
r------~~~~-, 

. İran elçisi geldi 
~nkara, 30 (A.A.) - İran bü

Yiik elçisi Kazimi Hazretleri bu. 
gün Irak üzerinden şehrimize 
gelmiş ve istasyonda merasimi 
rnaheusa ile karşılanmıştır. 

HERVERDE 3 KURUS 
Romanyada yenı 
Dahiliye Nazın 

Bükrcş, 30 (Husuıi) - Baş. 
vekil Tataresko kabinevi teşkil 
ederke!l' dahiliye nezaretini veka. 
!eten bizzat deruhte etmişti. Bu. 
gün Keleçyano dahiliye nezareti. 
ne asaleten tayin olundu. 
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Helsinki 
d ı r11 an 

bor11bar
e dildi 

Bitler iki Sovyet tayyaresi düşürüldü 
~endi başına beynelmi
. leJ hukuk kaidelerini 
değiştirebilir mi? 

Finlandıyaluaraan ölü ve yaralılar çok 
Ya.zan: ASIM US 

-"laııanya harp içinde zorlukla. 
flı1bkça beynelmilel hukuk u

. · tamamen inkar eden, 
tJd· ~.bu kaideleri kendi i§ine 

1~• ve arzu ettiği tekle çevi. 
• hır devlet vaziyetini alıyor. 
~ l denizinde Mihlaclız mayn 
• 'llgi)iz veya bitaraf harp ge. 

tinin babnağa başladığı gün. 
t.ııl.:-';' Alman gazeteleri bu türlü 
,""Q'i~,mesulü İngiltere oldu. 

tç u a etb1i!ff' l'iElf 
•beş gün geçip de bahıe mev. 

!'fıı. olan ınaynlerin Almanlar ta. 
~ dan icat edilmi, gizli bir si
''-'' ~lduğu meydana çıkmca dil
ı_d1rı1 değiştirdiler. Bu defa mıh. 
r~ lnaynlerin &;tarana... .;, 1 llrnme! ' •.• ı,.rleri bir man<'"'"''' 

~~i§~7~~b~~ /Numan MenemenCioğlu Londıa-
,ll'ıı e ltıayn · dökmeğe hakkı bu. 

hı ~~nu, hem de bu husuıta da lemas a ına başladı *~ .. ~~~ti~ab;~z~=i~:~!: ' r 
~ 'tt.ı deri ıürüyorlar. 

lctn alcat 111ayn muharebeJe.:-i hak- M •• d f 
ıı,11 dıa vaktiyle Alman murahhası. U B a B istikrazı, Türk malla

nnın lngiltereye 
meseleler ini gör üşecek 

l~ ~ imzaladığı Lahey mukave. 
ıı_ır;neıinin ıarih ahkamına mu. 
~ l>u olan bu tarzı hareket sade. 
llit. ~diıeye münhasır değil. ı' h r a c 1 
"-iı' liı~ler şimdiye kadar beynel· 1 
'-"el bu-er düstur olmak üzere 
~'i~ll~ıt daha birçok kcıideleri 

.;uı4!'Jnek fikrindedir. 
'-tı u araca her devletin kara ıu
>ıett 111tı hududu ile hava hakimi. 
11!\'lihududu miıal olarak gösteri. 
~r: Bugün mevcut ve meri 
~ ku düvel esaalen her devle. 
~ &ılhillerinden itibaren deniz
' le Üç mil açıklanna kadar o. 
'il 111nı kara ıuyu sayılır; kara· 
sıa hududu dahilincfe!d deniz 
\ lllJtaJarı bitişik sahillnre ma
~ 01an devletin hakimiyeti al. 
~•dır. Hitlerin fikrince kara 
' ' t'ana ait olan bu hudut büyük 
~ •l'ln mermileri üç milden u. 
~safeye gitmediği b:r za. 
~I tayin edilmiştir. Her 
~et kendi sahillerine konmuş 
~~en büyü!< çaptaki toplarla 
~ faa edebileceği deniz mın. 
'" ~1 kara ıuyu ıiddohınmu~tur. 
~tii.n iıe büyük topların mer. 
~l'i Üç mil değil, daha çok uS: r'll kadar yetişir. Şu halde 
ıı;; •ulannm hududunu da o nis
"'-le ıenişletmek lazıımgelir. AL 
"-. ")'a.nın kara ıularınrn hududu. 
~~ şekilde genişletmek iste. 
~•ilden maksat müdafaa har. 
''!e kendisi ic::in n-erf,.~t s-0r. 

''dir. 
~er. devletin hava üzerindeki 
'\ ~'Yeti meselesine gelince, bu -._ l'"! Hitelrin düşünceıine gö-
' ~llızlerde olduğu gibi hudut
~ i) eğildir. Ve yine top men. S.: • tahdit etmelidir: Her dev. 
~~si üstündeki haft .._ 
~ ""nda ancak en büvük tay. 

daıii toplan •• menzili ne ise 

(Devamı 5 incide) 

Londra, 30 (A.A.) - Havas: 
Dün saat 16.30 da Lcndraya mu
vasalat eden Türk ekonomi heye. 
tinin reisi B. Numan Menemenci. 
oğlu bugün hariciye nezaretine 
giderek Lord Halifax ile ilk gö. 
rüşmesini yapmıştır. 

B. Menemencioğlu müteakıben 
diğer bazı hükumet azasını ve ez. 
cümle Oliver Stanley, Sir John 

Simon ve Edeni ziyaret eylemiş. 
tir. 

Türk heyetini, muhtelif neza· 
retleri alakadar eden birçok me
seleleri müzakere edecektir: Bun. 
lar geçen ay aktedilen anlaşma. 
ya taalluk eden İ::' giltereden ya. 
pılan veya yapılması tauvvur :
dilen mübayaatın tediye ve tesvı. 

(Devamı 5 inci~e) 

kuyıbımız 
................................................... _. ..... Bir 

Gazetecilerin en yaşlısı Sülevman 
T evtik dün öldü; bugün gö:nulecek 

Gazetecilerimizin en yaşlısı 
Sülevman Tevfik geçen cumar. 
tesi giinü ansızın rahatsızlan. 
mıs, bir felç darbesi ile yatan µ 
gerGekten şeyhülmuharririnin 
sıhhati vahamet göstermeve ~aş 
lamıstı. Dün de saat beşe dogru 
Tonkapıdaki evinde hayata göz. 
terini vumduğu haberi teessürle 
duyuldu. 

Merhum 78 vaşında bulunu. 
yordu; bu hayatın en az yarım 
asrını matbuata vermişti. Sade 
kıdemli. yash bir muharrir dc
-Tildi: havatınm son demlerine 
kadar da çalışan ve calışma kud 
retinf MtdtllftıT.'I ~""' 1'fto 119 • 
le~~. 

So11 ~iinlerde tarih ,cemiyeti • 
nin tercümesini havale ettiği 

(Devamı 5 incide) ~n Tevfik merhum 

(Ynnc;ı :; indtlc) 

Başvekil 
Dün geoo Karabüke 

gitti 
Ankara, 30 (A.A.) - Başve 

kil Dolctor Refik Saydam bu 
akşam saat 21.30 da hususi 
trenle KarabUke hareket et. 
miştir. Başve)<ile lktısat Vekil 
B. HUsnti Çakır ile lstanbu 
mebusu B. Rana Tarhan refn 
kat etmektedir. 

Başveki.limlz KarabUktP 
Zonguldağa gideceklerdir. 

Başvekil Doktor Refik Sa~ 
dam garda biltün vekiller, An 
kara valisi, merkez kumand" 
nı ve birçok zevat tarafınd a 

teŞyi edilmiştir. 

Memleketi aleyhin 
çalrşan bir casus 
Dün biten muhakeme

sinden sonra 
15 sc .• e ağır hapse; yedi 
sene sürgüne mahkfun 

oldu 
Bir ecnebi devlet hesabına ca. 

susluk yapmak suçQildan tevkif 
olunarak birinci ağır ceza mah. 
kemesine verilen Fuat Sabit, Rı. 
za Bakır ve Süleyman Nurinin 
gizli yapılan muhakemeleri dün 

1bitirilmiş, haklarındaki karar 
bildirilmiştir. 

Mahkeme heveti uzun süren 
muhakeme neticesinde doktor 
F ıat Sabit ile Rıza Bakırın hiç 
bir suçları olmadığı neticesine 
vrı rarak haklarında beraet ka. 
rarı vermiş, Süleyman Nuriyi 
15 sene 2 gün ağır hapse. 7 se. 
ne Çorumda sürgün kalmağa, 
müebbeden amme hızmetlerin -
den memnuiyete mahkum eL 
mistir. 

Süleyman Nuri bütün gizli ma 
Jrmatları elde etmek için İzmir. 

kanal ameieJiiH vapmış. muh. 
~elit illere ~1> çılantştI!'. 
Haklarında beraet kararı ve. 

rilen Fuat &bit ile Rıza Bakır 
hemen serbest bırakılmışlardır. 

111 

I• 

IJa(ponya 
lngiliz ablukasıni 

kabul etmiqor 
Mukabil tedbirler alacak 
Holanda vapurlarına da harp gemileri 

refakat edecek <Yazısı s incide) 

Herekede dün sabah 
tren kazası oldu 

Herekedeki tren 1~az,,~ ·ıırlan b:r 11örihıü~ 

Günlerin peşinden. 
-- F"' ~ ~ ~ -~ 

Ahide mi, Panteon mu ? 
Ankarada R~atteı>e<lo yapıla.çak Anıt • Kabir'ln ya)m) 

Atatiirk değH, bütün Tiirk ululan ic;in de bir medfen olmMö 
şeklinde yine bu sütunda diin ileriye sürdü~ümüz miitaleadan 
sonra bir sabah gazetesinde bu fikrin tamamen zıddını gör 
dük. Anıt • Kabh· yalnız Atatürke mahsus olsun diyen bu 
arkadaşımız ı;;ö)·lc diyor: 

'"Bütün Tiirk bii)·iiklerinin ehedi istiraha~Ahlarmı bl 
tek mezar halinde tasa\'\'Ur edebilmek için onlardan her hl 
rinin ebedi ı;;ahsiyetlerhıi, kendi tarihi hususiyetleri ile Ahi 
dclcştlrnıckten mahrum kalmayı giize almamız lı\zımdır.,, 

nu miitalca)"ft kal'Şı da tekrar fikrimizde ısrar edlyonız 
Rasattepcde kurulacak Anıt - Knbir'e Atatürkten başk 
Türk biiyiiklerinin de defn erlilmcsi, onun yüksek ,·arlığuu 
hiç bir halel geth·nıez; omlıın sonra <lcfn edlleceklerln kıy 
metlerini ckslltmcyec<"ı,.; ıtibi... Hllilkis Atatiirkiin yanında 
kendisinden sonra tarihin tasfiyesin·len mm·affak ~karak 
me,·ki alııC'ak olanlar ile onun inaneyi büyiiklüğü büyümü· 
olur ,.c Türk birll<'rfnin bir timsali mahiyetini alır. Hem b 
bir milli Türk kahramanı tçln hususi mcdfenler yapmak es 
devrin 1nflratlcı Türbeler anıınesını başka şekilde ihya etme 
ke benzemez mi? Anıt - Kablr'in bışasında Atatürkün huu. 
siyetini tebal'iiz ettirmt•k onun biiyiiklii~iiue hürmet etmiş 
olmağa kafi gelmez mi'~ HASAN KUHÇAYl 
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Ekonomi ve tutum 
haf tası hazırhğı 
Okullarda dersler bu 

mevzu üzerinde 
verilecek 

Ekonomi ve Tutum haftası 
bu yıl on iki Ka.hunuevvolden 
tubaren başlayacaktır. Bu mU
nasebetle okullarda hazırhkla
ra geçilmlştlr. 
Öğretmenler derslerin mevzu. 
larını haftabaşı olan 11 KA.nu
nuevvelden itibaren Ekonomi 
ve Tutum mevzuu etratındu 
vereceklerdir. 

Hafta içerisinde her okul be. 
hemehal bir musanıere tortlp 
edecek, talebe vali !erini de ça. 
ğıı·acaktır. 

Bu ınilsam'erede Ekonomi 
mevzuu etrafında bir öğret
men tarafından verilecek kon
feransı milteaklp (Yurda girl· 
yoruz) mevzulu iktrsat ve ta
sarruf cemlyetinln gönderdiği 
piyesi temsil edilecektir. 

Okulda bu yıl bilhussa yerli 
malı ve yemişi haftasına ehem
miyet verilecektir. Yerli malı 
ve yemiş gUnU tein okullar şinı 
diden hararetle çalışmaktadır. 

lş ve Ziraat Bankalarının 
çocuklar içln hazırlamış oldu. 
ğu yeni kumbaralar hakkında 
talebeye izahat verllecek, bi
rer kumbara almaları yolunda 
çalışılarak bunun faydalan 
anlatılacaktır. 

Hava milsait olduğu takdlr
ıde talebeler ellerinde Ekonomi 
ve Tutuma ait vecizeler oldu
ğu halde geçit resimleri yapa· 
ca.klardır. 

--o--

Mazot bu.ıranı var 
Mazotla işliyen vesait 

tatili faaliyet mi 
edecek? 

Son gUnlerde şehrimizde 
mazot buhranı başlamıştır. De. 
nizde mazotla işllyen vapur ve 
motörlerle karada işllyen mo. 
törler mazot bulamamaktadır . 
Bu vaziyet blrkaç gUn daha dt>
vam edecek olursa bUtUn ma
zotla işliyen vesaitin ve sana: \ 
mUes~eselerinin t. tlll faallyetı 
edeceklel'l muhakkak addedil· 
ruektedlr. 

Yapılan tahkikatta Ey10.l 
ayı başın.da şehrimiıde iki ay· 
lık mazot stoku bulunduğu 
fakat o zamandanberi hariç
ten mal gelmediği için bu sto. 
kun bittiği anlaşılmıştır. Gilm· 
rUklere gelmiş 400 ton ton ma
zot vardır. O da çıkarılama
mıştır. 

Namı:< Kemal için 
ihlif al 

TUrklerln en bUyUk vatan 
perverl, istibdada karşı müca
dele eden adam, ve hllrrlyet 
Aşıkı Namık Kemalln yarın el
li blrlncl yıldönilmlldUr. 

Bu münasebetle şairin ge· 
çen sene ihya edilen hAtırasına 
edebl ve milli blr anane olmak 
Uzere bu ıene de devam edile· 
cek, mektepler ve muhtelif 
kUltUr teşekküllerinde muhte
lif hatipler söz söyliyerek şltr. 
lerfnden parçalar okunacaktır. 

o 

Sipn ve sığınaklar 
derhal y&ıpılacak 
lstanbulda yapıtrılacak si -

per ve sığınakların planları kav 
makamlıklara gönderilmiştir. 
Bunlar fazlalastırılarak derhal 
siperlerin kaZ1İmasına. başlana • 
caktır. Kaymakamlar bu husus. 
taki çalışmaları vilayete bir ra.. 
porla bildireceklerdir. 

--o-
Balık ihracahmız 

Son iki gilndür balık ihracatı 
birdenbire durmuş, çifti 80 kuru. 
ıa satılan torikler 30 kuruşa düş. 
mü~tür. Balığın fazla tutulması 
ve alrcılann aralannda anlaşarak 
az fiyat vermeleri de bu yolda 
imil olmuııtur. 

--0--0--

İngiltereye tiftik götü· 
ren bir vapur batb 
Limanımızdan tn~ltereve gö. 

tnrmek üzere mühim miktarda 
mal yükleyen Yunan bandrrah 
tgonyen vapuru da Baltık deni. 
zinde Alman mavn harbine kur
ban giden vapurlar arasındadır. 
Vapurda 600 balya da tiftik bulu
flUJOida. 

Mallar, sigortalı oldu~ndar 
tftccarlamms arara uğramamıt
Jardtr. 

ıw 
Şehir Meclisinde ta:.. H " k 11 d 

matnametadiledildi ususı o u ar a yar-
Umumi salonlarda d .. .., l 1. k I 
düğün yapılabilecek ımcı ogre men ı er 

Pasif korunma 
tatbikatında 

Ne gibi mahzurlar 
görüldü? 

Şehir Meclisi dün saat on beş. ı 

~~ F~hl:~i~~f~ini~o:ı~~ra':f~ n; Yardı mcrlar kararları çık ınçaya 
:::::t~~u k~~~mış~~idi~;e~ vekalet ücketi alacaklar 

1 
1k1 ay kadar evvel Ankara-k adar da yapılan pasif korunma tat· 

bikatının neticesi alınmıştır. 

Tatbikatı idare edenlerin ver-

sonra halkın rahat ve huzur1"'U \ 
halelden korumak tein ziller ve ı Reımi lise ve orta okullarda \ Not mesclee.i kısa bir zaman i. 
hoparlörler hakkmda konulan oJdufu eibi huıuıi okullara da çinde halledilerek talebeye dersi. 
kayıtların vapurlarda yalınım yardımcı öğretmen alarak açık ni kitaptan ve noksansız takip e. 
radyo ve !!ramofon seslerınin ho bulwıan derslerin bu suretle ta- debilmesi imkanları verilecektir. 
narlörlerle aksettirilmesi hall ıe mamlanrp tamamlanamıyacağı ma 
de te~mili hakkında az~dan F1J,. arif vekilliğinden sorulmuttur. 
at Fazlı tarafından verılen tak- ) • . .. 
ririn beledi ve riyaset makamL V ckaletin yardımcı oğn~en 
na verilmesi muvafık göri.llmllş. kullanma kanunu ancak reaımı O

tür. Men'i israf:ıt kanununun su. kuı;ara mahsus.tur .. Kanunda ~u
reti tatbikine dair ewelce vilL ausı okullara aıt bır madde ilave 
vet umumi meclisince tanzim e • . edilmem.iştir. 
dilip halen meri olan talimatna. ı Netice maarif vekillilinin tet
me aradan geren uzun zam?"' kikinden sonra teshit edilerek o
zarfmdn ta hadrlüs eden irtiMai kullara bildirilecektir. 
inkılaplar ve iktısadi değisik • Maarif vekilliği yardım<:ı ö~. 
likler dolavısile bugilııün ihti • . retmen tayin edilenlerin karar. 
vaclarmı karşılayafl"lamakta ol. nameleri çıkıncaya kadar vazife. 
duı'hından bazı tadilat yapılma.. ]erindeki ücretlerini ancak vek!. 
c;r hakk~nrla Fuat Fazh tarafın. let Ucreti olarak almalannı uy
dan verilen takrir üzerinde mül. gun görmü~tilr. Yardımcı öğ. 
!{iye, kavanin, iktısat encümen. retmen Ucrcti ancak kararname 
lcrinin müşterek mazbatası O- ~rktıktan sonra ödenecektir. 
kundu. EncUmen mazbatasm~a. · Bu yıl tstanbula tayin edilen 
~'.11onlıl,:da ~alo ~·e çay ve saıre yardımcı öğretmenlerin ekserisi 
zıyafetı verılmesı mer:ınıı~ur yo. asıl öğretmen olabilecek duru.m
Junda me~zu memnmve!ı_~ hal. 1 dadırlar. Bunlar asıl öğretmen o
nn uın~mı salonl_arda dU~~ y~n tarak çalışmak istedikleri takdir. 
maktakL me~burı~~~ ve ı~tıy~c:- 1 de ancak kendilerine tstanbuldan 
larmı.. tazyık. e~tı~ı M~ıcesll'le başka vilayetlerde vazife vermek 
var?ıı;mı bılrhrn;ektedır... Ru ı suretiyle bu arzuları ye~ geti. 
vazıvet muyacehesınde encumen 1 rilecektir. Asıl öğretmen olmak 
ler 11umumı ~alonlarnıı. balo, cay .. . 
vesaire verilmivecektir., kaydT. ~~ere müracaat eden yardımcı 
nm yerine "düğün bir S?iinden zi. o.gretmen~ere bu yolda cevap ve. 
vade devam etmiyerek, bir gür. nlmektedı:. . 
den ziyade ~algı c;aldırılmrvacıık Bu yılki yardımcı öfretmcn 
ve hic; bir suretle cem~i ovnah?. kadrosu geçen yılki yırdı~ı öl
mıvacaktır. , fıkrasmm knnma • re~~n. ka~rcnundan sayı ıttbari. 
sını muvafık görmüşlerdir. En- le buyük bır fark mevcuttu~. Bil
cümenlerin bu tadil teklifi ka- hassa fstan·bulda yardrmQ öğret. 
lml ı>dilmiı=tir. men sayısı geçen yıla nazaran 

Vefat eden daimi encümen a. çok fazladır. 

za~ından ~ayri Uğur~an açı!a~ Oniverıitede not derdi 
daımi encumen azalıgma gızlı • • 
reyle Çatalca azası Asım seçil. ısle.)ı edıbyQr mu? 
miştir. Univenite talebesinin en mu. 

-o-- hinı dertlerinden biri de not me.. 
Belediyenin mühim selesidir. Talebe profeeörün dera. 

bir tamimi lerini not üzerinden takip etmek 
Belediye reisliği tarafından ve çalışmak mecburiyetindedir. 

!!Ube mildilrlerhıe :veni ve mllhim Fakat son zamanlarda yapılan 
bir tamim g-önderilmlştir. Bun. tetkikler neticesinde bu notlar. 
da aatıcılımn sabahları sekiz . dan çoğunun yanlış, kanşık ve 
den evvel avaz avaz bağırdıkla. : ksik olduğu ı!nla~ılmıştır. 
rı, ei?lence yerlerinin geceleri Maarif vekilliği bu esası göz. 
23,30 da kapanmaları lbnnken önüne atarak üniversite talebcsi
bunlarm bu saatten sonra yal _ nin not davasına bir nihayet ver. 
nız hari<'t kapılarını kapavır> i. mek Uzere teşcbbilslere geçmiş
"erlde eğlencenin devam ettiği, tir. Bu hususta rektörlük ile tc.. 
sırtta eşva taşındığı. aokaklar:ı masta bulunmaktadır. 

Ecnebi okulları için 
talimatname 

Ekalliyet okullarının mUşterck 
talimatnameleri olduğu gibi ec
nebi okulları için de mÜ§terek ta. 
limatnameler tanzim edilmesi dil.. 
şilnülmektedir. 

Bu talimatnamelerde bilhassa 
not, imtiha nşekilleri aynı olacak 
ve resmi oku lile alaka buluna_ 
caktır. Bu hususta hazırbklara 
başlanmıştır. 

Maarifte yeni tayinler 
Niğde maarif müdürü M. İbra. 

hinı Özkaya almakta olduğu 60 
lira maa§la Diyarbakır maarif 
mildürlüğüne naklen; münhal b~ 
lunan 70 lira maaşlı iıkinci sınıf 
müfettişliğe meslekteki hizmeti 
yirmi seneyi bulmu! olaın üçüncü 
smıf müfettişlerimizden Seniha 
Hızal terfian; münhal bulunan 
50 lira maaşlı dördüncü sınıf miL 
fetti§liğe Ankara ticaret lisesi 
metematik ve büro komersiyal 
öğretmeni Enver İlhami Kavuk· 
luoğlu terfian; Urfa maarif mil. 
dürü Recep Gilrel almakta oldu. 
ğu 3S lira maaıla Niğde maarif 
mildilrlilğilnt: naklen; Diyarbakır 
maarif mUdilrü Yusuf Ataman 
almakta olduğu 30 lira maaşla Ur. 
fa maarif mUdilrlilğUne naklen 
tayin edilmişlerdir. 

• tatanbul ilk tc<lriaat mUfet. 
tiılerinden Ethem Salanoru;l An.. 
kara ilk tedrisat mUfettiıliğine 
tayin eqilmiıtlr. 

Mülkiyeliler toplantısı 
Dört klnunuevvel pazartesi 

akşamı lstanbuldaki mülkiyeli • 
ler Parkotelde tonlanarak vemek 
yiyeceklerdir. Her sene yapılan 
bu toplantmın bu sene de pek 
samimi bir surette geçeceği mu
hakkaktır. 

---0--

Baruthane caddui 
Feriköy mezarlığına giden Ba 

ruthane caddesinin vapılmasma 
karar verilmiş, keşfi hazırlan -
mıştır. 

dikleri raporda bazı noksanlar 
işaret edilmiş ve bu noksanla. 
rm her hangi bir tecrUbe esna. 
smda bir kere daha tckerrUrU
ne mani olmak için muhtelif 
vilayetlere tebliğat yapılmış
tır. Ezelim le tatbikat esnasın· 
da vazife alan otomoblllerin 
kullandıkları mavi ışıklar tay
yarelerimiz tarafından iyice 
görUlmUştUr. 

BUtUn nakil vasıtalarının 
esas itibarile ışıklarını söndU
recekleri ve ancak ışıksız kal. 
maları mümklin olmıyan hal
lerde kuvveti zaif ve maske
lenmiş ışık bulundurabilecek
leri hava taarruzlarına karşı 

ışıkların söndUrlllmesl ve ka· 
rartrlması nizamnamesinin 22. 
maddesinde yazılıdır. AlArm 
esnasında nakil vasıtalarında 
zaruri olarak ışık yakmak ica 
bederse bu ışıklar gldllecek yo. 
lu aydınlatmak bakımından 
değil, karşıdan gelecek bir oto
mobll veya araba ile çarpış. 

mamak ve Anl bir kaza.ya mey · 
dan vermemek lçln maskelen
mlş olmaları ve pek zait ışıklı 
lA.mbalann bulunması lAzım 
dır. 

Tatbikat esnasında aydınla. 
tılmaları zaruri olan mühlm 
yol kavuşakla.rına. konan 60 
mumluk maskelenmiş lAmba 
ışıklarının da tayyarelerimiz 
ta.rafından · görUldUiU bildlrU · 
mlştlr. 

Bu glbl maskelenmll) mavı 
renkli ışıkların aksetmesine 
yarayan asfalt yolların nizam
namenin 38. maddesine göre 
kum veya. toprak, ot, saman 
dökUlmek suretlle maskelen· 
mealle mahzurun giderllmeel 
temin edllmelidlr. 

tUkUrenlerden ceza alınmadı~. -------------------------

Ay aydınlığında arduvaz ça. 
tıların da çok parlak bir su 
rette görUldUğU anlaşılmıştır 
Işıkların söndUrUlmesl ve ka. 
rartrlması nizamnamesinin 37. 
maddesine göre fabrika ve bU
yllk binaların cam veya ışık 
altsettlren şeffaf madde lle ör· 

tUlU veya açık renkli boyalarla 
boyalı camların bu parlaklık 
veya ışık akislerini gideren in · 
tizamsız koyu ma,·1 boya veya 
ktrll yağ sürülmek euretlle gl· 
derilmesi ve ıştk aksettiren 
dUz damların Uzerlerlnln ince 
toprak veya kum tabakasile 
örtülerek maskelenmesi lbım 
dır. 

lokanta ve a~çı dükkıinlarmm H ı · 1 · • k t • 
temizliğine bakılmadı~ bildiri!. a 1 ç va p u r ar 1 ş 1 r e 1 
mekte, bunlara bakmayan me. 
murlarm da cezalandırılması i!'ı . 
tenmektedir. 

Belediyenin temizlik 
mücadelesi 

Han ve bekar odalan fle bazr 
umu.mi mahallerde beledivere 
temizlik varnlırken bazı b!tli e~ 
hasa tesadüf edilmiştir. Beledi. 
ye fakir olan bunların yıkanma. 
larmın temini hususunda şube 
mitdilrleri emrine tahsisat ver
miştir. 

Bu tahsisatla fakirler 10-15 
kuruııa hamamlarda yıkandırıla 
eaklardrr. Belediye bundan ba.c;. 
ka umumiyetle gıda maddeleri. 
n!n yapılıp satıldı/'t ı ve saklan. 
dı~ verlerin de sıhhat memur. 
!arından maada belediye ır.emur 
lan fa.rafından da kontrol ediL 
mesini şube mUdürlerine bildir. 
miştir. 

-o

Taksim C "!Zinosu 
Taksim gazinosunda vanıla. 

cak son krsım J~aat diln 42000 
liraya ihale cdilmiEt!r. Sene ba. 
~ma kadar yetiştirilecektir. 

Cuma ıcumarte. , 
ı J. Kan. 2 T. Kan. 

9 ~cvva ı 

l\a~ım '" 1 
:! J ~ evvaı ı 
' ~ ~ım • 5 
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Güneş 

Öğle 
lklncli 
Akşam 

Yatsı 

lmsak 

7 05 2 24 7 06 2 25 
12 03 7 21 12 03 7 22 
14 28 9 40 14 28 9 46 
16 41 12 00 16 41 12 00 
18 19 l 37 18 19 l 38 
5 21 12 39 5 22 12 40 

Umumi heyet dun kü tonlan1ıda 
fesih kararı verdi 

Belediye ile olan ihtillfın haL J belediyenin idaresinde bulundu. 
lini Uç sene bekleyen Haliç Ya. ğundan vaziyet şimdiye kadar 
purları şirketi hissedarları, diln ı böylece deva metmiştir. 
sabah saat 10 da Galatada Sen. Şirketin belediyeye 106 bin kil 
uiyer hanında feVkal~de umumi sur lira olan borcundan başka. 
heyet toplantısı yapmışlar, şir. kömür şirketine de 8 bin lira 
!<etin bu vaziyette devamına lü- borcu vardır. Bugünkü tesisat 
zum görülmeyerek fesih kararı ve vapurların kıymeti bu borç
evrmişlerdir. Bu suretle 150 bin ; !arın ancak yarısını ödemeğe ka 
ı:ıltm sermaye ile kurulan şirket fidir, bu yüzden şirketin 150 bin 
dünden itibaren resmen tarihe lira hisse senedini ellerinde bu. 
~arrşmıştır. lunduran hissedarlar bir şey a-

Mal1lm olduğu Uıere esk'.den lamıvacaklardır. Hissedarların 
senelik hasılatınm yüzde sekizi. bir kısmı şehrimizdeki İtalyan 
ni belediyeye veııne~i taahhUt bankalarıdır, milhim kısmını da 
eden şirket, son senelerde Haliç. zaruret içinde bulurıan kimseler 
te oturanların azalma.at ve oto. teşkil etmektedir. Bunlar he • 
hilelerin rekabete başlaması il. men tamamen Tilrktür. 
7,erin.e zariı.r etmeğe ba~lamış. . 
belediye ile lktısat Vekaletine DUnk~ ~oplant~da. ~i~k.et mu: 
müracaat ederek belediye hisse. amelelerını~ tasfıyesı ı('.~n eskı 
~ini hasxlat üzerinden deıfü k!r ida~e heyt;tı ~zaiaı: tasfıve he. 
·· · d ~· t klif etını·a yetme serılmuılerdır. Bunlar a. 
ızerm en .vermegı e .... vukat Ceii.i Sofu, avukat Hayri, 
tı. B.ı:.t~k.hf o zaman kabul ~dıl. avukat Misak Na.rllvan, ltalyan 
11edıa1 ırın de Rlrket bu vazıyet. · n De ri Seyfi Uşak! za 
~e vaour isletemivereğini söy. mıma na · . • • 
1emiR. sefe>rleri tatil etmişti. Bu. ~e Muammer. avukat Haşim Re.. 
ıun il?:.erine va.nnrlııra ve sirket et Hakarardır. 
~esisatma vaztvet eden beledive Şirketini ta.sftveslnd~n ellerine 
He ~rıf"<i"nberi Halir işletm~ini para J{e<'mlveceklerinı evvel~.en 
Jfen.cll<1i i~"reve bMlamıştır. Yal. R"?h:Van bUtUn hissedarlar dıın. 
nrz }M>le<llvenın serıelerdenberi kil tonlantıya ı;telll"emi~lercllr. 
s;rketin ö<lemiverek birlktirdiii Toolantı ancak 10 kiP!nin iııtira. 
10ô bin lira kadar bir hisee ala.. kile yapıJmı..-tır. Fakat ikin.ci 
,..,;;,. lrıılnırı:ıhr. 

Bf'lprlivP. bu 106 bin lira irin 
11:rketi ~r-vA p+mi~. davavı da 
"""'"'"""'atTl' ı::tır~etln varmrla • 
T'fl'lr1AT1 V~ 'Rıu:ıı}(övde\d &teJyesf. 
y,. tıııl{oı-1P1Prinden b11ıoıka blr ·tefli. 
&tı ol:madıfı lclıı ye bunlar el& 

toolantr oldus!unden ekserivetin 
hazır bulunmama!'lma l""~en 
kanunen karar ver!hniştir. 

HlSMJdRt'l ar hevetf '.V8 kln~a 
t.onlanarak hazt k111rarlar vere • 
cek ve belediye ile olan işlerin 
tasfhrestne ~iri~,ektir. 

----o--

Bir bah~<çı yemisin· 
de iş:ial oldu 

Yaralanan makinist 
hastaneye kaldınldı 
Sirkecide rıhtıma ba~lı bu-

lunan Alyos Zolaos isimli Yu
nan balıkçı gemisinde dun sa 
bah saa.t 7,30 da harekete ha· 
zırlandığı sıra.da makinist Hı 
rlsto Panayoti motörlerl çalış 
tırmak istemiş, fakat birden· 
bire b Uy ilk bl r glirliltU lle iş
tial vukubulmuştur. 

Makinis t vlicudUnün muhte 
"11t yerlerinden, bilhassa iki 
gözünden tehllkell olarak ya· 
ralannuş ve bayğın bir he.lde 
Sen Jorj hastahanesine kaldı 
rılmıştır. tştıalin sebebi anla. 
şrlamamıştır. 

--o-

Teşekkür 
tetanbul Umumi Meclisi ve 

Daimi cncUıneni azasmdan Hay. 
ri Uw'un vefatı dolayısile baş_ 
ta. İstanbul vali ve ı>e;erlive re. 
isi Lütfi Kırdar ve C. H. P. 
İstanbul baş!<anı Fikret Sılay 
olduıfu halde bUh.i.n mesai arka. 
da~larının ve t <tJudıklannın ge. 
rek cenaze mc~riısiminc iştirak 
etmek, gerekse mektupla tazi_ 
yet beyan eylemek suretile gös.. 
terdikleri hassasiyet ve ne:r.a.. 
ket, merhumun k('.ilerclide aile. 
sinin ~u vaEh P"iinlerin.de bllvük 
tes~ııı · kavnaı!ı olmu.ctul'. K .. .,.,_ 
dilerine teşekkür etmeği bir 
borç biliriz. 

Hayri U.<lutr ~ 

"Baba,, mız 
Yazan: Hikmet Mürıit 

Y azıhaneai "Meserret kahve· 
haneai", meşguliyeti ınÜ• 

aabhihlik, ıermayesi iki kat ol. 
muş bir vücutla kuvvetten diit
müı iki göz ve bembeyaz bir toP 
sakaldan ibaret olan eski ıa%ei'
ci SüJeyman Tevfik Baba, a1dt 
belki de yirmi, otuz lirayı -
tutabilen bir kazanç ve 10nlJI!' 
kadar dayanmafa azmetmit bit 
mukavemetle düte kalka ya§&)'IP 
gidcr.ken dün ölüverdi. 

Süleyman Efendiye ''Baba" df. 
ye hitap ediliyordu. 

Ona, bir "Baha" dan ziyadtt 
bir "Evlat'' nazariyle ~ 
daha fayda verirdi.. 

Ne yazık ki, itte Sül~ 
man Tevfik Baba da birr 
selefleri gibi geleli, gitti. Ci'
zeteciliğin, kendisi 11'bi kaynak,• 
lardan en çok iltifade edeceji bit 
devre kadc.c:' y&fmDIŞ buhmuYo'
du. Yani, o kadar çok hizmet •~ 
milf, o kadar fazla matbuat ve ..., 
yaeet maceratı gÖrmÜft hü~ 
o d:ırece derin hayat tecriibP' 
geçirerek modern gazetecilik bl
kıımın.dan müceaaem bir alaka bi
line gelmiş adamlann cevheri~ 
en ziyade baş vurulacak bir çal• 
dayız. Halbuki Bugiin pzetelti' 
kendi eliyle yazıp nqretmİ! y~ 
lar olmasına ratmen onun -
bir biyoğrafisini bile bulama~ 
le.r. içimizden bir kıymet ıittii" 
ni ancak kaybettiğimiz zan18ll 
anlıyoruz: Görüyonız ki keli" 
di top eakalm~ tashih veya Nf'• 
cüme yapbfı uzun ki.tıtlar a-
rinde sürüye ıüriiye, ölüncet' 
kadar kendi haline bırakmışız... 

En yeni şairlerimizden biri"İ.11 
nazmettiği bir kitabeyi acı bit 
tedai ile hatırlavonız: "Y- ~ 
oldu Süleyman Elendivf' ... " ~ il 

Mimar Gotye hakkındl ·~~ 
Va'.inin bir tavz·hi ~: 
İkdam gazetesinin 23 lklncf' 

teşrin tarihli nllshasrnda. uait' 
yUk sahtek4rhk., başlığı aıtı•11 da Mimar Gotye hakkında b 
yazı çıkmış, Mimara "Nakka~ 
denilmişti. Vall. ve Beledb· 
Reisi Doktor Lutfl Kırdar gt' 
zetemlze gönderdiği bir tavıllr 
te şöyle demektedir: 

Mimar Gotye hakkında Jntif" 
eden yazıyl Homonyadan avdetilll' 
de ehemmiyet ve alAka ile okut.iLi~ 

Gotye ilk dera lzmir beledi>""' 
Lararından Puristen davet eı.lile't-
1\ültürpıırk'ın tanzim ve in~sıll 

dekoratör ve mimar olarak çaiıtl" 
rılmış ve hizmetinden memnun lı" 
lını.lıAı için ertesi sene tekrar dl' 
vet et.lllerek bir sene daha keııd1j 
sinden istiCacle edilmiştir. Ecııe;, 
olduğu için her iki dcfuınt.la 

nıiıııur ve dekoratör oluııık ,oıı~ 
ması hakkında Hereli VekııeJt 
müsaade ve kurar alınmıştır, 

Bundan başka Gotye lstanbul ı>I' 
let.liyesince <le yazıldığı veçhlle ti' 
ııııııneo meçhul bir tahıs tJcJıld1 '' 
Pudsle ruiıııari lahsillnl yapmıf ~ 
lup halen blıınbul beledı)eai f~11 işlerinde çalışan Bny Rliknc<ld1 

ıle Pariste mimari mektebinde 170' 
raber okumuşlar ve bu mektebı "'; 
raber bilirmişlert.lir. Bınaensl~>'ıJ 
.sahtekAr, alelAde bir nakkaş bıJ 1 11 lıir ıarfcı olarak tın•sif edilen b, r 
zat hakkında yapılan iımallur ~ 
ıııoınen yersizdir. Ve lstanl.ıul ı>t.1bı 
t.liyesl gösterilmek istenlldiği 111 

gaflet iı;inlle de bulunmamaktadır• 
Gotyenin lsıanbul belediyesllld~ 

yapmış ohluAu hizmete seJ111~; 
Uunlar sadece üç işe inhisar edf 

I - Taksim meydanının tansı; 
ve tezyin projesi, bu proje belen 
ıuiş ve tatbik edilmiştir. ıııı 

U - Taksim bahçesinin ıanS il
ve tezyin projesi, bu proje bdell 
miş ve tatbik edilmiştir. 

11
, 

III - Tepebaşı bahçesinin " 
ılm ve tezyin işi. .,ır 

Yalnız Tepebaşı bahçesinde. 111 
de tiyatro binası ynpılacaaı 1~ ..ı 

. , .. 
yapacağı proJede bunun da ıııı !>'-
iti baro alınması ve tiyatronun ,ı 

sil bir nvan projesinin yapııııı• 
istenın iştir. ıt' 

Bu sırıııla harp çıktığı için fi",• 
sadn ııskerl vazUesfnl ifa el111 ,r 
üzere Gotye memleketine avdel 

11
, 

mıştlr. Yoksa kaçmak ve firar 
mek l{lbi hAdlse mevcut ddil~ir·ııı 

Yalnız tiyatro binası projesi ı~rt 
tsıanbul beleıliyesinden 2000 "ııJ 
nlrlır:tı cfıı rloğru değildir. 1~1111\1111 
helrrllye~!ne yapmış oııtuıtıı tı~,... 
işler için kendisine verilen P dl' 
nın ceman yekOn ınlktarı da .. 
ce 1400 llradan ibarettir. 
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Münih suikastı ~---- Görüp düşündükçe ·-··

Gazi köprüsü 
i . 

A.lmanlara, Fransızlara ve 
hadisesinin 

lngilizlere •• gore 
i 
! 

f Ilngünkii gazct<>lcı·in lwmeıı Jı.-ıısiııtlt•, a4,;ılı ... t<ırenl tfolua 
<lüıı yapılan Gazi ]\:i)priisüniin rC'simlcı·i \ardı. 'Ama ııe re· 
ı-imlcr! .. ]{(iprüniin tahta knldırımlnrı, t.:i~nenmette ıııırıın 

• •• . .. 
'"'•ıikast zçyuzu ! 

enloda Kaçırılan lngılız zabitlerı kimlerdir? 
. . 
: 
! 
i 

e<!C'rek ~ahlannu~lnr; yer J l'r harikndlar kıırmu~lnr. ı 
Bir ('Oii,ı·af,,·ıı ho(•nsı: İ 
- Tatbikat için nıük.t'ııımcl yer c.loj:i.rusu. Ua~ı uır, tiinı 

~cj!;i nu·, burunu, n<la . ..;ı, denizi 'ar, h er ı-:eyi \ ' fll'. 

B • 1 Münihte Alman devlet reisi 
ır kayıbımız Hitlere yapılmış olan suikast 

henüz tamamen aydınlanamadı. 
ar . (Baş tarafı ı incide) Bilhassa suikastı müteakip iki 
ııııhı cihanküşa" yı tercüme ~.~n .i.ç~:ıde g:c;n .hadis~lcr iR.c 
~l'a~gu1 bulunuyordu. ljusb~tun muglak bır şekıl \:erdı. 
ıl'd· Sızca, farisice ve arapça / Suıkastın cereyan ~eklı ma-
~ak·. lı'.'ım.. Hitler toplantıdan ya. 
~int.ılc franısızcadan Fransa rrm. saat evvel ayrılarak teh~L 
d ın ~eyccan veren sayıfa- keyı atlatmıs. esasen ~erkesın 
an dılımize çevirdiği ro. 0rılonu C'::ıbuk terketmesı de em. 

ar büy\Ac bir ra~bet buldu- "'"dilmiQti. Nitekim infilak vu -
ııı. SUleyman Tevfik halkça "ku bulduğu zaman salonda pek 
~uh1ış ye çok sevilmişti. 1 1z kimse bt~lunuyordu .. 
su1 arrırler arasında kendisi_ 1 • Alrrıan :ıı:ın!':r ve radyosu ne 
\'e eYtnan Tevfik baba deni. 1 dıvor: 
~- saygı ve sevgi görürdü ' \fünih şuikastı fa ili olarak 
~ı.ı hayatı yarıın asırd~n Hugo Kremin ile Karı Döping 
, i~1a_n Süleyman Tevfik, fel. ısminde bir rıt"J ~a.rsonu teYkif 
b l'l'ıı, tarihi bir cok eserler. olunmu~tur. Bıı ık1 ı::ahrs 1936 
i ~.?.ka bilhassa halk eser. 1 sen.~sin~.e Praı>"'cla Otto St.nıs_ 
ıı ucude getirmekle $Öhret Rer ın burolarında cnhsmıslardr. 

~bcı~tştır. Bundan sonra H'37 se~c~ind.e 
h Ulhaınit zamnnındaki Yu. Alm~ıwava geccrek DuC"<' nın zı. 
a a:hinde "Sabah .. gazetesi yarcti miinascb~filp Fiihrere Suikast· 1"'"'i••7" !'l•"m rrlilrıı 

Ilı l'hıri olarak btılun.rnuş Ye suikast vanmak vazifrsini alan Torj E'scı· 
kn a:rebenin tarihine dair bu kara .cenhc mensunları bu hn. 
fer ap ta yazmıştı. rekctlerın~,.. muvaffak o:aı;ıa .. 
( .. ~~~.·.Türk matbuat haya. vınca m,..nfur h:ıi·ekrtlt>rıııı bır 
. oı 1uruV\·et., n-azetesini sa. kere c.fo Ruekf'hcr(". lı:ısat bav-
~ ı( an .Ziya beyden satrn 'ala. rıı_mında tN:rUbe etpıp.Te Yf'lten. 
~i~tnıışti. mışler ve ':ıne muvaffak olarnı. 

., rı tercümelerine. "İhyayı varak te,·kı f 0lııtırrıııc:;lıırdı. 
I~ ~dlı eserle başlamıştır. HTmunA RE8 1\1ETR'8 KALA 
llıan a.t~u eseri (Esrarı hab Bu iki ajanın muvaffak ola. 
b·de ~·a ~ızm) adlı ve doktor madığını görünce kara cephe şe. 
i~:ı n b:r tercümedir. Bu ka. fi Otto Strasser bu leşc-bbüsü 
c:ıı ne"'rcttiği roman vcsair<' Jori Elscr'e havale elmişti. 

Savı!mıya<'ak kadar co. 8 1kinr.iteşrin tarihinde Mü • 
A·hctuı · nih infilakmdı:ın 11f'm<'n bir kac; 

Ya hnmit devrinde hazinei dakika sonra Berlin idarc- mcr. 
"~ı· :ı~ınnraıc bir aralık Ha. kezinin bir emri üzerine bütün 
İle f ı:ıkı hiimayun mcmurlu. g-timiik memurlıırilc hususi zabı. 

,ı\\'l'ıii~t:ınbııldan c;ıkarılmıştı. ta tertihı:ıtı hııdutl::ırı rr11ıhafa. 
~i· li·~a~ Elk~zıminin kard<'. zava h::ı:c:;lamıştı. . . . 
~th Urrıyet ilfını sıralarmda Ertcsı gece 9 İkınc·ılc.'~nnde 
~ "l;nrı'l ''Sincr:~ı:ıika.. adlı 120 kişi tevkif edilmiş bulunu • 

h r--et" <'ıl:arrn•"'t'r. Son za. yorr'"· P.11nlarm arasında, he
t :ı nrl::ı <'n biivflf k0rkm~u me11 hıı0ııd1. hcs metre mesafe. 
·ıı.~~~ tutmn·ıırak yaır yaza. de Konst::ıns rivarmda Vitenber. 

~·'il h:ıı,.. !"r)ı:ıckti. Pnrrnak g-er . Garten'de vakalanmış olan 
1-q"~aleın trtmak kabilı\·e. biri vardr. Adı sorulduğu 7.aman 

ıt .n.:etmenıesi icin uzun bir bu adam: "Settor fül''<'r" dive 
~la~Cridi mütemadiyen par . cevap wrcti. Alman z.rıhrtasr ta. 

~. ~1 arasında kıvırır ve bii. rafından üzf'ri aranan bu sahte 
tııd JYlc-ce elini a., i ıni hareket Ent<'licens Servis tarafından 
tıı~ bıılundururdu. oldukc;a elwmmivetli \•esika ta. 

'Ja 1~~tin Saminin kitanları _ şıdıih göriildii. Bilha~sa bunla -
~ltır Uvük vardrmları dokun.. rın ar:ı~ındı:ı bazı mühirrırrıat de_ 
~ık; . polarmın h}rit~~~ ve infilakın 
\akr~ te_nvıri yolunda hayatı v~ku bul~u~u Bure-erbr?kellı:r 
hıı.rl"irtnıış olan bu emektar bırııhaneo::·"'ııı mufasıı1.I bır pla. 
.tr içi bir çok zamanını sı . nı da v.~rdr. . .. 
~ eıı nr!e geçirmiş olmasına · . Bu sunhelı ~ahıs derha! Mu . 

a;.-<l _bır an bile vılmamıstı nıhe !"evko!undıı ve kısa bır talı-
~ kit1~1 kitaTJların bedellerini kikattan sonra bıınun Jori EL 
~ ı\ıııD"tlardan istemez. her ser "'rluP.u anl~şı.ldı.. . 
aı:-. k.!\~a caddesine mutlaka Maznunun huvıretı tesbıt .. o • 

ı,~ birıt~!J ve yazı islerinden lund,ukt~n sonr~ d~rl.ıal St~ıt. 
i" va. !?un t?eçirme?.di. gart takı hemı::ıresınııı cvınde 
1 Ş~f~tn~a. en sevdi~i şey. r_ bir araııt!.rmH .vapıldı Ye burada 

1 ~tli~l11ız ~!~t~rk~in kendisi. d~ bazı ş~n!1elı esyal~r.~ulu;ıdu. 
13 e ettıgı bır ıpek men _ ~ılhassa ırınde sıı.atcılıge aıt a. 

ber ~mendilin de kendisile latl'.i~ bulunan hır kut~ıd~ .ele 
~t"' . Pı>:ı.ra konulm:ısmı va_ gec;ırılen 1'azı narcalar. ınfıla -
~a~111l'rııı::t.i. kın vuku bııldu~~ ... biraha~ede 

\·e b l3ıı:-Iiğince vefatından P!1~c;aları bulunan olum makıne
~i eledıye reisine malumat sının bazr krsımlı:ırıtı:ı Lıımamen 
ııı 1 \ Cepqzesinin kaldırıl uygıın görünmekteydi. 
Qerı eıe~iye deruhte etmiş : İTİRAFLAR BARLTYOR 
lll'aıaıesı icin kitaoçılar da Aleyhine bir qok ckliller tou. 
~de ~ında bir yardım teşc-b. !anmasına rafrmen Efc:er bunla. 
~ııı:ı lll.un.~.u~lar, bu yardı_ rın hepsini re~detti. F~kat Bür. 

~'~le ~ırlıgının emrine ter_ gerbrokeller bırahanesınde ev -
IJ.:t~tdır. velce bir iş aramış olduifu ve 
ca ~Ugün Topkapıda Top. Münih'te hic; bir iş vapamıya . 
iııell'ııınden kaldırılacaktrr. rak dört av dolastıO:r. nihayet 
l'i1t/'~ ıneslekdaslara tazi _ geçen ağustosta yeniden Bürger 
q~ 1zı bildiririz. · brokeller birahanesine müraca. • 
~ 1f'l arkadaşla at etmiş olduğu mevd;:ına çık -
~~ rma tı. 

~{rı~/1asın Birliği lstanbul Esasen 14 ikinciteşrinde EL 
%~~ı rei.~li!finden: ser suçunu itiraf etmek mccbu -

~i at alemimizin en kr. riyetinde kalmıştır. 

ne ııı:.ıı. • .. uugu içın bir tt>. 
merkiiz kampında mahpus bu. 
lunmaktadır. 

:\Iünih suikaştına bir fail bul. 
ma k lilzım olduğu icin Alman L 
darecileri Elseri mahnus bulun. 
duifo karnnlan rıkartarak !svic;. 
re hndud•ına vakm bir mevkie 
kadar getirtmişler ve bilahara .. 
"Kacıvor" dive tevkif ettirmiıı. 
lerdir .. Bunun Ü?..erine 1\ Iünih 
suikastınm sucu Jorj Elı;;erin 
iizerine viiklcnmiq ve kendisinin 
Entelijens Sen·is tarafından 
tahrik olunan kara cephe şefi 
Otto ~trasserin ada ını olarak 
g-;; .. • rrilrlC'sine ralrşılmıstır. 

Bundan maada, avnı zarr.an . 
da Holanda tonraklarından iki 
İngiliz zabiti otomobille kaçırıl. 
mrntır. 

idman idarecileri bunları da 
suit(aqtJ::ı alakadar ,..;istcrme<re 
çalI!şmaktadırlar. Halbuki bita. 
raf Holandanrn da resmen teyit 
ettiiine g-öre kaC'rrm'ıt vakasf Ştl 
şekilde cereyan etmistir: 

Almanlar sulh teklifinde bu • 
lunacaklarım İngilizlere bildir . 
mişlcr ,.e bu teklifleri öğrenmek 
üzere iki İngiiz zabitinin Alman 
- Holanda hududuna gelmesini 
istcmiFkrdir. Holanda bitaraf 
bir devlet oldueu ic;in kendi top 
raklarmda cereyan edecek olan 
böyle bir müzakerenin bitaraf . 
lığına mıı"a'·ir bir Fekil :-ima -
masmı temin maksadile iki 
İngiliz zabitinin yanma bir de 
Holanda zabiti katmıştTr. Ho. 
landalı soför de dahil olmak ü. 
zere otomobilde bulunan dört 
kişi Alman hududuna mütevec. 
cihen hareket etmiştir. 

lnl!'iliz zabitlerinin ismi yüz. 
başı Best ve yüzbaşı Stcvens. 
tir. 

Alman h1ıdudun:ı ,e-clindiği za. 
ınan vazivet derhal bir miizake. 
re c::cklindcn cıkmış ve Alman. 
Jar "otomobile hüC'um ederek iki 
!ncriliz zahitini kaçırmıslardır .. 
İlk,.,alınan haberlrr bıı iki zr1it. 
ten birinin öldiiriilmii~ olduğu -
nu, diğerinin de l\fünih suikastı 
maznunu olarak Bcrlinde mah. 
pus bıılPndufunu öi'Yretmiş ise 
de. bilahara iki İngiliz zabit.inin 
de hayatta oldııklnrı \'C Bcrlınde 
mahnııs bulundukkrı. Holanda 
topraklarında taarı l'Z ~eticesi3. 
de ölc-nin Hol:ındah zabıt oldııgu 
ve ~0förün de var:ılnndı~ı anla. 
!::ılr:;ıq ve Holanda hükümeti de 
bu hadiıoevi resmen teyit etmiş. 
tir. 

Bu sckilde Almanlar suikas -
q &ilb ~ası Süleyman Tevfik FRANSIZ GA7:ETBLERI 
~h-~ ebedi olarak aramız_ NE DİYORLAR: 
1~:y lllıştır. Fransız gazeteleri hadisenin 

~~il~an Tevfik srazcte sü _ Alman polisi tara'fmdan hazır.
tııe ~~ecmua ve kitap say. lanmış olduğunu ve suçun !ngı_ 

tın ecr.e'.Ji devletler tahriki ile 

1 

kara cephe mensupları tarafın. 
dan hazırlanmış olduğunu gös -
termr;;.e calışrvNlar. 

Halbuki şııikac;tr mütea' io 
~~e!{Urk ne~riyatına yar!m JizlPr ve ~a:a cephe mensu?la • 
~'lıi ve.rnıış, bu rneslcgin rına atfı ıçın de~ tıp~t. RaJc:tag 
ilcııa takıpten geri kalma_ yansrmında oldugu e-ıbı bu ke . 
~\!~ h tını kendisine zevk e. re 9e yine dala\"ereler uydurul -

~ı:: \1 a.vatını münhasıran Ba duP-unu bildirmektedirler. 
Jj: akfctmiş bir arkadaşı. . ~u ne~riyata göre Jorj ~_I~r 

lill'ıu 11 .. ısmmdekı adam. Hitler reJımı-
1l'ıı~ \·e ub teessürle haber ve. 

de hu] Ugünkü defin mera. cenazesini kendileri kaldırmak 
~-•· ~ Unmak suretile ar _ ic;in dün kitapC'ılarımı7..dan baş. 
·1~11\i an hatırasını taziz et. lıyarak mucibi· memnuniyet bir 
~ ıu~. l'kadaşlarımızdan rica aile aiakası uyanıp vardım top. 

bilhassa cenubi Almanyada bir 
c;ok tc,·kifler \"C ar~c:tırmalar va. 
pılmrn, bu hadi!"c ileriye sürüle. 
rek, imparatorluıfa karşı sempa
tileri bulunan ve Hitler reiimin
den memnun olmıvan bir çok 
Almanlar büyük küllelcr halin -
de tevkif olunmuştur. 

JKl TANE JORJ ELSER ~ı1? 

Fransızca Paris.Soir gazetesi 
şu malfımatr ,·eriyor: 

1) Bunlardan biri 1934 sene. 
sinde Vagner'in arkadaşların _ 
dan bulunan ve Gestaponıın S.S 
tnşkilatma mensup Jorj ElS<:'r
dir ki, Vies'de Rochmin katli 
vazifesini üzerine almış ve bil<l. 
hara 30 hazirAn 1931: hareketi. 
ne ba~lamazdan ewcl Hitlere 
mülaki olmuştu. 

Bu Jori Fıls"r Gestımon11n fs_ 
Yir"re mümessili vaıivetinde idi, 
nitekim 1934 te muhnrrir Bcr. 
thold Jakob'un kac;ırılma hadi. 
sesinde de ismi g-ecmisti. 

2) Diğer Jori Elser'e gelince: 
1\Iünih suikastının faili olarak 
~östcrilmek istenilen, Stütgart. 
1ı J orj Elser Hitler rejimi aleyh 
tarlığından dolayı temerküz 
kamolarına g'irmisti. Evvelce u_ 
7.lın müddet Jori Elscrin Yekile. 
tini deruhte etmiş olan \'e halen 
Stokholm'da bulunan bir avukat 
Jorj Elser'in 1937 senesinde Da. 
şo temerküz kampında katlediL 
miş olduıhınu kati surette bildir. 
mektedir. 

Bu Yazivet knrsısında Alman 
polisi birinci Jorj Elseri, ikin_ 
ci Jorj Elscr gibi göstermeğe te. 
sebbüs ederek ve kacrrarak tev. 
kif etmiş olduğu İngiliz zabitle. 
rini de suçlu olarak göstererek 
rejim alevhtarları üzerinde is. 
tediği <ribi tazyik vanmasını te. 
min eden suikast hadisesini ka. 
patmak mı istivor? 

VE;\"LO HADtSESl KURBAN
LARI KThfLERDİR? 

Venlo'da Almanl"r tarafıııdan 
kaçrrilan vüzbruşı Stevens La. 
hcy'd<'ki İngiliz tebaasının pa. 
sanort kontrol memuru idi. 

Yüzbaşı Best ise ihtiyat zabi. 
ti olduğu !?'ibi. Holandanm muh_ 
telif firmalarmın da mümessili 
bulunuvordu. 
Hola~da topraklarında katle • 

dilen miilaırm Klop ise Holanda 
ordusu istihbarat servisi zabit. 
lerindendi. 

Pç zabit uzun müddet bir mu. 
hitte ya~amakta oldukları jçin 
gayet samimi görüsmekte ve 
her zaman her verde birlikte g-ö. 
rünmekte idiler .. Bunlardan ih. 
tiyat :vüıha~ı Best uzun müdilrL 
tenberi Holandada vaşamakta 
\'C bir Holanda!ı kızla evli bu. 
lunmakta idi. 

Erzincan zelzelesi · 
nin tahribat 

J>i~ or. Jlir miızih arkadn4:0 da: 
. - .. Tnh~:1t, .. o''.'.ulı~. ü~·.ıe usta. bir ihmal ıninıarı kullanım,. 

kı hu~·uıı kopı·ıınun u"t undcn ınotürlü kıtalnr hlJe gtçemez: 
Diye !;-llka cdiycmlu . 

'l'ahta kaldırım, hi:ı:dc ~·ep~·cni bir -:-e~dfr. H enüz <lenc
niyoı" Fakat .\lJah İ(.'in, f<'nn l>nı:ılaılı. \ "rryüziino serilen ,.c ,. 
Aiikyiiziiııün hiitüıı hıncına, tekmil hiicumunn kar~ı açık bı· 

I· rakılnn hit• lrnltlıı·ıının da~·nnnıa kabiliyeti elbette, ki iince· 
: elen <lii':'iinülıııck, t:u·tılmak h1zıııı AClir. 1 
i Son hfüliı.c gü .. tt'ri,yol', ki ~erek ıııi.ihendbleı·, ~crt>k mü. ! 
i tcahhitlcı· tnhla kahlırmıa kal'at' 'crirlerkcn, n~n<:ın tabı. i 
: atini, ynğmıı ı·, ka ı·, bıı;r. , .<' don ~i bi tabii hıldiı.elerin tesirle- : 
: rini hP...,nba kntmanıı-:lar. l\im lıiliı', lwlkl tlii .. iinnıcıni .. ıerdir i 
! hile! · · i 
i Huna ihtimal , .<'rmck, hii,rle bir zaıııı:.ı diİ!';'llH'k, cihette i 
i ho!';' hfr -:c.·r <l<'~il. Jnı.,an kolay ı.olay huna katin namaz. Fnknt E 
i ncı hnkikıtt, hi)rle ynnın yumru hir Sırat ~eklinde gü:tlcrimil. ! 
i <!niiıw clikiliıwe, ':'a-:-ınaktaıı ba':'ka çıu·c knlmt,\Ol'. Jiulnğımı- ! 
: zn . (.'ıtlınılııJ;ma A"Ül'l', tahta kaldırım A' ı·upanın bazı :reı·lc>rin· ı 
• ele mah:.r.ıırlıı oldul.lan anla-:ıhlı~ı İ(.'İn .... iikiiliiyorrnı;!;'. Zatt>n 

kııhııl Cflil i':'ll'ı'i d e ta':'a iistiinlUklerlnclcn dcj:.ril; ta-:-n nishctle 
daha hol YC clalıa ucuz ol<luklnrı lçincli. 

Bu~iirıkii a~ır lrnın.ron lnrııı, de'' ololıüsl<'riıı , c tkmir 
ç<'nher1i ~· iik arnhalarmın tckt>rlekleri altında tahtanın ilm· 
rü ne kadar .. iirc-ı"? Gnliha hunun da. hl'ı-Rhı yapılmamıştır. 
Berl'k<'t Hrsin küıwü dahn tesl'Jlüııı cdilınt'di. Gnzetelercle 
(.'•kan hnhC'rlcrt' ıı,iiı·e bıı haliyle tesclJiim cdil<'ıuiyccc.>~i de İ 
mütenhhitlcrc hiJdiı·nıi -:-tir. 1><',·let 'e millete hir 7,arar gelme. : 
sin de ,·n ı·ı.ıu, ~C'lıcp olanlar kayıplarını 1>0i1H'~ c (,'<'kslnler. 1 
Suçu kC'ndilrri i':'1<'111İ':'lcrcli, iik1het de onların pn~·ıılrı·. 1 
------·-·-···-·Hakkı Süha Gezgın-J 

ELLERiN DiLi: 11 

Yedi tip el 
Bu eller yedi ırkın ellerine· 

tekabül etmektedır 
Çok eski 1.amandanbcri ka. 

bul edilmiş olduğuna göre çift 
kafac;izgisi birbirinden ayrı 2 hat 
şeklinde meydanageJmiş olduğu 
zaman daima bir miras, büyük 
servetlerin veya yüksek mevki. 
)erin mirasına işarettir. Halbu. 
ki benim şahsi araştırmalarm1 
bu hususta biraz daha ba.,ka bir 
neticeye varmamı mucip oldu .. 
Bence bu mesut işarete sahip O

lan muhakkak zenginlik Yeya 
iktidar mevkiine ulaşmaktadır. 
Fakat bu doğuştan aldığı hak • 
!ardan ziyade kendi zckasrnm 
neticesidir. 

YED! TlP EL 

tik veya idealist tipte bir ele 
malik olduğu halde kafa hattı 
bir müstakim hat şeklinde uza. 
nıyorsa, bu da mevzuun esas i. 
tibarile kalrn kafalı olduğunu , ..... 
hattA filozofik zihniyetlerind(' 
ve yahut ideolojik dUşiinüşlc . 
rinde bile pratik bir mizaca \'c 

karaktere malik olduğuna delil. 
Jet eder. 

İptidai tip elde kafa çizgisi u. 
mumiyct itibarile kısa, kalın Ye 
düzdür. Ekseriya kısa ve derin 
bir iz ~~li.nde görüniir. Eğer 
kafa çızgısı uzun ve vazıh bir 
şekilde görünüyorsa bu iptidai ,.e 
sert bir karakterde yüksek bir 
entelektüel inkişafı gösterir. 

Yedi tip el vardır. Bunlar az 

b 1 a" n ç osu veya çok yedi ırkın ellerine te_ 
kabül etmektedirler. (Bu bahsi 

6 k d 2 1 k k sonra göreceğiz). 

(Devamı t•ar) 

Radyolar. 
dinliyor muyuz·( 

a ın çocu en az Yedi tip 'el şunlardır: 
altında kaldı ı - İptidai veya aşağı el. 

J<:r:ı:iıwaıı, :ıo (A .• \. ) - Son 2 - Dört kö~e veya pratik el. 
resmi raııorlara göre burada 3 - Yassı veya faal el. . Bir lüzumlu iş için kurulmuş, 
'ukııbulınuş olan ı:;arsıntııırn ·1 - Filozof eli. ışleyen teşkilatımız var biliyo-
yaptığı tııhrilıatrn bilançosu 5 - Mahruti veya artistik el. ruz : Sı~ırlarrmızın dışında yapı-
şufiıır: 6 - Ruhi veya idealist el. lan neşnyat. gazct~. mecmua, ki. 

Sarsıntı Başköy nahiy<'sinde 7 - Karışık el. tap, az çok tavsiye cdilıyor. Ya 

1 . '"[ h 1 Umumi kaideye göre el hatla. rad·."o ılc '.'ilpılan ne.:rı't.·at'. 
tı, '" aııs na iyesinclc 4, (anı. .., J 

l ] 1 rı şekil itibarile §U tiplere uy - Yabancı memle!~ctleı·;n her bı·-rn a ( ııalıiyC'sindc l :.ı. köyde 
1 • 1. 1 'b 1 1 . gundur: Kalın kafalı kimseler. ri.n. d.e. bir deg-il .. birçok ı'stasyon, e ıeınnııyel ı ta ırı ala se >e JJ. · ı de. pratik veya kare ellı o an gunun muhtelıf saatlerı'nde kcndı' 

~·et rnrrııiş Başkiiy nnhiyrsin- ~ahıslarda kafa r.izgisi hattı efkarıumumiyesine, dünya efkarı. 
deki 80 ev tamamen, 303 .ev müstakim şeklindedir. umumiyesin·e birçok şeyler so"y· 
kısmen yıkılmış 'e ti07 eY ele F'l f'k t• t'k 'd 'ı ozo ı . ar ıs ı ,·eya 1 ea- lüyor. Bunların ic.inde umulmı. 
hafif hasara uğra nııı;ıt ıı·. iist ellerde kafa çizg-isi nıuhay. 

.Maıı>ı nahiyesinde li3 eY ta. yile melekesini işaret etmek ü. yan zamanlarda umulmıya11 me. 
mnmen, fili ev kısmen yıkılmış ~ d ~ 'll.d" selelere dokunanları var. Şu ve. 

zere aşagrva ogru meyı ı ır. ya bu vatandaş birer tesadüf ne-
J G;ı ev lıafif hıısara uğramış. Varılacak netice şudur: Eğer · 
trr. bir kafa hattı mevzuun sınıfı, tıcesi ~adyosunıın düğmesini aça. 

Karakulak nahiyP.sinde 102 mevkii ile zıt bir görünüı:;ıe ma. cak, yıne bir tesadüf neticesi bil. 
ev tamamen, 4 72 C\' kısmen yı- lik ise, bu derhal çok büyük ve diği dille bir şey konu~ulmuş o
kılnıış ve 430 e\· de hafif su- ehemmiyetli bir mana ifade e. lursa ondan haber alacak, haber 

verecek. rette hasara uğrarnr~tır. der. 
üç nahiyede li kadın, :n ço· .l\lesela kare, (dörtköşe) bir Dün bir zat, bir yerde hikaye 

cuk, enkaz altmcla kalarak öl. el üzerinde asağıya doğru bir ediyordu ki üç gece evvel Viyana 
nı iiş ve al tı!':ı ağır olmak il zere kafa rizg-isi g-örülürse bu mev_ radyosu Türklere hiç de hoş gel. 
36 yaralı tcı;bit edilmiştir. Ha. zuun pratik bakımından malik miyecek şeyler söylemiştir. Türk 
fif )aralılnr mahallinde teda,·i olduğu meyil ve ihtiraslarına musikisi üzerinde, kimbilir han. 
altına alııımı:;:, ağır yaralılar rağmen bundan daha büyük mik gi cahil ve garazkar adama söz 
da ı~rzinC'an memleket hasta- ynsta bir muhayyilevi kudrete vermişler, Bulgar musikisi ile 
hanesine nakledilmi~lerdir. malik olduıhınu gc>sterir. Türk musikisini karşılaştırtmış-
l'.!0.000 kiloyu mlltccnviz yiye- Bunun aksine olmak üzere. e. lar, Türk musikisini - sözümüz 
cek ve tohumluk ye üç bin lira ğer me\'zu yassı, filozofik. artis. yabana değil de söyliyene - a. 
kıymetinde psya ve 5.000 lira hırlarda böğürtülere ~nzetcn 
lo.rmctiııcle hayrnnat enkaz al· Ankara ile İstanbul bu herifin bu maskaralığmı dü:ı. 
tında kain rak mahvolmuştuı'. arasında yaya yaymışlardır. Viyana raci. 

Kızılayrn göndermiş olduğu yosunun efendileri, Bulgarlaı 
Aııkaı·a, :~o ( Hnsıı .. i) - İs· kollama!. ·ç· T'. k 'k' · :rno ~·adır açıkta kalan halkın " ı ın ur· musı ısıne 

taııbul ile Ankara arasında in. .. k 'ht' d ı barmnıalarma kil.fi gelmemiş. sovme ı ıyacını uyuyor 
:;;a edilntektP O)Hn ijr•fitıl'fl hir 0 k'ba V' d ' d' J se de lıallt tarafından birçok ' . 1 r ıyana a şım ı nası 
telefon devresi iknııı 1 etli lmis.-. kıta la t" · .... 

~ ~ .. _ lanmıs. fakat vefat ha berini ar. 
~t>r ca 0~1.eyin Topkapıda, zettiğimiz sayın vali ve belediye 

Gestapo teskilatı tarafından 
yapılan ve. Münih. s:ı~kastı ~ucu. 
nu iki İngıliz zabıtı ıle JorJ EI
ser iizerine yiikleme~e matuf 
bulunan tahkikat bugün ne va_ 
zivet arzetmcktcdir 

barakalar yapılınal~ surctilc · r r uremış. goruyonıunu1 
nra merkezler tclrfoıı ınuhare. D" d · ·-~-' bu nokırnn ikmal edilmiştir. unya ra yo neşnyatını ~f 

-o-- ref'line tahıo;is cdilnıistir. 1htiya- etmek borcumuzdur. Bu tıU htı· 
}. lllıınden kaldırılacak- reisimiz. cena7.cnin belediye na. 
" mma kaldrrrlmasmı emrederek 

)q1 N_Qık teşekkür gerek ailesini. gerek meslek ar. 
rı: ı? kada!';larım pek mütehassis ede. 

q,14t.'tı <ıs7~ RirW'ji lstanbul eek bir benimseme göstermiştir. 
ıı~:\ reuıliğindeıı: Kendilerine matbuat namma te. 

n Tevfik merhumun ~ekkür ederiz. 

·Almanyanın dahili vazivetin • 
deki hadiseleri nek yakından ta. 
'\İP eden iki Jori Elı::er vardır: 

K M 
"f "'d"" 

1 
.. .., .. r-ı tamamen karı:;ı}ayabilnıek susi müessesenin yapauf't " 

ars aarı mu ur ugu ,.e ııımn zaman sıra hPklenırk haddini çoktan aşmıştrr. Matt.ı:~· 
.ı\nknm •.. 3~. (J~~·~·ısi) ~ K.a '.·s için po~~a ic~ın'.e~i hlitUn ili! umum müdürlüğü teş'killtt hm u 

nıaarı.~ l~ıı~.durllu::lınP G~ım.lı~:ı· ı dC'\'l'rlen lechı.1._ıçııı dı• l!clecek bir vazife olarak düşünebilir =;-. 
ne ınucllıru Vehbi Olun t.ı~ ın J yıl lıaşıntlan ılıbarcrı montaj- İhmal edilecek btr m- d •. 
edilmiştir. (lara b:ı~lana<'aktır. i"c:tir. ~-~ı f'I: • 
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~ADVO . 
~~lıl:iiili~~~-------~::;~_, ' Radyo ne§rİyatımı&da 

zaman kıymeti 
--72-

- J6 

R .\lffOJf{ ın 1 'ltrr "''""'' ııw-
OtuE ya9ıae. gc-1dik1Mi raman nü~ro onun ,ercf"ne veni bir siki (aı/11111 ım,dmıırla•11, bu Elissa şimdi ba.basırun anlattı. 

rtt'k ktr: blmaga mahkirm ol. resmi kabul ttrtip ec!fyor; cumar. fntilrı iııtirdk eJl'll ııu11alkdrlar111 fı ıdlilcie İf çıka~ ~Çİ1t ~atı. 
uklartftı .. IJÜl"Cn evde kalmrş 'tesi günü yet'H zenıin bir tüc~ ycotin yegd11 isimlfrirıi lekrflr rl- şıyor, aynı umanda gınp çıkan. 

hatunlar, otuz betlerine ~aTtlrkJa ı•ı viQaınnc!a bekleniyordu. UMıerinl ifillyoru:. \''- iııimlu. ""'· Jarla babasını? arası~d~ g_eçen ko 
ı zaman hali bir koca bulabile. Yarın veya öbür .,.Wı zencı" ka. l ~ yatı:ıarı "''""' .,,tr ... lıtcak, _.,,.._,_ nu:tınMarın bir hariın1 bıle ka • 

oeklıerillt Ütllİt ederler. D-..._a .,___ "' "' ...,.. .- ..... - \ rd 
... .ın: aınlarının insanı bo,&an pis kola&. m• ""'' IJl'ir sl111• ildı•~ t!dildfği ::ıu- ~un~~yo .. •. . . 

niız belirmiyen ilk !tatlan hinet. lariyle dolu bu ~ vrupa miiate~ man onun iımıi :ikreJil.,e ı•e esaı Çunku Mık~el~. ~~ç~ı~ o]~a
t kleri zaman: "Artık çirkinlq. lekesinde 'Modun fimal kokunl ......,.. lıir Jt;ijfikllk IJflpddığı sının çıkaracagı gurültuyu gor. 
tim. etlke4dct" öhana bHımazlar .. " 'her bald~ bazı lezzetler dc>ğur..ı 1 ~il ı,.,.n olıı11Mı. .dıtlwı n"""1/ıl; mek, onun hud~tlan Mi~~ a. 
~r. f.Jcat Oft le'M sonra "fili caktı. Tho h~ru ev.el Modun İ- f ffjif nıüllr'"!.. tıp qmadıjun oğrenmek ntıyor. 
nlc iht"rasları yaratacak. g~~ fadc etmis olduğu hi.Uyatmır.. lfa4yo 1trırirıoh iı>i11 "'unhı" :ıı. duB. - öaıc:c n-..: ....ı d 
1 r tutu~cak nıirete ıDllua .artık her.,~ ~a hllldandak """"n hpnr.11 .,ımaı. Mnm ~lir! C- ~ya r-• a 
oJd.Mklart•ı k-"al rde-rlcr. karamtm nazik biT Avrupabnıc Bllltilf ,,ramofon ıır,rl11fllınıJu Haıbef ~~~k • 

B.ir kffmın Mın 8'ıft o1"'ak "Sempatik 'biT 'tebenlinrii Drp911L i.W. :ilcrulil~li. pl6kfarın kim1e- ~ Wlra onun . -~-~ .. te
tahalrlauku iıa1ı:in.ıı bir 1taya1dir. oda -eri~MT\ ortadan 'kalka. " ffif ~ldıtğıı ı•e mırl ifmfr l'ltiiti kilc1e .~ya Plen otobüıller -
Ça-:ui kadın ne ka&ır ihti. cafrmlm ~in idi. ltı~rih olıı1111111l11/ır.... :am biriDe ~- ~ ba. 
y.u. ne icadar ~ .Wrwa o1'ull. But"• ·· b 1 h·---..:ıı: d Bunun da ırnrtı ıuk ıık ay11i plül\- smm ya-.ftC'llW'ic aWıgı. 0 

hll' ııiadm un un an ı...cwyor u. .. • •. aq w el1lelıi - .. ba. 
b~pni ~~~:~~ bula. kFakda; ~i?ibr~eri hdashta ~an Xokali b~a lnn rmmarımktır! llfl\.\1,.:1 ,\l(~.,·ıu e° kadar babaindaın a::"ılmadığr 

F 
,__ ~ ısını ıra7. a. a .. UVTet ı ır 1 • 12 • 939 Cuma halde a..:.... bir L-L- -s- tı. 

a-t Kokain ~öyle devam 'dt ~trvara ter1cedebilece1t cansız vt ı .._,.. · -· ..uıı:T -aaamıt 
) ordu: hart-lu~tsi7. hir mahluk &ibi idi: 12.30: Pruıcrııın \l" memleket "aut H~ iti" ~b havuz ya. 

-Sizin.gdiplten. lla.kama la.u Öl _ ha old ~ .. ııJım. 12.35: Ajnns H' )1ctrurolo,iı nıadaki ....-.U saati olan on al. 
-.uıu .arı:u ııtttim, ~üi aeyôati. le -: t• me:.e Tz~t U&~..:ııu-~v- haberlrrı. t2.51J: l'iırl\ !\1mijti 11•1. J 1 tıya kadar patlak ~ olması 

• .ı.. ~~...ı- mısın .. u1ve ı o mınawuıuı. _s-: ~ n -OD •mlmllı -~ birlik. Art k .,_ n..:ıı· • ~'-- te • U.98 14.'CKI: Müz.ık 1Kıır1şık ıuırıt ıe~~ 
te v.ap..Nr ~ n- T ı .. e uının n.-yc er11111 ve ne 1 18 .. ~. r~ 'b ha --- ı.a te diı · ,......a 41- hayattan bir !!ev Ülnit etınedi,ği. ınuzitc. n. 1 1'4.UO: •ro.ıı .1111. ..... •• ~ .'- yr .. ,.u... yce 
reııck ırç;r~lcte eWutmı haya.. ni, hiç bir ıey beklemed:&ini mi ~rmlekrt wıul u).ırı, AJllll' H' llll'· fU~ . 
tı •~lataa o camlı mektubunaa sô 1"' , B d --'"'~ bi ltor010JI babeJ krı. 11'.2 .. : Tuı k ıııu· Baaitto da biç telefon etme . 
be de ae büyük bir keder nnıt.. "lu!vuu· vor:ın. edn öe !_:-:Y!"

1 
.. r zıii ffaıııl ıw.-,eııı. rn.tıı· Konu~ıııa mitti: utta eve döaükceci arra. 

t ;;... ı..~ 1 . , öu•-..t- u m. nC"11'11 e nuıuue o um. 1 ..:ıı- bi al k · • · ı,_.nı vı ıyor musun. a11__.., ı! ba 1c 
1 1 

..._ E. {Spor servisı). J9.20t: wık ~lıızığı ı.ua r ar ı unıvcrate~ -cra -
bahsediyordum. Dinle beai. Ben _en • ahuacı -;:ı• vo ~'!_01·& •• b. Çalanlar: CHd<"l ~ıu. J·a•uıe 1-N 'ı mıp oraya da ıtelmedigini ögren. 
d .,, · k d h ~u sana a&.-~ e ır. . . . e oımege ıenın a ar, atti sen. Jilete ~ti tdrlif ederseft'I bW san. Huao Gür, ~crır klı. 1 O· ~U. 
den çok baıınm. ed •• '1 kıuran: Sadi Uo~ı-4!~, ı llııhur Ne olmuştu? 

tt J'llHU'I ş· d• d .. .. 'l 
Kokain atır acır. hafif bir aea. . . .. . peşrevi. 2 Abılı Efrııılı ~la- ım ı osyanın ustune egı e -

kederli bir eda ile 11ocwfuyor; . Kokam kısa bir tereddüt~· 
1 

luır ~rkı: (Gül!jcııı dwır ııı.;lı bır rek u&raşır.ken hayreti son dere -
çı.Plak etli 'kolunu TitGnun alet d~ .8!" yıldız ufukta kaydı. ~ >~mı). 3 - NIJrj il. Puyru - Wa· ceye varmııtı. 
,ıtbi yanan avuçları içine bırakı- lun&t .arlra~dan tatmll! ~,,. b.. h11r ~rkı: (Daha l(ÜD eoasuııd:ın) Girip çıkanlar, telefon edenler 
yordu. Y11dızlı bir ıeccde ,c6riin. dan ~dmbire dönMl. Titıonun 4 - 1sbak Varıuı ~abur ~rkı. hep başka şeylerden bahsediyor. 
miyen bir maceraya doğru Herle. gö.det'ı ~"~.ce ~ykea tah. (Ş.ı gümiif ırmafruı hazin 11kış1J lardı. 
Yor.lat'4ı. ta bacaklı tuccann sat'Tlakta oL .,, ı• .• ·k . •\' ·ın•nhıuk Matanyo bir aralık başını kal. 

d ğ 1t . :tık be eh. - 'L. llan .. ··-· \11"4 ... 1 • ' c ..... Sahraırın vüsati, en dolam- u u uç yazı ın .&~ - taııre ,·11r). ı Okuye.ı: Semabet dırdı; yanındaki odada çalışan 
haçlı dar labirentlerden daha ziya dığt :ramanlarda oh1u~u ııbı pml U•ı~m1e,.. ı Raif Bey Kürdi daktiloeuna seslendi: 
de içinden c;•ılmu bir manzara pud parrl&lJordu. ıııucdkir ~rkı: (ReDM• ruhı.arın• - Sinvorita• ... 
ıraeder. - öhnele hazır mısın? ı,1,11zer). 2 Kurdihhicaı· - Buyurunuz ainyor ... 

Gecenin karanlığı içinden sü. - Evet... ı..;r şarkJ: (.Sqe ıle Meçl'D ömrü- - Benitto bugün de tdefon 
ziılüp çrkan bir askeri devriye - Benimk mi? ıııul. 3 lliweu Şeıt Kıırdılihi· etmedi. Dün ben bulunmadıgım 
önlerinde dura OMıll• elda- -61aiale... cazkiir prltı: <Gün kıı uştu unııı sırada aradı mı? 
ça temi· bir franmzca De: - Dedlal mi? ıriiJ!lsotu3-or). 4 - Kürdillhıcauiı 1 - Hayır, sinyor ... 

- Kendinize dikkat ediniz.. j - Derhal... tonp. 2CU9: Temsıt. 2J.1it: Mthilı - Tuhaf fCY··· Dün de bucün 
BiTaz sonra buradan Garbi Afri. - Peki ! Şu halde sana ölüm. ı Kadyo orlteırtTası Ser: Hasan de aramuı li&ımdı ! ... 
ile •prni pçecck, ~ •k de he. lmn en ıaelini, en çıı,mca he. Ferit Alnar). t F. Sehubert: 'U· Daktilo da, llatanyo da i\leri. 
men yolun yambqmduıruz. iten yecan verenini teklif edeceğim. ,crtür Re Matör. 2 Reıneuu · ne koyuldular. 
llinizi koruma.mı ic:Ueder, çünkü Biru ıonra buradan raylann Ü- ~otU: Balet !miti. 3 F. M.endels- Aradan üç be§ dakika ceçme • 
bu 1euiıik içinde ..teri lllıp zerinden GerW Afrika ekıpresi sohn: 8arıhola) : Dördilncn senfo· mitti ki telefon çaldı: 
veren hiç bir cihaz yoktur, Duy. geçecek, bugünlerden ve günler. ni J,a Majör. 22.00: llemlekel saoı - Allo ... Matanyo ... Evet ... 
maz, ebpres u.erinizden ıeçiD.. daberi seyreden. köriik&-ün-c aayrı, Ajıınıı haberler1; ziraııt e.'I· - • • • • • 
uye bdar me~ ha. rayların üserinde uçan. giden: hanı TahvUAt, Kambiyo Nu- - Benitto mu? Ne diyorsu. 
bel' aJm&aınas. nerelerden ~. neleri çiK. ini "fiOrsası {FlyatJ. '12-20. 118alk -'!Jile saman •• 

- T~r ederim.. nediiini billlliyea ~ ka~dır. (Rachınaninoff: Piyano konserto- - • · · · · 
Diye Tito cevap •erdi. Malrini8der elleri frenlerde uyur. su - Pi.) 23.00: Mt\zik (Cazband · - Habeş hançeri mi dediniı? 
- Bir~· delil·· 'Madama AL Jar •e tren gece ye .güadüz düz Pi.) 23.25/23.311: Yarınki proRrDnı Kim vurmu, ... Romada bir tek 

lah rahatbkl&T •enin.. bir bat iizeriade uçar ciMr- Habefli .ar. O da .Mikaeıdir. Ad. 
Ve dnriye brboJdu. _ Kendini trenin altına atıp 1 :::-f reaiai biliyorsunuz, hemen &idin 
o gece Tito Kokaini her za. çiğnetındr mi ntiyo ... un? Askerlik ışt!!.!......J .e tutun ... 

'.'M:'icinden daha ıüzel ve fimdL - Eftt... - · · · · · kada bi -e:ı;· -ı..."'IA t - Hiç askerlik etmenılt ceıalı, - Mektup mu?... Bana ba ... 
re r HCtm~-.ı ,_....e fL - Fa.kat Tito, sen hakiki bir ('ezasız 3lf - 334 dahil islAm Pİ. Al .... , On b h t..1- bul--' van arzu ö "•tü. B ... '1 • ça...... u er aıvıı: -..L 

r 1 rm... U tue •- ınaan &fbi konupıadıfırun, söz. )nde e.rlerile, hiç askerlik etmemiş ' 
rellik onu tahrik edeceiine bii. lerinde i>ir roman kahramanı be. cezalı, c-ezasız 316 335 dahil det- muz.··· 
·...Uk bir keder vermifti. Oııun yecanı oldqunun farkında deği1 ,.0 -•·· (Hava) sınıfına m•nsu.p •nıt - .N. :_; ' 1 ' G ı· ıon it i 1mak · .: faL-~ bu .. auu .. ... - aau o ur . .. . e ıyorum ... 

1 ı o 11 .... yor, ~ miıin? Fazla beyecanlıam.. ıı kert• sevkedllec-eklrrinıll'n ht'ml'n Hemen geliyorum. 
g&ızetnıin tuclenerek deqm et. - Evet! Fartı heyecan. sar. şuh<'H' ınürncnallnrı. Eli .. babaamm ağzından Be. 
ti,lini ıörüıace, tahdbatın tamam botluk, bunlar bize akıbetimizi 
olmaaı ve 'kadının kendisin-c kal- uzatan, itiyamaıı klfi gelmediğı 
mur için d&ba pek çok zaman .saman bid iten bir kuYYet, bir 
~klemeei icaıbettiiini takdir e.. vaıtadır. Afrilwıtn sıcak ceceai, 
dı) ordu. X.C.aln lııaMliaini çirkin · _ ... _u 
cörüyor. Kokain kendisini ihtL senın yumu~. Mai._. 

hanuiyet beni rMitbit bW beye. 
var biMediyocdaı. .Fakat ~ de caaa .arttkleyor ve teain ümitsiz. 
ı.e.a gitmiyecek, snilmiyec~lc ka. 1ijin '9na itmek lc:in IC'aT ku•
dar pr1tin. ihtiyar delildi.. De.. vctini ftriyor. Dütün bir kere, bu 
mek 'ld Tito 1ım - olmak an. 

. . . . ....... -· ... . . ........... . . ······· ... .. 
.. . . . . ~ ... - -·· ......... _.ı .. 

;.·-.c malik olamıyacak. bu arı:u. namütenahi raylar &erine yatıp, 
•vna •n.-niyecekti.. yanaklanmızı çelik hatlann üze. Baş ---r-- rine •ennek, biribirimize eoku. ' 

Son f •• larak, kot-kudan titrediliınizi IOD 

Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
~i cüıı K.okaiıı, ineüU kon. defa hieee&~k &ı&tnü beklemek 

~cıslutuu da.et .Imamut idi, ne ıtbıt-1.. 
Plrttmbe &\inU için cümrildcır 

BQvQ"' ~abıta ~omanı -
S·inek Beyi 

._ _____________ Ut_ .... 

Bir an için Totolitombo yan.. ' Yat sulann Urıerinde kaym8'a 
l~ ayrıldı. Hemi merakla baflAmıttı bıle 
aeneıyl &f.!Ldılar Fab.t onun Daha bentız ,ebrin ıpklarml 
plmedJltnt g&-bce beklemeğe 

1 
gördftkleri bır sırada uakta 

ıaeebur kaldılar .. Bir çeyrek aa. , birdett m8th1' btr alev parladı .• 
1.t IOm a sadık uşak beyaz di3- Sanki ~h.•r rlf'fller ~de .kal. 
lertni ra.tererek meydana .;ık. mlŞtt. 
ti. - Bu nedır 7 

- e ) a.JJ!-m Totl ! Diye Kriıııtin ~l·ı du. Hic: kimse 
D(ye ICrJltın sordu. ı bnT?'l cevao veı??IK'di .. P'akat ar-
~cl parmafnıı dudakları U. k'l1armda Toto"itombp'nun vah 

..-ıae kovdu Ye kaim bir sesle: şf l'ÖZlenndP vanan bir qık bt 
;:::.}fay.. mUtbış !ac-ıavı 1.ok riael akflf't 
~. Batka bir şey söylemedi. tlri\"Ol"dıı 
. He, ltlrtikte ~trden çıktılar. 

CiTar a&hllde bir iskeleye yak. 
Jqb)ar .. Burada kendilerini yat 
l&nD& göt8ıt eeek olan kayık bek 
lemekte idi. hkat bu yat haki. 
irat olamıvan. thnit dolu HSelL 
lllt Jlhka, i1mi )'8rine blJQk 
lledlli IÖBtllea "Jaromir,. ilmi. 
ni ts 1 2 'rta idi. 

'lWe dadMllrtna bir dflcllk 
ırotlr& Aysa dlldtUr pmiden 
.. .._ wNt ... dairin llCl8I'& 
P•i,._ idi=.. balanuyortartı. 

nnstin vıUiemıJa bırakılmı~ 
t1lan ul&ldar. fllendilerini a.o. ye. 
re aradılar. fakat bulamadılar. 
Yaln1% Tade'niJJ vanı.u.t he. 
rinde bir u.rf duruJQl"du. Zar. 
fın Ur.erine ,u kf'linaeJer vuıJ • 
mıetJ: 

TAHKiKAT HAKIMLlmNE 
Bu mektubu dertud alt oldu. 

fu makama ~Uler. Hltfm 
1la ......... vablar ortumc1a 
•• dalıı11 •lrlmı ka~lrtl 

Nevralji, kınkhk ve bütün ainlannızı derhal 
.. tceaer. icabında rinde 3 kase almabilir.111 

~ aynı gece Kont Serim. 
!Un villlaı milthiş bir yangınla 
tae tq Uzerine kalmamacuına 
hara.o olmut ve haydutlar mu. 
tat Ur.erine imzalarım bırakmış. 
tardı: Babcedeki paJmivelerin 
biri U7.erine blçakla sapl&DDUIJ o. 
lan bir Sinek Beyi suc;lulan tak. 
1im ediyordu. 

VIII 

Sahipsiz bir aemi 
Sakinleri seyahate c:ıktıktan 

sonra Krtstin villlaı c!a kapan. 
Jllllb. Yabuz ihtiyar bahçıvan 
bek~i vazifesinJ ~rOyordu. E. 
suen villA tahkikat hlldminin 
emrfftf' bml.krlmJttı. 

& orr1a1'tiı1Ann hulundoJ!u 
demir kua birlikte li)tflrtllmilş. 
ti. Yata ftllnee hic kfnmenin 
oırw'tt'I habtti Toktu . 

M6lvö Merimans. Lizbondan 
~llllitt olan \'U tel«'l"afı almq. 
tı: 

'"SeJ•t\atipıl' 1'Adlııeeiz de • 
ftlll eitivor. Yalmllık lrederimi. 
si tahfif P-tmekte.. )fabuRI 
Roland'a blrrHtlerimisi bildir. 
menirJ rica ederiz. •• 

Mr.,ö U\ 1'1111'\t ~1 de Ro. 
madftn flU 'h 11 ltıforf a1nı$J: 

.. Anı~•,·~~ .. da muvaf _ 
fak oldunuz mu!. dlve Tacle ao.. 
ru·wnlu.. Rb-'" ..... un~e bia nl. 

nız unutmak ve BeNizce ağla. 
mak istiyoruz. ... 

Ne avukat ne de kont Seri. 
r.ol bu teJenflara cevap verme. 
mişlerdi. CUnkU Tade hic; bir 
adres bırakmamış, hiç bir yer 
göstermemişti. 

Fakat Polonvalı aeyyahm ma 
ruz kaldıiı <:ift wikut btitihl 
Şehirde bUyUk bir nefret bir hay 
ret uvanchrmJttı. 

Sinek Beyi millf bir tehlike 
haline ~iriyordu. 

Bir cok mebualar Dahilive na. 
zırmı ikaz rttiler .. Ta~yik siva. 
seti ba.r,ladı. Bu mUth~ teşkilat 
ualarmdan birini kıetmnafa 
muvaffak oldular. evi sardılar 
icerive l'irdiler. fakat adamın 
öll8UnU buldular. 

Ne tlF.erinde ne de evinde bir 
ipucu verecek mal6mat elde e. 
demediler. 

Halk bürik bir endişe ile '"Se 
limet Yddm •• mn ikıbetiırl me. 
rak ediyordu. CUnJril hiç kimae 
het!M.'11 o nce detfııttrilmiş olan 
isimflen haberdar değildl Her. 
ktıı Tade'nin vatım "Sellmet 
Yıldızı .. diye ilk ismile tanıyor. 
du. 

Ve bu k&rAT" rdttikce dlhrin. 
den daha mtithie daha ettm bir 
hidise me hiwtioi alıvordu. Ak. 
deniz ve BahrimuhlU D)Uht,elif 
iwtı1ra'ft)~lerde kateclem yflzle.ree 

IJJ:l ~00l'93_CJJ7@ 
Yazan· Kattlirc:aa K ali• 

nittonun adını duyar duymaz bü. 
tün lndak kaih: ~- Kaik lLttıü 
söylenen sözler, bu pek 'kısa sü . 
ren bir taraflı konuşma, onun 
merabnı ayaıldaDdtnnllU- Baba .. 
auıl da bemrn llilıaıdin üstii:ne 
basmıştı! .. Fakat o Benittoyu ni. 
çin öldünıüll? Zaten buna 'imkan 
yok ki... Mikad doedoCra o.ti.. 
Y•~ citmifti. Emu bu qte bL 
diainia sorguya .çdrilece«izU. Mi. 
bele au 'JCYi haber 'ftTllDŞ ol
ma.nan ıöphdenecekleriai biç 
ıiiifünemcnritti. Çink'ii o u•ce 
cielikaabnm uilıktll ltalya aa -
ılutlarıru qaqsmdan ba.U şeylt 
ilgiti dqildi. 

Kendi kendine şöyle söylendi: 
- Şimdi de ona atlından bl. 

ınlmıyacak kadar agl1' bir suç 
yükl t:yor\ar. 

Babafnnm bu kadar şeytanceı 
plantaı kurmasını, n~reden 'l'l'CT'e. 
~ athyan manasır; bir kin yü. 
zunden Mibelin şUama düşman 
tce .. ilmesini hiç de iyi karşılaya. 
mtVQrdU. 

'1atanyo çabucak odadan çı • 
karken kızma dedi ki: 

- Beni beldeme ... Belki g-cci. 
kirim. Elindeki iş bitince eve ci
denin! ... 

Halbuki Elissa da babaaiyle 
birlikte gitmeyi pek istemiıti. 
Bcnitto vurulmuştu ama, ne bal. 
de idi? Yarası ağır mıydı? Yoku 
öldü mü? 

Babasuıuı umulduiundan daha 
erken dönmüıtü. O kadar kızmıt
tı ki yerine oturamıyordu. Oda. 
da bir apgt bir yukarı dolqı. 
)"Or, her dolaımadan sonra tele. 
fona sarılarak polis, jandarma, 
batti kumandanbkla ıöriifüyor. 
katil Mikaelin tutulma11 için ne 
liuıma yapıyordu. Poliı müdil.. 
rüyle &örilfürken söylenen sözle.. 
ri Elissa büyük bir dikkatle diıt. 
lcdi: 

- Biliyordum. .. ZaR!l Dir tat
la iki kuş vurmak iıtiyorclum 
ben- Elbet. -elbet ... Bir komüniıt 
bizim için bir Habqliden daba 
korku.açtur. KendiılıW içimicdea 
bombalamak isteyenlerin kafala. 
n eziMPe1idir. Beaittonurı ölümü. 
..-........ kadıu ~o da -.zaten 61ecektf ..• Palrat bu 
oaMvar Habqlinio böylıe mey • 
dan okuyarak kurtulup gitmesi 
benim için yalnız üüııtii olur a. 
ma. ttalya kratbtı polisi için le. 
kedir unU"nn •.• Ben de bunu bek
lerim. .. Evet ... 

Eli..a oldugu yerde donup 
kalmııtı. 

Bu ne korkunç bir iki yüzlü. 
lüktü. 

Ne kendiıinde, ne de annesinde 
böyle bir ruh vardı. 

Elina ~iyle 'kendisi ara • 
srndıki bağın kökünden sanıldı. 
ğını, kopması için en kOçük bir 
bahane daha aradıtını iyice anlı. 
yordu. 

Oracıkta, hemen: 
- Bu, alçakhğın M>n derecesi. 

dir. 
Diye söylenmemek, hattl hay. 

kırmamak için kendiairri zorla 
tuttu. 

Grnç ktz daha çok duramadı. 
Yerinden kalktı: 
- Ben ıfdiyorum. Geç kalma· 

yım ... 
Dedi. 
- Bu ıece belki burada kalı. 

gemiden hiçbiri yata rutlama. 
mıştı. Acaba bir fırtınaya mı 
kurban olmus, yokllA amanaız 
dilşmanlan tarafından harap 
mı edilmişti! 

Bu kararsızlık, bu endifle için.. 
de tam bir ay $!'t'C;tİ. Nihayet bir 
sabah bütün Fransa matbuatı, 
en müthiş. en prip haberi hal. 
ka yayıyordu. 

Jaromir. yahut "Seltmet Yıl
dızı .. - çtinktl vatın iki ismini 
de ~ mtımldlndll - bule. 
mutlu. 

Var mansabı eivarmdald kil. 
çük CroLde..GapeB llmanma 
mensup balıkçılar yatm aahUe 
bir k&A: mil meufecle meçhul bir 
iklbete dotru idaıwis bir te· 
kilde .sörtlklellditiııi girmtlş1er • 
di. 

Gemide, tbıerinde kmnm bir 
"Sinek Beyi" bulmum lliyah 1tir 
bandıra T&rdL. Sanki yattft hiC 
lrimlMt yoktu.. Bl.ht:dar baEn'. 
mıtlar, lrinyal wnniıfler, hiç bir 
eevao almnam!flardı .. Ve hattl 
dalpJann teeirile •Düenen 
yat u daha kaytk)anadan 1*t
ne çarpacaktı. 

Baim;dar yata ~ ....... 
muvaffak olmQllardt. ?tte nlL 
lerf bu mtlthil macera.71 llSJle 
anlabnaktachr: 

rım .. Beklemeyin!... Ha~ 
le güle ... 

Matanyo koltuğuna 

dirseklerini masaya dayadı 
IU yumnıJdannm ..... 
kııgın qm üşbmeit 
dı. 

'Gözlerinden alev saç 
leri p:ırciaycınlu. 

o ... en nyade lröp·· 
Mikaclin hıraktıgı kısa 
tu. 

Elissa baba~ karşı 
tibiııaıedcn ~ mera) 
diyordu. 

- Yaka1aı:una 1-
u 1. •• 
~ keadi kendilioe 

du. 
Bununla heraber ejcr 

du atmaRIJ1 olayıdı ~ 
her ulde onG.n bir 
Inlt9I da Jinmclr. çüki 
poliai geçmi1 .Qevidcria 
rinde fa.şi9t rejiminin 
dugu ıünJrrde olduğu 
nrk bulunmamntı. 

Bcs gim böyle geçti. 
Gün pçtikçe de Er 

kusu gittikçe azaldı. 
Altına gün üaivenit~ 

ği uman postacı ona 
bir mektup getireli 

Eliaa bu zarfı en 
heyecan ~öste~n allll 
tanzarodaki büyük 
tevze.inin iki kuı, ona 
kit mektup yazarlar, 
yüklerlerdi. Şimdi de bet 
öyle bir şey olacaktı. 

Mektubu, sonra oku-
çantasına koyarken östfitll 
~li1i pzel bir göz attı: 
hft' 1:amanki İtalyan vat'! 
bir Frantll% pulu ve · 
(Katanzaro) dam~ası 
(Tulon) damıau vardı. 

İşte o zaman ~özleri 
açıldı. 

Yoku yanlı1 mı ıöriı 
'Daltt 

Kısa haberler -- --* Ke.radenbde bulunaıı 
JQllarının GineJ su vap 
yüzünden bır lfin ~ç ı.-al 
bulun limanımıza ıde 

• Çanakkalede ltalyan 
Kapoplno npurunu batı 
ıenedenberi Haliçte be~ 
tutulan İspanyol MagalleneJ 
iki tanır ara ında urıa,m 
ra dun sabah lspan' a~ 
etmişlır. Vapur hareket 
düduk çalarak ehrr ela 

• Be) nelmıll'I Tıca~ 

TurkıJ e ınılll komıte ı dii8 
da Tıcaret odasında topl 
Komıtenın hır senehk r 
poru okunmuş. >"!Dl id•,. 
seçimi Jap.ılnııtttr . 

• Şehrimı•ki 
miımessih \ orobiyof duo 
gıtmıştır. Türk Sovytt 
münasebetleri üztrinde 
turla teması r Japacattır 

Halkevinde kon 
Şehremini 11.UCevintleıı 

Evlnıh:dr 2 12/19119 
ıünil ıık.,ım ı ı;aat "0.30 d• 
maleddln Server tarafın49'
tan Sevıisi) adlı hır kOll 
rllecektlr. Konftnınsı 
Gö~ttriı Şubesi tanfınd•ll 
delık biT komedi ofJI 
Da1ellJeler ev idare rne 
dan tedarik edilir. 

Tlyatroıar 
sınemal 



S - VAKiT 1 BIRINCIKANUN 1939 

oyyetler Finlandiyayı! YuoosJav hü~~~.et.i .Balkan 1 Se~mayelari ~evlet t~rafındaİi verilen 
ışgale başladılar bloku teşkılım ıstıyor ıktısadı teşekküller 

~, ftO (A.A.) _ :f'ln· FinlandiYA kıtaatmm mane Belgrat, 30 (Hususi} - Hü- j devletler küçük devletlerin min. u m u m"' h t t ' d 
'"' Rei . h h 11 kumetin resmi kanaatini izhar 1 nettarhğını kazanacaktır. Fakat, 1 eye ' o p a n 1 ~etini . sıcum uru, l!"P viyatı: seli lyitlr, · ettiği muhakkak olan Ba§vekilin bu blok bir. bir büyük devletın.· 

lıfa ılAn etmiş ve ?klAr~· Helsjnkjde Fen mektebi bam. ır da:
1
nerhelm'i ordu b&IJlrn- bardım.Sll netl~sinde yrkıl~ organı (P(>litika) gazetesi bu~ün vesayetı altına girmemelidir, ve 

~~~~uğına tayJıı eyleınlştJr. tır. (Bitaraf bir Bıtlkan bloku) teş. giremez. Yugoslavya, bitaraf bir 
~ki, 30 (AtA.) _ Ftn. ALMANYA 1.fUPAHALE kili meselesine tahsis ettiği bir blok teşkiline ınemnuniyetle ta-

Ao?ıkara, 'O (A.A.) ~ Serm.~ J k sı umum müdürii Salahattin 
yelerı {iev!et tarafından verıl. C:ım ve Ziraat Bankası umum 
mek suretıle kurulan iktısadi te- mfülüı ü }{emal Zaim ve beledL 
şekkilllerjn 938 senesi bilanço. veler bankası umum müdürü sa 
larile F:ar ve zarar hesap1armı lih Vııhit. · 
tetkik etmek ü~~e 3460 nı.ım_a .- Siimer Bank için, Mitat Ye
raiı kanun mucıbınc.e 30 teşrını. net ('l'unceli), Sn.mi !c:-bay (Ur 
s~i 19.39 peıl§embe ~iinil Eaşye. fa) 1 Veli Necd t Sunlı'ha'v (Di~ 
kılın rı>'aseli altında B. M. Meo: vnrhal•ll') l\Iilkerrem ün::a] (İs 
llsinde t0Jllanm13 olan umµmı parta), Nasıılı i Bavdar (MalaL 
h~~et, adı ge~en teşe.kkUlleri!1 va). Ömer (J~aveoçri) ve divanı 

U fha radyosu. C?ovyet teca• ~TMiYECEK başmakaleıı,nd~. bitaraf bir ~~J- 1 taftardır demektedir. 
lş aıtkında tafsil!t V@r· Anutq-d!ım, 30 (A.A.) _ Ber, kan bloku teşkili etrafm~kl si- j Politikanın makalesi diploma. 

tk 
1 
devapı @diyor: Öğleye,ı lintleJ? buraya gelen haberlerdın y~si faaliyetler büy\ik Avrupa tik mahfil erde ehemmiyetle kar. 

~lnıa3 Sovyet tayyaresi, U~I anlaşılıyor ld, artık AlmanR Fın devletlerini memnun ~tmektedir. şılanmıştır. Çünkü, Yugoslavya. 
b r cenup mabaHel~riql l~di~n kenefi haline lm"~ya Balkanlar n Tıına devletleri <!· da şirrıqjye kadar bu mesele hak
lı~~ dt8lft~ etmff Ur. J'~Jçat k11.rar vemıfıtir. Birç.Qk AknC!ü.- ra@mda teşkil ~Qilecek blok ga_ye. ktnda söylenmiş ilk resmi kanaat 
. •U}lt\~ lıUkUnı ıUrJP.elt- hu Hitleritl &talin nez(ljndo ta. aint müı:~aret ~ecek bUyUk olarak telakki edilmektedir. 

Japonya ablukayı kabul etffiiyor 
~le vassutta bulunacağını zannedi-

ltaı ~ cloğru, 4 Sovyet tay yorlar: Fakat Almanya Rusyaya bılançolarr hakkmdakı umumı mulıasebat reısi Seyfi Uran. 
te~~ elsink.1 üzerinde uçma. karşı taahhiltlerinde fazla ileri 
~ to bbua etmişse de tayyare gitmiş olduğwıdan böyle bir miL 

murakabe heyeti raporlarına ıt. Ziraat Ban1·ası icin; Sırrı Day 
tıla kesbetmi§ ve. bilfı!'"olarile (Trabzon), Hı:ımza .Arkarı fAf
raporlarm muhtelıf talı komis. yon). Suat Sermin (Rize). Talı 
vonl~rda tetkikini tasvip ederek sin C~kan Kastamonu), ~i:ııa : 
14 kanunuevvel 939 da tonlan - si Devrin (Zon~ldak) Abidin 
mak il.zere içtimaa nihayet ver. Binkaya ve Emlak Ba~kası u. 

ta Pları Sovyet tayyarele dahalede bulunamıyacak vaziyete 
~tı.~d eylemiştir. düşmü§tür. 

Tokyo, 30 (A.A.) - D.N.B. , vettar mahafilde bevan olundu. 
İngiltere büyük elçisi Craigte ğuna nazaran, eğer İngiltere ve 
Japon hariciye nazırı Nomura. Fransa Alman ihracatına karşı 
yı bugün ziyaret ederek Alman da. şiddetli abluka tatbikini pro. 
ihracat mallarına 1ngfltere tn- testo eden Japon notasına men. 
rafından konulan ablokayı fi cevap verirlerse Japon hUkO.. 
protesto eden 24 Teşrinisani meti Paris ve Londraya mukabil 
tarihli Japon protestosuna 1n- tedbirler alacag1nı bildirecek _ 

ltı:ıeıı: tarafında, topçu ateşi Kopenha&', 30 ( A.A.) - Kas. 
~lbo tedir. trup tayyare meyda.nmda bulu. 
bo~g üzerine atılan yan- nan ticaret tayyarelerine mensup 

ııı,,t balarından üç yangın bütün İsveçliler askeri vazifeleri
~qct~r. ni işgal etmek üzere Stokholma 

mi!1tir. nmm mildiirii Cevdet. 
.İstihbaratımıza göre tali ko • Ziraat işletmeleri ktırumu frin 

mısvonlara ayrılan azalar şun • Fikri Atlı (Giresun). Rahmi Kö 
lardtr: ken (İzmir), Tevfik Tannan bat t ınıntakalarında tele. çağnlrmşlardır. 

baları kesilmiştir. Hudu· Amsterdam, 30 (A.A.) - Fin-
-ı.11 ~ı noktaları Sovyet kı landiyaya kar~r yapılan taarruz. 

o;iliz hükumetinin cevabını tev tir. . 
di eylemiştir. Londra, 80 ( A.A.) - Avam 

Eti Bank için Faik Bavsal (Seyhan). Yasar örev (Mani _ 
(Kayseri), Ali Rıza Türel (Kon. sa), ~cfik Özdemir (Siirt) Nu. 
ya), Feridun Fikri (Bingöl), Ga ri Pazarbaşı (Gaziantep)' Ke. 

rafından işgal edilmiş- dan çok ziyade ~fret ve infiale 
~~le· düşen Hollanda halkı komünist 

!ngııtere bUyUk elçisi, ablo- kamarasında hariciye milste.şa. 
kanın sebeplerine karşı Japon- n Butıer de bevenatta buluna • 
yanın anlayış göstermesini ri. rak, bilhassa Akdenizde lngi • 
ca etmiştir. !iz !talyan münasebetlerinin dos 

lio Gültekin (Konya) ile iş Ban maJettin Kamu (Rize). ' 

!it 10kt civarında. Malmu gazetesi olan Volksdagblagd ö. 
ar ~· llleydanına atılan bom nünde şiddetli nümayişler yapa
lııe ~llalarm 400 metre ya rak idarehanenin camlarım ktr. 
ır, ö Uşmuştilr. Hasar çok mıştır. 

Fakat Nomura, Japonyanın tane oldwuğunu ve. bueiinkü vazL 
!ngiliz ablokasını tasvip ede- yete ragmen İngıltereni!l .ttaı • 
miyeceğJni çünkü evvelce pro- van meşru menfaatlennın bu 
testoda da tasrih edtldiği uze- harpt_?n m~mkiln olduğu kadar 
re hayati Japon menfaatleri- ~ mute~sır ~lmasma çalışaca. 

Avustralya kıtaları ı ın~ihz askerlerine 
Yeni senenin ilk ayında 

A vrupaya gelecek 
İki balye cigara 

gönderdik lııı ıu veya yaralı yoktur Gazete bugün Finlandiyayı 
t
0

;
1
ndtya tayyare mUda· tahrikle ittiham eden bir başlık 

Orll1Uar1, 2 Sovyet tayyııresi ile intişar etmişti. Londra, 30 ( A . .A.) - Avus. 
tralya kuvvetlerinin Avrupa 
harbine iştirak edip etmiyecek. 
!eri hakkında B. Attle tarafın -
dan sorulan bir suale cevap ve. 
ren B. Cem berlayn, Avustralya 
Başvekilinin Avustralyada teş • 
kil edilmiş olan fırkaların talim. 
lerfni ikmal eder etmez 1940 se. 
nesinin ilk ayma doğru ~önde • 
rileceklet;'ini bevan etmiFtir. 

Londra, 30 (A.A.) - Res. 
men blldlrlldlğlne göre, Tur~ 
kiye İngiliz kıtaa tına tevzi 
edilnıel• Uzere iki balya sigara 
göndermiştir. Bu, bir mllU he. 
diye olarak te!A.kkl edlleblllr. 
ÇUnkU TUrkiyede tutun devlet 
inhisarındadır. 

a411 ş~ttir. ÇEMBERLA YN'lN nJn tehlikeye dUştUS-UnU açık. gını b.il.dırmistir. . 
ile dıgına göre, Sovyetler BEYANATI 
ectı asker çıkarmak niye Londra 30 (AA.) - Avam ka.. 

~lııı r. marasmda beyanatta bulunan 

ca boyan etmiştir. ln~~ız - ~taır~n z.n~telıt e. 
Londra, 30 (A.A.) - Reuter konomı komıt~ı~~n ıkı meml~. 

tngUtere hUkO.metince blldiri· ketA arasmdakı m~na~~atta. bır 
u or ki Alınan malı naklede- salah hus~Ie getirecegı Unut e. lltıdlya radyosu halkı Başvekil Çemberlayn, Finlandi

llıatesnasında sokaklara çık ya ve Sovyet hükil.metleri arasm
taı a 'Ve mekteplerde bulu- daki ihtiJaftan bahsederek şu be. 

Y ' dilmektedır. 
cek olan ttcaret vapurlarını bi- Amsterdam, 30 ( A.A.) _ Ut.. 
tarafların harp ge;10ııeri rcfa- rechtsch Aag-blad oazetesinfn 
kati~de sevketmesı, bu malla. yazdığına göre. HoJanda hUka. 
rı mus:ıdere hususunda !ngll· meti 3 kanunuevvelden föbaren 
ter~nin verı iş olduğu kararı ticaret gemilerini Holanda. harp 
değiştiremez. . gemilerinin refakatinde vesket-

llı4lt ebcyt ovlerine gönder. yanatta bulunmuştur. 
lııı 6 davet etmektedir. Finlandiya hükumetinin bu me
e~1 andiya radyosu Reisin· selenin bidayetindenberi takip 
~il lltnuml vaziyet hakkın etmiş olduğu hattı . hareketin 

Başvekil, ilave etmiştir: 

Sigaraları askerlere tevzte 
memuı· direktör demiştirki; 

Bu sigaraları askerimiz ikl 
memleket arasında mevcut sa 
mimf arkadaşhğın bir nişanesi 
olarak kabul edeceklerdir. 

~aı1ctllaltımatı vermelttedlr: tahrikamiz her türlü mahiyetten 
u~lt tamamile sakindir ve daima uzak kalmıştır. Biliyor. 
~t~cı~Ulı!ığrnı muhafaaz et- sunuz ki, Finlandiya hükumeti 
'1ııı:ı. r. Hava çok güzeldir tarafından siyasi münasebatm in. 
~tıır ada bir tek bulut dahı kıtamdan az evvel Mae.kovaya 
~Uk · 1Ca.dınlar ve çocuklar. verilmiş olan nota t.amamiyle u. 

>1: lıtr disiplinle, şehri tah yuşturucu bir mahiyette idi. B. 
~lııa ı·kezleri önUnde top· Molotofun radyo ile neşrettiği 
~ l ve tahliye otobUsle nutkundan birkaç saat sonra Sov
~~llblnnıektedlr. Otobüsler. yet orduları Finlandiya arazisini 
k ~ harekete başlamış, bU· istilaya ba§ladılar. Tayyareler 
~ tnerkeztnin tahliyesi Helıinkinin ve diğer mühim bası 

8t0~~!nda bttlrilebllecekttr. merkezlerin bombardıman edildi-
t~ı'"''Olm, 30 ( A.A.) - Bura. ği haberleri de geldi. Bu bombar. 
~den .haberlere göre, Sovyet d;manlann bir çoğunda insan za.. 
ı ~ cıvarında Torljoki kasa- vıatr da oldu. 
r~141 "Yetıer tarafından bom Bir kü~ilk millete kafJI teftc-
lf e~ian edilmiştir. cüh edil iş olan bu taarruz fnRiL 

e nki, SO (A.A.) - Gaze- tere krallrk hük6metince büyük 
~e ~7len haberlere göre, Ka. bir teessüfle karşılanır. Bunun 
laaı ır çok noktadan So~ .. netic~i meydandadır.Yeniden bir 
lıeıbf~lamıştır. Öğleye d~- çok anplar, ıstıraplar ve bir· 
tt stallki üzerinde yen.iden çok tahribat karşısmda ~alacağız. 
~ yYarelerl gözUkmüş • 

tft:a. 3o < A.A.) - Reuıer Herekedeki fren 
~~~~ Iielsinkiden bildirili • kaz ası 
ın 111ki~~ düşen Rus bomba. 
sı~sırıle bir kaç evde yan 
\·~ U IŞtır. Bir kaç sivil öl. 
~ ç beş kişi yaralanmış. 

~~. \.'e çocuklar ta.m bir 1n 
~~çlll.de tabliye edilmiştir. 

~ era.anı. 30 ( A.A.) - Ho. 
~~li \~telerinin Helsinkide • 
\>e V ırlerine nazaran Terijs 
~~t 

8 
anımelsan limanlarının 

ıı:at ahu batarvalan ve filo. 
~~}'iıı!lıdan bombardımanı sa. 
. ~atsaat 7 de başlamış ve 
~ te Finlandiva şimalin. 

~ ııtaniki :varını adası taar. 
eı. . lnırstrr 
ıı~ııı~., - . 
"oO\) • ., 30 ( .4.A.) - Helsin-
' l>Ql:l'ı.~ tayyareleri tarafın . 
~aat ı ardıman edilmiştir. 

billı.~,45 te denizden gelen 
lııtılı &.rdnnan ta vvaresi şeh 
lıııe ~lif mrntakalarmı ve 
bat-cı belediye hastanasinj 

t·btı ~nıan etmiştir. Miiteı:> ki 
~e h "'Yareler Rusya istika
.~'\) .ı:reket etmislerdir. 
h~~lYA MUTBUAT 
~t'lc· SlJNUN TEBLIGI 

bıı ıye nezareti matbuat bil. 
~~bıi!kşaın radyo ile bir res. 
% ~' neşretmiştir: 
. i~de, Sovyet kıtalarınm 
ı~~ler~ edilmeksizin hududu 
~i~ı1• nıuhtelif noktalarda 
,~e t. el'i fakat pilskilrtfildük. 
~! lt adoga gölünün şimalin. 
~Qi~ tankmın tahrip edildi. 

~illlt· ektedir. 
ıı. 1 pir kaç tavvare ta 

~'-?'da U(Q-a.nıliJ, kadm ve ÇO
lt~Ullıle dahil olmak üzere ba. 
~"1ı&'ô r olmuştur. 
~~l~r adasında müteaddit 
~~ar 111araıanm1~lır. ~I?' e.er muhtelif Mktıılı:ır 
~ " 011arma taarruz et . l 1ta1~e bu taamıztar neti • 

~ttı ?Şttr. 
~ıa sahilin muhtelif nok 

rdıman etmiştir •• ı. 

Diln sabah Herekede büyilk 
bir tren kazası olmuştur. 

Ankaradan İstanbula gelen 
yolcu treni sabahleyin saat 5,15 
te Hereke istasyonuna &:"elmirı 
ve bura.da deniz kenarmdaki 
:nakasa geçerek ilerlemeğe baş
lamıştır. 

Bu sırada alaca karanlık için. 
de müthiş bir <;arpışma olmuş
tur. Ankara treni hat üzerinde 
duran bir marşandizin va~onla.. 
rma btitiln hızıyla (arpmış ve 
lokomotifle marşandiz vagonla
n bir an içinde biribirine gir. 
mistir. 

Resmimizde de görillece~ veç 
hile kazanın tesiri çok korkunç 
olmuştur. Marşandizin 4-5 va. 
rronu hattın dışına fırlaml§, bir 
kaçı lokomotifin üzerine çık. 
mış, bir kısım vagonlar da ta. 
mamen parGalanmıştır. 

Ancak J!"il.zel bJr tesadüf neti. 
cesl bu va~onlarda hmcahrnç 
dolu bulunan bir ~k insanların 
Bilecikte boşalmIEJ bulunması 
mUsademenin bUyUk bir facia 
~eklinJ almasını önlemiş, va.l.nız 
ııa?"Randizin arka krsmmdaki va. 
<?onlarda vazife gören bir bi~!
re nrdöfren bu kazanın yega
ne kurbanı olmuştur. 

Gardöfren carnr~ad&D aldığı 
varalardan ölmüştür. 

Müsademe neticesi hat bir 
müddet kanan.mış. büyük bir 
hevecan ~er.tren Ankara treni 
volcul&n aktarma suretlle ve 
4'aatlerce teahhttrle tstanbula 
~elP.bffmMerdir. 

Muhtelif yerlerden gönderilen 
•rardrm kuvvetıeri hattı temizle. 
-ııekle meşıa-ı1Mfirler. 

--0--

DU~H~e -..elzele 
l:zmir. 30 ( A.A.) - Dün saat 

13.10 da Dikilide 4 saniye ıUren 
yeni bir zelzele olmuıtur. Hasar 
yoktur. 

Tokyo, 30 (A.A.) - Salihı.. meğe karar vermiştir. 

Molotofun Fin - Sovyet 
ihtilafı hakkındaki nutku 

"Avustra!nanm müşterek da. 
va icin bütün gayretini sarfet. 
mesini takdir etmek hususunda 
Avam Kamarası benimle bera.. 
ber'dir.,, 

-0--

Bankalar baremine da
hil mües .. eseler tekaüt 

sandığı 
MA>skova, 30 (A.A..) - Tass 

ajansı bildiriyor: 
Sovyetler birliği halk kcmiser. 

leri meclisi reisi ve hariciye halk 
komiseri B. Molotof 29 teırinisa. 
ni gece yarısı radyoda aşağıda.kj 
nutku söylemi§ tir: 

Sovyetler birliği vatandaşları, 
Bugü.ricü Finlandiya hükume. 

tinin memleketimize karşı takip 
ettiği hasmane siyaset devletin 
harici emniyetini korumak için a. 
cil tedbirler aJmağa bizi mecbur 
.etmektedir. Biliyoruz ki bu son 
iki ay zarfında Sovyet hilkfuneti 
Finlandiya hilldlmetiyle milzake
relerde bulunmak hususunda sa. 
burlu davranmıştır. Bu müzake
reler, hali hazırın endişe verici 
beynelmilel vaziyeti içinde, Sov. 
yet Rusyanın, memleket emniye. 
tini ve hususile Lcningradın cm. 
niyetini temin etmek üz.ere asga. 
ri derecede zaruri telakki ettiği 
teklifler üzerinde cereyan etmiş
tir. Bu müzakerelerde, Finlandi. 
ya hükfuneti memleketimize kar. 
~ı uzlaşmaz ve hasıı:ıane bir ta vır 
almıstır. Hali hazırdaki Finlan. 
diya.rit:ali, dostane bir surette an. 
la§ma zemini araştıracakları yer. 
de, Sovyetlcr ittihadına karşı bcs. 
lcnen kin amili ecnebi emperya
listlere hoş görünmek i~in başka 
bir yol takip ettiler. Yaptığımız 
bütün müsaadelrarlıklara rağmen 
mü.ıakcrat hiç bK neticeye var
madı, b-.ınun tesirleri işte şimdi 

landiya bilktlmeti, Sovyetler bir. 
!iği ile normal münasebetler mu. 
hafaza etmek arzuswıda değildir. 
Memleketimiz hcı.!:kmda basına -
ne bir vaziyet muhafuuzna de -
vam etmekte ve memleketlerimiz 
arasında münakit bulunan ademi 
tecavüz paktı hükümlerini nazarı 
dikkate almıyarak, şanlı Lenin. 
gradımızı askeri tehdit .altında 
tutmak arzusundadır. Böyle bir 
hükGmetten ve onun şuursuz as
ker sınıfından şimdi ancak yeni 
tahrik hareketleri beklenilebilir. 

Diğer taraf tan A vmıtral:va 
teşrit meclisinin muhalifler ta. 
rafından Avnıpava müseJJah A
vustralya kuvvetleri sevkinin 
takbih edilmesini 28 reye karşı 
33 rey ile reddetmiş olduğu ha. 
ber ve: :ımektcdir. 

Londrada iki infili.k 
oldu 

Londrcı, 'O ( A.A.) - Dün ge. 
ce Soutlıam:pton'da merkez ia. 
tasyonu ile halk kütüphanesi a. 
rasmda esrarengiz iki infilak vu_ 
kua ~elmişilr. Civardaki evlerin 
camları kırılmış ve halk arasrn. 
da panik çıkmıştır. Maamafih. 
nüfusça zayiat yoktur. Hükil _ 
met memurları, bu infilakların 
İrlanda tethişçileri tarafından 
tertip edilmiş olduğu mütalea. 
smdadırlar. 

Ankara, 30 (Hususi) - Ba:ı. 
kalar baremine dahil mlleS$' _ 
selerde tatbik edllecek tc.-i"• 
Utltik usulilne dair bir niza .: 
name ha:r:ırlanma~t,adır. 

Bu müesseseler mUşterd 
bir tekaUt sandığı kuracaklar
dır. Sandık yılbaşında faalJye. 
te geçecektir. 

İzmir Ticaret Oduı 
heyeti Ankarada 

Ankara, 30 (Huıuıi) - !'?mir 
ticaret odası reisi BaJcıoğlu ile 
umumi k~tibinden mürekkep bir 
heyet İzmirden geldi. Ticaret iş. 
Jcri hakkında vekaletle temas
larda bulunacaklardır. 

görülüyor. . 
Son günlerde, Sovyet - Fın. 

landiya hududunda, Finlandiya 
asker sınıfı isyaaı ettirici tahrika. 
ta başlamış, bu tahrikatı Le
ningrad civarındaki kıtalar~z~ 
top ateşi açacak derecede ılen 
götürmüştür. Bu ateşler, kızı~ 
efradımız araaında vahim zayiata 
sebebiyet vermiştir. Hükumeti. 
mizin bu tahrikatrn tekerrürüne 
mani olmak için Finlandiya hü
kOmetine pratik tekliflerde bu. 
lwıma.k suretiyle yaptığı: tcşeb. 
büsler eadece müzaharet görme. 
mekle kalmamış b'elki, Finlandiya 
ricali mahafiliınin hasmane siya. 
setiyle yeniden karşılaşmıştır. 
Sovyet hük6metinin dünkü nota
sından da öğrendiğiniz üzere, 
Finlandiya zimamdarları teklifle. 
riınize hasmane bir red cevabı ile, 
vakıaların kilstahç-a inkarı ile, 
maruz kaldığıma zayiata karşı 
taktndıklan müstehzi tavır ile ve 
Leningradı kıtalannın tehdidi 
altında tutmağa devam hususun· 
daki aşikir arzu ile cevap ver. 
mişlerdir. 

BütUn bunlar, kat'i surette 
göstermektedir ki, emperyalist. 
lerle olan Sovyet aleyhtan rabı.. 
talar engeli içinde, lWi ha.zır Fin. 

işte bu sebepledir ki, Sovyet 
hükQmeti, Sovyetler birliği ile 
Finlandiya arasında aktedilmiş o. 
lup, Finlandiya hiikfuneti tara. 
fm<lan gayri mesul bir tarz. 
da ihlal edilıniş bulunan 

ademi tecavüz paktı mu-
cibince girdiği taahhütlerle 
kendisini bademP. bert addet. 
tlğinl dün beyan etmek mec· 
buriyetinde kalmıştır. 

Finlandiya krtalarrnın Sov
yet - Finlandiya hududunda, 
Sovyet kıtalarrna karşı yap
tıkları yeni taarruzlardan do 
layı, hUkQmet, şimdi yeni ka. 
rarlar ittihaz etmek zaruretini 
uuyuyor. HUklimet, mesuliyeU 
tamamen Finlandiya bUkilme· 
tine ait olan bu vaziyete bun
dan daha ·fazla müsamaha gös
teremez. Sovyet hUkumetl, Fin 
landiya hUkii.metile badema 
normal vaziyetler idame eyle
miyeceğl kaanatine varmış ve 
bu sebeple Finlandiyadaki sL 
yas! ve lktısadf mUmessillerlni 
derhal geri Çağırmayı zaruri 
görmllştllr. HUkftmet, ayol za· 
manda Kızılordu ve bahriye 
başkumandanlığına, her ihti
male karşı hazır bulunmak ve 
lt~lnla ndlya asker sınıfı tara
rından yapılacak her tUrlll ye. 
nl taarruz hareketini derhal 
tenktı etmek üzere emlr ver
miştir. 

Daradye hUkOme!in 
beyannames·m okundu 
Pı:ıris, 30 (Hususi) - Mebusan 

meclisinde Daladyiye bükümetin 
beyrnnameslıi okumuştur. Daladi 
ye müttefik tayyarelerinin daima 
düşmanı majllılp ettiğini, donanma 
nın denizlere hakim bulunduğunu 
<ıöyliyerek barışı kurtarmak için 
gayret s:ırfcden Ruzvelt ile Papa 
ve Musaliniyi hararetle anmış, ko 
münı~I parfüi aleyhinde sert lisan 
kullanmıştır. 

Başvekil mliteakiben tam sal4hi 
ler kanununu meclise vermiş, ka 
nun 175 reye karşı 318 reyle kabul 
edilmiştir. 

-0---

Posta idaresİ·memur 
alıyor 

Ankara, 80 (Hususi) - Adlt 
evrakın posta ile tebligat ya. 
prlmasrnı temin maksadile 
posta idaresi murakip, memur 
ve mUvezzl olmak Uzere Uç sı
nıf memur almaktadır. 

Bunlardan 76 muraklp şeh· 
rlmlzde açılmış olan bir kursa 
tA.bl tutulmaktadır. Kursun 
hitamında vHA.yetıerdc tebllğa
tın sureti icrasını nizamname 
ve talimatın hUkümlerinl taki· 
be memur olacaklardır. Halen 
adllye kadrosunda mUbe.şirllk 
yapanlardan arzu edenlerin 
sicilleri tetkik edilerek ehil· 
yetlert aablt olanı ar m Uvezzl 
olarak tayin edilmektedir. 

Numan 
Menemencioğ u 

Hitler 
(Baş tarafı 1 inci.de) 

ondan ilerisinde tasarruf hakkı 
olmamalıdır; şu halde Alman 
tayyareleri mesela bitaraf mem. 
leket olan HoUandamn üzerinden 
havanm yüksek tabakalanndan 
geçerek Britmıya adalanna aidip 
bombardllnlln edebilir. 

Alman devlet reisi, Hollanda 
toprnklarınr istila edn·ek bu mem
leketin sahillerinde lngiltereye 
karşı deniz ve hava üsleri teıiı 
ehıKk, bura.ludan taarruzlarda 
bulunmak planını takip ediyordu. 
Alman erkanıhar

0

•iyesinin, büyiik 
genernl'erinin muhalefeti yÜ:ıÜn
den bu planın tatbikinden vazp. 
çildi. Bı:ındıuı sonra lngiltereyc 
karşı şiddetli ma::rn bı:rbme giri. 
şildi. 

Hitlerin havalnra hakimiyet 
bahsine dair olan düşünceleri 
gösteriyor ki nwyn harbi ile be. 
raber Hollanclanın üzerinden ha. 
vanın yüluek mmtakalarmdan 
tayyarelerini geçirerek Britanyn 

(Baş taraft 1 ıncide) ' a.t!alnnna tanıı:-uz etmek planmm 
ye tarzı, krediler, Türk mtidafaa- tatbiki im.kanlannı ara,hnnakta_ 
st istikrazı ... İlah gibi ticaret ve dır. 
mali meseleJerdir. HitJerin bitaraf memleketlere 

Dün neşredilen nazırlar mec. ait hava hakimiyetini bu yolda 
lisi emirnamesi bu meselelere bir tanımnmak yoluna girmesi lnciJ 
tane daha katmaktadır: tere i~irı mühim bir tehdit olma. 

Filhakika malum olduğu tize. makta beraber küçük memleket 
re Tilrk - Alman ticareti cok e- fare k~r:şı korkunç bir tazyik ıila 
hemmiyetJi idi ve müttefikler ta. hı olarak kullanılabilir. Mesel~ 
rafmd3.n Almanyaya karşı alınan Almanyanın nşın mahiyette iktı 
mukab:Iei bilmisil tedbirlerinin sadi talaplerine karşı boyun eğ 
yapacağı menfi tesiri telafi etmek mek istemiyen Romanyayı büyülı 
üure Türkiyenin yeni rnahreçler tayyare filolan ile Macaristan ü 
bulması icap etmekteydi- Buna zerinden aşarak tehdit edebilir. 
binaen Türk heyeti Türk ihra. Acaba !>ütün bitaraf memleket· 
catmdan bazılannm İngiltereye ler bey-nelm.ilel hukuk kaideleri. 
ne nisbette yapılal::ileceğini de n;n açıktan açığa ihlali kal'lı&ındıı 
t-eshit edecektir. fn,.,.iltere hül:u· saı 't kaJ .. cal:lar mıdır? Yclna bı· 
meti-h Almanyava kı.>rşı alınan kaH~Icrb u't"Tta i1•n e~ilip git 
ted'.Jirbrle Türk t:caretine i..,di- mesinden b;r ['Ün k~ndilerinin d< 
rllen darbeyi tahfif için mUm.kün zarar göreceklerini düşünerek 
veya muhal her şeyi yapacağı ka. müşterek bir harekete geçecekler 
yrtta.n müııtağni bulumnaktadır. midirt ASIM US 



G -YAKIT 1 BtRlNCIKA.NUN 1939 

Mıntıka kupası 
maçları başlıyor 

Bu seneki lik maçlarına işti. 
rak eden Akınspor, Halıcıoğlu, 
Feriköy, İstiklal, Rumelihisar, 
Arnavutköy ve Yenişehir klüp. 
!eri arasında bir devreli bir lik 
müsabakası tertip edilm~tir. 

Bu maçların bütün işlerine 
müsabakalara iştirak eden klüp 
!erden seçilen üç kişilik bir he. 
yet bakacaktır. Her pazar gü
nü iki müsabaka yapılacak ve 
bu maçlar Bakırköy sahasında 
olacaktır. Karşılaşmalara iki 
hafta iştirak etmiyen klüpler 
likten çıkarılacaktı r. 

FİKSTÜR: 
S Ktinımuevvcl 939 
Akın - Arnavutköy 
Halıcıoğlu - Rurnelihisar 
10 Kanunuevvel 
! stiklal - Feriköy 
Rumelihisar - Doğu 
17 Kdnunuevtıcl 
tstiklal - Akın 
Hahcıoğlu - Feriköy 
'H Kanunuevvel 
tstiklal - Arnavutköy 
Fer1köy - Doğu 
31 Kumrnuevvcl 
Halıcıoı?lu - Akın 
Rumelihisar - Feriköy 
7 Ktinunusani 9 ı,o 
Halıcıo~lu - Arnavutköv 
Akın - Doğu 
1.} Kıhıwmsani 
Halıcıoi!lu - !stiklal 
Rumclihisar - Akın 
21 Kcinımusani 
Arnavutköy - Doğu 
Feriköy - Akın 
28 Kônuııusani 
!stiklal - Doğu 
Rumelihisar - Arnavutköy 
4 $ubat 
Hahcıoğlu - Doğu 
Feriköy - Arnavutköy 
11 .Şubat 
Runıelihisar - İstiklal 

Bu hafta yapılacak ikin
ci kü'lle maçları 

Beden Terbiyesi lsta.rıbul böl. 
gesi futbol ajanlığından: 

3.12-1939 pazar günü yapıla
cak ikinci küme tehir maçları. 

Reref Stadı : 
Ortaköy _ Eyüp saat 10,30 

hakem Şazi Tezcan, van hakem. 
leri Muhtar ve Müevvet Güre. 
din. · 

Galatagençler Ga lataspor 
saat 12,30 hakem Refik Top, 
yatı hakemleri Fahrettin Somer 
ve Halit Özbaykal, 

:A.na.doluhisar . Fener YıL 
maz saat 14,30 hakem Eşref 
Mutlu. Yan hakemleri Halit U. 
zer ve Sabahattin Yaraman. 

--o-

Futbol t eknik dersleri 
Beden Terbiyesi lstaııbııl Fut

bol ajanlığından : 
Beden Terbiyesi teşkilatına 

dahil klüplerdeki idmancılarm 

futbol tekniklerini olgunlaştır • 
mak gayesile 939 - 94:0 futbol 
programına idhal edilen (Fut -
bol teknik dersleri} ne 6-12-939 
çarşamba akşamından itlbaren 
Beyoğlu Halkevi dershanelerin
de saat 17,30 da başlamı.caktır. 

Milli futbol takımının eski 
1olaçığı Muslih Peykoğlu tara . 
·ından verilecek olan bu ders -
erde bütün sporcularamzm ha 
~1 r bulunmaları lüzumu ehemmi 
··c:e rica olunur. 

( f enerbahçe kaptanı 
Nedim altı ay boykot 1 

edildi 
Fenerbahçe spor kltibü umu. 1 

mi kaptanı Nedim Kaleci'nin 
Fenerbahçe - Galatasaray hu. 
susi maçında hakem tarafından 
oyundan çıkarılmak istenen bir 
sporcuyu sahayı terketmesine 
hakem otoritesini kesredici ma
hiyette mani olarak müsabaka. 
nın yanda kalmasına sebep ol_ 
duğu anlaşılmış ve ayrıca g~en 
sene yapılan Fenerbahçe - Ro. 
manya maçında takım kaptanı 
Fikreti tahrik etmesi de esbabı 
müşeddede addedilerek hakkın. 
da Beden terbiyesi genel direk
törlüı{ünce altI ay müddetle hu
kuk boykotu i1e tecziyesi karar 
altına alınmıştır. 

-o-

Eyüp klübü hakkında 
bir karar 

Beden Terbiyesi /stanbul Böl
gesi Başkanlığından: 

21-10-939 tarihinde Şeref sta
dında yapılan Eyüp İdman Yu -
vası - Yeni Şişli lik maçında E
yüp klübü bir oyuncunun hüvi
yetini kasden tahrif maksadile 
teşkilatı ve hakemi iğfal ve lü
zumsuz yere başka bir sporcu -
nun dört ay müddetle tecziyesi
ne sebebiyet verdiği icra olunan 
tetkikat neticesinde tebeyyürı 

etmiş bulunmasına binaen: 
1-Eyüp klübünün 1939-1940 

yılı bölge lik maçlarından ihra
cına, 

2 - Genel DirektörlükGe tas · 
dik buyurulan müsabaka tali -
matnamemizin mevadı mahsu -
sasına tevfikan her t ürlü hukuk 
tan mahrumiyetine karar veril
miştir. 

Müttefik klüplerimizin ismi 
geçen klüplc hususi müsabaka 
yapmamaları ve aksi takdirde 
tecziyeleri cihetine gidileceği 

tamimen tebliğ olunur. 
--o--
Ölüm 

Beden Terbi11esi /.<ıtanbul böl
qesi baş1uuılıqmdan: 

Futbol hakemlerimizden Ta_ 
rık Özerenginin pederi doktor 
Abdurrahim Özerengin vefat et. 
miştir. 

Cenazesi bug-ün ~aat 11 de 
Cağaloğlunda Molla Fenari so. 
kağındaki evinden kaldırılarak 
cenaze namazı Fatih camiinde 
kılınacaktır. 

Cenaze merasiminde hazır 
bulunmak Ü7~re teşkilatımıza 
bağlı bütün klün mümessillerL 
nin saat 10.30 da böl1?e merke
zinde hazrr bulunmaları rica o. 
lunur. 

Mektepl •ler maçı 
!stanbul mektepleri futbol lik 

hevetirıden: 

• 
as- zmır 

TELEFON : (3438) 
ıı.mırın eD moderrı, en temiı ve ~IJ Ti urıta.za.nı aıle 

.,ruvasıdır. Konfor , temızlik, ucuzluk nok..asından A.nka 

·a Palasın fevkınde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firışuh old .. ğ.• gı 
Jj nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyı ve k ı 
·tıathaneyı havidır. 

Is. Komutanlığı Satınaıma Komisyonu ı l iın ıarı 1 
lh:ılc günii talibi çıkmıyan koıııut:ııılık lıirliklcri ihtiyacı iı;in 58000 

kilo zeylin yağı ~t>rait \'e eys:ıfınu uy~i.ın açık eksiltme ile mfıııuknstl'>ı 

)apılacaktır. Muh:ımınen fiyatı 43 kuru~tur. llk trminatı 18ill lira 50 
kuruştur. l\lünakusa~ına 19/ 1'.l/93!1 Sal ı günii s:ı:ıl 10 da ba~lııııacak Ye 
:ıynı günılc ihalesi yapılaraktır. lstcklilcrin lıclli giin ve sa:ılle Fın . 
dıklıda Komutanlık Satııı:ılma Koınb~onuıı:ı gclmt>leri. (!1948) 

* :;c * 
llı:ıle ı.ıüııü talibi çıkınıyan koınut:ınlığn bap.tı hil'liklel'iıı ihtiyacı 

idn 103000 kilo sabun açık eksiltme ile ınünaka~ası ynpılacaklır. :'illi· 
ıı:ıf.:asasıııa 18/ 1219:19 Kanun 9:i9 Pazarlesi ı.ıiinii s:ı:ıl 10 <la ba~l:ııııJa. 

cnk \'e :ıyıı ı günde ihalesi yapılar:ık l ır. Beher ki lo~ıınıııı ınuhanıllll'n 
fıyatı 32 kııru~lıır. ilk tcıniıı;ılı 23211 liradır. hlcklikriıı lıt>lli gün \'e 
saatle Fıııtlıklıd:ı l\oınut:ııılık Satııı:ılıııa Komisyonuna gelmekri. (9948) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
Dehl!k P. T. T. :\Ierke:r. binasının hir kısım )l'rlcrinin t[ııniri işi 

:ı~·ık eksiltmeye komılımışlıır. Eksillmc 20/ lU!l:l!l Çar)amha sa:ıt 13 le 
II. Postahane l>inası hirind kalla P. T. T. ınüdiirlliğü oıfasıııda loplaıHı. 
l':ık Alım Satım Koıııisyomıııda yapılacaktır. 

Keşif lıc•clcli 952 lira 82 kurnş, muvakkat lcıniırnt i2 liraılır. 
Taliplerin, mukavele, cksillıııc bnyınılırlık işleri gend hususi H' 

ft•ııııi şartıı:ınıeleri proje keşif hülasasilc huna mütdel'l'i diğer evrnkı 
ı:örmA YC ıııu\·akkat Leıninallarıııı . )·ahrınak üzere ~-alışına günleriııılc 

mezkur ıııiiılürltik iıl:ıri kulem lovuı. ıın kısmına eksiltıııe gliıt ve 'aıı· 
tinde de en uı bir teahhii~lılc :>UO liralık hıı işe benzer i5 ynpl ıf(ına ılair 
idarelerinclen ıılıııı~ o lduj:(u \'esikal:ır:ı istinaden l'itaııhul ,-iliiyeliııc 
nıiirac:ı:ıtl:ı eksiltme l:ırihiıııkn 8 ıcliıı enci alınını~ ehliyet ve !139 yılı

ıı:ı ait Ticaret Ocl:"L vesikası ve ıııll\'tıkkal teminat makhıızilc Komis-
yona ıııur:ıt·aatları. (!H)23l 

mo K~-,~-ı7_I_'~-11-~-~--<l-~-(-ic-d<~i l 
Kiiçük Zahit mektebinden ;ılılıµını 

ş:ıh:ırlelııamrmi krıylıelliııı. Yenic;ini 
çık:ırucağıındıın cskisiniıt hükmü 
~·oklur. C:i07li) 

Haydarpa~:ı: Yal:ıklı va,;oıı şir· 

keti Hidayet IMekiıı 

*::: ıı< 

3ti3 ııunı:ıralı ~·i(t yük aralırısı 

plfıkamı zrıyi ctlinı. l\aydınt silcli-
rt>ceğimdt>ıı hükmü olınaıl ı Aı ilan 
olunur. C:i0i21) 

o~nıanlwy Boyarıoğlıı sokak 
No. 32 ele II:ıt·ı llya 

1.~ltıııbul Asliye l'ediııd l/ul;u/.' 
l/ ô.kiml: yirıd en: 

2. 12 _ 939 cumartesi günü ya. 
r:ıı'ıı<'<ık madar: 

TnT.:sim St<rdı: 
Saha k0rniseri · Cevat 'T'iı-+• 

Darii 00 "ıf:ıka - E. ~of. Mektebi 
sant 13,30. hakem ~azi Te:ı:can. 
Galat::ı«arav - Pertevnival sa. 
at 14.40 J..,ı • .,.'Tl Adnan Adın. 

Sr're.f f'tad1 : 

Ce=a.lanan futbolcu 
Kara.gümrük İdman Yurdun. 

dan 1628 bölge sicil sayılı Ne
sip Şene işt!rak ettiği bir müsa. 
bakAdaki suihaketinden dolayı 
'!<'rıel direktörlükce iki av müd 
'.letle gedri mP<>abaka boykotu 
,..€'7""• verilmistir. 

.\ vukat Suat Tahsin Türkün; na. 
kırköy h::ı t boyıı ~8 nurn:ırah evde 
mukim i\1acleııc-i Rahmi Köyrııcıı 
l'le) hine açlıj:n alacak davaı;ınd:ı 

ıııiicl<leialeyhiıı ikamet ıoıahlll ı tl•r. 
kcylenıiş ve yeni adresi meçhul 
bulunduğundan d;wa arzuh:ıl sun·· 
tinin tebliğalı 011 beş gün zarfında 
ceYap veri lmek üzere ilıint>n yapıl

mış ,.c mezkur ıııüddel zarfında 

ıııliddeialeyh tarahndan hi~· bir et>. 
vap vfıki o lmadığından, miiddt•i 
ııı iiracaatla gün tayini i le nıuha· 

kt>ıneye l>aşlanması is tenmiş ,.e 
ıııüdclci:ılcyhin irnncn davetini ı a . 

lep cim iş ve müdıleialeyh 11a111 ına 
yazılan d:ıvetiyeniıı bir nüshası 

mahkeme divanhanesine t:ılik edil. 
m iş olduğundan duruşma ı.ıii nü ola· 
rak tayin edilen 19/12/939 saa t 14 
le ıııiidılcialeyhin veya tarnrınd:ın 
musadılak vekil gönderilmesi li.i
wııııı il. l.'. :\1. l\nnunıımın 141 ve 
l 12 inci maddeleri hüknıiiııe tevfi. 
kan ve tebliğ mabmıııa kaim ol· 
mak iizere ililn olunur. (22248) 

$.,1'-ı lrnmireri: Nııri (\.-q, Yii 
ra nık\i - S'.lnat m<>'<tebi o"<tt 
13.~0. hakı:>m /> hmı>t Arlem. Bo
<!azici - Tak9im saat 14,40, ha.. 
kem Feridun Kıh<'. 

23.11.039 tarihinden itibaren 
l(Jiibilnün ve hakemlerin b u fut. 
bolcüvü ceza müddeti icinde miL 
sabakalara iı::tirak ettirmeme 
!eri liizumu tebliğ olunur 

SA fH BI : ASIM ()~ 

HR<> ı lflııl ı \ 'f'r· ı• H 0 7 '1 R1 hııa<ıı 

Umıı m Neşrf\•ııl ı lrlıırP l"ı l Pn : 

Rerik AhmPI SPvr nşıil 

Askerı f abrıka ar umum 
Tahmin edil~n bedeli l;ij lira 80 kuruş olan a'.):ığıda yazılı pili 

lerıı selıze Bakırköy banıt fabrika~ı muhafız bölıik kilerinde ıe'~ 
şartile Salıpazarında askert rabrik:ılar yollamasındaki Salın Alı118J 
nı isyonunca 5/121939 Salı !{Ünü saal t 4.:lO da pazarlıkla ih:ıle e 
ceklir. hleklilerin muvakkat tenıinalı olan 10 lira 19 kuruşu tıcr tıJ 
bir mal müdürlüğüne yatırarak ıılacakları nıakhıızlJ birlikle ıııt 
gün \'e sııalle koıııi~yonda lıululıınuları. Şarlııaıne her gün konıi'•Y~ 
~örülelıilir. ıııs:ı:ı 1 

Kilo Cinsi Kilo Cin~i 

480 Soğan !lüU Pataıc~ 

li40 Lahana 8l)0 hpaıwk 

040 Pırasa lliO T:ııw tıald' 

* * * 
Tahmin edilen bedeli 2:lli lira 50 kuruş olan aşa~ıda yazılı ali' 

I" lem sebze Bakırköy Barut Fabrikas ı Muharız bölük kilerin~le ~ ~ 
şa~·tile Salıpazarınd0:ı Askeri .. F~.brikalar ~·oııomasındaki Sııl.ınnJııı:ı i 
nıısyonunca 5/12/9.l!I Salı gunu saat 14.30 ela pazarlıkla ıh:ılc e 
t·eklir. istekli lerin muvakkat teminatı olan 1!I lira 24 kurm;u tıerlı' 
hir '.\ l almiiıliirlüğüne yatırarak alacakları makbuzla birlikte ıneıkıV • 
'e \;ı:ıtte Komisyonda bulunmaları. Şartname her gün komis,·ond0 

niklıili r. 1990Gl 
Kilo 

900 Soğ~n 
1200 Lahana 
1200 Pıra-.a 

1800 Pata it>'> 
1500 l spanak 

300 Taze bakla 

llC * * 
.300 t o n !\ itratdösüd alınacak 

T a h min dilen bccleli (50,000) l lı·a olan 500 ton Nilratclösiicl .~ 1 

Fabrikalar Cmum Müdürlüğü '.\krkrı Satınalıııa Koınisronuıwa ıı 
!1:!9 Pazartesi !{ünü saat 14.~b drı pazarlıkla ihale edile~ektir. şart~ 
(2) lira (;\O) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplcrifl 
rnkkat teminat olan (3750) lira ve 2490) numaralı kanunun 2 1 

nı:ıcl<lelerinlleki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve hu işle ala~ 
lii(·carclıın olduklarına dair Ticaret Odası ye si kas ile mezkur gün ve s• 
Komisyona müracaatları . (99~ 

Y ozğat Belediyesinden: 
Yozğ:ıtt:ı mevcut elektrik tesisatına ilüveıeıı alınacak lokoınoLıil 

lt>rnatör ve tcfcrrüatı çamlık :rüksck tarnlluru demir direkler 25/1 
t:ırihindt>n ilibıırrn 11/12/!139 Paz:ırtesi günü ihale edilmek üzere 
ğııhıki şekilılc eksil,tmeye konulmuştur. ~ 

1 - 29i00 lira ht>delli l ~ıO - 160 normal 18:> - 200 ıizaııı1 ı~, 
üzt>rinden bir lokomobil \"C 170 - 180 kilovallık bir adet allern:ı16 
hunların ıcrerriinlı ,.c montajı . 

2 - !'>1 1:1 lira bedelli ~·anılık tesis:ılı ,.e montaj 
3 - 65!10 lira bedelli Potrel ve montajı. 
('ç kısınıı a~·rılan bu iş kapalı rnrr usulilc ayrı ayrı talibine 

ıııek \'e bu bedellerden bnşkn iki bin lira nakliye her bir kısının J;I 

itibarile nislıel dairesinde tediye olunmak şartile eksiltmeye koıııı1 

tur. Bu işlrc ail fenni şarlname, kapalı zarf usulile eksiltme şartıı' 
ve ptanlıırı biı·cr lır:ı mııkabilincle istekliye verilir. ·~ 

4 - Bu işl er talibine ilı:ıle tarihinden itibaren 12 ay zarrındS ı 
rdilerek k:ıbuli muvakkat içiıı hazır bulundurulacaktır. J) 

5 - Eksiltme 1 l / 12/9:i9 Pazartesi günü saat ı:ı le DelelfüC 
meni nıarifetile y:ırıılacaktır. 1~ 

li - Eksiltmeye girebilınek için 11112/939 Pazartesi günü s:ıD 1 

kadar birinei kısım için 2228 lira, ikinci kı~ını için 386 lira. uC~, 
k ısım içi ıı 495 lıra muvakka t teminat ile 24!10 sayılı arttırma ,·c e 
ıııe kanuııuıı<la yazılı Ycsaik i encümene tevdi etmesi. şarttır. ı1 

i - Daha faz la mallııııat almak is l iyenlerin belediyemize fll11 

atl:ırı ilan olunur. (9915) 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu iltnıarı 

1\larmara tlssübahri n::. Sattna lma Komisyonu ndtll1 

Sabun İlılıu 

1 - Komutanlık ihtiyacı için 10.000 kilo sabuıı açık eksilUJlC 
lile satın alınacaktır. d' 

2 - Eksill mesi 16 Birincikanun 939 Cumartesi günü s:ıııl t2 
mille Ter~ıınc Kapısındaki Komisyon binasında yapılacaktır. Jt 

3 - Sabunun bir kilosunun tahmini fiatı 34 kuruş olup jli' ıı6 
natı 255 liradır. Bu işe ııil şartname bedelsiz olarak konıi,>'0 
al ınabilir. · 11 1 

4 - Eksillmeye i~lirak eılccek bteklilerin 2490 s::ınlı k:ınıııı '\Jr 
rifatı YeçhOc bu işle a ltık::ıdar ol duklarını gösterir tic.are l vesi!;~ ,ıı 
Dı. Filoları muh::ısc~.cciliğine y:ıt ı ~aca~ları teminat ''eya baııl::ıerı 
tuplarını muayyen ııun ve saatle l\omısyon Başkanlığına yerııt .. 4) 

~ -, -S-eı-i m-i y_e_A_s-ke_r_i S-a-tı-na-lm_a_K_o_mı-. sy_o_n u-i~ 
S 1. · ·r·· · K d · n - · · · ııııYdsrP e ımıye uıneıı ı ve ara enız ogıızı fürlıklerılc ıııı' 

Sü~J Haslah.aııe~'.!ıin ihtiyacı için c.'·saf ve şrraili d:ıhi!inde ; 39 ,,r 
(719.000) kı l o (rur!ieıı fırın odunu ıle Meşe odununun 211111 p9 
hinde kapalı zadla yapıh111 eksiltmesinde talip çıkmaclığ ı nrlall• ,11P1 

! ıkl a ı;at ın alınacak tı r. İ h:ılesi 15/12/939 Cuma günii saat H ıeot) ~ 
r:ıktır. Tah min bedeli (9581) lira (70) kuruştur. llk t emin:ı.~ <

7
11ir· 

(63) kuruştur. Şartname~i h er Rlin Komisyonumuzda göruJeb ııırl 
liplt'rin lıcll i şılin Yl' ;ı.;na tle ilk temin:ıt ve kanunt vcsikıılııril\ı9l 
St•liıııiycdeki komisyona ııclrııelcri. <9 • 


