldu. Di!dlide iiç. Ec:-~:ı. 
M<ıda il:i s:ırc;ıntı olmu~tur. DL 
kilide geccPki zclzclcdm hn!'ara 
uğ-ravıp tn henüz yıkılmamıs O

lan bazı duvarlar ~ökmüş, Ber. 
ga.n:anm beş köyünde bazı ev. 
ierin dm·arları çatlam1ş \'C },. 

kı!MI'}tr·. ·ürtts 7.ayiatı olma. 
mı~tır. H:ılk Jrnrktujhından s:ı. 
baha kadar evlerine g-ircmemic:ı. 
tir. 
Di~cr taraftan Dikilide yağan 

f1iddctli yaı!murlardan lı:ı!;ıl o. 
lan .... ı~r J~ızıl:ıv tarııfırrl.,n in. 
Fil cdil<'n navyonl:ırn girmiş. bo. 
~altmak üzere tedbir alınmı~tır. 

ı~Al\"Df T r .t nı ~ A 'T'l-T ı\~7,,st. 
NlN TEBLIGl 

Ticaret Vekili y~rın , 
Mecliste izahat verecek 

J\ nknra, l 1 ( H ıı-;u,i) - Ti
caret Vekili Nazmi Topçuoğhı 
çarşamba gUnU l\fecllste mlis. 
takil grup reis Yekili A 11 Hana 
Tarhanm pazarlıl\SIZ satış kn. 
nunu hakkında sorduğu sualo 
cevap verecektir. 

Ticaret Vekili, buı;ün :Fran
sız elçisi ile. Fransa Ho arn• 
mız<ln ki ticaret meseleleri et• 
rafında uzun mUddet görUş • 
mliştur. 

---o,---
Himayei Hayva na t 

tabloları 

Türkiye Himayei Hayvanat 
Cemiyeti son zamanlarda'iıigilte
rcdc aynı maksatla ~alışan cemi. 
yett ::n hediye olarak birkaç yüz 
levha almıştır. Bu le\'halar genç 
yaştaki çocukların hayvanları hi
mayeye matuf insani duygularını 
t.:kfrmül ettirmek maksadını ta. 
kip ettiğinden, Türkiye Himayei 
Hayvanat Cemiyeti bunları ge • 
rek İstanbul ve gerek t~şra lise 
ve orta mekteplerine gön-dermi~
tir. 

Cemiyetin son içtimaında lbir
cok mektep idarelerinden gelen 
teşekkür mektupları okunmuştur. 
Bu levhaların terbiyevi tesirlerin. 
den bahsedilerek dcrsh::ın~lcre ta
lik edilmiş oldukları bildirilmek. 
te ve hatta Adana kız lisesi gibi 
bazı mi.iesseselercle ele r.ocuklar 
arasında birer hayvanları -koruma 
zümresi te~ekkül etti~i beyan o
lunmaktadır. 

J\'.a"" ·rl'i r:u:athar.csinden tcb. Ccn·jyet heyeti idaresi çonuk-
liğ edilmiştir: . l&ırımı7. tarafından gösterilen bu"" 

Dil'l ,.,.,"" ~<ı'l.t ı 7 ui ?2 <lakı. 'tüksek cluygu ve alakadan pek 
ka ıs ~iye ~~e kuv\'e-tii bir ı .::.t ... ;ıas::.is olmuş ve Nişantaş, 
zelzele kavdedilmiştir. Merkez Sair Nigar sokağın<laki cemiyet 
üst:inün lstnnbuldan 510 kilo.,. kitabctini bu le\'hala:-:lan talc,., 
me-trc ırr-srfede clduğu tahmin, . edildikçe bac;ka mekteplere r• 
edilmektedir. göndcrmcğe memur ctmic:t:r 
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12.JUProır.ım H memlcke n:ıt 1 - 49 Yazan· Kadircan Kafi• 
ın::ırı, 12,3:1 Ajan 'c meteoroloji, 
lnlJl· ltrı, 12,:;o 'lurk muzıği Çalan. - Bu yiğitçe bir harekettir: - 27 -

1 dblt ~ ~ıfo ~edavısı ıçın lazım l bırhkte haı.tzyı kuruladılar ve lıır: Hl'<:at Erer, Cc,del Koz'\n, 1't ~ütün Avrupa bunu alkışlar. Fa - 0[."'llJRDEN FiLLER ? ... 
o~an direktiflen verecekler. Ve te!trar yatağına yatıdılar. Fakat nal •. " 

111 
Sc)hıııı. 1 0 uyıın ta~ siz de (Danakil) ler, (Soma. Eir:nc:te~rin:n üçUncü günü, 

h~ç ~üphesiT iadei afiyet edece • '.i ito 00~ .lmuş lbir 1, ,. .. ,, gibi yem ~· .ısı:ı .ı 1 ığlar, 1 Hüzııııı pe.şrı li) ler, (Galla} lar gibi bir çok .. aba.ha k3r§ı idi. İtalyan - Hab::§ 
ğım" yeşil h.; lınişti. \ı. :! llııfız _ lhıl.ı ,

1 
lk<ill·: ( \I milletlere mandaterlik etmiyor hududunun otuz kilometre geri. 

- Kati perhiz.. - Y .. vrucug"um merak tn musunuz?.. sinde ve Eritrcde olan (Adtlika. c ıc.. dım h:ı):ılı pcr~'Cınin), 3 - Şe\~ 
Dıye meşhur doktor birinci ;;ıimdi yeniden ısınır ate gibi o. Ue) _ Jluzanı şarkı: (Gam ditlelerı - Harrar ilbaylığının Menelik le) dell' yirmi bombardıman tay. 

emri verdi.. ]ursun.. tarafından :zaptuıdan önce bura - yareııi birden havalandı. bunbr anki ~un lıiı tlolu knlı), 4 - Şeü 
Tito kendi kendine şöyle <le • rakat ıııın2:a~ı yerele hasta Be~ _ Huzaın turkıı: (t;zun olu l:ın birer mezbaha gibiydi. Me • ı hududu geçerek yürüyen İtz.lyan 

eli: "Hastalık ~fo olun~ hiç bir gıttıkçe ao.Tu.·or. üstelik sag ta. nelik çabuk davranmasaydı. bi - askerlerinin alkışları ara sır: :la i. 
ek 

_ _ • dclerın Lı\;J.,ı), j ·- Sevki Be.) • t 
şey yemem lazım oldugunu ben ıahnda da mutniş bir ag· rı hisse- zim yaptığımızı ngı"fü:Jer yapa - lerive gittiler. Aduva 'l•olı•nda • . , lHızam türku {Sıma d:ı 3a1ılırn) 111 " 
de hıliyord1:'m .• ' . diyordu. Sonra bir kere ök';lırdü. wıH·rıı :uııan). ı oku):ın caklardı. Simdi oralart:ıa kervan - toolanan yedi bin kadar Hab~ş 

- Tenkıye yapılmasını şıcl · Bir daha ök"i.rJiı ve kaı ... . 
1 

\ 
1 

•. • ,... lar soyum'.ıuyor, haydutluklar ya. askeri hemen kayalıkların ve ça-
detl mened• k lll \ ~ 11 o>ellOI. - r ,11'1 • 1'1 } e ıyorum. ustu . pı mıyor ve halk rahat ediyor. lıların aralarına yatmışlar, gi.~-

Tito gizli g· r k nıd· . teb 0 k 1 Jk. 1 d k b , • 'eni )tı rkı: ( Kokl:ısam saçlarını) lenmicılerdi ·, bunların bir kısnt 
t 

.• "B d ızbaı akc laını ahrı ge en. o:tor a~rıyan u 2 - 1 emı • , "ihııvenl şarkı: (Jlirı - Fakat bu yaptıklarınız çok :ı 
e tı. en e rs nn r at kısmın, an,..h bır raluo•sızlıg<> + 1• ül •. d ) 3 R h . u trıyyareyi ilk defa görüyorlarc'ı. 
b '-1 ı · ld. • · · b'l" . ıt ~·ıa.arır ıııı • - a mı n. - eküktir. Bu işte sizin yerinize M 1 . ıraıu ması azımge ıgını ı ı _ tulmuş o '..ı - unu ıki ~ime ı 

1
, h ... 1 ., k h- otör crın korkun~ gErültül-:. 

Yordum b
. _ • .. >O\.ıtıarn :ın şaı ... ı: ,u:ı asız. u:<.. geçmek isteyenler böyle düşünü- · d b · 1 : . ır şey k.llmıya.:aı;ıaı soylcd. nün ginenme anına) 4 SadetLin rın en ve öt:ye "nye atı c:n 

Ve nihayet tıp alemının mecıa. ııım· r.:ıemın· =n mucı·- .. s·ı t b . ' yorlar. 1 bombaJudan ürkmüslerdi. 
lesı dır.er ıkı doktora dondu: dilnyasımn n-eşıtlesi LT.e rnr dok . b 

1 
) 

13
,3

0 
- ır ın~ opegını 0 ur • Mikael ve Kamasnak ellerin • · ·- · · ·· ·· " 1 . et • • • 

1 ı\oyıı:ık - Ua) otııır:ıbon ş. rkı: (Öm B" • k"" - · • "'ld .. 
ı; b · 1 d h . ' . - rurnuıı neşe ıı. geçil a ıarı . mck isterse onun kudunruş ol • d eld. . 

- .,er ır avman a a ya • tor herkese temınat venyordu. 1, , 1 ,_ (il k 1• •ı- '· 1,1 ) 18 d ğ .. 1 H lbuk" .k. 1 . en g .ği kadar genye, sağa, 
J • 1.1·· ··ım- 1 • . !l! . .. " uzı... a ı .. .ı.• uzı .. - . , u unu soy er. a ı ı ı yı ı. ..J • pı ırs.a, o uuru uş o ur. - Hıç bır şey ceı;:.ldir bu .. Ti. r. _ sola 'Uogru hay kırıyorlardı: 
Bir hastabakıcı bile bunu tak- fonun husule getirdiği bir kemik Program, 18,a :\lemlck~~ ~ııat a}n.- çinde iki bin kilometreden fazla - Kı::ııld'l.maym ... Yere yatın! 

dir edecekti . . . . rı, ajans 'e meteorolou haherlen, yol yaptım. Gara - Mulata yolu B 1 . b. 1 · apsesı .. Askerı bır doktor bile bu. JS,'"• :\luzilL (Ca:ıbnııd _ Jll.), 18 "S ..1-- •• d l..- k'l un ar sıze ır şey }':lra.,.az 3r ... 
"Buna r:ıJmc.n ln:n yırmi dört nu anlar .:.~ .. ,.. u.agın ıçın e """it 

1 omctre uzun. Tayyarelerin attrkları bomba -
lavman yap1-ırdım ve hı"ç bı"r şey B 1 ·· k b. T' 19,10 'fürk müzıği: Çal:ınl:ır: Ve • Juğunda ve kayalıkların kesilme- 1 .. 1- k 1 k 1 k . un ara mu a ıl ıto banyo • • . . d . . . . ar ınış ı, yo uş u ve aya ı yer-
olmadım." diye Tı·to du··şu··ndu··. d .. th" • . 1. • • cıbC', Cevdet (..ağla, Cevdet Kozan, sılc mey ana gelmı;tır. Cıcıora yo }erde korku b" . lilt- .1 pat a mu ış ve serı tesır ı zatürree- K 1 N. . S h 1 Ok 1 .• • • kil d. M nç ır gur u ı e -
.. Hem de ne miıthişleril her ıbiri ye yakalanmış olduğunu anlamış- ~lema ,~ l:\~Z~ e\ un. ~ ıku!~~ 1\~ztdyı~mı ba~tTe ır. em· ı Jaycr, fakat zarar vcr.emi}•orlar -
Niyagara şelalesi gibi dehşetle t • uzar er ı nr; - ı cen u ı e etı cmze g ıyor. dı 

k d ı.. peşrevı, 2 - Kaptan Z. Ali Rıza 1 ·K ı 
a ıyor u. M.od dışarıya ~ıkara~. h~sta • Aceınkfirdi şarkı: Le) 1 olur ki :- Evet, bu yold.~~ bahsolu~ . I ama"n-ak iki taraftan yU ese. 

- Harareti kesmek için buzlu nın ılk kan kusmasını hiç bır şey 
1 

•• • d ) 
3 

_ ı\. k- ·'i <ar- dugunu duydum: J ı nrı daha 11 • len ve üst tarafta h:ribidne bir-
ban la a t k ı A 1 ·ı . . ıu:ı:n ı~ ın e • ccl\l uru .., . . • . 1 1 'k" k yo r y p ıraca sınız. na • ~ e ıza~ d~e~yen doktorlan ça.. J.:ı: <nır ,cr:ısı{. ,·arr ıtn')tiiıııl. 1 1 

y~de fnf fi~Jen_n ~~~na gıtmek eşen ı ı ayanın ortasrna yer-
şlldı mı? grrmaga ~ıttı. k ,

1 1 
k 

1 
•. • ıiın yapıldrgı da bıhnıyor. Alı~ • , leşmişti; sağda ve solda yine böy-

E t d k V T • . . 1 ll!l'U~ • "il lrl:\)Cr llrt 1 ıj:ll°l\l. • • • • • • • ) kl • 1 ' 1 eli - ve o tor. e ıto k"'rşı::•n 'a sımsıyah \ 
1 1 

• n _ ., 
1 

\•ensı İngıhz somalısı lımanlann. e oyı; ara gız enmış o an ye 
Diye Mod, Nocera ve ev sahi- · · · • b ı · < 11111 ı.ıcc J, iJ q·ıuıcıı "~ 11

'
1 

• d • k · d h k~ l d mitralyöz daha vardı. Hepsi <le 
~. b' gıy1ınıruk ş. agır b~ş ı; agır ~e ~~tlı Muh:ıner şarkı: (E) goncai nnzık ~~lnd.yapma sıze a a arı e. 

sı hep ır ağızdan cevap ver - sese onuşan ır papas ~ordu. l ) fi ll h _ 
1 1 

:ıı t1 ır ama.. iyi talim gören, Avrupalılar gibi 
diler. - Sizi kim buraya çagırdı? enın • ~ 11 :ınrr un 111 c • üniformalı, gcnÇ ve cesur asker-

- Banyodan sonra hastayı tek Diye sordu: "e~ı:ılsı. 2 - Oku3:ııı: .Mcrh:ırcf imparator artık cevap verme • }erin idaresinde bulunuyordu. Mi-
rar yatmraımz. Ben yarın bir 1 H 0 k" d. h.b S:ıgn:ık; 1 - Arif Bt"\' • S:ıha 'ar- mişti. kael de onun yanında yer almı"° 
dah 

'

• k d . -:-h ıç 1""d.sc .. ıye ev sa 1 e. kı: CNırrühı mc tine eııılar dı:ı~:ı.ıı. D 1 t l ·· ·· ·· d a gc ır en isini görürüm. sı ıza at \"er ı. " a gın ve asa ı gorwıuyor u. tı; daha solda Habeş topçuları 
Ve üçü birden ~ı1up gittiler. - PıLpaslar <llii kokl•su alırlar. rıı:ız)' 2 - S:ılı:ı ş:ırkı: (JJıl\ wlı 1u- J:Iiç şüphcsiz.w memleı:.c~n.i.n bir gizlenmişlerdi. 
Hasta yeniden hayata kavu§- diye Tito mırıldan<lı .. Bunlar yu- re dcı1mc), 3 - Arif Bey - Karcı. hmanı olm~.d·.~ına çok _u~uluyor - K:ıyalrk yamaçlarda yüzlerce 

muş ld - d. d nar "arkı: (<iünliimun lı:ı}lı nım:uı_ du Hele büyuk Menclıkin Al:iu - b ı. ı ı·r l d '·1 o ugunu zannc ıyor u. murt.alarmı can çekişenlerin bu- " ., · . . omua pat ıyor, " an ama "~ a. 
Hast.alığr tefhiste muvaffak ola- run deliklerine bırakan a:neklere dır), J - Karcığar şnrkı: (Pın.ı • v~ ~.afcr~en sonr~ Y~P~~ğı çok 1 rı icin korkularından- ka-:an bazı 
madıkları zaman alınan tedbirle. benzerler Fak11t ma::lcm ki gel - rın lı:ı ındn de ti doldumr). 19,50 buyuk bır yanlı§ı hır turlu unu - sivil. fakat silahlı Habeılere ma. 
rin muvaffak olabileceği hayret miş .. Kalsın... honu)ııı 1 (Alını- atımın hukukl tamıyordu: ki neli tüfekle ateş ediliyordu. 
olunacak bir hadise degildir. Fa- Papas hastaya bir hac uzattl, lı:ıkınıdnn tetkiki), :w,:, Türk Mü • İtalyanlar A?uva.da bozulduk • Bu hal. 011 beş dakika kadar 
kat teıhis dognı olunca .. lıte o sonra kendi i<laresinı:le olmak Ü- z:i!ı: llıcazkitr faslından muntl'fıip t~n sonra hatta Erıtreden çıkıp sürdü. Biraz daha gerilere giden 
zaman lclüşünüliır. Ve bu kere teı zere bir dua <.kuttu.. p·ırı;:ıl;.ır: \nkara Hndyo ıı küme gıdece~ kada~ yıl_dı.kları h~lde tayyareler bir saat sonra ltalyan 
h• ta · d ·d· B Sl''> 'c s:ız hc•cli. İd:ırc cdeıı: ~fe!iul Menelık kendı rakibı olan Tıgre h d d - k ıs mamcn yerın e ı ı. - eni dinleyiniz peder .. diye _, .. • . . .. .• . . u u una dogru uza l"§tılar. Bu 

Doktor: Tifo .. demis idi •. Ve Tito inledi. Bu dolapta bir kutu l:t·mil. 21 Konsl'r l:ıltdinıi: Halil s~ı:ıes!nı ~y~~ du!urmek ıçın ~ sırada içlerinden birisinin yere 
Tito muhtevasını içmiŞ olduğu \'ar .. Onu lutfen bana verir misi. ilet.hı Yuncıkcıı, 21,15 )hızık: (Had- vılayeun buyuk bır kısmını lbıle küçük paraşütlere bağlı torbalar 
tup içerisinde milyonlarca mikrop niz? )u Orl.cslr:ı~ı - Şef: Dr'. I~ Fraclo- İtalyanlarda bırakmıştı. attığı görüldü. 
bulunduğunu ve bu tüpün üze _ Papas hastanın arzwıunu yeri. ııu~>. 1 - J. S. llach: 5 inci Uran- Mikael bu büyülr adamın sa • Kamasnak bunları göstererek 
rınde tifo yazılı olduğunu pek ala !1~ getirdi .• Tito kutuyu açtı \·e .ı~ıılnırg konçertosu CHc mujör), rayml::la, ona yakın olmaktan bil - arkadaşma haber verdi. 
biliyordu. ıçıodcn Modun crnlcrplak resmi. 2 - A. Borodin: llirinci ı;eııroni • yük bir zevk ve heyecan duyu • - Yaklaşan İtalyan kıt.alan 

Fakat kendi kendine izah ede. ni çıkardı. · ıııı ı\nılnntrsı. 3 - ~f. Mu§,ors~kl: yordu. Fakat yağmur mevsimi Jcumandanıns rapor veriyorlar. 
meıdigi nokta her gün yediği bif- - Bunu her halde yırtmak isin Çıplak d ığdn hır ıcece. 22 Memle. - r,çmek üzereydi; birnici tcvinin Bulunduğu yerden ovaya doğ
teklerin ve barsaklarmı şişren iki i:ıtcdiğinizi ümit ediyorum. ket ::ı , t :ı) nrı, aj:ıns h:ıbcrlcri, zi • ilk günlerin-de İtalyanların hudu - ru alçalan yamaçlar pek yalçm 
lıtre tuzlu suyun nasıl olup da Diye, papas ate§ gibi yanan r.ı:ıı, csh:ım.tuh\"'ılı'ct, knnrbiyo.nu • du geçeceklerine ıüphe yoktu. ve baştanbap kayaldctı. Bu ya
onu lSteki dünyaya seyahate cı - gö~leriııi fırıl fml resim üzerinde kul lıor :ısı (Fiyat). :.!2,20 Serbest Bu savaş da, son yıllarda Man - maç solda. alabildiğine uza yor, 
karmamış olduğu idi. çevirerek, ~rrllı. ıı:ıı, 22,30 Müzik (Opera ar)alım ~uri ve Oragvayda olduğu ve t - sağda ise üç bcf yüz adım sonra 

Noeera ile Mod onu yavaşça - Hayır .• Onu son bir defa l'I.}, 22,:;:; '.\lıızik (Cazbancl _ Pi.), tiılyanların da bin dokuz yüz on birdenbire kıvrılıyordu. Bu ktv -
buzlu su banyosur.a sokmak üze.. daha görmek için rina ettim.. 23,2:; _ 23,311 Yurınkı ıırogr.ıın , e \kide Garp Trablusunda yaptıkta rıntının karııaında da yine böyle 
re bu tatlı hayallerden uyandır. Diye Tito baygın gözlerini gü- k:ınnnıs. -fı gibi harp ilin edilmd:len başlı. yamaçlar vardı. Baıka. bir Habq 
dılar. zeı kadının çıplak hatları üzerin- yacaktı. mitralyoz kıtaat ile iki bin kadar 

Tito zangır zangır titreyerek, de gtzdirerek cevap verdi. ~mırın TIY.\THOSI' Mikael babaaının hududa pek asker orada yerletmi§ti. 
di!deri biribirine geçerek: - Fakat düşünün '"U mühim yakm olduğunu düşilnmekle be- Yamadarm baktıg-ı tinu} tara.. 

B k •• th. - :r ~ Bu akşam :!O,:m u:ı T x---- u ço mu ış, tahammül an~. sizin yatağınızın etrafında i rahcr Eliuayı da bir türlü akim- fı ise ol<!ukça. geni~ bir vadiüen 
edemiyorum .. diye çırpmıyordu. Allah bulunuyor. T'•pclı:ı'>ı Uram dan çıkaramıyordu. Bütiırr bun- ibaretti. İki kilometre kadar u • 

- Dostum biraz sabırlı ol.. - Çok güzel.. O da görmüş kısmı Jara ltalyanlan bir karış bile va. zakta sola doğru kıvnlı •ordu. Bu 
- Biraz sabret yavrucuğum. olur. y u /, /> A 7. H tana sokmamak hakkındaki dü. vadinin ortasından yağmur mev. 
- Bir dakikacık daha. . - Haydi şim:li gunahlarını çı. -o-- JÜncesi ide eklenince saraydan ııimlcrinde büyünek bir dere a. 
Diye saat elinde ev sahibesi ri. kartaca17ım.. ayrılmak kin aabırsrzlık ediyor. kardı. 

d
. d ., t:,ı,il Hıza E. Snıli Tel.; Tb :ıro~u :ı 

ca c ıvor u. Diyerek papas resmi hastanın 12 llirincikı\nun du. Raı Seyum İtalyanlann bu yol-
- Bu, senin hararetini kese. elinden alarak dua kitabının ara. v -.ah akş:ınıı Kadı. Bir çokları Habeş dağlarının dan geleceklerini keatinni§, en 

cek... ama yerlettirdi. köy Hillede Habeş milleti için, m- zorlu silah çok güvendiği mefhur mitralyoz-
Diy~ Nocera hastaya Umit veri- - Günahlarımı mı çıkartmak K.\HM !\ KAHJ~IK olduğunu söylüyorlardı. Fakat cu Kamasna.kı buraya göndermİJ-

yordu. Vicdanı temizleyen bu pürgatif Mikael böyle düşünmüyordu. ti. 
- Bu, seni iyileştirecek.. muhakkak lazımdı? -o-- Meseli dağlar uçakları nasıl Mikacl ise bu tarihten bir haf. 
Diye Mod sevgilisine tatlr na- - Eğlenme rezil!.. durdurabileceklerdi? Habeş ülke- ta önce babasından bir mektup 

:zarlarla bakıyordu. - Defol şu he1lde.. Felaket 11 \L"K OPEHF:."Tt si henüz bu korkunc medenivet alnustı. Ras Yatsu bu mektubun. 
- Fakat ben burada buz ke. ka:-gası ! eserinin ne olduğun~ bilmiyordu. da şÖyle diyordu: 

•iı.1: · d" d ğ Rıı ak,am !I ıla 1 U1tn, şım ı anaca ım. Ve yana yatarak üç m!lyar mik O, talyan milletinin ruhunu iyi ''İtalyanlar yakın.<l.a hududu 
Diye Tito vaziyetini izaha uğ. rop aşılanmış olan (Wright aşısı) Zozıı Dalm:ı la anlanuştı. Or..a fırsat verilirse gececekler: onlara karşı koymak 

raşıyordu. tarafına Allahın sefirine doğru l' I 11 I Ç A coıar. fakat ilk hamlel1e sert bir ve lazrmgelirse canımı da vermek 
Nihayet banyo sona erdi. Hep çevireli. ff)(lh 1 kar,ılık görürse ?buk yılu. için hazırlanıyorum: lhtiyarlığı-

... .. :., . "' . . . . . ' . ''" , ..... ,l ________ I ________________ .. , 
Büyük Zabıta Aomano 

Sinek Beyi 
·-------~------------------ 26 - Hayır, lböyl<' bir şey dü. , nlUliyetini gösterdi.. Bilhassa 
şünmem.. bu kelimeye çok te.'iekklir ede. 

Derneğe medbur lcaldı.. 1 rim. l<}ğer bunu söykmem!ş ol. 
- Alçaklar, alçaklar.. diye saydmız bir daha hiç size g-örlln. 

ko • q ,züne devam etti. Biliyo. miyecektim .. Fakat n!"v.'le he. 
runı ne yapmam Jfızım .. Artrk · nüz tamamen kapanmış öcğil. 
bundan wnra sizin gözUnüze gö. dir. Şimdi ben buradan çıkınca 
rünmemeliyim. .. Esasen düşman 'dofrudan doğruva Prens('S Ly. 
la'nm rakiplerim de btmu temi. dia'ya gideceğim. 
ne ~ışıyorlar. Bunun önUıne ~CıQmek istedi. 

-. Hayır, havrr .. diye Mösyö ler. Fakat kont şiddeUe red.ı.let. 
Mer una.ns müdahale eW .. Biz de ti. BUyUk bir a~ kalplilikle eli. 
bu işte bir düşman ps.rmağı ol. ni umtmış olan Roland'ı selam. 
duğunu açıkça ~yoruz. Artık tadı .. Es:taen Rolancl da nişanlı. 
bwıdan lbaıı.etmiyeli:m M&yö sının böyle menfur bir hareket. 
kont. ~~kil ~uklatt hile te bulunacağmı Umit etmiyor • 
pek M•dIT. S!Z ne di~nüyorsu. du. BUtün vakalar kötü hazır . 
ntJZ? Fier böyle kabe. ve imkan 'anmış bir intikam n11im hissi. 
sa.bir isnatta. ıbulunmamış olsıı ıi veriyordu. 
l'&Z'dı da.h& çok muvaffak olur Ve nihayet h:i.diselr, üst.üste 
lardL ~at pek iptirlat bir §e. c:ereyan eden yeni vakalar genç 
kı1de sızi Jek~!emeğe <;.alıştı. Jcızm l'böyle di.işünmek".e haklı 
lu. olduğunu isbat <'tf. Bir saat 

- Doğru .. dive Rotamı da te. 10nra Prenees Lvdia mUtebes. 
vit etti. aim ve şüphesinden dolayı mah. - ,.kkür ederim .. Teşek. cup bir halde l\Iösyö Merima.ns 

r C'derim, diyerek kont mem. k~kiinc geliyordu. 

~ -~j~~~~~~~ 
Prc.nses Lydia'nın mütbe.ssim 

dudaklarından !}U kelimeler dö. 
külüyordu: 

- Ah zavallı Kont Scrizol, 
bir saat evvel kendisini öyle 
müUıiş bir halde gördüm ki, ta. 
rif edemem.. Onwı benim bro
şu mu çalmış olmasma nasıl ih. 
timal verilir .. Bilmiyorum han. 
gi ibir sefil alçak bu milthi.ş if. 
tirnyı uydurrnus .. Zira broşumu 
buldum \'C hic bir zaman kay. 
betmcmiş olduğumu anladım .• 
Oda hizmetc:im onu o ::-ece giy
mis olduğ-ı.ır.ı tuYalet~min ku. 
maşı ile astarı arn..~ında bulmuş. 
Ah bilseniz n" kacar m,,.rnnun 
oldum. Hemn Kont Serizolil bu. 
lup bu ha.beri \•erecek ve onu 
derhal buraya ı?etireceğim. 

).Iösy<> Merimans ·ile Rolnnd 
Ustlerindcn büyük bir yükiln 
kalkın~ olduğunu hiarettiler. 
Bir kaç dakika sonra S"\'İncten 
ağzı kulakla.nna. varan m üstak. 
bel damat görUııdü. 

Roland sevgi d->hı ~öı.!erile 
Konta bakıp iki elini birden uza. 
tarak: 

- Bilseniz dostum, ne kadar 
mesudmn ... 

Dedi. 
Fakat her sev henüz nihayet 

bulmuş ~ildi. Çümcü Roland 
ertesi gUn ilk mr'•tubu gönde. 
ren elden çıkmt~ ;!<'nd b;r mt'k. 

tup almıştı. Bu mektupta şu ke. 
Iimeler yazılı idi: 

"Kont Serizol ile evlenmeyi. 
niz.. Vale.Ti Bielsky çok mua.z. 
zep olacaktır .. ,. 

Valeri Bielski ! Ne müthiş is. 
fü'ıza .. Halbuki Valcri Bielsky 
ölmü:ştU. Yok eğer ölmemiş ise 
muhakkak bu işleri o yapıyor. 
du. 

Karbolan avukattan hic bir 
zaman 1baıbasına bahsetmemiş o. 
lan Roland alınış olduğu bu L 
kinci rnektuı?u da babasına g&!. 
termroi. Fakat endişe ve kede. 
ri gittik".e artıyordu. O uzun za. 
manrlanberi ilk ılefa olarnk ken. 
disine yardım etme5i için AJla. 
ha. dua etti. 

III 

Mf~I\ÜL BİR ızoıv AÇ 

:Sine.le Ecyi villası tahrip olun. 
duktan 5C'nra, köşkü hemen o 
ciYarda bulunan Kont Serirıol 
herhangi bir suika.ı;t ihtimalini 
önlemek için b:r çok tedbirler 
a.lmıştı. Bu tedbirlerden olmak 
ürere Totolitombo')-u muhafız 
olarak angaje etmiş ve Rolandı 
kötü bir sürprizle karşılaı:ıtır
mama.k ~ayesile, ı.avalh zenciyi 
acmıtş olduğundan muvakkat bir 
mUcıdet f~in hi:.mletine almış ol. 
duğunu ve cvlen<likleri zaman 

yol \'ereceğini bildirmişti. 
Roland bu işin hiç te hoşuna 

gitmedif:ni konta. belli etme. 
mekle beraber. evlendikleri gün 
7.encinin hizmetine nihayet ve. 
rilmcsini rica etmişti. 

Halbuki kont Bilcsky aileai -
nin eı:ı!d uşağıyla. pek iyi münıı.. 
sebetlere malik bulunuvordu. 
Zencinin zayıf noktalarm"r keş.. 
!etmişti. Totolitombo hem ken. 
dini beğenmiş ve hem de pek o. 
burdu. HatU bazan lüzumun. 
dan fazla içmekten r,eri kalmı. 
vor ve bövle mUthis sarhoa oldtı
fiu u.manlarda. Bielsky ailesine 
en a.ğlr küfürleri etmekten çe. 
kinr.ıiyordu. 

Bu kinci o kadar ciddi görünü. 
yordu ki, renci bir tUrlil kendi. 
'ine vaoılmış olan hakaretleri 
unutamıyor ve evvelce bUtün sa. 
daıkatile hlıımetı etmiş olduğu e. 
fendilerinin feci A.krbetlerineen 
8.deh fevkalade memnun gürU. 
nüyordu. 

Totolitombo konta fevkalade 
bağlı görünüyordu. Hatta kont 
zencHn My";k bir i!ı.' ·ra.mla 
kendisini muhıüaza etmekte ol. 
duğunu hlseediyordu. ÇUnkil 
7.Cllcinin bir çok kereler :vazife.. 
si olmıyan fakat flirheli yerler. 
de ~zE -"-li «'•rııfı l-ont'"Ol et. 
mekte olduğunu f arketmi§ti. 

(Daha var) 

ma ve saltat ayağımın heıriİ' t 
mi olmamasma rağmen elbe 
nu ~cerecektim. Fakat il~ 
sanın adamlarından biri .. , 
a~lı ile ansızın Adigrata ' 
bana bir emir verdi. BıJ 
ihtiyarlığım ve sakathğıı'I 
yısiylc vazüemi yaparnı . 
dan yerime ba§kasmın -
diği bildiriliyordu. Beni blJ 
ancak imparatorun ayırabi. 
ni sö·rleC:im: beni zorla •t bit' 
srz gibi, elimi ayağnnt '
rak Aduva yoluna çıkardı1'f· jıt
di Aduvadayım: yerirndefl _A 
kamıyorum. Artık benirıt 'r'~ 
nna kalmıştır; imparator~ f. 
aı ve hemen gel. lmparat 
nu da hab-r ver ki, du)-dıJ 
göre, Malrallede ve Ras 
nrn yanmda bir İtalyan 
bu adam bir telsiz telgraf 
nesi getirmiş İtalyan kU...: ..ı.4 
hğiyle konu§uyor, Ras ~~ 
İtalyan kumandanmrn 
bulmağa çalrşryormuı·"--~ 

Mikacl zaten hududa y-~ 
lunmayı çoktan istemi§, faP~ 
paratorun emrini tutınut 
için Adisababada kalmıJU~ 
onu bir vazifeye çağınyor 

Hemen imparatoru 
için gitmişti; kapıda aar•1 
ile karşrlastı. NaZlr, ona 
ki: 

- İmparator ıiz:i iıti~,i, 
- Ben de görmek içitt' 

t'decektim. 
- İmparator bunu babtf 

olmalı ... 
Saray nazırı hiç gülü . ~ 

den, ağır bir ıule .Oyle~ 
İmparatorun elinde bir 

vardı. Delikanlıya sordu: p 
- Babanızdan bir meJ<tıl 

dınu mı? 
- Aldım. 
- Kararınız nedir? .. 
- Burada i~e yaradı~ 

makla kendimi mesut bulu 
fakat oraya gitaeydim dJlı' 
sut olııcağımı sanırım. c 

- O halde gidiniz ... Fa!!, 
ce Aduvaya uğrayınız.. Y. 

yumun emrinde bulunaca 
Oraya sizin gibi birisi r 

- Çok teıekkür ederiıtl 
- Yolunuz açık olsun.ı-. 
Mikael hemen o gün: tP 

mobille, Aduvaya gitmek ~ 
la çıkrm!tr. 

Henüz harp başla~ 
hatti seferberlik ilan ol 
ha.lıde yollarda binlerce 11 
nin omuzlarında ailahlari11' 
veya binmiı olarak şimale 
Jeri görülüyordu; bir 
ka<lmlan ve çocukları .da 
nndan geliyorlardı. Erd ~ 
de kollarını Nllıyarak 
ve dinç yürürken. arbdaıt 
ler onun· silfilımı om~ 
yiyecckleıfoi de ba,ıanrtl' 
yorlardr. .6' 

( DallJJ p·; 

• VAKJ1 
Gazetede çıkan bütlll! ~ 
resimlerin hukuku 111111 

ABOl'"E TARtF~f 
llf'mldet il 

l(ind• d 

A1lık' 11:5 lşıt / 
3 ., lı k 260 -
o a)·lık C73 -
ı fillJ k 800 ı""" 

l'arıledea Balkan 11ırdl! 
ayda otuz kt:rus dil$(ilür• 
bırllııne ı:nrmlyea 7erl~ 
\tlmis hPSf'r kuruı :ııamdl 

Abone lrl)'d1n1 blldtref 
tuo Ye teı...,r Oettttnt. ~ 
parasının POSt.a Yeya _~Al 
YGllama ficretinl idare U---
rine alır. 

nra..r Y•"ıf .. ,.tte O 
Kftçfik hanıar ,,. 

Bir defa 30. iki tter.s! ~ 
d"'"~' "5. d~rt defası ~c 
defası JOO kuruştur. 
llAn vtrrnlerin bir drf•3,_ 
•ıdır. lJört salın ıecell ·~ 
faxf• ~11hrlan hes turU"""-
sap edilir. . 

Valut be1D f!oınıda• ~ 
bndt fdare wrfncf~. : 
lrara eadd,.stnde Valt 
ollıad• ltEllALEDD~Jj., 
hin Bftrom ~Jfvl• • 
"""" ı Rlf,.,,nnn '''"'""" 
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il Piyangonun dün~ü keşi
sinde kazanan numaralar 

Deniz Levazım Satma.ma Komısyonu ıiAntar& 

Cinsi 

Ma.rwara tissübahri K. Satm Alma Kom.lsyonanda.ı : 

Kilosu Tahmini F. 
Kuruş 

Tutarı 

L;l'a 
tık teminatı 

Lira Kurş. 

U7 
1671 
t7~Z 
tını 
19304 
ııooo 
28446 
ataas. 

lt03P 
ll50t 

ıoaı 
6624 

"'° HlU 
J0015 
'2HO 
29712 

21SU 

1719 
70lı 

1U33 
uso~ 
20.sıı 
2U04 
29981 

lira kazananlar 

629 636 1190 
ıır:s2 1540 2~01 
3005 3505 3553 
3879 asso 4123 
4379 4457 539f; 
ISC20 6440 t~ıo 
7223 723-7 t26Z 
7322 7356 7941 
7989 8446 8~M 
9252 9255 ıoon 

fö999 11047 113tl~ 
125~7 13084 1450Z 
14487 14527 1463i 
1S092 15823 159i~ 
15934 173Çl5 17977 
~1'90 !9l28 1928f 
ıouı 2032J 20437 
20596 20693 20877 
aııoı uen IJl)tf 
IMU JHH JlleJ 
ıs1u 233!)5 !3435 
l42ı2 a•ası 1447C 
2S153 25202 25487 
25637 25904 26036 
2'534:2 26'!00 26.S2! 
21703 27157 2719! 
28165 28246 29405 
ıo192 30421 31057 
aıı46 31357 3136, 
aaıoz ~2342 32ast 
Uoıe SlOll 33041 
113!3 sun 34flt3 
ll!ll33 3eıı8J ıısşr 
a,111 36839 3704' 
a1a42 37407 auu aeaog 39200 ıHOi 

ıu.. kazanaqlar 

02 67 11'' 
a'8 ı1s 28' 
444 545 56C 
1,15 649 '" tas 862 IQ 
9"5 1078 uoc 

U23 1208 1421 
1884 1141 H8E 
lv11 llfl HU 
14'0 1411 ı••ı .... Na tHO 
3917 2986 308S 
3Z~8 3315 3391 
14~1 1457 34~ 
3880 şeeo 371~ 
usa 37S9 4076 
42!7 4414 4059 
4)U 47Sl 4820 
4381 4113 493$ 
4071 50ff 5431 
$480 hl4 57CM 
~853 Şe88 5t3t 
G040 0080 616< 
osıe 6011 064f 

"'es 17H 8903 
7tu fı71 737( 
100 743S 746e 
7605 7714 1aıı 
tc1e 1137 ... ~ 
•au •ın 8377 eag3 8304 1318 
&.149 1408 846~ 
•-ıı6 8501 SUP 
'cao 8~31 eH$ 
'f !I ., .. .,,o .,,, ,,,, tHO 
•111 

~· -

9145 
9460 
9765 

91$5 
96!}4 
9823 

93~1 . 
9649 
9883 

9375 
9672 
ıooı1 

10393 
1101~ 

11347 
11969 
12477 
12:;:,g 
13107 
13220 
13451 
13700 
14813 1 
143-0 
14664 
14048 
15262 
15441 
l!S41 
16032 

sn. 
Sı&ır eti 30,000 27 50 8250 
Koyun " 

:..v,JOO ıu 00 10ı.," l) 

Kuzu •• 2G,OOO 10 00 8000 
:.!6250 1968 75 

1 - Komutnnhk den iz erlerıııin ih t iyaçlJrından olup yuka rda c lna 
ve miktarı yaııh üç kalem et, bir şartnamede ve knp:ılı ıarr usulile ek
siltmeye '-lnulrnuştur. 

2 - Eksil'mesi 27/1. K8nun/ 939 çarşamba g iinü saat 15 de lıınitte 
Tersane k~p ı . ırlaki kcıııı yon lı 'n3.sınrla yaı ılarakt ır. 

3 - ~ı·uıameı;i, Aıı.arnda M. M. \'. Deniz l\lusteşarlılı lev•zun şu. 
besinden, lstnnbuJ d.ı l\n sımra,aıt:ı Dz. Lv, satın alma komisyonundaQ 
\'(' ı;cınir,~• ı ı ıı m111. ' :ı ı ,um~ he ı~ı muJ·n l .,.•1'"1 •l ı ı llir. 

4 - Eksi ltnıev" i~ I irnk edecek isteklilerin 2"90 sayılı knftunun tari. 
Catı veçhile, bu ı~H· lıiknct~ r ol lukla'"ıııı gösteril' t icar~ t \'c.r, : ka la;ını 

ve yukarda yazılı il!. tcmin~Ja ı . le bi rı: !.ı c tan:i ııı e.l ::c.Jkl~ ri t e.'.;llf ruek. 
tµ r:lıırnu muııyyrn (li!n vr s~a!tcn la m bir saat evveline kadar komb;yoıı 
ba,lutnhıtına verm11leri. (10155) 

NWSLZ 
lö778 . . 

An~ara Gala!asarayı Adanada 

16487 r= & ZUW. iZEU N1 

1'il)19 

17097 ' 17302 
171~q ~~~-~ ~~i':*'}:~}\':.~\·f'\i 

Ank'lranm GalA.tasaraV klU . ' bölge!!f şampiyonu Seyhanspcır 
bü ili maı; için Adana.ya git. 

1 

klübü futl:ıolctaerlni görüyor. 
mi.ştlr. Yu.lta,nki resimde, Gala. sunuz. 

1 Ma;;;~;~es~ye başlıyor 

ıoıso 
10671 
11049 
11382 
12290 
l :' "80 
l~::ı ?4 
13 ~2 
1,)223 
U4'0 
U7H 
140SJ 
14408 
14687 
14~3'2 
UllO 
15eC)4 
U857 
UU84 
16660 
16.~ 
17067 
17148 
17402 
17516 
17668 
l!MiOS 
18341 
18GU 
18!)53 
19Ul 
19731 
1~82~ 
Z0169 
Z0580 
?0906 
31110 
21415 
auı3 
21852 

10211 
10. 18 
11051 
11649 
12338 
12f i3 
12\- 38 
13167 
ı;,,ös 

US91 
13786 
l<ı.;6 

J.1517 
146SO 
1Slll0 
15405 
157!13 
11'~84 

16263 
l0\196 
168.5 
170\:5 
17187 
1?4:ı5 
17542 
177ö5 
1&2.J4 
15 .. J9 
16843 
l~O:!Z 
19272 
ıneı 
l\l&34 
20~:)3 
ıo:;go 

201:28 
ııuo 
ı1430 

2U88 
2191/ 
22201 
2:~06 
7111'.\2 
2Sl51 
23341 
2~0,1 

23916 
21339 
24698 
2!086 
a5a36 
a5l21 
25698 
25S07 
2~03& 
na.z 
25324 
26439 
Z6Sö9 
25962 
Z7000 
2'1!65 
27360 
17SH 
21100 
28611 
l~9=t 
29225 
29507 
29989 
30164 
30356 
30Ci23 
31097 
31243 
ııass 
sıass 
ıaoıs 
»Sif 
HU7 
11115 
33~6Ş 
33313 
$3091 
S40ı7 
S4Ut 
34171 
34748 
ssasa 
3U6S 
3Seıt 
sa111 
$5946 
16111 
SOSH 
387!0 
37041 
17423 
37164 
379ZŞ 

18074 
38179 
3833Ş 

103~9 
10&t4 
11058 
11929 
12346 
12728 
10062 
1320; 
13387 
13620 
13807 
1420 . 
14"14 
14194 
15~10 
1.S410 
15114 
1~9ıtı 

16305 
16731 
16:lô4 
170ô7 
1nıo1 
1 H~tl 
17595 
18065 
18401 
1~4U 
18666 
19036 
19394 
19818 
19919 
ıc~so 
ZCG48 
3094S 
21U9 
3106 
31604 
21919 
22223 
22e3z 
2~919 

23198 
23601 
2Jö96 
23928 
24371 
24746 
25128 
252.SŞ 

25531 
2Ş810 

259~9 
26074 ...... 
26332 
36509 
ıo610 
26979 
i7063 
J7303 
27~80 
17741 
usu 
28622 
ast64 
29367 
29596 
30032 
20330 
30.US 
30643 
21162 
31429 
11714 
ll171 
1114• 
31S44 
IHN 
13041 
3lHZ 
SUSJ 
S370& 
ı4041 
34167 
343ıl 
S490S 
uın 
~Ş4()7 
35041 
Ull7 
HM4 
3'170 
ICllU 
38891 
37134 
~1433 
ı1113 
38009 
3&U• 
38199 

17605 
ısotSs r 
10217 
18491 
13878 
19136 
19510 
lP826 ı 

Kız mektepleri arasında voleybol 

~20~6 
2%303 
21795 
229Sl 
23319 
23745 
23915 
24=:87 
24666 
24940 
uııs 
254SS 
2Ş69ı 
.!5857 
::6017 
260U 
26268 ' 
26399 
26532 
26740 
26997 
27216 
i7331 

"'°' ıaooo 
2~597 
38180 
29219 
~'497 
29987 
30100 
30300 
30612 
30954 
31210 
IU14 
11141 
UHt 
31210 
U4H 
aıau 
33150 
33380 
33641 
33901 
34130 
34ı?I 
34745 
3498S 
US03 
3S60$ 
25771 
35914 
36ıU 
HIH 
38814 
37039 
3701 
a77U 
37859 
ıaoe• 
3'175 
3Sı25 

31397 
38591 
ıauo 
39196 
39503 
39Cl74 
3'948 

Hf H 
:i8621 
39000 
39273 
39519 
na37 

39990. 

3s3e6 
3'4t1 
~8691 
S9059 
39439 
39579 
39839 

ao131 I 
ıos61 

aon1 
21034 I 
11266 : 
aısıo · 
11855 
21935 
2Z235 
22690 
22947 
23294 
23702 
23905 
2~006 

24640 
2;4926 
25161 
1$30I 
UitS 
25i14 
;s~3 
36076 ....., 
llS5' 
26512 
266ıl 
26984 
a1201 
27Str 
ı74ıf 

"'" ıua~ 
2874~ 

Ul6~ 
294H 
29681 
30081 
30291 
30588 
30S44 
31165 
31480 
ıını 
lllOC 
aaa1< 
H4$i 

tııc dolu kumbarayı Banka,_ ~türilrkeıt du~nuz 
tevinç ilk mahsulü ta.,ırken duyduğunuz sevinçten çok daha 
tatlıdır. 

Türkl1e Cumhurl7eti Ziraat Bankası para biriktiren. 
lere ber ııl kur'a Ue SS.800 Ura lkı·amlye verl7or. 

PARA BlRIKTlRtRKEN ZENGİN OLA.BtLtRstNtz. 

Ket(dc1Qr ı Jb'lül, ı ~dktnu, ı Mali, l JI~ 
tarihle:rlDdedlr. 

l~tesi: 
1000 Ltra 

" soo " ,, 250 " 
ıoa 

" ,, 50 •• 
it 40 

" ,, 20 20 
KUl"'ap aİteak 80 Ura 'blrUrdlnnJt olanlar ~NblllP. 

Hesaplanodald paralar bir sene tçlnıle 8f) liradan aşağı düş

mlyenlet llmmll7elel'lnl ~ SO fNIMiyle alQ'Jar. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 

Mıtarlf Veltileti lstanbul spor 
b~u. tara.f mda.n kız mektep. 

: led ara.smda. tertip edilen Vo. 

\ 

leybol milse.bakalarI 13 blrmct
k&.D.un pa.u.rte3i gfınU saat 1.3 30 
da Çnpadakt Kız Muallim Melk. 

1 

tehi salonunda ba"lBJJaeaktır. 

Bu mUnıuıe.betle leta.n~ul ına. 
arif rl"üdiirltlğünde spor k!tibi 
uınumisi V ehbiııin rtyaaeti al. 
tuıda topla,na.ıı k~ mel..-teplari 
beden terbiyesi hocaları on beş 
hafta d~vaın eır'ccalt <'l!l.n bu mU.. 
11abaka.1a.nn fikstfholerlni tan. 
sim et.mitlerdir. 13 birincika. 

• 11\Ul çartanıba: 
fnijatl - Kıs Jlseei, l!h'enk6y 

- Kandilli, Cnm:lıuriyet -
Çamlıca. 

25 biri:ıcl!tin.un: Kız muaL 

1 
llııı - ~L'!l Terakki; BôJazi<]i 
- lstiklll: Kız lf!tll - lDroP .. 
k8y. 

2'1 'htrinclkinun 19'0: 
Ka.n~illi - Cumhuriyet, çam_. 

.... - ............. llillıA'&. 
ıükl - Bolukl. a UtiMiki.DUll: İnönü - Eren. 
~y: Kıı llseş1 - lWıdilli; Cum.. 
huriyet - Çamlıca. 

7 Uıincikl.man: CamlJca -
Şişli Terakki; BofazM - Kız 
mualll11l; Kıl ıı..t - ı.tiklll. 

H lldnellrlnun: J.tJklll -
Şişli Terakki; Cumhuriyet -
ita lilflli; Çamlıca. - Kandilli. 

29 ikinciklnwı: Şişll Terak. 
" - Cu.uıhuriyet; Çrunlıca -
~ ıt11e1i; Krz muallim - ı.. 
tlMfil. 

24 ltbt.ctki.nun: EreMPSy -
C;ı.m.Jıea; loo11tı - tstiklll r 
Cumhuriyet - Botaz!çl. 

... ,. ı.u - Cumhuri .. 
'9t: Jlref\~~ - 1.ıtklll; Kan. 

::::; ,~--ı·------·-•aı•: ------··--·-!330~ ________ ._.,__,..,._._.. ____ ._..~~----._..------------

3361 / ...... ,, 

dllfı ":.~ =-.... 
19); !&~"aı•ım - ~ltöy; 
Kız lisesi - Ş!şll Terak1d. 

l{l ~·,.,.,~t: tn~.,u - C'amlrra.; 
Şi$li Terakki - E.renköy; Kan. 
dilli - ~ulel. 

a383< 
3409~ 1 

1417! 1 
s•~eı 

1 
VAK 1 T matbaası 1 Şubat: İstiklM - Çamlıca; 

Erenköy - Boğazfc_:t; 1nönU -
Kuı muallhn. 

8 Subat: K11 Ustei - lJoiu. 
lçl; Kandilli - lstlklAl; lnönU 

3492~ 1 
uın 
15804 1 

11717 
Htff 
10007 
1117~ 
HQ7 

K ilap kısmını yeniden 
tanzim edip açmıştır 1 

- Şişli Tera!rki. 

15 Ş1•t: Cumhuriyet - ls. 
tfklll; fnönil - Boğaziçi; Kan. 

"°'~ 3714Z 

Kitap, mecnıua, gazete baaar. 
Tihiler namına dizği işleri abr. 

US9C 
a1w 

lm!IBl!IDIB!!C9'D! 

38011 'ottlı !ııll• Birin.el UuJcuk llah-
38142 kemeslnden: 
38202 
38393 ntll08 
38504 
38819 
39100 
39479 
39626 
s11sı 

/stanbul P<Yrdünct1 lcl'Q Mtmur • 
111/Junc.lan: 

038/519• sayılı doayada rnallcuı 
olup pareya covrilmesine karar ve.. 
rllen muhtelif renkte vo bohari )'il. 
ıer lira kıymetli cins hayvanattan 

on dokuz baş inek hayvanı a-;ıl 

arttırma suretlle 26-12.939 salı gü. 

dilli - Kiz muallim. 
2! ~-+•t: ~n~ - CuM.. 

hutiyet: Kız lisesi - Kız mu. 
allJm: 1.nönü - KandillL 

Müıı:ıbalralara her ~ 
öl' r '

1
"';:>1 R0!'.1' r r t ır ~ dı c-.. 

padaki Km lluallt!n Mıktel>il"ıln 
volevbol 88'12$mda devam edile. 
coktir. 

Jatanbul Birinci Noterliğine: 
BEYANNAME 

Balmlar "Bel' ctotan ooeuta 
bit' k1'Ulbara,. " he.f' lmmba· 
ra1a 1'er gfla btraa paıoa. Çtbl
tO kumpva: oıa embl algort.a. 

nQ saat rlokuı ile on bir arnınndrı 

DoJmabahçecte Fatma Hahm ma -
hııllçsinde BeroAlu caddesinde 2r 
NQ. lu Tanaşın mandırasında açık 
arttırma suretlle şat1lacaktır. 

B~~h.rrda t!ltlklll cadde. 
sQ,de 32 numaralı Paska.H~is 
A.pa.rtmıuumn 6 No. lu dm. 
11iwle. mevcut bilcümle meİru
şat; et;ya, yatak ve çamaşır ve 
muti:nk takımlari kanın Bayan 
E'"roli"le Vb;he ait olup bnD
llll"lıt. bir ~-ııa alAkam bul1,n. 
madlfım ve kamnm mlletaki! 
ırıalı olduğunu ikrar eder ve key. 
fiyotin m.:ulen il!nı için. lfbu be. 
y:ı.nnar eyi hma et!erlm. 

Jledetiınbl: bor ~ bala-

Arif Hlkmet t4r•fmdan Umne a.. 
lunan ala.cak davasından dolayı gı. 
yap karan tebliği surerıe icra kı

lınan muhakeme neticesinde mild. 
dea hib otuz beş liranın dava ta. 
rihinden itibaren yüzde 5 fai:ı: ve 
yilıde 5 Ocreti vekAletle maa ma. 
sarifl muhakeme tahslllne 5/ 5/ 939 
tarihinde karar verilmiş olduğun

dan ber mucU~l lcınr hq\uk usulil 
ınqbattmelo" hnuııwtuıı '37 inci 
naaddeal rbclbhsoe on beş ıon 
111ödd1Uı UAuea ltbliliaı tarar vı. 
rU..lt olıtuluııQ ıııı~YYlP l;bu 

kata tU......, ...... ot betUU, lbbuMftlesl tcbltl JUlt.a. 
..... la&U Pba ebaQ o.. Ub oha • 

Q ıün teklif olunan bedel mu • 
hamrlutn kıymotlerlnhı yllıdo 75 fi
ııi bulmadıjı takdlrdt sattı seri bı. 

rıılul:ırıık lkin~i ıtrlhnQ ıuıraUlc 

4.1.a.o ""°"'be dllQ enı •at.lt' 
1'9 ant Yted• tatııa• l1b oba • 
••. tSOllJ) 

De~Iur:da fıttJı'.'Al t>addHin. 
de it No. 4't. Pee1rtlltditl A..._ 
manmm 1 Na. Ju ~catu. 

.. .T. .T. """M!ll - - - - ıaoatt) ıı..uu nısw:w.sır w. ran Oekar Libfh. · 

Bir Yugoslav klübü , 
c·~ha geliyor 

Y~oslavya Devlet DemiryoL. 
lan ta.kmu. klnunuaani ortaı._ 
r.nQi,. Auka.ra D~por takımı 
ile ma.ç yapmak üzere ınüracaat 
ebni'l v~ bu mUracaab memnu. 
nlyet1e k::ııbul edflmfstir. 

Mi.iafirlerin Ankara dön~ 
de, latanbulda da bir ınaç yap. 
maları muhtemeldir. 

Bede:ı Terbiyesi 
kursu imtihanı 

1' kanunuevvelde yapılaaü 
beden terbiyesi eğitmenler k\11'. 
su imtihanında. beden terbiYtll 
namına eskrim federasyonu re.. 
isi mebus Fuat Ba.lka.nla. eski 
gürtŞÇilefdeD .Aıbbas mUme)')'ll 
olarak bQhuıacakla.rdır. ---- ----Yu!oslavya ~ ~ übü 

Ankaradan döndü 
Ankarada Aır1aiı'a.o~dl W 

Gençlerbfrltğine karşı iki m1J1 
da 3-2 ka.ıandıktan sonra şeli. 
rimize hareket etmiş olan Yu. 
e;oslavya klübü futroolcUleri kt.w 
fi'e9i df\ıı sabah welırlmfr.e dftft. 
ımı.Jerdfr. 

?ııtisafir talwn ~ ilk ısı~ 
lınııır Bt~ı .... -ltlbbe •. 
ıp y&M.el!JdardJ!'. J)f~r Od IB&f 

' 

cumartesi ve puar ~eridir. 

Boksta ltalyanlar galip 
Romada: Almalı ve f t.alyu 

boks ekipleri arasında yapılan 
bob maçla.rmda, İtalyan ekipl 
müsabakl.lan 6 ya kırp 10 la 
kUıantrnmtr. 

Ceza verilen sporcular 
Bidtıı Terblyeıd ı.taı'1MIJ 

'bölgeal futbol aJChlın'8At 
Aşa.~ adlan, 1Dvadlan _.,. 

'9 ileti ayrlan '" ~tlpJ.S ,-. 
ıalı idl!Ut.nC)J}ıra lftin.k ettWtrl 
mUsa.bakalardaJd 8Uillareketle. 
rindeıı ®laYl hif.a!amıda yazılı 
müddetler i~in Beden Terbtym 
~ıı·t direktarmttm~ nıttsaba.. 
ka bov'ltotu ~ı vertımtstlr. 

Hizalarmda. vazılı tarihler. 
doza itibaren klimleırlMı ve ha. 
kem!erbl bu futbo!cUleri nu 
müddeti için~e mU..bel•~ tlt.ı. 
rı 1t ettirmemeleri tebliğ olu. 
nur. 

Altmordu klUhünden: 1750 
Muhlis Göker 8.12.939 ta.rlh1n
den itibaren iki av. 
Davutp~a klfibUnden •• 

Nurettill CaYl!'C)~lu 8.12.939 ta.. 
rihinden itibaren bir buçuk ay. 

Kale klübi!nden: 2098 "-vaq 
Veziryan 8.12J)39 tarıldnden 
bir buçuk ay. 

Kale klübünden: 2090 Oban. 
nes Dökrııeci 8.12J)39 tiri ay 

Fener Yılmaz klübUndeıı 
2Ul Celil J{an.ağt,ç S..U.939 tlq 
ay. 

Alt1ntni? kl~en: 1061 
thıan Xil•rman 8.12.939 iki ay, 
Altmtu~ klübilnden: 1120 

Salt Suna 8.12.939 fkl ay. 

ZAYİ - ~nkRra l isesipden 921 
senesinde aldıJım orta mektep ea. 
b.adclnamemi ıayi ellill\. Yenisini 
çıkırtaeaiuudan eskisioia bükqıii 

(308a6 

S\fllHl: .4Slll IJ~ 
Ra~ılıtıltı Jf'f? v 4111 ... ...... 

lJe.qtQ Netrtntt .......... . 
IWık ._sut ıil•Ulil 
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TEKKOLLU CEM L 
Daima Haliikali Söyle.r ve Daima Rekor Kırar 

Dün çekılen . ~ i L L i P 1 YAN G O ikinci keşidesinin en büyük ikramiyesi olan 

V 1 N E 1 o.oo 
'fEKKOLl~U CEM ~L KAZANDI 

ve hem de 1 5 bilet hamillerine kazandırdı. 

Sayın Müşterilerimize: 
Ayazağada Süvari Binicilik Mektebinde muallim Erkanıharp Yüzba.~ısı Bay SALAHADDiN 
ve Yeşilköyde polis memuru bay Rifat 21820 No. 1 5 biletle yarımşar parçalarile her birisi 
tam para olarak 

ONAR BiN LiRA ALDILRA 
Dansı hepinizin başına .-......... ._ ........................... , ............................................................................... .. 

Diğer büyük ikramiyeler olan 25.000 • 15.000 - 12.ooo · ~ o.ooo lira kazanan ta
lihli müşterilerimizin isim ve ftoğrafları 

TEKKOLLU CEMAL'in Gişesinde ası'ıdır 

Lutfen ne kadar zahmetse büyük ikramiye kazan an biletleri kendi gözlerinizle görünüz. 

Geçen sene Yılbaşı P.yangosunda: 
500.000 - 200.000 - 150.000 - 100.000 Liranın 
hepsini birden yine TEKKOLLU CEMAl.'in 

1 uğurlu eli vermiş idi 
--------------------------------..-~ ...... -------

100.000 ı,tRA YI J\. .\Zı\XAX :roı,ts BA y ntF-"1 

paraları çan taya clolclurcluktnn sonra TEK J\.OiıLlI 
CE;\fı\LLB Y.\X Yı\1'.A 

-

1940 YILDA 1 BiLETLERi GELMi TiR 
EN BCVCK • 

1 RAMiVESi 600.000 LiR DIR. 
Yılbaşı , blletıerl .bitmeden acele ediniz. Son günlera kaıDmayınMz 

.Taıra siparitleri çok seri ve muntazamdır. Kısa Adres: (htanbul, TEK KOLLU CEMAL 
ÇOK DiKKAT: TEK KOLLU CEMAL'in hiç bir yerde tubesi yoktur. 

Adres: Eminönü Tramvay C~ddesi . No. 27 - Telefon: 24093 
TEKKOLLU CEMAL Gişesi sahibi Emekli Malul Gazi Subaylardan CEMAL GüVEN 

~=~ıım~XA.o~~A T J~JJ\IN 
vesair her nevi ve eık mobilyalar 

Fabrika f latma satılıyor 
ASRI MOBİLYA MAGAZASI: AHMED FE\ 'Zl 
lstanbul. Riza-paaa \•okuşu No. 66, Tel: 2~A 07 

• 

Devlet Demtryoi1arı ve Lımanlan 
i letme Umum idaresi ilanları 
~rutıammen bedeli 3000 lira olan HO Cim eniııılc :iOOO metre iyi 

CİI)~ pathka 2:;11211939 Pazarle~i günii uat ( 1 o,:ıo) 011 lıuçukta ll:ıyıtar· 
paşada Ger bina~ı ı.Jahilindeki komi~yon tararından açık ek~illıne um. 
Jile " satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i~li,Yenlcrin 225 liralık n .uYakkat tcınlmıt ,.c k:ıııu
ıfün tayin ettiği Yesalkte birlikte t'hiltme günü saatine kadar konıi~yoııa 
ırıüracaatları liızımılır. 

Bu işe ait şartn:ırııeler komisyondan para,ız olarak cl:.ğıtılnıııktıulır. 
(10134) ,, ....... ._.._.._.._. .. ._. ........... , 

~er çaşıt 

Oyun Kô.ğıtları 
r optan ve perakende 

Satış veırı: 

Yeni Postane karşısı Kızı LA tH ~N 

Jstanbul Komutanlığı Kurmayından: 
Heykozdn l"ıııuryerindc Sı:ınılıırcl O•·il Kıımp:ıııyrı" nıiişa,·irlcrinılcıı 

B:ıy Eıhcmiıı hilrnüt:ıyede s:ıtın aldıf:ı nıetr(ık ı;:az la<;riyc fabril.::ıo;ı 
niüşteın i llltı lcsi\ıılilc ,.c hun:ı mülhak arazı Knraclt'niz Boğazı :~rn,t:ılı 
kcm Mevki birinci ııııııtııka dıılıillnılc olıluiiuııcl:ın ımıs:ııldak lıııri l 11<;1 
ınlıcibince mah:ıllint" azimet crlilcre1' ırıı:ıııı ·.:rlcıı telkikııı ):tpılını1 ,.!' 
Yıık.ıır<ftı mezkiır \ ' C ınlilkiveoti hrıiz ol;ııı IR<;fİ\'C' f.ılırik :m ınii~lcıııil.ilı w 
ıeslUilile huna miilhJk :ırnıiyc d\'arın alım . -;:ıtıın• , ıı::ı:ı :ırı ;liklı:ıııe nlı
rı:ıralt hııllha:urına yirmi Oc bin dokuı yQı ~·etmiş beJ dfr:ı ~IYJllet tak. 
Jir eıtllmı, olduğu il:ın olunur. <i02r.O) · 

MUdUrlUğU HAnları 1 
3~0 ton Hamızı Azot Alınacaktır. 

Tahmin edi len bedeli 98.000 lira olan 3:i0 ton Hı.mızı ı\zot Salıpa-
1.1m Askert Fabrik:ılar \'ollaması nclaki Sa t ına l ma Komio;yonu nca 22/12/ 
939 Cuma günü "aat 14 le pazarlıkla ıınlın alınac.aktır. Şartname~i 4 li ra 
90 kuru, mukabilinde komiı;yonılan Yerilir. i stekli lerin 6150 liralık ilk 
t eminatının makbuzu veya bıınka teminat m ektubu ile 2490 sayılı kanu· 
ııun 2 ,.e 3 üncü ınııddelerindeki ,-e~aikle birlikle o gün ,.c saat le Kom i,. 
)'Onda lıulunınal:m. · ( 10087) 

* * * 
16 Kal<-m çelik alınacak: 

Tahmin cilileıı lırdeli (55.000) lira olan 16 kalem celik a~keri fab
rikalar Cmuın müdürlUğü merkl'z satınalma Komisyonunca 19/ 12/1939 
Sa l ı günü saat U ,3() da paıarlıkla ihale edileceklir. ~arln:une 2 lirıı 75 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. T a liplerin m uvakkat teminat 
olan (4000) lira \'e 24!10 numaralı kanunun 2 ,.e 3 m addelerindeki ve· 
saikle komi~yoncu olmadıklarına ,.e hu işle alakadar tüccardan oldukla· 
rına <lair ticaret odası ve~ikasile ınezkıır giin ,·e saatte koınio;yona mü. 
raca atları (1018:i) 

* * * 
1;; : :J:i T o n Aleın inyunı Alrna<'Ak 

Talııııin edilen lırdeli .ki lo"u H5 olan 1:> ila :15 ton alcıninyuın as
keri fabrikalar t•ınuın Miidürliığü ınerke:r. salınalma Koıni .. yonuııca 
18- 12- 939 pazarlesi giinü aat U ıle pazarlıkla ihale eılilr.ı'ek t ir. i lk 
l eıııinalı 3787.:> liradır. Şart naınr. iki l ira elti dört J.:uru, ınııkabilinıle 
koıni\yonclan verilir. ı ~ıeklilrrin 2490 :\o. hı kanunun 2 ve 3 cü ınaılclc_ 
!erindeki ve'i:ıik , .c koıni,.yonl'ıı olmaılıklarına ve hıı işl e a lakadar liic. 
cardan oldukl:mıııı ıl ııir Ticaret Otla" vc,il.::ılarile birlikte ınezl.:ur giiıı 
ve ~aatte Koıni"yunc.la bıılıııııııntarı. (102::>1) 

• • • 
:i/ 121939 giiııii l•ılilıi ı;ıkıııııyaıı n5:ı~ıda miktar ve cin~i yazılı altı 

kakın !leb7.c ı rı- 1 2-9:19 cuma ııüııii saat H de Tophane .'.skerl Fubri. 
kalar :yoll aına~ındaki ~:ıtırı :ılına komisyonunda pa7.arlık la ih ale rdilecek
t ir. Tahmin t'ılilen bcıleli 2:ili lira 50 kuruştur. Taliplerin ilk teminatı 
olan 19.24 lirayı her hangi bir malmiidiirliiıtüııc yatırarak alacakları 
makbuzla birlik te nıe1.kiır gün ,.e "aa lle komi~yonda bulunmaları. (10252) 

Kilo Cin~i 

9011 Soğan 

1200 LA hana 
l 200 Pra~a 

1~00 l'ataıc .. 
l:>Oll hpanak 
300 Taze b:ıld:ı. 

* « oj,. 

R.000 lle tre n :aputluk Kumaş Ahnac·ak 
Tuhrııiıı eılilcn lıeılrli (28.000) lira olan 8.000 metre kaputluk ku

nıa5 .'. ~keri Falırikıılar l 'mııııı ;\liiılıirliiğfı merke;r, ~alınalıı::ı Koıni~yo. 

nıım·a 2i- 12- !139 ı::ırş;ıınlıa günü ı;aat ı :ı de kapa lı zarfla ilrn le eclilc
crklir. ~:ırlnıınır ı lira 411 kıını, ıııukabilinclc koıni~yoıHl a n verilir. Ta. 
liple-ı-in nıunı.klı:al ı eruin:at olan (2100) lirayı havi ı eJ.:lit mektuplarını 

. meı1•Qr ıünde saat 14 .de '.kııdat komisyona nrmelerl • e kendUednln de 
1ı9-0 num:ır.ıh k:ıııunuıı 2 ,., J.: mıdılelbl"inüeld vcsıti\dc komisyoncu .ol. 

Baş, Diş, 

........ ........ ........ ........ 

Nezle, Grip, 

1 Seıımıye As~erı Satınalma Komisyonu iıAn 1111 
Sclimi~·e Tümen Birlikleriyle llaydıırp:ışıı !'iüet llııstnhaııe~•; t 

yacı için en:ı r \'e 'eraiti clahillnıle (17.000) kilo kuru soğan oı:ı , 
ıne ile s:ıt ın alınacaktır. İhalesi 22/12/939 Cuma günü sa:ıl 14 ıe.1 
cal.:tır. Tı11ımin bedeli (70iJ lirıı (20) kuru'!lur. İlk tcmiıı:ıl ~~ r 
(4) kunı~lıır. Şartname her gün korııiwonumuzdn ı.ıörülcbiJır. 1 ıt 
rin lıt'lli giin ve ıo:ıatıe ilk teminat paraları ,.c k:ınunt vc~ikııl9;~j) 
l il.:le Sel iıni}tıleki komi!lyoııa gelmeleri. (10 

Tlcsr' 
madıklnrına ve bu ı,ıe all\kadar tilccardan olduklıırınn dıılr Jl" 
dım ,·esaikile nıezklır giin ve s:ıatte komi5yona mürncantınrı. < 


