
Türkiye ile Sovyetler 
arasındaki misaka göre ... 

Londra, 8 (A.A.) - Siyasi ma ... 
hafil, Türkiye ile Rusya arasında 
~Ünakid 1935 tarihli misak muci· 

HERYERDE 3 KURUS Erzurum hattı Uzunahmeı 
liye kadar uzanıyor 

] tnce Ruıyanın Romanya ile karşı· 
ddı yardım misakı imza etmeden 
~\'Vel Türkiye ile istişarede bulun· 
l'naıı icabettiğini bildirmektedirler. 

\..:umartesi 9 Birincikinun 1939 * YIL: 23 * SAYI: 7871 

Ankara, 8 (Hususi) - Sivas -
Erzurum hattının U zuıiahmetliye 
kadar uzatılması hakkındaki la
yıha ruznameye alınmı§br. Bu hat
tın uzunluğu 20 kilometre kadar
dır ve 2,5 milyon liraya çıkacaktır. 
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Fransız ablokasına karşı hemen lngiliz -
faal bir t?,aziget almalarını istedi 

iyi muallim 
kimdir? 
Yazan: ASIM US 

1111 
iyi muallim kimdir? Talebesi. 

,. okuttuğu dera hakkında bilgi. 
~ok derin olanı mı? - Hayır. 
il.- güzel söz ıöyliyen mi - yine 
-O Yı'!"· Bilgisi çok olan, güzel söz 
Ylıyen bir muallime iyi denile. 

~t iıe bu vaııf kime verilir? 
il. Şüphesiz bir muallimin okuttu. 
t._. dersi iyi bilmesi esaslı bir ıart. 

• Güzel ıöz söylemek de b~ 
~•ilim için aranacak meziyetler. 
k_ ".biridir. Fakat asıl bir mual. 
~" haiz olması icabeden kabL 
~"\ daha batka bir teYdir ki it.. 
~ \"O~klan okuttuiu derıe ali. 

dar etmeıi, arnıftan ayrıldıktan 
~ra onlann zihinlerini okutu. 
~ dersin mevzuu üzerinde it. 
ltııek yolunu bilmesidir. 
~~u ıon mühim nokta bir mual. 
t: 1n okuttuğu ders hakkında ço. 
~llt"Jn ellerine verilen kitaplar. 
'1 il <laha geni§, daha tafsilatlı 
ııı lGrnat vermekle temin edilmiş 
~~; belki kitaplarda yazılı o. 
ita tnalurnatı mektep talebelerine 
~~ettirebilmekte, ve onların 
~·· lıklerine sindirebilmekle müm 

111\ olur. 
_,1~a.kikat bu iken bir takım mu. 
,
1 

1nıler terbiye feonninin bu es.ıı. 
~rı, hlaalesef takdir etmiyorlar. 
"'thela orta, hatta ilk mektepler. 

' 

·~ 
A.lm}n 'tayyarelerine ateş ciden Jngili~ ma1dne1ileri 

-

Cenevre içtima
larma iştirak 

eden 
Bitaraflara iyi 
düşünmelerini 

tavsiye ediyor 
Amsterdam: 8 (A.A.) - Al. 

__.maayanl.A bitarafma,.hit nota ve. 
rerek Fran•rz • tngilb: ablukası. 
na karşı faal bir vaziyet almala. 
rını istediği haber veriliyor. 

Niews Roterldamche Curant 
gazetesinin Berlin muhabirine 
göre, bu nota, muhtelif hükumet 
merkezlerine tevdi edilmiş bu. 
lunmaktadır. 

(Devamı 5 incide> 
.......... ' ..................................... f, 

1 
Bugun 3 ncu sayfada ı 

Bir seyahatin 
\ sonu ı 
. ........... !..~~~~.: .. ~.~~~ 1 !:'.~~~. 

Milli Şef 
Yakında memleket dahilinde 

bir seyahate çıkacak 
Ankara, 8 (A.A.) - Reisicumhur ismet 

İnönünün yakında memleket dahilinde seya
hata çıkacakları haberi doğrudur. Ancak, hu 
seyahatin muayyen bir maksat için yapılacağı 
hakkındaki radyo ve ajans haberlerinin asılsız 
olduğunu Anadolu Ajanaı Bildirmeye me
zundur. 
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Japonyanın S.0fya 
elçisi şehrimizde 

Japonyanın Ankara buyuk elçisile şehrimizde 
görüştükten sonra Bulgaristana dönüyor 

Misafir elçinin gazetemize beyanatı 
(Yamı 1 UDelıde). -r~ ile çocuklara kitaplanndan 

11 lll malumat vermiş olmak için 
tııt tutturmak yoluna gidiyCt"lar. 
~a~en mektep kitaplann~~~ 

Bir Alman tahtelbahiri Sovyetler, Fin sahil
lerini abloka ettiler 

i~_ lurnat lüzumundan fazla yuklu 
~ le~dı işini sadece bir hafıza ' 

•;Ieıi ıekline koyuyorlar. 
,ı•r insan midesine indirdiği ye. 
~lerin miktannca değil, bu ye. 
tıı· ferden hazmedilen kısmın 
•11e\larınca istifade ettiği gibi 
dirı ~ep talebeleri de muallimi 
~l~Yerek ve kitaplan okuyarak 
11,.""lı malumattan zihinlerinde 
r~edcbildikleri derecede isti. 

ederler. 
~~lfızaya çok malumat yerleı. 
~ ~k kafi değildir. Bu maluma. 
di) ~1nirken çocuklann kendi k:en. 
~tine dütünüp muhakeme et. 
' • derslerde öğrenilen mallı. 
~t.n hayatta istifade edebil. 
~k kabiliyetlerini inkişaf ettir. 

t lazımgelir. 
'Ilı •ı· ınektep muallimi okuttuğu 
'•fı.~ derslerini talebelerine da. 
~ l'lıktek sınıflara ve daha yük. 
~ ~kteplere mahsul kitaplar. 
)~ takrir etmekle bu vazifesini 

ll~~ getiremez. 
llt 1~ını bu mülahazalarımız ıa. 
~h"ı- tııhmin mahsulü farzedil. 
~· lidir. Tedri'8tını yakından 
'it 11> ettiğimiz bazr mekteplere 
'i))~!ahedelerimiz üzerine söz 

L 'l ~rorduz. - d"" ~ •• .. h. d" "'l-J '\O(ın an gor ugumuz a ıse. 

~.t~ ~iç görmediğimiz ve bilme. 
ta, •tııız daha birçok terbiye mü. 
~~!erinde de vaziyetin aynı 
alı . ~e olduğuna hükmediyoruz. 
~ 1~1harla Ma~rif Vekaletimiz. 
'1.:'. O\I husuıta icabeden tedb:trin 
~•ıru iıtiyoruz. Muallimle. 
~ (h çocuklarımıza kitaplann. 
~l'\ ltda malumat vermek için 
t~arı yerde kitaP,larda 

daha batırlldı 
Dört İngiliz vapuru da 

battı magne çarparak 
Londra, 8 (A.A.) - Bir İngi. yük vapuru Atlas denizinde tor. 

liz tayyaresi bu sabah bir Alman pillenmiştir. Tayfadan 43 kişi ka. 
tahtelbahirini batırmıştır. yıptır. Kurtarılan 35 kişi İngil. 

Londra, 8 (A.A.) - Pamuk terenin cenup sahilinde bir lima. , 
yüklü bulunan Chancellor adın. na, dokuz kişi de diğer bir lima. 
daki ve 4.207 ton hacmin':leki tn. na çıkarılmıştır. 
giliz vapuru batmıştır. Oslo, 8 (A.A.) - İngiliz ban. 

Londra, 8 (A.A.) - Vaşing. dıralı 4460 tonluk Thomas Val. 
ton adındaki mayn tarama gemi. ter vapuru, Norveçin şimali~:ie 
si bir mayne çarparak batmıştır. Werstfort yakınında infilak ne. 
infilak o kadar şiddetli olmuştur ticesinde batmıştır. 
ki, gemi uçmuş ve denize parça. Tayfadan 16 kişi ölmüş ve 26 
lan dökülmüştür. sı kurtarılmıştır. 

Londra 8 (A.A.) -Tajandden TORPlLLENEN iNGiLlZ 
vapuru bir mayne çarparak bat. 
mrştır. Mürettebattan bir kısmı TORPİDOSU 
kurtarılmı~tır. Diğerleri de araş. Londra, 8 (A.A.) - 1350 ton. 
tırılmaktadır. luk Cersey isimli İn-giliz torpido. 

Londra, 8 (A.A.) - İngiliz su bir Alman tahtelbahiri tarafın. 
bandıralı. 1055 tonluk Marol va. dan tc-rpillenmiştir. İki subay 
puru, şark sahili açığırJ:la bir ve sekiz nefer ölmüş ve 12 hah. 
mayne çaparak dört dakika zar. riyeli yaralanmıştır. Torpido li. 
fında batmıştır. ı 7, 18 kişilik mana avdete muvaffak olmuştur. 
tayfadan yalnız ikisi kurtarılabil. ÖLEN iNGiUZ ASKERLER! 
miştir. Bunların ikisi de yaralı. 

Londra, 8 (A.A.) - İngiliz dır. 
Londra, s (A.A.) _ İngiliz tayyarelerinin ziyaına ait 13 ün. 

bandıralı 8795 tonluk Navarota cü liste neşredilmiştir. Bu liste. 
den anlaşıldığına göre 46 İngiliz 

olan bilsil~ri öfrelmelerini, bu tayyarecisi daha telef olmu§tur. 
bilıileri hazmederek b.nimıeme. 2 tayyareci de kayıptır. Bu iki 
!erine yarayacalc ıcltilde çalııtır. tayyarccinin esir edilmiş olduk.! 
ınaJanna bekliyoruz\ . l&rı tliımi.n edilmektedir. 

Rusların zayiatı 20000 i buldu 
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-eler ı I 
Kendimizi 

bilmek 
Alman sef aretha
nesinin dağıttığı 

broş Ur 
Hangi matbaada baaıl· 

dıiı aratbnlıyor 
Pravda isimli Rus ıazeteelnde 

matbuatımız aleybiııde D. o.lpof 
imzniyle çıkan makaleyi türkge. 
ye~~ "da~ hale~ 
mü~ta·dan~ 
Jaiı tüıdnt elıcmdletle cJhi6t 
ebllildedk 

Uzerinde "Ahnaıı aefaretıaane. 
ai matbuat aerviu" etiketi bulu.. 
nan bfotiirlerin tıtaDbulda ba.. 
~ anJaıılmıttar. Şimdiki tik. ...... E.~ ... ......... il ........ tinin 
~. ~ matbaadl 
Wldlllde a~ 
tir ~dddumdbd 
met Oftat bizzat mefiu1 olmakta.. 
dır. 

Fuat Köprülü şerefine Eminönü 
Halkevinde bir çay verildi 

kim-lian talııMll 014'1iu. 
nu · • 

Prof: Puad Kai)dUU de bu-
na karphk olarak: . 

··- Uer vazifemizi yapmıı i. 
Mk, badimizi bahtiyar addedi.. 
~.;:ı Jsr,a bir ııNb~ 

Bundan aonra TeJdrdat tnebu. 
IU Fuad Kapriili\ ile. olan entere.. 
san bir ha~dau bahaetmlt 
tir. Bat ~ 'Jiatmtu 814 
ilecJJıaıe~. 

Sizlerden ._,. bir çay zlyafe.. 
ti verilerek toplantı.ya 1G11 verit. 
mittir. 

IJ~ofq~I MQçuklan için 

aca mukabil 
Dkigat 

.. 
Universiteliler not 

tutmaktan kurtuluyor 

Kitap ihtiyacı 
tes~H edildi 
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Japonya n ın Sofya 
el~isi şehrimizde 

latıonyanm Ankara büyük e ı çısıle şehri mizde 
görüştükten sonra Bulgaristana dönüyor 

~safir elçinin gazetemize beyanatı 
J 
~nyanın yeni Sofya elçisi yeti derecesinde alaka tevlit et. Sres liachiya dün sabahki tiğini düşünerek tecessüsünü 
~ le şehrimire gelmiş ve bir kat daha ilerleterek: 
~ 1Yanm - bir kaç günden. - Dünyanın vazivetini nasıl 
~a ~bulda bulunan - An. g-örüvorsunuz ekselans? dedim 

'k·Uyijk elçisi Taketomi'yc ve yüzüne baktım. 
~i 1 O!muştur. Teruo Hachiya biraz durduk. 
~ 8efı;, dün Ayaspaşadaki tan sonra: 
~et bınasmda beraber ye- - Avrupanın vaziveti. şimdL 
'\lııYe:ınişler ve istişarede bu- ki halde Führer, Çemeberlayn 
J ll§Iarcıır. Daladyenin takip edecekleri sL 
~~nyanm yeni Sofya elçisi, yaste bağlıdır: dedi. 
~a 0 n_ce Budapcşteye giderek - Biraz da Stalinin değil mi? 
~ hır kaç gün kalmış, ~İl~- - Evet. 
geıSo!y~dan geçerek şchrımı. - Bu görüşiiniizii biitiin dün-
ıtfLŞtır. Henüz Bulgar kra. yaya teşmil etti~inizi farzede . 

\'a nıatnamesini vermemiştir lim. M~ela, Uzak Şark ne a . 
:fl'2n 1~!-anbuldan hareketle Ieı::ıdedir? Japonya, bugünkü 
~Ya donecek ve Kral tara_ mucadelelere karşı ne vaziyet 
\'en. kabul edilecektir. alacaktır? Uzak Şark sulbünden 
~a~1• J3;pan elçisi Tc:uo Ha.. nikbin mi.. ~bin misiniz? 
,,11 Yı dun sefaret bınasında Genç sefırın ketumiyetinin du_ 
d:~ <Xlerek VAIGT namına dakları hafifre aralanmı&ı. Bi_ 
~1nden bir mülakat iste_ raz daha açılarak: · 

lie .. - Şimdilik nikbin, dedi. (Ar
Januz 40 yaı:.larmda bulunan' dında11 h<'men ilave etti) fakat 

1Pon diplomatik azasının en bedbin de olahilir. 
~a e>larak tan!.n~ Te~~ Ha. - Ne !!'i.bi? 

. A,:nkara buyuk elçısı Ta.i - Amcrıkanın takip edeceği 
ııı a 1 ıle istişaresinden bir an siyasete bağlıdır. 
~flldı; s~f:ıret binasının - Yani~ 
~ıııı' gayet ıyı mefru~, çok - Amerıkn sivnFctini deği!'I 
~l ık ve etrafında bır kaç tirecek olursa, diinya vaziyetin. 

,. tablodan bll!Jka hiç bir re- de yeni dec1işiklikler görii.lebi • 
oıı. e Çerçeve bulunmayan bir lir. 
U Unda kabul etti ve diplo - - Japonyanın Avrura harp_ 
~.1!1, her zaman Fazetecilere lerinin dışında kalması kabil 

, 
1~ı gibi: değil- midir? 
Sızi alakadar edecek bir Tcruo Tachiva bu sualimi de 
~Ylevebileccğimi zannetmi- iki taraflı bir· cevapla karşıla. 
~ • .dedi.. Bununla beraber, dr: 
~ecııerle ~örüşmekten dai. - Kabildir, dedi. CVe arka 
atkk alırım .. : Buyurun! . smdan hem~m ilave ederek) fa. 
ko ın ~zak bır. memle~.ctın. kat harbe katılabili.r de .. 
1 nış:.ı B·ılganstana ~ond~- - Demek Amerıka siyaseti. 
d~ olan bu genç mUmessıl, nin diinyn vazivctinde biiyük tc_ 
~ 1Ploma t .oldu ıh! kadrı r. da, siri olı:ı en ı?ına kanisiniz? 
:ı.tıortmenı andırıyor. lrı ve - Evet.. Amerikanın siyase. 

l'tı yapılı. saçları kısa ke. ti. Stalinin sivaı:ıctine de tesir 
~· e!.bi.;esi pratik bir bL ede_r. Fakat 117.aklara ni~in gi 

~ Yu~~ m~truş ve mat kır. dclım. Türkiycnin siyaseti de 
ıt n~rJık bır zat! aynı suretle çok müh im ve dUn. 
~ olarak kendisinden Bul. ya ahvaline tesir edebilecek 
Jlanı ve .~ulgarları so~~ı_ı.m. k~vvettedir. Türkiye siyaseti _ 
~11aPon gozUyle nasıl goru - nın. Balkaıılarda ve Akdeni7.dc 
!J4 ? • . . hüküm ve niifuzu dolayısile ci. 
~ ~ §Unu ışaret cdeyım kı, han vaziyetinde vapacaı!ı de<YL 

11 
1Plom8:Uar, çok. şev söy_ şiklik g-özdcn uutk tutulamaz~ 

' ~az şey üadc e~~ış ~l~~rlar. U7.ak ~ark diplomasisinin 
it J::ını vardır; soyledıgı ka- Balkanlarda ralıı:acak olan bu 

U .. ın~na ifade etmiş ~lur. yeni simııı::ı. bundan ~onia. Bal 
~ ~kncu k~ım da, az ~oyle. kan mPmleketlcrinin trü7ellifönc 

~,,.a~ şey ifade ~~er k!! ~a. karşı beslediği artistik alaka. 
•ııı. rn Sofya elçısı bu uc:un- dan bahsetti. Türkiyeye ilk de
'ıı 1~. ''eh~i kelam., c?an oldu_ fa ve bu yağmurlu kış mevsi_ 
\ies~· ~tcrıyordu. minde J?'"]mcsine raı?men ı:chri. 
~ıı ela Bulgarlara ve Bulga- mi7.de ~öroiiö-ü tabii g-üzellik ve 

a dair sorduğum bir su.' halkının ca7in ~örünüşünü tak 
li .. . . ·-· dirle andı. İlk fırsatta tekrar 

\'!\ enuz yem or!'-ya .g-~tlıgı: gelece~ini ve daha uzun !?'Örüş. 
1 b.Pek az kaldıgım H:ın et- mekrde bulunabilecei!imizi işa. 
~ ır fikir edinemedim. Bu- ret etti " 
~!beraber Bı:lgarların "faal "Az kelimeyle cok mana ifa 

~r.. olduğu yeknazarda de etmek .. sanatının karakte : 
,, ~Yor: .cevabını verdi. ~tik bir nümunesi olan bu mü 

ç ~fır, bu eeyab
1
ma .fazla lakatımızm ''on beş dakika .. gi. 

~ Y ılave etmcdı. \ e sız, bu bi kısa bir zamanda tamamlan
h Vasfını, siyasi veya içti., mıq olmn.sına hayret etmezsiniz 

~ der~a~i bakn:ndan i~~!' değil mi? 
a. erınhkte tcfsır edebıhrsı. Sözümü bitirmeden havadis 
~ıy~!u~... • olarak ı;;unu da ilave edeyim ki, 

c Utiunku harp henga~e .. -. Japonyanın Sofya el,..isi Hachi. 
lıl} nalkanları nasıl goru. ya bugiin tekrar Sof yaya dö • 
fit-uz:. .. nerken, Ankara büyük elçisi 
~ gulum~~erek.: Take~t.o1!1i'.t;in <le Ankara va gi. 

l! 
1
u çOk muhım bır sual. d~. decegını ogrendim. 

"'t il. ,kanlara henüz geldiğimi' 
l'ı\ıştim. Derhal nasıl hü _ HİK;\IET MrNIR 
"erebilirim. 

~1§u halde Avrupanın vazi. Münakalat Müfettişliği 
~ tlasıl görüyorsunuz? 
aııu ise, çok daha. mühim ... 
~ erimin, ~enç diplomat il. 
~~ bir aksi sada uyandır-

11.la beraber, ehemmi. 

Ankara, 8 (Hususi) - Müna. 
:kalat müfettişliğine emekli güver. 
te yüzbaşılığmdan mütekait Sırrı 
Baydar tayin edilmiştir. 

' İki gün sürecek edebi hikllye. ı 

BirSeyah~~!.~ ~?.i~~I 
~dört! Birahanenin içinde lar. Onlara göre bu kadın çir -
\ıa banın kenarında garson.. kindir, sevimsizdir, yahut saat 
~~·Dışarıda hemen hemen dörtte gelinip altıda. dokuzla_ 
~ aya yüz tutmuş bir ka. ra kadar kadeh kadeh üstüne 

'lı- 11 \t\>eı ikindisi... Islak, yağ. beklenilmeye layık güzel bir 
~ Soğuk... duvarlar ve a~ şeydir. O zaman garsonlar mem 

1,1n. gövdeleri. J{üflü, si "' nun olacaklar. Hakkı varmış bu 
b~k. Bazı yapraklarda in_ çirkin herifin saat dörtlerde 
;~ içerde olma.nm verdiği masa başına oturmasında diye. 
~ "<lttıran berrak ve hari • cekler. Ses yok. Bazan kapanan 
4_1.13oğukluğu tahmin edilen \'eya açılan bir telefonun zili, 
~~~r bu saatte bu birahan.e. sağda üç dört ayak mcrdiven-

1 bekliyor. Garsonlar b ir le çıkılan yazıhanemsi bir yer, 
teleceğini tahmin ediyor.. içeride bir memur kız, gözlük -

Yerli mah 
haftasında 

Başvekille vekiller kon
ferans verecek 

Ankara, 8 (A.A. ) - Onuncu 
tasarruf ve yerli mah haftası 
müddetince Ankara radyosunda 
ulusal ekonomi ve artırma kuru. 
rnunun gayeleri etrafında verile
cek konferansların programı her. 
veçhi atidir: 

12. 12.939 salı günü saat 16 da 
Başvekil Doktor Refik Sayl:lam: 
Halkevinde. 12.12.939 salı günü 
saat 18.55 de ulusal ekonomi ve 
artırma kurumu başkanı General 
Kazim Özalp: Radyoda. 13. ı 2. 
939 çarşamba saat 19.10 da Maa_ 
rif Vekili Hasan Ali Yücel: Rad_ 
yoda, 14. 12.939 perşembe saat 
20 de Haridiye Vekili Şükrü Sa. 
racoğlu: Radyoda. 15.12-939 cu. 
ma. saat 19.10 da Ziraat Vekili 
Muhlis Erkmen: Radyoda. 16. 12. 
939 cumartesi saat 20 de gümrük 
ve inhisarlar vekili Raif Karaı:le_ 
niz, l 7-12. 939 pazartesi saat 20. 
30 da Ticaret Vekili Nazmi Top. 
çuoğlu, 18.12-939 pazartesi saat 
19 da C. H. P. idare heyeti aza. 
sından Trabzon Mebusu Sırrı 
Day: Radyoda .. 

--~ 

Tekirdağ valisi 
Baş pehlivanımıza bir 

ev yaptırıyor 
Tek',·d:.lğ, 8 (A.A.) - Altı yıl. 

danberi Türkiye başpehlivanlığını 
muhafaza eden Tekirdağlı llüse. 
yin için valimizin teşebbüsü ile 
bir ev yaptırılmağa başlanmıştır. 

İnşaatiyle Nafıa Müdürünün 
meşgul olduğu bu iki katlı ev aL 
tı odalı olacaktır. Bu ev için İz. 
mir güreşlerine giden Hüseyin 
demiştir ki: 

"Kadirşinas Tekirt:lağ valisinin 
bana bir ev yaptırılması hakkın. 
daki tc: lıbüsü bugün fiil haline 
gelm::.l " Tekirdağlıların bu he
diyesine ve Cumhuriyet rejiminin 
faziletli idarecisi Vali Sakıp Bey. 
göya karşı teşekkür etmek vazi. 
femdir. Türkün gücünü dünyaya 
yaymak ve milletimin şerefli ma. 
zisini saygiyle yadettirmek için 
<laima çalışacağım." 
• -o--
Millet Meclisinin dünkü 

toplantısı 
Ankara, 8 (A.A.) - B. M. 

Meclisi bugün Refet Canıtez'in 
başkanlığınca toplanarak sanayi. 
de kullanılan iptidai maddelerle 
makine alat ve edevatı ve bunla
rın yedek parçalarının gümrük 
resimleri hakkm:iaki vekiller he. 
yeti kararlarının tasdikine ait ka
nunun birinci müzakeresi yapıl. 
mıştır. 

Meclis, pazartesi günü toplana. 
caktır. 

-----0--

Zaçyağı ile iki amele 
yaralandı 

.Ayvansar:ıyda bir iplik fnh· 
rikaı:;ında, rafta durnn bir zaç· 
ya~ı şlsesi birdcnhire ırntınıııış 
ve etrafa saçılan yağlarla ame
leden Yahya oğlu Esat ve Ali 
yanarak ağır ı-urctte yaralan
mışlardır. 

Yaralı ameleler Balat Mu. 
sevi hastahanesine kaldırıl· 
mışlardır. 

Nüfus yazımına hazırlık 
Vali muavini Haliık Nihadın 

başkanlığında dün vilayette kay. 
makamlar, nüfu:; müdürü, bele. 
diye muamelat şefi ve harita mü. 
dürünün iştirakile bir toplantı 
yapılmıştır. Bu toplantıda 940 
senesi teşrin aylarında yapılacak 
nüfus yazımı etrafında şimdi·len 
hazırlıklara başlanması kararlaş. 
mıştır. 

Bu işlerle uğraşmak üzere bir 
büro teşkili ve istanbulda nüme
rataj işinin yeniden yapılması 
esasında mutabık kalınmıştır. 

lü, bazan kuru kuru öksüriiyor. 
Gayet Avrupalı kafalı, entelek
tiiel yüzlü bir ı?arson ga?..ete o. 
kuyor o siyah ve biraz tiyatro 
sahnesi alışığma benzeyen bir 
ışık srzan penceresinin önünde. 
Yaprakların sallandığını ırörü -
yor. Garsonlardan biri sobanın 
kenannda birisivic, karısıyla bL 
le konuşmadığı bir şekilde ic;ten, 
samimi ve tatlı bir muhavere. 
ye girişmiş. Bu birisinin bir ke. 
di olduğunu tahmin ediyor. 
Kediyi görıııü~·or ama kocaman 

salonu ısıtabilen bu muazzam 
sobanın kenarınöa bütün avak
larını bütün hututile bırak.mış, 
tüyleri yeni kurumuş, ayakları 
çamurlu, kafası büvük bir ~r
kek kedidir bu. Yalanmıştır. 
Gözleri yarı acıktır. Dünyaları 
süzmektedir. Garsonuna biraz 
evvel ya.ptrğı gazanın ta!silitnu 

Yugoslavya 
Avrupada bir federal 

birlik yapılmasını 
istiyor 

Belırad , 8 (Huıuıi) - Başve
kil muavini ve Hırvatlar lideri 
Doktor Maçek bugün gazetecile_ 
re verdiği bir beyanatta Orta Av. 
rupa devletlerinden mürekkep 
bir federal bir]ik yapılması ideali 
uğrunda çalı§makta olduğunu söy 
lemis tir. 
B~ federal birliğe, Romanya, 

Macaristan, Yugoslavya, Bulga. 
ristan girecektir. Bu beyanat si. 
yasi mahfillerde derin tesirler 
yapmıştır. 

Sofyada komünist mat
baası meydana çıkarıldı 

Sofya, 8 (Hususi) - Bulgar 
polisi Sofyada Oborişte sokağın. 
da gizli bir komünist matbaası 
meydana çıkarmıştır. Matbaada 
iki Bulgar muallimi beyanname. 
ler tabetmektelermiş. Bulgar ü. 
niversitelilerinin de bu gizli işte 
parmağı varmış. Komünistlerin 
üzerinde 9000 leva para bulun. 
muştur. 

Bu sene gelen 
göçmenler 

.\ nknl'a, R ( Hu-.u ... i) - Bu 
sene Romanya Ye Bulg-aristan
dnn li.000 kadar göçmen gel· 
miştir. Bunların yarısından 
fazlası Diyarbakır havalislnr. 
yerleştirilmiştir. Son kafile o. 
lan 870 kişi de Kocaeli \'C lz . 
mir havalisine yerleştirilecek· 
tir. 

3 -VAKiT 9 BlRlNClKANUN 1939 

Müstehcenlik muamması 
H<•r ' 'ç rplnk., k:u·~ı ... ııııJn, mii ... tchc('n <laıngn ... ını kulla· 

nııhillr mi;rlz'? Canlı c:ıplakln, "nnntkiıl'ın "oJıhıA"u <.:ıı>lak 
n ra .. ınıla ycl'lc giik a ı-n .. ımlaki u:t.a k ilk laı· 'n ı·du·. 

H<' ... -.nın, en giiz<'I hir knılın ' iit·ıı luıııı, c;ıı·rlc;ııılnk orla· 
~ a. kor. BiııJ<•rcc in ... an hıııııı sep'C<h'r; fl\knt hic: hİl'h,i hu 
~ıplnklı k kar:;-ı..,ıııtlıı h:lj'\anlıi;rnın tn':'•P kiipiirıliiğ.iinü cJuy
ııınz. )ll'i:'::cr, ki ... nnat!.:1nn gn~·c,.,ı, ':'ehvclc etten <hl, <lunış
t 11 n ifaılc ,·ı•rmck ola. 

Hn tnkdirılc i-.r, rcs~amrn <:tıılnklığn ihtiyacı ~oktur. 
M<'yılnıııla ynlııı:t. hir t:ift ıı;iiz hırakır 't• hütiiu ihtira~ kıı.ııı~ 
<:tlannı hu hir çift gii:t.C hiit iin at.eşi, olanca "tahrik,, i il O 

doldnrııı·. 
Ç11·ıl1:ıJ1 l aktn hh' ··~ı r.rycm,. ıııasumlııj!n, "ı·ahibe,. tir· 

tii ıı ii':'ii ic:lııdc hiı· ")lc,.,alin,, ı;.clıH•ti, hiitiin hunlar ancak 
:-aııntkiıı·laı·ııı gayc ... ıııe giıı·c <lcğişcıı, renk, :;-ekil, nıftna alan 
::-cyl<'rdir. 

"('ıpla k azizelf'r,. in elini n•cdi ııi c·ıpla • Aöil'üslcrc, ~ıp· 
)ak knl<:nlanı koyan ... ;uıatk:ır, Hiriıu·i Pramnnnnın yatak 
oda .. mın dıl\ arlnı·ııuln ı,;ıpla!dığa inliycıı, kın·aııaıı bir is
tt•k, dcHrtcn lıil' eda 'pı·ıııi~tl. 

"Fnii .. tiiıı ba':'lnn çıkl';' t ,. tahlosnnda "Şt>ll\ct", 3arı 
c: ıplnk hir kndm \'İi<·ııclundaıı buhıırclandnn daj':ılnn l>n~tlüıı
clüriidi <l n ııınnhn· gihi tiitc ı·. 

İl k hakı ':'tn giizlc ... iniı• hil'k';'ir, dnmnrlıu<ln kan köpüre 
kiipiit·c aknr. • 

S u hnhle hir tnhlo:rn, bir kit.aha, hir mcı·nıcı•c \C)n 

t ııt}('ı; "M ü ... t<•lwen,. ılnı;ıga ... 1111 \'ttnırkcıı, ölc:iinıiiz ~ıplaklık 
olamaz. Bii;dc bir hükiim, lıizi, ~ok iptlchıi lıir ruhun ı..nın. 
rma siil'iikler. 

)fe..,<'lı1, en yn kın hir ıni .. al olcluğ'u ic;in söyliiyoruın: 

" \ .i k tor ~ln r~rlt,. in "LiıJ:nr ... oıı,, urnlıı (.'iz.ı:ilcri, çarpmtılı 
"ohıklurı, hnrckeilcriylo ''Munl,. ııin ilk sukutunu tn,.,\İı' 
('(}en pek nc;ık lıir ';'Ch\'ct nluıe i, okuyanlara nncnk el ·ı.ı 
\'e ıztırap \'Cıir. 

Bn danı!!;n;n y11rıı rkc.n, çok dikkntli cln,·ranmnz.,.a!,, 
biraz <ln,kcııd i r uh \'C fikir se,iyemi7.o hiicuın etıni~ oluruz. 

HA1BH SÜHA GE~GIX 

BüyükFaşist meclisinde 
Tuna havzasında olup bitecek şeylerin italyayı 
doğmdan doğruya alakadar ettiği tasrih edilu ı 
JHoma, H (,\ ,,\ .) - Stcfani 

.Ajansı Lıiltliriyor: 
Dllyilk faşist meclisinin ev· 

Yelki iı;timaında, hariciye na
zırı, son ayların beyuclmilel 
~ aziyetl karşısındıı. Jta !yanın 
siyaseti hnkkrnda izahat ver
miştir. Bu i.zalıat, iki saat 15 
dakika devam etmiş ve \JUyUk 
meclisin alkışlarile karşılan. 
mıştır. 

MUteakiben Duçe, bir buçuk 
saat slircn bir nutuk söylenıiş 
ve nutkunun sonunda aşnğı· 
daki takrir kabul edilmiştir: 

HllyUk faşist meclisi, harici· 
ye nazırının etraflı, red Ye cer
hi gayri kalıil vcsalke istinat 
eden mufassal izahatını tlinlc
tlikten sonra Jı~rlıin derhal 
mrıydana gclirı...iş olıluğu cnı. 

sallıı, garp ceıılıcsindc kabul 
etmiş olduğu mm azeııell mu· 
lıasarnnın mahiyctlnin,111abluka 
\'e nıukalıll alıluk~~ arasında 

bilhassa iktı<:adi sahada ta
hakkuk ettirilmiş olan inkişa
fın, araziye m Utcallik Yazlyette 
\'O naltıktaıı Karpatlnra kadar 
kuvvetlerin mllnaselıatmda 
vukua gelmiş olan tebcddUllc. 
rin nazırlar meclisinin ltalya· 
nm ınuhal'ip olmatlığıııa dair 
olnn Ye ihtiltı.fın bu ana kadar 
ı·eırn hu şarkt A vnı paya \'C Ak
dcnize sirayet etmPsiııc nıııni 
olmuş bulunan ve lıiiylil' llH'C· 

lis tarafından yeni baştan te. 
yit ~dilmiş olan kararıııı ta
maıııile muhik göstermekte ol
duğunu beyan eder. 

Ecnebi memleketlerden ge
len ve maksadı mahsusa mUs. 
tenlt olan haberler ınuvnı•chc· 
sinde lıliylik meclis, 1talya ile 
.Almanya arasında mllnaseba
tın ittifak misakı ile ve bu mi-

\'ermektedir. 
Bazan birdenbile sesler kesi _ 

liyor. Ne havada uçan rumca 
bir kelime ne de başı çıplak gar. 
ı:;onun çevirdiği ga7..etenin hışır -
tısı, ne de matmazelin öksi.irü
ğü. O zaman kedinin hırılltf;ınI 
duymak için masa başında gar. 
sonların kadın beklediğini tah. 
min ettiği adar.ııı. kulak veriyor. 
Fakat sobaya o kadar uzak ki. 
kedinin hırıltısı duyulmuvor. O 
7..aman masa başındaki tek mi.iş. 
teri yavaşça hırsızcasına bar -
dağını ağzına ~ötürüvor. Sonra 
bıyıklarında bir köpüğü, ağzın_ 
da A ''rupalılar gibi ağzını a:;. 
madan yediği hıyar lUT$uSu. 
Sobanın başında mütemadiyen 
amirini gözetler gibi bekleyen 
garson "bayağ-ı bir adam değil 
galiba,, diye düşünüyor. Işıklar 
yavaş yavaş yanıyor. Deminki 

saktan cn·eı ve sonra Millino 
Snlzbur~ 'e Bcrlinclo teali e. 
dilmiş olan ııoktai nazarların 

t08is L'dllnı iş olduğu şc k !inde 
devanı tınckto olduğunu be
ynıı \e Arnn,utluk krallığının 
llalya ile birleşmesinden son
ra mUşterck kara ve deniz hu
dutlarının artması sebeblle 
'l'uıın havzasında olup bitecek 
şeylerin Jtalyayı doğrudan 
doğruya al{tkndar etmekten 
hail kalamıyacnğıııı tasrih 
eder. 

Bahri ticaret ve nıllnnkalli . 
tına gelince, ltnlya, gerek 
prestiji için, gerek hayati zaru
rellel'i için bunları taıııamile 

ınah fuz hu 1 uncl urmak emeli il· 
dedir. 

Bu nokta, böylece tosbit ı · 
dildikten sonra bUyUk meclis, 
hariciye nazırınrn sarfetnıekte 
olduğu faaliyeti sena ederek 
kendisini yıı.londa hel·nelmilvl 
siyasetin son hddiselcrl hali. 
kında faşyolar ve koopcrasyoıı. 
lar meclisinde izahat vermcğe 
memur eder. 

Nihayet parti uınumt kAtibl, 
büyUk meclise bugüne kaclar 
partinin kumanda muhitinde 
bulunmuş olup ve şimdiden 
sonra Duçe tarafından mUntc
hap bir şefin riyaseti altında 
mUstakil hir hale gelecek olan 
teşekkUllcrin inkişafı ve iyi 
işlemesi için faşist partisi sta· 
tustintin tadilini teklif etmiştir. 

Yugoslavyada Sırp ve Sloven 
muhtariyetleri teşkil edilecek 
Belı:ı·:~~l, _s ( l~u~ıı--i). - Yu- f tır. Bazı mahfiller muhtariyet 

goslav hukumetı sıyası kanun işinin parlamento intihapla
prpojclcrini tetkik Ye tasYip et- rıııdan sonra olacağını beyan 
ti. Bu kanun projeleri, yeni ediyrolar. 
mebus intihapları ile matbua· 
tın sel'bestisiııe nittlr. Partiler nrasında deveran 

Kanunlara demokrasi ka . eden ri\·ayctlerc göre, Yugos
raktcrl verilmiştir. Yugoslaq·a 
tekrar C'Ski intihap siRteıninc 
dönmektedir. 

l\tcbııs intihııpları hafi reyle 
ve umumi olacaktır. Sırplarla 

Slovcnlı>rin, Hırrnllar gibi Yu
goslav devleti f'amiası ic;inde 
muhtariyet usulti ile idare e
dilmeleri hakkındaki projenin 
ne zamnn tathik cdilecc~i mn· 
liım deli-ildir. Hlikfımct hcnliz 
bu proje ile mcş~ul olmamış. 

gazete okuyan ihtivar garson 
yazılmış listeleri masalara bı -
rakıvor, temiz, tertemiz elbise • 
!eri,· tertemiz vüzü, yıkanmış 
pembe bir ensesi ve kulakları 
\'ar. Ama ihtiyar, adamakıllı ih. 
tivar. Öyle olduıfo halde insana 
eğer harikulade değiı::ikliklcr ol. 
mazsa havatmda daha seneler. 
ce bu pembelik ve bcvazlık \'e 
bu t-;eSsiz adımlar. sakin vücut. 
ivi kalple senelerce. on sene. yir. 
mi sene, \'İrmi beş sene yaf;a -
vacaifa benziyor. E~er evdeki ! 
kan da bu temizlik ve bu titiz. 

ıa,·yn ılahili devlet tcşklHHııım 
yenidr.n tanzimini muhtelit 
bir kabine tahakkuk ettirecek· 
tir. 

Avukatlık kanununun 
bir mad desi 

J\nknnı, H (Hususi) - Adli· 
ye Yekitkti a\·ukatlık kanunu. 
nun beşinci maddesi hükmU 
tatbikinin bir sene daha geri 
bırakılmasını karnrlaştırmış 
ve hunu, bir tamimle alüka· 
dnrlara bildirmiştir. 

Maarifte tayin 
,\ ııJ,:ıra, S ( ll usıı~i) - Elft. 

zığ ııııı.nl'if mUclllrU Anıi Erinç 
lstnnbul ilk tedrisat mtifcttlş
llğinc, 8iYns eski müfettişle· 
rinden Şe,·l~C't Tezel El:\zığ 
nınarıf nıticlürlllğlinc tayin c. 
dllnılslerdir. 

Emniyette iki tayin 
lik ve bu iviliktc ise. Bu ıc:ıkla. Anknrn, H (Hususi) - To. 
rı ):avaş vavaş vana.n biı_-a~ane. kat emni~ et mlidUrü Ata Do· 
de ışlC'r her zamankı hal~~ı mu. ğon ııolls mUfettMiğine, I>I. 
haf~7.a. ederse. nat~on de::ıc:m~z- yarbakır emniyet Amirlerinden 
sc, ıhtıyarın terzı <'~ragı oglu Yaşnr Barış Seyhan emniyet 
havaileşmezse endaks. 1 !mıirliğinc ta~ in edilmişler· 

(Sonu yarın) l dir. 
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Yaz:ın · Kadircan Kallı 
fakat 

veya buyruk taşımaktırd o!dı.I· 
(Haile SeJcisiye) h~r şeY.1 ek} ap· 
ğu gibi bunda da lıır ye~~vrupa· 
mıştı: (Afe Negüs) Icrı .1. genÇ· 

- Fakat sütçü bana bir şey Evvelii yemek mi, yoksa tenkiye lı.ılırrkri. ı:ı.:-.ıı: '!ürk nıilziği: llıılk Conston devam ediyordu: 
vermiyor ki .. Ben süt ismi veri- mi? liirl,tileri \l' )l'llİ }arkıl:ır. <:ahırı- - Konyak içen adam sanki bir 
len bu gudde ı"frazatından nefret laı ı· ı ı <" -ı ı· r Jr ı · il Japon çimento fabrika!ının mıL - Aynı şeydir.. . ,C\ ( l' Aı.ı n. ~Şl"l' '\.:il ı·ı. :.ı_ ·ı·a· B. b Ad" 
ederim. Evet, on aylık oluncaya . . . s, ı ı;iir, ll:ınııli Tok:ıy. Okıırnnl:ır: messı ı ır. ır aydan eri ısa. 
kadar bunu içtim. çünkü başka , _ Dıye Tıto cevap verdı.. Hasta- ?11 ıhıııut K:ırııııla~. Sariyt• Tok;ı\. baba ile büyük işler yapıyordu ... 
l;ir ;ey vermiyorlardı. fakat bü. lıgının esasını bildigi için bu iki ı ı.:ıo: :\li'ızik 1 Hiyasclicuıııhur lıaıı- Sık sık vapurlar dol mu ~imento 
yüdükten sonra ağzıma bile koy- vasıtanın her i~isin_in de_ken:Ii_si. tlo~ıı Sır: İlı-nıı ı.:uıı~·er). l geliyor ve trenlerle Adisalıabaya 
madım. ne meşum netıceyı getırecegıni Sı·lııılırrı: .\'ikl·ri ııınrs. Xo. ı. :ı _ gönderiliyordu. Bu karlı iş bura. 

Doktor biraz sert bir sesle: takdir ediyordu. t hı::ır Si r;ıuss !' i 11,Jrnlı;ır a:,k ı { v:ı h) uaki memurların gözlerine çarp. 
- Peki, ~u halde derh:al şırın. :ı c. "· \'ı·hı·r: Lıır):ıııılıe ı·vcr- tı: çuvalları aradılar, içinde sil5h ı 

ga isine lıaşlıyalım, diye' Nocera ltirii. ~ Tsrlı ıil,o,·sJ~,: Jlalı•lik ve cephane buldular. Kaçakçının 
karar verdi. Siz de Madam. lıu seııfoııiııiıı il,iıwi ıı:ır~·ası. ~' - F. huduttan dışarı atılmasına karar 

- Peki, bu haiz ehemmiyet de. 
ğil.. Sizin hastalığınız ... 

Artık Tito bu bilgiç ağızdan 
bir tek kelimenin, meşum hastalı. 
gın dökülmesini bekliyordu: TL 
ta ... 

- Hastalığınız bir kolibasiloz. 
Yani kanınız zehirlenmi~ .• 

Mod sarararak: 
- Bu müthiş .. 
Dedi. 

- Hayır .. diye ıdoktor cesaret 
verdi .. İşte yapacağınız tedavi .. 
Her şeyden evvel şu buz torbası. 
nı bir kenara atın .. Sonra bar!Jak_ 
lan temizlemek için yüksek taz. 
yikli bir tenkiye yaparsınız .. 

- Ne ile tenkiye yapacağız? 
Diye ev sahibesi sordu. 
- Birkaç litre fiziolojik serum, 

yani diğer tabiriyle tuzlu su. Ha.. 
ı Jr et düşünce, hastaya her ne is. 
terse verebilirsiniz. Her şey yiye. 
bilir. 

Titonun müthis bir surette göz. 
leri açılını tr. 

"Bundan bir şey anlamıyorum. 
diye kendi kendine söyleniyordu. 
Tifo hastalığı barsakta yaralar 
vücuda getirir .. Bu yaraları ze. 
eklememek. desmemek için kati 
surette perhiz yapılır.. Halbuki 
bu adam bana bütün yiyecekleri 
ve barsaklanmı balon gibi şişire. 
cek tenkiyeyi, hem itle yüksek taz
yikli tenkiyeyi tavsiye ediyor. 
Fakat ne çıkar ki .. Ben mukadde. I 
nıtın önüne geçmek istemiyorum. 
Mukadderat bana hastalrğıml an. 
lamıyan ve beni kurtaracak olan 
tedavinin tamamen aksini tavsiye 
eden bir doktor göndermiş. De. 
mek mukadderatım bunu istiyor. 
Ben de her şeyi yiyeceğim, bol, 
bol tenkiye yaptıracağım ve niha. 
yet barsaklanmı patlat~p ölece. 
ğiın . .'' 

Maamafih bir fikir serdetmek. 
ten kendini alamadı: 

- P:ırdon !doktor, mesela bir 
tıfo tehlikesi mevzuubahis olamaz 
mı? 

- Katiyen, bunu reddederim .. 
diye doktor teminat verdi. Sizde 
tifo umumi ara:-1 görülmüyor. 
Baş ağrısr, eliercle, kollarda, ba. 
cak1ar-1a se~bi meçhul sancılar .. 
Dalağınız oldukça normal.. Kar. 
nmızda kırrnıztlık yok .. Nabzımz 
hararetiniz derecesinde yüksek .. 
Malumunuz olduğu üzere tifoıda 
nabız hararetle maklısen mütena. 
siptir~ Halbuki sizin· hararetiniz 
39. nabzınız yüz .. Fakat bir se
yiniz varsa. az sonra icabeden İe. 
vazıınla gelir, bir de Sero _ DL 
yagnostik yaparız. 

Ellerini alkol ile yıkadı, biribi. 
rine sürerek kuruttu ve büyük bir 
azametle çıktı, gitti. 

Mod, Nocera ve ev sahibesi ka. 
pıya kadar doktoru teşyi ettikten 
sonra üçü de hastanın baş ucuna 
geldiler.. Hastanın hangisinden 
baslamak istediğini soruyorlardı .. 

mu"dd t f d h · · ı ı 1 '! I' ı· · .... ., verildi. Zavallıyı sıtma tutmus. e zar rn a astaya ıçınc e .ı,z : .ı w.ır ı•ıpsm ,,,, .-o. -· 
t l el b 1 · k ı· 15 ı- ·" 'I" ·k · ı ı 1>1) da onun icin bu sıcak havada kon. e parça arı a u un=ın mu em_ .ı. .ı •. llJ: .ı uzı ı C oız ıaııı . -

mel bir çorlıa hazırlarsınız.. ıs.ııo: Proıır:ıııı. llUl:i: :\lc·ıııkkel yak içiyor. İlk vapurlar İr.giliz 
Hasta yatağında yarım daire sııl. ~arı. \j.111s \'I' llll'leornlııji lıa- Somalisiııdeki limanlardan Zeyli\ 

yaptıktan sonra: lıeı leri. 18.:!5: :\liizik 1 Rnd3 <> caz or- veya Berberaya gidecek, aynr isi 

l 
l,e'>tr.ı., 1 ). J!),110: Tıırk :\llizi,::i: Ses orada yapacak ... Fakat orada da. 

- Peki! tliye tevekkülle kabu! ha r.abuk yakalanacagı s.üphesiz. n: s.ıı !H'<_:İI kııııst•rı. fi okıı~ ucu \'c.' " 

etti ve hiç mırıldanmadan, se ... ini i s.ıı ır.ı ih•. :.!ll.UO: ''oıııısııı:ı :.!O.l:-ı dir... ı 
cıkaı madan iki litre tuzlu suyun . k li . 'il Mikael İngiliz dostlınun en son ·ı iiı ın ızıfıi: 1'orl''1k program. :.ı . 
barsaklarına boşalmasına lıi.ıyiik j sözleri üzerinde birdenbire dur. - l.ı: 1 ııı·k ıııııziği· ll:ılk ).ıiı-leriııılen 
lıiı- teslimiyet ile mi.isaade etti. du. Onı•n dudaklarının kenarın. i'ırııc•l,)C't". [Stııli ~ıı.t·r \l.ırııan). 
Bir civiye asılmıs olan t..:nkiye- :.! ı.ııo: :\li'ızrJ, ( Kiıı;ıık orl-a·-;lrıı daki a lllylı gülüş de Japon çimen. 
den aşağıya doğru inen lfistik b0 _ !-3d: :\l'l'İ ı> \-:;k 111 ı. 1 __ Frrruris. to fahri kası mümessilinin yaka
nı ona Dakarda göıı.lligü zc:ıgin i< ı.ıaıı ,t•\·gı,i. :ı _ (,jo,·:ıııni Cari)" lanmasın~l.ı ı olu cldu;;unu göste-
S::negallilerin. evlerinin ör.ünde. 1 l>ııl,iıın ,. sen·ıı.ııl. :i Xiı:ııwnıı: riyor:1 ı. 
ki peykelere bağda~ kurup, tc. L l,i <'İli sııilı. 4 .luh. Slr;rn": Somali köyiine varmı~lardı. 
k:.ırdattıkları nargileyi hat rl::tı. il .·•,ı 11 ll.ı roıı opl·rl'I i ıııll'n \":ıh. :i _ Bu köy Un kulül;eleri de araba. 
yordu. Fı.ıll'- l.ı·lı.ıı: ı:rn Oıll'rl'liıl kıı pot. lan gibidi. derma satma lıirta

- Güzel! Bu iş bitti.. Haydi pııı ı. :.!:!.ı)O: ~h·ıııh•kl-1 :-;ı. ı .ı) arı. ~>mı tahta. demir. gaz tenekesi, 
şimdi yatagında otur. Çünk:.i ye. .\" n' h.ıhı•ı !eri, ziı-ual h:ılıcrlerı. çuval fSKi:;i ve kerpiçten ı·apıL 
mek yiyeceksin.. :.!:.!.l:i: ı,;:ıııuı~ııı:ı: ıEcıırlıı tlillt·nk: mıslardı. İnsanların otur::lukları 

Diye Nocera emretti. Mahküm Dalnız kıs;ı dalg.ı pı"l:ı"i~lı'l. :.!'.!.l:i bir. yerden ç<>k şurada burada is. 

h k d d \l'ızı'· {\lnloıJı'lt·ı· _ l'l.) ._,._, :ıo·. ~lıı- tif edilmi!i çöp vığınlarını andı-asta te rar ön ü. Doğruldu, " • ,, 
oturdd 1 ·b · · - 1 zik (C;.ıılı ııııt l'I.) :.!:l.:.!~ı '.!:~.:}ıt: nyorlardı. 

• ev sa 11 esının uzattıgı Burada on iki bin yerli vardı: 
çorba kasesini aldı: hepsini irtik. 'ı ı ınl,I ııı·u~raııı, 'c kılpaıııs. 
- ".t bu derme catm1 damlaım altında 
ten sonra yanına yatarak gözle- doğuyorlaı~. aglayorlar. oynayor. 
rini kapadr. Çorbanın yaptığı ve lar, didiniyorlar, acı çekiyorlardı. 
kendisini en büyük seyahate çı. !"' KAYIPLAR Yahut gülüyorlar. sevişiyorlar, 
karacak olan seyahati ıdüsünme. ,/ boğuşuyorlar ve ölüyorlardı. YcL 
ğe başladı: Boğazdan indi, Kar~ ları dar. taşlı. topraklı ve çamur. 
diyayı geçerek Mideye dahil ol. rn:!:i - ı !l2fi ıll'rs ~ılı soıııınıl.ı , luy1:llı. 
du. Sükgastrik tarafından hara- ( sl,ıiıl:ır 1!I ıım·ıı ilk okuldan :ıldı_ So:naliler buralarda lıiribirleri. 
retle karsı1andı, ve bir müddet ::'.:ını ııı<·zıııın el s:ılı:ıdl lııaıııcıııi kny-• ni ite kaka gidip geliyorlardı. A. 
Midede calkandıktan sonra Pi. lıL•lli111. 'ı•ııisiııi :ıJac:ığı11ıılaıı cski-
yordan d;şarıya çıktı, Duodenum. sinin hiil,ııırı olııı ıılığı ilan olunur. ra sıra barbar lıakışlı Daııakillere, 

- gözleri sürmeli ve yüzü yeşile ça. 
dan geçti. s.ılm :\(11,:ıhipo)::ilıı lan Araplara rastlanıyordu: yerli-

J eyunumu aştr, bir müddet Ue. ·X- -ıı:· * !erin hepsi de uzun boylu idiler: 
onda kaldı.. Eg-er hastalıg-rm İ. ( ııiHrsilı• Feıı f:ıkiillcsiıııll•n al •. boyunları leylek boynunu andın. 
le~ Tifüs :se burada. bası"llere te. ılı:'•ırıı 39!1 i ııuınarrılı lıiid ı•I 'arn- yordu: şalirlacak kadar cevik ve 
sadüf etmis olacak.. Fakat ı's.·te k.11111 z:ı\ ı l'llinı. 'l'nbiııi çıkıır:ıe.ı. cabuk yürüyorlardı. 
kalın barsağa geldikı aşağıya ini_ ı.:ıııııl:ın t·~ki,inin lıi'ıkıııii yoktur. Dönerken Conston birdenbire 
yoruz bile .. Kör barsak civarın. Eıl\er SilL· sordu: 
da e . A d'kk t b t31l811!t) n g cıyoruz. man ı a • u - O iki serseriyi nerede tanı. 
ge~it tehlikelidir. İnsanı üzen • * • dmtz? 
hatla hazan dünya degistiren biı 1 !ıf'.!~ ~lı·TT ıııırıııır lı rıl<ııııulıll l'h- _ Kimleri? 
hastalığa sebebiyet verir. Corba li)PI ı·ıı ıııi z 1\İ clliııı. Ycııi,iııi ~,.Branley ile Kuraskiyi... 
et parçalariyle kalın barsak ta yo_ :ıl.ıı· ı~ı ııı l.ı tı l'.,kisıııııı lıiil.ıııiı ) 11k- _ ? ? •.•. 
hına l:levam ediyor. Buna Kolon tıw. • r:ııı:-110) - Neden şaştınız? Size dost 
diyorlar. Dönliiııd'ı \'rıl,ıl h: ıı \,ıll:l. kat göründüler, değil mi Belki Adisa. 

Boynes _ Ayres'de iken Kolon :\o. 17· T:ıııiıı \':ıfi ba":>aya gideceklerdi? 

isminde bir tiyatro görmüş idim. (iM ·-
Acaba içtiğim çorbanın lıu kadar y 'W 
uzaklara kadar gitmesi mümkün 1 Xe..,c:-;ini ka~·Iwdcıılt•r ... Tehc..,siinıe ba,.,1·<•t ç:-J.t•ııkı'... 1 
mü~ F~~a~ Y?ld~ o kadar naz.i~. · Jlayı~tm zevkini a.nla.ınrya.nl:.u· ... l\:o~unnz 
sevımlı ısımlı kımselere tesa:ıuf nün yanın en o iiz<•l dfti 
etmiş ki onu tantmıyacak bir ha. Alt 1 ~ . .... a· k 
le sokmu~lar: işte Safra, Trifsin, ın ses 1 ırenne unne ÇO 
Steapsin, Amilopsin .. ve bu ba. _ • ...., • 

siller. ?ir tüpüı: içind_e bulunan sevımh Duglas F aırbanks Cunyar 
ve benım yuttugum bınlerce ba. 
siller acaba çorbayı nasıl kar§ı
layacaklar? Belki de onlar da bu. 
nu benim gibi yiyecekler .• O tak
dirde benim zayıf barsaklarımı 

parçalryamıyacaklar.. Bu saatt:: 
benim ölmüş olmam lazım geli
yor .. Fakat ölüm niçin hala geL 

lh•piııizirı a1'aclıi11 hu "aıu:lcti ... llası·<•tle beklccliji,i ıı<'~C.)İ 

YAŞAMAK ZEVKTiR 
Filminde size verecektir. Herkes bu hafta 

mi yor? L A LE ye Gülere~ girip ~ülerek 
çıkaca gına emın olsun 

trn\'etcn: 1\Ilnt 1e en .~on ME'l'B.0 .n·nx.ıllı 
du. 1 '~ 2.!JO ılıt t<•nzilfltlı halk nrnliııdl'l'i. 

- Oh! Yavrucuğum, ne olur. 
biraz sakin ol.. Bak hic bir şeyin 
kalmadı .. l::liye Mod yalvarıyor. 

1 
(Daha var) ill!Jll•••••••••••••••••ı••mrnli 

- Evet ... Vapurda tanıdım: 
ya siz nereden tanıyorsunu~? 

Conston kinli kinli gülümsedi 
ve çenelerini sıktı. 

Mikaelc sokuldu: 
- Bunlar İtalyanlar hesabına 

casusluk ediyorlar! İki ay önce 
Berlıerada idiler. Oranın kuman. 1 
danı Atkinsan benim askerlik ar. 
kadaşımdır. iş anla~ıldı da Mar_ j 
silyaya giden bir vapura atıldılar. 
Size ııe yalan uydurdular? •.. 

- Şnayder silah fabrika:;ınm 
komisyonculuğunu yapacaklar -
mı~? ... 

- Ne ala ... Bir taşla iki kuş 
vuruyorlar ..• Bir şeyler getirmiş_. 
ler mi? 

Mikael kendisini tuttu. 
İki taraftan hangisinin doğru, 

hangisinin yalancı olduklarını an. 
lamanın imkanı yoktu. Anlaşılan 
şu idi ki hepsi de Habeşlilere si. 
15h kacmvorlar: biribirlerini ara. 
dan çıkar~ak, bu karlı işi yalnız 
ken• lilerinc bırakmak için elden 
geleni yapmaktan cckinmiyorlar. 
dı. 

- Hayır •.. Bir şey getirmemiş
ler ... Ileniiz konuşacaklar!. .. 

Conston homurdana homurda. 
na söyleniyordu: 

- Paslanmııı. karıncalanmış. 
köhne ve eski model silah stokla
rını size sokacaklar ... (Şnayder) 
in yeni malları pek azdır ve lııın. 
lar icin baska müsteri bulabilir. .. 
Gözünüzü ·acmalı 've bu herifleri 
burada ekmelisiniz. Hoş. Fransız
lar da çok geçmeden isi anlarlaı 
ve onları vine bir vapura atarak 
geldikleri yere gönderirler ya ... 
J:I er ne ise .... 

İşin aslına ve clo~rusuna bakı. 
lırsa Mikael bunların hepsini ken. 
di hallerine bırakmak ve ayrılmak 
için sabırsızlanıyoı~du. 

-26-
iMPARATOR ..• 

Otele döndükleri zamaııBran. 
ley ve arkadaşının yüzleri duvar 
gibiydi; Habeş delikanlısını gö. 
riince zorla gülümsediler. Mikael 
kaptan Constonclan ayrılarak on
arın yanlına gitmek, onları da ek. 
tikten sonra odasına cekilmck is. 
ti ordu. · 

Bu sırada otelin müdürü kendi 
oı:lasrnm önünde uzun boylu, be
yaz sakallı bir ihtiyarla göriişii. 
yordu; kıhk ve renginden bunun 
Halıes olduğu anlaşılıyordu. 

Otel mi.idürü birdenbire Mika
ele baktr ve onu, kendisiyle ko. 
nuştuğu adama gösterdi. 

Habesli adam döndü, hızlı adım 
larla dcılkanlırun öni.ine gelı:li, bü. 
yük bir saygı ile selamladı: 

- Ben. Maşanda ... Sizinle yal. 
nız olarak görüşmeliyim. 

- Buyurunuz ... Nerede ister. . ~ 
senız •... 

- Odanıza gidelim. 
Gittiler. İhtiyar Habeşli deli. 

kanlıyı tekrar selamladı: 
- Ben (Afe Negüs) lerdenim 

impaıatorun emri var: Buradan 
dosdoğru Adisalıabaya ve saray<ı 
~idAceksiniz ... 

(Afe Negoüs) Habes dilinde 
(Krallar kralının ngzı) demektir; 
cskidenberi imparatorların halka 
ken-di ağ~ı ile söz söylemesi veya 
halkın ağzından bir şev dinlemesi 
adet değildi: bu adamların işleri 
halkla imparatorun arasında dilek 

,----------------------------, BlYıylYık ~abota ~ı@mano 
ğıdmdan vapılmış gibi birden. 
bire yıkılıverdi.. 

dinle, iııte bugün ald:ğmı mek. cup olma .. Ben uzun zamandan. 
tup · beri sana bu birleşmeyi, bu bnğ. 

"Muhterem üstat.. Beni bu- lılığr ihsas etm{'k istivordum. 
gün öğleden sonra kabul etme. Vereceğin cevabı da çok giizcl 
nize imkan var mıdrr? Gayet hissediyorum, değil mi? 
mahrem ve müstacel aynı za _ Filhakika H.oland bugünkü 
manda fevkalade mühim olan 1 ,·aziyetin coktanberi hazırlan. 
hayati bir mesele için sizinle mrş olduğ-unu biliyordu. Bu iz. 
g'Ölil~eceğim .. Bu henim ic;in ol. divaçta muhakkak ki monden 
duğu lt'adar sizin idn de miL bir kıymet vardt. Fakat Roland 
himdfr. Size uzun zamandanbe. bunun ilanihave ı?ccikmesini 
ri hazırlamakta olduğum ve hic; 1 öyle arzu edivordu ki.. Cünkü 
ı:ıüphesız sizin de keşfotmif) bu. I her ne kad:ır koı;t onn pek fc_ 
lunc'luğunuz cok aziz, muhterem na ~elmiyorsa da bir gün olsun 
bir projeden bahsedeceğim. Ba. kalbine girmesini, kendisini sev. 
na ellerinizi \·eriyor musunuz.. dirmesini bilmemişti. 

Sinek Beyi 
----------------------------23 Onu da aynr yoldan dışarı ÇI- ı lki dakik<t sonra çok geç kal. 
kardı .• Ve yine aynı: şekilde ti_ mm olacaksınız.. 1ki dakika 
çüncü h<Lj-dudu da dl!}anya çr _ sonra Sinek Beyi sal'ayınd::ın c. 
kannağa hazırlandt .. F'akat a. ser kıılmıyacak. K:ıc;ınız diyo. 
cele etmeleri lazım geliyordu. rum size .. 
Çünkü dalmış. oldukları dehli?- Vo polislerin tereddüt etmek. 
d~ ayak sesleri duyuluyor, elek. te olduklan bu anda arkaların. 
trık ferenlerinin yakılmakta oL da daha büyük bir infilak ,.u. 
duğu görülüyordu. ku buldu. Bu kere artık kork _ 

Şef hiç korku göstermedi. muşlardı. Derhal koşnrak kac; _ 
J?elllizi dol_?uranlara doğru iler. mağa başladılar, şef sanki onla
Jıyerek bagırdı: rı takip ediyor, c;ünkii onlar ka. 

Bu arada. meşuın villada beş 
yüz metre ilerideki gizli bir de. 
liktcn. gecl•nin karanlığından is. 
tifadc ederek dört kişi çıkıyor. 
lardı.. Bir otomobil hemen deli. 
ğin basmda kendilerini bekle. 
mckte idi. 

Poİis boş yere enkazı kaldırt. 
tı. her taraf aranr1ı. Fakat boş 
s:ılonlarııı parkelerinden, bir 
kaç boı-t masadan ve ver altına 
g-iden delikten ba.5ka hiç bir şey 
bulamadı .. 

~t'nluların yakalanmalarını 
mümkün kılacak bir ip ucu elde 
edememişlerdi. 

II 

ROLAND'I>: EVThl)E - Bütün buraya o-irenler he. cınca §efin sesi de yaklaşıvor ve 
men dtşarıya çıkınrz.. Çıkınız muttasıl şöyle bağ1rdığ1 duyu • 
diyor~m ! Si~ üç dakika müsaa. luyordu: Pivanonun başına oturmuş o. 
de, . ıstersen_ı~ kaçabilirsiniz.. - Daha uzaıfa. daha uzağa... lan Roruıld ~ferimans dalgm 
Aksı halde sızı buraya hapseder Evden çıkın .. dışarıya. Hic; bir 1 dalvm pivano calıyordu .. Aklın. 
Ye sonra merhametsizce havaya ı::eye dokunmayın haydi çabuk.. da bir çok şevler vardı .. Birden.. 
uçururum. Saniveler savılıyor. bir saniye bire odaya giren babası onu bu 

Sözünü ht;n.üz . bitirmi,:1ti ki tereddüt ölümdür. muhtelif hayallerden dU3iince. 
karanlık dehlız.de ılerlemel('e en. Heusi müthiş bir korku ve bii. lerden kurtadı. Mösvö MerL 
!~şanların ayaklan altında ilk vük bir istical ile kaçmı~lardt. mans fevkalftde n°seli g-örünü. 
ft~k patladı. Şef brr kere da. Fakat meşum villanın etrafında vor ve el'nde tuttuğu bir mek. 
ha ihtar etti: bir nolis kordonu teskil eailmiı;. hı bu sallayarak kızına doğru 

- KA.çmız. Haydi kaçınız .. Bu ti. Bir kaç saniye sonra bü~·ük ilerlivo~du. 
si?.c ilk ihtardır. bir lnfilak ile sato, iskambil ka. - Yavrum, <liyordu.. Bak 

Bunun aksini b!le düşünmek is. Ah! Eğer Valeri istemiş oL 
temivorum. Artık fikirlerimi saydt.. belki. fakat. zavallr \'a_ 
anlamış bulunuoyTsunuz. sizden 

1 

ıeri Bielsky şimdi. büvük liı.kayt 
bütiin ricam bunu akşama ka. denizin mavi suları altında ebe. 
dar diişü~eniz ve teklifimi a. I di uvkusunda uvuyordu. 
c!kça yaptıgım zaman. ~na k~- Roland babasına hiç bir ce
tı cevabım~ı v~rmenız~.ı~: LlL vap vermedi. Avukat endişe e. 
zı_n: olan k~m~ ıle de goruşme. diyordu. Ne olurdu ki? Kızı hiç 
nı7..ı ve benı dunyanın en mesut te ic:;tical. hevecan göstcru.L 
adamı olmaktan malınım etme. yordtı. · 
n:,enizi temenni ederim. Hürmet. Nihayet Roland şu cevabı 
karınız. verdi: 

Stımy dö Seri:ol,, - Baba. madem ki bu izdi. 

Görüyor musun yavrum .. . 
Kont Serizol n~ tekl'f edivor .. . 
Seninle evlenmeğe talip. Söy.e 
güZPlim ona ne cevap verelim? 

- Oh, baba .. 
- Haydi yavrucuğum mah. 

vac size faydalıdtr, ben de ka. 
bul Pdiyorum. 

- Fa.kat kont hoı:ıuna gitmi
yor mu? 

- Gidiyor. baba, gidiyor .. 
I' l)(t "fı. '7. Vr7T) 

. b"Jgı 1 <la okumus olan zekı. _ı b:J i jrl 
!erden seçiyordu; her ı~te rı:1ı.ı: 
miitehassıs olanına danışıy~t ve 
bunun için eskiden pek bası (Aft 
di!ğersiz birer mübJşir.olarrrator· 
Negüs) !er şimdi birer ımPa 
luk müsteşarı idiler.. .. "'Ic ır 

Mikael hiç şüphesız buf an da 
sevinç icindeytli: bir tarak t t ıteP. 
babasını düşünüyordu; fa da bt 
disine bildirilen buyruğu a 
halde yapması gerekti. .. U11cC• 

Masanda delikanlının dııŞ 1·ııı· · en sını anlamış olmalı ki herJl 

ve etti: "erildi: 
- Babanıza habe~. ttı.ıgLt• 

hastahğınrn iyiliğe yuz tU siıe 
nu mi.ijdelerim. 1mpar~to~urıır· 
bunu da bildirmemi emır 
du. . • d yi111: 

- Başüstüne ..• Emnnız e 
yarınki trenle gideriz... .. I<ii ıı~ 

- Ben kalacağım. çun pir~ 
gün sonra gelecek vapurla nuola 
şiyi daha bekliyorum. J3U aıırta• 
beraber biletiniz bugi:inden ola • 
cak ve yeriniz hazırlanrnıŞ 
caktır. 

- Teşekkür ederim. ·ıe di· 
Mikael, ing'iliz kaptanı 1

• şıı 
ğer iki kaçakc;ıdan bahsetti· 
cevabı aldı: • e b1' 

- Biliyorum. Onları bıı :;iıi 
rakınız; görüşür, uyuşuruz. 
de hiç rahatsız etmezler... ., } 

~~--~-~~-r_n_n_~ 
ıravaıtrooar vB 
sıırnemaııar 
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4lman gazetelerine göre: 

~ ......... arı-n -ea---sr-a--kö-rfe-zi-iS--tik-aÖı8tindeki taarruzu 
Almanyada memnuniyetle karşılanacakmış ! 

~~ter«am, 8 ( A.A.) - Ha. nu memnuniyetle karşılıyacak • ı -Rus ihtilafını tekrar can. 
~· !ardır. Alman gazeteleri Rusya. landıracağını yazıyor ve bu yüz. 
a~llndiki _harbin Türkiye ve ya Norve~ Umanları .istikamc • d.~n Rus - !apo!:l .. i~~il~ının 
,. ~rk ıstikametinde geniş_ tı_nde g~nışlemekt~E-n ıse,. buzs~z s.uratle halledılecegını wnıt ey. 
~ !. ıhtimalleri AJmanyada bır denızc çıkmagı tavsıye edı. lıyor. 
<l<h~ bi.raz daha açıkça mev. voılar. Alman ga.ze~terini~ neşri _ 
ı\) hsea.ı!mektedir. Hamburger Fremdenblatt ga. yatı Rusyayı ~nla~d~yll;dan ya. 
ıı !1l~ar Rueların Basra kör. z.etesi. Türk - İngiliz - Fran. k~ şarka çevırmegı ıstihdaf e
'°" !stikametinde bir taarruzu. sız muahedesinin eski İngiliz dıyor. 
~ Berlinin mütaleası şudur ki, 

~o p e n h a da b ,· te b , . v ~!~~ Rg~~~.g~iae!~~\~V~r~~ g r 1 g d~miryollarının tensiki iç~. şim_ 
dıye kadar kabul etmedıgı AJ. 

d 
.
1 
d . man fencilerini kolaylıkla ka. 

neşre 1 1 _buı_ed_ec~ekt_ir. ---

~01Je ı.. _ Cenevre İçtimaına 
~ nnuğ, 8 ( A.A.) - 1sveç, ellerinden geleni yapmak bah _ d ... 
~t~ Ve Danimarka hariciye sinde mutabık kalmış:ardır. ogru 

ni arının içtimaı hakkın.da Nazırlar n.ynı zamanda Gov • ı·ngı·ı,·z hoveıı· 
f.u1!'{a hariciye nezar"ti a. yet - Fir.1andiya an1 :lşm:ızlığı. .., 
~c a ı 1 ebliGi reşrctm;ştir: nm nmuıT.i vaziyet lızerindcki 
!-ıiı hariciye nazırı toplantıla. tesirlerini c!e müzakere etmiş • yo;a Çlkll 
~a!iında. Finlandiyanın MiL lerdir. 

a Cemiyetine yaptığı mü _ Nihavet. Milletler Cemiveti . 
~~ın doğurdu.Ju meselele!eri nin faaliyeti hakkmdaki müte . 
~iğ·ere etmiııler ve Sovyetler ferrik mcsc~elcr de g-ö:i.ilmüş . 
illi 1 ~!e Finlandiya arasında tür. 
~kereler acılması i<;in 

Gafenkonun yeni beyanatı 
.\~ 
~ tı.ıı., 8 (A.A.) - "Reuter 1 
;e G~fenko, bugUn matbu~'. 
~ı~:dığı yeni bir m UIAka.tta 
( «1 r isteklerine temas ede
~111 ernıştir ki: 
~. hristanla musıJlıane teş· 
te llıesai limidimizi hara ret
tıı.~itten hiç bir zaman belli 

'- ~«lık. Bu hususta kendi· 
la~ 1 nıan - Leh ihtilafından 
< \· e»veı tekliflerde bulun. 
~Ilı e henuz hiç bfr cevap al. 
~ıı;r _olmakla beraber bu 
~h erın semere vcrdi°'ine 
~'" o , ~aruz. 
~~ ~tı ır bundan sonra Bulga· 
~1 1n bitaraf kalmasından 
1/ derin memnunlyctlnl 

ll.ıiş ve Romanyaııın ta· 

rinden vazgeçeceği mıtnasına 
gelemiyeceğini bilhassa kay. 
deylcdiktcn sonra demiştir ki: 

Buna binaen mliteyaltkiz ve 
menfaatlerimiz tehdit edildiği 
takdirde müdafaaya Amade 
buluıımaklığımız Hl.zımdır. 

B. Gafcnko. TUrkiyeden 
balısedercl( şöyle demiştir: 

Romen hUkümeti Ttirklye· 
nin, Romanya.ya olan dostlu
ğunu ve komc;;ularile hanş ha
linde kalmak ve harbin Balkan 
yanmad:ı.srna yayılmasına ma. 
ni olmak i<;in sarfettiği gayret
Jerl tamamen takdir etmekte· 
dlr. 

B. Gnfenko nihayet Ynnan 
başvekili tarafından götterilen 
kiyasetten bahseyle>miştir. ~ltiği bitaraflık siyaseti· 

~mdan her hanw bi. 

~arp cephesinde 
~~ıı,118, 8 (A.A.) - Fransız 
'>Unun istlhkAm kıtnatı, 
~ devam eden çetiıı bir ça
l\ '11an sonra yeni lAtihkdm 
~~~tnııettr. Bu ıatıhkl\mler. 
\ 1 tecıeu Dunkerke'e kadar 
'ıı. ~ıı: hududunu gerek kara· 
~ Q e gerek havadan yapıla. 
':ı ltrır tUrIU şiddetli taarruz. 

arşı muvaftaklyetle mu· 

kavcınet edebilecek bir hale 
getirmiştir. 

Yeni istıhlc~mlar, Maglnot 
hathntn öntlnde vo yan taraf
ın.rmda. yapılmlttlr. 

Bu km·vetıl müdafaa hattı· 
na, tanklara karşr yapılmış o. 
lan sedler ve mayn tarlaları 
iHbre edilmiştir. 

Sovyet - Fin harb. 
~drrı, 8 ( A.A.) - İyi bir ruhsatnameleri vermedeıı ev· 

ldan öS"renildiğine göre 1. Yel diğer deyletlerle hiç bir 
~~1!tr8;fından Finlandiyaya muza.kerede bulunmamış ol
>qtı11hnış olar_:. 60 tayyare., I. duğu resmen bildirilmektedir. 
ııq n ve~ecegı le\•az.unın ılk . Londra, 8 (Hususi) - Maca-

~la leşkıl etmektedır. rısta.n üniversite talebeleri Fin. 
ı~~arelerden bazıları, da. landıya sefarethanesi önün.de "ya.. 

11 ~~Uden .. 7 So'_'yet tayyare · şasm kahraman Finlandiya" diye 
·~,· rtnuf)lerdir. tezahüratta bulunmuşlardır 
ıııı 11ıki, 8 (A.A.) - Röyt.er: . 
~ıı.all.diya. sahillerinin ablu - İngiltere hu··ku""metm" ı"n 
I~ ~arar veren Sovyetler, 
~~Ya limanlarında demir. Menemencioğluna 
!l.~ll Yaıbancı gemilere yarm ziyafeti 
:ııtı._ sonra bu limanlardan 
t~jlarını tebliğ etmişlerdir. Londı·a, 8 (A.A.) - !ngllte
~~alldiya askeri mahfilleri re hükumeti dUn Carlton ote· 
\~~ gölü ve Kareli berzahı linde Numan Menemencioğlu 
b~~eki harekatın seyrin. şerefine bir öğle ziyafeti ver-
;~11 lllemnundurlar. mlştir. 
iij ~·-Sivyet filosunun faali • Ziyafete maliye nazırı Jhon 

\..~Uce.~itsiz hale koyımakta. • Simon riyaset ediyordu. Da.
.11ır ~ı:rı Helsinkide sükfınet vetliler arasında donanma ku. 
-~ ~hirde yere kadar inen mandam Lord Chasterfield, 
·trıd·lnecvuttur. Türkiye büyüle elçisi ve diğer 
l)ı 1Ye kadar Ruslar, mak _ mühim şahıslar bulunuyordu. 

1 ~~~h ve esir olarak 20000 
<f)ltl ~tmişleroir. 
l~,l ta, 8 (Hususi) - Oliva 
~<>~ki Alman vapurunun 
t;Yet denJzaltısr tarafın. 

~t~cl:Pillendiği teyit edil-
~lsı~; .... 
~~z 11\.1• 8 (A.A.) - Buzla· 
~il \'Ulnıesl, Carelle berza. 
~~ e Ladoga göllt şimalin· 
l~. erı harek!tı işkal etmek. 
~l> 
~ııet kabiliyeti sıfıra inmiş 
\ b tı.dan her tUrlü deniz ve 
t~ll~reekti yapılması imkl· 
~ anııştır. 
%~1tta, 8 (A.A.) - İngilteı 
il~c~tnetin1n Flnlandlyaya 

tan:aresi ihracına. ait 

--o--

Uruguay Milletler Ce
miyetini terketti 

Montevideo, 8 (Husu.si) -
Uruguay mebuslar meclisi bil • 
tün gece devam eden toplantı
dan sonra Milletler Cemiyetini 
terke ve Finlandiya milletinin 
kahramanlığını resmen tebrike 
karar verdi. 

--0-

Doyçlan zırhlısı Alman 
sahillerinde 

Rcmıa, 8 (HUSU8i) - Alman 
Doyçland zırhlısı uzun seferden 
sonra bugün Alınan sahillerine 
ııelmistir. 

Londra. 8 ( A.A.) - Reuterin 
diplomatik muhabiri bildiriyor: 

B. Butler ve ~iliz heyetinin 
diğer azaıııı bu sabah r.a.t 11 de 
hususi trenle ~nevreye müte • 
veccihen Londradan ayrılmış _ 
la.rdır. 

Lmtdra, 8 (A.A.) - Milletler 
Cemiyetinin önUmil7'Cleki top_ 
lru:ıtısında Polonya. Oralin&ld ta. 
rafından tem.sil olunacaktır. 

FRANSIZ HEYETİ KİMLER. 
DEN MÜREKKEP 

Paris, 8 ( A.A.) - Nazırlar 
Elise sarayında B. Lebrun'ün 
iştirakile sat 17 de toplanmrş _ 
!ardır. 

B. Daladye, diplomatik ve 
askeri vaziyet hakkında umumi 
surete izahat vermiş, sonra, na.. 
zırlar meclisi, Fransanm 20 in. 
ci Milletler Meclisi asamblesi _ 
ne göndereceği heyeti teşkil et. 
miştir. Heyete. Milletler Cemi. 
yeti konseyinde daimi mura.h 
bas B. Paul Boncour, Champe
tier ve Ribbee, Henry Beran
ger, Archanhaud ve Basdevant 
dr.hildirler. 

--o-

Paris radyosunda 
Türkçe neşriyat dün 

gece başladı 
Dünden itibaren Paris radyo. 

su Türkiye sa.atile her akşam 
20,30 da 21 metre 35 üzerinden 
tilrkçe neşriyata başladı. 

Evvela Fransa Dahiliye nazı. 
rı ve eski Ankara sefiri Alber 
Saro bir nutuk söyledi. Nazır 
Türk - Fransız . dostluğunun 
sağlamlığından ve Türkiyenin 
verdiği eöze sadakatin-den 'bah
setti. Bunu Paris sefirimiz Be. 
hiç Erkinin nutku takip eyledi. 

Sefirimiz de, Fransız radyo _ 
sunun türkçe neşriyata. karar 
vermesinden duyduğu memnu _ 
niyeti bildirdi. Türk - Fransız 
dosthı~nda.n bahsetti. 

Paris radyosu bu a~dan 
itibaren türkçe haberler verme. 
ye başlayacaktır. 

Almanya bitaraf 
devletlere 

nota verdi 
(B<UJ tarafı 1 incide) 

Hollanda salahiyettar mahafili · 
L~ Heye bu nevi hiç bir tebliğde 
bulunulmadığını beyan ediyorlar. 
Kopenhağ1 8 (A.A.) - Natio

nal Tidende gazetesinin Bcrlin 
muhabiri bildiriyor: 

Alman siyasi mahfilleri Cenev. 
re içtimaına iştirak etmek isteyen 
memleke*rin nazik bir akıbete 
maruz bulunduklarmr bildiriyor. 
lar. Almanlar nazarında millet. 
ler cemiyeti hala hususi bir İngi
liz - Fransız müessesesidir. Ve 
bitaraflann bu içtimalara İ§tiraki 
Almanya tarafından ancak bita. 
raflrklarınırr ihlali mahiyetinde 
telakki eldilebilir. 

Almanya, müzakereleri dikkat. 
le takip edeceğini ve bu mü.zake. 
relerin Sovyetler birliği aleyhin. 
de ve bu itibarla müttefikler le
hinde siy<l'!i bir tezahür te~kil e. 
deceğine kani bulunduğunu bil. 
dirmcktedir. 

Almanlar diyorlar ki: Bitaraf. 
lar takip edecekleri hattı hareket. 
le büyük ıeylcr tehlikeye koyabi. 
lirler ve Almanya kcndileri.n'C bi.. 
taraflık ha.kkm<la iyi düsünınele. 
•Ltavsiye eder. 

S-VAKIT 

Yunan Krallnın 'Necmettin 
nutku Sadak 
· A hl . ". l "Tür.uyeye çözül · sam e ıç.1maın ı 

mez bir ittifakla da bulu 1mak üzere 
ba~landrk .. Cenevre ve gitti 

Bu ..ı.yın on birinde toplana. 
cak olan Milletler Cemiyeti 
Assamblesinde memleketimizi 
temsil edecek olan Sivas mebu
su :Necmeddin Sadak dlin sa 
bahki ekspresle Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Atina, 8 (A.A.) - "Atina A· 
jansr tebUğ ediyor,,: 

1912 de Türk ve Yunan filo
ları arasmda yapılan IIelli 
muharebesinin yıldönümti mU
nasebettıe Kr:ıl Jorj 326 deniz 
erbaşına madalyalar vermiş 

ve söylediği nutukta bilhassa 
demiştir ki: 

BugünU iki bakımdan kutlu. 
luyoruz. Evvela lrnhraman bir 
düşmana karşı harbetmiş olan 
denizcilerimiz için bir şeref glt
nildUr. Ve sonra o zamandan.
beri eski düşmanımızla el ele 
vererek sıkı ve çözülmez bir 
dostluk ve ittifakla bağlandık. 

BtitUıı gazeteler, bu merasi
mi meyzuu bahsederek, Kralın 
sözlerinin manasrnr tebarüz 
ettirmekte ve bugünkü Tlirki-

Sovyet Rusya - Finlnndiy:ı 

vaziyetini müzakere edecek o· 
lan Assamble içtimaında takip 
edeceğimiz noktai nazarı soran 
bir muharririınize "Vaziyete 
göre idare edeceğiz.. cevabını 
vermiştir. 

Necmeddin Sadak dlin ak. 
şamki ekspresle · Cenevreye 
hareket etmiştir. 

yenin ayn.i mllşterek sulh ve 
komşularlle iş birliği emelleri 
beslediklerini ve ayni yolda 
yUrUdUklerlni yazmaktadır. 

::::::::;::::::::: :::: H:m::::m:r:m! !!i! :z::::s:::::. .. =ın;: :::: a:;12:~if1! . ....... ··········- . . .. . ....... ··········- .... :: ........ ._ .. _.......... . .. . 

Baş, Diş, Nezle, ·Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı der! 

!füın! keser. icabında günde 3 k~se alınabilir. mmi 

1 
Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları ----· l - Deniz fabrikaları ihtiyacı için me\·cut numune ' 'e şartnamesi 

mucibince 5000 metre hur:ında bezi 14/12/1939 perşembe günü saat 
10.30 da K:ısımpaşada lıulunan deniz levazım salınalma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır •• 

2 - Tahmin edilen bedeli 8750 lira kal'i leminnlı (1312.50) liradır. 
3 - Alınacak buranda bezinin numune evsaf ve şeraiti iş saatle. 

ri dahilinde mezkur komisyondan istenilebilir. 
4 - lsteklilerin ihalesi yukarda gösterilen gün ve saatte, 2490 sa. 

yılı kanunun istediği vesaikle birlikte adı geçen komisyona müracaatla
rı.. .C10163) 
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BCRSA 
-Ankara 8·12-939 

-- lw-t.KL .t.R--
ı Slerlın l lngiliı) 

JUU Uolar lAmerıka) 
JUU Fransız frankı 
lUU Lıreı llıaıya) 
ıoo lsvı~·re rrankı 
JUO Florın ( ı-;cıeınenkJ 
1 UO Huy~ıııork lAJman l 
100 Uclga lBelçıka) 
100 Uıralımı (Yunan) 
IUO Le'a tBulgar) 
ıou. Çekoslovak kuronu 
JUO Pezeıa l ispanya) 
ıuo Ziloıı CLehı!>tan) 

1 tlO Pengö C\lacar) 
100 Ley (Rumen) 
ıuo l>inar (\'ugosla,·) 
100 lsveç Kuronu 
100 Ruble C\tn-.kova J 

istikrazlar 
fürk borcu ı pe::ıın 
Erg:ını 

Sı\'as - Erzurum IIJ 
)lerkez Ban ka~ı 

5.2375 
130.36 

2.9675 
6.8025 

29.30 
69.25 

21.575 
0.97 
1.6125 

13.605 

23.8075 
0.91875 
3.175 

31.175 

T ıcaret ve Zahire Borsası 
8 • 12 - 939 
FİYATLAR 

Buğday yumuşak: 5.36, Buğ
day kızılca: 5.10, 5.11, Arpa 
An::ıdol: 4.22 1/2, Mısır: 4.32, 
Bulgur: 9.10, 11.10, Keten tohu. 
mu: 14.15, le fındık: 40, 42, Tif. 
tik mal: 100, 112, Reci kılı: 58, 
Kuşyemi dökme: 5.28, Yapak: 
52, Yulnf: 4.27 112, 5.10. 

GELEN 
Buğday: 353, Mısır: 85, Fasul· 

ye: 49, Nohut: 10, Börülce: 10, 
Un: 89, Peynir: 5, Keten tohu· 
mu, 33, Tiftik: 1. 

GİDEN 
Keten tohumu: 27, Börülce: 

10, Kıl: 8 3/4, Ceviz kabuklu: 
26, Ceviz iç: 5 114. 

SAHIBl: ASlll. US 
Basddııtı yer: VAKiT Matbaan 

Umum Ne~riyab idare eden: 
Refik Ahmet Sevengi& 

lstanbul Defterda~lzğıdan: 
Sıra 
No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 
15 

16 
17 

18 

19 

20 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

:Mükellefin adı ~Iahallesi Sok:ı~ı 
işi ve soy adı 

Mıgırdıç Hacik 
Terzi 

Aranı Karabetyan 
Lokantacı 

Ferhat Mele Oğlu 
Terzi 

M. Nedim Savder 
Komisyoncu 

M. Nedim Savder 
Komisyoncu 

:Mişel Nesim Terzi 
H. Nazmi Uysal 

Muhallebici 
" ,, ,., 

Yemenici o~lu 
Nikoli. Berber 

Kiraz z. Mehmet 
Ve Ş. Halıcı 

Agop Bezezyan 
Mühendis 

Ş. G. 

ş. G. 

Ş. G. 

Ş. G. 

Ş. G. 

Ş. G. 
Ş. G. 

ş. G. 
Ş. G. 

Ş. G. 

Ş. G. 

Müezzin oğlu Recep Ş. G. 
Tatlıcı 

lsak Öz Çakırlar 
Terzi 

Ş. G. 

Ganil. Z.ıhireci Ş. G. 
Abraham Düvenci Ş. G. 

Terzi 
Nuri. Zahireci A. Ç. 
H. Muhittin Kotil A. Ç. 

Gaz • Benzin 
H. Muhittin Kotil A. Ç. 

Gaz • Benzin 
Ali z. Fazıl 

Portakalcı 

A. Ç. 

,, ıt ,, A. Ç. 
Çilingir oğlu Yorgi A. Ç. 

Ve Ş. Yumurtacı 

Hasan Fuat A. Ç. 
Kahveci 

Hüsrev Ulay A. Ç. 
Zeylinci 

Hüseyin Gencer A. Ç. 
Yumurtacı 

Kirkor Zaharya iken A. Ç. 
Ziya Galip Limoncu 
Cüzepe Ha~im A. Ç. 

Yağ, Sabun 
Yuvan H:ıçoplo A. Ç. 

Zeytinci 

İstanbul Han 

Yalı kö~kü 

Zahireciler 

Zindan Han 

Liman han 

Zahireciler 
Kadıköy iskelesi 

Kadıköy iskelesi 
Yalı köşkü 

Mühürdar han 

Agopyan han 

Vezir iskelesi 

Zahireciler 

:\1eyhane S. 
E. Önü han 

YaA iskelesi 
Karakol 

Karakol 

. 
Limoncular 

t> 

Çardak C. 

HalYacı S. 

T11şçılar 

Çardak 1s. 

Yemiş İs. 

Yemiş ls. 

Karakol S. 

:No. Matrah Kazanc Buhran Zaın Senesi 
·L. K. L. l{. L. K. L, K. 

2 108. 75 

57 300. 00 

10/1 150. 00 

4 080. 25 

. 4 080. 25 

12/2 126. 00 
86 1200. 00 

!j2, 62 7. 50 

43. 38 6. 68 

13. 4( s. 09 

36. 11 7. 22 

14. H 2. 97 

34. 59 6. 92 
300. 00 60. 00 

86/1 8(0. 00 104. 64 20. 93 
6/1 92. 17 23. 04 

5/6 3.t2. 00 36. 26 7. 25 

23 Sınıf 240. 00 48. 00 

51 270. 00 52. 50 10. 50 

9/1 36. 00 7. 25 1. 45 

11/1 240. 00 
12 190. 00 

132. 00 19. 80 
32. 64 6.- 53 

5. 360. 00 198. 00 
65 360. 00 15. 53 3. 11 

65 360. 00 126. 00 25. 20 

'· 89 

2. 02 

, 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

-
935 

939 

938 
OSt 

139 
ng 

tH 

036-917 
9$8 
038 

039 

932 
838 

933 
939 

938 

8. 975. 00 392. 00 78. 40 Terkin 936 

.. 
16/ 1 

975. 00 
360. 00 

17 1247. 17 

264. 00 

2 liOO. 00 

12 225. 00 

11 40S. 00 

70 120. 00 

392. 00 78. 40 935-936 
60. 75 12. 15 10. 93 934 

68. 55 68. 55 27. 00 938 

36. 13 7. 23 

69. 53 13. 91 • 

16. 6! 3. 83 2. 50 

45. 96 9. 19 

51. 15 10. 23 

939 

937 

(937) 
( ) 
(937) 
( ) 

(938) 
( ) 

Bu üc mükellefin mal memuru 
temyizi vardır. 

Eminönü maliye şubesi mükelleflerinden yukarda adı, işi ,.c ticaret~fıh adresleri yazılı şahıslar terki· 
ticaretle yeni adreslerini bildirmemiş ve tchcl!üğc s .. :ıhiyclli bir kimse göstermemi' ve yapılan ara~lırma. 
da da bulunamamış olduklarından hizalarında gösterılen yıllara ait kazanç ve buhran vergileri ve nml•· 
rını havi ihbarnamelerin blnat kendilerine tebliği mümkün olamamıştır. Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 H 

11 inci maddelerine tevfikan teblil yerine gecmek üzere ilh olunur. ,(10159), 
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• Tipkı güneşin gibi 

• Yeni bembeyaz ve gayet parlak ışık 

e Cereyandan tasarruf 

En az pa .. aya • En llol aydınlık 

ADEMİ iKTİDAR 
~Q •&1.•sv••KLl.IN • .. 

HORMOBIN 
Tabletleri her eczanede bulunur 

Pneta kutulU 12S5) Cal•ta, l.t.nbul ..... ~ ..... "' 

1 Selimıye Askeri Satmalma Komlsyonu i lAnları 1 
Selimiye Tümeni ve Karadeniz Boğazı Birliklerile Hnydıırpıış:ı 

Süel Hastahanesinin ihtiyacı için evsaf ve şeraiti dahilinde alınat':ık 
(779.000) kilo Gürğen fırın odunu ile Meşe odununun 27/11/939 tari. 
binde kapalı zarfla yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığından, pazar
lıkla satın alınacaktır. lhıı1esi 15/12/939 Cuma giinü saat H le yapıl:ı. 
caktır. Tahmin bedeli (9581) lira (70) kuruştur. ilk teminat (70i) lira 

.1<13) kuruştur. Şartnamesi ~er gü~ Komisyonumuzda. görü!ebili'. .. Ta· 
Jiplerin belli gün ve saatte ılk temınııt ,.e kanuni vesıkalarıle hırlıkte 
Selimiyedeki komisyonıı gelmeleri. (9929) 

lıtanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
Bebek P. T. T. Merkez binasının bir kısım yerlerinin tamiri işi 

açık eksiltme)e konulmuştur. Eksiltme 20/12/ 939 Çarşamba sııat 15 le 
B. Poııtııhane binası birinci katta P. T. T. müdürlüğü odasında . toplann. 
cak Alım Satım Komi ~onunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 952 lira 82 kuruş, muvakkat teminat 72 lirııdır. 
Tııliplerin, muka\'ele, eksiltme bayındırlık işleri genci hususi \'e 

fenni şartnameleri proje keşif ~ülilsasile buna müteferri diğer enakı 
gorınek ve mınııkkat teminatlarını yııtırmak üzere çalışma günlerinde 
nıcıkur müdiiı;liık ld:ırl k:ılem levazım kısmına eksiltme gün ,.e saa· 
tınde de en az lıir leuhhiiddc 500 lirıılık bu işe benzer iş yaptığına d:ıir 
id:ırelerinden alınış olduğu \'Csikııhırıı istinaden lstıınbul vilayetine 
ıııuracaıılla eksiltme tarihinden 8 giin e\·vcl ıılınınış ehliyet \'e 939 yılı· 

na ait Tıc:ırct O c l:ısı H~ık:ısı ,.e mm·akkat teminat ınakbuzilc Komis. 
:-. ııı :ı m ıi rnt·ı ıtl ırı. 199'.!:H 

_Devlet Demiryoiları ve Limanl~rı 
·/ i fetme· -umum idaresi ilanları ~ 

it Ilı ıl i l \ \.: tt I• • t• . ....... . . il j"" ,lj'°'' •t .: 11& .ı • ,., • . .... l "" oıl ı l ... : . ...... ll)a• 

1ı•ıla ~azılı ikı lıstc ıııulıte\İ)alı sürşor ve rczıdü )ıığlıırı 22/12/IY.19 Cu
rıııı gunu saat 15 ten itibaren sıra ile kapalı zarf usulü ıle An\arada 
idare lıın:ısmllu satın alınacaktır. 

Bu işe girme!< istiycnlerin hizalıırıııda yazılı muvakkat teminat ile 
kıınunun tııyin elliği Hsikal:ırı ve tcklıflcrini aynı gün saat U de katlar 
J\oıni )011 Heislığıııc \erml'leri liizınıdır. 

Şartnıııııclcr 390 kuruşa Ankara ve llaydıırı>uşa \'cınclrrincle sa· 
tılmaktadır. \. ( 10080) 

Mulı:ıınmrn ~hl\·akkut 

Ko. Mlktan ı~mı lıedcl temiıı:ıt 

Ton Lira J.lra 

1 300 Sürşof )ağı 96000 6050 
2 600 Yaı.lık rezidü yağı 78000 5tao 

Gayri menkul satış ilanı 
lıtanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Desponun ti596 hesap !\o.sile Sandıiımızdan aldıiı 1000 liraya bi· 
rinci derecede ipotek ellikten sonra bütün hukuk ve vecaibile AznU 
''e Mikaile feralt olunan ,.e \'&desinde borcunu vermedilinden hakkında 
) apılan t:ıkiı> uzerrne 3202 ::-\o.lt kari unun 4G ıncı maddesiniıı malufu 
40 ın~ı maddesine göre satılması icabeden Beyolluııda l''eriköy birinti 
kısım mahallesinin Tatalla (Kurtuluş tramvay caddesinde) eski 32 Mü, 
yeni 84 !\o.lı klıAir bir evin taınanıı bir buçuk ay müddetle açık art. 
tırmaya konmuştur. Satış tapu sicıl kaydına göre yapılmaktadır. Art • 
tırma)a girmek iıstiyen 412 lira pey akçası verecektir. Milll bankaları
mızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş büti\n ver· 
ıcHcrle belediye resimleri ,.e nkıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye 
nisuııııı lıor\·lu) a aillır. Arttırma şartnamsi ta/12/939 tarjbinden itiba· 
ren tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk işleri servisinde açık bulun· 
durulac:ıktır. Tapu sicil kayılı ve sair lüzumlu izahatla şartnamede Ye 
takip dos)asında vardır. Arıtırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ede. 
rek satıhla çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öirenmlt ad Ye 
itibar olunur. Birinci arıtırma 27/1/940 Cumartesi günü Calalollunda 
Uin Sandılımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. MuTalckat 
ihale yapılJbilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması ica
beden gayrimenkul mükelleCiyelile Sandık alacajını tamamen ıeçmiı 
olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şar. 
tile 12/2/940 tarihine mü!ladif Pazıırteııi ıüoü aynı mahalde •e aynı 
:ıaaııe son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada ıayrlmenkul en çok 
artııranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerHe sabit ohnıyan 
alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile ,aiı 
,.e masarifc dair iddialarını ilAn tarihinden itibaren yirmi ıün içinde 
evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lAzımdır. Bu su· 
retle haklarını bildirmemi' olanlarla hakları tapu sicillerile sabit ol• 
nııyanlar ııatış bedelinin payla!Jmasından hariç kalırlar. Daha fazla ma• 
Iümat almak hliy~nlerin 938/67 dosya No.!lile Sandığımız Hukuk işleri 
sen·isine müracaat etmeleri lüzumu ilAn olunur. 

* «· * 
DtKK A T 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek ıöstermek 
istiyenlere muhamminlerimizin ko)·muş oldulu kıymetin )'iizde 40 nı 

teca\·üz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek 
suretile kolaylık ıöslermektedir. (10107) 

ıs. Komutanlığı Satınalma Komisyonu llln ları 

ihale günü talibi çıkına:ran komisyonumuzdAa mncut şartıı,.une,l· 

ne göre Haydarpaşa hastahanesinin hamam üzeri noksan kısımları 

ı>azarlıkla yaptırılacaktır. Ke,if bedeli bin iki yüz ~ırk yedi lira 10 
kuruştur. ilk teminatı 9-l liradır •• Müa1kasasına 16.12.939 Cumartesi 
ıünü !i&at 10 da başlanacak \'C aynı günde ihalesi yapılıcaktır. f!ltekli. 
lerin belli ((Ün ' 'e saııtte Fındıklıda komutanlık salın alma kombyınu. 
nn gelmeleri. ( 10132) 

Beyoğlu Tah•ilat Müaürlüiünden: 
\'uar Zadf' Hasanın muamele ''ergiııinden olan borcundan ötürü 

f.yüpte
0 

Gümüşsuyu mahallesinin Şahbaz so~ajlında 1 No. da KAin tul· 
l:a C:ıbrikaııında lıat'ız edilıni!J bulunl\n 30,000 delikli tullanın açık 
arttırma sııretile S!Jlışı 11.12.939 tarihine miisadit paıarte!ll ııınn saat 
U de )'apılat'aAındaıı iııtekliltrin ye,·mi mf'Zkör ''e ıı111te mıhlllfndt 
lııılunmaları fıııla mall\'mat iııtcyenlerin Galatada ıııulnlele mel'ltlk ' tll• 
besi tahsil ıenijine nıüracııallım, ,(1012&). 

ile Sabah, Oğle ve Akşaf11 
Her yemekten ıonra aüıtde 3 defa munta_...,-

Askeri F ıbrikalar umum 
3no ton Bamm Asot. Alınacaktır. ~ 

T•hmin edilen bedeli 91.000 Ura olan 350 ton Hamızı Aıol ~ 
zarı Askeri Fıbrikalar Yollamasındaki Satınalma Komisyonunca '~ 
939 Cuma ırOnll saat H te paurhkla satan alınacaktır. Şartnaın':!ı.-
10 kuru, mukabilinde komisyondan nrllir. isteklilerin 8150 Ji ~ 
teminatının makbuzu nya banka temirıat mektubu ile 2490 sarıl• ~ 
nun 2 •e S Oncil maddelerindeki Tts~fkle birlikle o liln ve saatt•1~) ronda bulunmaları. .cıOO 

••• 
a@O Ton k1H'f11D alınacak ~ 

Tıhmin edilen bedeli (63.000) lira olan 200 ton kurşun Ask•~ 
rikllar Umum Mlldlirliiiü Merkez Sıhnalma Komisyonunca ıı S 
Paurtesi ıiinii saat 15 te pıurh~la ihale edilecektir. Şartnanı•1 15 kuruı mukabilinde komisyondan .. erilir. Taliplerin muvakk•tl 
nal olan (4'00) lira "' 2410 numaralı kanunun 2 ve 3. mıdde1edıtl 
ve5aikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alAkadar ıüccır ıt.di' 
dukl1rına dılr Ticıret Odası •esikasile mezkCar ıün n saati• ıt> 
)'Ona mür1ca1l11rı, (ff 

*** ,., 
350 metre nıitlbı çırıh çanı tahtası "3,5: 4XO, tSX0,025 eb'ıd•• 
350 ., ., ,, ,, ,, "3,5: 4XO, 18X0,025 " 
800 ,, ,, ,, ,, ,, "3,5: 4~0, 22X0,025 ,. 

bil 
tamamen tam verllmedill takdirde her kalemin nısh köknar ol~_,..;.J 

Taliftlln rdilen bedeli "19.000" lira olan eb'at ye miktarları d~ 
>·•ıılı 'ii~ kalem çıralı çam tahtası As~rl Fabrikalar Umum ... t ı• 
Merke~ Sa1ınalmı Komisyonunca 11/12/HI Pazartesi ıiinil 11• bili 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname "3,, lira "45,. kuruş muk• 11r1 ~ 
k'omisyondan nrillr. Taliplerin munkkat teminat olan "4700" ıt1°"'~ 
2-490 numarılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle korll ~.af 
olmadıklınna ve bu i•l• allkadar Uicc1rdan olduklarına dılr ,,,,.: 
Odası nslkasile meık6r ,On Ye s111te komisyona miiraca1t1an 

• • • 
US Kalem çelik alınacak. 

Tah~in edilen !Md~li (55.000) lira olan 16 kalem çelik ıı1'•~ 
rikalar Umum 11ltldüı1illll merkes satınalmı Komisyonunc• ı•:ıirl 
Salı ıü,ıü saat 14,SO da ..,-ıarlıkla ihale edi1ecektir. şartname te 
kuruş lftukabilhade komlı)'Ondan yerillr. Taliplerin muvakk•t d,al 
olan (4000) lira n t 4IO munareb kanunun 2 Te 3 maddelerill 01 

' qJkle koıa1!1)'ônt'U ohnıdıktuına •e ılu itle lldkadar tlk'cardall 111 
rına dair- licıret odası Ye!Jikasil't mezkur iün ve saatle kornl11::ıs5l 
racaatları { 


