
4ILKKANUN1 -~· No. 8' tataabul -l l'elgn.f: n:N1 ~İstanbul 
Telefoaı I01M 

BONLOK SIYAST HALK BAZETESI Her Yerde 5 Kuruş 

andiya Son Bir Sulh Teşebbüsü Yaptı 
l• • , ...... - 1 .. BlmllBllm' ... areşal Voroşllof 20 Fırka Asker Ve · ı 

!500 Tayyarenin Tahaşşüd Et.miş oldu· lmkkat !~ Dikkat!! 
eu Finlandiya Hududuna Hareket Etti! · 1 

- 1 -1 FINLANDIYADAN SONRA BASARABYA = 7 Birincikiinu~ Per- i 
1ı ı şembeden ltıbaren ı 
ngiliz Ve Fra_.naız Gazeteleri Sovyetlerin Fin işini Bitirdikten Sonra ı- . .. . İ 

__ Rumanya Uzerinde Ta:zyika Ballıyacaklarını /Jdia Ediyorlar. 1 Zeng~ Munderıcat ~ 

.\brl 
bit ise 

1 
1 • & Kuvvetli istihbarat İ a 1 B Fin Mukavemeti Devam Edıyor 1 1- Bir gazetenin her şeyden e\'\'el doğnı \ 'eseri haber = 

, El \'erme \-azlfeı.Ue mükelld olduğunu tam idrak eden YENİ SA- c:: 

n da _ ~ _ _ l i; BAH istihbarat kadrosunu \'e fotoğraf sen isini daha ziyad_e tak- i 
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tedbirleri 
oksan Halk çin Faydalı Deliren Bir H aıınazır ha rbinde, t ngilrereolll 

U•• • B M Ad Q J hari!:le olan miinasebatını t& 
nıversite ir üessesc am rta ığı min ve tan;r.iın hususunda, iktısadl 

K Belediye son yaptığı bazı tedkik- Alt u·· t Ett• bakundan bir çok yeni usuııer ve fll-ita bları ler üzerine halkın birtakım işlerinde S 1 l~yatta h!r takım değişik tedbirler~~· 
Damad Pa.§3, bir türlü fırkayı mem leri Uzerinde görUnmilştü. Gülüyordu. Universitede talebenin elindeki kolaylıklar göstermek ve onları fü - Evvelki akşam Beyoğlunda halkı tıhaz ~~ek~ir. Bu arada, .. L<> İJI• 

nun ve iskô.t edemiyordu. İı.mirin i§- Hayır gUlmek de ka.rşılayıcı.larına notlann ve bu notlardan basbrılan zuli külfetlerden kurtarmak üzere bir hayli korkutan bir vaka olmuş ve dra: Bu~·t~k Brıtanya~m arz uzer iJI• 
gali üzerine yapılan mitinglerle gös: tatlı Um~tler p~skUrüy~rdu.' Nıhayet kitabların eksikliği ve noksanları et- bazı te~kküller kurmağa karar ver- bir adam birdenbire çıldırarak etrafa dekı ·va 1 unpa.ratorltıgundan, dom. 
terilen vatanpcrverane tezahUrlen kayığa bınmiştı.1skele uzennde ve de rafındaki neşriyat Maarif Vekaleti- miştir. Bu arada ev alım ve satımı, sataşmıya ve saldırmağa başlamıştır. yonJarla olan geniz rnbıtalarından ~ 
de, Damad paBa, bir tttihadcılık ha- nizkenarında bekle§Clllerin yüzlerinde nin dikkatini çekerek bu hususda kiralık bazı büyük binalarm kiralan-· Tophanede oturan Mehmed Salih Ufa.de yolunu gütmektedir. Bu ntit" 

reketi gibi telakki ediyordu. Bu te • de sevinç alametleri belirmi§ti. Tıpkı Üniversiteye emirler verilmiştir. ması gibi i§lerin belediyenin elile oğlu İbrahim Etem esasen akıl hasta- naschetle, lngilizler, hariçten, eze~ 
zahürlerden fena hn.lde sinirleniyor halk gibi sabırsızlanan coşkun deniz- Bu emirde profesörlerin talebeye yapılması ve ayni zamanda iş ve işçi lığı ile mallılmüş. Her ne kadar teda- le, Amerikn.dan yapacab., ithalAt iş~ 
ve kuşkulanıyordu. İki muhalif cere- de, büyUk yolcuyu bekliycnlerine bir tutturmakta olduğu notların sıkı bir arıyanların dn belediyenin bu yeni vi edilmi§ ise de anı.sıra yinecinnet de Knunda.ya da lıir rol yükletınL, , e 
yan arasında kaldığını sanıyordu. an evvel kavuşturmak için, köpüklU kontrol ve tasbihden geçirilerek ta- teşkilatı vasıtasile iş ve işçi bulma- nöbetleri geliyormuş. Evvelki gece bu domlı?yona bir banka rolü oy.ns· 

Hürriyet ve Itilafa yaranmak için dalgalan ile kucakladığı o bahtlı ka- mamile ikmal edildikten sonra kitab sı gib mühim halk i§leri bulunmak- Beyoğlunda gezerken yine nöbetler- tacak te<lblrler ittihaz eylemiştir. 
hemen iğfal ve tedhiş siyaset~e b~§ yğı, asabi bir tezlikle sahile doğru halinde basbrılması istenilmektedir. tadır. den biri tutmuş ve gözleri dışarıya l~ilrnki Bü,liik Britnnyn, Ame.riwY 
vurmuştu. lttihad ve Terakkı ka~ı- itiyor, getiriyordu. üniversite bu işle kat'.i bir surette Birçok Avrupa §ehirlerinde tatbik uğnyan lbrahim Etem sağa sola sal- dan ve Kanndadan satm alacağı baDI 
neleri ve merkezi umumi azalan ile Biraz sonra iskeleye yanaşan ka - alakadar olarak bu yıl zarfındaki edilen bu usulün bizim memleke~iz ~?11aya başlamış;ır. Onun bu halini maddeleri ve gıcla maddf"lerini n1ulı
bnz.ı \iscra garnizonları kumandan - yıktan, mukadderatın Türk milletine notlardan gelecek ders yılına kitab- de tatbiki imkanları olup olmadıgı gorenlcr kaçışmaga başlamışlar. Fa- telif ~cldllt•rde tediye c~ lemeyi dil-
lıı.nndan, zaten mevkuf bulunan alt- ebecli bir ha§ olarak bağışladığı ve. ıar hazırhyacaktır. henüz tahkik ve tedkik safhasında kat Agop isminde yaşlıca bir un ı;iinnıüştür: 
mış yedi zab Mal taya nefyettirmck k lı .k ta 1 manalı ve tatlı wvv olmakla beraber iş idarehanelerine tüccarı kaçamıyarak deli tarafından 1 ) Teclive km•yetini Kanada d~ 

· · d mıştı ar ' nazı vır ı, BELEDiYEDE ka. b 1 d' . b" 1 he akal tı ~ 1 

marifet ve habasetını e yap . bakışlı genç ve dinç bir paşa bir as- ı un olacak e e ıye ış uro arı - Y anmış r. minronunn. ihracatta buluna.rn!t te-
Bu millete karşı alçakcasına yapıl- ' . . .•. ~ tı U . . men pek yakında kurulacaktır. O aralık eline bir de demir geçiren min~ eylemek. 

mı~ bir tehdid idi. Damad Pa§a. ve lan heybet \e çevıkliğile a ~mıtş . D fıyatları ve beJedıye t~ bUroları ilk olarak Fatih, Beyoğ- İbrahim Etem Agobun kafasına şid- F '· t b" kt d .. " ·
1
•
1
nde 

v • bU .. Karşılayıcılarına ruhlara emnıye ve ~ . v •aha ır no ayı a gozon 
aveneleri, kendilerıne kar§ı tun . .' Son günlerde çuval bulamadıkları- lu ve Kadıköyünde olmak üzere şım- detlc vurarak agır surette yarala - t t k ·ktı 1 11 1 ı ı· de btJ• 

. . . . 1 dı ltimad veren bır nazarla bakmıştı İ tı tk· . b' t bb.. u ma ı 7..ıt cc er. ar J ıa ın 
başların eğilmesını istiyor ar · . .. . . r~ nı ve buğdaydan çıkan kepeği topla- dilik üç tane yapılacaktır. cabında mış r. ~eı ır vuruşa eşe us c- lwıan İııgiltercııin ihracat mescJesiol 

Fakat millet eğmiyor ve eğilmı- GulmUş ve herkesı muhabbet ve hU yıp satamadıklarını ileri süren de- ve ileride bunların artbrılması da derken yetışen memurlar tarafından . • • . . t t..-
d lş;e EğiJ~emeğe de azmetmi§ metle selamlamıştı. ğfrmencller mütemadiyen un fiyatını düşUnülecektir. yakalanarak timarhaneye gönderil - v~ bu t.ı~u~eh eskı. sen~·~ı.ndc nhtl" 

:;or u d i"~i"-tl. Mustafa Kemal Pa - Mustafa Kemal Paşa, Anadolunun arttırmaktadırlar. ş· eli b•rtakım iı:ı idarehaneleri ve mi§tir. Yaralı Agop da hastahaneye bılmck unlmnını h~ degılclır. nu •· 
ve an ~ ~ ··b k k dd to - ım 1 ı.- kald l susta ııckadar faalı:\•et sarfeclerse ev §anın Samswı ve ha\•alisindeki tc • mu are ve mu a es pragına 8 • Bu münasebetle fırınlarda da ek- ev dellfillan elinde bulunan bu gibi ırı mışbr. • b ff::ı.I • la v rışi-
§ebbils ve fanliyetlerind~n bir çok y~k. basmış~ ~ok ~e c~d.an .. s~vdiği, mek fiyatının yükseleceğini nazarı işler halkı hem füzuli masraflara ve vv;A ARiFTE: ~f:rdı~~a mu\•a ' 

0 mıyncal:,'1 
manalar istlşma.m eden mıllet de, sa· ıbutiln varlıgı ıle guvendıği buyUk mil dikkate alan belediye bu hreketi ön- hem de füzuli bir meşgaleye soktu· . d • 
raya ve hain sadrazamına karşı ateş Jetine kavuşmuştu. llk i§i hükflmet lcmeğc karar vermiştir. ğundan Belediyenin yapacağı bu te- yanlış kitab meselesi 2) .. İth:ıl cdi!e~el< malları, Kn.nıı ~ 

.. .. - u stafa Kemal Paşaya k - 't k S 1 1 . k da vucudc gf'tırılcrı altın stokuna ' 
puskurmegc, .ı.uU • onagına gı me ' aınsun u arın 6 - Değirmencilerin bu hareketine kar- şekkUller hn.lk içın her hususta ço Orta ve lise kitablannın yanlıshğı . h d d b' d'. ·zı . :. _ _... 

b. h bbct ve samımlyet ı d dl rini d" l k d'lekl ri .. ~ a u a ecne ı o\'I cnne wıt.J_. 
karşı ır mu a ~ . cm ve er e ın eme • ı e • §1 üç çeşid un ve bu unlarla üç nevi faydalı olacaktır. etrafında yapılmakta olan neşriyata . . ~ 
bcslemeğe ve maddi ve manevı bır ni öğrenmek olmuştu Hemen de o ek ek 1 d" .. bel d. wvv b' .. k ckl' ·ı . b·ı ral< pcı:.ın tedıye usullle satın 

1 1 dı · m yapı masını uşunen e ıye J ır muna aşa ş ı verı mesı ve ı - ~ .. h • ki [ d • ş· li la 
taraftarlık gösterıneğe baş amt§ ar · dakikadan itibaren Pontos i§ine el bu suretle halka bugünkünden bile MÔTEFERR K' bassa bu tarz yazıların altında mu- ~up e ız ..on rnnm, ' ırna ftllll'. 
d k t ~--: bah · 1335 . . •. . . . . M .f kada bulunan altın \e dövizleri ın 

ı. .. . oymuş :u. ..ı:.rı=:u sa , yanı ucuz ekmek tcmın edebılecegını tah- H f l • allunlenn ımzası bulunması narı . . . . . tl!A 
Damad Paşa, vaziyet apaçık, butUn senesi mayısının yirminci günü faali- min etmektedir. ava se e~ erı Vekaletince hoş görülmemektedir. Bu ldın mcrtclıc ~ırle~ık Amr~ 

"tplaklıgı- ile meydnnda olmasına rağ- yete ba§lamış milli davayı müdafaa I H ı 1 bcled' Bu yıl hava seferlerı sezonunda hususta alakadarlara bir tamim gön yapmak mccburı~ r.tıncle oldu,ı..'ll ssJI'\ "' . . • • 'stah _ . • er ne o ursa o sun ıye un . . . . 1 d - .. _1 • 1 . t b-ı .1 ..• _.n ... 
men, mılletı hulu .aldatmak kU ve takı be koyulmuştu. fiyatının arttırılması keyfiyetine su- gayet ıyı bır netıcc ~. ~ ı~nı g?re~ dererek bu gibi münakaşalara karış- uımn ı~ erme a. ~ "l emesı ıa:P--
lığında devam edıyordu. Pontos Meselesi Ne idi?. reti katiyede mfı.ni olacaktır. Devlet Havayolları onuın~dekı ~ malarının doğru olmıyacnğını bildir- clır. Zırn ,Amcrıkan telJaaları ~ 

Almanya Avusturya ve Macaris - d için çalışmasını daha genışletmege miştir. borçları hakkımla Jolın on kanun 
tanın muk~dd ratlo.n bir emri vaki l\~~af~_Kc~a: ~aşanı~ an~rrf a Y•bancı t b•h lfçl karar vermi§tir. ve bibıra.flık kanunu ile LıgiltNe~e 
§eklinde tayin ve alakalılarına tebliğ a~n as gı gun er e, o ~va e a- kull•nan m U ases lar Tayyare ile seyahate karşı halkın POLiSTE: kredi ve i tikraz yaııamazlar. 
edildig-i halde Osmanlı hUkiimetinin nl lıycttc bksuludnmakta ollnn. untosb~tll • KUçUk sanatlar kanununa muhalif gösterdiği rağbet dolayısile verilen s· k d h t } k numııı içindir ki tedire bakın1111• 

• . k k arın ma a ve gaye ennc ve ı - l ak b t b 1 . ·ı . 'hd d K d . r ır a 10 as a anara ' . . iJ mukudderatı hakkında venlece a- _ o ar ya ancı e a ı ı§çı er ıstı am bu kararın başın a ara enız ıman- •• •• elan fngHt:ere ıw5ı0 tediye usulııfl 
rann tehir edıldiğini ve bu kararın h~a Puntosç~l~gun mak~ad ve ga- eden bazı müesseseler hakkında yine Iarınn da tayyare seferleri yapılması sokakta yere duştu tathik znruretincl dir. 

anc., k bizim arzu ve reyimizle tayin yesıne, teşekkulu sebeblerıne ve ta- sıkı takibata b~lanmıştır. Bu arada gelmektedir. Bir kadın Karaköyden geçerken n· - t ft Lo d 1. d" tııt· 
.. . ·h· ·· l bir öz gezdirmek her Jgt•r ara an, n ra em ~ · 

edilecegmı, s hte bir gurur ve ıfti • rı ıne şoy ece g Beyoğlundaki barların ekserisinde Bu maksadla Samsuna bir tayyare birdenbire yere düşmüş, derhal sıhhi tuğu rn aşağı yukarı varım ıııil~ ııtl 
harla ilfı.n ve işaa ettiriyordu. Açık- halde faydalı olur. yabancı tubiyietinde bulundukları an- meydanı yapılacak ve Karadeniz li- imdad otomobilile Beyoğlu hasta.ha- t .. 

1 
K. d ıo' ti rini i· 

rd Y Hi "Punt okzen en eski Yunnnlıla k k dı ·r erA\"lız et en ana a yrn ~ c cas1 m1Ueti aldntıyo u. emen, , • • " • . . . . . • !aşılan müstahdemler bulunduğu öğ- mantarının hava üssü olaca tır. nesine kaldırılmıştır. Bu a n ı a- . . . , . irJel' 
caz Irak, Fili tin ve Suriyede lngıl- rın Karadenize verdıklerı ısımdir. Ay renilerclc bunların derhal i'""'en rıka- ue"cud tayyarelerin yolculara ve deye muktedir olmadığı için kim ol· cabındn. ısfımal eyJı)cceı~ tedb 

' · · b · · d K d · · f tle sa ~ :s ıu • de nlmı tır 
tere ve Fran a. devl~tler.~nın una. • n~ zaman a, ara enıze ıza e . • rılmaları bildirilmiştir. Ayrıca bu bu servislere kifayet etmiyeceği de duğu anlaşılamamıştır. . . · ic~ııl 
yeleri altında muhtelıf hukfunetlerın hılde bulunan Trabz?n, Ordu, Gıre: gibi işçileri çnlı~tıran müessese sa- düşünillerek yeniden İngiliz fabrika- Ko~arken dU~tU 3) İngıhz teb~a1arının hnr .... 
teşekkUl ettiğini ve lsta~b~lun t~_- sun, Samsun ve d~lulen Amasya, Si: hiblcri hakkında da kanuni takibat lanna tayyare sipariş olunacakbr. Yedi yaşında Raif oğlu Nihad Fa- ıp~asnı~nlarmın hır lnsnunın motıilııe 
ikeli akıbetlere doğru silrUldendıgı- vasın bir kısmını _ı~tiva eden arazı yapılacaktır. Memurlar• av tihte Malta çarşısında tramvaya ye- edilmesı. . 
ai saklıyor ve saklatıyordu. parçasının da eskı ısmlclir. Kurunu tişmek üzere koşarken düşüp yara - Bu takdirclc, Kanada banlmsı rrı~ 

1335 yılı mauısının on altıncı cu- Kadime tarihinde, bu sahada "Punt,, T•k•lm o•zlneaunda Dahiliye Vekaleti mensublan için lanmış, tedavi altına alınmıştır. tavassıt rolü oynıync:ı.k \'C lngiliz hil-
J b~lo ev yapılması etrafında Vekalete bazı ~ 

ına gUnU, lstanbuldan lıareı:e~ eden, adile teşekkUI etmiş bir hükumete te teklifler yapılmıştı. Vekalet bu teklifi Sinema seyreder ken kfımeti için miihim miktarcla ala 
0 zamanki seyrisefnin i?8:1'esının Ban sadüf edilmektedir. Fakat, bu hükCı- Taksim bel.etliye .bahçesinde yeni tetkik etmekte ve bildirildiğine göre Nişantaşında Şefik sokağında 37 soltllcrio mevcudiyeti imlcftn daJıili-' 
dırma vapuru Karadenızın karanlık: metin Yunnnilikle hiçbir alflka ~e mU yapıl~ ~le~ıye gazınosunun hem a- iyi karşılamaktadır. numaralı evde oturan Türkkuşu tn - girmiş bulunacaldu. . 
larmda ve coşkun ~algaları arasın nasebeti yoktur. Esasen, umumıyetle çılış tor?nını yapmak ve h~m de yılba Teklif kat'i §ekilde kabul edildiği lebesinden İbrahim Paııgaltıda Tan 4) Kanada dorninyonunun .ıogılJI 
da çırpına çırpma, Uç korkunç gece KUçük Asya, tarihin çok eski devir- §ını tesıd etmek maksadıle yılbaşı t kd'rde yapılacak olan binalarda sinemasında· sinema seyrederken ü - otoritelerine q~11.n~ı krediler. Bil fid" 

· d'kt sonra dokuz saat teah - • · · od ht b. 3 1 
· ~~ r geçır ı en .. leıinde, Orta Asyadan gelmış ve ne- gec~sı gn~n n mu eşcm ır balo D biliye Vekaleti mensublan ucuzca zenne fenalık gelerek bayılmış, te - retle satın alma isinin bir kısun tt 

hurin ancak .ayın on ddokkuzuncu gku- silleli kan§lp eserleri tükenmiş veya verılecektir. v: kolaylıkla ev temini ve tedariki davi edilmek üzere hastahaneye kal- ma,·esi de \'iieud hulmakbulır. rıJ 
nU sabahleyın saat 0 uza ya ın h ı cdf kaim bl k vvvv dırılmıı:ıtır • •-' 

msuna varabilmişti. m.eç u ve m un l§ r ço /KTISAD iŞLERi 1 imkanlarını bulacaklardır. '!i • nız bu kr dilerin muhtemel ~iiS 
Sa .. Tilrk akvamının vatanı olmuştur. -- 1 iki Ar•b•d•n dU,an çocuk h kk d · did h" • .. ·ıeırıtl 

Deniz tı kı bUyük yolcunun yuk - . . 1 ... . . .... Samp on a•ç yor a ın n ı:ını en ır ~e) SO) 
' ~. A kun bulunu or Amasya §ehn merkez olmak üzere thalat ıhtıkarı . k ·indür Sem lon cks re 1 Çamlıcada, Kısıklıda, Tufan soka- imkanı pc.1< yoktur. Zim ml"çhul il" 

Bek ruhu gıbı hiıla CCI§ • y İran İmparatorluğunun KUçilk As - . .. . . A ı Bır aç ~ .. p .P s e- ğında 36 numaralı evde oturan 12 . . ~ JJ' 
ve lıfı.Hi uğultulu gürültillerle kaba - d k. . . dah'l 1 b' Bazı büyuk fırmaların ıdhalat mad ri bir haylı rotarla gelmektedırler. H'd t k t k ld _ lıncle imlan hır çok ıinıiJler ,-ar. "' 

ya a ı arazısıne ı o an ve ır del . . f" . . yaşında ı aye ar asına a ı ıgı A •11 d JA b" "e-
rıyor köpürUyordu. Bu sebeble, va· ıı .1• t" d h'l' d b 1 b k ennın ıyatları üzermde oynıya • Dün de yine iki saat kadar bir te- . d d'" k h l'f 1 aını er arasın a mcse a, hnr ın -•• • d ran vı aye ı a ı ın e u unan u ı- bır araba an uşere mu te ı yer c- .. ld . t . . . t il""'. 
pur sahile sokulamamıştı. Açıkta e- tanın lskenderin İranlılara karşı ka- rak vasi mikyasta spck{!liisyon yap - ehhurla gelmiştir. Yolcular yalnız bir rindcn yaralanmış tedavi edilmek ü- ""?m mm. etı, ııgıl~zlerın sa~~ t ,·e 
mirlcmck mecburiyetinde kalmıştı. zandığı zaferden ve bilahara da vefa- tıklan alakadar makamların dikkati- kaç Fransız ailesinden ibaretti. zere Hayclnrr>aşa Nümune hastaha - hı~ccckJe~~ mnclc~elerın cl~eıı~mı),~ı,iiol 

. d k r d . . ek . . , < mılct:arı, uwrlenndc kat'ı hır hur 
İskelenin üzerın e as er ve po ıs eıı tından sonra, o sırada vah bulunan lnı ç mıştir. Matbuat balosu nesine kaldırılmıştır. . . nrJıf• 
mUrekkeb bir merasim müfrezcsile, "Mihridad,. tarafından istiklali ilfin Bu gibi tüccar firmalarına karşı Basın Birliğinin her yıl vermekte Bıçakla yaraladı serdcdıleynıyccek . nol~t.n.lru· ~ .... ,11'1 
mutasarrıf ve kumandan, belediye edil · t' ~ Ilmu1an ba.5lm Bırle. ık Amerı....-mış ır. son derecede zecri bir surette hareket olduğu ve çok rağbet gören yıllık ba- Kumkapıda Pulluk sokagında 2 nu . . . · . l: ı· 
reisi de içlerinde bulunduğu halde Mihridad tarafından kurulan Punt edilecek ve bunların hareketleri ön- !osunun bu sene de çok muhteşem mnrah evde oturan Avil oğlu Artin, da, !ngıltercnın tıcarctı hal•~ıu~ • 
ke.labn.lık bir istıkbal heyeti bulunu- hükfuneti miladın altmış be~inci sc - lenecektir. yine o civarda Agop tarafından bı - laca~ı tm ırlur da me\zuubaJııo:tiJ'• 

butü olması için şimdıden hazırlıklara baş- \' ı ı .,. 
Yordu. Sabırsızlıktan kırpı§an n nesine kadar devam ettikten sonra, A b h çakla yaralnnmııı. tedavi edilmek ü- n nız tf'r ne hal olursa olsun. . d 1 yrıca u ususta bir kanun layi- lanmıştır. tıs' 
gözler, açıkta ve demir Uzt:nn e ya - Romanın bir eyaleti olmuş, "Seznr,, hası da hazırlanmıc olup Mecıı·se ve- zere Ccrralıpaşa hastahanesine kal - giltf're 1ie::m•t munml"leleri \C ili ..ı 

d" -· d ·hti '!i Balonun tarihi 13 ikincikanun ola- "1lra 
palanan ve gran ıregın e ı ram zamanında ise Punt arazisi kat't su- rı·ımek u··zeredı'r. dınlmışllr. Agop yakalanmıstır. eli faaliyet saha ında, harbin r. _. rak tesbit edilmiştir. t:"" 
bayrağı dalgalanan vapura dikilmiş- rette Romaya ilhak ve iki vilayete dı>mokrn ileri lehine dönme~i için, 
ti. Hiç şUphe yok ki, bUtUn yürekler taksim olunmu~u. Evlenme ufak teferruatını bile lınzırJa<lıl<~ 
de tatlı bir heyecan ile çarpınıyordu. Ele geçebilen vesikalara göre, Pun- 9\ İlancılık Türk l{ollektif Şirketi er- geni bir ticari proğnun tatbik e:. 

Bir aralık, vapurun direğindeki tosçuluk hülyası 1320-1904 senesin- Ok 1 Mıünakala"'f 1 knnından Bay Samanonun kızı Ba- o' 
b. "zil uyucu arımız yan N r'y Snm o 1 B L. ın kteclir. Bu fıuı.lirctin fiili:rnt.ıı ' bayrak, tatlı ve yUrek nçıcı ır su • de, Merzifonda doğmu§tur. O tarihte, . u 1 e .... an na ay azaro · · st'' 

1Uşle yavaş yava!) inmioti. Tam o es- Merzifondaki Amerikan Kolejinde 0 _ 1 T k l Frankonun evlenme töreni Tünel ci- gun olup olınn.dığını, hiidiselerin ·!' 
nada da, luısret ve i.9tlya.kla gözle - kuyan Merzifon rum gençlerinin te-1 Diyor kı· •• ye a etinden varında Şehsüvar sokağındaki Sina- ri, şaşmaz bir lmtiyet \'C snrall'' 
nilCD bUytlk yolcu vapurun merdiven- şebbilsleıi ve Kolej müdür ve mual- gokta dün saat üçte ailenin yakınları ı;österccektir. , 

Bı·r Rı·ca ve güzide bir davetliler toplanbsı or- D J>EŞAD s ~o~' timlerinin teşvik ve muavenetleri ile r. ~ "' : _A 

biri "Puntos klübü,, diğeri de "Rum tasında icra edilmiştir. Genç evlilere ===========:::::~ 
lrf anperver klübil,, naınlnrile iki klUp Cuma günü saat on yedide An- niyor. Bunların ne dereceye kadar saadetler dileriz. 

karadan hareket eden Haydarpa- doğru olduğunu bilmeyiz. •••••••••••••-
tesis edilmiş ve buna bir de musiki ga treni evvelki gUn şehrimize dört Fakat, Avrupa treni gecikmiş 

"Yeni Sabah TAKViM 

Abone Bedeli 
kısmı llfıvesile "Puntos cemiyeti,, buçuk saate yakın hır· teehhur·· le b ise bunun ka ahati sebeb olan ec-meydana getirilmişti. .,elcli. k 

ı:ı nebi memle etlere aiddir. Onlann 
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Pazartesi 

SENELi K 

6 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

TOrklye Ecnıbl 

14-00 Kuruı 2700 Kuruı 

760 • 14110 • 
400 • 800 • 
1110 • soo • 

Po tı.ı. itt h dına dnhll olmıyan ecnebi 
memleteUer: Senelll;:i 3600, altı aylığı 

:::: 1 OU, üç a;yl tı 1090 kurujtur. == 
A t.cbdlli !çln y1rml bes k~luiı: 

p gönd~rmek lhımdır. 

Bu ilk gizli cemiyet Samsun, Mer- Bu intizamsızlığın halk hesabı- kabahatini örtmek veya tamir et-
.Eifon, Trabzon, GUmUşhane, Amasya, na ve işletme namına ne kadar mek için Türk trenlerinin seyrüse
Glresun, Ordu gibi şehirlerde tedıi • esef edilecek bir şey olduğunu iza- feri böyle tahammUl edilemiyecek 
cen yapılacak bUyUk ve geniş bir teş- ha hacet görmeyiz. surette teşviş edilirse bunun ka
ltllft.tın başlangıcı mahiyetinde idi. Bu Yolcular n.rasında deveran eden bahati bizim demiryollarımıza yiik
cemiyct 1326 - 1910 yılında Puntos şayiaya göre, İstanbuldaıı gelen lenir. Biz her şeyden evvel kendi 
adında bir ı isale neşri suretile faali- Toros treninin gecikmesi buna se- vatanda larımızın i terindeki m
yetini arttırmıştı. O sıralarda Sam- beb olmuş, onu bekliyen Ankara - tizamı temin etmek ve görmek ile 
sunda du ayni gaye için çalışmak ü- Haydarpaşa trenı olduğu yE'rde iftihar etmek isteriz. Onun için bu 
zere "Rum Tecoddild ve İhya. Cemi- mıhlanıp lmlmı tır. 'l'oro,, treninin gibi knnşıklıklarm önüne geçilme
yeti,, de t il edilmia bulunuyordu. , de Avrupa yolcularını beklemek sini temin hususunda Vekfilctin 

--------------~ [Devamı var] yilzünden geç kalmış olduğu söyle- ciddi bir himmetini rica eyleriz. 

"Tan,, gazetesi "lntertype,, ope
ratörlerinden arkada.5ımız Necdet, 
uzun zamandanbcri duçar olduğu 

hastalıktan kurtarılamıyarak dün 
saat on bu~uldn vefat ctıni~tir. Ce
nazesi bugiin saat on buçuhtu Ilay
darııasu hn.stnlınııesiııden kaldırıla
rak linracaahnıccl nıczarh,'lna def
nedilecektir. 

Ali. lıtan raJ met eliler, kcclerdide 
nllc ine ve nrkndıışln.nna taziyetle
rimlzi wıarız. 

QUrı :338- Ay ı 12 

Ezani Saat 
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• ~ : Almanya ile İKTiSADi HARB 
- ......... 
E!2! 

Alman yanın 
Ablukası Don 
Geceyarısı Başladı 

-

Finlandiya Son Bir Sulh Rusya Arasmda iKINci PERDE 

Teşebbu••su•• Yaptı gizli tutuı~ır;:·:ı';::•m"::!. - • - Berlinde A~!;~ı:';j~ ~:':r!-
muayyen bir hududa kadar geldiler Almanların lngı·ltcreyı· Abluka tinde bitaraf diplomatlara ve gazctc-
ve durdula.i'. Almanlarla aralannda cilere ısrarla deniliyor ki, Almanya 

( Baştarafı ı incide ) ı ll'lnlandlyaaın M~rkezl Nakledlldl ufak bir delk ve temas bile çıkmadı. T bb •• •• v T •h AbJ k bitaraflardnn bCÇCn bilyük harbdc 
~ ... ~rar baglamak isteyip isteme - Berlin, 3 (A.A.) - Helsinkideıı a- Sonra, Ruslar Baltık devletlerini CŞC USU e 8fl te U a ittihaz ettikleri hattı hareketle buse-
~llli istinızcı.ç eylemek üzere Krem- Iınan haberlere göre Rusya - Finlan- nüfuzları altına almağa başladılar. Yaz•n : Raif METO fer iktifa edemez. Almanya daha 
~ nezdinde teşebbüste bulunmasını diya cephesinin başlıca kısmında diln Halbuki harbden evvelki münakaşa- kuvvetli ve kudı·ctlidir. Bitaraflık 
~andiya l1Ukümeti rica eylemiştir. muharebe f.aaliyeti azalmıştır. Yalnız lar esnasında Almanlar bu Baltık dev y azılarıınızda mütemadiyen kib ediyordu: hııkkmdaki kendi göril§le.rini kabul 

\ Ol'Oş!lof Hududa. Hareket i.'tti diln sabah Sovyet tayyareleri, askeri }etlerinin mukadderatı üzerine pek bahsettiğimiz şimal merale- ı - Başda İngiliz gemilerile bil - ettirecek vaziyettedir. Bitnraflann 
di~oına ... 3 (Hususi) ;-· H~bcr veril- müe.sscse~leri __ Y:"iden bombardıman kıskanç ve alıngan bir tarzda dikkat ketler~nin d~ha birçok bakımdan ~ hassa §imal meleketleri ticaret filo- Fransız - İngiliz ablukasına karşı fa
lca.gtne gore Mareşal \J oroşı!of 20 fır- e~nış!.c~ır . . ~ukumet ma~am~t~, teh ve itina eseri gösteriyorlard~. Fakat hemmıyetlerı ~·ardır. İsveç, ~orveç, larınm ln~l~reye gitmesine ve bu- al bir surette vaziyet alması lazımdır. 
. asker ve 1500 tayyarenın tabaş - rın butün sıvıllerden tahlıyesını em- gimdi Sovyetler oralarda demz ve ka- Holanda, Danımarka ve Belçıka yal- raya harbi ıdameye yanyacak eşya Buna fiilen muhalefet etmeleri zaru -:! ettı~i ~iıılnndıya hududuna hare- retmiştir.. . . .. • ra üsleri tesis ettikleri, askeri küV- ı nız demir~. y~.ğ~~ ve gıdai madde, k~ taşımala~ına mini o~a~. ridir. 

etmıştir. • .. .. .. .. Başvekıl B .. Rytı ıle h~kumet. er- vetler ikame ettikleri ve Baltık dev- reste ve komurun membaları olmakla 2 - Şuna~ devletlennı yalnız Al - lııglliz Bombardımaa Tayyarelerinin 
25 ~'')'et Tan aresı Duşüriildu kinı, meçhul bır semte mUteveccıhen !etlerini tamamen niüuzları altına kalmıyorlar bu milletler iktısadi fa.- manya ile ticarete mecbur etmek.. Bir Akını 

tı lielsınki, 3 (A.A.) - Muhaseına~ payıtahttan ayrılmışlardır. ld kl h ld Al · 1 zahiren aliyetin birçok sabalan dolayısile de 3-İngilterenin daha şiddetli harb Lo d 3 (A A) _ Mühi' . b' 
ıı başı d be . 25 So t . esı z 1 d ğu _ h .. k. a ı an a e man arın . . 1 _ . 1 k n ra, . . m ır 

dtışurUln U~nt .. rı vye tayyar aknn? Vun u, na kgledor.el 'şt~ umet kılı kıpırdamıyor, dudaktan kımıl- Almanya için hayati bir ehemmiyeti tedbır~en akmasıdb?al ~anı? mald vekya İngiliz bombardıman tayyare filosu 
tn ş ur. mer ezı, asa ya na ı mı ır. • . • . ard . . De . . . . alınabılece tc ır erı gerı a ırma .. 

t{iın t . d b··t·· b. Sov K eli 1 t'k H 1 . k' k .. d damıyordu. Hatta, bılakıs, oral a- haızdırler. nılebılır kı bu çalışkan l .1 Fran d.. bugün Heligoland civarında Alman a :ra cıvarm :ı. u un ır - or p oma ı e sın ı ya ının e . . ed • be . . 4 - ngı tere ve sanın un- . . . . .. 
Yet ha fil .nıh 1 et r k" ilk b. h 'tın _ d t ed'l kı çok eskı Alman haklarını ve anane- ve m enı ş şımal memlekctı bu- . . . . kte _ tm k harb gemılerıne taarruz etmıştir Bu-
~--·. va ı osu ı a o urunu~ u . uç ır şe re gı ege ave ı - .. Al .. .. . - . . ya ıle tıca.retını se ye ugra a .. • 
·"UISlann tank hUcumlan da Kareli'de miştir. lerini. b~e ~ ve inkar ederek kur- gun . m~nyanın g~zu, cı~en ve bıraz kelimeleri ilk defa işitmiyo - yUk. ~mbalar hedeflerine isabet ey-
"8kurtu1müştür. Finlandiyalıların DUnkü cumartesi günü Helsinkide tarabıldıklerı Alm~n. ırktaşlann~ Al- ~ m~esı mesabe.sın~edırler .. Artık A,luka ... İkt:ısadi abluka... Bu lemıştir. 
"Ukenuneı tank difi topları vardır. mukim Almanların Alman vapurla- manya hududlan ıçıne nakledıyor- g~rem.ıy~~· teneffus cdemı~ecek, ruz. Bugilnler sık sık gözden geçi - Tayyarelerimiz rastladıkları bir 

Buz denizi üzerindeki Potsamo li- rile nakline başlanılmıştır. lardı. Ik anlqma maddeleri arasında mıdesı gıttikçe. ıztırab çeken bır A!- rilmesinde büyük faydası olan düşman avcı tayyaresini düşürmüş· 
~ Finlandiyalılar tarafından Fin Halkı Köylere Çekiliyor Baltık devletlerinin resmi mevcudi- ~a:yanın ellerı ve kollan ne yapabı- tarih her sabada olduğu gib bu hu- ler ve kimilen üslerine dönmüşlerdir. 
~ geri alındığı teeyyüd et - Helsinki, 3 (A.A.) _ Finlandiya yetlerine bu suretle nihayet verilece- lır ·· . . . . -· . . susda hLze birçok ~yler öğretebilir. Almanyamn hl·eçe Cen.bı 
-tttr. Ruslardan ayni zamanda 300 şetı• 1 · h r · k- 1 çekil - ğine dair de bir işaret yoktu. Fakat Almanya bunu çok ıyı bıldıgı ıçın- Evvelce geçen vakaların sebeblerini Berne 3 (AA ) - Basler Nach-
':: de alınmıştır. dav~ ~.:Ui~:~· Zi::.. :::lar aç~e: fiiliyat ile sabit oluyor ki, Almanya dite·~:ıdk· ~7.81~.:t~ fakat daha ziyade ve neticelerini tahlil edebilir. Tarih richtcn ~zetes

0

inln Berlin muhabiri 
\')'et Tan·e~lerinde Kadın Pilot birleri istisnasız bombardıman et _ Baltık sahillerini de Rusyaya feda et- ı ar 50 ere pencere ve kapı- bir hizmet daha yapabilir. Bize yal- bildiriyor: 

~elsinki, 3 (A.A.) _ Helsinki il- mekte ve ahaliye mitralyöz ateşi aç- mek ıztırannı duymuş idi. sını teşki! eden şimal memleketleri~i nız siyasi va~alann ~eğil ~unları~ Mayn harbine karşı lsveçin yaptığı 
~de uçarak sokakları mitralyöz maktadır. Halkın maneviyatı mü - İki devlet arasında gizli bir an- ~e al~a~. ~lışıy~r. ~e~le~e ~u~ çok sı~ı munasebetı .olan ıktısadı protestoya Almanyanm cevabı bugün 
\.etine tutarken geçen gün düşürU- kemmeldir. Molotofla, Kusainen'in laşmanın mevcudiyeti bu suretle fii- yük bır ıstila tehhkesı geçırdıklennı harblerın evvelce .~eç.m.ıs ~fhal~nnı Stokholm'a tevdi olunmuştur. 
~ b!t'. Sovyet tayyaresin~ mürette-ısözde halk hükümeti arasında aktedi- len sabit olduktan sonra, acaba bu- o~ud~~umuz Hol~nda ve Belçikanın aydı~lata~~ bu~n ıçın bıze ıbret Almanya İsveç hükfımeti tarafın • 
"- tt ıçınde bir de kadın pılot bulun- len anlaşma, bili bir yapmacık te- nun hududu daha nerelere kadar va- §lmdihk bu tehlık~en ~as~n kal- teşkıl :<1~bılı~. ~arıhde en ~eşhur ab- dan müdafaa edilen davanın hiç bir 
~ur. likki edilmektedir. racak diye düşünıneğe vakit kalma- malan yalnız asken ve sıyası sebeb- luko hadısesı bırkaç tanedır. vakit hatt.i 1914/18 harbinde de Al-
Sır tnüddet evvel ltalyaya sipariş Erkko'nua \"eni Vazifesi dan, Sovyetler Finlandiyaya tecavü- lerden ileri gelmemiştir. Bu tehlike- Hiç şüphesiz ki İspanya kralı ikin- manya tarafından tanınmamış oldu_ 
~ 15 avcı tayyaresinden 6 tanesi Helsinki 3 (A.A.) _ Finl d' _ r.e ve Finlandiyayı istilaya kalkhfar. nin bertaraf edilmesinde askeri ve ci Filip'in Armada ismini taşıyan bil- ğu noktai nazarını muhafaza eylemek 
~ Helsinkiye gelmiştir. nın eski Ihriciye Nazın Erkk:" S~Y:_ Almanlar yine yeni bir şey karşısın- siyasi mecburiyetler kadar iktu~adi yük bir İspanyol filosile İngiltereyi tedir. 
·~ya İşi Milletler CJemiyetinde holm elçilıgı' .. 'ne tayı'n ed lmiati' o da kalmamış insanlara mahsus bir sebebler de amil olmuştur. kuşatmağa çahsması ilk mühim si - -~- .,,. in .. _ Alma m.. .._ri 
~-." - 3 Fi J -..1: ' ~ r. • · · w i ·kt d" bl k t bb" ··dil .. , .. _ uur °" n .... yyare.: 

a...._~ (A.A.) - n auu.ıya Moskova be Komlbalst Fia Hiildbn ti likaydlıkla seyırcı kalıyorlar ve agız- Bu iki kapının Almanyanın eline yas ve ı ısa ı a u a eşe usu r. . .. · • 
-...Yet ihtilifmı Milletler Cemiyetine • e lannı açmıyorlar. Göriilüyor ki Rus- geçmekten hakıki salıiblerinin elin- İspanyol filosunun dağılmasile neti- Pa.rı~, 3 (A.A.) - D~şm~n ~~ a-
~ Finlandiya notası bu sabah Aruıodakı An~~ yanın Finlandiyayı istila etmesini de de bulunmaları draha faydalı telakki celenen bu teşebbüs hiçbir zaman bu relennın Fransız topragı uzennden 
~ 8,45 e kadar henüz umumi ki.tip- Moakova, 3 (A.A.) - Dun akşam evvelden kabul etmişler ve Baltık de- I ed'ldi-· Alın · k günkü ehemmiyeti haiz olamazdı uçmaları mUn:ısebetile bu tayyarele-

gebnemişti. B. Molotof ile Kussinen, Sovyetler nizinde hakim ve mutlak bir S<wyet k ı kgıl, . t" ~l~~ay~ gırece k vb~ ~ık- Çiinkii milJctlerarası iktısadi müna ~ rin bir takım keşif tayyareleri oldu -
Su • . • . Birliğ ile Finlandiya demokratik halk .. . . . . aca ıeı ur u eş,> anın ço uyu . .. .. . 
~ notanın Helslokıden bilclirılen .. . . . . . nüfuz ve kudretının tesısıne boyun batın içindir ki harb af eti buralarını sebetlerı bugunku ehemmiyeti haiz ğu ve şımal ve cenub mıntakalannda 
~. le'Viyatına göre Milletler Cemi- cdumhurıyetı hükClmetı arasında hır. eğmişler olacaktır. bu medeniyet membalarını da sar ~ değildi. dahili Fransız eyaletleri üzerinde uç-
""'l k<llıee · · blesini iç- ostluk ve karşılıklı yardım muahe- .. . . . ~ t kla t 'h edilm ktedi ' yını veya asam . desi i Bu vakalar böyle tevah edınce, zı- manııştır. Harb başlamadan evvelki Fakat buna ragmen İspanyanın bu u rı asn e r. 

Jııc_.dav~t etmek l~m~elecektır. Bu ::alamışl~dır. . ·~· hinlerin bütün faaliyetlerile işlemeğe senelerde mesela 1938 de Alman u- hareketi İngilterede büyük bir heye- Tam Abluka Başh.W 
ta:.. ~dıyanın vazıyetı fO devlet 11'.:-l--d~ahede ıle Sovyetler Bırlıgı, devam etmemeleri için hiçbir sebeb mumi ticaretinin ihra<'.at ve idhali.- can uyandırmaktan hali kalmamış, o Londra 3 (A.A.) - Fransa ve İn· 
l~da.n icabeden bütün itina ile I ~ &l&UUI ıyaya, ahalisinin ekseriyeti k 1 t D · · 1. A ba ' . 1n . . . . ' bU .. ·h 

l 
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bi .k·ı ..__ a mamış ır. atma aynı sua · ca tının yüzde 40.S 1 yukarıda ismi ge- zamankı gılız hayatını muayyen bir gilterenın, Alm&ııyanın tun ı raç 

~ o unacaktır. Ancak bu ıena Y 1 Ul&n n 1 ome ... ~ mu- Al R anı b l rda • . . .. · · · · · • 
L ._,etlerin harekete geçmesin~ vesi- rabbaı geni§liğinde Sovyet Karleya- .b ma; v~. ~sy k aşmda~ un .a d n çen beş ~ımal memleketlerı ıle cere- ~uddet ıçın altUst etmıştı. lngıltere- mallanna karşı tatbik etmeğe karar 
,. v--. . . . . ı are mı ır : 0 sa a gemş, a- ya nediyordu Bu mikdar harbden nın hakikatte bir ada olmadıgın~ ı ln- verdikleri tam abluka bu ,,_ vıa. -
.....:.-QQYecek tanda yapilacaktır. sını terketmektedır. Fınlandıya ıse, h hodka d h. h · · h b'rt · ' a-- ~-· 
~ . . . . . , . . . - a m ve a 1 ansıca 1 ~!i- ev\'el bile büyük bir mi.na ifade edi- gilizlcr o zaman anlamıtJardı. sandan itibaren bqlamıetır. 
~ lıfılletleır Cemiyeti bütçe ko- Lenıngrad ın ıımaJmde Carehe ber- kım emelleri tasavvurları ve tertib- Ü . 
\ti ııt.."1.ıuna ne için müteh .. •alen de- ahında 3970 kilometre murabbalık • leri gizlemekte midir"! ybord~.be~ka~. hk~:b<Jen aobenra hda ,,}li asLoırrdsoBalnrad, 1'936Ada lngkiliz Bat- --...-- • 

...., Surla veya M•i•lri gibi siya • bir araziyi Sovvetler Birliğine bırak- • . u nıs tın mum un mcrte mu a- ve.Aı \'lD vam amara - R _J ' T 
~it Jldamlannı murahhas olarak maktadır. Sovy~tler Birlig~i buna _ Mesela, Almany~nın ~~ı~ark~y~, !azası Almanya için hayat veya me- smda "lngılterenin hudud1arı Ren OmanyaaQ UÇ 
-.l'iıı • mu 1',elemeok ve Belçıkayı ıstıla salahı- t d kt' Zat f l - Al h · .. · · · 
t_., etmiş olduklan şimdi anlaşılı- kabil Finlandiyaya 120 milyon Fin· !yetini Ruslardan almı§ olacakları ma eme ı .... en e c_e ugı,yan - nek ~ı u~edm•d~ır:, demekle bu bakı- Ca•U • Tıı'lful' -'-u 
a.~ landiya marklık bir •ft-minat •ta d:' .. Unül' . ? R 1 F' 1 d' manya sanayıının mamulô.tı bu meırı- ati teyı etmıştir. ~ Ui 
~ • . ~ ı e- U9 emez mı . us ar ın an ıya- lek 11 d · lk · · 
~ Q hatırlatmak lüımdır kı, kon- decektld. Finlandiya demokratik halk yı istili ettikten sonra Norveç ve e er en ve ~ıraz da ~a . ~~ı·dan ~ngılız adalannın artık ada olma- Cernauti, 3 (A. A.) - Rumaııya 
'.t ~-~erki toplantısı~• Sovyet- hükumeti, Hangö yanmadasile bu ya İsveç hududlarında tevakkuf edecek- başk.a nereye · ıhrac edılcbılı~dı? Ve dıgı~a ;Y~lnız .~\•rupa ~eğil İngilte. - milü müdafaasını alikadar eden ma-
'- ..:::.. riyuet edecektir. nmadanın cenuba doğru beş mil, ler midir? Çünkü Almanlar ile Rus- sonra ~eru.z aşırı ıuemleketierıne yol- r~ bıle ıyıtlen ıyıye kanı olmuştu. Gıt- llımatı himil üç kişi Eotin civarmda 
~ o..eteslalll Tahmialeri §imale doğru Uç mil, §arka doğru 00. lan bu teşebbüslerincren alıkoyabile- lanılabılccek ':e~a oı:alardan ıu ve!a l t~k_çe artan Alman teslihatı, tayyare Dniester nehrini geçerek Rusyaya 
~ ' 3 ~~) - ~Y Di• mil ve garba doğru Uç mil genişlikte,cek ne gibi mülahazalar olabileceği- b_u ~uretle gelirılmege çalışılacak ıp- sılahı~ı~ mü.thiş terakkisi İngiltere· kaçmak üzere iken yakalanmıştır. 
l1t( ~~ ~~·~~k m~r- karaaularını ve Hangö'nün cenubu ne akıl erdirmek pek zordur. Herkes tidaı maddeler nasıl taşınacakh?. ye muhım hır &dım daha attırdı: A- Bunlardan biri mezkür maliımata 
\ "- 4: etler Birliğinin Fin~dıya- garbislndeki bazı adaları 30 sene için l artık gözlerile görerek iman getiri- j Harb dolayısile Alman limanlannda vusturya ve ÇekoslO\·akyanın istila - Cer:nautideki bir avukattan aldıfmı 
~ :"pada tahakkuk ettırmek Sovyetler Birliğine kiraya vermekte- yor ki milletlerarası milnasebetlerde l ~uat~l ~almış _veya dünyanın dört sından sonra İngiltere daimi askerlik sôylemiştir. Bu avukat ta tevkife-
~Q ed~fler he~!?0~ mevsuk 01 dir. sözün, taahhüdün, ademi tecavüz mi- bır ~~sın~e Blgınmış kalmış !-lman hizmetini kabul etmeğe mecbur oldu. dilmiştir. 
~~~eylediği IU üpatta bu- Sovyctler Birliği. ayni zamanda sakının, hasılı hiçbir şeyin bir ahlaki ge~~erı .. mı? .H~rbden evYel dort !11- Bu . suretle l~gilterenin diğer berri :ı::::ı 
ltt~ dak' hed fl . Hogland ve Bucakce adalan da dahil kıymeti kalnıamıgtır. DUnyada, uzun dır u~ yuz ~llı .bi~ tonluk. ~lman .tıca- de\ Jetlerle bır farkı kalmıyordu. tere ne ticaretinden menetti. GeJib 
"~· '1tı:~. 1• de : e:,:ruı:t.; o~duğu halde Finlandiya körf~Jnde- 1 devrelerden beri, hiçbir ~an bey - ~et r;:osu bıle ıhtiyaf. kafı gelmıyo~- İkinci Fili pin abluka teşebbUsü geldiği 7.amanlarda buna muvaffak 
.~Yeti te ~--l---~ lanebü·•n- kı birçok adaları ve Srcdui ve Raba.- jnelmilel münasebetler ahli.k mülaha- b~· arbden sonra ~e<;, Norveç gı- yahıız siyasi değil, iktısadi neticeler oldu. Bütün bu vakalar cereyan eder 

mm ~ o a.u.u dal da . . . ı memleketlerle denız aşırı memle- - - . . " lıoktalan . gal tmek Finla ça yanma arın kı Fınlandıya a.- zasından bu kadar uzak, sırf çıplak k ti . de dogurmaktan halı kalmadı. Bıl - ken bir çok hevecanh ve tuhaf sah 
~'\re Rus iareu~ .. 'muhtan- razisini de almaktadır. • ı kun·cte bu kadar tapan bir şekil ar- del erınden gelebi~~cek .ipt~dai mad- hassa Holanda ve bütün berri Avru- neler de oldu. Holandaya kral nasbet 
'li ~Uriy~ halinde S::-1-+:-e~ Sovyetler Birliği, kendisine verilen zetmemiştir denilebilir. Manevi ve e ~rle buralara gontdenlebılecek Al- pa ile inkişaf eden İngiliz ticareti bir tiği kardeşi Louis, İngiltere, Holandz. 

L.ı.. ~~&U • bu araziye muk bll 300 ·ı . l l"k" ··ı · ı 1 d lk man eşyası ancak sve<;, Norveç ve ~ "O"' koparılmıt sözde müstakil . a mı yon Fin - a 1 a ı mu a ıaza ar orta an ka ın- ı Holaı d· . .. . . aralık tamamen durmuş, lngiltercde ıkbsndi menfaatler birliği dolayısilt 
~ ~diya bırakmak ve fakat landıya markı tediye edecektir. ca, kuvvetten başka bir hak kabul l' rd' 

1 la .tıcaret hlol~rı ıle taşın~bı- hayat pahalılığı b:ış göstermişti. milletile, beraber olarak bir aralık 
aı..... Sllih Altuı Alı 1s !edil · f t d" t .. - .. takd. d ı ı ... S\eç, Norveç \e Holanda tıca-

tt b..~eketi harioi siyaset ve aske- a nan \'CÇliJer .. ~lcyı~ce, 1~ uş ugu ır _e, caret filolan deyip geçmiyelim. Nor- İspanyol filosunun bu hareketi İn- kardeşıne karşı bile geldi. 
~dan Rua siyasetine tabi S~ok~olm, ~ (~.A.) - lsveç bükü- k~ç~k mı!ıc;ıeı ~ canına kıymaga veç ticaret filosu diınya ticaretinde giltercyi korkutmuş ve İngiliz bahrl Yalnız Rusya, yüz 3u kadar sene 
~ tır. Bu hususta da muhtar metı, bırkaç ıhtıyat sınıfını silah al- Dl&nı nedır · Bınaenaleyh, yann ls- besiııcı dereceyi ışgal ettiği gibi üç satvetınin esaslan ikinci Fili pin mu- evvel, Nnpoleonun "berri abluka., fik-
~"'1 cUnıburiyeti icabecien tazyiki tına almıştır. veç ve Norveç topraklarm~an ~atlı- mılvon ton Ho•anda ticaret filo ·u ve asın olan kralıçe Elizabet zamanında rini yalnız Rusya esas olarak kabul 
~- Papalık Gazetesinin Miilihazası ya~k· ~~~ko\•a et:afındakı b.ı~k~ç' hatta 350 bın tonluk Belçika ti:aret kurulmuştur. . . etmedi. 1939 da ayni Rusya, İngilte-

"'-.~o. ~""V"Ybetıerce nihayet birkaç hafta Roma, 3 (A. A.) - Observatore !~.::',~e Nureceo ... ,e~ ~ırt'l:_op mermısıdnm filosu bile .A.lmanva için büyük bir İspanyol abluka tesebbilsünden renin Almanynyı ıktısadi abluka 
~~ i•""'-'- . . R . ,.. . .18\~~ .. '$ ıs ı asına mey an . . . : . . . k b ld te dd"d tti 
~~\le. ~ olan. Finlandiya hare - o.mano gazetesı, F m_landıyanın is- açması da Alman _ Rus anlaşması içi- t ehemmıyetı h ızdı. Almanyanın şi- sonra en tanınmış abluka hareketi pro3es.ını . a u e re u. e · 
~lnde SWın IU hedefleri ta- tilaaının, Avrupanın şunalinde vece- ne dahil ise buna h. h t t c, mal mcmleketleıi ile olan münasebet yine İngiltereye, bu defa da Napolcon Tanh ymc tekerrUr edıyordu. 
l ettınneğe çalışa.caktır: nubu şarkisinde Bo~vizmi tesis et- ' hak yoktur ıç a)Te e me"'e lcrini herhangi bakımdan tedkik et- tarafından '-'apılmıştı M'll tl Kara ile deniz ... Napolcon ile lngil-

hıl. '- Daık k k di · t·-· · b .J r. ıcerarnsıt dl' .. dl l 1'' anlarda harekete geçe- me ma sa .. le Sovyetler tarafından F"aknt, ittifak yalnız bundan mı ı!?mı.z. z~man unlarm ehemmiyetini ticaretinin 19 uncu asu·da büyük mik ere ara ı~ı n n muca e e sene erce 
~ t_ yadan Basarabyayı almak ~rlanan şumullü bir planın ancak ibaret? Bunun Balkanlara taalluk e- gore~ıl~rız. Ve sonra daha bir nokta- tarda artmış olması, İngiliz sanayii_ devnm etti. Fa~a.t bu~~.tamamen mu 

"b'\'eç ve Norveçe karşı hare- bır parçasını te~kil ettiğini yazmak- den bir kısmı '-"Ok mu? yı, dovız k"<lariki meselesini unutmı- . t' . t f'l . . . vaffak olmak ıçın blitun Avrupanın 
buı d ~ · 1 1 . . nın, ıcaıe ı osunun ve ticaretının . r ı- d b . k. k 

Lı; '1ıı unarak Baltıkııı mutlak ta ır. Htbeyla Oahld YALÇIN ya ım. şte bu hayat ıhtıyacı ancak ve sonra da denizaşırı memleketleri - ışga ı ~m. ı ~e una ım ~n. yo tu 
lh...·""JU ve keza ıimal denizinde \ 'atican organı olan bu gazete Fin- ....... - ......... _. ____ .... ?u memleketlerle veya vasıtalarile nin dünya 'ktı d' t d 'tt'k Bunun ıçındır kı karalar maglub oldu 

ı.!. ~elde etmek. landiyanın bir Sovyet cümhuriyetl 8 k•ı• ıdaıne edilebilecek iktısadi münase- .. .. 
1 ~ ıya .ın ~ a gı 1 

çe İkinci Filip lngilterenin ancak de 
~~ lııtbalıarda yeııi hareketlere ~kline getirileceğini ve Sovyetler it- aşVC ) 10 betlerle temin ctm4!k nıümkündü. buyuyen ehem~.ıyetl~rı Napoleon ta- nizdcn tchdid edilebileceğini parlak 
' t-..e~liyerek nüfuzunu Balkan- tihadının Baltıkta kuvvetlenmeğe ça- z Jd k k• J?i~er tarafdan Şimal memleket- ~ın~an !e~bbus edılen ablukayı da- bir surette isbat etmişti. Fakat "berri 

~eylemek. lıgmalasının sebebi, Balkanlarda da- ODgU a ta J lerının Fransa ve İngiltere ile vaki a .. muessır ılm~tır. . . . abluka,, , .e neticeleri lngilterenin ka· 
' Gölü Şlmalindekl ha büyük bir hareket serbestisine sa- T k•kl • olacak alış veri3ini de Almanya ih- . Napoleon,, ~ır netıce alabılmek ı- radan abluka edılemiyeceğini göster· 

lt..ı.. 8lddeW Barbler hib olmağa matuf bulunduğunu kati- Ct ) erJ m~ edemezdi. Muharebe dolayısile çın senelerce ugraşt~ Evveli 1805 te di. 
~ ~. 8 (A.A ) - Ladoga gölü yetle ifade etmektedir. ınumkUn mertebe fazla ham madde Pol~~y~da hazırladıgı orduya Manş Fakat buna rağmen İngiltere ablu 
~ ~ kısmın& Suojaervi yaki- Obeervatore ,Romano, Sovyetler ( Bq tarafı 1 ~elde ) v? gemi. tonajına muhtaç bulunan ln- denızını g~çrrte:ek İngiltereyi istila - kadan büyük zararlar görmüştü. Bit 
~'4 dü.ıı Qiddetli muharebeler ce- Birliğinin Balkanlardaki yeni siyase- Ç~ ve Ra~a Tarhan oldugu h~de gıltcr~ ı.ıe bu me~leketlerin münase- ya teşebbus etti. aralık İngiliz maliye ve ticareti sen 
~ eb-n:_;-. · Finlandi kıtala tine ...... 1amakta 'kı . -· Parti merke.zınde Havza İl!letme ıda.-lbetlerını felce ugratmak Almanya Fransız donanmasının Trafalgarda deler gı·bi olmuştu. llu ~. ya n, ~ gecı nıyecegı tah- 1 • .. •11 • . : ... · ak'l d .. rt . . . . . - . . .. . . 

Clununun eiddetli olmasına minini yUrUtUyor. re en .'.11um~ erının "'i"ır ı e o ıçın .~s:u'h bır gaye ıdı. maglil~ıy~ti .. 20 ılkteşnn 1805,, bu i§i Sanayile§Cn İngiltere bu defa da 
ttlevzi!ennı' • uhaf tm' Alın d . saat suren bır toplantı yapmıştır. Butün bu sebeblerden dolayıdır ki suya dilşilrdu. malını satamadığı için az kalsın vıkı· ' aıı m aza e 10 anya n. Akisler Ö;;le ye egı-· P rtid 'lmi h b b l b " Uiabil taarruz! . & m a e yenı ş ve ar aş ar aşlamaz Alm:ı.nya ev- Bunun üzerine Napoleon Avrupada lıyordu 

bı~· ara geçmıı • Amsterdam, 3 (A.A.) - İyi bir müteakiben Zonguldak ve Kozludaki vell tahtclbahirlcri ile ve sonra da "berri abluka yı ilan etti Berri Av- İngiltere. • .. .. ü bluk . 
~.-. kaynaktan haber verileli - · - d klan tes · bilh d · zl " · yı uçwıc a a teşebbil ~ ~e gore, ma en oca ve ısatı ve a. eru ere geceleri veya sabahın ala- rupayı İngiliz mallarına kapadı. sü olan 1914 harb' dek. Alman bl 
~ in~ Momanalar mınt&- So'?'etler~ ~zııo:duy~, Finlandiyayı sa amele meskenleri görülmüştür. ca karanlığında döktüğü torpillerle İngiliz mallannın girmesine mi.ni kası ve neticelen: ve~ . a, ~ 
\~·~Uslar ~~~=: b: :1!::~;,,~~!~t~~~S: h!:':!!ın:ı!::a::~u:::ı~: :ıtereyi abluka etmeğe teşebbüa o: kiçetlein Ho~da, . Portekiz, gibi yeti gelecek !azımızda ;!~~~ 

4'&1betmieJerdir (So 7 el .r# • • w. • • m e rH stıll etti. Rusya ve A- devam edecem 
• DU J1 aa.,_.ada). Birliguıı ziyaret e~, Almanya bu suretle dört gaye ta- vusturyayı müteaddid defalar lngiı. 8aif llE'lO 
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e Türkçeye çeviren: HÜSEYİN CAHİD YALÇIN f; 
birbirini ummadıkları ~ ; 

BlERDE SÜRPRiZLE 

Malzeme 
; Kari Marks Hakkındaki Fikrimi 

ve vasıta şaşırtmaçlarile = - 63 - ldan tetkik edilmeli, zaman müna-'dlım. Askeri "millileqtiriyordum,,; ~ 
~ B kt d d k' t k- "l I sib ise tatbik, değilse bertaraf o- Bu suretle umumi disiplini tak\'i- ı::3 

ı 
=:::: u no a a a sonra ı e amu . . . •= 

v çalışmaktadır ar ..,.ğ 0 d l . tıbaın nekadar lunmalı. Bu suretle, hiçbır nazarı-iyeye yn,.dım ettim. ~ mege - ?.aman uyu an ın .. .. . . . d ..... k A . ·1 ·ı f'k' k t 

Yen :; d - ld - . b t t · t' B ye olu hır nnzn.rıyc halın e ·~ e- ynı vesı e 1 e, ı ır ve amın - c.:.: 

~ g~:~ B:r;~nu :~.a:e~n~~~nıı·kuı~ 1 silemez. Çünkü her şey hayata 1 lerimc i~tirak eden birçok arkba- ~:: 
Polonya ordusunun seri inhidamını _ _ --: 1 t k b' . · 1 . ·t'h•, t . _ hizmet etmelidir. daşlar tamdım. Bunlar, sonra, e- e-,:; = naz arı ar ı ızım e ıs ı za e mı t . .. 1 "k" . 1 b b · h k ti EE 

tevlid eden başlıca amiller arasında, .... ;; 1 B .. b'l b'l b' . , _ ştc Gottfrıed Fcdcr ın ıu um- mm e era er yenı are ·e n e- § = yor ar. ugun, ı e ı e ıreı )a .. .. f . b 1 .. · • .. • u· -
Almanların zırhlı kıtalar, alçaktan E; 1 d -.1 1 be 1 .1 1 leri henuz pek ul et etmemış u- sas ~ nuvvesını Yucuae ge rmege r-= = ancı egı se er, vne mı e ser- _ . . ~ 
uçan tayyarelerin devamlı istimali - 3 . h b' ·k t 'k d lundubrum bu mevzu ıle esaslı bır başladılar, - mayenın ar ı en ço e.)vı e en . . _ . = 
nin ortaya koyduğu "sürpriz,, i işaret E; b' ~ .1 1 ki k 1 1 . surette ıştıgnl etmege benı se\·ket- DOKUZUNCU BAB -r:::; ;;;;; ır arnı oma a a mıynra;: şım· . """ 
lazımdır. Polonyalıların, tankların 1§1 di kavga bittikten sonra da sulhü tı. . Alman Amele Partisi 5 
hücumuna karQı koyınag-a yardım e· • = b' h h )' l. lbetm kt Tokrar tetkık ve tetebbua baş- B ir gu"n, amirlerimden zahi· ı= =- := ır ce ennem a ıne rm e en, . ? , 

decek ve '-'erdeki askerlere taarrU2 == · k 1 d - k d'l · d ·· .. lıyordum. Yahudı Karı Marksın ren sivtu;i \'asfı haiz olub .r = gen a ma ıgını en ı en e goru- . . . . t' .r 
eden tavvarcleri düşürecek kô.fi mik· ~ 1 hütün hayatının mesaısının nıye ı- "Alman Amele Partisi namı al-.r.r - yor ar. . . _ " ~ 
darda müdafaa kuvvetine malik ol §§ . . • . ııı ve muhtcvıyatını anlamaga mu- unda ~·akında bir içtima aktede- ii 

5 Beynelmılel malıyc alemıne \'e 0 " .; ~ 
hıadıkları aşikardı. ı · . .. d 1 ıvnffak oluyordum. nun serma-ıcek ,.e bu içtimada Gottfried Fe-

1 ıkraz sermayesıne karşı muca e e . . · 1 1 . 
Malzeme, sürprizi biribirinden ay• Al .11 t' . . t" 1•1. 'kt ye,, sı, şımdı tamamen an aşı ır der tarafından söz söylenecek bır 

man mı .e ının ıs u< n ı ''e ı · ı- · . 1 d k -
l'l iki sekil alabilir: Ya muharibler - =ı • .. . ~ . .. 1 hale geldı. Bu sos~ a cmo ra- cemiyetin malıiyeti ne oldmmnu a 
d .. a sadı hurrıyet ugurundnkı mucal e- . . . . . . a· k b' c. a 

en biri şimdiye kadar bir muhare- e .. . . sının mıllı ıktısa ıyata arşı ır bir anlamak emrini aldım. Bana e 
be El lede en muhım noktayı teşkıl et- .. . . . .. d ı l . . -

meydanında görünmei§ vasıta.lan 1 . . mucadelesı ıdi. Bu mur.a e e eı e bu içtimaa gitmeyi, cenıiyctın ne ı= 
. mışbr. l' b • ı · · k ıstimal eder ve buna karşı diğer taraf . . . ma ıye ve orsa a cmının gerçe - olduğunu anlamayı ve sonra bir 
tamamile müdafaadan aciz kalabiilr; e: Fakat, ameh msanlar demlen ten beynelmilel \'e yahudi olan ser- · d' •o lardı 

65 . 
1 

. . . 
1 

r 1 rapor vermeyı emre ı) r . il 
Veyahut ta, hasım herkesçe malfım a kımse erın ıtiraz arına ge mce, on- mayesinin tahakkümiıne zemin ha- o ır da ordunun siyasi partile-

& b ·ı b·ı· ",... s a h11Iunan vasıtaları kullanır. Fakat := lara şu ceva verı e ı ır: ~erma· zırhyacaktı. k o"~t d' -· merak pekfıla _ f . . . tah .1 .•. t' re arşı 00~ er ıgı 1 
bunları yeni ve müessir metodlara == ye aızının . ~ı. ~ttı.gı esar~ ~~ • • • 

1 
akıl erecek bir şeydi. llıtiliı.l aske-

:evfikan geniş mikyasta istimal e- . ~ ~ed ve cerhı,. fıkrının ıc:,a me\k~- Fakat başka bir bakımdan da, re siyasi faaliyet ibraz etmek hak- a 
ler. Yani kaMıı tarafın tnsavvur ve ı 1914 Mneslnin süı:,prizi olan tank .b~gün modem bır harb ;;; ıne konmasından tevcllud edcbı- bu dersler bende gayet mühim bir k e mişti Hele tecrübesiz ol- el 

•-; il h haline ge•-=~ttr - k k k 'k a· t' 1 mı v r . ~ İmid etmedig~i bir mebzuliyetle kul- · s a ı 0
&.LllJ • := lece or unç ı tısa ı ne ıce er nüfuz \'C tesir icra ettiler. d ~ an asker bu hakkı bol 

- .. be ·1 .. ·1 d. l . 1 ugu zam ' ı== 
lanır ki buna karşı da derhal ve ant !mütekabil taarruza iştirakleri ve ilerinin mücadele usullerinin terakki ~- m_unas_e .. tı e goste .. ı ene~ ışe e.:111 Bir gün. münalrnırnya iştirak et- bol kullanmıştı. Merkez ile Sosyal 1 
bit- mü~~fn~ tertib~tı almak güç olur. gördükleri hizmetler üzerine, ~rta~a v~ in_kişaflarını A~~an!'a ha~ırın.a ge- · k~ffeı:ıı 1t:1.uı~5u~ ~eylerdır. Çu~- mck istedim. Derstekilcrd~n biri demokrasi askerlerin sempatisi ih- a 

İlk surprız şeklı geçen harb sıra- çıkan neticeler karşısında denn bır tırmıyordu. Bu surprız netıcesınde, ku: e\•ve}a•. şııı:dıye kadar tatbık 1ynhudilere tarafdarlığa knlkt~. \'e tihilci fırkadan ayrılarak milli ha- ~ 
~ndn müteaddid kereler tahakkuk et- şaşkınlığa uğradılar. kayıdsız ve şartsız denizaltı harbi ;; cdılen_ ıktısadi reçeteler Ahı:'an uzun mülahazalarla onları muda· rekete ve milli yükselişe "doğru i5; 
tırilmiştir. Liege istihkii.mlarmı ça- Mütarekeden beri, erkanıharbiyele- şimdiye kadar kat'i bir muvaffakiyet = kavmı h~kkm~a pek. fena netice- fanya başladı. Bu beni aksini mü- döndüğünü esefle gördükleri za- ~ 
buk düşürmek için Almanlar, sulh rin konuşmalarında, çalışmalarında sizliğe uğramış görünmektedir. == ler \:ermışlerdır. Mıllı bak~ mcse- dnfaaya tahrik etti. Derse iştirak mandır ki askerden rey vermek ~ 
ıamanında, çok gizli olarak, kara ha- yeni bir \'asıta \'e malzeme sürpiri· Almanlar, yeniden bir malzeme ve -- lclerı k~rşısındn. alman va_zıyt!t da· !edenlerin biiyük ekseriyeti be~im hakkını almak ve her turlü siyasi !I 
rekatında o ?.amana kadar kullanıl- zinden oldukça bahsedilmiş idi. Fran vasıta sürpri7j yapabilirler mi? Bu ha eskı za1,1:1anlarda vuk.uf erba- noktai nazarımı kabul eylediler. faaliyetten kendisini menetmek ~ 
::nıyan "38,, ve "42,, santimetrelik sızlar ilk tesisleri nnındanberi, Al - imkansız değildir, fakat hadiselerin bı?ın ve muteh~ssıs~arın .ızhar ~~- Netice şu oldu ki, birokaç gün son- vesilesi bulunmuştu. ~ 
0üyük çaplı .topl~~ ima.ı etm~şler?i..lman ;ırhlı kıtalarının mev~udiyetin- akışı~a bakılacak olursa, Polonya 3 mış oldukları m~l~a_bıh fı~ır ve mu- ra o 7.aman Mi.inihte garnizon va- Bu mnvenrnyn müracaa.t eden- ~ 
Bunların cesım gullelerı Belçıka ıs-iden haberdar idiler. Bu serı harb va- harbınde, Almanların çabuk muvaf- taleaları, mesela ~ımendıfcrlcr te- zifesini ifa eclen alaylardan birine ler ister Merkez olsun istcı Marks- §§ 
lihkümlannın bütün noktalarını del- sıtalarının muhafaza kudretinin epey fakiyete erişmek maksadile ellerin - g sisi ~~~inde .. Ba,·yernlı doktorlar mürebbi zabit sıfatile girdim. çılık olsun,, bu gay~t a§ikar bir ~ 
di.lcr. Bunun neticesi olarak bütün ce zayıf olduğu biliniyor ve tanka deki en son harb yeniliklerini mey- ES! mcclısı~ın mutalealarını pek kuv-j Bu sırada, m:kerin inzibatı pek şeydi. Çünkü, siyasi bakımdan as- ~ 
~~ege istihknmlan, iki günden fazla karşı kullanılan topların mermileri- dana koydukları ihtimali <le kll\·vet- ~ Yetle bıze hatırlatıyorlar. Bu meş- ge\'şekti. Neferler şurası devrinin kerin müsavi hukukuna ihtilnlden ~ 
!itırrniyen bombardımanlardan sonra nin bu zırhı delebileceği de tahmin lidir. ~ hur ıı_ey~t~n o zamanki korkuları- tesirleri hala hissolunuyor~u .. An- sonra denildiği gibi. "vatandaş E.= 
l lim oldular. ediliyordu. Bununla beraebr, bu zırh- , .......... u .. n •. .._ .... , ....... n ... •~~0•0 =: nın hıçbırı sonra tahakkuk etme- cak pek ağır ağır \'C pek ıhtıyntlı haklan,, nın ibtaline teşebbiis e- 8 

, 1915 nisanında Flandres cebhesin-lıı vasıtaların, Polonyada görüldüğü Hayırlı hır leşekkul :: d~~ ~al,umdur: Yeni ''.buh:~ıı be~: d~vra~~nk surctileclir ki, Kurt dilmeseydi teşrinisani hükıimeti 1 
" Almanlar tarafından yapılan ilk veçhile kUtle halinde istimalleri bel- Memleketimizde henüz lfıyikile be- ::= gıı,, ın ) olculaı 1 baş donme~ıne ug 1 Eisner ın domuz ahmnda kullan- birkaç sene sonra. artık mcvcud o- e 
~ehirli gaz hiicumları. İtilaf ku\'vet-'ki tasavvur edilememişti. Bugün, bu nimsenmeıniş olan arı ve kilmcs hay- ramaclılar. Onları .. se~rr~enlcr .~e ması mutad ol~n U:bir. ile, . "se~- lamıyacaktı ve milli hicabı ve 9 
leıfoi herhangj bir müdafaa tertibab sahada da her türlü sürpriz tehlike- Yanlarının son zamanlarda zengin AY hastalanmadıln~. l: em tesısatı goz-

1
bestçe nza gost.erılmış,, ıtaatın haysiycl'3izliği idame edemiyecck- ı 

a~.rnamış bir vaziyette buldu. Fakat si geçmiştir. rupa memleketlerinde ziraat ve tica- -- den gizlemek içm tahta perde çek- yerine askeri diı:;iplin ve itaati tek- ti. Asker o zaman milleti kanını -
s~rpriz mahalli kaldı ve vahim ne- Bundan başka, alçaktan uçarak ze- ert sahasında ğösterdiği inkişaf gözö- ~ m~kten vazgeçildi:. Yal.n~~· .? sözd.e rar meriyet mevkiine koymak i!':i- emenlerden ve memleket içinde g 
tıceler doğurmadı. mindeki kuvvetlere hücum eden tay- nüne alınarak iklimi mutedil, arazisi -- mutehassı~larm gozlerı onunde b~- ne teşebbüa edilebilirdi. Bunun gi- İtilafa uşaklıkta bulunanlardan ~ 
. 1917 de, Britanya fabrikalarında yarelere İspanya dahili harbinde de geniş ve mümbit, her tarafı kümes = rer gözbagı kaldı, hem de ebcdı- bi, nskerin milli ve ''atanperver kurtarmak için en iyi yol iizerin- § 
•rnaı edilen ilk tankların yardımına tesadüf edilmişti. Fakat, bu usulün hayvanatının üretilmesine ve bakımı- § yen. bir surette hissetmeyi ve düşün- de bulunuyordu. Fakat "milli,, de- ~ 
dayanan Kambre'deki İngiliz taarru- Polonyadnki gibi umumi bir mahiyet na fevkalade müsaid olan memleketi- ~ Saniyen, şuras:ı kayde şayandır meyi kendiliğinden öğrenmesi la- nilen particilerin de teşrinisani :aı 
~un muvaffakiyeti, Almanların bu alması, şüphesiz, sulh zamanındaki mizde de bu küçük \'C mütc\'azı hay- __ ki: her fikir, hatta en iyiı;;i bile, zımdı. lcanilcrile birlikte şevk ve heyecan ~ 
Yeni h~rb vnsı~a!anna karşı ~o~a. · ı tahmin ve tasavvurları aşmış bulu - vanlann bol kazançlarından istifade :_-_ kendisini ha<~dizati~dc bi~ gay.e 1 Ben büyük bir memnuniyet ye 

1 
içinde rey vermeleri ve milli bir P91. 

C~k mudafan sılahlan olmadıgı ıçın na bilir. Bu noktadan da şimdilik bir edilmek üzere Ankarnda çalışan "Arı 1 zannederse hır tehlıke halıne gı- hararetle işe başladım. Filhakika, lyilkselme aletini tesirsiz bırakma-
l\irprize dayandı. sürpriz unsurları ortadan kalkmıştır. 1 

ve Kümes hayvanlan yetiştirme ce- ;;;;; rer. Çiinkü hakikatte o fikir bu şimdi bana daha kalabalık bir din- ğa yardım etmeleri keyfiyeti bu 51 
Yalnız, vaktinden ewel teşebbüs Buna mukabil Almanlar, bir ay- rniyeti,, memleketin muhtelif yerlerin ::::: gayeye erişmek için ancak bir va- leyiciler kütlesi önünde söz söyle- biçare masumların sırf mezhebe ~ 

!dilen bu hareket, büyük neticeler danbcri denizlerde, bir vasıta ve mal- de damızlık yumurta, tavuk istasyon · : sıtadır. Fakat benim nazarımda ve mek fırsatı çıkıyordu. öte-listinad eden telakkilerinin memle- =ı-
evlidine imkansız olan. küçük ve zeme sürprizine kurban gitmektedir- ları ve arılıklar tesisile bu yoldaki biitün hakiki nasyonal -. sosyalist- den beri his ve tahmin etmiş ol- keti nereye götürebileceğini bize 
~ar sahalara iıihisar etb. ler. Zira, aglebi ihtimal, İngiltere ve mesainin köylere kadar teşmili için ler nazarında yalnız hır mezheb duğum şey bugün tahakkuk edi- gösterir. Gerçekten fikri bir ihti-
" Malzeme ve vasıta sürprizinin di- Fransadaki denizaltı tarassud ve faaliyete geçtiği memnuniyetle öğ - =:a vardır: Ifa\'im \'e vatan. yordu: Ben söz söylemesini bili- yarhkla musab bulunan bu burju-
~r §ekli çok daha mühim akislerde dinleyici aletlerin ve deniz tayyare· renilmiştir. == Bizim miicadclemizin mevzuu ır- yordum. Sesim küçük bir salonda vazi ordunun tekrar eski haline §1 

lunabil!r. ..._ ____ ---- _.. _.. --._.. - Her ailenin hatta genç kızların kımızın ve ka\·mimizin hayat ve her taraftan iyice işidilebilecek döneceğine yani Alman şecaatinin ~ 
1914 ağustos ve eylülünde, Büyük B E R L .

1 
T Z zevkle ve muvaffakiyetle yapabile - ~ inkişafını temin etmektir; çocuk- surette kafi derecede iyileşmişti. bir sedi olacağına gayet ciddi su- il 

~atbin ilk haftalarında, İtilaf dev- ceği bu karlı işler, zengin ve ileri :::: !arını beslemek ve kanın temizli- Hiçbir vazife beni bundan ziya- rette kanidi. Halbuki Merkez ile 9 
etleri bu neviden bir sürprizle kar- memleketlerde belli başlı bir servet ~ ğini, vatanın hüı riyet ve istiklali- de bahtiyar edemezdi. Çünkü ter· Marksçılığın mevzuu onlardan o !3 

l~laşnıı§lardı. Filhakika, ağır makine- .294 latlkiAI caddesi ve kazanç vasıtası haline getirilmiş- ~ ni muhafaza eylemektir. Bu da his edilmeden evv~ı. kalbimde da· tehlikeli nasyonalizm dişini sök- 1 
ıı tüfeklerin kudreti ve bilhassa, pi- Ak L • K tir. En yakin komşumuz Bulgarista- ~ kavmimizin kiiinatın Haliki tara- ima okadar büyük bir mevki tut· mekti. Bu diş sökiilürse bir ordu ~ 
~ade hücumuna karşı cepheden Ve şa m 1 san urla rt nın bile vagonlarla ihraç ettiği bal - = fından kendisine tahsis edilen kud- muş olan müessesede; orduda, fay-, bir zabıta kU\'Veti olarak knlabi- ~ 
fandan ateş eden makinelilerin tesir dan elde ettikleri kazanç mühim bir ~ si vazifeyi ifa hususunda olgun dalı hizmetler ifa edebilirdim. !lirdi; fakat artık düşman karşı- E! 
'e nüfuzu, Fransızları şaşırtmıştı. Fransızca • ingi- yekun tutmaktadır. __ hale gelmesi içindir. Muvaffnkiyetten de bahsedebi- sında harbedebilmek kabiliyetini ~ 
. biğer taraftan, tankların müessir lizce _ Almanca Memleketimiz için de feyizli Yeme- :::o:. Her düşünce ve her fikir, her lirim: Tedrisatını esnasında, yüz- haiz bir asker olamazdı. Bu haki- ~ 

~ır silah olabileceklerine evvela pek sud neticeler verece&"ini umduğumuz ~ tedris ve her ilim bu gayeye hiz- lerce arkadaşı kavimlerine, vatan- kat muahharnn kafi derecede sa- ~ 
tıanmıyan Almanlar da, bu yeni harb Haftada 3 ders ayda 4 llra bu mesai ve teşebbiisle bütiin vatan - met etmelidir. Herşey bu bakım- lnrına h~de etmeğe muvaffak ol- bit olmuştur. ( ])r·rnmı \Rr) , 

\r<taıtaıannın 18 temmuz 1918 deki 
1 daşlann alakadar olmasını dileriz. 

1 ~mıınıınoıınııııunınınııommnııuııııııııımın11mııumııııııınmııınımo111Illıınoııııııııııınııınıınınınıııınnııunınınıınııııuııınımıonıınııııııoıııınııııııınıııımnııımıın~ınmmnıı 

le·- Buna; Makarnacı Hüseyin peh
l\'an derler ... Çaprazından, kurt ka

hnından sakınmalı .. 
t - Buna, Aliço derler ... Her tara -
tı:ıdan korkmalı .. 
~ lııt~yar cazgır; Aliçoyu daha baş
ı· türlü met.etmişti. Nihayet iki peh-
1"'an meydana yUrlidü. 

.. lki pehlivan da başpehlivanlık peş
·~..,· 

. 1 Yapıyorlardı. Çırpınmalar çok 
~ldi. Her ikisi de iyi peşrev yapı-
orıaraı. 

tı~Uç defa el ense bağlayıp helalela§
~ la.n sonı·n; güreş başladı. Tarafeyn 
bi .hıç acele yoktu. Her iki taraf ta 
dıl'ıbirlerine sükunetle yakln.şmı§lar
ôtlt liatta,; bu, suretle hareketleri beş 
~~ dakika sUrmUştU. Bunun sebeb-
1.l. ; "ardı. Her iki pehlivnn daha ilk 
le/ .0Iarnk tutuetukları için biribir-
~~!n kuvvclini deniyorlardı. 

lı: lire,'.>, hcş altı dakika denenıeler
A • g <:ti. lltmcı dakikadan soma; 
-'llc c:ı 

• Uı; har..mından ayrılarak cır -

pındığı ve hasmının üzerine gelirken 
de bir nArası i~itildi. 

- Haydi Makarnacı be!. 
Aliçonun bu çırpınması ve narası 

manalar ta§ıyordu. Yani, artık dene
meler bitti. Senin ne olduğunu anla -
dım; haydi bakalım, diyordu. 
Makarnacı da hasmını boş bırak

madı. O da derhal çırpınarak nara
sını attı . 
Makarnacı ile Aliçonun güreşi cid

den harika idi. Seyirciler bu iki dev 
cüsse adamın azılı ve gaddarcasına 
çarpı§malannı heyecanla seyrediyor
du. 

Denebilirdi ki, Kırkpınar tarihinde 
belki, o gUne kadar bu derece çetin 
musaraa olmamıştı. Yeni meydana 
çıkan Aliço, yalnız Kırkpınar başpelı 
livanlık müsabakalarının değil, bü -
tün İmparatorluğun gtireş sahasın -
daki mukadderatını altüst edeceğe 
benziyordu. 

Aliçonun, Makarnacı ile güreei, 

r.~r, 26 SENE BAŞ PEHLİYANLIKEDEN MEJHUR. 
~, . KEL ALiÇONUN GüREŞLERi 
No: 30 YAZAN: M. Sami KARAYEL 

Yok~a. sağ güreşen bir hasma, sağ pehlivanlar nadirdir. Hatta; o derece 
güre.~le, sol güreşen bir hasma sol nadirdir ki, yüz senelik bir pehlivon· 
güreşle tabiye tutulmazsa hiç netice lık devresini tetkik etmiş bulunsak 
alınamaz ve hem de böyle bir hare- ancak gelip geçmiş pehlivanların i
kette bulunana pehlivan denemez. çinde bir, veyahud iki tane bulabilir-

Pehlivnnın ilk şartı, tanımadığı bir siniz. 
hasmın güreşini ilk deneme ellerinde Yani hemsag·dan ve h d l· 

k tl .. - • em e so 
tartma ve ne sure .. c gure~ tu:t~gu- dan yazı yazan, çekiç vurnn, iş i!']li· 

Türk spor tarihinde yeni bir l ğuşurdu. Ekseri pehlivanlar gibi ya, nu sezmek ve ona gore tab~yesını va- yen adamlar gibi sağlı sollu pehlivan 
devir açıyordu. Bu hareketi Türk se- sağ tarafla veyahud sol tarafla gü- zedcrek hasmına ters gelebılecek boş- olmak nadirdir. 
yircisi anlamıştı. reşmezdi. luklara hticum eylemektir. 1 . . 

·ık - Al' b"t" b . l'kl d Arnavutoğlu gıbı altmış altı ~ka· Makarnacı Hüseyin pehlivanın ı Pehlivanlıkta sag ve sol güre§mck ıço; u un u ınce ı ere yara ı- . . .. 
· 1 't'b ·ı ak f b' hl' dı Iık bır başpehlıvanın, ortnlıi:'l sılıp si1 olarak Aliçomın karşısına düşüşü bır mühim bir meseledir. Her pehlivan ışı ı ı arı e v ı ır pe ıvan . .. . -ıı ll gü . 

S Al. k d d - . purmesı sag ve so u re§ınesınden 
talih eseri idi. O devrin en namdar karşısındaki hasmın ne şekilde gü· onra, ıço yu arı a yaz ıgım gı- .1 • li rd 

b. h f . k ı erı ge yo u. 
pehlivanı olnn Makarnacı, ya söne- reş tuttuğunu bilmelidir ve ona göre ı er tara tan aynı uvvet ve ma-
cek veyahud parlaklığını muhafaza güreş uydurmalıdır. baretle güreş tutan bir adamdı. Ç~nkü; sağlı ~e sollu güreş yapan 
edecekti. Pehlivanlık sanatinde denemeler Mesela; Makarnacı, yalnız sağdan pehlıvanlara, gureş uydurmak güç-

Güreşin ilk deYirleri denemelerle mühimdir. Hasmın sağ mı, sol mu güreşen bir pehlivandı. Bütün güreş- tür. Böyle pehlivanlar, hasımlarına 
geçti. İki pehlivan da biribirlcrini tar güreştiğini farketmiyen bir pehlivan, lerini gerek ayakta, gerek altta sağ- dnima ters gelirler. 
tıyordu. Aliçonun en büyük meziyet- pehlivan değildir. dan boğuşarak yapardı. İşte; Allço, daha ilk elde ve beş on 
Icrinden biri de sağlı sollu gürc~mcsi Binaenaleyh, güreş tabiycsinin baş Bazı pehlivanlar da solak yazan dakika ıçinde Makarnacının yalnuı 
idi. lıca alameti farikas1 hasmın ne şe- adamlar gibidir. Bunlar da soldan sağdan gür~ bir pehli,,an olduğu. 

Yani, Aliço; hasmlle hem sağ ve kilde güreştiğini görmek ve ona göre güreşirler.. Fakat, Aliço gibi, hem nu sezmişti. 
hem de sol tarafile ayni ayarda ~ tab~e kurm&kqr. sa~dan ve hem de eoldan güreşen {Devamı var] 
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[ S p O R ITahsinUzer 
..._~ __ ......._ ___________ ___._Vefat Etti 
Kuleli Askeri Lisesi Halkevi Ve l29f -~~ııı.:~D 

Voleybol Turnuvası merhum, MWkiye mektebinde tahsil-

F tb 1 Ş • ld de iken hür fikir ve ihtilalci hareket-U o ampıyonu o u !erinden dolayı Abdülhamid idaresi -
Oa lalaaaray - MUhendla Din takibatına maruz kalarak yedi 

Daru,, atak• EyUb arkadaşile birlikte Beşiktaş ve Yıldız 

Deniz Lisesi ikinci Oldu Halkevlnl yendi bodnıml&nnda günlerce işkence çek-
üç haftadanberi muntazaman ya- tikten sonra Seli.Dik villyetinin Bur

pılmakta olan Beyoğlu Halkevi vo - sıçan nahiyesi müdürlüğüne tayin e
leybol turnuvasına dün de devam e- dilmiş ve bir komiser refakatinde na
dilmiş salonu dolduran voleybol me- biye merkezine k:ıdar sevk ve teb'id 
raklılarının ali.ka ve heyecanla takib edil.mi§tir. 

.... , ... 
Finlandiya Son Bir Sulh 

Teşebbüsü Y apb 
Mareşal Vorofilof 20 Fırka Aske~ 
Ve 1500 Tayyarenin Taha,fild 
Etmiş Olduğu Finlandiya Hudu

duna Hareket Etti 

ettiği karşılaşmalarda §U neticeler Bu kıymetli idarecimizin idarecilik (Ba.,tarafı S üncü sayfamıroa) ! Le Jour gazetesinde, Leon Bailly, 
alınmıştır: hayatı burada başlar. Rumelinin mü- bulunmuştur. Stalin, cevab vermek - Hitlerin şiddet usullerini hatırlatbk . 

İtalyan lisesi - Kal'eyi 1115 - O,, teaddid nahiyelerinde dört sene mü- ten imtina etmiştir. Bu vaziyet, Ber- tan sonra, bin yıllık medeniyet saye-
1115 • 4,, • dürlük yaptıktan sonra Razlık, Gö- lin hükumeti için yeni bir hayal in- sinde kurulmuş olan Avrupa, günün 

Mecidiyeköyü - Mühendis G grupu- keli, Florina ve diğer bazı Sclinik kisan olmuştur. Hitlerin mesai arka- birinde Almanların tahammülfersa 
nu "16 - 14,, 15 - 9,, sayı ile yen- kazalarında yedi sene kaymakamlık- daşları arasında §iddetli kavgalar ce- hakimiyetine, yahud garba doğru 
miş, Çelikkol B grupu gelmiyen Ro- tan sonra Dırama mutasarrıflığına reyan etmiştir. Uysal bir adam sayı- savlet eden Sovyetlerle temasa bo -
bert koleji hükmen mağlub etmiştir. ve oradan da sırasilc Beyoğlu muta- lan General von Brauchitsch bile, bu yun eğmek mecburiyetinde kalacak
Darüşşafaka • Eyüp Halkevini sarrıflığı, Bursa vali vekaleti, Van, defa, von Ribbentrop'un siyasetini sa, hayatın yaşamağa değmez bir şey 

"3 _ 15,, 14 - 16,, Mühendis mektebi - Erzurum, Suriye, İzmir valiliklerinde Bitlerin huzurunda tenkid etmiştir. olacağını söylemektedir. 
Galatasaray klübünü "2 - 15,, "2 - mümtaz hizmetler gördükten sonra Fakat, a~_Jrn~ mah~ilde, Sovyetlerin Le Petit Jounıal muharriri diyor 
15,, yenmiştir. son Mebusan Meclisine İzmir mebusu garbe dogru mmelerınden daha fena- ki : 

Galatasara~ birinci ~mı da mü- sıfatile iştirak etmiştir. lstanbulun sına intizar. edilm~ktedir. Buna Al - "Finlandiyaya vaki olan taarruzun 
hendis birincı tak~mı. 10 • 15,, 15 - düşman tarafından vaki işgalini pro- manların~ Finlandiyalılara Rus ~. • altında her halde başka maksadlar 

Şampiyon Kuleli takımı 7,, "15 - 9,, yenmıştır. testo eden diğer vatanperver şahsi- yundunıgu~dan. ~urt~lmalan ıçın gizlidir. Stalin şimali ki hudud .. 

M k K 
t1 1 b. rk yardım ettiklen gunlerm hatırası da . , . şar 

l{uJeli, Maltepe, Bursa, Deniz Harb İkinci devrede topu hiç bekletm~- ınta a upası ye ere ı~ ı te Maltaya. ~ef~ol~n • inzimam eylemekedir. lannı bır kere emnıyet altına aldık· 
Okul ve Liseleri arasında üç hafta- den seri hücumlar yapan Kuleli Bur- muş:'? r /dan kaçarak Bınncı 'Mıllet Al bah . . d d' dah tan sonra, acaba Avrupa cenubu şar-
~beri .. yapılmakta olan Askeri Li- sa kalecisinin ve müdafilerinin.feda- Maçlarına Başlandı !~:~s :r lzmir mebusu olarak dahil fazla~ı~ Ami~e:a:er e;o:.:ması~ ~~·bir hare~ete teşebbüs edecek 

0 
ler Mufettişlik kupası ve §ampiyo- kar oyunu, yerinde müdahalelerinden . . . . . .. . ~ .: • .. . . • . nın elinden giden şimal denizinden mıdır· Bu far~ıye daha sonra ta ~ 
ası futbol maçları dünkü karşılaş - sayı adedini ziyadele§tiremeden oyun lkıncı lıg hanemde kalan klupleı . Üçuncu Umu~ı Mufet~ışlıge tayı - sonra, Balbk denizinin de bolşevik- hakkuk edecektır.,, 

lllalarla neticelenmiştir. 1- o Kuleli lehine neticelendi. arastndan.şf, ELA~~NNE~ÖIN~U r~ne kadar meclıste İzmır, Ardahan, leşerek Alman donanmasına kapan _ Ocuvre gazetesinde Madam Ta -
.. 2000 den ziyade bir seyirci kalaba- Her sahada çok iyi hazırlanmış o- arasında yapılmak uzere bölge taıa- Erzurum mcbusluklarında bulunmuş·ımasından korkmaktadır. Alman hü- bouis, Finlandiya ile Rusya arasında-

hgı önünde ve çok müsaid bir hava- lan Kuleli takımı atletizm ve volcy- fından tertib edilen kupa maçlarına tur. kumeti ordu donanma ve halkın bu ki hudud tashihlerinden sonra Mos-
d~ Yapılan dünkli karşılaşmalar bü- bolde olduğu gibi futbolde de Askeri dün Bakırköy sahasında başlanmış - Bütün hayatı memleket \'e milleti- Finlandiya i~indc kendisine muhalif kovanın taarruzunu Orta Avrupaya 
Vük alaka ve heyecanla takib edilmiş Liseler şampiyonu oldu. tır. . . ne faydalı hizmetler ifa etmek aşkilc olduğunu hissetmekte ve bu kanaat doğru yürütmek emeline düşeceğini 
~e şu neticeler elde edilmiştir: Maltepe ı _ Deniz Jlnrb Okulu Ye Esasen bir spor ~uh~~ olan Bakır- dolu geçen merhumun insani hisleri onu çok düşündürmektedir. kaydetmekte ve Finlandiya muhasa-

Kuleli ı _ llursa. o Lisesi 0 köyünde yapılan dunku ~a~l~a- de çok yüksek ve mülckamildi. 1 . . . . matı bittikten sonra, istihdaf edilir 
Şanıpiyonanın birincisini tayin e - . . . . .. .. .. Jar çok güzel olmuş ve bUyuk alaka . .. .. . •~ız GazeteleJ'UWI Tahmınleri gibi görünen milletin Rumanya oldu-

ılecek 1 Ş . T 'd Şampıyonanın ıkıncı, uçuncu ve 1.1 takib edilmiı: şu neticeler elde Cenazesı salı gunu cvınden kaldırı- Parıs, 3 (A.A.) _ Havas ajansı - _ 1 ekted' 
o an ve azı czcanın ı are - d" dil .. .. .. ta . ed k e '!J'• l ak T ik' .. d kı b . gunu soy em ır. 

ainde yapılan Kuleli _ Bursa karşılaş-! or nc~unu yın ece ~lan. Mal- edilmiştir. . ar namazı eşv • ıye camım e - ildıriyor: Bu muharrir di or ki. 
ınasına takımlar şu kadrolarla çıktı· tepe, Denız Harb Okulu ve Lısesı kar- Alemdar 5 - Amarntköy S lındıktan sonra Asn mezarlıkta gö - Bu sabahki Paris gazetelerinin tef- ' Y . 
lar: lşılaşmasına da takımlar şu kadrolar- Günün ilk maçını Alemdar ile Ar- mi.ilccektir. l\forhumun ailesine ve sirleri: . '>:'oskovanın Ruma_nyaya ılhakını 

17 la çıktılar· 1 Old k ··t d tl d . . ti . . . F. 1 . . . r..- hıçbır zaman tanımadıgı Besarabyayı 
~uleli· Rahmi_ Nadi Hayri_ "Na- · navutköy yaptı ar. u ·ça mu eva - os arına enn ta:uye erımızı su - m andıyanın ıstıl<U>ı, günün en ha . . . . 'h . 1. rd R 

bid · ' Malte . ş k' H"' dd' 1~A . . . d ti' 1 A . . gerı ıstemesı ı tıma ı va ır. usya-,, Yaşar Abdi Fikret Şefik_ Hü- pc. ev ı- usame ın, \.am- zırı geçen ılk dakıkalardan sonra a- narız. rare ı ıaclısesı olmakta devam celi. . . . 
An~ ' ' ' • raı1 13·· ·l ı t Al d E · . • .. ı·· 1 b' · . nın Rum an ya ıstıkamctınde yapaca· -.ouıeddin, Şükrü, Naim, Bürhan, Ca- - uı ınn, zze • 1me 'mın - ha ıyı oynıyan Aı navudkoy u er ın yor. Zırn, garb ccblıcsindcki harekftt, • . . . . A . 
hid. Sabahaddin, Muammer, Kemal, Hal- penaltıdan olmak üzere yaptıkları 3 le 8!l ~ sadece ufak taarruzlardan ibaret bu- gı :azyıkın. hır Alm~n sıyası '': iktı-

b dan J{ • hl · S f f N h d sadı şantaJından muzaheret gormcsl .oursa takımı. Remzi _ Tahir Feh- • enan. sayıya karşı dcvreyı 2 - 3 le crıne a et ezJ• 1• e lunmakta ve tanruzlar Fransızlar ta- Al b . c::: 
tni "L"r • ' D · H b Ok 1 L' . .. b' · d'l f d b 1 , ve manyanın, u ıştc, ..,ovyetlera - .ı:ıayri, Seyfi, Raif _ I\:Rzıın, Sa- enız ar u u ve ısesı: Ruş-J ıtır ı er. ra ın an, ı np usanmadan püskür - k . t kl , d kr d h 
d'<Jdin Melih Orhan Necdet. tü - Mehdi, İbrahim - Mahmud, Ra - İkinci devrede 2 sayı daha yapa- D • V f E tülmekteclir. Fa.kat, Finlandiya ta.ar- azkçot tıs e . ~h)t~r 1ı~dcı şe 

1
.n e e • 

O ' 1 
' ' Tu · · 5 k d 1 h •k' u• n e at ttı• b'. .. .. . ' re e e mesı l ıma ı e endışe mev• Yuna süratle inkişaf eden Kuleli sım, rhan • Vcdad, Arıf, Nurı, Ec- rak oyunu 2 - amn ı ar er ı ı ruzu, utun dunyada şımalden cenu- t k"l .1 k . ' 

hüc ı d 1~ ld 1 t k d ··k ·d·l b k b zuu eş ı CJ eme tedır.,, Uıniıe başlandı. Vticudleri iyi in - I ve , "J.0. un. a ım a enerJı ı ı er. T" k 1 • k' .. dl a, şar tan gar e kadar, tam mana- . . 
kışaf • llal ·ı 3 Ru ı·ı . 2 ur romancı ıgının es ı usta a- ·ı . b. . MacarJstanı.la Alusler 

etmiş I\:ulelili!er!e enerjik biri Oyuna Şazi Tezcanın idaresinde ıcıoı,, u - me ı usar T • • sı c umumı ır ısyan uyandırmıştır. 
~ırn olan Bursalıların canla başla Denizlilerin hücumile başlandı. ms _ _ Gü~ün ikinci ~arşılaşması Halıcı- ~~~an Sa:.fet ~ezıbı uzun !"lardan- Luciyen Bourgues, mevzuu manevi Bud~IJ(!şte, .3 ~.~:A.) - Muhtelit 
~•Yarak seyircilere heyecanlı ve mi Maltepe hakimiyeti altında geçen oglu ıle Rur hısar arasında yapıl- .. teda~ ı edılmekte oldugu Bakır- bakımdan ele alarak, Avrupayı, hele te~ay~llerde.kı butun Macar gazete-
lUZeı bir maç seyrettiriyorlardı. ı oyuııun 12 nci dakikasında Kemal dı. Daha kombine oynıyan Halıcıoğ- koy ~bı ~~talıklar ~astnhanesin- Amerikayı hiç tanımıyan Stalinin, ler~, Fınlandiyaytı karşı yapmış ol -
. l>aha ziyade Kulelililerin lehine in·' Maltepenin ve oyunun yegane sayısı- lu birinci devreyi ı - 2 lehine bitirdi. de <lun fanı dunyaya gozlerıni yum- Kızılordunun yaptığı bir tecavüz kar- dugu taarruzdan dol~yı Rusyaya 
ıt~f eden oyunu 16 ncı dakikasında nı yaptı. Devre mütevazin bir oyunla 1 İkinci devrede iki taraf da birer muştur. şısında medeni dünyayı ayaklandıran karşı açıkça hasmane lısan kullan 
~fıkin ortasını BUrhan güzel bir 1 - O Maltepe lehine bitti. sayı yaptı ve oyun bu suretle 3 - 2 En meşhur eserine nisbetle "Za- infial dalgasını hesaba katmamış ol- maktadırlar. 
~la ~ursa ağları~n takb. Devre İkinci devre de ayni şekilde ve sayı Halıcıoğlu lel:ine neticelendi. vallı Nccde~ ... ~uharriri diye Atanılan d~ğ~nu yazmakta ve şöyle demekte_ --- ·----
ltiı 1 şekılde hararetlı ve heyecanlı şe- yapılmadan geçti. Maltepe maçı 1 _ 0 940 At,et~zm f aallyet Saffet Nezıhınm asıl adı Lutfi ol- dır · BlelkfeHen llUftO 

de geçerek ı -O Kuleli lehine bitti. kazanarak sahadan ayrıldı. pr ogranu tesblt e dlldl makla beraber merhum yazılarında _"Sovyetler, senclc~ce ~e seuele~ce Beşiktaşta Kılıçalide oturan 12 ya-
111 11 • • 

111 
Diin Atletizm Federasyonu başka - kullandığı müstear ismile şöhret bul- ugraşa~~k. elde .. cttı~ıe.rı terakkıye şında Adnan bisikletle Yıldızda ge • 

1 
nı doktor Adnan Hün, Federasyon muştu. teşne h~kume: şohretını, ~ saat zar- zerken düşmüş, yaralanmış, teda'i 

kı.ncı· Ku·· me Maçları mütehassısı Naili Moran, Atletizm Merhum lstanbulda doğmuş, Gala- fında, bırdenbıre kaybettiler.,, altına alınmıştır. 
Teknik Heyeti azalarından Bürban tasaray lisesinde okumuştur. 1908 ====~================================================== 

8 Grubu Maçlarını Başta Bitiren 
Beylt!rbeylilerin itirazları 

Felek, Adil Giray, Semih Türkdoğan yılındaki Meşrutiyet inkılabından ön- M. M. Vekaleti Hava Müsteşarlıgı"' ndan: 
toplanarak bütün Türkiyeye şamil 0 - ce gazete ve mecmualarda edebi at 
laca~ 94~ yılı .atletizm proğramını aid makaleler, romanlar ve "Za~al~ 
tcs.bıt etmışlerdır. Necdet ve "Hanım Mekt bl "b' ~ d... . .. u arı,, gı ı 

.. vsıcn ıgımı~ nazaran bu sene kitab şeklinde basılan ve çok rağbet 
bölgel~rde atl~tızm bayramlarına e - gören eserler yazmıştır. 
hemmıyet venlecek, bayramlarda en M . 

. zyi derece alan atletler 1 nbul Atle- eşrutıyetten sonra da muhtelif 
tizm şampiyonasına davc~ edilecek, g.aze_tel~rde ve bilhassa "Aylık Re -
bütün bölgelerde Gül kupası maçları j sımlı Kıtab,, mecmuasında makaleler 
yapılacak, iki ny kadar devam etmek ve o zamanki Mebusan Meclisine aid 
üzere bir Balkan oyunları hazırlık "İzah ve İstizah,, isimli mizahi bir pi
kampı kurulacak, yine Balkan oyun- yesi neşretmiştir. 
!arına hazırlık olmak üzere dahilde Bir aralık ticaret hayatına atılan 
asgari 3 beynelmilel karşılaşma ya- Saffet Nezihi Bedestende mücevher
pılacak, ~ehirler .arası temaslarına ciliğe başlamış, epeyce para kazanmış 
da ehemmıyet venlecektir. Bütün at- iken sonraları servetini de, tiıhhatini 
Jetlere kol_aylık olmak üzere bir tescil de kaybederek Bakırköy Akıl Hnsta
muam~lesı de k~87laştınlmıştır. Mu- hkları hastahanesine girmiş ve yıl -
vaffakiyetler dılerız. 

B 
larca orada münzevi bir mariz hayat 

•flklaf kurslarının ikin- geçirmiş ve unutulmuştu. 
cl•I muvatfaklyetle . . . . 

n atlcelendl Dcnılebılır kı Saffet Nezihi daha 

Beşikta§ klübünün tertib ettiği se- h~~a~ gözlerini yummadan evvel öl
ri kroslann ikincisi diln yapılmıştır. muştu. 

21 atletin iştiraki!e Akaretlerden Merhuma mağfiret dileriz. 
a.,terbe1' takımı Maçka, Gazhaneye gidip gelme 3000 ~---

oı!Jti. trup halinde devam edilmekte sene 6 klUp arasında tertib edilen metre. Uzerinde icra edilen yanş baş- t 9 40 OllmplyaUarı 
'~ ikbı tan nıhayete kad b" "k ·· d l ci kiline maçlarının B gnıpu turnuvada oynamak üzere Beykoz 1 . d . ar ~yu ~uca e e Yaptlamıyacak 
~~ alannın neticelendiği ve klübü tarafından izin alının fak çın e geçmış, §U teknık neticeler el- . 
tı:~~Yinin a tığı ma laman bi . . . v 1§, at de edilmiştir: Brüksel, 3 (A.A.) - Olimpiyat o-
~ita "-~ y p . ç - o maça aıd olan ızın kAgıdı da kay- 1-Artan, 2- Remz· 3 N 'b 4 yunları beynelmilel komitesi r .. 

.. 1 - .Hava sınıfında tayyare ve yer telsizlerinde istihdam edilmeli 
uzere t~sız ~uhabereci ve makinistile meydan tenvir ışıldaklannda istih
dam edılmek üzere elelı:trikçi alınacaktır . 

_ 2 - T~lsizciler kara ve deniz ordusunda muhabere onba§ı ve çavuş
lugu veya pıynsada radyo tamirciliği yapmış olacaktır. 

3 - Elektrikçi~erin. ~amo işl:tmiş ve akimlatör doldurmu§ ve bun-, 
!arın bakım ve. tamırlerını başarabılmiş olmaları 13.zımdır. Sanat mektebi 
mezunları ve bılhassa deniz ticaret mektebi çarkçıları tercih olunur. 

4 - İstekliler arasında Ankara ve fstanbulda müsabaka imtih 
yap~lacak~r ... ~u im~ihanda sorulacak sualler Yüksek Mühendis binb: 
Refık Üstun. un pratik elcktrilcve radyo kitablannda yazılı olan bahisler
den ve bu kıtablann derece ve ayarından tesbit edilecektir. 

5 - Müsabakada kazananlar ayrıca Eskişehirde de bir kursa tab" 
tutulacaklar ve kendilerine kullanacakları cihaz ve aletler ögr~ etil kti 

1 

Tal ·1 d · ece r. 
ısı creccsı orta mekteb ve muadilidir. 

6 - İsteklilerin istidalarile birlikte gönderecekleri vesikalar şun • 
]ardır: 

A) Tahsil derecesini gösterir mekteb diploması tasdikli sureti 
B) Nüfus cüzdanı ve askerlik terhis vesikaları tasdikli sureti 
C) Şimdiye kadar çalışmış olduğu yerlere aid vesaik ve bo~ervia 

suretleri. 

7 - Yaş haddi azami 35 §İ geçmemelidir. 
8 -:-- . İstida ve vesikalar açık adreslerile birlikte nihayet 15 J. kinuA 

939 tanhine kad~ Ank~rad~ ~· M. V. Hava Müsteşarlığına gönderilmiı 
ol~~aktı~. ~u vesa:k .~tkik edi~dikten .~onra kimlerin imtihana iştirak ede
cegı ve ımtihan gunu adreslerın~ teblıg edilecektir. Kabul edileceği belli 
olmadan beyhude masrafı mucıb olmamak için bu vesaikin noterlikte 
musaddak olmasına şimdilik lüzum yoktur. Bu vesaikln bulunulan .

0 

askerlik şubesince tasdiki klfidir. yenıı 
İmtihan sonunda kabul edilenler vesikalannı lilzu:n görülecek tekil· 

de ikmal edeceklerdir. ~ ~kbeerer kbede~eyıli 1h9 ~ulvanledi~ dırbolduğundan bugUn bulunamamakta- Mahmud, 5 - Nuri, ~· - Se~i~ : T;. Kont de Baillelatam, 1940 oli.mpi;: 
~ lı\._ •. - a resı, g anc . d . 8 yunI ı · · · 
~~4.)Upıe de Oyn&nmam.Ii bir maçı Salı gUnU t lan k li h . on, - Yaşar, 9 -Abdullah, 10 - Ali, o arının yapı mıyacagını ılan et- 9 - Kabul edileceklerin alacakları ücret tahsil ve barem dereceleri· 
'-~' 'r7 op aca g eyeti bu 11 _ Celll mektedlr n ·· 60 108 li dır 
~İılct .n.urtulu§un da 17 sayı ile mesele hakkında karar verecektir Atletiz .. bUUin ~~~~·~~~~~~~~~~~~e~g~o~re~~;;;;§~§r~a~~· =:=::::::::=:::::::=::=:===~"~97g9~2~,,~·~·608~2~,~· = ~ "~yette bitirdiğini yazmışbk K U . mm branşlannda ses- r -. 
~lerbeyliler Kurtuluşluların mü~ ~ag mrUk .' : • siz sadasız, milte~azı b~~ şekilde çalı- • 
~11 alnıadan Tanaş isminde bir as- .. avulpaşa •. t şan ve muvaffakıyet gosteren Beşik-

~aı·ında 
0 

ttıkl . d- Dun Şeref stadında A?J.Keri Liseler taşlılara yeni sene için de muvaffa-
~.._ eQerek .. yna a~ını 1 eamplyonasından sonra ikinci kiline kiyet dileriz. 
'-1ı:~e1t I\ _ _ ınaçı hükmen ı.e~enne çe- A grupu maçlarına da devam edilmiş- ·~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'~!!!!!!~ ........ .-.. 
L~ ~re Mıntal aya ıtırazda bu- tir. . . . 

lar, itirazları da tetkike baş- K .. .. kincı devresı oldukça. mütevazin geç-
~... . aragunırukle Y. Davutpa§a ara- miş, oyun tarafeynin yaptığı birer 
~ildi~· . .. sında ve ilk devresi 3- O Davutpaşa sayıdan sonra 4_1 Karagilmrük Je.. 

ınnuze &"ore Tanaaa geçen aleyhine ieçen bu karitlaııınanuı i .. hine ııeticeleıımittirı... 

'• 



1 RADYO PROGRAMI 
/ 4/12/1939 P AZARTESt 

12.30 Program ve memelket saat 
~n, 12.35 Ajans ve meteoroloji ha

berleri, 12.50 Türk müziği "Pl.,, 13.30 
U •. 00 Müzik "Hafif müzik - Pi.,, . 

18.00 Program, 18'05 Memleket sa
at ayan, ajans ve meteoroloji haber
leri, 18.2ı"; Müzik "Radyo caz orkes
traBı,, 19.00 Konuşma, 19.15 Türk 
m.Uz.lği. "Karışık program,, 20.15 Ko-

"Vals,, 2 - J osef Lanner - Balo dans

ları, 3 - Max Schönherr - Alp köy

lülerinin dans havalan, 4 - Tschai

kowı;ky - Barkarol, 5 - Cari Robercht 
V aJs potpurisi, 6 - Dohnanyi - Düğün 
valsi, 7 - Schubert - Askeri marş. 

22.00 Memleket saat ayan, ajans 

haberleri, ziraat, esham - tahvil!t, 
kambiyo - nukut borsası "fiyat,, 
22.20 Müzik "Küçük orkestra - yu-
kanki programın devamı,, 22.35 Mü
zik "Faure - La majör sonatı,, "Pi.,, 

nuşma, 20.30 Türk müziği "Fasıl he
yeti,, 21.15 Müzik "Küçük orkestra 
Şef - Necib Aşkın,, 23.00 Müzik "Cazband - Pl.,, 23.25 -

1 - Joh. Straııss - Güzel 1Ikbahar1 23.30 Yarınki program ve kapanış. 

P. T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: 
1 - Fabrika ihtiyacı için açık ekı;iltme ile 8000 kilo külçe kurşun 

alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (2880), muvakkat teminat (2161 liradır. 
3 - Eksiltme, 18/ 12 939 pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. 
4 - Şartnameler, fabrika müdürlüğünden para.sız alınabilir. 
5 - Talihlerin, muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu ile 

kanuni vesaiki hamilen muayyen gün ve saatte fabrika binasında müte • 
şekkil mübayaa komisyonuna müracaatları. "9819., 

.. 
' ) . 

rENI SA.il.&& ___ ._..,..... 

POKER Tıraş bıçakları Gümnlk Muharaza Genel Komutanlığı İstan• 
__ »_ünyanın en iyi tra§ bı~dır. bul Levazim Amirliği Sabnalma Komisyonundan: 

Mikt.an Ciıısl Muhammen fiat İlk teminatı }Jksiltmeniıa 
Ura Kr. Lira Kr. Günü, saati, §ekli 

--~~~~~~~~~~~~~ 

4000 Takım yazlık 1650 00 22/ 12/ 939 15 kapalı 
elbise 22000 00 cuma zarf 

846 Takım yazlık 350 00 22/ 12/ 939 16 açık 
elbise 4653 00 cuma eksiltn1e 

1 - Gümrük Muhafaza kıtaatı ihtiyacı için yukarda gösterilen iki 
kalem yazlık elbise eksiltmeye çıkanl.mı.'.}tır. 

2 - Nüınune ve şartnameler komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerden kapalı zarfla iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanu· 

nun 32 nci maddesine göre hazırlıyacakları zarflarını bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri ve açık eksiltmeye gireceklerin ilk teminat 
makbuzları kanuni vcsikalarile birlikte Galata Rıhtım caddesi Veli Aieın· 
dar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. "9911,, 

İstanbul mıntaka Liman Riyasetinden : 
Riyaı;et motorları için açık eksiltme ile alınacak 10 ton mazotla 20 

ton benzine talih zuhur etmediğinden bir ay zarfında pazarlıkla mübayau 
edilecektir. 

Talihlerin mazot jçin % 7,5 dan 52,50 liralık ve benzin için %7,5 darı 
312 liralık teminatı muvakkate makbuz veya banka mektublarile ihale 
günü olan 12/ 12/ 939 salı günü saat 14,30 da Galatada Rıhtım caddesin· 
de riyaset satınalma komisyonuna ve şartnameyi görmek ve almak isti 

traş bıç.akları geldi, Her yerde bulunur, markasına dikkat ediıüz. yenlerin idare şubesine müracaatları ilan olunur. "9753,, 

er Yemekten Sonr 

Emlak Ve tr' r...ytam 
1 -

PEŞ 1 N 
Esa.., No. \"eri Kıymeti ·ev'i lUesaha.,. Deı>ozito~u 

688 Büyükada Yalı mah. 
Kum.3al cad No. 23 2000.- Sarnıcı olan 383.50M2 400.-

1303 Büyükadn 2~ Nisan 
ve Liman sokak 23 
Nisan cad. 3, 10 No. 
lu Liman sokağında 
No. 3, 5, 7, 9, ada 21 

bahçeli ahşap 
evin 2 3 his. 

parsel 2 423.- Beş dükkan 

1804 Büyiikada Yalı mah. 
Mehınedcik ve Kü
çillc Karakol sokağt 

ve bir evin 
1/ 8 hi.ı~ı;esi 

235M2 84.60 

ada 22. parsel 6 102.- Arsa 5 8 hisse 81.50M2 20.4-0 
1805 Büyüknda Meşruti

yet mah. Çankaya 
cad. ada 152, parsel 
2 3563.- Arsa 1/ 2 1425.M2 712.6() 

1306 BUyükada Cami mah. 
Güzeller sokağı Çık

mazı, ada 85, par-
sel 85 75.- Bahçeli ev 

14/ 64 his. 4e5M2 15.00 
1307 Bliyükada, Cami 

mah. Doğramacı İh
san sokağı, ada 78, 
parsel 18 

1470 Büyükada Karanfil 
mah. Sakarya ve Kol
ba§ı sokağı, eski 2, 
yeni 811, ada 89, par-

48.-- Bahçeli ev 
1/ 2 his. · 

sel 10 59.- Arsa 5734 

14 73 Burgazda Huiı;to te
pesinde yeni 1, t.aj 2 
No. 

hisse 23040 

61.- Ahşap kah
vehane 

-2-

4.8M2 9.60 

86M2 11.80 

109.50M2 12.20 

Sekiz Taksitle ve faizsız 
681 Burgazda, Çınarlık 

sokağı No. 21 574.- Arsa 287M2 114.80 
699 Burgnzda, Çarşı cacl. 

ve Yttlı Qokağı No. 
33 tn; 30, 31 150.- Ahşap dükkan 

3 ö his. 36M2 30.00 
700 Burgazda, Gökdcmir 

sokağı No. ı. taj 4,4 1112.50 Evin 6 24 his. 58.501\12 22.50 
Yukarda adresi \'e tafsilfıtı yazılı gayrimenkullerin satışı açık arttır

ma u,mliJe yapılacnktıt·. 
"l,, Numara altında gôsterilen J>CŞin para ile, 
"2.. Numara ile gostcrilen ilk taksit peşin oh ıak üzere faizsiz sekiz 

•.aksitle satılacaktır. 
!hale 11 !2 °3!'l p"- rk:ı g:inü ı:;'l ıt ond:ıdır. Müzayede sırasmda Vt>· 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma! 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında güade üç kaşe alınabilir. Her 
yerde pullu kutuları ıararla iateyiniı:. 

_ ........ .. .. -
Galatasaray Lisesi Alım Sahm Komisyonu 

Başkanlığından : 
Muhammen M. Talunin F. ıu, t~minatı 

Adet K. S. Lira K. ---------------------------
6500 5 yatak çarşafı 
4000 5 56 25 Sofra örtüsü 

l 5000 1 50 Peçete 
Galatasaray lisesinin mayıs 1940 sonuna kadar yukarda nevi, mik -

tarı ve tahmin fiyatları ve ilk teminatı yazılı çamaşırların yıkarilp "ütillen
mesinin 15 Hkkanun 1939 cuma günü saat 15 de Beyoğlu İstiklal caddesi 
349 No. da liseler muhasebeciliği binasında okul komisyonunca açık ek
siltmesi yapılal.!aktır. İsteklilerin bu gibi çamaşır yıkama ve ütüleme iş
lerini muvaffakiyetle başardığına dair resmi dairelerden verilmiş ve -
sika ile Ticaret Odasının yeni sene vesika ve teminat makbuzile belli gün ı' 
ve saatte komisyona gelmeleri ve şartnameyi görmek üzere okul idaresine 
müracaatları. "9844,, 

c~~· ~:'!~.~~;e~L~~:.'.~~ı 
Mütcbassıı,ı 

Pazardan maada hergün sabah

tan akşama kadar. A.rtkara cad. 

Cağaloğlu yokuşu köşesi 43 No. 

Telefon: 23899 

Or. Hafız Cemal 
Lokman Hekim 

Dahlllye MUtehaatHSI 
Divanyolu 104 

Muayene &aatleri pazar hariç 
her gün 2,5 • c salı ve cumartesi 
sabahları 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 

rilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde talihlerin depozitolannı 
nisbet dairesinde tezyid eylemeleri, ve mühür kullanımların mühürlerini 
noterden tasdik ettirmeleri lazımdır. , 

lsteklilerin pey akçesi ve nüfus tezkeresi ve üç kıt'a vesikalık fo -
toğrafla birlikte bilrlirilen gün ve saatte şuberui:ı. ,..;lik servisine müraca-
atları. '973 .!ı• 

Devlet Demiryolları İl anlan 

S"rkeci - Haydarpaşa Feribot İskeleleri 
Eksi itmesi : 

Devlet Demiryolları İdaresince htanbulda Sirkeci istasyonu ile IJll) 

darpa~a istnsyonları :ırasında kurulacak feribot. servisi için bu istnsY0~1~ 
]arda yanaşma iskeleleri inşaatı ile sair ameliyatın yapılması, bu işe 81 

vahid fiyat cedvclindc ve mukavele projesinde bazı ilave ve tadilat yal'
1
• 

tarak yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konnıu~tur. 

1 - Bu il;iin muhammen bedeli "2,, milyon linıdır. ~ 
2 - İstekliler bu i~ aid şartname, proje vesair evrakı Devlet Vt: 

miryollarınm Ankara ve Sirkeci veznelerinden 50 lira mukabilinde ıılll 
bilirler. 

3 - Eksiltme 17 / l 940 tarihinde Çarşamba günü saat "16., da ı\~ 
karada Devlet Demiryolları Yol dairesinde toplanacak Merkez 1. inci J< • 

misyonunca yapılacaktır. ·r· 
4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mcktubları ile bIW 

likte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat "15,, c kadar ıflll 
buz mukabilinde komisyon reisliğine tevJi etmiş olmaları lazımdır. ~ 

a) 2490 sayılı kanun ah kamına uygun olmıık üzere "73750,, liı1111 

muvakkat teminat, 
b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. .. il> 
5 - Münakasaya girecek talihlerin lim:ın, sabit havuz ve ek1tıı ~ıı" 

biiyük su işleri yapmış ve elinde bu işlere lür.umht \"Csaikı mevcud " 
ket ve müteahhidlerden olmnsı şarttır. reı 

Ancak, ger~k Türkıyede ve. gerekse .h~r.ic; bir menılcke.t~e "2,, l111~uc 
lira veya daha zıyade kıymclle hır Nafıa ı~ını BiR İHALE ıçınde t~a~ yıO 
eder·ek bu taahhüdü muvaffakiyetle yapmış olan ve bu hususu rnubl. >'.ııı 
vesaik ibraz eden inşaat şirket \'eya mütcahlıidlcri de eksiltmeye gıı"C 
lirler. . . ilf 

6 - Bu işe girmek istiyenlcr referans ve diğer vesaiklerini bil tf.I 
tidaya bağlıyarak münakasa tarihinden en az 15 giin evvel r.ıunak:ııı 
Vekaletine vermek suretile bu iş için ehliyet vesaiki istiyccckler ''C li)rel 
cakları ehliyet vel:3ikasını münakasa komisyonuna vereceklerdir. J!'.~\ı.cil' 
vesikası için münakasa tarihinden 15 gün evvel yapılmamış olan rnuı 
atler itibara alınmıyacaktır. "995~ 

lr Dr. IHSAN ~MI 1 
1 

BAKTERİYOLOJi 
İstiklal Caddesinde Komedi 

Kısmında 

Gece saat 20.30 da 
KAN KARDEŞLER! 

••• 
HALK OPERETl 

Eski Çağlıyanda 

Bu akşam 
ZOZO DALMAS'LA 

(HALİME) 

Büyük şark opereti 

3 perde. Yeni bale 

1 LABORATUAR 1 gi 
1 Umumi kan tahlilatı, I<"'r~'\ıı 

noktai nazarından l W::ıs:i~urcY· 
ve Kahn teamülleri) kan Jt11s· 
vatı sayılması, tifo ve sıtlll0.1t>'3ııı 
talıkları teşhisi, idrar, ~~ıiıfılt ı 
cerahat, kazurat ve su tı;- 6c;1 ,ı:ıı" 
Ültrn mikroskopi, hususı "'ı;:ıo· 
istihzarı, kanda üre. şeke~~n tel' 
rür, kollesterin mikdnrlnrj1i3. 

yini. Divanyolu No. 
Tel: 20981 

Sahibi : Ahmet Cemnleddin SARAÇOGLU Ebuı:ıiY9 
Neşriyat nıüdürt\: Mucit ÇETİN Basıldığı yer: Matbani r 


