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r HERYERDE 3 KURUS 
Jki Çek generali 

tevkif edildi 
Londra, 3 (Hususi) - Haber 

alı:ı:ııCıığma göre, Alınan gizli po~ 
liıi Çek ordusuna mensup iki 
g~erali tevkif ederek tahaşşüd 
kanıpma göndermiştir. 
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Kr=tl:.;c V:k:or:· _;-_ .ı 
la:::ı öluü 

Loııdra, S (llıısıısi) - Eskı 
İngiliz kraliçesi Viktoryanın en 
son kızı bugün 90 vaşında öl. 
müştür. 
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Sovyetıer Finlandiya üzerine 
16 fırka ile hücunı ediyor 

lngiliz tag_l}areleri 
Dün Heligoland'daki Alman 

gemilerini bombaladılar 
Şimal denizinde de bir Alman tahtetbahiri batırıldı 

• 
~ir . . 

~~rı~!ma~~ ta1ıte!bahirini>ı açık denizae lnqı?iz donanmasına teslim oluşunu. gösteren tcrıu~ili 
tıı1c ı.' Mutcmadıyen atılmakta ola.n dip bombalarının zom altı nda tahtelbahir, su yü:::iine çıka. 
~rda bekleyen muhriple re tayfasını nakletmeğe ancak zarnmı bulabilmiştir. 
1f Londra, 3 (Hus.ısi) - Bu- resi düşürülmüştür. Bu hücumu 
1\Q •• k d ı f I gün İngiliz hava kuvvetleri, He- Alman tebliği te teyit etmekte 

ÇU ey e er likolend civarında Alman harn ve ~ngiliz tayyarel.~rir~~n .~ir .. :~· 
ıV gemileri üzerinde bir uçuş yapa. rar ıras etmeden puskurtuldugu-
1 azan: Sadri Ertem rak muvaffakıyetli direkt isabet nü bildirmektedir. 

Q ltalclc .. !erde bulunm1.1tlardır. İngiliz tayyareleri Almanya 
t~tiı<li .ı:n mucyyide.s~ kuV\·et Mukabele eden bir Alman ta····a (Devam1 5 iw·•~,..' 
~I' ,1 x. Fakat ekserı zaman 
l \(e -'l:lt\ı\- Vletıel' hukukunda. hak 
~eıete galip gelmiştir. Son 
'~"" erdo hakkın tek manası 
l{ltt et. halinde ifade edilmek 

~llltt llliş l'e dünya haritası bu 
~~~dan yeniden c;izilmek is
~!'tl ş~~r. nııgün olup giden 
~ll)l böyle biı• filli tecavüzün 
~il~ gaye.sini gütmektedir. 
~l t bir fikrin, bir hak iddi
~lıtJ l\ zafere kavuşması için 
~~şı:n llka, iki kuvvetlinin dö
\n., esine bütün milletlerin 

' 
1 
ı\, et olmaları kfıli değildiı•. 

ı~l'J. l'lıpad,a Milletıer Cemiyeti 
~llt-}\: h&ldm bir mevki işgal 
u~°Ulı:e)\ küçük devletlerin de 
l !le hacimli, büyük kudret· 
~ltı.11.~etıer ka<Ja.ı• lıak sahibi 
~il l'I esası bir pren.sip oln. 
ll·· el'i sürülmüştü. 

~~:3·\ik harp sonl'asını takip 
h'~ /'cnclcrcle lıüylc fünil li 
qfı. avasuu ilcı.i safta tutan 
Uıc4 l'ııh de\ letıer baJatrnclu 
._,il l~\ SÜl'ınÜ~tÜ. 

~1'1li ka~ bu , ·aziret uzun süı·. 
lıt · ~lilletler Cemiyetini ımılı -

4\~ıJ.i i\nbcıııerle kuranlar ve dı 
t, tı~ )(alanlar tarafıuda.ıı paı .. 
lııııı:•·~a imha edildi ,.c kiiç;ik 
l~ ~ tlcı·in hak dn\·aJurı kıı-.u 

1 
t)~~llıa~ıu~ inhH:.ıe haşlıulı: 

'4tı:ı e kı lı•l' 5'ah.ah u~·anılr1ıµ,ı 
~I llt\ • ) lı • .. L .,..ll ' < a n ~ece ya ı·ısı uıus. 
)4tıı:. Olan <lc\lctıcrin tarihe 
ı1~1i Jtıı-:; olthıklal'ı ~ürüldii. 
>~" ı ~'-"lerin seyl'ini tarihi ı;ıart. 
~ti\ ~ 1.ndc sayıp d<ikmeğc lii· 
~'~ı~0ktıu• . .Xihay<'t :-:on harp 
/ ~ 1

• Vakıa hm·bin ba~la.dı
l~!~i~llıaııdanheı·i ı\ nupaıl:ı 
~\i~·ı· n., Hollanda, Danimtlrlm, 
~ t,""-~ ı:ı,i lıi kii~ük d<'\ letl~r 
tı ~!\le lıli111.nnı muhafaza etı
ı~l't · V~ gürüniistc de hukuk 

ıt1·a1, • • ata durmaktadır. nı. 

(.Devamı 5 iıwidıe) 

üçüncü Umumi Müfettiş 

Tahsin Uzer dün 
vefat etti 

Cenazesi yann Maçkadaki evinden kaldı
rılıp asri mezarlığa gömülecek 

Üçüncü umumi müfettiş Tah
sin Uzer dün saat 14.20 de Maç 

Tahsin Uzer 

ı kadaki apartımanmda hayata 
gözlnini yummuştur. Tah~Jn U
~r kanserden iki aydanberi te. 
davi altında bulunuyordu. 

Memlekete savısız hizmetleri 
olan merhum 1294 senesinde Re. 
Janikte doğ-muş, mülkiye mekte. 
binde tahsilde iken ihtilalci ha. 

ı reketlcrindcn dolayı Abdülha . 
· mit idaresinin takibatına maruz 
. kalarak yedi arkadaşı ile birlik-

te Beşiktaş ve Yıldız bodrnınla
. rmda günlerce işkence cekmiı:ı-

t
4 tir. 1\ferhum bilahara Seliinik vi. 

!ayetinin Tariran nahiyesi mü. 
dürlüğüne tayin edilmiş ve bir 
komiser refakatinde nahive mer 
kezine kadar g-önderilmişlir. 

(Devamı 2 ncidrı) 

Bulgaristanda eski parti liderleri 
harekete geçmek istediler 
Birçok kişiler tevkif olundu j 

,(Y.~ı 5 tnoide) ' 

'Limanlara ve tayyare 
meydanlarına büyük 
taarruzlar bekleniyor 
Finlandiyayı işgal 1 Bir Sovyet tank alayı 

yüzünden tamamen imha edildi 
Almanya Rusya-1 

· -

yı protesto elti 
Stalın cevap vermed 

Amsterdam, 3 (A. A.) -İyi 
bir kaynaktan haber verildiğine 
göre, Sovyetler, Kızıl orduya Fin. 
landiyayı istila emrini verdikleri 
zaman, Almanya Moskovada şid
dettli protestoda bulunmuştur. 
Stalin, cevap vermekten imtina 
etmiştir. Bu vaziyet, Berlin hü· 
kumeti için yeni bir hayal inki. 
sarr oJmu_Jtu r. Hitler'in mes;ıi ar
kada~larr arasında şid':letli kav . 
galar cereyan etmiştir. Uysal bir 

(Devamı 5 incide) 

Almanlar 

Sovyet tankkırı bir geçit resminde (Yazısr 5 incide) 

Başvekil Zonguf dakta 
tetkikler yapıyor 

Macar hududunda Kömür işletme idareleri mümessilleri-
mühim tahşidat nin iştirakile bir toplantı yapıldı 

yapıyorlar 
Bükreş, S ( A.A.) - Havas: 
Almanlar Macar hududunda 

mühim tahşidatta bulunuyorlar. 
Slovakyada tahşit edilen Alınan 
kuvvetlerinin karargahı Karpat 
Ukraynası hududu civarındaki 
Frosof'da bulunmaktadır. 

Zonguldak, S ( A.A.) - Baş
vekil doktor Refik Saydam bu
gün buradaki tetkiklerine ba.ş
lanuştır. Saat 9 da refakatinde 
!ktrsat Vekili Hüsnü Çakır ve 
Rana Tarhan olduğu halde par
ti mer kezinde Havza işletme ida. 
releri mümessillerinin iştiraki • 
le dört saat süren bir toplantı 
yapmıştır. 

Öğle yemeği partide yenilmiş 
ve müteakiben Zonguldak ve 
Kozludaki maden ocakları ve te
sisatı ve bilhassa amele mesken 
leri görülmüştür. 

Başvekil akşam üzeri memle
ket hastanesini ve maden mü_ 
hendisleri birliğini ziyaret eL 
miştir. 

Staı~ mecmuaso fcurnu~asulfil at baş Oando 
-. ,... p-, ,,_, __ ~ ,,_..._..,, ,.... .-. ~ ~zwwwa ~ ~~~ 

Galatasaray Beşiktaşı 3-0 yendi 
Fenerbahçe de Perayı 1-0 kazandı 
Askeri liseler şampiyonasını Kuleli kazandı 
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inhisarlar Veki· 
linin Hataydaki 

tetkikleri 
Ant4kya, 3 ( A.A.) - Dünden. 

beri §ehrimizde bulunan güm
rük ve lnhisarlar Vekili Raif 
Karadeniz şeref ine belediye ta.. 
rafından bir ziyafet verilmiştir. 

Ziyafette belediye reisinin 
nutkuna cevap veren İnhisarlar 
Vekili Hatayda gördüğü sıcak 
ali.ka ve heyecandan mütehas -
ais olduğunu, bütün yurtta Ha
tayWarın sevgi ile anıldığını ve 
bu karşılıklı heyecanın Türk 
.milletinin sarsılmaz bağlılığı • 
nm ifadesi olduiımu milletlerin 
her şeyde muvaffak olmaları i. 
çl.n birlik ve beraberlik esasmm 
gart olduğunu ve Türk milletine 
hu olan bu vasıflardan bir c;ok 
milltlerin mahrum bulundukla • 
nnı söylemiş, Hatavm ihtiyaç
ları hakkmda tetkiklerde bulun.. 
duğunu Ankarava varır varmaz 
bunların tahakkukuna çaiıeaca
fmı bildirerek demiştir ki: 

Size 'bir şeyf haber vereceğim 
Bilyük Şef sizi çok seviyor, BU. 
yUk Millet Meclisi bu seneki ça. 
lışmalarma başlarken MUU Şe. 
f'm slSylediklerl nutukta Hata • 
)'Dl yakm zamanda memleketin 
en mUreff eh kfuıesi olacağını 
müjdelemesidir, Hatay davası • 
m Atatürk mevdana koydu ta. 
met fnönil bitirdi. Milli Şefimi
zin tamamladııb bu eser üstün.. 
de gösterdiği hassasiyet sizin 
Jçln muhakkak refah kaynağı o. 
lacak ve yıllar sreçtikçe Ha.tayın 
refah ve saadetini J!'örerek he. 
pimiz bahtiyar olacağız. 

Antakya. S {A.A.) - Dibı sa. 
balı viliyet makamında memur
lan kabul eden vekil halka 
mtımldln olduğu kadar mtltfik 
muamele yapılınumı, kanunla· 
mı dalma yumuşak taraflarmm 
tatbikini tavsiye ederek mUhim 
Cllrektlfler verdikten aonra mu. 
hafaza taburunun k~mı. 
Kışlayı zlvaret etmiş ve hudu. 
dun l&l'k lnsmmdakl gUmıillde. 
r1 tetkik etmek bere eeJırimJz. 
den aynlmıştı!'. 

Vekil Reyhaniye - Kmkhan 
yolu ile lskenderuna ~ecek o.; 
rada da tetkiklerde bulunduk
tan sonra Adanaya geçecektir. 

Tahsin Uzer dün 
vefat etti 

( Baıtara/ı 1 incide) 

Tahsin Uzerin idarecilik ha. 
yatı bqrada.n bqla.mıgtır. Mer. 
hum Btmıeliııiıı müteaddit nahi
yelerinde dört sene mUdUrliik 
yapJDJf, IO!lra Ra.z1rk, Florin& 
ve diğer kazalarda yedi aene kay 
makam olarak ifayı vazife et
miş, mntealdben Drama muta
earnflığma tayin olunmuştur. 

Tahsin Uy.er bundan sonra BL 
rasile Beyoğlu mutasarnflığı, 
Buna vali veklletl, Van, Erzu. 
rum, Suriye, İzmir valiliklerin. 
de mümtaz hizmetler görmüş, 
aon mebusan meslieine Izmir 
m~buau olarak iştirak etmiştir. 
Mütarekede, diier vatanı>ener 
18.hsiyetlerle birlikte Maltaya 
nef yolu:nmue, oradan kaçtıktan 
aon.ra Ankaraya gelerek Birincl 
Millet Meclisine İzmir mebusu 
olarak dalıil olmuştur. 

'l!çUnc6 umumt mlllettişliie 
tayinine kadar tımir, Ardıhan 
Ersurum mebueluklarmda bulun
mUftur. 

Merhumun btıttın hayatı mil 
Jet ve memlekete faydalı hizmet
lerle ıeçmiıtir. Çahfkan, insa.. 
nl hlllerl yU.bek, herkese yardı· 
mı seven bir insandı. Doğu vila
yetlerinin lmamıa canla bqJa 
çallflYOl'du. 

Bet ay enet, Trabzoal:k iken 
hutaJanmıı. buna rağmen Yad. 
~li bqmdan aynlmamııtı. Hu. 
talılı eon samanlarda vehamet 
kesbedlnce lstanbula ~elmit. 4 
putu " allesfle birlikte Maç • 
:ıı:adakl Derya apartımanma yer
Jetmlttl. 

Merhumun cenueal yannJd 
u1ı g6n6 makOr apartımandaza 
lialdmlarak namaa Tq.ndye ca 
niiinde kıbnacü, urt muarhla 
cCSmtllecektir. 

Merhumun atleslne. doltlan· 
~ n bOtiln tanıdıklanna en aa. 
pmt tul)'et]erlmbl blldtrlrls. 

Nipnlanma 
Polt& mtıdUrleriııden Bay 

Bakkmm brlmlll Bayan Ren. 
"- U. ıuetemJs mllhanirlerln. 
~n Oaman Mtlnir nipnlanmıe
~·Tebrik eder. aaadetler di
lııilıılL 

ihtikar yapan 
müesse)eler 

Gittikçe çoğalıyor 
Eylül başmdanberi bir çok mad 

deler üzerinde baş gösteren ihti 
kar hala devam etmektedir. 

Mmtaka ticaret müdürlüğünde 
kurulan ve aylardanberi çahıan 
ihtikar komisyonunun bu yolda 
icap ettiği kadar müessir olma -
dığı anlaşılmaktadır. Çünkü bil
hassa A vrupadan getirdikleri 
mallan büyük ve sebepsiz zam . 
lada satan müesaeseler gittikçe 
ço~almaktdır. 

Son günlerde çay, boya, pa · 
muklu mensucat ve makaral?.ı 
O.Zerinde büyük bir ihtikar gö
rillmektedir. Bütün Anadolu ıe
hfr ve k<Sylerinde kullanılan pa.. 
muklu mensucat fiyatlarında yüz 
de elli zam olmuştur. Bunu ya
panlar piyasayl ellerinde bulun· 
duran birkaç müessesedir. 

Piyasada tire ipliği yoktur, 
bunlan saklayanlar da çok faz
la fiyatlarla satmaktadırlar. 

Boya ve çay fiyatlannda da, 
ayni şekilde ihtikar vardır. 

lhtikir komisyonunun bir mad 
de üzerinde ihtikar olup olma. 
dığmı tetkik için pullu bir isti
da ile müracaat beklemesi ga
rip görülmektedir. Komisyonun 
piyasa ile biraz daha yakından 
alakadar olması temenni edil
mektedir. 

--o-

Tütüncü dükk&nının 
camlannı indiren 

adam 
Dun mahkemede 

tevkif edildi 
Arzuhalcı lsmall isminde 

birisi evvelki gece sarhoş bir 
halde Sultanahmette tUtUncU 
Arifin dUkkAnma gelmiş ve 
tutun alırken kızarak dUkkl· 
nın cameklnlarını, çerçevele. 
rlnl aşağı indirmiştir. Ayrıca 
dtıkkAn sahibi Arife de haka
rette bulunmuştur. 

lsmailin diln Sultaıı.ahm.et 
tıçtıncu sulh cezada duruşma
sı yapılmış ve tevkif edilmiş
tir. Muhakemeye başka gün 
devam olunacaktır. 

Sabıkalı Kadri 
Metresini dövdüğünden 

hapse mahkUm oldu 
KUçUkpazarda oturan Emf. 

ııe isminde bir kadın bir mUd· 
det evvel kendisinden ayrıldı
tı dostu Nuri tarafından evveı 
ki gece dOvUlmtlş ve hakaret~ 
uğramıştır. 

Nurt kendlslle barışması i· 
c:in yalvarmış fakat Emine red. 
dettltinden o da üzerine atıla· 
rak adamakıllı dövmtıştUr. 

Nurlnln dUn Sultanahmet 
UçUncU sulh cezada muhake· 
mest yapılmış, bir ay 11 gUn 
hapse ve 110 kuruş para ceza. 
sına mabkQm olmuştur. Nurı. 
nin katilden sabıkalı olduğu 
anlaşılmış, derhal tevkif edil 
mlştlr. 

--o-

Kavga eden iki kahveci 
Kumkapıda kahveclllk eden 

Hayganoş isminde bir kadınla 
Artln isminde diğer bir kahve· 
el rekabet yUzUnden dtlıı kav· 
ga etmişler ve Artln Ha)"gano. 
fu dövmüş ve tahkir etmiştir. 

Hl.dlsenln muhakemesine 
eltin Sultanahmet ıulh ceza 
mahkemesinde bakılmı, ve ta· 
hlt olarak Eva, Matlld, Bekir, 
Yusuf, Nazlı, dlter Yustıf ve 
Ohaneı Artlnln Hayganoşu 
dOvdntnntı ve hakaret ettltlnl 
ıö1Jemttler, fakat mukabil o
larak HaygaDOf\lD da hakaret· 
te bulundutu aablt olmuştur. 

Neticede tıo sttn haplı ve ı 
ltra para cezasına mahkam o
lan Artlnln mahktmlyetl ıu. 
tut etmiştir. 

BalarkörJnde bir dük· 
kin laanen yandı 

Balmköyttnde Cevlzllk ma. 
halleatnde 18 numaralı Osma. 
ıım bakkal dtlkklnından ev
nltt gece saat H te duman 
oıktılt gısrtıımu, ve ••Pt tın· 
tarak ıoert ıtrlldtll ıaman 
dtlltklnm 7&Dmatta oldutu 
&1Srtllm tıtttır. Yetlten itfaiye 
dtıkkA.n kısmı yandıktan sonra 
•tefi IOD4Urmtltttlr. 

ıw 
!Orta ve lise öğretmenlerine mec
buri müzakere saati haricindeki 

saatler için ücret verilecek 
Balkan oyunları islanbulda yapılacak, O :<ul spor 

müsabakaları, okul doktorlarının 
çahşma saatleri hakkında yeni kararlar ahnıyor 

tirler. Meslek! mecmualarda ve 
mesleki a1ikalı kılan gayri flb
at meselelertde fikir dermiyan 
etmek hilniyetinin mevçudiyeti. 
ni, meslek inzibatıru bozacak ve 
öğretmenlerin talebe önünde bir 
birleriyle milııakap etmelerini 
hatırlatacak yazılar yazınıya da, 
şamil zann-etmek hatadır. Bu ha· 
tayı yapan ve bunda ısrar eden· 
ler olursa devlet mevzuatının 
hükümlerini yerine getirmek ıu· 
retiyle tecziyeleri mukarrerdir. 
Bütün arkadatlanmı. mensup ol
dukları mukaddes ve büyük me
IUliyetli mesleğimizin ciddiyet 
ve nezaketini tald:iir edeceklerine 
inanarak, son defa olmak \bere 
dikkat ve teyakkuza davet ede -

Liae ve orta okul öjretmen-1 Maarif Vekilliği öğretmenle -
terine öğleden sonra verilen mü- rin mesleki mevzular etrafında 
zakere aaatlerinin ne suretle he- yazı yazmalarmı memnuniyetle 
sap edileceği hakkında bazı lise 1 karşılamakla beraber, mealeki 
ve orta okul idareleri maarif ve- disiplini rencide edecek yazıla
killiğinden ıormutJardır. nn yazılmasxnı uygun görmemiş 

Lise öğretmenleri 2517 numa. ve öğretmenlerin gazetelere bu 
ralı kanun htıkümlerine göre, hususta beyanat ve yazı verme. 
haftada 15 saat ders ve 2 saat terini yasak eden bir tamim gön 
müzakere, orta okul öğretmen· dermiştir. Bu tamimi aynen ya· 
leri de 18 saat ders ve 4 aaat de zıyoruz: 
müzakere yapmakla mükellef· "Muhterem seleflerim zama. 
tirler. nında Maarif Vekilliği mensup· 

Öğretmenlere kanunen mükel- lanna tebliğ edilmiş olan 17 
lef olduklan bu saatler için ma- Mart 1339. 16 kanunuevvel 1340 
aşlanndan batka hiçbir ücret ve 16 temmuz 1929 tarihli 
veriliniyecektir. 4059/381, 14920/870 ve 16164 

Bu mecburiyet saatlerinin dı· 167 numaralı üç mühim tamim 
tında ders deruhte eden öğret· hükümlerini bütün arkadatlan. 
menlere ücret verilecektir. Orta ma bir kere de ben hatırlatırım. 
okul ve liselerde öğleden sonra Bu tamimlerin rubu bir nokta· 
bir buçuk saat süren müzakere da top1anmakhidır; o da terbiye 
zamanı fasılaaıs devam eden 45 eden ve terbiye edilen bilytlk 
ıer dakikalık iki milza1cere saa· zümreler lçeninde tam bir imi
ti olarak kabul edilmiıtir. batm devaaudır. öğretim ve eti-

Bu mUzakere saatine nezaret tim vazifesi gibi yüksek ve yüık. 
edecek öğretmenlere yukanda sek olduğu kadar dikkat ve ne • 
söylediğimiz mecburi saatler ha.. zaket istiyen bir ip deruhte et
ricirıdeki müzakere saati için ay• mit bulunan olgun phsiyetlerin 
da iki lira Ucret verilecektir. talim meslekinin icap ettirdili 

öfretmenler yine ayni Jcanun ağır bqlıhğı hiçbir •uretle ih -
hükümlerine göre, haftada hu- tal etmemeleri pek tabit gCSrU
ıusi ve resmi okullarda ancak lilr. 
24 saat den okutabilmektedir- Meslek vicdanmr rencide ede· 
ter. Bu den saatleri mikdarı mil cek hareketler, tözler ve yuı
zakere saatlerine dahil değildir. lantan onlan tenzih etmek a-

Öğretmenler arzu ettikleri ka. zmidır. Şahm istihdaf eden ten.. 
dar müzakere saati alabilecekler· kitler, aiyul makaleler ve mu· 
dir. rif prestijini ll&nıCı" beJ'lmat ve 

Maarif Vekaletinin yazılar meslek vtcdanmı kırmak-
ta • • ta, öiretici ve terbiye edici küt-
munı le üzerinde fena tesirler yapmak 

Son zamanlarda ıazetelerde ta delil aratmıyacak husuılar. 
neıredilmekte olan maarif mese- dandır. Bir devlet memuru olan 
leleri ve milnakaplar lıülanlda öğretmenin tek mercii aradaki 
6ğretmenleriıı de Jcanınlı "t't derece ve kademelere 'riayet et· 
bu yolda mUtalea beyan ettikte- mek O.Zere, Maarif Velrilliğidir. 
ri maarif vekilliği tarafmda-n ya.; Bütün pi.yet ve dileklerini o 
pılan tetkikler neticesinde anla· vasıtalarla merbut bulunduktan 
tılm11tır. makama ibliğ etmekle mülr:ellef· 

Karadeniz mezunları cemi
lantısı etinin to 

Karadenls U.eslnden yetlsen. 
ler cemiyeti dün Eminönü haık
evinde çayh bir toplantı yapmıı· 
laıidır. 

Toplantıda aamimt kODUfma -

tar yapılmıt ve bu arada ~ara. 
deniz lisesinden mezun talebele
ri bir araya toplamak için yatı
h ve yemekli bir yurt kurulma
sına karar verilmi9tir. 

Karadenizdeki mayn 1 Sinema locasmda yaka-
imba edileli lananlar mahkUm oldu 

Bir mtlddet evvel Karade- tstanbulda bir sinemanın lo.. 
nlzde ttneada civarında bir casında çirldn bir vaziyette ya· 
aeraarl mayn &1Jrttlmtlt ve a- kalanan bir çift, adliyeye veri
ranmaıına ba,ıanmıştı. DUn lerek Sultanabmet sulh ceza 
al&kadarlara gelen bir haber· mahkemeainde muhakemelerine 
de ma:yn•ın nihayet bulun.dulu halalmxt ve suçlan sabit göriU -
ve tahrip edlld!tl bl141r11mt,. düğünden altıpr ay hapis ve on 
tir. Maynt bulmak tııeni Kara- bqer lira para cczaauıa mahkt'.im 
dentse gltmlt olan mtlfreze odilmitlerdir. 
dtln ak,am romörkörle limanı. --1o--
mııa dönmtıtttır. Damızlık ve yumurta İı· 

0 
taıyonlan kunılacak 

~ - ...:.b J--'-'- L- ~. An.karada çalıpn ••An ve Kil.. 
.;:,ar: Of ~ uaıs•l'IP ınes Hayvanlan Yetigtinne Ce • 

çajırdı miyeti,, memleketin muhtelif 

1 
yerlerinde damuhk yumurta. ta-

Maratlı A.bdUltadlr isminde · vuk istasyonları ve anhltlar te -
bir araba ıtırtlct11tl enelld ıe· l aisine karar vermi§tir. Arı ve 
ce KadıkOJtınde ıarhot bir 1 ktlmes hayvanlarının Avnıpada 
halde balınp oaltrm&la bq· siraat ve ticaret aahaaında g& • 
lamtt, Pollıler tarafından tu. ! te~di.klerl inJdpf nazan dikkate 
tutarak adlf1e79 teellm edil· ı alınarak bu tetobbiiae girl.Jilmit-
mtttlr. 1 tir. 

rim.,. 
Maarif Vekili 

Hasan Ali YUcel 

Okul doktorlan 
haklan da 

Okul doktorlarmın çalqmllan 
hakkında teabit edilen talimatna 
me hWdlmlerine ban mektepler • 
de doktorlanmmn uygun olarak 
vazüelerini g8rmecllkleri veya 
muayyen saatlerde vuifelerl bL 
ımda bulunmadıktan millettft 
raporlarmdan anlaplmaktadır. 

Vekillik mektepte her unau
run olduğu gibi doktorların da 
talimatnamelerle tesbit edilen 
vuifelerini tamamile g5rmelerl • 
nl chemmitetıe lltisam etmekte
ıdh'. 

Mektep miidürlcrinin, mektep 
doktorlanmn her ıUn aut kaç. 
tan kaça kadar mektepte bulu • 
nacak1anıu kendilerile 16rUprelı: 
kararlqtırmalan ve hazırlayacak 
lan it cetvelini 1 kmunuevvel 
1939 tarihinden önce veldlete 
göndermeleri lizmıdır. 

Mektep doktorlan, tesbit edi -
len muayene saatlerinde basta 
bulunan muallim, talebe ve mila
tahdemleri muayene edecekler • 
dir. Aynca haftanın muayyen 
günlerinde yine talebenin sene • 
lik muayenelerini yapmak ve aıh 
hat fişlerini doldurmak için de, 
mektepte bulunacaklardır. 

Yatılı mekteplerde mektep 
doktorlanmn, talimatnamelere 
tevfikan, mekteplerin iage itle • 
rile yakından alikadar olmaları 
lazımdır. Bundan batka talebeye 
verilen yemeklerin cinsini, temiz 
liğini, pifirme tarzım ve bilhassa 
mutfaktan sıkı bir surette kon
trol etmeleri gerektir. 

Liae talebeleri araımda 
spor müaabakalan 

baılıyor 
Lise, ticaret liseli l:iğretmen 

c-kullan ile sanat okullarının 
spor müaabakalanna bu yıl da 
pek yakında bqlanacaktır. 

Maarif Vekilliği beden temi. 
yesi mildilrlliğü tarafmdan bam· 
1anan talimatname bükilmlerine 
göre, çahf11arak mtıubüalar ter 
tip edilecektir. 

Milısabakalarm okul aporJamıa 
yaralll" bir ıeldl:fe yapılmam için 
talebeye lilsumlu telklnler yapı
lacaktır. Maçlardan aonra tan
zim edilecek raporlar nkilliğe 
gönderiledektir. 

Kız Liselerinde asker
lik dersleri 

Reamt im liselerinde olduiu 
giıbi Türk husust, ekalliyet ve ec
nebi kız liselerinde de askerlik 
dersi haftada bir saattaı iki saa· 
te çrkarılmııtır. 

Balkan apor oyunlan 
lıtanbulda yapılacak 
Her yıl Balkan milletlerinin 

ittirakiyle yapılmakta olan Bal -
kan oyunlan 1940 yduım aonba -
hannda Türkiyede yapılmaaı ka. 
rarlqtınlmqtır. 

Bu hususta hamlanmak O.ere 
blltUn okul idarelerine ve alika· 
darlara bir tamim g&lderilmit· 
tir,, 

" Bekar Palas ,, 
kurmah mıyız? 

Yazan: Hikmet Matdt 

D iln-yaıun en iyi kaJpJl;, 
arkadaf kadmlaı'mC18'1 

rini kaybetmekle bekirbğa ~ 
k!tm kalmış muharrir arka~ 
(Vi - Nil), bayatın bu;. 
safhasından yavq yavq ıd, 
sir olmağa ba§lanuf olacak 
içerslnde bulunduğu ~~~ 
kile, memlekette flbeldr 
nm tanzim eıdilmeai lehinde 
yazı yazdı. 

(Vi. Nil) mn. yaJıus -~ 
hayata yüklenmekte olan ~ 
maaraflara ilive olarak. n~ 
bir istirahati temin edeıııeı-
sorundan fik!yetl ....ımaaedit• 

Bu arada, bugi.inldl •'bekit: 
dalan,. m mevzuubabaedfY~...,. 
tahammWil güç bir vaziyet aa .... 
ya koyarak, her ttırUi ınocı:; 
şartlan haiz ve ~rlık,, a. 
ldkaten ''sultanhk,, vaafıOS ~ 
rebilecek bir .. beldrpalal.. _.. 
rulmaaxnı teklif ediyor. 

HenUz evlenmemiı bir ~ 
sıfatile, onun bu teklifindeki _. 
nayi iyi kavrayabiliyorum. 

Falçat yine diltilnUyonıat: 
Acaba beklrhk, bugilnldl .JI 

klr (VA - Nil) nm teklif ~, 
tekilde modem lir refaba 1-ft 
seldili takıdirde, erkeklerlo ~ 
alelbUIUI kadrnlarm Jeılıiae 1111" 

vasiyet mi olacakbrT 

BugUnlrll beklr hayatı. ... 
yukarı erkekleri bektrlıktall -ııar 
tıracak bir haldedir. dcnl1°! ... 
Bence bu daha iyidir. GtınOO: 
rinde - ve inpllah pek lef~ 
madılımtz bir gilnde: - .. ~ 
vtık, llllllah bu beki~ 
diyerek, evleıımefe -__.w 
elbetteki cemfyethnls ve ~.~ _, 
ket baklanda hayırh bir fH1 
lemft bulunurus. 

Diler taraftan beklr ~ 
bir bl1mn• "mükemmel ~P... 
!fail vesilesi,, halioe ıetlril 
olursa, dalla {ok tftlr 
ve belki 8ylece 81me~ p ~ 
dur tahakkuk eder ki, 
tahllllnl fimi:Uld halde " il" 
canına tak demit olanlarn • 
ralayonım. __,,,, 

Çahşkan bir arkadaşı 
öldU 

Yeni Türk gazeteci!~ l]lt• 
leme hamleeine. tertip ~ 
~~k~~~~?t' 
detin dUn vefat etti~ ~ 
le ha.her aldık. Bu ark~ 

~=b~=~~~ 
~:~~~o:de!fı 
bettf~mlz bu ~cin ked~ 
ailesine '"bqlan at ot~: 
dileriz. Tanrı rahmet eyleye. 

Kısa haberler: -----==··--·-----
• Berlinle İstanbul ~ 

ki hava seferleri yoısust~: 
haftada bire lndirllmfttil'· 

* Sömikok flvab, her ~ 
Kurur.etme deoolarma D 
ayrı bir fivatla satılacaktt!• 
lediye bu hususta bir tarif• 
pacaktır. 

* Belediye vıl başında ~ 
ilç semtinde birer lı blb'Ol1l 
caktır. 

* Beledive ne: nevi e~ * 
karmayı düeUnmektedir. ~ 

Gfinet 
Öğle 
ikindi 
Ak .. m 
Yatıı 
imsak 



~ilm~, memleke~nrdeki petrollerin bir 
dtı~ını bile müfiev~iye kaptırmıyacaktır 
• 
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Görüp düşündükçe ---· 
Namık Kemal günü 

.,. 
dtiiğmeye basmakla binlerce mil murabbaı 

yangına tahavvül edecektir 
petrol 

\ 'atani Şairi Namık Kemal it,:in, diin t'nhersitc gen~leri 
bir toplantı yaptılar. J)eı(erli profesiırlerl Doktor Ali .Nihadı 
Dinlediler. Kendileri de ııö) lcdller 'e: 1 

- J>ün heykelini istemiştik; fakat bugün ondan önce 
cserlf'rinln basılmasını i!;tironız. sahası bir Dediler. 

~ Daily ,Sketch aazete- J 
'Micliael Salzer yazıyCI': 
lf nyanın petrola ihtiyacı 

lrbe baılamaktaki tered _ 
~ctrol azlığından ileri gel
l"lıı r. İttifak devletlerinin ab 
~dan müteessir olmıyarak, 

var.. Fakat bu her§Cy bolluğu • 1 
na rağmen, birşey yoktur ki, 
Almanya ona şiddetle ihtiyaç his 
sediyor: Petrol!. L11fi. 

Namık Kemal, yalnız bir u.tan şairi, sade büyük bir 
f sanatkAr gibi değil, insanlığın kemali olarak d.& başta taljı
ııacak bir adamdı. 

Dünyada pek az kimse, onun kadar ) ıpratıct imtihanlar 
gec;irmlı;;tiı'. l'inc diin)ada J><'k az adam, 'dkbal,. le "idbar., 
aruında onun kadar muhaner bırakılmıştır. Bir )anda bol. 
luk, ze\ k, riit be, niı;;ıtn, paı-a, bir ) anda zindan, sürgün, sefa
let, gurbet cluru)oı·du. Ulr )ıtnda Jaldızlı sara)ların mermer 
.kaıuları ardmn kadar nçık, hükümdar iltifatlan önüne serili 1 
duru)or; bir )anda kahramanların kara ahn Jzısı, eziyetli 
kaderi, nınhrumlJ et il ) ııı;;ayıı;;ı, ıztıraplı sürünüşü, korkunc 
dlı;lerlnl güsteıi~oı·c!u. 

hya mekanizma orduları -
~.taç olduğu petrolti vere

uç komıu memleket mev-

~rdan Rusya, ''Sovyet pet 
Uıtrisi., ni idareye üç mu

komiser tayin etmek su
cevap vermiştir. Rusya, 

~dusunu seferber halde 
~· kıfi gelecek kadar pct

~~lik bulunuyor. Fazlasını 
s:ı~ tahammülü yoktur. 

Ol • 11 günlerde, Almanyanın 
1htiyacırun büyük bir nis
ınüstemlekelerinden ge-

Or 't suretiyle Holan-da temin 
du. Bu ihracat, harp baş -
danberi hemen hemen ta
~ .~urmuştur. Fakat Holan 
tt!ı~k mikyasta petrol idt~i

ış bulunuyor. Bazı mü -
ların if adeıine 2'Öre, Ho
bu2'Ü'l stok halinde bu-

Petrol, Hitlerin ordusunu, 
ti! bir sene müddetle ida. 

ftck kadarC:ır. Al'?lanyanın 
lı a üzerine tazviki ve HC7'
.ltrın en:liscsi buna atfe-

11~da .,, karşı ac;ılan sınır 
~ ?ltuvaffak olmadı. Holan

k da. gördiikleri tehditlere 
.... 'rıdi tehditleriyle muka-

l ·ıtiler. 
11 

••heple. Almanva. şimdi 
bıı rı"ava dönmüş. bulunuyor. 
"reket, neden Romanyava 
~t da. Berline daha yakın 
1' acariııtana veya Yugoslav 
'lr .. ı deP.iMir? Bu IT'emle

de rle, bu~day var, et var, 
~:_:umurta var, sebze 

~~~~r!~~n'!et 
verecekmiş 

~Ce Çekoslovakyaya ait 
'""il defa Macaristana dev. 

autenya mmtakası etra
llacaristanda müşkülat 

~ l'rnektedir. 
~lıaltuııtaka ahalisinin ekseri. 

Yaya iltihakı istemekte. 

~tistan. Rütenvalılara da. 
.r\(k ölçüde muhtariyet ve. 
c:ıları tatmin etmeği dil

tedir. 
,;;:tistan Romanyadan iste. 
~ ant!ilvanvayı düşünerek 

bıri olacaktır. Zira kendi 
llda bir ekalliyet davaaı 

oldukça, Romanvadan 
h•anyayı talep etmesinin 
&dalct bakımından zayıf
. an endişe etmektedir. 
lvanyada, mühim bir 

tkalliyeti bulunduğu ma. 
4ı: · - Dail~ Sketch'ten 

Romanyada mebzul mikdarda 
petrol var. 

Almanya, Romanyadan daha 
fazla petrol temini için bu sene 
üçüncü defadır ki, harekete geç
miştir. 

Ve yine üçüncü defadır ki, 
Romanva, kemali nezaketle "ha
yır!.. cevabını vermiştir. 

Kral Karol, Romanya petrol 
sanayiindeki ecnebi imtiyazları -
nın son şartına varıncaya kadar 
tanınmasını kayıt koşmaktadır. 

Bugün Romanya petrol kuyu
larının takriben yüzde doksanı 
ecnebi mürakabesi altında husu
si ellerdedir. 

İngiltere, Holanda, Amerika, 
Fransa ve Belçika, Romanyada 
istihsal edilen petrollerin yarı. 
sından fazlasına sahiptir. Bu 
memleketlerin sermayedarları, 
o petrol kuyularını işletmek i
çin lazım olan sermayeyi ver
mişler ve bu sebeple kerl:lilerine 
icap eden imtiyazlar bağışlan
mıştır. 

Almanya, Romanyanın sene -
lik pttrol istihsalinin aşağı yu
karı onda birini almaktadır. Ve 
bu mikdar, Almanyanın bütün 
petrol ithalatının onda birini teş
kil etmektedir. 
Diğer taraftan Roman.yalıları. 

hiç bir şey korkutmuyor. Bu 
memleket halkı, kendi tabii hu
dutlarının kuvvetine emin bulu
nuyorlar. Alman askerlerinin, 
petrol kuyularının bulundu~u 
münbit araziye varmak, için 
9000 kadem irtifaa kadar yük. 
selen üç sıra dağ gecmesi lazım. 
~eldi~ini biliyorlar. Bu arazi, 
Bükreşin şimali şarkisinde ka
indir. 
Bundanb~ka Romanyalılar, 

Polonyadan iyi bir ders almış
bulunuyorlar. Memleketleri da. 
bili0 c1elli petroııeriıı Air d••la 
smı bile herhan~ bir mtlate\rliye 
kaptırmamak ve hiç bir petrol 
kuyusu, olduğu gibi bırakılmı -
yacaktır. 

Bu maksatla Romanyada her 
türlü ihtiyati tedbirler alınmış. 
tır. Bir düğmeye dokunmakla, 
binlerce mil murabbaı petrol 
sahası birdenbire bir yangına 
tahavvül edecektir. Bu düğme • 
nin vereceği küçük bir cereyan 
her kuyunun tepesindeki pet~ 
Iü ateşlemeğe kafi gelecek bir 
kıvılcım doğuracaktır. 

Böylece, bir kaç dakika için
de, Romanya dahilinde düşma. 
nın ilerlemesine mani olacak a. 
teşten bir barikat vücude gele
cektir. Müstevliyi bir cehennem 
karşıhyacaktır. 

Romanyalılar, kendilerine a. 
çılması muhtemel herhangi bir 
harbin petrol kuyulan için oldu. 
iunu biliyorlar. Aksi takdirde 
Romanyava yürümekle, ittifak 
devletlerine üstünlük temin ede
cek herhangi bir fayda yoktur. 

Bir petrol kuyusu yanmağa 
buladı mı, asla söndürülemez. 

'nyaya giden Ruı 
lbühendiıleri 

Ben, Bükreşe yakm Moreni 
Maden kuvusunun varusı esna
sında bin kadem yüksek bir mev 

1\ llyanm Friedrichshafen kide bulunuyordum. Göklere yük 
l' \,.Rus mühendisleri gel- selen alevlerin hararetinden yü
. ou milhendisler, Zeplin zümil kapama~a mecbur oldum. 

~\·Uerini tetkik edecekler. Bu alevler, bir duman sütunu 
lJt havadis daha önce, Al- altında nihayetleniyor ve mil. 

nı Rusyadan petrol ve lerce mesafe uzaktan ~örUlil. 
~evad nakli için zeplin yordu. Bu maden müessesesinin 

e• ~a dair çıkan haberi e-6 son damlasına kadar yanma_ 
.,_,.~ .... uz:nekt,dir. Zira bu meva. sı, tam beş sene sürdü. Bu yan

ı şımendiferle naklet. ~ınm sndürmek için dünyanın 
Üyijk müşkülata uğra. her tarafındaki mütehassıslara 
. Dail,, Sketch'ten. büyük mükafatlar vaadedildi. 

Ve bu mütehassıslar bu yangını 
~ -oK -- söndürmek için her türlü vası-

l. urumunun ÇI• taya müracaat ettiler; muvaf. 
~rdığı kitaplar fak olamadılar. 
~ Klemansu, her petrol damla-

•-.r,.,.,~ ...... ra, 3 ( A.A.) - Türk Dil sının. bir kan damlası kıymetin. 
ıı R'encl sekreterliğinden de oldujhmu söylemişti. Loid 

ektedir: Corc, Balkanlara 1915 te el ko. 
, ~Ur.1uzun çıkardıiı ki. yarak Almanyanm Romanya ile 
ı._~elletnıer, satış merkezi. petrol muvasalasmı kesebilmiş 
~ latanbulda Ankara cad. olsaydık, Harbi Umuminin iki 

h;_ ~2 numarada Hilmi ki. sene evvel nihayetlenebıleceğini 
.;'llUe ve acentelerinde sa. söylemişti. 
~i'r. . Fakat bugün biz İngilizler i
.~ en eski yadiğirları-. çin Romanyayı istila etmemize 
~ toplayan eski TUrk ya· llüzum yoktur. Romanyalıların 

l:tendileri, herhangi bir taarruz
']& karşılqtıklan zaman, o muh. 
~el mutaamzm tanklarını ve 

bardunan tayyarelerini dol
urmaktansa, o "mayi halindeki 

.aıtm serveti .. ni kendi ellerile 
\tahrip etmeğe katiyen umetmiı 
bu1unuvorlar. • -

Galatasaray Beşiktaşı 
3 - O yendi 

Fener de Beyoğluspora 
1- O galip geldi 

Slad spor mecmuasının terlip ettiği dünkü maçlarda 
on bmden fazla sey;rci önünde Galatasaray, mevsi
min namağlOp takımı Beşıktaşı dün tahmın ettığımiz 

gibı açık farkla yendi 
Yazan: MUVAKKAR EKREM T ALO 

Galatasaray - Beşjktqş pıaçından he1Jecan1ı bir an 
~ ~ .... ilıli ••• , ... d ...,...,.... ..... 

Jade gilzeİ-blr -bahar havur at- olun, bakalım dcdifimiz çıktı ve 
calrhğında ve aylardanberi görül finale "ezeli rakipler., kalmıt ol
miyen bir kalabalık önünde oy- dular. Kim kazanacak? Sonra ya-
na.nan Stad mecmuası kupası zacağız. 

1 
maçtan birbirinden nefis safha - Muvakkar Ekrem Talu 
Jar arzetmiş ve umumi bir heye- FENERBAHÇE 1 - BEYOCLU 
can uyandırmıştır. SPOR O 

istanbulun muhterem valisi Dün Taksim stadında 10.000 
ve sporumuzun kıymetli hamisi seyirci önünde stad mecmuası
Lütfü Kırdarın da huzurlariyle run tertip ettigi turnuvava baş -
JCref verdiği bu karşılaşmaların 1 landı. Kura mucib~ce ilk oyun 
~n mühimmi §üphesiz Gala tasa - ı Fenerbahçe - Beyogluspor ara·· 
ray - Beşiktaş arasındaki maçtı. sında oynandı. . 
Zira Galatasaraylılar cidden Hakem Adnan Akının ıdare 
kuvvetli kal:irolariyle mevsim ba- : ettiği bu müsa~akara. iki takı?' 
ınıdanberi talisiz maçlar yapmış da şu kadrolanyle ıştırak etmıı 
ve buna mukabil Beıiktaş hiç leroi: 
yenilmemiıti. Fenerbahçe- Cihat : Fa~ıl, Lc-

Dünkü idaresini çok beğendi- bip - Faruk, Hayatı, Fıkret -
ğimiz Saminin hakemliğinde ta - K. Fikret, Bon~uk Ömer, Me-
kımlar şöyle dizildiler: Galata - lih, Rebii, Basn. . . 
saray; Osman - Faruk, Adnan - Beyoğluspor: Çafatıno - ~ıve
Musa Enver Celal _ Salihattin, tek, Hiristo - Cambaz, Etiyen. 
Eşfak, Cemil'. Bodori, Saranim. Çaçiş .- Talca, Çulafi, Ratklif . 

Beşiktaı: M. Ali - Taci, Fa- Bambıno, Teodoro ..• 
ruk - Necmi, Bedii, Hüseyin - Müsabakanın tafsılatı: 
Rıdvan Sabri Soldur, Şeref, Eş Saat tam 12,30 da Peranın 
ref. , ' sagdan bir hücumu .ile o~~a baş 

Goller: landı. Fen-er muh~cımlenn_ı~ ke · 
14 üncü dakikada Türkiyenin serek muhacimlerıne verdıgı t~p 

yetiştirdiği en mükemmel santr- ayaktan ayag~ dol~şara~ K. Fılr 
forlardan Cemil mutat uvertürü- rete geldi, Fıkretı:ı a!1ı ~.ol.arak 
rrii yaparak birinci golü Alinin attığı enfes şut kale dır~gı~ı ya
açık bıraktığı zaviycllen ağlara layarak dışarı çıktı. 20 ıncı da -
taktı. 26 ıncı dakikada Sarafim kikada Hayatinin. kale':'.' şandel. 
sağdan gelen şandele mükemmel lediği topu. Çafatı.no guzel ku~.
bir kafa oturtarak Beşiktaş ka. tardı. Akabınde hır Beyoğlu hu
lesine bindirdi. cumun::la Fener kaleııı karıştı, 

Cihat ikinci defa yaptığı plon
jonla bu tehlikevi savuşturdu . Eşfak, yetiıerek ikinci sayıyı 

yaptı. ikinci devreniu 40 ıncı 
dakikasında Cemil topu sürerek 
Etfaka pas verdi. o da kolaylık· 
la üçüncü golü attı. 

Nasıl oynadılar 

23 üncü dakikada Faruğun 
Fener kalesine gönderdiği topa 
ters bir çıkış yap~n Ça!,a!~~ 
topu Basrinin önun-e dUJ~rdu, 
Baarinin plise vuruşu Fenen ga.. 
libiyete ulaştırdı. 

Bu golle açılan Peralılar Fe -
ner kalesini bir hayli sıkıştırdı
larsa da başka bir gol yapama -
dılar. Ve devre 1 - O Fenerin 
galibiyetiyle neticelendi. 

iKiNCi DEVRE 

~nınık Kemal, hiç lrkllmoden bclıl.Jı, gurbeti, zindanı, 
•·,·atandan Jııfisal,. i "teı·ki e,·lid \ 'O ayali,. "kadrü nanıuau,. 
He sineye çekti. Onda biz, yalnız coşkun bir şairin heyecanını 
görmekle kalınıyor, bir fazilet ,.o kahramanhk dersi do al
mış bulunuyoruz. 

Meınleket gençllğlııiıı, dün bir tek yürek halinde ) '&P

tığı ihtifal, bu duygularda ) alnız olmadığımızı gösterdiği 
için, sınırsız bir büyüklük 'e güzellik tesiriyle ruhları 
doldurou. 

Yeryiiziinde "'·atan., )arın parçalandığı, kurt masalla
rının ıd) Mi destanlar halln<lc okunduku şu günlerde bu ihtl. 
fal, her \'&kıttan daha dokunaklı bir derinllfce ka,,ı~myor. 

!\"amık K~male mahsus "pul., ların basılma.sı ise, bu he
yecanın de\ let şuurunda, hiikiımet 'arhğında da ayni kes
Jdnllklo yaşadığını ır;c»Sterir. 

Bu pullar, o biiyük , ·atan şairinin mezarına, mukaddes 
hatırasına. mane\t \'&rhtının götsüne takılmış madal7eler
dir. Kendisi: 

"ÖlUrsem görmeden millette Umit ettiğim feyizi 
Yazılsın sengl kabrimde vatan mahzun, ben mahzun,, 

Demişti. Onun taşı, böyle bir kara habemcn - dünra 
dıırdukça - uzak kalacak. O, "U\tan., a AşAıktı. Bir meşale 
ı;tibl girdijil kara toprağı lla nura döndürerek, \atandan ka

: ı·alığı kaldırdı. Ulz de ,·atana kuluz, çünkü onun içinde Na. 
: mık Kemal gibi bü)·iikler 'ar. 

:._. --Hakkı Süha Gezgin-

E LLER iN OiLi: 13 
--------------------------------------------

Kavgacı ve §şık karak-
terlerin el çizgileri 

Bir ,hayat lıat
tı m~ OJ&. 
rak resmedilece
ği yerde bir ka
vis çizmişse bu 
hattın, Venüs 
tepeciği tesiri. 
ne kapılmış ol. 
duğunu göste
rir. Bu takdir. 
de mevzuun ro
mantik ve artis. 
tik varadılışına 
kendisini bıra. 
kacağını ve ha. 
yat hattı düz o
larak uzanan 
bir kimseden zL 
yade işık olma-

>~-~t~ı 
:~ f 

,,,./ . ,,, 

ğa mütemayil ol. ~ 
duğunu söyle- ' 1 o 
mek doğru olur. l.'o. 10 

Görülilyor ki karakter tetki - ne olursa olsun bazı sevgi meae
kine aid olan bu enteresan bah. lelerinin buna mani olacağına 
sin her noktasına ayrı bir ehem işarettir. Eğer bu hatlardan biri 
miyet atfetmek ve işi mantıki si tali çizgisine kadar gelir ve bu 
hileden mütalaa etmek icap e - sonuncusu ile birleşir, yekdiğer. 
der. lerini kat~erse (Resim 10 No. 
Eğer hayat hattı çok yuka - 3-3) bu işaret çok şayanı te -

nlara mesela müşteri tepeciğine cessüs olan iki tarihe delalet e
kadar çıkıyorsa (Resim 9 No. der. 
4-4) bu işaret mevzuun kendi- Bunlardan birinci tarih, ikinci 
sini daimi kontrol altında bu • derecede küçük hattın hayat 
lundurduğunu ve hayatına ha - hattından ayrılmasilc anlaşılır. 
kim olduğunu ~öeterir. Tali çizgisine mülaki olan bu 
Eğer hayat hattı daha aşağı- hattın ifade ettiği tarih, tali 

da merih tepeciği üzerinde ni- çizgisine temas ettiği noktada 
bayet buluyorsa bu mevzuun görünür. 
kendisine daha az hakim oldu _ Bu işaret mevzuun kendisini 
ğunu gösterir. (Resim 9 No. sıkan ve _bağlayan bağları çö -
5-:S). züp tamamen hür kalacağı ta -

Bu işaret bilhassa gençlerde rihi gösterir. 
kavgacı, disiplinsiz bir karakter Hayat hattından ayrılrp tar 
işaret etmektedir. çizgisi ile birleşen kUçUk bir hat 
Eğer bir hayat hattı üzerinde çok mesut bir işarettir. Bilhas. 

yukarıya doğru yükselen ikinci sa bu ikinci derecedeki hattın 
derecede hatlar bulunuyorsa, tali çizgisi Ur.erine temas Pttiği 
hayat hattı ne kadar kl8& olur. kısımlann kenarları parlak o _ 
sa olsun bu isaret mevzuun mUt lursa bu işaret bir kat daha e
hiş enerjik bir karaktere malik b~mmiyet bulur. 
olduğunu ~österir. Biraz evvel bahsetmiş oldu -

Bu hatlar Müşteri tepeciii is- ğumuz ikinci tarihi hayat )ıattı_ 
tikametinde yükselmişse (Re • k'kl b im 
sim 10 No. 1-1) işaretler mev. nı tet 1 e u ak mümkündü.r 

Burada enteresan olan bir cihet zuun bir otorite mevkiine yük - de ·r 
selmek i<;in beslediği ihtirasla- .aynı şeraı 1!1 tali çizgısi ü • 
n kaydeder. zenn.de muhtelıf kereler görül • 

mesidir. 
Eier bu hatlarm biri kafa M lA 

çizgisi ile tevkif edilmiı ise ese şöyle kabul edelim: 

Ekıik ka:lroyla çalışan Betik · 
taı, Galatasarayın za~n za~n 
bunaltıcı bir tazyik halıne gıren 
akınlarına zaten bundan fazl:ı 
tahammül edemezl~i. Galatasara -
yın bilhassa Faruk • Adnan hat· 
tındaki emniyet ve anlatmasına 
kadar yüksekti. Kaleci Osman, 
vazifesini tamamiyle yapmıttır. 
Haflar da bugün Enverin faali -
yeti dolayııile i'1emiş ve muvaf· 
fak olmuıtur. Celil gittikçe par -
lamaktadır. Hücumda en iyi e
leman Bodoroatu. Bu oyuncunun 
tekniği çok yüksektir. Cemili tak 
dir için ne söylesem azdır. Bc
şiktqta M. Ali ıoUerde kabahat 
1i deyil, fakat Sarafça vurduğu 
yumrukta manasızdı. Takımın en 
iyi elemanı bek Faruk ve haf 
HUseyindi. 

Bu devre birinciye nazaran 
!daha zevkli oldu. Mağlubiyetten 
kurtulmak için canla başla çalı -
şan Beyoiluıporlular. orun!1n ba 
şından itibaren hakımıyeti ele 
alarak Fener kalesini bir hayli 
sıkııtırdılarsa da, Cihadın güzel 
oyunu ka11ısında netice alama
dılar. 

20 inci dakikada Bambinonun 
Cihadı atlatarak boş kaleye gön 
derdi. Fakat diğer oyuncuların 

(Resim 10 No. 2-2) bu mev - . H~yat hattından tali çiz.giai 
zuun bqla.ngıcmda büyük bir ilzenne doğru giden ikinci dere
muvaff &kıyet vaadeden bir ifi cedeki bir hat 26 yqmda gU 
bazı düşünceler veya zekbmın rülmektedir. işaret edilen tari' 
dÜflllesile berbat etmiş olduğu- budur. Fakat bu tarihin iki mis 
nu ıösterir. linde, yani elli iki yaşmda aynı 
Eğer bu ikinci derecedeki hat hadiselerin cereyan etmesi de 

!ardan bıri kalp çir.gisine kadar .kabildir. Binaenaleyh tarihleri 
gelip orada dunıyor&f. bu mev • ona göre teebit gerektir. 

( De1HJ ı s iflCib) zuun ~yretlerinin istikameti (Da'M ,ınt") 
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Nıtekım evvelce tahmin etmiı dimi zehirlemek bana pek agır 
. . XIII 1 len ölüm şekli. Havagazı ile ken 

ol:lugu gibi Tito birkaç gün için bir ölüm görünüyor. Kendi da· 
le kokainin hatırc:.siyle harap ol- vet ettigimiz ölümü bôyle servis 
muı, bitap düşmüştü. Her daki- merdiveninden geçirtmek ve ni
ka caddede duruyor, şunun bu- hayct kapı önünde uzun müddet 
mm tarafında., görülmemek için bekletmek do~ru olmaz .. Madem 
muthiş bir ustalıkla hareket ede. ki davetlidir, doğrudan dogruya 
rek cebinden kokainin resmini büyük kapıdan girmelidir. ideal 
çıkarıyor. Onun güzel çıpla': vü- Bahrimuhit ortasında ölmektir. 
cudunun hatlarını zevkle seyre - Bu ölümlerin en güzelidir. Bı. 
diyordu. rinci mevki bir kamarada, ma· 

- Nasıl oldu da seni tekrar lüm deniz bayramlarının biri ya-
Turende gördük?. pılır'ken ışık ve müzik suleri i -

Diye arkadaşı Nocera sordu. çime ölme~ .. Düşün, sürat, de. 
- işte görüyorsun ya. nizin enginliğ:. nasıl heye. 
- Peki niçin geri geldin?. canlı bir ölüm hazırlar.. Vapu-
- Ölmek için.. run halini gözünün önüne ~etir. 
- Sanki orada ölemez miy- iki kıta arasında iş ceviren sivah 

dın? elbiseli. kibar efendiler, fevka-
- Evet ölemezdim. lade dekolte hatta vücutları yal. 
- Dogru .. Senegal çok sıcak. nrz bazı kurdela parc;alan ile ka 

tır .. Yaşamak ölümden daha az palı milyarder kadınlar, icki, sam 
güçlük verir. panya, durmadan çalan bir or-

Fakat Nocera. nihayet arkada- kC'stra, palveler ile çevrili bir 
şının bu müthiş. feci projelerine sahne üzerinde en cazip dansla
inanmamakta olduğu için onunla rını yapan, vücudunu yılanlar gi. 
latife ediyordu. bi kıvıran bir dansöz. 

Tito, ölümden pek fazla bah - · Ve kozmopolit bir muhit .. Çin 
setmi~ti. Ölüme kati surette ka- li, zendi. Malakalı , Avrupalı, 
rar vermiş olan bir kimse mani banker. para habaları, koketler, 
olunur veya hareketi haber veri. diplomatlar ve tarifelerini değiş 
lir endişesiyle hiç kimseye bir tirmek veya v.ençlilderini, haysi
tek kelime bile söylemez.. yetlerini yeni-den kazanmak icin 

Kendini Ol::Jürmek isti yen in - kıta değiştiren kimseler. 
san ilan etmeden işini bitirir.. Bir şeamet, yahut ayni akibct 

Bir gün Tito, ona şöyle söy • ile bir geminin üzerine toplan-
lemi§ti: mış ve muhtelif sebeplerle ayni 

- Hayatta her şeyi tecrübe gayeye, ölüme doğru akıp giden 
ettim: Aşk, kumar, tahrik edici, bir kütle ... 
uyuşturucu maddeler, çalışkan

lık, tenbellik, yalnızlık, cemiyet 
hayatı ve nihayet hırsızlık .. Her 
ırktan kadın, her renkte erkek 
gordum. Şimdi bilmediğim, ta. 
nrmadıgım bir tek §ey kaldı: ö
lüm ... Şimdi de onun zevkini duy 
mak istiyorum. 

Noccra bu kelimelerde kati 
bir kararoan ziyade edebiyat 
yapmak, güzel cümleler kullan -
mak arzusunu sezdiği için şöyle 
cevap verdi: 

- Aman Tito öl!ımden bah -
setme ... Hayat bir k medi, hem 
de kaba bir komedid:r. 

- Biliyorum. Nocera.. Fakat 
bundan zevk almadığım, eğlene. 
mediğim için temsilin nihayetini 
beklemeden gitmek istiyorum. 

- Edebiyat l Edebiyat 1 Diye 
Nocera sözü kesti. 

Sen lt:endini öldürmiyeceksin .• 
Çünkü bunıdan çok ısrarla bah -
sediyorsun .. Kendi kelimelerinde 
yaptığının saçma olduğunu teş -
hir için kendini asıp meydana 
çıkaradak bir çengel arıyorsun .. 
Senin bütün bu sözlerinin gaye
si, henden sert bir cevap almak 
ve hayatı benim görüşüme göre 
dinledikten sonra: "Hakkın var 1 
Beni mat ettin. Artık ben de 
ya~mağa inanıyorum. Kendimi 
öldürmiyeceğim . ., divebilmek ze. 
minin; bulmak .. Fakat hayır dos
tum, işte ben sana bilakis: "Hay 
di, ~iyorum .• Haklısın .. Hic dur
ma, öldür kendini.,, 

- Bravo, Nocera, ben de sen 
den tam bu cevabı bekliyordum .. 
Beni cesaretlendirecek bir cevap 
vermen şarttı. Fakat beni düıUn
düren, hareketsiz bırakan yegL. 
ne şey, tercih etmem lazım ge-

Birdenbire bir çarpışma. Ku • 
ru bir ses .. Binlerc:.c insanın fer 
yadı .. Birkaç el silah sesi.. Ve 
su açılarak her şeyin üstünü ka
patıyor, sesleri boğuyor, masa -
lan kaldırıyor, hahları §işiriyor, 
ıpklan söndürüyor.. Oemi der
hal batar, mavi bir su tjlbakası, 
sizi Örter. Artık sevimli bir me. 
zara girilmiştir. Orkestranın çıl
gın sesi kulaia bir ölüm havası 
çalmış gibi gelir .. Öyle zannedi
yorum ki, hiç çırpınmadan bile 
ölebilirim. Ve diğerleri dalgalar 
arasında çırpınırlarken lxn. bir 
sigara yakabilecek kadar diyerni 
yeeeğim, fakat •Kzuna ataca&ım 
bir şikleti, çigneyecek kat:Jar so
ğukkanlılık göstereceğim. 

"Fakat pek yazık dostum No. 
cera 1 Pek yazık ki, bu 1ekil öl
nıeii de tercih etmeden imkin 
yok.. Çünkü beni müthiş deniz 
tutar. ,, 

Binaenaleyh bu tatlı akibettcn 
de vazıeçmem lazım. Tabii Bah
rimuhitte ölmek, sulara gömül • 
mek müthiş bir zevk.. Dü1lin, 
ambalaj yapılmak. tabuta konul. 
mak zahmetleri de yok.. Bilhas
sa çürümek. Toprak olmak teh -
likeıi bertaraf edilmittir ! 

Benim ölüm ile ıenin alaka
dar olmanı istiyorum.. Bu senin 
itin olacak, hem benim bir ar -
zum daha var: Ben cesedimin 
yakılmasını, kül edilmesini iıti • 
yorum. 

- Ne aptallık 1 
- Biliyorum. jan Moreas da: 

"Yakılmak istiyorum, çünkü bu 
aptallıktır,. demiıti. 

Nocera kendi hesabına şu ctü -
şüncctde bulundu: 

(Daha oor) 

Büıvük Zabıta ı~oman ı 
-----------------------------------------------
S inek Beyi 

---------------------------------22 Totolitombo, avdet ediyordu. , - Hayrola dostum, neler oldu. 
Fakat göriilmeğe değer bir vazi. efendilerin? ... 
yette idi. Yüzü gözü kan içinde Zenci sözünü keati: 
bulanmış, suratı yırtılmış, kol - - Totolitombonun artık efen. 
lan ba.cakları çüriikler içinde disi vok ... 
bırakılmış, gözleri fırlamış, du- - Evet, tabii öldüler. Zaval . 
daldan patlamış, kesilmiş, kan. lılar!. 
la.ra bulanmıştı. - Öldüler mi 1 Totolitomoo 

7.enci doğrudan doğruya milis onlann ölmüş olduklannı bil -
yö Merimansm köşküne gitti. miyar. 
Roland evde yalnız başınaydı. - Nasıl olur? 
Bu bcklenmiyen ziyareti haber - Ben doğru aöylüvorum. Ben 
alınca derhal aşağıya indi, zen. onları canlı bırakarak terket • 
ciden Joramir faciası hakkında tim .. Fakat şimdi ölmüı, olsalar 
bir WıilAt alabilecej?ini müt - da umurumda değil. 
hit facianın biraz avdınlanabi - Gözlerini kanıyor. ısırmağa 
leceğin.i ümit ediyordu. Bunun t müheyya beyaz vahşi ditlerini. 
çin görüşmelerinde yanlarında ellerini, yumruklarım sıkıyor • 
kimsenin bulunmamasını iste - du. 
mifti. Şafırmıt olan Roland hıı ,,,. 1 

Totolitombonun suratı aaıktı, ler içinde 7.enciye bakıyordu. Zen 
~özleri vahşt bir mana ile parıl- cinin müthiı manzarası genç kJ· 
ı:Jıyordu. zı dilitilnceve daldrrnmıtı. Acaba 

Roland gayri ihtiyari garip bir bu vahsi adam Sinek Bevinin a-
·oku bhılettl. Zenciye dikkat ~ ianı değil miydi? O müthit et • 
Prek biraz yaklqtı ve en munia nayeUer bunun elinden. ~ılmuı o. 

, Ml'dtı: lıtmaz mrvdı? Artık konuşamı -

~ B l J G LJ N K l"'J : 
1 ~ RADYO ·.-~ 
.... 
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ı ı.:ıo: Progrıı ııı 'c mcııılekct sııııı 
:1\ arı. 1 :!.3:ı: \j,ıııo; 'c ~lelr.oroloji 
h ıhr.ılcri. 18.:.!:ı: \lıi11k: (il ııl)O l'OZ 

ork.L' 11'.ısı). 10.Ull: l\11ııuşın.ı. t!l.l[ı: 

Tııl'k Mıızı~ı; h.ıı ·ışık prugl',1111. 
:w.ı~ı: hoıııı~ııın. :!0.3ll: l'ıırk \liı:ı:ı
gı: (l~n,ıl lını•lı). :!l.l~ı: Mmik (l\ıı 
ı;ıık nrkc~tr.ı - SPf: :\rı·iıı \şkın). 
1 .lolı. ~ırıııı~~. ı iıizel ılklrnhar 

ı \•ııls). :.! Jo.,Pf 'ıınııcr: Balo 
ıl.ıııslıırı. ~ \l,ıx Sclıiiıılwrı: Alp 
ı;ı;~fiılcrıııın ıl,ıno; lıa\nlıırı. 4 
T'iclıaıko' ~k) : B ırkıırul. !l Cari 
Holırl'l'lll: \'nls Pulpıırisi. ti l>uh. 
nan~ i: !)uğun 'ıılsı. i Sclıubcrf: 

Askeri Mnr~. :.!2.00: l\lcınlckct sn at 
.ı)nrı, Aj:ııı h.ıhcl'I rl; 2ırıı.ıt, ı :s· 

lılım T ıln ıl.it, Knıııhh u ~U

kul lıorsnsı. (Fı).ıl). :!:!.2U: \lıızik 

(l\ııçuk Mkc,ırn 'ı ukardnkı pro. 
~ruıııııı dc,,11111). 22.:15: :\lılzik 

( Faıır~: l.u ~l.ıjor Soıı.ıl'ı ( Pl.l :.!:J: 
\lüzik: (C:ızlıııııd l'I.) :.!:i.2:ı :.ı:ı.30 

'ı ı rı ıık i proHı".ı ııı, 'c kup.ı ıı ı-:;. 
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1:!.30: l'ıııgl':ılll \C llll'lllll'kı•I s:ı;ıt 

n)urı. 12.:l!'i. \j.ıııs \C ınchuroloıı 

lı.ılJL·rlL·rı. J :ı.:ıu : Tuı k L\lu1.ııo: ı~ıı
l:ınl:ır; <'ı·Hld hozıııı, Hcrık Fers:ııı, 

Hcş:ıt ı:rcr, Kcıııııl l'ıl ıı:ı:ı Sc) hun 
J - Okm .111: l\ldlınrct S ı,,cııak: 1 -
!)em eltin Zt\,I IJU'il')lll şarkı• 

(\'aslanııı ) almış rıı aşı ııuzınn) 
:! - Alıınl'I H.ısıııı llıc.ı:ı: s.ırkı. 
(C:ın lı.ıst.ı~ı) 1111). S f..ndoroıılıı 

Yusuf: - llıc.11. ş:ırkı: (\leşi :ışkı. 

nn rııpleıtiın). 4 ..... - Şclınnz 
ş.ırkı: (Ueıı perişıınıııı). :! Oku· 
yan: Muzaffer llkar. 1 - \'ecıhe: 
Kanun taksimi: 2 Hulımi Bey -
Jluse) ni şarkı: ( Acaıı nıızeııılc ~uh
sun). 3 - Hlıııeıı !)eıı llııse)nı 

şarkı: (Balıı:eıııı.le Hile ıle \ar). 4 -
Refik l'ersaıı Huse)ni şıırkı: 

(Birkaçı bırleşcrek). 5 Falı J\a. 
pancı - Hıiseyni şarkı: (Aman 
dnitlar, canını daAlar). 6 
(Sevdilim cemalin çfinktı ıöre· 

mem). 13.30/14.00: Muzik (Harir 
mfizlk - Pi.) 18.00ı Proııraın. 18.05 
Memleket :ıat il) arı, Aiııns \'e mete
oroloji haberleri. 18.25: Müıık (Caz 
band - Pi.) 18.55: Konuşma. tt.10: 
Türk Miiziii: Klasik ıırograııı, An· 
kara rııth osu kiııııe ses \ e az he) e
ti. lllıırc eden: ~lcsut Cemıl. 19.&0: 
Kbhdtd\l. 10,Uj: "Alrk l\lütiitl. 'Ka. 
rışık progrııııı. 21.00 : Kon:ıcr tak
dimi: Halil Bedii Yönetken. 21.15: 
Müzik CRaılyo orkeı;lra ı - şer Dr. 
E. Praetorius) l - F. Menclelssohn 
Barlholdy: Ruy Blns t;,·erturü. 2 - , 
Eıl. Grit"g: Ş:ırk'a (Senfonik ııarça) 
4 - oh. Straus<ı: Perpetuuın (Bobi
lc. !'ı - E. Yon Reznirzek: I>onna 
Diann operasındnn e, erilir: 22.00: 
Memleket saııt ayarı, Ajans haber· 
leri; Ziraııı, Esham Tah\'ilat, 
Kamlıi)'O - • "ukııl lıors:m (Fiyal) 
22.20: Serbest saat. 22.30: Muıik 
Operetler - Pi.) 22.55: Mıizik (Caz 
tıand - Pi.) 2:1.25/23.311: Yarınki 
program, "e kııpanış. 

"İncil,, satı§ı Alman
yada arttı 

Daily Skctch gazetesinin yaz
dığına göre, Almanyada gimdi 
"lncil,, Hitlerin "Kavgam., isim. 
li kitabından daha çok satılmak 
tadır. Almanyada kitabı mukad
desin propagandası yapılmıyor -
sa da, okunması da memnu de. 
ğildir. " 

1 

yordu. Totolitomboya gelince, o 
da tehditkar sözler savurmağa 
~aşlamıştı. Roland sordu: 

, - Siz yata binmediniz mi? 
- Hayır. Totolitombo onları 

Li7Jbonda terketti. 
- Lizbonda mı? 
- Evet .. Onlarla daha fazla 

gidemedi, çUnkü artık fena efen 
dilerin.i terketmesi li.zımgeli -
yordu. 

- Fena elendiler mi? 
- Evet, çok fena, çok cani e. 

fendiler. 
Bu aözleri sövliyen vıilıji zen. 

cinin yüzü. gözleri korkunç bir 
mi.na alıyordu. 

- Fakat, aranızda ne geçti 
k . ., l. 

Dive Roland aordu: 
Zenci bir lahza tereddüt etti 

sonra ağzından bir tek kelime 
çıktı: 

- Mösvö Valeri. 
- Valeri mi? 
- Evet, o diğerlerinin Jıep -

sinden daha fena.. O beni döv -
dU .. Tevkif ettirdi. Totolitombo 
oolisler, jandarmalar ile müca. 
dele etti. Cok dayak yedi, hap • 
se atıldı, fak at oradan da kaça -
rak Nise gelmeğe muvaffak ol -
du. 

Hayretler ic:inde kalmış olan 
Roland ne ıöylemek l~eldl • 
ftnt btr tUr1U kf'!lltiremiyn!'du. 

,.,_ •• .-ı ff![j ~00(1!13J"J57@ 
Yazan· K ad ircan Kallı 

Artık hayatından busbütün muyor gibi ... Zaten ihtiyarladım. 
memnundu, çünkü yapyalnız de. Mektubun bana büsbütün dokun. 
ğıldi. du. Fakat sarsılmaga degmez. Av. 

Fransadaki hiırriyct ve demok. rupalılar için-de de şimdi candan 
rasi havası onu hayretten hayrete dost iken biraz sonra bir kurun. ! 
düşürüyordu. Hiç şüphesiz lıir tu veya fayda yüzünden diişman 
millet için son hedef buydu. kesilenler elbet vardır. Çiınkü 

Gazeteler yurt için faydalı gô- insanların hepsi de bir hamurdan 
rülen her düşiınceyi açıkça yazı. yugrulmuşlardır. Onları başka. 
yorlar, batvekillerin, nazırların )aştıran. iklim. güneş ve yaşayış. 
karikatürlerini yapıyorlar, yan. tır. Pariste kal e tahsiline ora. 
lış işleri en ince taraflarına ka. da devam et. Yoksa bu ihtiyarlı · 
dar halka bildiriyorlardı. Başka. zamanında işlerimin başından çe. 
sının rahatını bo?mamak. kanu. kilmek, onları sana bırakmak el. 
na aykırı olmamak şartiyle her- bet benim için de iyi idi. Lakin 
kes diledigi gibi yaşayordu. sabrederim Her şeye rağmen 

Bir gün bir iki yüz kışilik bir tahsilini yarıda bırakma. 1mpara. 
kalabalıgın paı lamento bina ı o. tor senin gibi gençleri çok sevi. 
nünde toplanarak: y r. Bugünlerde Makallc valisı 

- Krallık istiyoruz. Fransız Ras Guksa ile de aramız pek iyi 
milletıni ancak bir kral kurtara. dcgil. Ben bu adamdan hiç ho • 
bilir. Yaşasın kral! .. lanmıyorum. Eski kinini unuta. 

Diye haykırdıklarını gördü. mıyor. İtalyanlar bize düşman ol. 
Bir polis kordonu gbstericilc • dııkça onun gizliden gizliye on. 

rin saga sola sataşmamalarına, larla dostlurru çogalttıgını hisse. 
gelip geçenleri rahatsız etme:ne. diyorum. Bunları imparatora yaz. 
lerine, kimseye zarar vcrmemele- dım. O tabii ne yapılacagını bilir. 
rine dikkat diyor, fakat ne agız. Fakat sen bunları yalnız bilmek. 
lara kilit. ne de ayaklara zincir le kal ve düşünme. Derslerine ça. 
vuruyordu. lış. Fransızcayı lıilmedigin için 

Duvarlarda kocaman yaftalar b~lki biraz güçleşecek, lakin se. 
vardı. Burada da cumhuriyetın nin her güçlügii yenecegine şüp. 
bi,( takım diplomatlara ve vatan. hem yoktur. Sana ~·ardım eden 
perver kılıklı borsacılara yaradı. genç kızı şimdiden kendi vavrum 
gı, memleketin yagma edildigi, gibi sevmege başladım. Yüzünu 
kurtuluş ve ilerlemenın ancak ba. gözlerini ve her halini okudugum 
şa bir kral getirmekle olacagı an. zaman gözlerimin önünde can. 
latılıyordu. landı. Benim ona dair de bir şüp. 

Sonunda yine: hem var. Bunu yazmıyorum, 
- Yaşasın kral!... belki yanılırım. Zaten Avrupalı. 
Sözleriyle bitiyordu. !arın hiç şüphesiz iyileri kötüle-
Bu yaftaları gelen geçen oku. rinden çoktur. Bence senin .... " 

yor; polisler bile göz gezdiriyor. Mikael bu mektupta okuduk. 
du. Fakat kimse kimseye karış. lan arasında en çok iki nokta ü. 
mıyordu. Bazıları gulumseyorlar, zerinde durmuştu. Birincisi Guk. 
bazıları ise: sa işi idi. Şimdiki imparatorun 

-. Bravo! ... Dogru yazıyorlar! mensup oldugu (Şaa) sülalesiyle 
Dı.yerek .uza~laşı~orlardı.. 1 Guksanın (Tigre) sulalcsi arasın. 
Mıka.el haç §Uphesız kendı mem daki çckememezligi herkes bili. 

leketinin böyle olmaktan çok u. yordu. Guksanın babası (Araia) 
zak olduğunu, orada taht ve ıkti. bin dokuz yüz on altıda impara. 
dar mevkii için cinayetler, dala. toriçe olan ve (Menelilc) in kızı 
vereler yapıldığmı biliyordu. Fa. Zardita'nın kocası idi. Tafarinin 
kat bir &ün elbet böyle de ola. Zaodituyu zehirlettigi ve bin do. 
caktı. Nitekim Fransa bugünkü kuz yüz yirmi sekizde kendisini 
demokrasiye kavuşuncaya kadar imparator yapmakla Araia'nın 
ne ihtiraslara oyuncak, ne ihti. 1ıakkını çaldığı ileri sürlılmÜ§tÜ. 
l#Ueı• aahno ()lmuttu. Bu yuzden çıkart isyan.da (A -

Yiikselmek içın merdivenin ba. raiıı) ölmüş ve ölürken de og -
samaklarını aşa gıdan yukarıya, hına bıraktığı vasiyetnamede: 
her basamağın hakkını vererek 
sıkmalıydı. Zaten her şeyden - İtalyanlara güven. Onlar 
önce şimdilik Habeş ülkesinin de Marep nehrini geçer geçmez sen 
bütün Afrika gibi müstemleke ol. de onların arasına gir. Hem ken· 
ması, garp medeniyetinin aman. dini ve selamını. hem de Ti&re 
sız pençesine düşmemesi gerekti. kralhgı içindeki halkı kurtarmış 
Bu uğurda çalışırken butı.in olursun! .. 
öteki hedefleri unutmaktan başka Dedigi işitilmişti. 
ne yapılabilirdi, İmparator bu cekememezlik -

Mikael zeki bir gençti, ken. leri kaldırmak ve iki sütaleyi uz-
dince şöyle düşünüyordu: }aştırmak için kentli kızını Guk-

- En iyi idare şekli her mil- saya vermiş, Guksanın kardeş 
Jeti mesut edemez .. Bugünkü şe. cocuğu olan Ras S::yumun kızr 
kil Habeş milleti için belki en uy. nı da biiyük oğluna almıştı. Se
gun olanıdır. yum eski kini unutmuş. fakat, 

Sonra (Monteskiyo) nun meş. Guksa unutmamıştı. Hatta impa 
bur sözünü hatırlıyordu: ratorun kızına fenalıklar yapmış, 

"Her millet layık olduğu idare durmuş. Bakımsız bırakmıştı. lm 
şeklini bulur.'' parator hasta kızına bakmak i· 

Mikael böylece belki de kendi. çin tayyare ile kendi dokt.'.>runu 
sini avutuyordu. yollamış, fakat doktor zavallı ka-

Babaıından gelen cevap uzun dını ölü bulmuştu. Tayyare Adiı 
df'ğildi, Selamdan ve bazı ufak Ababaya prensesin ölüsile dön· 
t~fek şeylerden sonra şunları ya.. müştü. Buna ragmen imparator 
zıyordu: gene Guksayı valiliğinden ayır· 

"Uç hafta oluyor ki yataktayım. mamış, elden geldiği kadar hoı 
Attan düştüm ve sol tarafım tut- tutmuş, yurdunun selameti için 

- • ,.. • • ~ ...... • # .. 1 ı . . . . . 

- Peki, şu halde ne istiyor -
sunuz? Dive sordu. 

- Totolitombo kendısini döv
miyecck olan efendilerinden iş 
istiyor. Mesela siz ... 

Roland, bir müddet tereddilt 
içinde kaldı .. Böyle müthis bir 
adamı hizmetine kabul etmek o
na pek müşkül görünüyordu: 

- Babam biraz sonra gelmiş 
olur .. Siz akşama b"r kere uğra. 
ym. 

Dedi. 
Zenci devam etti: 

Totolitombonun karnını 
doyuracak bir kuruş parası bi -
le yok. 

Genç kızın merhamet damar -
!arı kabarmıştı: 

- Al'laiıya ininiz, size icap 
edilen yardımın yapılmasını em
redeceğim. Gerisini de sonra 
düşfuıür, hallederiz. 
-Teşekkür ederim matmazel 

siz de Madam Kristin kadar iyi. 
siniz. Her halde fena mösyö Va. 
leriden çok daha iyisiniz. 

Genç kız kız.ardı. Acaba Vale
ri Bielsky bu vahşinin nefretini 
bu kadar tahrik etmek için ne 
yapmıştı? 

Mösyö Merima.ns avdette pek 
geç kalmadı. Beraberinde Kont 
Serimi da vardı. Totolitombo -
nmı orada bulunmaaı ve anlattı. 
fT hildye htt fkiıini de h1tyret _ 

lere gargetti. Yakıt kaybetme -
den avukat Lizbona telgraf çek
ti. Verilen cevapta bir zencinin 
caddede bir Fransız ile dövüş • 
mü.ş olduğu ve ~österdi~i şiddet 
dolayısile tevkif edildiği, fakat 
bu kere jandarmalarla da mUca. 
dele ederek firara muvaffal< ol
duğu bildiriliyordu. 

Mösyö Merimans zenciye sor. 
du: 

- Peki senin için ne yapma. 
mı istiyorsun? 

- Bana evinizde bir iş verin. 
- Hayır, benim mU~tahdcmin 

kadrom tamamdır. 

Zenci yarı tereddüt i~inde: 
- Şu halde Mösyö lö Kont bir 

iş versin .. 

Kont zenciye baktı tebessüm 
ederek: 

- Bu olur gibi geliyor, !ıem 
neden oımasrn .. 

Dedi, fakat Mösyö Merimans 
kulağına eğilerek: 

- Pardon. dostum, dedi. Bu 
ada.m bana pek aağlam bir ayak 
kabı gibi görUnmUyor. hem Ro.. 
rand ona bir iş vermememizi ve 
başımı7.dan savmamızı rica et. 
ti., 

kenoi acıları01 unutmuştlld 
Mikaelin üzerinde dur 

kinci nokta Ras Yatıunu 
hakkındaki şüpheleri~dı. ii 
olabilirdi?. Birinciyi bıldi 
de ikincisi hakkında hiçbıt 
si yoktu. . 

Fakat bu şüpheyi bır tUC 
na taraftan görmüy_or. 
tarafına ve iyilige yorıyol 

Zaten babasının yazıt t 
buna daha yakındı. 

Bu üphenin ne oldu 
basına sordu. Babası. 
cevapta "şimdi antıyor
şüphe boştur. Yanılınıj ~• 
runtuya kapılmı .. ım ... de 

Mikael bu kur tuyLl 
rcnmek isterdi. Fakat 
zerinde daha çok durrnıdı 
babasına karşı saygısıJ 
du. 

italyancaya bir çok rı 
pek yakın olan f ranııızdi!& 
mek güç olmuyordu. Bar 
ilerletti; ertesi yıl (Siy~ 
tik) deki derslerine devr-
bilecekti. Fakat gôru~ut 
ertesi yıla kadar Parı•t 
mıyacagmr göıterifC!°':"ti'ıl 
(Habeş ~ İtalya) ge~ 
tikçe artıyordu. Hatta 
devleti uluslar sosyetesi,,O 
miş bulunsaydı harbin o..M 
kadar kalmıyacagına JUr-· 
tu. 

Mikael burada 
berleri daha kolaylıkla 
serbest dolaşabiliyor. 
yere girip çıkıyor, 
söylüyordu. Kimse onu 
görmüyordu. Şurada, d• 
Habeş, kalın dudaklı ve al 
bir zenci iki güzel beY 
kollarına alarak kahkah 
ra içiyor; kimıe onlara 
yor ve zenciyi kendindeO 
görmüyordu. 

Hatta tanıştığı fransı.r: 
ri ve profesörleri ona Sa1'. 
teriyorlardı. Fransa de!.., 
emperyalist olmakla be!W'." 
le sosyalist Fransız genç! 
cire girmemek için her 
ze alan ve l tal ya gibi A 
en büyük devletlerinden 
karşı orta çağların y.ırttı' 
lak ailahlariyle karşı 
hazırlanan Habeş mille 
lıyorlardr. 

Aradan aylar geçmittl 
Arkadaılan bir gün ott' 

dılar ve dediler ki: 
- Biz ıbir konferan.a 

ruz. Haydi, sen de gel! · 
- Ne kon( eranıı? . ._., 
- Bizim haklcmuzda 'il"' 

ferans ... Marsel Düval 
Meşhur gazeteci ve edip_~ 

- Bizi bilmiycnler C'.,..-
- Öğrenmek için gıtııd 

Acaba bizi anlayabilmit <ti 
rebilmit mi? , 

(Dahtl 

A1lık 
8 •Jlık 
6 aylık 
l .flllık 

il emle ket 
trtnde 

9:'i 
260 
47~ 

000 

,.;,.,ô,.,.nf" h • ._,,..,, .. 

nite v A KIT'a abone ~ 
Actre~ 4'«"!'1ttlrme lc:t""""" 

~:S brnşt~~ .:oııf 
fl,A V UCRET1'P" 

Tlc1ret IJAnlınn1n .. .,'!: 
tın "ondan itibaren llA11 ~ 
rındı 40: tc sayfılırd•u 
rus: dördilneO uyfad•

1 
el'-

•e OcOneOde 2: bir il 
ha<ı:hlc vın1 kesmece 5 il 

Rilvfik. cok dt•ıml1İ1'! 
renkli f1An verenlere t 
lndlrmelrr 71pılır. Ret! 
rın sanllm • salm 30 au·~ 
Tlcarf Ma'1h·ette otıd'1~ ~ 

KDçtt na.ıar .,, 
Bir defa 30. iki def'fJ ~ 

defası 85. (tlirt defısJ fJf 
defısı 100 ktınıştor. 
ılAn •trenlerin bir def-. .......... . 
Yldır. DlSrt selin •e('ell ·:a.1 
fazlı '8tırlın ~s JcUrGl'.-
sıp edilir. 

Vıkıt hem CloArUcllD ~ 
ken•ı fdıre yerinde. )lf 
1r1,.. etıdd,.sfnde Y•nıı 
altındı KEMALEDD lll 
flAn BOroıu eliYle il, 
"""r / Rrirnmırr '"'"'""' 
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vyetler Finlandiya üzerine 
16 fırka. ile hücum ediyor 

Rusya 
Norveçt0n üç bahri 

üs istedi 

1 Kuleli lisesi 
: ~s~erı msk:epler futbol şampiyonu oldu 

Flnlandiyıı.lılar ıuqbaaeıua· 
tın batında PotttLmc>'dan ceki
lirken tahrip etmiş oldukltm 
köpr\Uerl VP binaları t'mir et
mekle meşgul4Ur. 

Mu.-mansl:'clan Jtleu Sovyet 
!erin bir üıraı; teıebbUıU akim 
kalmıştır. Maamafih Flnlandl. 
ya kumandanlığı yeni taarruz 
hareketlerini beklemektedir. 

YENİ TAARRUZLAR 
BBKLBNtYOR 

Paris, 3 (Hususi) - Parla 
Medi gazeteli Finlandiya işinin 
beynelmilel olduğunu yazmak
ta ve Almanların Basarabyayı 

. Rus:yanın ilhakına ıUkQt ede
ceklerini yazmaktadır. 

Pöti Parizlyen gazetestde, 
Rusyanın Finlandiya vasıtasl· 
le Norveç sahillerine varmak 
istedtklertnl yazıyor. 

Londradan blldtrlldlflne ga. 
re, Sovyet htıkQmeti Norveç 

hUkfimettne hiç beklentlmedll 
bir te;)Hfte bulunaralt Şimal 

Buz denizinden Uç bahri UssUn 
Rusl'&-ya terkini istemiştir. 

Stokholmdan bildirildiğine 
göre, Norveç hUkfımetl ihtiyat 
ların bttyttk bir kısmını derhal 
stIAh altına çağırmıştır. 

Paris Suvar gazetesi Rusya· 
nın Norveçten Uç bahrt Us al 
dıktan sonra Baltık denizine 
h~im olacağını yazıyor. 

HelsfnJd, 8 (A.A.) - FlD· 
landlyanın endüstri merkezle 
rine, Umanlara ve tayyare' 
meydanlarına kartı tlddetU 
hava hareketlerHıJn vukuu 
beklenmektedir. Eden bir nUtuk söyledı 

,, öyle bir sulh yapmahyız ki botun nesil 
'erin çocukları ferdadan eJnin olsunlar,, 

Askeri lise1er şampiyrmu 'Kuleli ekip« 
Sovyetlertn Finlandlyaya kar

şı tahşldatları devam ediyor. Askeri liseler arasındaki fud 
bol §8mpiyonluk maçı dün sona 
ermiştir. Bu müsabakalarda Ku 
leli lisesi Bunıa lisesini 1-0 ye 
nerek 9 puanla pmpiyon olmuş 

Maltepe lisesi de Deniz 
yenmiştir. Deniz 5 puanla 
Bursa 5 puanla llçUncU, 
pA de 5 puanla dördUnctı 

tur. 

llaesinl 
lkJDcl 
Malte 
olmua 

Fakat Finlandiya bundan 
aslA Urkmttş delildir ve Gene
ral MannerhAim subaylara ht. 
taben söylediği bir nutukta de 
m1ştir ki: 

Finlandiya her şeyi kaybe· 
deblllr. Fakat şerefini aslL 

Gazetel1!r, lsveçln stlt.ıı al· 
tına çağırdığı ihtiyatların bil
hassa Gotland adasında ve sa. 
bil lstihkA.mlarında tecemmu 
ettiğini yazıyorlar. 

KURULAN TANK 
KAPANLARI 

Stokholm, 3 (A.A.) - Care 
lie berzahında, muharebe bU· 
yUk blr şiddetle devam etauell 
tedJr. Flnlandlyalılann kur
dukları tank kapa11larıu111 her 
birisi mustevliyl birçok zarar. 
ıara uğratmaktadır. 'tahrip e 
dilen Sovyet tanklarının mllt· 
tarı malCim olmamakla bera 
ber dUnkU 36 rakamını fa~la
sile aştığı muhakkak tel&kkl 
edtımektedlr. Henttz teyit Adil. 
mlyen bir habere göre, buton 
bir Sovyet tank alayı tamameu 
mahvedtlmiştlr. 

Londra, 8 (A.A.) - Reuter 
Ajansı. buraya gelen haberle-
re göre, Finlandiyalıların SaJ· 
nljervi Nikel madenlerini tah· 
rlp ettiklerini bildirmektedir 

HUDUT BOYUNDAKİ 
MUHAREBELER 

Londra, 3 (A.A.) - Reuter 
ajansı bildiriyor: 

B. Eden. Varvic'kde bir nutuk 
söylemiı ve demiıtir ki: 

Şimdi cereyan etmekte olan 
hali, her yirmi senede bir gör
mek tahammül edilmez bir ıey
dir. Bu, olamaz ve olmamalıcbr. 
Bir harp değil, beynelDiUel ah • 
lik namına bir cihat yapıyoruz:. 

Keneli kendinizi aldatmaymız. 
Bu itin basit olduğunu zannet
mek müthit bir cinnet olur. Al
manlann çııkardıklan oyun hari
kulade bir te}'dir. Senelerce mild 
det, onu, kuvvetli devletl~rinin 
bütün menabille beslediler. BU. 
tiln bu yıllar zarfında, Alman -
yanm blitiln siyasi, iktıaad! ve 
afvaset adam.lan ıırf harbi hanr
laİııakla ve harbin uzak akialeri
ni bile hesap etmekle meuuI 
o)duJar. Daha harpten evvel, na.. 
ziler, tn.giltere aleyhinde, kinle· 
ri kCSrilkllyorJardı. 

Bunlar, Adece tngUtere kini 
De ve bilballa, nazi e1ranna vu
kuf peyda eden bazı tngilizlere 

karp besledikleri kinle yapdı
lar. 

Bu kine hedef tqkil ettiğim • 
den dolayı mÜ§tdri değilim. Bu
nunla iftihar duyuyorum. Ne 
Gestapo, ne de Alman sopası ta· 
pyanlar, bu İngilizlerden bir ta· 
nesi hayatta kaldıkça rahat ne. 
fe. a1mıyacaklaıtdı. 

Almanya, 1914 tıe tek bir he
def için barbetmittir. Tek, aarilı 
ve çok gizli bir hedef: Ordula • 
nnm kuvvetile, Mitün dünyaya 
hikim olmak. 

1939 da yine ayni hedef için 
harp edildi. Pnıayahnm ukeri 
tahakküm ruhu, onun bütün me
aamatından fışkırıyor. HitJ.er 
Prusyalı değildir. Fakat BiL 
markdan da, ikinci Vilhelmden 
de beterttir. 

Avrupaya blikmetmek hını, 
onda, ötekilerden fazladır. Ço
culdanmmn bu tehlikelere ma • 
ruz kalmaamı istemiyoruz. Öyle 
bir ıuJlı yapmalıyız ki, blltün 
neaillerin çocuktan, fertiadan e
min olıunlar. 

Milli müdafaaya aıt 
malOmatı hamıl olan 

Oç Romanyalı 
usyaya kaçarken 

hudutta yakalanaı 
Cernautl, 3 ( A.A.) - Ro 

manya mllU müdafaasını ala. 
kadar eden malfımatı hfımll 
Uc kişi Eotin civarında Dnles· 
ter nehrini geçerek Rusyaya 
kaçmak Uzere iken yakalan· 
mıştır. Bunlardan biri mezkfır 
malQmatı Cernauti'deki bir 
avukattan aldığını söylemiştir 
Bu avukat da tevkif edilmlş
tir. 

Koçuk devletler 

G. Saray Beşiktaşı 
3 - O yendı 

(Ba§ tarafı 3 üncilde) 
seyirci kalmaları Perayi muhak .. 
kak bir beraberlikten mahrum 
etti. 

Oyunda Beyoğluaporun Fener 
kalesini aıta,trrdığı bir arada 
sona el":ii: Hakem Adnan Alan, 
maçı güzel idare etti. 

Stad mecmuaaıru tertip ettiği 
bu turnuvadan dolayı tebrik eJ 
deriz. 

Ekrem Bahtoflu 

Kral Bor ise 
Almanya da fahri dok· 
torluk Unvanını vereli 

B .. r"1'~i,S .,{.L:AJ•:;,ı ~:~ 
hUdut mm~ ild&1D 
muharebeler olmue ve Sovyet. 
!er mühim zaviata uğramıştır. 
Lado~a gölilniln şimalin'.le FiD
laindiva krtaa.tı, yüksek kuman. 
danlığm ı>llnı mUciibince geri 
qekilmişlerdir. Sovvet krtaatmm 
harekltı, nek batidir. 

Sofya, 3 (BU8U8i) - Sureti 
hususiyede Sofvaya 1telen ltaı
yan maarif nazın Botav Kral 
Borise fahri doktorluk nlşamm 
vermiştir. Bir hafta evvel yapı
lan merasimden sonra, dlln Ber. 
!inden profesör doktor Storm'un 
riyasetinde Sofyaya gelen blr 

iJliNilllllıi•MllbSl•tı fııf~ liii.f1Hl•""--.ı: ...... 
doktor dlı>lomuı verecektir. AL 
man heyeti dart mqlıur profe. 
sörden ibarettir. 

HUkOmet makamab, Belsin -
ki ahalisini yarm akp.mdan ev. 
vel villyetlere çekllmeğe dav,.~ 
etmişlerdir. 

lTALYADAN ALINAN 
TAYYARELER 

Heııttıki, $ (A.A.) - Belsin. 
ki tberinde uçarak sokaklan 
mitralyöz ateşine tutarken ge. 
çen gUn düşürülen bir Sovyet 
tayyaresinin mürettebatı icinde 
bir de kadm pilot h"lunmu~. 

Bir müddet evvel ltalyaya si
nariş edilen 15 avcı tayyareden 
6 sı Helslnkiye gelmiştir. 

HUDtmA ~EKKOL EDEN 
FlN mJKO'METI 

Moakooo, ~ (A.A.) -Dün ak. 
şam B. Molotof ile Kusslnen. 
Sovyetıer BirliıH ile Finlandiya 
demokratik halk cumhurfyetf 
htikftmetf arasmda bir dosttuk 
ve karşılıklı yardım muahedeai 
imzalamışlardır. 

Bu muahede ile Sovyetler Bir. 
il~, Finlandf vava, ahalisinin 
ekseriveti Kareliya'Jı olan 70 
bin kilometre murabbaı "1!!t • 
tiğinde Sovyet Karelivaarm ter. 
ketmektedir. Finlandiya ise, Le. 
ningrabn timallnde Kareliye 
berzahmda 3970 kilometre mu. 
rabbaıhk bir araziyi Sovvetler 
Birliıfine bırakmaktadır. ·Sov. 
vetler Blrliıli. buna mukabil Fin 
landivava 120 mUvon Flnl•ndi 
va marklık bir tazminat ita e. 
decekt;r, Ffnlandlva demokra • 
tik halk hllkOmetf, Han.PO ya. 
nmadasne bu varrmadanm ce • 
nuba doFııı be9 mil, tdmale do'-
nı tıc mil. suka doı'ru beş mil 
ve nrba d~ U,. mil venişlfkte 
karasulannı ve Hamronun ee. 
11ubu "'8J'bfaindeki bam adalan 
00 sene icin Sonetıer Blrllğine 
kfrava vermektedir. 

Snvyetter BfrJiiff, avm zaman 
ia Ho~land ve Bueakco adalan 
~a dahf1 oMuclu halde Ffnlan 
1fva köl"fP'l".İnde1'-f bfr c:ok adal11. 
"1 ve ~T'ed'1i vP. Rabara yarım a. 
"11\hırmıfakf FJ.,.1andlva arazlei 
nJ ~ a'J"'IRkb~'l". 

Sovvetier BirllEf, bndfalne 
verilen bu araziye mukabfl 300 
milyon ~markı tedlJe 
eclecektlr. 

Bikref. 8 (Bucud) - Tran
sllvanyanın Romanyaya ilhakı 
1918 senesi bir K&nunuevvel
de olmuştu. Bu münasebetle 
Transllvanyanın merkezi Al
bayUUye kasabasında bugiln 
Romen nazırlarının IJtlrA.ldle 
çok btı)'Uk merasim yapılmış
tır. Bu merasimde Basarabya, 
Tranallva111a ve Bukovlna· 
nın anavatandan a:rnımas bl· 
rer uzuv olduklan .natuklarda 
tebartıs ettirUmlttlr. 

lllkelerl barpslz olarak terket
mefe hJo bir suretle razı ol
mıyacatını söylemiştir. 

HuharfpJer cephesi iki Met 
battı ile karşı karşıya konınllf" 
tar. Bitaratlardan her hangi 
birine 7apılacak her hangi bir 
taarnız bilhassa Almanya için 
btltün bltarafJarm bir barajın 
çöküşü gibi Almanya herine 
atılmalarmı lcabettlrecektlr. 

Nazırlardan Curesku halk 
mUmesstllertntn nutkuna ver
diği cevapta. Romanyanın bu 

Budapeştede çıkan Pester 
Loyld ve Peştl Hlrlap gazete
leri bu merasim mtt.nasebetlr 
le neşrettikleri makalelerde 
Romanya hUk6meUnl ltUhama 
batlamqlardır. 

Diler taraftan kapalı olan 
Romanya - Sovyet Rusya hu
dudunun )"eııldea *orlmasını 
konuşmak tızere iki taraftan 
heyetler Orazfnl kasabasında 
buluşmuşlardır. 

Sovyet - Japon ticaret 
anlaşması yakında yapllacak 

TokJa, 8 (A.A.) - Aşahl 
Şfmbun casete81 Rue • Japt.n 
mnzakerelerl hakkında diyor 
ki: 

Molotof ile moekovadald Ja
pon bUyflk elçfat Togo bir ti
caret muahedesinin akdi hu
siııunda mutabık kalmışlardır. 
Japon hariciye nezaretinin es. 
kl ticaret şubesi şefi olup tim-

dl tsveş'de orta elçi bulunan 
Matsuşina Moskovaya giderek 
resmi mllzakerelere başlıya. 
caktır. Ticaret muahedesinin 
yakında aktedltmesl bekleni
yor. 

Bu gazete, anlaşmanın Ja
pon harp ekonomi seferberllğ'I 
He sıkı sıkıya alakadar oldu
ğu mutalaaaındadır. 

/ngiliz taqqareleri 
( Ba,tarll/I l inddı) 1 yoktur. Bul topçu faaliyeti oL 

muştur. 
berinde ketff .,ıarmcta da Pt1riB, I ( A.A.) - 3 Klnmıu. 
bulunmufiardır. • evvel akşam tebliği: 

Lontlra, 3 ( A.A.) - .AmiraL Gün sükfinetıe geçmişitr. Cep 
ilkten bfldirlldfğlne göre.. son henin bazı noktalonnda keşif 
~erin deniz h&rekAtı ne~ • kolları faaliyeti olmuştur. 
sinde esir edilen Alman de~iJıal- ALMAN TEBLtat 
b mUrettebab diln gece bır İL Bmiitl, ı (A.A.) - 3 KA.nunu. 
koeva limanına çıkanhmfbl'. evvel tebli~: 

Parla, 1 (A.A.) - Bu sabah Garpte, hafif keşif kollan fa. 
sa 10 da ~anm tfmaliDM aliyetl ve mahdut t.opçu ateşi oL 
tehttke lpreti verf1mfl ve muştur. 
10,215 e kadar devam etmiştir. Mozel ne R en arasındaki cep. 
Hiç bir 1ıldiae olmamıltir. hede ve Carlsruıhe ve Friborug 

Lontlro, 8 ( A.A.) - Şimal de. mmtakalannda Alman "" d~. 
nizfnde devriye geııen tavya.re. man avcı tayyarelerinin hafif 
Jerfm'z budn deniz sathında bir faalivetl kavdedilmistfr. 
düşman denlzaltmm yakalıya • Paria, 8 ( A A.) - Tra'1sat'an 
rak batırmışlardır. tik kumnanyasma alt Froride 

FRANSIZ TEBiılCLml vapuru bir mavne carpm11 lae 
Paria 1 (LA.) - 3 K.Ammu. de ll'raDm sah Dinde karaJa o -

evvel ~ tıeblfil: ~ muvaffak olmuetur. 
KQdedileMk ....... '* ... Jkl ili van1ır. 

Almanya bir cepae daha aç
mamak için bitaraflık huku
kunu şöyle böyle muhafaza 
edl1or. Fakat dikkat etmelidir 
ki bil vaziyet bltaraflarm ken
di anuları lle ve kendi tettlp 
ettikleri prtlarla lmsole gel· 
memlştir. Bu, harici vazlJ'et
lerin lcabettll'd1ğl tedbirlerden 
başka bir PJ değildir. 

Bu prtlar dellfebWr, bu 
şart~ deifşmeshal zaruri· 
leştlrece~ birçok 11ebepler de 
me1d&Da Çlkabllir. 

HeselA Alman7a son :ıpmıaD· 
ıara kadar Felemenk vapurla· 
nndan ihraç edeceği maddeler 
baknnmdan istifade ediyordu. 
Eudaa sonra tatbik edilecek 
1enl abloka şartlarına göre bu 
vaziyet bAsıl olunca illmanya
nm son istifade menbamm da 
elden çıkmasına mukabil lo
glltere)'l daha fazla rahatsız 
edebilmek için Felemenge doğ
ra Jilrümesl mümkündür. Bu 
bir misaldir, misalleri arzet· 
mekten maksat kendi kuvvet
lerine istinat etmlyen devletle
rin kabul ettikleri emrlvAklle
rin gün içinde kendi aleyhle
rine çevrlleblleceğlnl hazırlat. 
maktır. 

BilJ"ilk devletlerin mücadele 
şartları başkadır. Fakat bu 
arada küçük devletlerin kendi 
varlıklarını muhafaza edebil 
mek için keodl kuvvetlerini 
kendi lstlklAlleri ve sulhu ko. 
ramak hususunda seferber 
edebilmeleri. ve aralarmda 
kuvvetll bir surette iş blrllğt 
1apmalan iktiza eder. 
Eğer kilçilk devletler kendi

lerini korumak için sıla bir 
ittifa~ sistemine gcçemezlerse
bu bai'bln &firnrnl,..Jerl onlar· 
dan bfrçoklarmı tarlbln gayya
sıaa silrUkllyebtllr. 

K-ç-lt dcı; Jetler bir "f stlk
IAI Bloku,, vilcuda getlrm U
dlrler. Da apl zam.anda prm
ld MUletler Cemiyetinin çeldr
detl oJmabdır. 

SADBt ERTEM 

Bulgarisf anda 
tevkifler 

Sofya, 3 (HUIUll) - BugtlDt 
kil Bulpr gazetelerinin )'Udr. 
ğma göre, eald parti liderleri, ... 
yaııet adamlanndan bir pup 
poliı mildilriyetine davet edlJi. 
rek tevkif edilmftlerdir. 

Bu gurup, hariç bir hllk6met<t 
ten para almıı ve yapılma ille.. 
re olan mebuı lntihapland:la 
yabancı bir bilkametln fetedlll 
ıekiıde muzafferiyet b""'"'k 18 
tiyeceklermlf. Parti Uderlerlnln 1 
zerinde 8 bin dolar balUDmafltll'. 
893,153 leva Bulgar parm oJl8 
bu paralar mllaadere edllmlttlr. 

Eski batvekil Çankof De ut. 
daılan da bet giln deftm edea 
bir muhakemeden eoma bactla 
beraet etmişlerdir. 

Eski çiftçi partill Hder1erlo
den Vergil Dimof ve arbclqla. 
nndan 28 lider de Bulgaristanıa 
muhtelif mmtablarma nefyedll· 
mitlerdir. 

Almanya Rusyayı 
protesto etti 

(Ba§ tamfl 1 W.OW.) 

adam ayılan General Voa Bra
uchitsch bile, bu defa. Fon Rlb. 
bentrop'un siyuetini" Hltler'ln 
huzurunda tenkit etmlttir. Fa • 
kat, askeri mahafilde, Sovyetle. 
rin garbe doğru inmelerinden da
ha fenasma intizar edilmektedir. 
Buna, Almanlarm PinlhcliyalıJa. 
ra Rus boyundunığundan kur • 
tulmalan için yartdım ettl1deıl 
günlerin hatırası da lnzlnwm .,. 
!emektedir. 

Alman bahriyesinde esldlfe da
ha fazladır. Amiral Readar do. 
nanmasmın elinden ıfden tlmal 
denizinden aonra. ı.ttık deald • 
nin de botıevildeıerek Alman 
ıdo:ıanmasma lı:apanmtmnd• 
ko .. kmaktadtr. 
Alınan blild\metl, onla. dona. 

ma ve halkm, bu Ptn11ncU,a l
ginde kendisine muhalif olc!ufa • 
ğunu b1Met:m4te w ba -... 
onu çcılc dClfUnclln1ı1eldedlr.. 
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Tiyatrolar 
-.le sınema .. aı 

ŞEHiR TiYATROSU 
1tu gece 20.30 da: 
Komcıli Kısmı: 

K.\~ KARI>EŞl.EHI 
-0-

lf.\J.K OPEHETI 
E'ki Çağlı} anılıı 

S:ı:ıt 21 tlc : Bu 
:ı kşıı 111 9 ılıı 

Zozo l>alınasl:ı 

( HAl.l~IE ) 
• 

fi--

ı laşit Hiz:ı E. Sa . 
!i Tek Ti} :ıtrosu 

• t llırincik:"ıııun 

' 7 11rlc"i Al,ş:ıını · 
1'sl,iiıl:ır ll:"ılc 
s j il c ııı:ı s 111 ıl :ı 

Kl"lJHET JIEL\'ASI 

~LEMDAR s nema~.ndP 
\LLAHIN CENNETi 

Dr. Ne~atı Atasıyun 
'1.ılJahlıırı ıs .. uı • liıııt.ıı. ıtk:>ıtll 

ı.ırı t7 dl'ıı ~ıırıı ı.iiıc•ıı t ,,,,,,, 
\t' l>aırt' ı. ~u 17 ılt• ıııı-ı .ıı .ırıııı 

ı.ıılıııl t'clı•ı '·ı ,.,,,,,,, :!:l!l:ı:s ı ................... 

I 'J 
tluruşuklu~lari ı 

ve lekeleri 

NASIL 
temizlemeli? 

Güzellik ve sıhhat için ilk şart 
Sabah, öğle ve aktam her yemekten 

eiinde 3 defa 
soota 

KudanmaJ<tır. 

RADYDLll 
DlŞLERl, ditler -~ 

reyi ı;üzelleşw .. • 

RADYOLil 
• 

DlŞLERI, ditler dl1 
dey\ ıağlamlatb,.r• 

r Asipin Kenan' 
lstu11bul ıtsliye ıl1111ıcı 1/11/.:11/.: 

l/ıiki111liyi11d •11: 
Bu yeni ve 
Cazıp Gü· 
zelhk t{e-

"Cilt hüceyre
lerlnden çı. 

karılmış ve 
genç ve sağ
lam bir eli· 
din unsurla. 
rrna müşabih 
yenj \'O kıy

metli cevher 

1 ölüürilr. m~ etlerini beallyerek hastalarımalanna mini olur. ~ 

1 
c,, •". c LlX dl,lerl tembler n parlatsr, mlkroplan )ilsde f" 

k<'kt.l4uou k~r. Sabah. öjtle \e akşam her yemekten ,pr

RADYOLtN Sizi; SOGUKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN 
BAŞ, DIŞ ve bütün ağrılardan ve kırık

lıklardan koruyacak iliçtır. 
.................. ll'm ........... ... 

Muk:ıılıleııı:ı Falih Dertcrdar Ah· 
met C,,:ckbi mahallesi Sar:ı} bostanı 

sokak (j sayılı hanede oıurın:ıktıı 

iken halen Çapada Ördekkasnp nıa· 
hailesi l.ıiırip:ış:ı çeşmesi arkıısınıl:ı 

14 Xo.d:ı mukime Ha ibc l:ırarııı 

ılan ıı~·ılaıı g:ıiblik cl:ı,•asının ~:ıpıl. 

ııı:ıktıı olan rııuh:ıkenıcsinıle: ıl:ını. 

çeteıinı 

Tecril >e 
edinız. ,--~~~~~~~~~~~~- ~ 

1 Asker• F abrıka ar umum •~Udür.ü~U ılAnlar;-1 hUlAsası: "Bl· 
OCEL,. tabir edilen ve Vi· 
yana ünh·~rsitesinin meş· 
bur bir proCesörU tara(ın. 
<}an keşif ve genç hayvan
lardan gayet itinalı bir J 
tarzda istihsal edilen bu 
kıymetli cevher, cildin un 
suru olan pembe renkte.ki 
Tokaloıı kremi terkibine 
karıştırılmıştır. Bu Kre 

:'tOf) ton Sltratdösüd ahnacak 
Tahmin dilen bedeli (50,000) lirıı olan 500 ton ~ılrııtılösiiıl Asl\t•ı. 

Fabrikalar l'rııum l\ludurliliW Merkez Satınalm:ı Konıis}onuıır:ı 11/12 
939 P:ızarlesl l{iinu ~.ıaı 14,:lO d:ı p:ızıırlıklo ihale edıleccktir. ~arlnııını 
(2) lıra {:lO) kuruş nıuk:ılnlintle konıis~onılan V<'rilir. Toliplerın 11111 

vakkat lcmiırnl olan (3i50) lıra \"e 2490) nıımnr:ılı kanunun 2 \'e J. 
maddclerınıl ki 'es.ııkle komisyoncu olmaılıklarına Ye bu işle aliikııcl.ıı 
tüccard:ııı oldııkl:ırına ıl:ıir Ticaret Od.ısı '·esikasfle mezklır gün ve saallı 
Komisyona nıur:ıc:ıalları. (9913) ,. .. 

1 

Türkiye Cumhuriyeti 
XIP at Bankası 

Kuruluş tarihi: 1888 

Se.rmayeai: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa 
celdlecek kur'a ile aşağıdaki pllna göre ikramiyeler 
datıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 

" 500 
" 2,000 

" 4 " 250 
" 

1,000 
" 40 " 100 

" 
4,000 

" 100 
" 50 

" 
5,000 

" 120 
" 40 

" 
4,800 

" 160 
" 

20 
" 

3,200 
" 

Dt:KKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 60 
lira.dan aşağı dtlşmiyenlere -ikramiye c;ıktığı takdirde % 20 
CaZ1allle verilecekti'r. 

Knr•aıar senede 4 dera. ı EyliH, ı Blrlnclklnun 
l Mart ve ı Haziran tarihlerinde çckllec.-ektir. 

cı Jlosibe M:ıhnıullan olrıı:ı o"hı 

13t2 tevrllüllü Kfımilin 333 tene· 
sinıle sllıih allına alınılııJ• \"e tarihı 

iıınkıiki ol.ın 33:i seııcı;iııdcnberı 

kenılısiııılen bir haber alanıaıtığı 

Kibi ha) at \'e memat ıntl:ın da nıa· 
lıiıııatı olnıatlığındıın gaibliğiııe ka. 
rar \"erilmesini talep eylemiş olma. 
sına mebni gaibliğine karar \'eril . 
nıesi istenen nııımaile~ h Kiiınilin 

h:ıy:ıt ,.e mematı hakkında ın:ılu· 

nıııh olanların hir sene zarfında 
mahkememize haber ,·ermeleri lü-

1 
zumunun ilıinına karıır ,·erildiitin. 
den bermucibi karar adı ge~·en gaib 
hakkında malQmah olanların müc1-
~et\ meık6re içinde mahkememize 
haber '·ermeleri ilftn olunur. 

Zayi 
930 senesi İstanbul Erkek lisesi 

orta kısmından aldığım diplomayı 

zayi ettim. Hükmü yoktur. 
Mustafa Doğan 

mi he·r akşam yatmaz· 
dan· evvel kullanınız. Siz 
uyurken, cildiniz bu kıy. 

1 
metli ce,·herl mas eder 
Her sabah uyandığınız· 
da cildinizin daha açık 
daha taze ve daha genç ol 

•\ ı.,ıhfılı yer: VAKl1 Mathaaııı 

• iT.um Neşriyatı idare edf'n: 

ett ... Q ltt1'6~tıMld9. -oue. 
clU~lP.J"i de yş.ğsız b~ya:· 
renkteki Tokalon kremin' 
kullanınız. Bu kolay tarzı 
tedavi ııayeeinde her kadın 
10 yaş daha gene; görüne 
blllr V«! gene; kızların bile 
gıpta n-azarlle seyredeceği 
şayanı hayret bir cilt ve bir 
tene malik olabilirsiniz 
Tokalon kreminin müsmir 
neticeleri garantidir. 

SAHiBi : ASIAI U~ J 
Rpfık o\hmf'I ~"""""'' •••••••••••••• 

: lstanbul Belediyesi ilanları 

Tı·ıııiııııt Tahmin 
miktarı bedeli 

18 

4,50 

:W,25 

31,50 

14,40 

9 

27 

9 

13,56 

63 

63 

12,60 

36 

36 
13,50 

240 Taksimde Kışla geçidi aralıAı So. 25/3 No. üst kalla 
salQnun kiraya \'crilmesi 

60 Taksimde Kışla geçitli aralıjı So. 25/4 No. ilst kalla 
1 odanın kiraya verilmesi. 

270 Taksimde Kışla geçidi aralıiı 27 No. ılışla altındaki 
maAazanın kiraya verılmesi. 

420 Taksimde Kışla geçidi aralılı So. 5 No. odanııı kira
raya verilmesi. 

192 Taksimde kışla gl'çidi ııralıitı So. 7 No. Mataza ilzerl 
kemerli bodrumun klra)a ,.erilmesi. 

120 Taksimde kışla geçidi aralık soka. 3 No.lı ilzeri bil· 
tün kemerli bodrumun kira)'& verilmesi. 

300 Taksim kışla geçidi aralık S. 1 Xo.lı bodrum ardiye 
mahaJlinin kirayıı verilmesi. 

120 Taksim CumhuriHt caddeııi 4 'No,lı kışla önündeki 
kahve bahçesile kiraya \•crilmcııi. 

180 Taksim Kışla geçıdi araıığı So. 17 No.lı kışla allındı. 
ki mağazanın kiraya verilmesi. 

840 Taksim Cumhuriyet Cad. Taksim kışlası içinde 24 
I\o.lı olllı üstlü ıki bii) ilk alonun kira}a \"erilmesi. 

840 Taksim kışla geçidi uralı~ı So. 21/23 No.lı 3 mağaza 
n bir ufak odanın klraya ,·erılınesi. 

168 Taksim kışla geçidi arulıih So. 19 ~o.lı kışla allın

daki mağaza ,.e il ::erinılo bir odan~n .kiraya \'erilmesi. 
480 Taksim Panorama geçidi 18 No.lı majazanın kiraya 

verilmesi. 

480 " .. " 10 " " ... 
180 Taksim Cumhuriyet cari. IG/ 3 No.h bir bil> ük, ~ir 

ufak odıının kira) a Yl'rılmesi. 

............................. -.... ~ ilk teminat ıniklarlarile ıuhnıin bedelleri yukorıla · yazıh·eııalak ayrı 
ayrı açık arltırnıa)'a konulmuştur. ihale 12/12/939 Salı &ilnü saat U de 
Daimi Encümende )apılacaktır. Şartnameler Zabıt ,.e Muamcli'it Müdür. 
lüf!ü kalrminıle göriilcbilir. Taliplerin ilk ten\İn:ıt makbuz ,·er:ı ınek· 

tupları ile ihale günü muan•en saatle Daimi Encilıncode 1nılunrıpl:ırı. ------···· --· ... ---------------

Ankara caddesinin en srek. en muteber yer:n~r 

K iralık dfikkô.n 
V AKIT matbaası idaresine müracaat 

(9780) 

latanbul Valiliğinden: 
Au den yılı haıJınılanheri Hiinderdikleri ı'Dporlar JMarif Saı'tfık 

Kurulu tıırafınctan kabul edılmcmesinJen clul:ıyı vazifelerine aHleUui 
kendilerine lehliA oluntluAu halde el~n ödevlerine başlamı)·an .Sillvrı 

Merkez Birine~! okul öllretmenlerindrn Leman llter rsküdıır 111 unt'ıı 
okul öı'tretmenlerinden ı.amia sa ... çoJılu Ye Bakırköy 3 Ünl'Ü okul öA· 
relmenlerfnden Fikret Berkin 6 gün zarfında .ilimizdeki ödt,•lerlne bış. 
lamadıkları lakdirdfı istifa etmiş sayılacakrarı ilan olubur. (9963). 

it" 

' ,., • •• . ... • 1 • • it .. ' 
1 

• 

ı imeııkullrr lıırer sene nıüılıletlc ,.e açık artıırına usulile ayrı a)rı 
ra):ı \'l'rileyektir. Müzıı:reıle 15/ 12/ 939 C:uma güniı :ı;aat 15 de Sirk~ 
9. ı,ıetıne bın:ısınıla A. E. komisyonu larafından yapılacaktır. Şii 
'ineler para-sız olarak komisyondan \'erilmektedir. 

MeYkll ,.e !'\e\•'I Muhammen bedel Muvakkat :/ 

n:ıkırköy islasyonuncla ııalış barakası 240 lira ıs 1 
\'e~ilköy isla!'l)'onunda büfe ve bahçe 235 lira 17,63 1 
Küçükçekmece .. old, büfe bahçe 600 lira 4:; 
Sinekli iı;tasyonunıla kah,·e ve bakkal dük. 55 lira 4,13 
<;crkesköy ista~yonunda: Uüre. 230 lira 17,25 
Sirkecide No. 6 kAıcir maitaza 39',20 .. 29,57 
Sh'IMeklı ııco. H uç malaaa 510 lira 

* * * 
Sanatkar aranıyor 

Devlet DemiryoUarı Umum MOdUrlOğUnden 
lzmirdekl motörlii vagon deposunda çalıttırılmak üzere blrinc:J 

nıf bir frezrci ve her türlfi Jakım imllinde Te bilemesinde lhllsall 
lıir takımcı ile 10 te!'lviyeci alınacaktır. imtihanda birinci sın~ 
derecesinde muvaffakiyet gösterenler tavzif edilecektir. Müra ~ 
Ankarnıla Zat işleri Müdürlülüne dilekçe ile yapılacaktır. imtihan l'w.. 
il imlihan edilecekler biliiıhara dılekçelerlndekl adrese bildirileC 
Dilekçelere bonsetvililerln ilişik olmaııı Liıımdır. (6097) (9846) 

* * * Muhıımmen bedeli 3750 Ura olan 5000 Ki. Nert Yalı 11112 
Paıtarıesi 11tinü saat 00;30) on buçukta Haydarpapda Gllr binası 
lındekf' Komis)•on tarafından açık fksiltme usuliyle satın alınac 

Bu fte girmek btiyenleriıt 28l 1i~a 25 Jqıruşluk JDUVakkat t 
ve kanunun tayin ettiği ve!laikl~ btrllkte eksiltme ıilnll saallne 
komhyona mllriıcaatları IAıumdır: 

Bu işe alt şartnameler Komisyondan parasız olarak daııtı1 
lııdır. (961f) 

ıs. Komutanhgı Satanaıma Komisyonu illnlart 

ihale günü talibi cıkmıyan komisyonumuzda mevcut keşif ve 
namesine göre Metris To,pçu Atış Okulunda yapılacak inşaat pa.
eksiUmeye konmuştur. )lünakasasına 13/121939 Çar~amba ıünil 
l 1 de başlanacak ,.e aynı ıünde i\lalesi yapılacaktır. Keşif bed•ı:
)ira 98 kuruıtur. İlk teminatı 541 lira 2Ş kuruştur. isteklilerin ""'" 
minat makbuz \'e)'ft teminat mektuplarile 2490 sayılı kanunun t 
ımaddeJerlnde yazılı nslkalarile '-e ihale güniinden en az sekil 
~vvel vil:\yet nafia müdürlülünden alacakları vesikalarla beraber 
gQn \'e saatte Fındıklıda Komntanhk Salınalmır Komisyonuna 
leri. (9fŞI) 

* * * 
• Komutanlık btrllklerl ha~'\·anaıı ihtiyacı için yedi kalem nıu 

eşyası pazarlıkla ulın alınacaktır. l\lünakasasına 8/1219~9 cuaı•, 
ıaat 10,30 <la başlanılacak ,.e a)'nı günde ihalesi yapılacaktır. 
terin belli ıhn ve saatte Fındıklıda Komutanlık Salınalma Ko ) 
nu.na ıelmeleri. (9tq 

~ Nafıa Vekaletinden: 
, 9/12/939 Cumartesi !Plnü. Yat 11 de An karada Nafia Vekileti~ 

içinde Malzeme l\lüılürtülü odası11'da toplanan Malİeme Eksilfıne tll 
}Onunda htanhulda gümrüklü ve montajlı olarıık tamamen bub• 
htlt tamamen mazotlu veyahut kısmen 1>ltharlı, kısmen mazotlu 
leslim ,artiJe aliiıl •e y,edeklerlle beraber buharlı silindirin be~~ 
\'e yine '8lAt ve yedekferile benıber mazotlu silindirin beheri •~ 
ınutlammen bedelli 10 adet yol !IİIİndlrinin tabii olan sevk 
hilıihara ıöriilecek lüzum üzerine rte.iştirilmeslnden mlltnelllt fi 
far'ldarıntn \•ekAlete ail olacalı hakkında Japılan tadillta paurl 
itte )'Cıı lrten ebiltmeııi yapılacaktır. 

· EksiUıne fllrtnamesl ve teferrilah 425 kuruı bedelle )bfıtı""' 
rtürlülünden alınabilır. 

Muvakkat teminat: ,il!!! 
l!!teklinln buharlı nya mazotlu olarak tektır edectll sHl••1 

tutar bedeline nazaran 2f90 No.lı kanunun ıs ıncı maddesin• 
olat'aktır. • 

isteklilerin munkkat teminat Te şartnamesinde yazılı ,-e~ 
1 
bl~likte aynı ıfhı ıaat 11 de m~zktır komlsyondıa hazır bu1°11

01 Jbımdır. 1 (9958). (814 


