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rild i. Mısır yarım milyon li ~a gönderecek 
:r~Ulm-:~;:~:~~::ui:::1.!~Z~:;,

1

::. Dahiliye vekili Erzincandan 
-ı.. 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE • Sıvasa hareket etti 
IErtıliıeaa fellkoll l'l\I lliht '" labU ra:rn. Bunmı en ........ h J•I ı•ll· 

lllr felalıol •• ......,, s•l•blllr, ,,. ...._ ,.,, Büllln Tlirlılr• Hy ve Jıaaabalannı 
lota ıellrT, Bu• hlf lılmaıaln lalıdlr her ılirlü motörlü nsıl&larm 1ilrıl • 
eı...a.e -..U &uavvar elanama1. meslne müsal& we va.un GmUtlü 101larla 
l'alıaı, ....... dil allmıt blD luan lıa· derbal blrlblrlDe ba(lamak ve ı.u rol· 
ııbına maıoıan ael.aele lfetl, ıerek sarp lan korumak; kan, 1atmura, .. bu· 
•e Koeaeıı mmlakalanndakl n balkını lıınma kaqı dalma aeılı bulunduracak 

Enkaz altından hala diri insanlar çıkarılmaktadır, 
ölülerin çoğu henüz gömülmek için sıra bekliyor 

1•Wıeu (l:ırtehlr, Dlklll, Torbalı) ul- fenni le•lsala oablp kılmak lbllya<:m· 
seteıertıı•on sonra bize bit de utlaın ılayu. Bu lhllyaç ı.e ıiormal prllarla 
•• nrı-.. ı.ı blllrmtıı ulmQan bir başanlabllmek lçlD cok uswı rıltara 
ara ..._ lbulDde otıırdutıuııuH bir lhll1ae ıröolerlr, Ve belki de bir l&rafJ 

lıere dalıa laloal ecll1or. Sekb Jıl 5'1nde :rapılırlıeıı ôbiır tarafı bozulur. Nllelılm, 
•• ... IDcl fcWıetlmlsdlr ve ıononcuau on 1>q yıldır Cnmhurlrel ldaretl 1..ı 
lıeııotııı ı~ırecıo bırak , •llnra ulze· aıevzuwıu ele almıf olmakla beraber 
lduı IUllarUe rekor kıran bir feWıd lsledlll lıadar ve l&Unlld.tl ıılAbelle 
•lmllflıır, Her feliltetlD sellrdlil den bu lhtlyaeı ılduunemlljttr. Hem ıroıı-
Clbt lHı aon Ueı de bbe blrıoll .. ,ıu :rolu rapmalı ve ml17onlar ııar!etmek; 
6h.lmitıır. Aldıfunıa birinci den, e11 hem de lıelon ve aafall ..,..ıu yüeude 
ince mellllellet.ln 10Uarmı 7apmak, &elırme.k, kOprıi.ler kurmak, tüııeller ;:::n hU111aintıerlnln iktiza elllrdill aı;ımık kolay detUıllr, Bu balumdan 

ErzlDean ı (Zel•zele mml&bııına 
slden hususi 111uhablrlmbdenl- MWJ 
Şef lliln alltom Enlncandan a7rıldılar, 
)laı1.ııerlnd• bulunan .. vaı Ue bir • 
ilkle Erl>&a n Nlbara sltmltJerdlr. 
JllUJi Şd •elzel•nlA en •l1ad• lahrlbal 
:raptıtı bu ıı.ı ıı.azaela lelkıklertl• ba • 
Junnnqlardır. 

Haber aldıimıa pro, lııönıinli bblU f 
buhmaıı olomobU Nlk ara ırlderken C&
aıura upl...- ve m°'kıil&lla rık& • 
nlmı tır. 

Milli Şd gece :rann AlllliJ'•1• ma
.,asaJat etmlf, buPn Erbaa Ye Udlke 

lrlerl almaktır, .mecburi hluntlı veya •ıönüllü bla• 
Gilrtıli11or ki, feıa· L•le d11-r olan . sldcceklerdlr. 

• - meı. yoluna ıttnııyo mecburu•. fi E ıneanıla bolundutu 
lnJntaı.aıarda utradı .. -n m"•kölilın Bu -ktln eıı weııl ve en mu·· ke--1 l\lllli Şc n nl 1 --ıar •ok :aıt1tııa. •ua• _. ... - - .......... saatlerde ıördük er man-·- ,... 
1 ıı bir tu:mnıı da :rolooıılııt ve llllsallnl Fınlaodlyalılar verınltl•rdlr. a••LJidır. Oi!lunıın ... edlnl tınıatlarlle • •nn karla orliilli bıılunınası ·-kll ~· 
~ -. Tabii lmkinlan llır en kıu uman lı:in• toprafı etaek. enkaz alhntlan çıJıı&r&D 
waa~': ~::,•:::!=~ı;:'~~a:.;:; de bir dlaJlnu• kuruuıun miıJklıl~tını bir ıiadm, CunıhurrelWılıı ıı.,,..,ı:.•• 
f l.L ~- O• lı:•Vr&Jmca d•rb&I mllJ(•(I>• blzme&e •ır• J L o•ınm Jllebmct 0 da U• • -.ı IDınlalıawıı kaza lıaza blrlblrl· ~ san 3 ra•: • • 
•• bailallllf olan modern yellanmıs ela m\41er ve Kuılorduııun kaNJL"llDela da· lıerdl, 0 da .. nlıı oi!lwıdu. Burada il• 
~ L . yaııabileıı «Maııııerh"7m• ballını 7ap- dü. Sen nl ol• dl1• bırkırank atladı. ••.tv, Fllhakllıa, blililn banları :raııa-
ı.ıım mı,,ıarılır. inönü bu bf<)bahl anayı .. flıaUe kD• 

•Dhı laııaaıanua ablp bolımmllf Tıirk mlUet.I !le ıııa.ıı;ın, maı....,..ı, eıılıladJ. il tı><ı1funu e<ım<tl bir ._ıı. 
~nıımamq ••tlllz. Bir Ylra.,. lra•· ı.ı...ı ele>t1an •• 1 ı n hllt~me~e d" ı~-ud , ÜJ>c 1 ral" <ti 

• buldufu J'•rd1111 bötilll elullıle• temin ve ı.ııı edılm•k prlile ve qö- sıı.t ol, vatıı.n aaf ol un• tirdi. 
rtııı •iiı"atıe ırldenn•ll mecborl7etlnde uüllii lıWn<'- tekili• eıı cok ~ 1.ı lcln· Mlllı !l•fln ı::nıncıuıı <lyanıtl c<>lı 
•laıı Al&tllrk Cumhurl1etl rapablleee- d 11 d mlib--:rl• cim-tor. ı· ·mel ın" 6nü •··•·· thl de baU.i teba7yU1 bu u ann•a qm· "'J v _., , -.-v 

in uami haddini 7apm" ve yap - da ve ı .. klndo bir movalfalılyelle Tür- ııstüode hlm11an .. hrl başlan bqa 
lll&lıtat1ır. fn.11 enerji •• lradHI bnn· k•Y• dıl;r v• kasaba afifallları• nı 1ıaşa. P<ınlftlr. MDll Şef bunda alman 
•aıı faala bh'1e1 Y•P••Ja mulıledlr rabltlr. !kiki, bu teklif 4lmıll bir ro• yarılım tedbirlerini dlnlemlf, doklor • 
tetlldlr. On bet rıl önee redlll •11• maacı karlha&ıDJn ıeııa71iilü addedio !ardan laabal almıf. mllteatıb•n bunııi 
... tın anana bDe d•nd:uı sellrlıMlı leblhr. Faka&, mükemmel bir orranl- nronlarında DabDl:re ve SıbhlJe V•-
"••lrollnde bulanan memlet.ı ıh • IU)'onla meul tanzim edlllp eser m~- klllerl Ue Orırenenl Kbım Orba11 :ı'• 
••ilno ıellrUlne l>arinlıll Yazl7ellml1• dana çıkınca bn 1önUllü blmıelln si- l:mumi Milfetllş Abdullah Alpılofanı 
deki. en bq ııl ltlDde b~blr mlllellD kabul ederek lıendllerlle ar:wı müddei 
•e lılclılr iradenin ıelltmln ••lıtedlr aiillerl fetbedec•k deleri derhal keıı· 
ol dl.siııl ıöstereeelı: o vakii halttan alı- görtiımtıştür • 

... 
1Y•cotı, •muml llsıllnltılı derhal - ~anm•• -· yıLılm•• •ylerln aHmdaıı ıı aan 101 parazı ela udece Tilrkl7• .ııo:r • ., •. • ~ • 

'lJeBdtaD.t skt.e.rml7e 1eter •e artar. ye kualıa ufalüaru nın .. oranmamıa t)fteUerln fıkanlnıanna devam olun• 
ll>ıa ratm••, bq1hılıil nesilleri• ıtr ll malıl&ılır. Dlin ve borun ylla kaclar oe· .... al ~- • lahılo olunacak •• yollann s• ... .,.._ aba -ıı :rüt oldu ... her 

··- ~ •• labü v• lklısadi lnlılljaf da ., ...... milli ... eılıanldı. 
... da •"it elo1or. MemleteU btitlln Yollar a~ldı.. tein ·•-dl tren ve .,.. ı.azane ve aenetimlzl tqkU ..ı-ı.11r. •. •' ,.... 

•rn leaplarla hnııat, mazı.hı 1111- Lamwonlarla bol bol enalı ve yardım t1ln Uı aı ~ Yol UıUJ'&el Te mevzuu ltö7Je ol • • ,, 
m ..,. .a,,.nlann• telifi ebnek, malz•mesl gelmektedir, latJL1ıaı d ... .... b u. makla ı..raber ınmılekeU imar ve lıı1& 

1 1 • e •• en.,e~ ~ '-P Ye Sıhhi imdat ekinleri mütemad &&· 
... JL-ı~-ı b •- üleJı•-•ı L'- LalıllllJlldan da Jille menıl•k.,lln. eolra• v 

"" ~~ &q m ~ ... ~ u l'-et'·ıllrl•r. DıhnJye ,,., Sıhb!J'• •· tııraL L f-~ k• ı .. bl bl ı ı M b-·--'-etlerlnl aaaan dıtlıale almıt ., "' • 1 •lllaa ~• ar '•• ze Ye • m • •• _....., Luı~ alman ledblrlerlo bbnl m_.. 
tılrllL•. ,.._ ~ıı re m "•~Yelinde old-"-mus labıU:ulı • m \ 

• .., 1• .,..u ft 711417an ntN • ., .... -~akla v icap eden direk lflerl YU • •"-"- •-- --•ı. ı rl ... _... ediyor. bo -·cborlyet bilhassa zelzele u.ı.1u .. lr -..., ... Ba -• ve •~ e • ~ ~ mek'·d'-ıor. DllD 91 boı<ÜD .. ııı~ n •anı i le mml&kalan lflb • ..,. bir lnta olııleml "' u 
•uda ba4&nbllmelı ise «ledrle • f L•·· ••...-mh daha hlssedllmlıtlr. 

lılnıoı. • ••ttl «meeburl leklnılll• e De seyllP ve eyn.an· •~ ''~elerlne m&• ..,~ - İYE 
Dıtl1ot s8ılerlıor. Ba IUbarla mecbarl rua bölırelu l~ln vikaye te .. _ ·••rl Ue NİKSARLA REŞAD 

~bnıi~•t;•di ... .,.;ilı;bimeillierh~;·~""'~iııiaqai·~imitıcelıiib•i•ioilınialıim~ecib~uriiyieUidilri.ii ARASINDA UEYEL.i.Nb b' • ~ -"• : ~ara 2 (Dusu•i mu a ırı • 
nuz<l ·~. _ Zelzeleler faiılalarla 
devam etmL .•. lıer•ber, gittikçe 

, ı..nrıe~ekted~r. ~ •• •nla beraber 

İngiliz ordusu: 2,750,000 
Lonclra 2 ~Hususi) _ Kral al- 1 B) ından evvel. yepılmıyacnktıT.ir-

tıneı Corç 19- yaşından 28 yaşına 19 yaşındakıler 20 yn~ına g 
kadar olan bütün sınıfları silah al- · meden çağırılmıyacakl~~ır. 

. . 1 Bu davetlerle İngılız ordusu 
tına çağlan emlrnameyı ımza - • k lik !ünün ibda-
lamı ·tır 1 ınecbun as er usu . 

23 ~ ya~ndnkilcr ilk önce ç•ğ • sındıınberi 2 ınılyon 750 bmc va· 
l'ılacak)ardır Fakat davet mart acaktır. 

Takoma vapuru müsadere edildi 
Londra z (llusus\l - Alman- \ cağını zannrdiyorda. Fakat ka • 

brın Graf von Spee cep zırhlısını 1 mandan büyle bir karara itiraz 
bcsliyen Takoma ism"ndeki Alman etmiştir. Sahillere yığılan binlerce 
vapuru Uruguay hükumeti tara- ı halkın hayreti içinde vapur geri 
fından müsadere edilmişti. dönmüş ve demir atmıştır. 

Vapura dün sn•t 11,30 da ni_h";- Urub'Day mnknmlan öğleye doğ· 
Yet bulan bir mühlet verilmıştı. ı ru vapura bahriye müfrezeleri 
Dün akşam Takoma Alman harp 
bayrağını açarak hareket etrni~ti, r(;ndercrck, vapuru mü;ade.re et-
llerkcs vapurun kendisini batıra• ,";,işti. 

Bir lngiliz vapuru daha hattı 
Loudra 2 ( A.A.) - 6000 ton hac· · !erdir. Barlı ara Robert•on a~ı?~akl 

tniııdeki ve Boxill adındaki İngiliz İngiliz mayo tarama gemısı ıle 
~•Punı b•tmı ·tır. Otu• iki kişiden Luııc adındaki Norveç gemisi şi-
ıbaret olan ın~retlebatından .. kap!~nl mal deniz.inde batmıştır. İnsanca 
da dahil olduı:u halde on uç kışı t. 1 f t 1 P olnıac!ı~ malum de • 
zayi_ olınuş naznrile bakılmaktadır. e • 3 0 u 
Sağ kalaııle.r, Fletwood'e gelmiş • ğildir. 

(Diğer Telgraflar 3 Üncü Sayfamızdadır) 

elzclenın tesırlerı lk... . devam 
etmektedir. Nıksarla Rcşaoo, 
.,uda bir }.eyeliın başlamıştır. ~f:: 
;relin yüzünden Faldi köprüsü 
çökmii~. mürıakalftt durıııu,tor. 

İLK YARALI TRENİ 
ANKARADA 

• J nkara 2 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Erzincandan ilk yaralı 
treni bıraya ırclıniştir. Bunlar der
hal muhelif hastanelere yerleş • 
tirilmi~tir 

RA'-'\ THANENİN 
GÖNDE"'CE(ii HEYET 

Zelzele ıııL .. nda tetkikat yap-

mnk üzere Rasathane müdür mu· temadlyeo uset çıkanlmaktadır. 
avini Kemal ile memurlardan Sü· j Şimdiye k~.d~r Nik•ar mıntakn. • 
reyya perşembe günü zelzele mın-, 51nda • Z~O olü, 1600 yaralı teı.bıt 
takasına gideceklerdir. edilmışlir. 

NİKSARDA V AZlYET Küçük Reşadiye kazasında an • 
Ankara z (Hususi muhabirİmİZ·.ı cak 25 kişinin kurtuldutu aöy • 

den) - Zelzele mınlakasındaki Jenmektedir. 

r 
• 

şehir ve köylerde ölü ve yaralıann Zelzelenin orduda Giresandan 

tesbitl henüz neticelenmemistir. ı fula tahribat yaptıjı anlaşılıyor. s k h • Jı •• 
Bir taraftan eakaz altından mil - U>evlUlll 1 wıeıl AbiledO a a ry a ne r 1 U u 

~ l 

Banıp olan ZarMla 11..-a Ye elelılıik "1lı4'YI 

• • • • • 
lstanbu llu ların ı Milli şefimizin 
geniş yardımı beyannamesi 
Viliıyel m.ıu 7ardım ır.oınllesl faali· Tokal: l (A.A.) - Reisicum· 

ıellal her ııııı claba ziyade seolflel • hur İsmet İnönü, Türk mille· 
mekledır. l':ıur ırlinll aqaauna kadar tine hitaben Tokat'tan aşajı-
Kwla:r nıiim..ıJllttlne naklen yapılan da.ki beyannameyi neşir bu • 
:rardınwı ısa lıill lir&J& llalli oldutu yurm~iardır: 
anljlfl~hr. Yapılan ve heıım ledl7e Zelzele fclikeline ujtrayau 
edllnıJyoıı laahhüller bu :r•kibla dahli mıntakalıınmızdan bütün tilrk 
d•fıldlr, milletine yeni yıl için ylirek-

Kemite, dön ak'f&Jna kııd•r olu me· len temennileriınl takdim e-
ııaWıılll nellceslnl m-.ko:ıc blldlrml,lir. derim, Yakın ve uzak me· 
Gertk nakil, rerek ona olarak yapılan · ı!eni milletlerin ve insaniyet 
teberrill<rin nerelere sevk<dUecril aleminin adımız için gi;stcrdi-
merke•ce ı.sıııı edllettk ve vlliYd ği sempatiye, Türk milletinin 
ıardıııı konıltnlDe blldlrllectktlr. yüreklen teşekkürlerini ifade 

Kwl•Y merk .. lıı• yapılan t•berrll- etmek isterim. Felaket mınta-
ler vakii rerlrllmekshln morkue ıruıı 0 kasındaki vatandaşlar mcmle· 
derllmekt.dlr. ketinıitln her tarafından gös-

gece taş 1 
Pamuk ovası, Geyve istasyonu 

Adapazarının bir kısmı 
sular altında ••• 

ve 

. ilana ı (Teldoıı!a, bunsl lıabl· 

rlmb blldlrlnrl- 6clip ltııJıJuııda 

Bun111lla beraber Ke.malpq.a Ue .,.. 
hll' raaanda lı1Jllıat remin ediJel,-t.tr. 
Bıınadan kamyonlarla mtltuıadlyen 

J'IY ... lr, sl1ecelı, baltanl10 Ye alre 
sönılerllmelıledlr. 

Vali, jandarma lımnandanı, -ıreı 
mildllrll 001lllp mınlakMU1ıla bıılnn • 
aalıladırlar. 

Selin ~ 9ln7aa yerlerdf>I lıii· 
;riılı bir lıı&ım hallım lııırlanlır.amıa 

7 

nsında 1<lıla lı.,. gu allında lı.alm1$tır. 
Botal.....,.,. olmı!J'e bdar teolılt ••ti• 

• len mllltan 1trml1l lntlmuthır. Elll ıı .... 
dar :rıırıılı vardır. Bıınlar ıllspıın-ıne 

ralınlııuylardır. Madanyadan n dlfa 
Jorlerdeıı kaııı1enlal'la ı•tlrllen ... • 

IDevaııu 1 llncli aalılfo4el 

Ruslar cephelerden 
geriye çekiliyorlar 

Karlardan yolunu şaşıran iki Rus ala 
lyının muhasara edildiği bildiriliyor 

Roma 2 (Hususi) - Kopenbag· 
dan öpenild:Jine &öre, Fin ordu· 
sonun elde ettiği muvaffeklyet 
bütün cephede bilylik bir tesir bı
rak.mı tır. 

Fin kıtaatı umumi bir mukabil ı 
taarruza geçmişler ve birçok nok
talarda Ru orduları:11 hududun 
öte tarafımı atmışlardır. • 

Cenupta Kareli mıntaknsıııdan 
ta şimııle kadar Ruslar bütün t,.p1ı4 
boyunca binlerce filü ve ınalLeme 
bırakarak peri'i&n bir halde ç,.kiJ· 
mektedir. Finler b:lhassa 200 mi
limetrelik t11plar iğt:nam ~imi 
)erdir. 

Ruslıırı.ı hiliı tutunmakta olan 
(Devama 3 uoru sa .ıcdel 

.... ~~bolun fleiıketzecleler.s 7ard.mu 1criıe• alikad*° mü•eha55is 
brr etin ~.,daha arımakt:ıdU'. ve mOteşckklrdirler. Vatanın ÇERÇEVE 
Kayd•Ulklerı • '•rrU -ııı.ı..rıan u 3 muhtelif l·mmları arasında gö-

bln llrbı bulan 'KaN•ı ~-t>..••ll ı<c çarpan yakın ve sağlam te- ı--~ ~---
Kıulılıily %7:3 lira 88 ... ,,.,, llqlkiaf ilt ile büyük milJclin se• u n u t m ya V 
!780 Ura, Beyoğlu 12,000 lira; B>lut· "<' 'fe a<ıda nasıl yekpare bir . . 1 cag 1 z 
kö7 3600 Ura, tl ktidar lOOO llr:a, Bakır- <1Jevam1 3 ttnc.ı ıredd) 

Jıöy Halkcvl marl!eUlo z·! denkf<!n lba- ı --::::;;..:=:::::;::::====: Til<kJycye, Tilrkıyc kndar toprak kazanclıraruk a.ke.rl bir harekete ııu41• 
rel %968 parfa .,,. •• B 'Yo(lu Halk•vl ı· 1 aeydlk, mal ve can balwnından belki Erzincan telfıkeU dere=inde kııYIJıcıı> 
larafından 11.500 parra •~ya ve 17.000 A .. f ı olmazdı. Y3 bu kayba mUkabll ne JıazandJk?. 
lira, Şişli Ualkevl 1000 P.>rra eşya, 3000 91 llruı! kader mcvz ·,.,.ında kayıp tek taraflıdır, ve illlıl kader mco..uıa. 
lira leburÜ lıa1d•dUmi1ı1r. Eflıı viran ohn büllıill ölmlyOJ" nnda edep ııalııbi clmoyı bılmek lilzımdır. Nereden alıp n reye verecc~inl, 

Alam ıralı ilde elim Y•lmbor hangi cepheden yıkıp hangi cepheden yapacağını, benim kata ve ruh mizacı. 
Sayı(*) IUlahl dedim Jı sllmlvor ma Cöre, lllıhl kader mlmarından başka kimse bilemez. Koyıp mukadd.m 
Gel •hın. r<I ahın, sel de Fiıı• rıı aile bllllayıp kazanç netlceslle bıUrmek, o mlm:ınn nıımtıtenahl cirit san·a-
Alıaıı ıröztbıı Yııtın ıu de ;Jne sıı tına aıt celvc'erdm, hs:ın kndrooutıdakl hiçbir tedbh1 elulk etmeden tevek• 

(*) Pustacı, kill sahlbı olmanın sırrı burada, 

ON l'El.GRAJ ; 

Bu lı.ızlu kıl'a, Anadolu ballı 
türknlerlnln blnblr SUZ<'l or
neklerlndt:'n blrlsldir. Z"l:rrle 
fc!ikctlndenbf>rl, l'fdyomnzua 
raldı1r1 matem havalarwdan 
herkes flklyetcld;r Avrupa 
besh !tlrl4rmıu ına.tem h.ıva .. 
lanın drfil, va.t nda.tlu, teli .. 
kel rörmtiş 'l'ıll'k •chlr ve 
kasabal.i.rmı:ı yeril ve nıaha.Jtt 
b~1'tcJcıinJ dlnl ıek lsUyorlar. 
Arh>d"' ımu: Rqal Feyıl de 
dunkü Soıı TelKraf'takl fıkra. 
anda ba mühim mrvzu ve 
ııa.aaaı1etl teşrih edl7orılu. 

Eğer bonınarp oyunc:ığı k.lfalı !!kir öksüzleri, bAtliscn!n mfi rıne 
(kör t:ıb.aı) (a n moılde) d.ye isim t:ıktnıya ıe, bbils etmeseydi, belk.I ber 
de bakı milessorl k eo lpret etmek cayretinden mtlstağnl kalacaktım. Zır 
ben! ıç il hl kader mil hede, F.rz.nc:ın !elAketl kadar ani ve 1 pedı 
in.ne ~ıllselerde dej!I, bır toz parçasının sağa sola uçuıunda bile müınl:Q; 
dUr Pt!Yn!r d~! Hocer Kal!ac!an bll" !arkıın olsa ce Jı: 

Geçelim! 

~ .l musıOetJmlı k:ıI"§ıSJnd:ı hudut dışımızdan gelen al~ka ve ynr' 
haberleri, bizi m nlnun ediyoı· Al. a ve yardıma muht ç olduğumuz 3 

değll, bizi eri bu vesllev'c bir kere dabn seçcl.ılldlğimlz için mer-"' 
oluyon..z.. Son derece huduUu tmkdnl4tnnn ratmen Romanynnın, onu taJ.tD. 
İnı:lltcre ve Frııns:ınm al kasını unutınıyacağız BizJ memm .. , edenle ara· 
IJDda, teker teker lalır.'orlnl ııaymıya lmkAn bulama :uz dıılıa ol ,rl var .• ., ,., 

Yine daha niteler! va:; ki, onlardan fiil bir yardım ve aUk ~~~ 
tazl7et haberi blle ıı:cıı:: :n~r. Herşeyden ve herkesten ewel ~': 
g,,reken bu lsımlcrl, billl ıuımıya tenezzl!l etm yonu.. Xen riıı.I 
bilen onlara, olizümüi bl,r~çı ~.. AK{}Rl:ll 

- 5lıJ dp ııııutmıyac:ıtızf , ... ı ~ F:..zn. K0 

' . 
l ... 



2 - S O Jlf T il: L G & A • - 2 bdNcbtANuN tMI 

clder
mek m3.llsadlle. aboncman karneleri 
1hda5 etti. Bu us-ul, fena blrşey dciil-

·veremle MDstakbel il~~ 
mücadele Balıkpazar · 4fl:OZQBI 

Hilekar 
satıcılar 

ı•lF~:Z·l!iil:n 
Rusya, Almanya 

ve ıskandinavya 

Yazan: ALi KE:\lAL SUN!\L4Jf 
VEREN ÇİFTLE& 

Erzincan aetz~Jeslnde feliket ı:-Oren 

Yatanda.şiara 7ardun hususunda, bütün 
vatandaşlar, ellerinden celen ıayrcU 
ll'fedıyorlar. Para, yıyccek, elbise ve
renlerin haddi hesabı yok- Sırtındaki 

paltoyu, çama1ırlannı çtkanp veren 
lliceuap ve r.amlmi vatandaşlar var. 
Benim on eok hoşuma c!den, Ankaracla, 
~ardım leln verecek blçblr ,eyi olan • 
ıran. henh yeni nlenmlt bir çlfllD, 
alpn yüzükl rlnl eıkarıp vermeleri • 
dir. Bu, sü~el bir harekettir. Ayni yar· 
dun ,eklini tekrar ed~n. istanbulda da 
ba-ıı hamlyeUl ve vatansever vaıan~ 
oldutanu da7duı. 

Tiirk mUleU, 1>ü1tlklliillnU bir kere 
c!Aha röslerlJ'or. Ba millel, herşeye 
kadirdir, 

riYANGODAN KAZANANLA"& 

.'lCABA NELER DtlştlNÜllT 

Yılbaşı pl1anrosundan, içinizde c!Ar
be 7emlş olan var mı? Yani. isabet vaki 
oldu mu. demek ısu,.onım. Bö7Je bir 
laabete berk.et dunden razıdır, amma. 
nerede o talih?. Yeni zeıll"lııle.r, tu sa
aUerde, neler .rapacaklanııı diqüa • 
mekle metıuldür. 

Erzincan felaketı:edeJerlne bir mik
tar a1ırma11 &Abli lbmal elmemltler.-

H3.lkı bu kadar düşünen tramvay 1· 
da.resi, bir de, ı,,ıeıtltf şu meşhur sarı 

renkli otobüslerde seyahat ücretini in· 
dlrse iyi blr iş yapmıt olur. Taksimden 
Teşviklyeye kadar on buçuk kuruş! 

Asıl lhllkar, itle bııclur. İndirlD .,. rı
auarı yahu?. 

YOLt:N TA.,rlıtiNDEN 

BİZ V AZGECTİK 

Elzlm evin önündeki aokak. 7tllar
danberl. kı1ın çamur, yazm toz der· 
yası halinde ldL Bundan birkaç ay enet 

Anıanl lıaldınmı olan 1oıamıızaıa ta
mirine batLuıdı. Fakal, iki aavalll a
ır:ele ılne lle kuyu J.;.a7.ar gibi uj:raşıp 
dururlardı. Nihayet kış b.ıstırdı. Ame· 
llye de yü7üstü kaldı. Anla3ılıyor ki, 

,ımc11, Ja&I bckllycceilı. Yolun halini 
aormaym_ Çamur de17as1 .. l:.ik.iden da· 
ha raha& cidlp &eliyorduk. 

Zaten yeni tamirat da o kadar ÜS• 
tün.körü blrte1 ki, taşlann arasına top
rak ko1u7orlar. Tabii 7ine çamnr olu- l 
7or. Beyoilu kaJDJ&kamhlından ricam 
fudur: Yolun tamlrlııl ist.cml7onız. Tat 
yıfınlarun kald.ınmlar, kazılan &oı>rak· 

lan örtsünler, eski 7olumuza 
iade eısJnler. 

a7neıı 

41r. BU AllADA iJrriıtAt 
Geri talan parayı da, fÜpheslz. eo- KO!llİSYONU FAALİYETTE 

laklannın önü. eona ve usdell için, ı------------
bayırlı bir f"kUde kullanacaklar- Bil· 
ha.ua bü7ük lkramlye7e sahip olanlar, 
Jı:lmbllir, ne kadar rahabuclırlar- Zen
rlııllk de kolay detll- Dii>ıünüp dnr -
malı .• insanın ıı7kıısıı bile kaçar, Bb
den rahat.. 7ok!. 

TRAMVAY İDAREsf 

YE OTOBtlS tlCRETİ 

Bir çiçek, 
Unın nmandan beri 90k samimi lılr 

•rkad.q ha1atı J"a4arken bir ıenç kıı 
ru~ünden araları açılan ve nlba1eı bir· 
'blrlerUe kanh bıçaklı olan iki ı-encin 
mahakemelerlne aall7e !linci eeııada 
bakılmqlır. 

Bacıp ve 111.m.H lsJınlerlnde bulunan 
•• cençler 11 aenedenberl Be1ıktqta 
Vallde~meollMll~ oturmakla n evleri 
lılrblrlne 90k 7akın bulunmakladır. 

Bütüıı ba arada, lhllkar, sizli Te 
alna! faaliyetinden yazl'eçll. uıınet -
me7lnb:. O. berşe1e raimen, faallye .. 
üne devam etmek&edlr. Bilhassa, yiye. 
cek maddeleri liıerlndekl lıal yükse.llşl, 
lliraf edellm ki , bitte, hiçbir makul se
bebe dayanmı1or. Acaba bunlar da mı, 
hariçten cellyor!. llanl, nerede lhU-
kir komlsJonu!. • 

AR1\l'ET RA t.'P 

iki böcek 
F:ılıal iki arkadaş arasınc!Atl ba in• 

flali sezen vı: çok kurnaz bir kız ola.n 
Suna halr.itatt.e &aı-ıbı •ever rlbi ra
rünürken öbür tar .. rtan &"ızll &izli de 
Himl&le alilr.adar elmaia ba,ıamıştır. 

Nihayet bir &ün fena bir karşı k:ır
tıya relf.ş zeki lızm oyunnnu meyda.n:ı 
çıkardıil rıht iki cenç ara ında da 
tanlı bir dölüte sebebiyet Ternılşllr. 

Yarınki kongrede yeni 

mücadele tedbirleri 

takip olunacak 

İstanbul •Verem mücadele cc· 
miyetj. nin 7 inci scneJik toplan· 
tısı yarınki çarşamba giinü yapı· 
lacaktır. 

Etıbba odası salonlannda ak -
cledilecek olan bu kongrede ve -
remlilcre muavenet ve bu iletin 
sirayetini tamamen önlemek hu· 
susunda da yeni tedbirler ittihaz 
olunacağı anlaşılmakladır. 

D.ğer tnraftan S.hhiye Vekil -
leti hes..bına Haydarp~a nümune 
lıas~anesinde ;ııaptırılınakta olan 
100 yataklı cverern pavyonu• ile 
Heybeli sanatoryomunda insa ha· 
tinde bulunan 520 yataklı pav -
yonun sonbahara kadar tamam -
)anacağı anlaşılmktndır. O tarih· 
len itibaren İstanbu[da 250 verem
li için yeni yataklar temin edil
m'.ş olacaktır. 

Bundan başka •Verem 11.fiica -
dele cem :yeti. nin Erenköyünde· 
ki sar.atar •omu da büyük rağbet 
görmektedir. 

Cemiyet, yeni bir sanatoryom 
kurmak veya bu kabil olmadığı 
takdirde mezkur sanntoryomu ge
nisletmek için de tetkikler yap· 
maktadır. 

---oooı----

Kadıköy halkevi binasıl 
Kadıköyündc yaptırılmakta olan 

büyük Halkevi inşaatı ilerlemek· J 

tedir. Bu •J>Or lokali, kiıtiıphaue 
ve okuma salonları, komite odaları 
ve muhtelif konfor •·asıtalarını 
muhtevi olan yeni binanın ancak 
temmuzda tamamlanabileceği an· 
)aşılmıştır. D.ğer taraitan yeni 
Halkevi civarındaki yolların tan
zimi faaliyeliae de başlanmıştır. 

B_u meyanda 6 yol ai;zı ile Ba
harıye arasındaki geniş caddede 
bulunan b;na çıkıntıları ile tre -
tuvarlarının da tanzimi için ali· 
kadarlara tebligat yapılmıştır. 

1 h..Lt,;l;K liAB.EHLE;r 

* Maarif Vek~letinln yanlış kitap
ları lelkık için Anl<arada teı;kıl eıutı 
mualljmJerden murekkep komisyonlar 
çal~maJarına bajlamıştır. Önt.ımüzdeki 

den; senesinden evvel bilhassa terimler 
dilzeltilmiı olacaktır. 

. * Hastalıklı ilk mektep talebesi için 
lstanbulun muhtelit semUerinde sıhhi 
iındaı merkezl•ri teşkil edilecektir. Bu 
merkezler ilk olarak Fatih, Eminönü, 
Beyo;ııu ve Üsküdarda açılacaktır. 

Yeni sahil yolunun 

açılmasına Unkapa• 

nından başlanıyor 
Unk9panı ile Bnlıkpazarı arasın· 

dnkl yolun inşasına sü'atle baş
lanacaktır. Güz.ergiıhın k.at'i. su .. 
rel!e tesbiti için Belediye imar 
müdü.üğü tarafından hazırlanan 
plan evvelki giin Belediye fen 
heyeti müdürlüğüne verilmiştir. 
Ve yolun açılmasına Eminönü ta
rafından değil Unkapanı cihetin -
den başlnnacaklır. Bn yolun açıl· 
masına başlanmakla beraber diğer 
taraftan Balıkpazarının ıslahı içiıı 
de son tetkiklere geçilrcektir. 

Miiteaddit hanların •·c dük -
kanların yıkılıp baıı adaların kal
dırılacağı anlaşılmaktadır. !stan -
bulun başlıca ticaret merkezi ha
linde knlaeak olan llalıkpazarmın 
lanzimi iş!; IlcJcdiyc rci~li~inin 
programına göre ltl1G senesinde 
b:tmiş olacaktır, 

--~oooı----

Taksim meydanının 
planı 

Taksim meydanının ııen:~letil • 
mesi işinin 1 inci kısmı ikmal e• 
dildikten sonra 2 inci lı.ısma gc~i· 
lecektir. Bu kısına nit ilvau proje
nin de tanzimine başlanılmıştır. 

Cumhuriyet abidesi karşısında· 
ki biiJük su haznes!nin de yık1l • 
ması şehircilil< mütehassısı lif. 
prost tarafından zaruri görülmüş
tür. 

Tatbikata geçildikten sonra haz
ne yıkılacaktır, 

~0--

Hususi posta pulları 
ÖnümÜzdeki ilkbaharda yeni 

. 
Kadınların Hizmeti 

Böyle ft15.kctll ciinltrde, kücük, bil-

yük her nevi yardım teşebbü..sü karşı· 

ıında mütehassis olmamak mümkün 

defU. Yurdun her köteslnde, yer 7cr 

çalışmalar var. Herkes. dltladeu, lır· 

nalından arttırabtıd.flnl masum fel:i-

kelzedelere sindermek "in ~11111nı7or. 

Birçok klmseler, «eneler, feliiket aaJa.a .. 
1mda nzıte almak için lallp. 

KendJlcrlnden, bucün, burada bab

aetmek lslcdiğlın, İstanbulun, hail ve 
va.k.U yerlode insanlarının oturdota ö· 

letlenberl bllbıu, bazı aemllerindekl 
kadınbnmwn faallyelldlr. 

Gaıetelerın haber verdlilne cöre, 

ŞJ'1J v' muhitinde etann ba7anlarımız, 
Jlalkevlnde toplanarak. aralarında blJ' 

lomlte aeçmt~ler ve bu semtlerden yar· 

dmı lopJamıya ba.1lamışlardır. 

BayaıılarUllllUI bu harekeli her tiirlü 
takdirin fevkindedir. Böyle içtimai fa-
elalarda, kadın, dah:a husas, daba miiş· 

ftktlr. Batti, bizzat kadmlarımuın, 

mitli yardım stferberlffl lşlnde, daha 

bl~% fili bhmeUer alm:ısı beklene • 

bilir .,,,. ltu, cok 7erlnde olur. 

Bir kadıu e1w. ı n ihtimamı "·e itinası, 

yoksul bir ihtl7ar Uıeı 1.nd' daha müs· 

mlrdlr, bir öksüıün .rlydlrllm••""le c!A-
ha mÜ'ffiktlr, blr yaralının tedavisinde 

daha tflabalq!Jr. 

Türk analarını. 7urdun feliket ,-ör

mü, bir köşe.sh1d~'4l blnlerce mwtarlp 

ntand:14 bekllJ'or. 
Vazlfesiııl dalma müdrik olarak 7a .. 

pan Türk kadını, bu acı ,-ünlerimlzde, 

memleket mattmlntn en kuvvetli yar· 

dım ve ıe.-,eııı unsnru olaca.kt.ır. 

REŞAT FEl'Zi 

Eelediye reis:iği şiddet
li hükümleri ihtiva eden 

projeyi Ankaraya 

gönderdi 

İstanbulda hilesiz gııla maddesi 
her türlü mal satışını kal'i surette 
toınin etmeği kararlaştıran Bele· 
diye reisliği ş'.ddelli bir Be!ediJe 
zabıta kaounu mevcut olmadığını 
görerek bu hususta yeni ve mühiaı 
bir proje hazırlam~tır. Tetkik e· 
dilmek üzere Ankarnya ı:ünde -
ilmiş olan bu esaslı projeye göre 
her tiirlü gıda maddelerile. mey -
va, sebze ve dii:cr maddeleri sa· 
tarken h'.leye teşebbüs edenler 
hakkında yeni ve şiddetli cezai 
hükümler bulunmaktadır. 

Hilekarlar 500 liraya kadar pa
ra cezasile eezalaııdınlacak.ları gi
bi lekerrürUnde tamamile ticaret· 
ten menolunabiıecek.ler ve snhte
kir damgasile adliyeye verileeek· 
!erdir. Bu kanunun kabul ve tas
dikinden sonra; h "lekar esnafın 

kendiliklerinden tamamile yok o
lauğı kuvvetle tnhmin edilmek
tedir. 

---oooı----

Pazarlıksız 
s tış 

Bugiinden itioaren pe· 
1
rakende eşya fiyata ·ı 
sıkı kontrol edilecek 

hava hutlarunızın açılacağını ve 
bu meyanda Atina • İstanbul • An· 
kara arasında da hava seferleri ya- ================! 

Pazarlıksız ntl.f kanunUJt istanbul

da.k:I tatblkahnın maalc!!l~f pek bo:ıal

dutu c~rıildütü için, bı:.ründen ilfba
reıı muıtaka tlta..rcı mUdı.irlUA;ü teşkl

litınca sıkı k.ouırollara başJanmışt.ır. 

pılacağını yazınışllk. 
Posta idar"-'ı bu vnei hnva p'lsfa

fon için hususi pullar bastırmayı 
kararlaştırmıs ve şimdiden hazır
lıklara ba~lamıştır. ___,,...,.__ 

Türl<an 
şilebi 

Hastataleoeayrı'ıyor Vapurun Romanya sa-

hk ve orta mekteplerle liselerdo hiller.in ! iitica 

öğrenildi 
ettiği 

lmlunan IPlebeler arasında vereme 
müsait olanların tesbit:ne başlan· 
mıstır. 

Bunlar derhal prevantoryom ve 
ya sanator:vomlara yatırılarak he· 
men tedavi altına alınacaklardır. 

Karadenlı:de bir ilci cilndenberl de
nm eden 'iddetıt kara,.el fırtuıau bi
na sülninet bulmqtur. 

Fırtınadan 800 tonluk Türkln şilepl
nln de batmış olmasJ JhUmaHnden kor
kuluyordu. ()lrendlfımlze söre. YIPUf 

bmın:r:ı aahlllerlne lıllcaya mavat -
fak olmuştur. 

Al>Tupadakl harp vuıyeU dola,.asne 

lhtlk.ır 7olana sapırut olan an.af. ka· 

nunon tatbikatını b&bbütiin ~ıfınndan 

çıkarmışlardır. 

Bundan bafka hUkiımetln loplan et· 

7a flatıoda 7aphğı birçok fedakirll.i;ın 

perakende satışlara müessir olmadttı 

rörülmü.ş, bunun için teftltterln •erek 

lhU.kir, serek pazarlıksız aatq kaınuıu· 

ııun tatblkah üzerlude mü.ştrreken 7a

pılması müna~ip ı-örülmi.ıştür. Bilhassa 

perakende et1• llalları Jı.oıılrol edile· 

cekUr. ____ ,_ __ 

AfU.!tosla Almanya ile Rusya ..... 
••nd:ı aktedUen anlatmanın acaba rer 
mi su.rette nqrtdUmtmıt arleı ı var ,. 
clıl'?. Tablid..lr .ki dll117a matbu.alı Jç1' 
bu eo meraklı bir ıualdtJ'. Bwıwı er 
vabm& da Alnıa.n)oa ile B.\b7anm tiDI • 
di.J·e kadar bırlikte takip eıtikleri baı1 
»oHtika.sı Ue bwıdaa donra. bklp edr 
ceklerl Jaat:.. hareket söstcruılf .... 
caktır; cll7orlar. E7luldenberl dori ar 
dır devam edea b&dba& Atm.a.n7a it 
Rusya arasındaki anl~ınanın içyü.Ji• 
ne dair etralh ta.hmJnJtre lmk&n v~ 
mlş!lr, denebUlr. 

Ataslosla llloskovac!A hazırlanaral' 
ne&ıeelenen anla'}manın bagwılerde yr 
.biden Avrupa matbuatı için mevzu•• 
balısoldutu sorülriı k dlr. 

Buda F......,, hiil<iımcll l;ıratUHI .. 
1enl neşredlleiı ve aık doJ~yıslle olD" 
J'Or. Berllııdekl ı·ran ız elçıSi _ ki da.iti 
evvel la.kovada bulunnıuş;tu • d:ıbt 

~eçen m:ıyısta Fra.n~ n rle1ye "eza" 
retlne 7olladıtı bir r~ pord:ı Alman1• 
ile Rusya aras.mda bir an laşma bıuır 
lıtı imk"-nlarında.o bah etoıiş bulunll• 
1ontu. 
Şu halde ne n :ı. ne inrJlte:re bfl 

emriY&.k.I karşı ıncla k1.lmış d t'ğlllcr " 
dir. °F:lklıt B &rl i.n Uc_ "\! oskova. :ır.LS111dl 
sııll ol>rak lsılkl»I ~in ne du onüla•ı 
Şimdi İskandlnay mcmh·keUerlnln vt" 
zi:reU •nOn&ine •et rllllıc~ Almaa7a lif 
ltm7a arasında AYrDD&nın ijimsUD' 

dair ceeen atus&osla ac Da ne konlt" 
tlllmnş olduflı 7coiden merak edüe' 
blr mesele olmaştur. 
İsY(Ç olsun, Norveç ol"lUD bugün el'· 

dişe lçlndedirler. <>nlır da yannm tüt" 
lü ihtımalltrJ lı.31"$1't d:ı h:ınr bcleıP" 

mail ururellndtdlr)cr. Yenj sene b• 
ınemle.ketler için ne i:ıklıyor?. Geı~l 
a7Jarda fswe, Norvec ne olacak.!. 

Flnland;ya · bi i "~ ile Norvee I" 
çln endlşeJert arttırmaktadır. St eelerc' 
harbin nt o!dui'ttnll bflnıt1nl1 olan b• 
memleketler tt"ln t1 mrıl d «"ir"'nıtyıi dii• 
•ünmelı. u acı olma a ırır:rlttir. 
Alnıan7a ile R rıuanı'!l anlı-;m~ o1" 

m3.tan pek ~blidir kl i kandlnav dt'°'" 
letıerl br11fnıcla11 trt ıorü!mtdl. On_, 
için bazüıt İ •fı-1 trhdft eden &t'hllkt• 
ıı.in ne taraftan ırel"'tf'fi yolunda tali• 
mtnler ytirutühirke.n Avrt.ıpanm siy~ 
ve askeri muh:ırrlrJtrf bulıf'a ücı ıbıl• 
malden bahsedl7or!ar. F.vvt'lil hstıra 
&""elm~I en aı::alı. bir Jhtlm:ıl vard1r. 

İki rene: Gaalosmanpaşa lisesini &7• 
al &IUll&Dda blUrlp mekıeplen cıltlıltları 
yakıt; anlarındaki bii7ü.k sa.ınlmi1et 

n yakınW< rlbl meslek lnllhabınc!A da 
1Diqterek hareket elmlşler ve tehrl • 
mlzdekl ,ırkeUerden birine katip ola
rak rlrmlşlerdlr. 

Geçenlerde bir mahalleblcl dükki. -
nanda Sunayı llinıJUc 1akallyan Ral"•P 
evveli 1nıı sonra da &rkadaşını tok:ıı· 

ladıbndan Hamil cebindeki çakısını 

çıkarıp B.aııbı kolundan 7aralam111tır. 

* Senebaı;ı dolayısile kapalı bulu
nan resmi daireler bu sabah tekrar a
çılmı~lardır. 

* Halle Partisi kaza kongreleı·inin 
en sonuncusu Eyilpte yapılmıştır. Di
lekler tesbit edilmektedir. 

Çabuk ve b~kletmeden 

Vapur. ceçen sah cünü ıhlamur kU
tUJü ahuak üıere Tuna7a lıa.reket et· 
mlştl. Bu tarlhtf>n IUbaren içinde 1lrml 
kişilik mÜTetlebah bulunan flleplen 
bir haber alınamamqtı, Kıbrll ılrketı
aln k.ln.Jadılı bu vapur, kibrit imali i
çin Tuna llınanfarıoa ıhla.ıuıu kliliiiil 
almai;a slderdi. 

GönaUü hastabakıcı"ar 
Kıztlayın Aksaraydakl hasta ba· 

. kıcı hemşireler mektebinde aç -
tıtı c~önüllü hasta bakıcılar• kur
sunun b.ttiğini haber vermiştik. 

O da Rmya ile AJma~yanın hlrJikfl 
taarruz t"tmetert. İnr«te bulu11mu-. tY 

lan ban İnzllblerln 7udıkllnna rUff 
bvecıııer ara"trdı ba lhttınall daltı'' 
cözönUne .-elirml:t olanlar vsrdır. Rod" 
br arlık Finla.ndfyayı ele grçlrcttk. ti' 

rada kalmayı, daha llf'rl S"İlrntlnt'Yl dJ 
ha muvafık bulablllrl""'"· :Fakat Norvr 
tin şlmııld• tD rnında ebn b.r kı.,,ıl 
vardır ki O?'U'I da htlk.1 elıle e1mek 1" 
t17ectklerdir. Ciınkü bura 1 grrek fr 
veçln. Ctrtk Non·eçln Flıılandi7a d' 
mii1Wre!t.. buduUarı bulunan bir ytf' 
dlr. Eskiden Çarhk Rusyasının orad' 
ılık ıu cereyanlarının rellp ,ıeçUil bu 
sabile malik olmak ı.tedltl meçhul dt' 
tilcll. Şlmalıle beyle bir yere malik ol• 
mü., cenupta da inlır.d~yanın Alanl 
adalarına 11&.bıp olm:.l Rusya leiıı eli" 

&ip GbbJlr, BD urctle hem İ~-vcçe Uf• 
şilmemiş olacak, hçm de isveçlu \.ıka.rıl 
yoll:ıdıiı dcmJr 1.i~h R\I k(;DU"a" 
la al~ma •irmif bu.ttı»al"...ı.k. 

Geçen ı•e7e kadar tek blr .U.cul 
ılbl barekel eden senelerin arası aııl 
bir te.Mltıne boulmutlur. 

Bir vapw- tenenü.hünde tesadüf el· 
tikleri rene bir kıza lkbl de birden a
flk olmııtlar, Suna aclıııdakl bıı klZI 
payla,.ınam.a.t1ardır. 

itte o vakii; on ıeklı yıllık abbap
bk ve samlml1et boıulmu,, kavcalar 
hatlamLt. Suna11 kendJslne bırakmag .. 
aıı rica eden arkadatına Raı-ıp bu arza .. 
1u kabil edeml~ecetı rlbl, eter sev~l
llsine ıakıhna llead'ıUe boz.up.catuu. 
da bltdlrmltllr, 

Muhakemenhı on celsesinde tai>ip 

raporunun ve fahll aıfaUle de Sunanın 
celbl için dava bafka bir riiııe tal<lt 
elunmuştıu. 

• . • • •• 

Üç yeni motöryap:lacak 

İstanbul liman idaresi emrin -
deki vesa:tiıı tokviyesı ve yeni -
lenmesl faaliyet:ne başlanmıştır. 

Bu meyanda 3 büyük motorbot 
inşası da karnrlnştırmıştır. Bu m<>
torbotlara 9600 ı;ra sarfolunaeak 
ve şehrimizdeki atelyelerde ya -
pı!aeaklır. 

* Su ve gazoz satanların zil talma
lan, radyolu kahvelerin Hoparlör kul
lanmalarının yasak edilmesi hakkında 
ıehlr meclisince verilen kararın tat -
biklne ıe;;i~lir. * Kasımpaşa yoksullara Y"rdım ku
rumu geçen yıl 10,000 kilo kömür da
ğıtlı&ı gibi bu yıl da hor hafta 50 yok
sule erzak vermiş ve nluhi tin 300 yok
suluna 8,000 kilo kOmiıı· dalıtmııtır. * Beyoğlu Halkevinln üc;llncü kitap 
sergLc;i bu nyın on beşinde açılacaktır. 

Bu tergide geçen seneki nesriyat te~
hir edile·:ekUr. 

Yazan: fskender f. SERTELLi 
ne! istedi&ini yapıyor .. Ve kiın,e
nin ~özüne, tava!)suiu:ca cbenuni
ycl vermiyor. Zavailı L~) la! Boı
ki de suçludur, l"akat, l..r Salira -
zamın ta; as•ulunu <cılcr~eeek ka· 
dar bii)·iik bir suç ınuciıır bu? 

·-
BA ÇİÇEKLE, i. Semih Kiıınrau ktndi kendine 

söyleniyor ve Zambajiın kurtul -
nıa.sı için çareıcr arı.roıdu. E11 bü· 

Paşaya: yük ümidi damat paşada idi. O da 
- Başüstüne efendimiz! Varın boş ~ıkınca, ı~ı A•l!.lıı: bıtakmak

tahkikata başlarım. Faka! kulu • \ lan başka ne yapabifüdi? 

- Kendisine en büyük yardunı 1 
yaptığımdan emin olabilirsiniz, j 
ekselans! Bu kızı ingiliz divanı 
harbi kur,una diucekti~ Ben onu 
aneak idamdan kurtarabildim. 
)ıundan başka bir iyilik yapmama 
imkan yoktur. 

Ve pürosunu yaüarak oyuna de
""'auı etti. 

Damat Feridin canı sıkılmış, faz. 
a bir şey sö:vlcmeğe lüzum gör· 
nemişli. Biraz sonra kolonelin ya· 
ından kelktı ve arkada dolaşan 
alibini çağırarak: 
- Sen beni ald:ıtıyor musun? 
ıd'. Bu kat İngiliz divanı harbi 
ırşuna dizeeekmis. Kolonel haz· 
ileri onu bizim hatırımız ıçın 
ımdan kurtarmış. Suçu sabit ol· 
•a, bir insanı idam sehpPsınn 
lar götürürler mi? Neden beni 
•_le tehlikeli işlere alet ediyor-
6? Bu işi yann bir kere de bizim 
Pisimiz vasıtasile tahkik ettire· I" iç ) iizü hakkında bana mu -
""'.I malfımat getirmelisin! Hu-

su • 't"b' ( A ta l ın1e mensup bir kadının 
.:/ıaıo\u:v~ yardımı oürmile tev
ta.. et'.lnıtsı, senin üzerinde de bir 
Jıy:J' şüpheler toplıyabilir~ An -

• • S ,,u ıın. 
enı.. "'--- lı'-" Jlllşlı, ............. U"llenbırc §aşır-

No33 ,__, 

uuza itimat buy\ırunuz .. B" hecüz Briç partisi o ı:;ece ı;aat ikiye ka
on sekiz yaşıı11 bile dolclc.-mamı1 dar sürmüştü. Semih, ırıisafirler J 

bir mektep çocuğudur. Güzellii:in· giderken, kolunel Ba.Jarın yanma 
den başka ku•uru yoktur. E~"' 9 - sokulmadı. 
nun, kendisine atfedilen şeylerde Semih, Balta l'.m11nında o geceyi 
parmağı •·arsa, ben asılmağa ra • uykuı.uz geçirmişti. 
~ıyım. Za~alı kızca,;:ız müthiş bir j(Şel>bOy}· u.1 r...:pO geceS~ 
iflıraya ugramışlır. 

- Sana itimadım olmasaydı ko·' Mi• sokagında yüksek biı apar
)onele: - Buyle tehlikeli bir 'ka· tımauın bc~ınci katıııd:ı. 
clını hemen kurşur.a diziniz! der- Pcrdelcrı mık bır oıla. 
dim. Maamafih, onlar biidiklerini Gece.. aat dokuz. 

k 
1 

N "dd 1 . . İçki sofrası. 
o U) or IU'. e. şı e tavsıy~sıne~ (Şebbu)} b'.r kanepeye uzan --
ne de ~f talebı?e kulak ver~ıklerı nıış.. Karşısında genç bir erkek 
ı;~k. Şükret ki, kur ·una dızme • yalvarıyor: 
mışler! . . - Aılah aşkına, Şebboycuğum! 
Nazırlardan hırı paşanın yanına Şu benim şarkımı bir kere daha 

sokulmuşlu, söyle. 
Semih Kamran geriye çekildi. ' .. 
Damat Feridın: •Şükret ki, kur- - Ned;n çok mu hoşuna gıdıyor 1 

şuua dizmenıişler 1 bu şarkı. ı 
s·· ·· k I • ·• - Evet.. Evet.. Bütün n1lıumun 
oz~ u agında .~ınlı:yo~~u. ifadesini bu şarkının m.-r<İıarındıı· 

Sem h ~asına donmuş_t.u, . buluyorum. Haydi, üzme beni. 
Altı_•~~ ~ır~z. kolonya surdü. Ayağa kalktı. 1 

Gogsuııu şışırerek nefes aldı: Kanepede utanan (Yeni bar) çi-
- Kalp para gibi, hiç bir yerde çeğine bir kadeh rakı uzattı: 

geçıni~·en kuru sözler neye yarar?! - Önce içelim .. Bak, ııelwdar 
Adı Sadrazam .• Guya bir devirli nefis bir rakı. Meze isler misin? 
tem il ediyor. Fakat, bir İngiliz (Şebboy) rakıyı içli. 

1>ev 

&filll 7ardım komitesi teşekkül elll 
l'tı:iyette valinin, kazada kaymaka • 
mın. naWyedc nahiye müdürü.nü.o reis
ııtı allında, taıı komlleler kuroldıı. Bu 
yeni teşekkWün b'r an eneJ müsbet 
neticeler a.Jacatmdan emin buJunuyo • .... ---aooı----

Bu kursun imtihanları da neti· 
cclenmiş l ir. İmtihana giren 2S 
gönüllü boyandan ıs i mezun ola
b;(ın . şlir. Bu gene mezunların a
rasında bayan Sabiha Dürüşgen 
baş cleecede bulunma ·tadır. 

Ge:ıeral Ziyanın Nlha7et mahallelere kadar u:ıanu ve 
~alL'imıya başlıyaıı bu komitelerdr-n (5. 
tedlkimlz blr tek şey \·ardır: O da sür .. 
al! Bu m-lede ra1el çabuk hareke! 
etm•_•lldar. Otom tur: bir l-,ıakinc ha
linde yardımlar tDJ>lannıah, beklelnıc· 
mcll ve derhal t~ci• 1erlne ı;önderll .. 
mellıllr. 

cenaz ~ nıera -;!mi 

&Ur'at, daha ~k ıilr'at!. 
BÜRHA'.11 C~'AT 

Ecıkl llarblye Nuırı General ZJ1anın 
cenaze merasJmi bu&ün Japtlmı1!1r. 

istanbnJ Kooıtıtanlı ~rınca tanılnı edilen 
pro1Tam moejbinet, cenaıe nı _rhıımun 

Şebzıdeb:r.nHL'\ f'evzl1e m lıallesiD .. 
deki evinden •'keri mtr:ı.:.dmle k"ldı
rıJınL,, Nama-ıı Belant camllnde kılın .. 

Yakında 2 inci •göniillü hasta 
bakıcı kursu. daha açılncaktır. 

dıktan soura Sirkeci l:&W7oaurııo• re· 
t.rilm~ür. 

Cen:ıze Üsktidal"t> .,e't:frlJe.rek, !':an
caahmel mr- .ı.gma defntdllrcetur. 

- Burası na:;.ı-. 11 ,,er!. 
- l\iii.g•c;tıJeri kiınler?. 

- Servısi ne biçim? 
Fiıan di~ c diljıi .. medcn gözlerimi ouun 

lcılne d.l•mi:;, hiçbir şeye bakmadan: 
- Nereye oluraeağız?. 

goz • 

D--dim. Bir şey söylemeden yıkıla y,J..ıla ilı:r-
ledi, salonun en dibiıuie boş bir masaya u(yrJu ve: 

- Buyurun pa~~" n1 efendim .• 
Diyen gnrsona, yüksek sesie: 
- Yorgi rakı gelir. 
Dedi. Sonra bana kısaea anlattı. 

- Burası benim doya doya rakı içtiğim ye" 
dir. Küçüktür, dumanlıdır, müşterileri orta ,ili 
adanılardır amma, hepsi sevimlidir, candaııi68n
lardır. 

Onun nekada sarhoş olduğunu bilı1.ın, gör " 

düğüm iç:n, kendimi tutamadan aöyl .m: 
- Daha mı içeceksin? 

Cevap veriyordu: 
- Ben içtikçe açılırım-

D
. 

1 
. d b'I Ç 1 masanın üzrrlne 

ın emı)-·or um ı e. an ~ h 
.. ınga)·ı azıriıyor• 

koynıuş, saı;a sola bokınaral< "k k 
d T

.. - k J h 'CI • ızgın, ateşli, um. upu ırmanı a em· .. 1 .. . . . ,ııa go urmem bir ol-
dn; ulmaz bır ıhtırasla k'l . . la 
du. O susmuıı, dikkatie, erını şaş n taşlan a-

. . ;ı~ayı yapar yapın"• 
arak benı se;rredı ·orıl ...., 

arka:itntlan &ı susuz, nıczcsia 
kıyı oı:zıın> boşalttım: 

- O.OOh._ 
İs.C. o • .. man: 
- A'kolsun! .. 

hüyük blr tlııble ra-

_Dedi, .k~ndisi de bna benzer bir kaldmşla ka· 
ı"lııoı ha,,ohndır.:ı ve Y"z·· .. b . , "' ~ unu uruşturmııdan 
çtı ... 

Aradaıı bir saat geçınesine, biTçok kadehler 
dolup bo.şa!ı;:ıısıııa rağmen bala bu hissin 
tında iclı. tesiri al-

En son: 

- istersen bana da söyle ne çıkar• 
Dlyişimden epeyce almr.ı olmalı ~· d • 

-n iki . , anı a ııe 
•- ııanıyt:ıik sükut vakfesinden scwıra ilk .. 
olarak: 602 

- Birer tane daha ... 
Diyerek kndehini kaldırdı ve sordu: 

. . -;- Se? ki -ısin Al!ahını seversen, Daha senin 
ı;ihısıııe hıç rasllamamıştını. Adın ne? 

Bu sualini.' cevap vemeden: 

- Çok ;çiyoroz. Sonra, sarhoş olaca.ksııı• 
Dedim. Bu sözüm üzttlndc de durdu. y· · "'. . 

baktı, baktı: ıızuıııe 

. ~ Korkıııa, bir şey olmam. Ben daha . t'><• _ 
muı "' mıs· li . . . ıç ı,.ı • ıu ıçeruıı.. 

{~vamı ııar) 

Fa.kaı iave t.. dçUJ.ir .a h '"ou.ı.h böt• 
le & 1'...ı1 oh1ı ı.ılltJ:a ,ır~rse ıtuıı • 
b'* Ah::unlarm bJç mımnu.n olıa.;ş•• 
caklarau ao7Jrm ıe hauıo yu~. 

on·eee kartı :U.us1a tarafuuhıı bit 
wrıı.a lhtııruııı i.veçıu.rı d1141111uıır• 
mele.len l'erl kalmıyör. Fn: la:.ıdqaoıl 

taarruza 1ıtram• 1 ıtakn. İ.;vc('ltler.i en 
.UŞ:eye dÖllİrmÜf11İ, llaft.alaru nberi ne 
ler olduiu da malum. 

İ.k1nci ihüm~l ola.:ıak ıöylen n ~w ~ 
l117or; FbılandJya harbı bht,kteıı B"onrt 
hveçin t:ıarnaza cfrMJ:DaSL 

i-?.n n •. ...-•• ...... .u • ı e'"ıre i .ı1 dr• 
diii.ııe ı-üre R11S1a ile Alm:ınYAllııı b , .. 
tikte lıarrkrt e• ~:ı, u cıa.11 ını·ı. i"• 
Teçl Jt&Ylatmalırı tabmlıı cdH b ll it, 

,'\.\7UP3.IHn şimal1.nde ha lamı 011111 

harbhı hat.Jn. ıeıea lhhmalleu11den. 
d.brorlar, eu ı:lyade ,Pıt"rl .. Jc dur:Jıa• 
cak olan buclar. J:tcr ba olur Alma 
Jl'a Ue B.us)'a arasında L veçi:.1 tdk • 
na_-;:ıı elde edllee:ek? 

İiveçb:ı !ıua~ 1 mtrkeı:lerl <:en ııt."\ 
ve merkezdı..dar. lrrtan1a buralarını 

almak f.,tJyebUir. Bu taksfmJe u ·ya• 
nm hi.suslne ne dutccel e ıeJL""? .; o 
da şLn3l tlnfını alına P'tınauı ol:ı.• 

cak. CünkU deralr n1ad..:nJcri or da • 
dır. Fi11landl1=-nn1, nikel m:uJenlerl nıe 
hurdc.r; isveçln de dC'mlr m tle*'?erL 
Cunlarm her lkblne b;rdrn maHh n!• 
mak l e Rusya Uıtafınd.tn. l;;.tenmJ1 
tıek ~07lerdeıı drfDdir. 

ALİ KE;\fAL St!?-131AN 
4 " . 

Batan gemile7 
çıkarı'ıyor 

• 

İstanbul limanında batmış ola• 
l!'•milerin t"lkarılmnsı icin bir mU• 
nakasa acıldıktnı yazmJ'tık. De • 
nizden tonlarla demir ihracı gibi 
al:ır bir iş olan bıı miiraka•ayı 
hirl-ıir mlifealılıit girmemiştir. 

flfare •imıli lıııntı poın•l:kla d• 
•·• ··-· -·•rlı" takdirde ke"''·. i çı• 
karacaktır, 

ı .• n .ı~ irl.,_.n h"Jl•i ıca• 
"" •k fabrikasına günderilceek • 
terdir. 





TEK K · o L L u c E M A L 
Yılbaşı Piyangosunda da Rekorların Rekorunu Kırdı! .... 
En bUyUk ikramiyeler : 600.000 Lira, 3 00 .000 Lira, iki adet 100.000 Lira, iki adet 50.000 

Oç adet 30.000 Lira, Yedj adet 20.000 Lira, On bet adet 10 .000 Lira verdi. 
Lira, 

600 .000 - 300.000 - 100.000 - so.ooo LI RA KAZANAN 
Talihli milşterilerimlzden 

asılları 
tefhlrine mUsade aldığımız d6rdünün fotoğrafı afağıda sıralanmıttır. Kazanan 

görebilir. 
blletlerln 

f otoAraf ve adresleri glıemln camekanında asıhdır. Herkes 

- -- ----- •M•l&MIWI& MIWllB&&·MIUU 

Tek Kollu Cemal'in prensibi, şatafatlı ve yaldızlı söz yok, dai-
ma hakikat, daima d:._ğruluk. işte; canh e~~~~ "!:~ 

I00.000 lira ••11nan talihliler Tek Kollu 

Cemalden parııJannı alıyorlar. 

. 

300.800 lira lrazanan talihli kil~k Bayan 
paralarını aldıktan aonra Tek Kollu 

Cemal ile lıeraber 

100.000 lira Tuızanan Ueykozln talihli Bayanlar 
'l'ek Kollu Cemalden paralarını aldıktan 

sonra gişemiz öırlbıde 

Zô.000 lira kazanan Atılay Denizaltı gemisinin 
kahraman gediklisi Tek Kollu Cemalden 

lkramiye~inl alıyor. 

Dikkat: B:rinci keşidede ~~.Jam etmiyen sayın halka 1 1/2 lira ile Taşra siparişleri çok seri ve muntazamdır. Kısa Telgraf Adresi : 
üçüncü keşide bi'eti verilir: Büyük ikramiye.si 150.000 liradır. IS T AN BU L TEK KO LLU 

. 

Adrese dikkat: İstanbul Eminönü No. 27 TEK KOLLU CEMAL G]ŞESI MALÜL GAZI EMEKLi 
SUSA VLARDAN CEMAL GÜVEN. Hiç bir yerde 

sahibi 
gokfur. şubesi 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme u. idaresi iUiı n ları 

Feribot gemisi inşa e ttirilecektir 
Jledell Türk • inıruz lı:redllıinden tedi:re edilmek üzere 2 adet ferrib-Ot ıemı.ı 

1nfa ettlrilecelıtlr. Bu ite alt Türkçe ve inıillıce oarınamelcr fcıribot infaaunda 
elıll:reli olan fimıalara veya kanuni milmessillerine Anlıo.rada Devlet Dem.leyol· 
lan Malzeme Relııll&!nden, Londrııda Tilrluye Sefareti Ticaret AtaıeJlllııdon 

lstanbul Defterdarlığından: 
' 

lstanouı Komutanlığı Satınaı
ma Komisyonu ilanları ·ı 

Sı•a Milkellefin 
N. bal 
1 Halim Erel 

1 Ballm Erol 

a t..nau l'Uıl 
& Salim 

lıl 

K6tled 
Kllflul 

mahallesi 

• 
llndura T. it. Pl,yale 

Berber A bcJiitHlia 

Sokağı No. 

Daıılı6:r c. 132 

• 
Zlııclrlllı11711 " 

İotele ııı 

Matrah kaza:ıç Eubrao 
LI<. LK. LK. 

• 
81.00 

H0,00 

1,25 

1,78 

1,CG 

t,%9 

Zaın Se:ı~ai 
LK. Münakasa etlnü talibi çıkmıyan 

138 
komutanlığa bağlı birlikler ihtl • ı 
yacı için dokııao altı bin kilo yn-

• lafın tekrar kapalı zarfla müna • t,95 

t.ıı • kasası %0/1/940 cnmartesi etlnü 
ıo saat on buçukta yapılacaktır, Z!ırf· 

pa:ıartesi ııünü saat onda başlauıı· 
cak ve ayni etinde ihalesi J-Upıİı<' 
caktır. hteklilerio belli gün ve .,. 
atte Fındıklıda komutanlık 'atı" 
alma komisyonuoa gelmcl<·r; 

•1fl800ı 

Yerilecelıtır. • • 
Kobeıı 

• 
Uanav 
Bakkal 

• 
Be.ırelllu 

Ke.merb11-c• 

• 
Toolıoııaraıı • 
Alıpınar ııı 

• 1,80 

l.lC 
ı.ı• 

t,%S 
t,60 

.... lar komisyona mezkt'ir saatten bir • saat evveline kadar verilmiş ola· * Komutanlığa hağh nakli1i ve Şarlııame:ri alan tırmalar telıll1lerinl en geç Şubat 1940 nihayetine kadar • 
AnJı;arada Devlet Demlrl'ollan Umwn Kildürlütfuıe göudermelerl ~ olunur. • 7 hmaıı 

ce.oo 
12,09 8,00 

f,%0 
t.M 

931 
! caktır. Beher kilosunun mnham • 

138 , men fiatı yedi kunıştur. ilk temi· 
motörlü birlikler okulu motörlil 
vasıtalann ihtiyacı için komisyo
numuzda nıevcut evsa(ı dahiliııd• 
yedi yüz kılu vıılvalin pazarlıkla 
satın alınacakbr. :Mün:ıkasasına 
6/1/940 clJ"dllrtesl günü saat on bi,,. 
de ı.-~ranacak ve ayni günde ilıı;ı· 

• (10713) • 

* * ı llleluılet 
• 

Jlalıncl 
• • • •Mı t,78 

1,51 
• natı lıe$ yüz dört ı;radlt'. İstekli • 1 • 1,Al8 • !erin belli etin ve saatte Fındıklıda ' Muhammen bedeli 7000 lira olan 500 litre parex veya bu ayar ve Jruvvette 

10 Baaan IUlıJıa 
lıaşarat öldUıildl ma:ri 29/1/1940 Pazartesi günü saat (15) on belte Hıydarp.,.da 
Gar blnuı dab!llndekl kom!s:ron ıarafmdan kapalı zart usulile satın alınacaktır. il Cemal 

Bu iııe girmek !atlyerılerin 525 liralılı: muvakkat teminat, konunun t.a:rln etili! 

• 
il asap 

• 
fıısanı:re 
A.lııııııar 

İIWıbvl t:. il 

h,00 
U,40 

ıa,oo 

1.01 

•.eo 
• komutanlık aatın alına komisyo

nıına teklif mektuplarını verine• 
ıu 

• leri. •2> 
a,oo 

veoikalarla tel<llflerlnl muhtevi zarflarını aYnl glln saat (H) ozı dörde kadar ko- 12 Nasll 
mJsyon relsl!llne vermeleri lbımdn-. 13 y---• 

Bu işe ait prtnameler komisyondan paraS"ı olarak dalıtılrnaklndır. ( IOIİ59) U ';"" 

Baklı&I 

Maıın 

• 
llaııdura T, 

Çaima=e11ett 

J', KıUı1a 

()lvleH r !8 

Sllnıri 17/1 

• 
Kulabn 101 

108,80 
80,80 

ll,39 

U,50 

* ttııi yapılacaktır. isteklilerin lıcill 
z.tıı • ın Münakasa güııü talibi (1):-•YaD etin ve saatte Fındıklıda komutıur 

13• İstanbul komutanlığııı:o ı.afJı bir- 'I !ık satın alma komisyonuna ıt<'l • 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
• 

Kadnnebıııot 
• 
18,09 

t,96 
t,37 

ı.ıs • llkltt ihtiyacı içi" u<:I yüz bin kilo nı..leri, •10808• 

937 bnlınırnn ,., .. dr kopalı zarfla mü-ı ,,_. 
naka!""• tO/l/940 cumartesi günü Kımrnlanlık blrl'klcrl il. tıyııcJ 

u 
il 

ı- İdaremiz ihtiyacı için 120 adet ~!siklet mübayaa edilecektir. 
17 

:ı- Taliplerin verecekleri blsikleUerln tip, evsaf ve en ııon fiatlannı 15/1/ 1 
940 tarihine kadar Ankarada P . T. T . Lev8Zll1l Müdür!Uğüne bJldirmelerl llAn 18 
olunur. (6854) (10779) 19 

zo 

Osman Tmıo 

Btiıı01ln 

Sabit ÖSlr.al 

Yorıl 

• 
ManaY 

()atmamO!Olt 
Söllüce 

lledrellln 

()lvieller l/l llM 
Kumbarahane US !7,tO 

1,78 
l,85 

uı 

1,18 

U,25 
U,50 

t,11 
1,03 

!,81 
uo 
l,38 
•,48 

•.ı• • 
1 

• -"' onbirde yapılarutır. Zarfiar için komisyonumuzda mevcut ..,.,. 
9~• komisyona mezkı1r saatten bir ıaat saf ve şeraitine uygun olmak il· 
t37 e"'1eline kndar veribniş olacaktır. zere on hin kilo fadc ya/tı paıar· 
• Beher kilosunun mnhammcn fiatı lılda satın almacoktır. 1'1iioaka a-

. 
Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

Mektebimiz için «1400> lira kıymetinde bir basitti! alınacaktır. İllı: teminatı 
,105> liradır. ElWJtmesi 15/1/040 tarihinde saat 414,45> de mekt,wte :rapılıcatı 
DAn olunur. cl0773> 

• 
Ömer 

• 
23 Arda, Çerlıeuaıı 
H Tmuf • 

Tu ... 

• 
Kahveci 

Ba.ııcı 

• 
Gas! B, pt. 

Camillıeblr 

• 
KUılhane 

B. Kapı H 

• 
• 23 

t0,00 

• 
GWl•Jıane U/19 

150,tO 
20,80 

• 
Dariilic~· • ı.ı 
ı<aaır c. 11 

a.S,80 O,H 0,97 
!00,00 91,88 18.38 

iılıııa komls70DUDUD 8225 

19/8/938 ııarar ne ıoou 
%3/9/938 ıemjıa !iylba51, 

5,98 836 on beş kuru5tur. İlk teminatı lkl / sına 6/1/MO cumu1esl gün .. ""J.t 
!,ll8 137 bin iki yüz elli liradır. İsteklilerin 10 da ha9larır,r;tt f • "' ~ın e 

İlılııol lhbar J b<>lli gün ve saatte Fındıklıda ko. ll•rı'· • .. " vı ca ır . •tel<lılerin 
ınutanlık satın alma Jı:o-• ,,,,ouna be ı ıron ve ııııotte Fınılıklııla lıo

~7 1 f<'klif rnektıınl•-·" ve_nneleri •• ;ı. mutanlı~ satın alma komi• orınııJ 
• eae * J ~elmel~ _ .1os10. 

.Münakasa günü talibi eıknuyan Çatalca mlb hukuk mahkrme-
top~u · birlikleri ihtiyacı için on sinden: 
kalem muhtelif makine yatı cv.J Çatalcanın F ı 

İstanbul asliye altıncı 
mahkemesinden: hukuk 'ı •·-... -----·I 1 Kamııpqa Şubesi ..;Uellenerlnden elup yakanda · adı ve lfl, Ucaretdh ad reı.ıerl razılı şahıslar terki lloatelle :reni 

Müddei Ömer. 1 

MUddelaleyh: Hüriyet: Kasımpa• I 
fBda Tahtaköprüde Bilil Sakay 

""'ealerlul ltlldinııeml• -.e f<:bllie lllli hll'elll bir kimse de •östenııemt1, ve 7a11ılan anıştınrıada bulunanı....,.. oldulıJa
nnclan hiıalannda c&1trl1en J'tllara alt kazan9, buhran vtr•ilerl ve samtannı ha -.t ihbarnamelerin bl14t teblii:i mümkün 

olamamıftır. Koflyel 3692 ııa111ı lıan;,nun 10, il inci maddelerine tevfllı:an teblif yerine l'eçm•k llzere U;i,• olunur. (8) 

ve hususi .. rtlanna göre paz.cı • ı · d k' era paşa malıalle • 
ııro !iı•n e mu •ın Hayriye d'ğerl 

lıkla "8tın alınacaktır. Münabsa· lla:vrünnıs:ın kıl :omı 
1 

.' 
sına 8/1/940 pazartesi gilnll saat rnu'ptclii oldu'!. a 

1 
aldst~ ıgına 

2 No. dL <' 
- Miiddel Ömer tarafından müd - 1 

deialeyh Hürriyet aleyhine açılan 
boşanma davası için müddeialey· ' 
hin 26/ll!/1939 salı etlnü saat 14 de 
mahkcmemi~de hazır bulıınnıası ' 
lüzum" iliın~n tcblit edilmesi Ü· ! 
zerine .mıımaileyh :n o giin gelme• 
mesi veya bit' vekil göndermeme· 
aine mebni hakkında gıyaıı kararı 
ittihaz olunmuş ve ioıliı kılınan bu 
karara ait ihbarnamenin bir nüs· 
ha.sı da mahkeme divanhane•ine 
asılmı• ve keyfiyetin on be. gün 
nıilddc!lc iianı için tahki katın 
5/2/1910 pazartesi günii saat 14 de 
bırakılmış olduğ'ıı tebliğ yerine 
g~mek i1zere llnn olunur, 39/1252 

• 
SQhibi tıe neşriyatı idare eden 

- Baş muharriri 
ETE:\I İZZET BENfCll 

S... Telpaf Malbauıı 

Tuvale' in lzi yaparken 
Pudra al t na dalına 

KREIV1 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tu
tar ve akmasına mani olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 

vazoluı vardır. 

b kt b 1 k "' ayni "" an aşı ı"1ndan on uçu a aş anaca İ knntınıı medenin' 3·5 :ı-9 
günde ihalesi yapılacakt>· sfck· dd 1 . 1.n a • a . u~u 
!il . b 11. .. ;e Fındık- rna . e erıne tevfıkan Haynyenln 

erın e ı gun ve •&il! hacn ile umur h 
lıda komutanlık satındlma komis-' emval ve eınl•~~ . usushatıfnı rüyet, 

1 1 
im 1 • •h ı .... ım mu a aza sl-

H A k ,.. K ı•} " } yonuna ge e en. yanet ve meden' h ki . ' . al 
" • A tt t rı + ı a arını J&tim arlCI S erJ 1 aa J an a , . Birlikler ihtiv-'ı için ile yüz ade• taet°!e~ ilz2e0r1e1d"'J:ı Senihanın vasi ı 

--------.------------------- • yınıne ~, .. 39 .... 1
-------- - -- j!'emid musaır."" Pa2Rrlıkla safın 1 ·ı· .1 ' gunu ve 35~ 
Aşağıda miktan yazılı odunla- l caktır. Tahmin bedeli 13,000 lira 1 Keşif bedeli ~,242 lira 11 kn·. alınacaktır.' .ıinakasnsına 8/1/910 ~a:ı;:ı ı dı am~1! e kartt ."erilmi~ oh 

L d Ş 1 Ank · d · • · · uguıı an ı .. nen teblığ olunur. ra . kapalı zar.fi~ istekli çı!'m~ciı • ; ilk ~eınina~ı 91~ _ra ır. a~~n~ .: ruş p al) ara OT u evı ,evsı tn· 1 , , , , , 0 , ~ _ 

gı- odan 6/1/940 cumn aünü hıza • mesı her "'İln komısyonda gorulur. şııatı pazarlı1da y'nptınlacaktır. Pa-· .. ı ı ·ı 
• • ft emret!'~ .,e ~ erı e ihale saatin· 

Jarında gösterilen saatleı·de pa - pazarlığı 10/1/940 çar~amba günü 1 zarlığı 17/1/.40 çarşamba günil de An"ra_da l\f, 1\.1. Vekaleti Satın· 
.zarlıkla satın alınııcalctır. ıstcldi· saat 10 da Lülcburgazda askeri sa- saat 11 dedir. İlk teminatı 13,363 alm?.omısyonnnıı gelmeleri. • 
)erin kannni vesgik ve teminat tınalma komisyonunda yapılacak- ı lira 13 kuru_ştu~. Şartnam~i 1_212. , 1046 •• 1084~. mektuplar.le Silloğlunda Askeri. tır. · . _ kuruşa komısyonda alınır. Talıple- * a 
satın alma momi•yoııuna müZa - 560 ton oduna verilen fiat gali gö- rin muayyen vakitte ~nkarada 200 ton yulaf sat~ alınacaktır 
caatlan. •1049• cl03i;7• rüldu .. güoden ilk pıızarlıg" ı 4/l/940 1\.1. M. V. satınalrna komısyonnna · :Pazıırlıgb 51119•0 .. .. · 

1 1 . 10844 ' 104" ., cuma gunıı saat 
!:ı .a •• 'l'cmina . ı m ktarı ıu co rı perşembe giiııü saat 10 da Lillc - geme crı. . • • • "" • 11 de yapılacaktır. Muhammen fu· 
Jeri L ra Toıı l ir.\ burgazda Ask<ri Satınaloıa ko • ,Jf. ı tarı 15,000 lira teminatı 2230 Jira-
10 1021 778 13,615 m:s:vonunda yapılacaktır. Tahmin : Beher nıetresine tahmin .,,~~ dır.dŞart_n~~e•ilhcr gün komis • 
11 1021 778 13,615 bedeli 14,000 lira ilk teminatı 1050 (iatı 104 kuruş olan 50/ıiı ~ yon a goruliir. teklilerin temi • 
H 1240 915 16,533 liradır. Şartnamesi her gün ko • 200 000 metre portatif ç~ . e_~ı nal makbuz veya mektuplarile 
15 945 720 12,600 misyonda görülür. isteklilerin p:ız'arlıkla lJ/l/S40 canı- sı ~- kan~n~a yazılı vcsaikle beraber 

16 Fmn 819 624 10,920 Lülebnrgazda A>keri Satın:ılnıa· nü saat 11 de yapılacp ' • Kati b~l~ı gıın ~e s~atte. Edirnede mii-
odun komisyonuna gelmeleri. teminatı 2!i,300 lira•' kEv.~f ve şürı~et daıreı;ındekı satın alma * •1050. "10888• t • 11, 0 k ;a omısyon· komıs.yonuna ııelmeleri 

şar namesı ., ~ kanunun · 
200 ton arpa pazarlıkla alına - .•. dan alınu, İltekli' •1051• •10877• 

Petrol Nizam 
snç bakımı güze'liğin en 

hia inci §lll1ulır. 


