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B!Jlgaristanın ·_.Pakta 1 

gır~esi muhtemel l-
B_elçika . ve Hola:iıdada 
· askeri tedbirler ·alındı 

~enemencioğlunun Bey(ınatı Belçika üzerinde, Alman uçakları 
ingiltereveFransa ile·m.ecmuu dolaştı, ~al~ "h:eyecan Ve merakla 

43,5 rri.i ı y O n ster 1 i n 1 i k davet ılanlarını okuyor 
~- !!_i r a n_I a Ş m a yapı I d 1 rEğer Hitler ~ .. ; -:·-- ~- ... 

:harbi kazanırsa 

. Balkanlarda 
--~ynaşma. 

Müttefiklere şu tek
. lifleri yapacakmış 
· Londra, 14: (A. A.) - Sunday 
Chroİıicle gaet.eslnin Siyasi mu -
lıarrirlne göre Hltıerie Voİı Blb -
OOD.trop Almanyanın baib hedef
leri Jı.akkmdakl planı hazırlamış -
tardır. Bu plBn Almanya gallb gel
diği takdirde müttefiklere kabul 
ettirilecek suJh §artlaruıı ihtiva. et
mektedir. Bu şartlar yalanda Al· 
ma.nyad.& neşroliınacaktır ve daha 
şimdiden baza İsviçre mehafill bun 
dan haberdar edilmiş bulunmakta -
dır. 

( Sonu 3 üncü sayfada ) 

Galib Ef ganl hudut 
hari~inecıkarılıyor 

Alman tayyarelerinin tehdid ett.lkleri Liyej şehri 

Uyeide fabrika! ar Boşaltı il yor 
. 

Brüksel, 14 (A.A.) - Sokaklara cek!eri tekfilifi harbiye vesikaları mu-
yapıştırılan btiyük ilanlar izinli olan j kabilinde ciheti askeriyeye tevdi o-

l bütün askerleri en kısa bir müddet lunacaktır. 
içinde kıtalanna iltihaka. davet ey- llolanda Da Bütün Mezııuiyetle.ri 

1 

ıe .... ~ktedir. · .Lağvet ti 
Diğer ta:-,Jl.ftan bütün atlar~ .ara.ha.· . :La. Haye, H: (A.A.) Enternasyonal 

!9:1', hayvanlar, otomobiller, kamyon- vaziyetin gayrimüsaid bad alametleri 
iar, otobüsler ve bilhassa nakil va.sı- karşısında Holanda hükumeti, her 
tiıtarı derhal şehirlerin m~ydanların- ihtimale karşı koymak için, bütün 
da toplanacAk ve belediyelerin vere - · ( Sonu 3 üncli sayfamızda ) 
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Bu kimdir? 
C.vap: • • . . 

Beykoz mUda.faası Galatasaraym bir htleumunu keserktn 
l . . ... . . . . . . ' . 1 • 



Banlfe : 1 YENISABAH i -

,. 
Uzak şarktaki siyas1 

; 
. ... faaliyetler 

.. Maden ~ j Bir haftalık Avrupadaki tıa.rbıer biıi1~ 
H ':?: Omer aynı· sen· zarr.ında Kurban p· müvazi olarak tp,a.kub ~ 

.m1.) ~ I ~ IthalatçılarJDJD tyasa ken Uzakşarktald siyasi faafüt 

bl·r vergı·nı·n ikı· dera alı1ımıva- Bayramı de mütemadiyen değişik ,·e~11 
Tj ., Nazarı dikkatine Hare ketleri göstermekte ,.e nazarı dik1'11tl# 

Z d b •td • d • Diyanet İşleri Reisliğinden. ta.ra.fl&ra da atfedilmesinin ~ 
Cağını eyya Q l lT I Ticaret Vekaleti Teşkilatlandırma 19 Ki. sani 940 senesi cuma gü- Son bir hafta. ?.arfmda İstanbul pi- geldiğim işaret ettirmelctedir· 

Müdürlüğü tarafından nizamnamesi ntl 1358 senesi Zilhicce ayının d~ yasasında hararetli muameleler ol - Burada.ki slyasi fa.aliyet bitil ~ 
- 37 - hazırlanan ithalat birliklerinden de- kuzuna. müsadlf olmakla. arefe, cu- muştur. Bazı mahsulll.tıınızın son bir AJmanyallln Japonya nezdiıııl~~.l 

Bir defa "Zeyyad,. bir hıristiyana ı mer kıltığı izale için bütün kuvveti- mir ve mUştekkatına aid ithalat ~a- martesi günü de Kurba.ıı Bayramı haftalık piyasa vaziyetini bildiriyo- şebbüsatile teT..ahür eylenıelW-
aid bir ata (20.000) dirhem kıymet 1 le çalışıyordu. Bütün hazin:_. balkı pan tüccarlann bu maddeler _Uzerın~ olduğu ilan olunur. ruz. Bcrlinin gayesi, Sovyet Uu~yıt 
tahmin etnuşti. Hıristiyaıı atına aid kıtlık felftketinden kurtarmaga ~ kurulan limted şirketine dahı~ ?lma· BAYRAM NAMAZI Buğday: laponva. ile Uzalişa.rkta uzlıv.tı 
rüsumun istifasından sonra geriye olunmuş, devletin ambarhı.rındakı ları için Ticaret Vekfileti Teşkilatlan- Saat Dakika Bu hafta piyasamıza Anadoludan, bir si;aset takibi ve Japonya ili' 
kalan (19000) dırbemin kendisine buğday halka tevzi edilmişti. Fakat dırma Müdürü alakadarlara tebligat- Ezani: . S 1 Traky:ı. ve limanlarımızdan ceman 735 askeri ittifak bile olmasa )lo'"l\ 
itasını ve atm Zeyyad tarafından alm bUtün bu membalar aciz k~lınca ta bulunmuştur. Zevali : 8 ı ton buğday gelmiştir. Şehrimiz ihti- ile Tokyo arasında kati bir aııtıı-
masını taleb etti. Ayni tacir hududu Hazreti Ömer valilerin Arabıs~na Buna göre: demir ve çelik çubuk, Yunlumuzun konmması ve mini yacından çok noksan olan bu yekilna ilızan sayesinde Rusların As~n ~ 
geçerek Zcyyada te!trar mülaki olun· buğday yetiştirmeleri için e~ırler boru, acil ve galvanizli saç, kalay, re;. ' mrlığınuzın yükselmesi için çalış· 'Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından rafından bir endise duymaksııııı 
ca kendisinden ikinci defa vergi talcb göndermiş; her taraftan M_ed~n.eye ! neke, kurşun, çinko, bakır, san, alü- makta olan milli kurumlanmıza. 1500 tor. satışa ilave edilmek sureti- n1pa.da. kendisine. yardımda tıııJıı 
olunmuştu. Bunun Uzerine hıristiyan vesair şehirlere buğday Y_etıştırıı .. • ı minyum, torna, metal, nikel, fosfor, her vesile ile yardımda bulunmak le ihtiyaç tamamen karşılanmıştır. bilme.si imkii.nlarım hazırlamaJ•tıf· 
makarri hükfimete giderek hazreti m{§ti. Hazreti Ömer, Medinedcn uç ithalat tacirleri ile bu mad- yurd borcumuzun en bii)iik ve en Fiyııtlar cinslerine göre 5,30 paradan Tabiatile müttefik devletler'\ 
ömere şikayet ett.i.. Hazreti Ömer, merhale uzak olan "Car,~ e ka~ar .h~- deleri kullanan fabrika ve imalatha- mi.ihimlerindendir. Yurdumuzu ha- ı 7 kuruşa kadar tehalüf etmektedir. arada Birleşik Amerika da, CJ~ 
hıristiyan tacire siikunctini muha - reketle yükleri görmege gı_tmıştı. ne sahibleri gerek fabrika ve imalat- vadan gelecek tehlikelere karşı ko- ı Arpa: §3.J'kta cereyan eden ııaruselr 
faza etmesini tavsiye etti. Bunun ü- Bu buğdaylar için mahzenler ınşa 0 - hanelerinde mevaddı iptidaiye olarak nuna uğurunda feyizli ve devamlı İhracat tacirlerinin stok depo ede- diplomasi faaliyetlerini biiyiil~ 
zerine tacir ikinci defa bin dirhem lunmuş, Zeyd bin Sabit kıtlığa dü - kullanmak ve gerek mağazalarında bir surette ~alışmakta ve aldığı 'cek silolar temin ederek külliyetli dikkatle taldb eylemekte<lirlc~· 1 vermeğe karar verdi. Fakat tacir çar olanların listesini ihza:8- mem~r satmak üzere yukarıdaki maddeleri teberrüleri Kızılay ve Çocuklan E- miktarda mUbayaatta. bulunmalan fi Yalnız Almanyanın faaliyetı. ~ 
Zeyyadm bulunduğu yere varmadan edilmiş, herkese Hazreti ~enn ithal etmek mecburiyetinde bulunan- sirgeme gibi hayırlı kurumlarla yatları yükseltmiştir. Gelen arpalal' kova ile Berlinin tekarrübü fll'~ 
mukaddem, Hazreti ömerin Zeyyada mühü~ü havi_ bir vesika venler~k ı lardan müesseseleri lstanbulda bulu- payl~makta olan Türk Hava Ku- 6,5 kuruşa kadar muamele germek- sebctile husule gelen siyasi tııl ,.&! 
bfr sene zarfında iki defa vergi alın- mukabılınde bugday almalan temın nanlan 20 kanunusani 940 ve taşra- mmona. Kurban Bayramında. ke _ 1 tedi r. Fiyatların daha bir :niktar te- vtilUt arasında. Tokyonun ~Ö!ô~r ~ 
mıyacağına dair emirler verdiğini olunmuştu. Bundan başka her ~ ı da bulunanlan 31 kanunusani 940 silecek kurban derilerile barsakla.- reffü etmesi beklenmektedir. bazı yeni temayüller, Rusya ıltı r. 
gördü. yirm~ deve kesilir v~ kı~l.ık~ mu • tarihine kadar Sirkecide Liman ha - nnın verilmesi bu babda Diyanet Pirinç: yet ihtiyatkarane bir münase1JC~1 

Z.Cyyaddan şikayet eden hıristiya.n, I teessır olanlara tevzı edilirdi. mnda Teşkilatlandırma Baş kontro - İşleri reisliği tarafından evvelce Piyasadaki durgunluk devam et - sisi önünde fazla bir muvaffıı ~ 
Hazreti ömerin Haremi Şerüte but-1 Burada bir nokta, bilhassa milliha- lörlüğüne müracaat edecekler ve bu verilmiş olan fetva. mucibince mu- mektedir. Makineli Tnsyalar 27•5, Or- elde edememiştir. Buna ra.ğn1rll 6 
besini iradettiği dakikada Mekkeye zaya değer. Hazreti öıner, tebaasının maddeleri ithal için kurulan birlik li· vafık olacağı na.~ bununla bera.- hangazi ekstra mallar 34, 35, Mersin manlar, bu siyasi faaliyet1eti116 ııl 
muvasalat etmişti. Hıristiyan lika - 1 refahile fevkalide ali.kadar olmakla mitedlere girmek talebinde buluna - ber mernleketimizln bir kısmında. malları da 24, 25 kuruş arasında mu vam eylernekt~dir. Fakat JııpO 4 
yetini hemen oracıkta üade etmiş, beraber onun ülüvvücenabı hiçbir caklardır. maalesef zuhur eden pek elim lıa- amele görmektedir. dıı. henilz bu faaliyet karşısında~ 
Hazreti ömer de bu gibi vergilerin vakit kuvvetli ve sıhhatli insanları vvvv reketia.rz felaketine oğnyaıı va _ Susam: muşamış göriinmemektedirJer. 

11 
bir sene mrfında iki defa tarholuna- ,atalete sevkeden müsrifane bir mahi- MAHKEMELERDE ı tandaşlannuz için Cümhuriyet Tahin fabrikalan ile yağhaneler e- kü devletler, halihazırda öyle f11d 

w ·· 1 • ti t alın • Asyalı hüküm' •• darlann hemm.iyctH stoklara malik oldukla - uu. h .m~.. d isf.11'" mıyacagını soy emış • ye azaı. • Hail< Partisi Eminönü Halke,; ta- ıa.A ve er6 u.u. o ere<>.e ayrı 
Hıristiyan tacir, Hazreti öınerin israf ve sefahati ekseriya, pek tan - Sabıkalı yankesicı rafından tesis edilen mutf:ıklarda nndan bu müesseseler nam ve hesa- me11er a.rzeden slya....,i badi~: 

yalnız bu sözü söylemekle iktifa et - tanalı kelimelerle yadolunur. Fakat Kamil bir daha şeytana bu felaketzedeler için kavurma ya- hına satıı::lann durması piyasada sil- ka~ılaşıyor n bunlann içindi 
tiğini zannederek kendisine ikinci bir bu hükümdarların bu hattı hareke- d pılma.lrta olduğundan kurban etle- kfınet husule getirmiştir. Fiyatlar yordamtle yiirilmek mecburiye."' 
defa müracaat ebniş, birkaç gün mu ti halkı fakrü sefalete duçar etmiş- uy U rinden mezkur mutfaklar namına yüksek olduğundan ihracat idaresiz· kalıyor ki, hükfunet meırJu~zıerı ~ 
kaddem kendisine arzı şikayet eden tir. Asya hükümdarlarının muhteşem Yankesicilikten ondan fazla sabı - t.eberrü.atta bulunulması mubt.erem dir. ayycn bir istikamette '.\ilrüntt~ 
hıristiyanın tA Jrenclisi olduğunu üade atiyeleri, büyük ilısanlandır ki ara- kası olan Kamil, dün, Küçükpazarda ahallmJzden rica olunur. Tiftik: ,;yet lhttynth hareket mecb ~ 
eylemiş, Hazreti ömer de şu cevabı mızda bir sürü tufeylilerin vücud kurulan pazar yerinden öteberi al - İstanbul Müftüsü Son bir hafta jçinde hariç memle- tinde kahyorlar. İşt.e Tokyo, ser~, 
vermişti: bulmalarına saik olmuş bunlar ça - mağa gelen amele Osmamn yanına F. tlLGENER ık~tlerden vukubulan talebl~rin çoğal- ti1 hart'ketini muhafaza. ederel<• 

1 - Ben de se~iıı şikayetini dinli - lı§mağa ve iş görmeğe 'muktedir ol- yaklaşmış, bir müddet beraber yü · ma.sı yüzUndP-n bu metaı.mızın fiyatla- olarak kendisini muayyt>n bir :! 
d hal b bakan ayni b t . n birden yUkselnıiş ve geçen haftaya 1 00~ı---'· ı · nıev y~n- ~e er 

1 
ıca ına duklan halde, çalışmamış ve baş. ka. rlırn.· üş, kalaba!~~~ ir sıras_ını ge ı · A b / set e g ~ıliWl. yo una gır 

Müslümanım. sının ih.:>an ve itasile yaşamak ıste- np koynundaki ıçınde altı lira bulu - ca a na Si - nazaran yüzde 5 ili yUzde ıo u bul- ter.eih eylemelct.edlr. ··' 
~~ristiyan vazi~eti ta~kik .ed_i~.c~ jmişlerdir. nan çantasını çarpmıştır. Osman işin / , [ muştur. Bu müddet içinde 400() bal- Toky~nuo bu ihtiyatkar bıı~ 

o gun Zeyyada emırler gonderıldıgını Hazreti Ömer, bunları düşünürdü. f~rkına varmışsa da, Kamil daha ~· Ç ~ ffl lŞ a ~ yaya yakın satış yapılmıştır. Piyasa karşısında, bllhas.cta Sovyet fltiİ 
anHlamıştı: ö 1 k f dahil" ! Halkın tembel ve tufeyli bir hale gel- tik davranmış, c;antayı~ ~anında yti· ı Sirkecideki Gümrük ambarından, ka;:~:;<'isteklidir. mümldin mertebe bir takım IJ1 JI 

d 
azreti b~e~i:em_ e :akı rüfak ıny; memesi için dikkat ederdi. Onun ha- rüyenlb ar~adaşı ya~ketbsıcı l!rfaldı Çarı dışarıdan ~andıkları üstüste koyup Geçen haftaya nazaran yerli fahri- adatta bolun.arak Japonya ile 'ı 

e ynşıyan ır senm a. . . 1 1 gal rahıme vcrmış, rahım e çan 
3 

laşmak istemektedir. Rus suııırt1~ dOçar olmaması, bilhassa dilencilik- zınuhesındbeenl mdunh~zamt n:ıaai a an __ ar tayı alınca, rüzgar gibi, adeta uçarak ~2~ı0k0nrda'~ .penceredde_nl 6 ltopk~umaş ve kalarımızın faaliyeti artmıştır. Fiyat balık avı, Şarki Çlndeki demirYO_.ı, 
le ış· tigal etmemesi irin tedbirler it- m are er e ızme e en er, mus - .. zd k ı..-ı ştu uzıne men ı c;a ma an ma.z-ı lar tutkun olmakla beraber ayni se- meselesi, s-•·•.-ı:ne şı·bnı ceıl~ .. 

:ı . . •• koşup go en ayutı mu r. Al. ,... t" g··ı aıu au 
11

, 
tihaz etmişti. Bütün acezeye, ihti _ takbel harblerde kendılerınden ısti- . nun ·rr:ı, neca ı, Vtf. . u eyman'n mev viyedc devam etmektedir. Bu müddet de~l ba.ıı mmtaka.lar hakkındaJd _, 
'-'arlara hazineden tahsisat bagwlan- fade edilck olanlar, yabud ihtiyarlık Osı:,ı~ _ve pazakr yeknnalde bullunan- kuf olarak muhakemelerine ~p}.iye 'içinde yerli fabrikalara y:ıpıl:ın satış 11,. 
" • _ lar Kamıli sıkı sı ı ya amış ar, po- . . . . d bakı' 1 kümler, ıve daha sair nokt.-ıla!. ı"t 
mışb Malul gazilerin kaffesini terfih tan dolayı çalışmaga takatı olmıyan- . . . 1 hakk d tut 1 bırınçı_ ceza mahkenıes:ın e - 2500 balyayı bulmuştur. kında )f~kovanın gösterdigt .t · . lıse teslim etmış er, ın a u an • . ~ ,. 
edecek tedabir de ittihaz olunmuştu. lardı. Hazretı Ömer, bwılardan baş- b tl Kı:.-:ı dli .1 . t• mıştır. Bu •.:şyadan bır kısmını alan 

1 

---~ saadata rıııPnı,.,n, JaponJar heoli1 ...ı 
za ı a, a.u.uı, a yeye verı mış ır. . Z } ) f l ,,.. k • -ı..~ _111•· 

Bunlara sabah akşam ekmek tev- kasına para vermezdi. Şu vaka meş· .. .. . .. .. h d ahk _ Enver de. gayrıme.vku.f olarak mu- C ZC e e a etı imi bir surette Bertin ve ~fOI"'. 
zi olunurdu. lhurdur: D~ nobetçı curmah umed~t ~- ~ Suleh hakeme edılmekted.ir. siyasetine yaklaşmamaktndır. ~ 

B . k ....... ı..· 1 rd . 1 .

1 

mesı olan Sultan m uçuncu . . .. f•ı } k ı~o ~.ır e e ınşa. o unan mı- Bir kere bir dieenci ömerden sa- Ceza ahk . d kil Suçlular, Alinın bu sandıkların u- J me a JDaCa Bu muğlBk vaziyet önünde .. -1' 
safirhanelerde Milelümanlar ikamet daka ister. Ömer, dilencinin taşıdığı A • m em~~n e ~o~~ya çe en zerine çıkıp kumaşları ve mendilleri j sızlarla tn~lzJer, Japonyayı g~ 
ed d 1 t h b . 1 Kamil şunları soylemıştir. . . w 'd . 0 - d k" ·ı~ tl · · d bazıla o,.-er ve ev e esa ma ıa.şe o unur- kesenin un ile dolu olduğunu görür. . ·. . . . kendilenne . attıgını ı dıa etmek- 1 ogu a ı vı i:l.ye erımız en - kaçırmayan bir siyasetin mevzd f 
tardı. Hazreti ömer birçok defalar Bu keseyi çeker, onu develere döker, - ':'8:1la~, bı~.ı~ı, ~~-ım Rabben: tedirler. nnı harabeden .lelzele felaketinin hu- makta, ve hadiselerden lstifadf · 
"Medine,, deki mutfağı ziyaret ve sonra dilenciye şu sözleri söyler: hakkı ıçm, ~ki gozum onume aksın ki Mahkeme mahallinde bir heyet sule getirdiği tahribat ve eserleri fil· lunu kollamaktadırlar. -.f 

kl · 1 'h ı d - bu adamcagızın çantasını ben çarp · ' ' ~ '·- ktad 11.,,. ye~e erın nası 1 zar 0 un ugunu ı "- Şimdi benden sadaka istiyebi· . . tarafından keşü yapılmasına karar me Q.J.L.Uma ır. . Dr. Reşad s~u i 
teftiş ederdi. . . . madun. On ıkı tane sabıkam var am- · bo 1 1 Al' · b Bundan başka felaketten sonra zel ..................... - .............. ••'..11 

. . . . . . lırsınız.;, k .. bek&!. Jd B . 1 vermış, uzunca y u o an ıyı, ~ . . . ,. P 
Hıcretın on sekızıncı senesınde 

1 

ma, artı tov ıı.r o um. u ış er - ··ı ··ı k .. t b"b" dl" E zele fellketzedelerının nakıl ve teda- K•yn•rımıtu ile har l 1 ,,. Hazreti ö ·· ·· ·· t · · yu o çu me uzere a ı ı a ı nver • "' :r 
Hazreti ömer anaları ta.nı.fmdan yol- . mer, gorunuş e. ıyı yaşı- den çekildim. Ben pazar yerinde· ge- .. . . vi işleri ile yapılan yardım faaliyeti Çarşıkapıda HUseyinağa caınl! ..Jo 

1 b rak l ukl . . . yan ınsanlara baktıkça ne ışle meş - zı"yordum Bir de baktım Çangal tb- Karana gondermıştır. Heyet, mahal- b dahi ,. 11 U' ara ı ı an çoc an, ıaşe ıçm . . · • . . . . de u meyanda filmin parçaları - kağında 14 numara.da oturan ~ I 
tedabir ittihaz etmişti. Evvelemirde gul olduklarını sorardı. -~zıaye.d ~~sız rahim yanımdan ok gibi geçti; buza- lbın~; ~e~if ~apdarkhen, Ablındın bkoyunu linde bulunmaktadu·. !Un çocuğu Ali kaynamakta. ol&l' 
bu maksad için yüz dirhem tahsis o- oldu.klannı anlarsa şu so erı soy • vallının çantasını çepelledi, uçtu git- u 0 çu ~zerın en es~ e. ece ' m~ Bu cümleden olmak üzere düıı E- maveri devirmiş, iki ayağı l<&)'f. 
!unmuş, fakat bilihare bu meblağ lerdi: ti. Ben işin farkına varınca, arkasın- vuu _bahıs ~-andı~lar uzerıne çıktıgı minönil Halkevi Yardım Kolunun fa- suyla yanmıştır. Yaralı çocuk tt# 
tezyid edilmişti. Eytamın himayesi, I u_ Bu adam benim nazarımda her dan "Ulan İbrahim! Yazık değil mi takdırde, gostenlen yerden b~ka aliyeti de filine alınmıştır. Bu esnada altına alınmıştır. 
ve mallarının siyaneti için ayrıca te- türlü itibarı kaybetti.,, adamcağıza? Getir şu çantayı!., diye kimsenin yardımına ihtiyaç hisset - Tevfik Fikret Sılay, Cevdet Kerim ve -·-
dabir ittihaz olunmuştu. Bir gün 1 Çünkü: bağırdım ammn, kim dinler? Sırra meden eşya alıp alamıyacağını tes- vali il" refikaları da Halkevi Yardım Teşekkür 

1 
Hazreti ömer, "Hakem bin Ebil'as,, a ! "- Herhangi işle meşgul olmak, kadem baı:;tı .Biz de. malum. sabıka-1 bit edecektir. salonunda bulunmul-Jlardır. Kızımız Bilgenin rahatsızıığıııJ t 
tahtı idaresinde bulunan eytam mal- ' dilenmekten hayırlıdır.,, lıyız. Bu işde ı::enin de parmağın var· ı ·•· Zelze!e mıntakasında yersiz yurd · his ederek muvaffakiyetli bir ııll1 
!arının zekat yüzünden azalmaktn. ol- \ Umumiyetle mutasavvifc kendile _ dır diye beni yakaladılar. Hüdayı lem Kömürden zeklrlenonler suz kalan vatandaşlarımızdan dün de yatla az zamanda iyi eden Şişli ~ 
dUh'Unu söylemiş, Hakem bu malla- rini atalete kurban ederek tufeyli yezel şahidimdir. Ben çarpmadım. 1 Hasköyde Okmeydanmda Arap 83 k\c-i şehrimize gelmiştir. Felaket- cuk hastahanesi operatörlerindell 
rın ticari bir işte kullanılmasını ve bir mahiyet alırlar. Fakat Hazreti Hakim Münib, bu ifadeyi tatmin - sokağında 85 numarlı evde oturan zedeler Kadıköy Yardım Komitesi çent doktor Münir'e, doktor J3ı.1) 
bu suretle nemalandırılmasını teklif ömerin zamanında sofiler ve derviş- kar bulmamış, Kamilin tevkifine. sa- y d ~ 1 N . d d kt • tarafıııdan karşılanmış ve if.ıtirahat- Fethiyeye ve ihtimamlarıııı eslt~ 
t · ti B" t' . . b. a· h u a og u es1m o asın a ya ıgı . . . . 1 1. 

e mış · ınne ıcc yırmı ın ır em ler yoktu. Ulemaya ise Hazreti Ömer, bıka adedinin tesbitine kaçan lbra- d 1 len temın cdıldıkten sonra stanbula yen hemşire Hasna, Hatice ve. 
hu suretle icılenilm ·ş . b r w · mangal an çıkan karbon gazında·ı · .. 1 · l a· . B , t d l . d af .. de~ 
11 

• ."' 
1 :. -..e ~ ~ez ag "-Müslümanlara bar olmayınız!,, himin de arattırılnıasına karar vere- . . • . geçnı mış er u . n 'a an aş a ı a Must aya alenen teşeklmr e 

100 bın,, dırheme yukselınışb. d d" · k h k . b k .. t l"k t zehırlenmış, Beyoglıı beledıye hasta- pevderpev ı::ehirde kiralanan otel ve Babası Anil~ 
lı. . 18 . . . er ı. re mu a emcyı aş a gune a ı e - h . kald 1 tı 1 · · · U' 

ıcrctin mcı senesınde Irak ve . ö . k b"" .. k ·a ri . t" anesıne ın mış r . evlere yerleştirilecektir. Salih Öcal Nnsfet / 
Arabistanda kıtlık vardı. Hazreti Ö· Hazretı mcrınw pe uyu 

1 
a ~· !----------------------------------------~ ./ 

~~~~~~~~~ ~~~~:~~~r:~~ 0!~u;:k~a~~~~s~~~:: POLiSTE ı nlll\llllllUllllllllllfilllllll\ll IUlllillUIHlilllllllll:lllllllllgjlllUllllOllffiil!UlilJlllllllllllH!ll!UJl!llll!iUUJlillllllllOllllfllllllllUlllllllllillJllllUllllll!llllllllllll:flOlillllllllll!llJllllllülilllllil!;l.iJlillrn 
r v. • S b h'\ ki birçoklarını hayerte düçar ecıer. T d k ş • 1 ı.enı a a Filhakika Hazreti Ömer, belki ma- ramvay a~ ... ~· ·~ca 1 H A y A T 
1 

kamile mütcnasib addolunmıyacak iş- Kurtuluştan Emınonune gıtrnek . 
ABONE BEDEU leri bile bilatereddüd deruhde ederdi. üzere hareket eden 180 numaralı .. • 

1 

SENELiK 

1 AYLU( 
1 AVLIK 

TDrklye ~oneaıt 

,400 Kuruı 2700 Kurııı 
7IO ıt 14&0 ıt 

400 • 800 • 

Hazreti ömer mücahidini evlerinde tramvayın biletçisi Hüseyin tram - oııııııııunııunırnunııınııınıınuııııuıııııııın~ııınıınuııumınuıııııııımıııımııuıııuınuu 11UllllllDIUlllllUlllllllllllillUllllllllUIU!llOlllllillllllllO!lllllllllllRllllın1H'illl!llllDIJ!UIUllDffillll I 

ziyaret ederek, mücahidlerin zevcele- vaydan sarkıp al'§l muayene ederken t940 yıhnı n uğuru ve "İkdam,, cı Etem lu.et Benlce)i ŞEHİDLİK.LERl 1MAR C~ 
rine çarşıdan bir şeye muhtac ol~p tramvayın yanından geçen 3055 nu- A ııkara cadda"iine de bir hal dörtba'ı mamur donatıyor. Bütün YETL'llN K O N G R E S J: 
olmadıklarını sorardı. Onlar da hız· j ral Be d t b'' •· rak bunlara. Bayer mli.!itahza.nı.tı i•i do- ı;tehidlikler" imar Ce ·yeti • +,.· k zl k eli il b" likte .. ma ı yazı o o usu çarpa ye- oldu Biz ga.zetecı'ler de bl- ~ 'll ' nıı 11 .ı 
me~ı ı arı en s e ır gon- · ı il un.:·mh i t, in •-..ı ı rı l'k k ~ d"' E · ö .. tJ' 

1 AYllK 1IO • aoo • d k . tedikl . . ldı 1 dı Sa re dü§ilrınüş Hüseyin dizinden ya- ribirinıb.e girmeğe başladıh. "Af. ayıs e 'Ud ur ye ' ua.cız e - 1ı.e ı oııgre;n ı,n mııı ml l'1 

ı erere ıs_ erını a .rır a_r . - . '. . n ... ;;,# • • ı::. ni, .Necib Fazıl Kısaldireğin milda- evi salouwıda uapılın"-'ltır. TOP, 
15 kincikinun 1940 Pazartesi ller sah_nöeı harbden g_eıdi. klerı zaman ralk anmd 1ış, Şışh Çocuk Hastahanesıne ro<lit,, ~tesının C\"VeJU iddia mır faaJarını ve İbrahim Hakkı Konya- tıda cemiyetin ..,bir se:elik taal'g 

·-======-=========• H t h t d k al ın mıı:ıtır kamı ile bir kısım g~teciler, ~n-358 H. Zilhicce 5 ll~.S ı<. U.Kinu•~ azrc ı mer . er evı zıyare e ere :t • hnıo. ZüJrıkar bedestl Bavdara.oe raporu okumrw-" ve bi!dJıare .yo 
kt bl t si ed b- ra da o kısım gv.ete<ıilerle diğer " ~ e5 

me u an e ım er, sonra ceva Kolundan yaraladı .... vletlerinl d ... ka4 ---•- olursak Dk Zat• ı.-yeti idar6 il't:L-bııula · 
aıınr 15 ""' • 1 Kuım ı 69 ı alarak ·· d · d" ş ed b" bir kısım gazeteciler arasında ya.. ..... ., ·~ • ıw • wı.u t 

S • V. aı:1ı go:ıc ~~r ~· ay kır Ziya isminde biris evvelki akşam rattıg!ı dedikodu bütün §lddeWe adımını barblerle, .zelzelelerle, sey- idare heyeti aynen ibka cdiltnij 
&sual •at •••tl Saat ı ev e Y~ ynzac ır ~~ yo .. sa Beyoğlundo. Maviköşe gazinosuna tabla atan 1940 yı1uwı Ankara Toplantıyı müteakib aZtıW' .. t 

~
•'• lkl•9l gün., ot•• iki••• Hazrketiailön;ıer~ kad~~~ eşıgındıe o~u- gitmiş, orada rasÜadığı eskiden a- devam edip duntrl<en "Ciiruhuri - tomobiltere binerek lstanbııl~~· 

-- -~rara cnın ıste ıgını yazar . Ev- yet,, t.e Server Beru ''Tan., cılıı.ra caddesini de blriblrine katacağına. 1 idl"kleri • "t • l6"'.• 
l 2\ı 7 19 9 46 7 :l4 ~ 23 14 5 de kagıA w d, kalem ve mürekkep k rası açık olan Hasanla kavgaya tu- çatarak sahihlerin.den ikisinin dön- ,.e hepimizi allak bulla.k edeceğine ~e ı ı. geZ?nege gı mış C"'. 

- - _ yo sa Cemiyet §ehidliklerde yapıltı 
A~a. vaı.c 

1 

..... k Ak.. v ... , _. Haueti Ömer bunları da temin eder- tuşmuş, Hasanı bıçakla kolundan ya.- me oldub'11Du söylediği bu gazeteyi Jna.anıak Jazmıgeliyor. . . . . .. . .. ,.ae 
--- __ . - ' ,· ım.a1· ha.reketl.cri ~n onumu-- ..ili 
12 Ot. J. 37 1 ~ 35 l7 0 ı.; 4l 5 38 di, r ıalamı~tır. Yaralı tcda\ı altına alın· l\luscvi müdafiliğile ltruun ederken Bütün bunlardan sonra gel de senede tatbik edilm.ek üzere per 

DC'Vamı -var] mış, Zıya vakalanmıstır. Naci S:ıdullah da "Son Telgraf,, ça yıllann uğuruna loaıımn.,. ı.i 
1 

la t 
v r program ıazn· mt~ ır. 
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~ [: :~~~-:~A~~:~~::J Zelzele 
Yeni bina tiplarl FelaA ketı• 
Z elzele 1D1.Dtakasm4a badema 

&MI•' 1 

Bulgaristanın Pakta 
girmesi muhtemel Belçika ve Holandada 

askeri tedbirler alındı 
yer depf6Ci'a~e mukavim 

bir bina tipinden başka. çeşid eb- [~ taraft 1 inci sayfada] [Baş tam/ı 1 inci aayfada] melde memnuniyet duyduk. Bu gö
niye in'}a<tına mi.t. ... a.ade edilnılyece- laketzedelere tevzi odilmek üzere A- nı«11 :Menemencioğlu kendisile Pen- rilşmelerin Balkanlarda sulhün istik-
ğini gazeteler yazıyorlar. masya vilayetine gönderilmiştir. diğe ımdar giden bir muharrir arka- rarına ve biltiln Balkan ailesinin ya-

Demek ki felaketin wı-wği ders- Adapazarındnn düne kad_ar Kızılay daşımızn şu beyanatta bulunmuştur. nnı daha emniyetle görmesine hizmet 
ten bir ibret payı çılın.rılarak böyle umumi merkezine gönderıl~ para Meıuı.ınencıiQğlunnn ;Beyanatı l edeceğini farzetmek fazla nikbinlik 

(&§ tam/t 1 ; .. ,., ..,,yf--1-] 1 blr karar YerihnL5- Zaten •Japonya- 5782 liradır. Bundan başka Sıvas ~ı- Seyahatimden çok memnunum, go- teşkil ebn c.z. 
n '"" ..... U<Wı Alman - Rus Otomobil Yollan 6200 le s fy d t"~·ı Fra B ı ıczunıyetleri kaldınn w k dnki blnnlMdan bUyUk bir kısnunın zılay merkezine pa~ eşya. 1 rek lngiltere ve Fransada, gerek Bul o :ı a .....gı tere, 1 nsa ve a -ıni§tir. agn arar ver- Kaunas, 14. (_A. A.}. - "Ri:~~s nınkavvadan, son senelere gelince- bir kısım yiyecek maddesı gönden! • garistanda memleketim için ~hidl kan an~t1 scf~rlerile ~~ta bulun 

Belçikanın aldı~ tedb" . . Adas,, gazetesının Berlm muhabırının ye kadar lstn.nbulda münhasıran mi§tir. . .. olduğum dostluk tezahüratı cıdden dum. Böylece~ zıyı:-ret ettıgım memlc-
•den bu lcdbirler~k· ırlen talub bildirdiğine göre, Almnnynda Berlin ab,ah lnşııat yapılmasının .ebel.ı Akhlsard~ da 6895 !ıra teberru ka- büyük "e sanıimidir. . k_etlerde oldu~ ~bl Balknnlı mUtre -
sındaki sıkı el bi r ~ı. ~~eke~ ara- ile Moskova ar:ısında otomobil yolla- de bundan başka hir sey olmasa ge- bul edilmiştir. Londra ve Pnris müzakerelerı ve fıltlenmiz muhıtinde de memleketi -
tiyade tehlike r~~nı gosterır. En n inşası için projeler hazırlanmıştır. j Boludan da Sivas merke:in: 1120 imza edilen i tilaflar üzeıinde An • ınize ve dUrUst siyasetimize karşı tam bulWUnasına r:gm~ oilaknC:Wın ma:uz Bu yollar Lituanya arazisinden geçe· rek. 11arça muhtciif giyecek ve ortunecek ' ka...,da daha etraflı malfımat verile- bir itiınnd ve derin bir sempati mcv-harekete . en once Belçıka cektir l\loclcrn ·ve kiibik binalar revaç • .. ~. 

ge-çmı§tiı-. i · bulmadan ev,·eı görgUJü tshmlınl- eşya göndcrilmifjtir. cektir. Şimailik kısaca söyliyeccğim cud oldu8 ... nu göımekle bahtiyar ol-1.Jegde ..,,alı .1 1• S ngiltere Holandad Ahoan . G , y n:lıl:ır dum 
... rı tnı.-ır foklarım Tedbirleri Ha.leh Görüyor hımın ah~ab yapı~ a heves etmc...,i- Kuyscrıyc xc.eıı R • .• • fiUnlardır: · , 
Boşnlbyorlar • . nin sc~bi, tın sonuncu u 1310 ~·ı- Kay.seri, 14 (A.A.) - Dun şehn- "Anln!)mnlarım1z : t ttkrailn.r Nnsıl Tcmın Edilecek 

Paris, 14 (AA) Bu sab h Bel Londra, 
14 

lA.A.) - Belçıka ve hnd:.ı \.'ukubulnn, tarihi bii~·iik :tel- ·ze iki trenle bir kısmı yaralı olmak 1 _ 9h 4 faizli 25.000.000 sterlin Diğer taraftan mevsuk bir memba-
Gikada.n gelen ha~~r-ler . a - Holandanın aldıkları askeri tedbirleri ; nu· ·ı ıerc Eı"'ı·ncandan 140 vatandaş da- ı ıı· k teslı"hat kredisi, dau öğrendiğimize göre Bay Numan ı. uc Lıege ınınta m b ı :d Lo d d" ı U\ft>lt•ıin verdi~i dehşettir. z .. >ı.asından deıin b · . .. . - evzuu a 

12
e en n ranın ıp o- ~ /:'> ha, gclmic.tir. Bunlardan içlerinde üçü 2 _ So 3 faizli 15.000.000 sterlin- M"ncm_encioğlunu_ n yaptığı. anlaşma.-

sürmekte oldu ~ ır endışenın h~klim matik mehnfili Almanyanm lıemen ı Yok~a Süley:mani~·cyi yaratan 'I dd d hUku d 2 000 000 l rnl k teslih t k d 
taatın silah ba:Untu . _:"e oradakı kı- bu ınemleketıeri istilô. ecıeceğini gös Tiirk mimarisinin kiirgir mesken at;.ır yaralı bulunan 14 yur aş er- Jik istikraz mukabili altının · , an ;J. • ı ı a .re ı-

,,.ı c tıı:nnı· bı"ld " k ı·n..,"~ın.:ın btı kndar Jınsis davran- h• bal hastahanelere naklolunmuş ve di- metimize tevdii, sintn "!-65 i lngiltercden, 'C35 i Fran tedir-. b ıııne - terecek hususi sebcbler mevcud oldu- 1 .~ " •• 

1 
"' ı t d' aerlen· de hazırlanmış olan evlere 3 _ a..3 faizli 3.5 milyon sterlin- sadan, 15.000.000 liralık altın stoku M ğunu tm" ı mıı.smı akıl kaim e n1ez ı. 0 ,.., 

nıev:~: svtnotlkılsairndeki bhü~ün fabrikalar Belç~~~e ;i~~:ı~;~ hükumetinin FeiftkPtzeCI~ şehirlerin yerine in- yerleştirilmi§ler~ir. Valim~ istasyon- lik ticari mah~yetteki istikraz. . ikrazatın %60 ı l~giltcrc:acn, C'h.40 ~ 
ını ta lıyc · · al 1 da bızzat bu felaketzedelen karşıla • Mukavelelerı ve bunların mtizey- Fransadan, 3,5 mılyon lıralık ticnrı tnı§la.rdır. cmnnı - Almanya ile bu memleketler arasın- şa olunacak hir \(' kasat1alanmı- mış gerek yaralıların nakilleri ve ge· yelatıdır. !kredinin 2 mHyonu lngiltereden, 1,5 

Diğer taraftan Bol da da yeni ınüşkUlô.t çıktığım zannetti- zm y<•rlt'rlnin tayini i~inin y1iksek rck' diğerlerinin yerlerine yerleştiril- İstikraz servisleri mal ile ve mü -1 milyonu Fransndnndır. 
haberlerde de Alın an dan gelen ren bazı haberler almış olacakları 1 l\fühendi~ Mektebi, tstanbul tlni- meleri ve istirahatlerinin temini işl:· ı him mikda.rda tütUn ile ödenecektir~ !ngilterc ve Fra~sanm. bizden ala.
tevkif edilmi§ oldu<r~ . ~-~lannın tahmin edılıyor. Böyle bir ihtimal, vcrsit~i. YU'b.'"sek Ziraat J<:Aıstiti.isii, r·ııe bizzat meşgul olnıuı:ıtur. Kaysen- Bundan mada. lngiltere ve Fransa hü cakları 10.000.000 hra1ık ıncir, UzUnı-

Relçika Ordu Tbnı. b_ildınlıyor. vaziuetin vahiml"'"lig- ini tazammun C ğ f F kiU" tesi profesörlerlle 
u .ui\ıye l<~li J -

0 
ra ya •a , ye mürettcb 77 felaketzedenin de bu kfunetleri bizden senevt 10.000.000 den maadıı. bu meblfığn yalnn krom Brtıksel, 14 (A.A) As .yor etmese bile, Londranın siyasi meha- . bir ilmi he~·etin rf'~· ve mütaleala.- O'ün şehrimize gelmeleri beklenmek. lirayı mütecaviz bir mebl!ğa teka • madeni de müba}anda bulunacak1ar-

kamat ordunun t k :-- . kerı ma- filine göre, Hola.nda ve Belçikanm rıııa ha,·alc ec1ilec<'ği hakkmda.kl tcdir. bili eden mikdarda ilzUm, incir ve fın ' dır. . 
'~rnıişlerdir. a vıyeıune karar j ~ti~t. t:edbirlcıini haklı göstenne- l ha her de ha.kikat.('n ~·erinde bir tffi· Gcut1rnl Alpdoğan Ankaraya dık almayı taahhild etmişlerdir. ı' Yakında bu hu usa a.id diğer bir 

~ınn Tan·ureleri Bel~ika O . d • ge ka.fıdır. hirillr. Gidiyor BUtün mal milbayaalan içinde bu- anlaşma dn imza edilecektir. 
_rilkseı, 14 (A.A.) - ıg kLa~ennıı el HoiancJa Kahinf•sinirı Tebliği GöriiHiyor ki herhangi bir ya.- Ka.useri 14 (A.A.) - Erzincan - lunduıfumuz ihrac mevsiminde baş- ı Bulgari~tan J>akta Giriyor l\lu? . anıcıe bazı unu- A d K b. J , • ··r o • 

en ecnebi tayYa~!eri ö wlo- mster am, 1~ (A.~.) - a ıne bam·ı millete ald oluh sırf göze h°' dan gelmekte bulunan umumı mu ~t- lıyacnktır. Belgrad, 14. (Telefonla) - Mene· 
~~ra birkaç kere müstaı kg , bu akııam fevkalade bır top!antı ya - ı r,öründiihr\i için im.bul ve tatbik <'- tiş General Alpdo<Tan Ankaraya gıt-1 lngiliz ve Fransızların bizdeki kle- mencioğlumm Sofyadald temasları 

r .evkı Uze · d 1 cm. 1 k t · · l dk"k · ,, · · d · · 
J rın e uçmuglardır. H d -1 para en crnasyonal vazıyetı e ı diliver<•n in5a \'e nıiınarı tarzı ka- mck üzere dünkü trenle şehrımız en rink bakiyelerı tarnrunen tasfıye e- dolayısile Bulgarif'tandan Belgrad.ı. 
ı st~da hava tntidnfaa bataı-;:ıa e eylemi .... ve bir resmi tebliğ ne§rcde- , hul edilen memleketin htinyesine acçm!ştir. dileceği için bu memleketlerle olan gelen ve üzerinde ehemmiyet v~ ısrar-
( u-de ete geçmiş ve tayYa-ler t:1 ı rek alınan ihtiyat tedbirlerini bildir- 1' fotnbu'• etnıe~ince ariyet elbiseden ° Karalıisarda Zelzele ticaretimizin bu ytiı.den de ayrıca Ja durulan cayialara nazaran Bu!ga-e Şark . t'k . • .. ne ı- . . • . • . • , . . . . . :.- . 
' rdır. n/8 1 _ıımetinde uzaklaşmış- rnıştır. .. . , . farklı olmuyor. Şarki Karahısar, 14_ (~·~·) - Ev- ı mesud ınkışa~~r göstcrmesı emnı- ristanın Balka~ Antantın~. gırmcsl 
f re ti . ge~ c_ıhetten bildirildiğine Belçu·:ada ~ferher Edilenler Uütürı hunlara rnğ1nen bir ulze- velki gece burnda ho.fıf ıkı zelzele ol- yetle beklenebıhr. bir gün ve tarıh meselcsıdır. 
· ~rvie~~o~~hi bir A1?1an. tayyaresi Br~ksel, ~~ (A.A. > - Gazetelerin le :ıetic sinde hak ile ~-pksa.n eb.lı muştur. Telefat, hnsarat yoktur. Bul~arlstanda ı.rn.s~w~c.bul .. . .. Şimdiye kadar yapılan göriişmele· 
' ttatur. Pek nt~hası ilzcrınde uç - y~zdıgm~ ~ore, bu g~ ı9ı9, 1~20, , "San t'r.ınsisko., nun ~·c.rine ya.pı- Felİll•et7.t·de Tal ·beler Mekteblere B~l~ar~standa gör~Uğü~ hus:-u ,.rin n€ticelerinde Bulgaristan Balkan 

~ re Vc!\ıc ~l~k~ uçan bu tay. ' ~" 1921 ıht~ya71a~·ı ve bı~ok fencıler l lan yrui ","' n I~ransisko,, ~hrinı.Je Yerle tirildi . kn~ulU bılhassa teb~z.ettır~~~-ıa- dostları yanında ve harb müvncelıe . 
s nra cvv<Nı.toıs uzennden geçtikten 1 seferber cdılnııştır. farzı inşa ol:t.rak ah5ab hinn kttbul Bursa, 14 (A.A.) - Şehrim~e gel- terım ... Kral ha_zretlerı~ı~ Reısıcum- sinde hayırhn.hune bitaraflığını muho. 
t ·nrnetin~ lleusy sonra Polleur ıc- Alman Toprakları Vzerinde llolandar <>tll1mi~ tc d~ı!ildir. miş bulunan 100 den fazla Erzıncan- hurumuz ve Mılli Şefı~ız .ismet 1- fazavn karar vermiş ve bu kararını 
1 ıll eur ü· . ll.Utklaşıru3tır. Tayyare Tay~ n.rc..qiuin U1•h1ğu }'alan A. CEM.rll,EDDIN SARACOGLU 1ı felaketzede arasındaki lise ve orta nönü h~kkmda hcsl~dıklen dosUuk ' drı ~lflkadarlnra temin etmiş bulun • 
1 ktc u t zcr~?en 300 metre yüksek- Aınsterdam , 14 (A.A.) - Holanda .................................... ........ ........... tahsil talebelerinin hepsi de mekteb· hislerinın bana kendi taraflanndan j kt d 

ç uğu ıçın g l h hUku r '- ' f d l · 'dd k d . ıma a ır. l •frik cdilrni . ama ı aç.Jsarahaten . mcti , Alman crkamharbiyesinin . ' ıere yerlcstirjlıniştir. vaki olan ı _a c en cı en ço erın Şubntta Belgradda toplanacak 
0

_ 
7.erinden Ştir. Tayyare Fognes ü- bugtın! ti tebliğinde bir Holanda as - E"' H• ti AımıG~adn Zc17.t>le Olun ve çok snmımi olmuştur. 1 . .. 
LİVarınd ~çtultt.an sı:>nra Elenboru keri tayyaresinin dün N or<lhorm•ou ger. } er j Amasya, l4 (A.A.) - Dün şehri· ı I Komşumuz ve dostumuz Bulgo..ris- 18:11 Balknn. A~tan:ı ko;e);ıne :~;-
}a dönrn~ş~~~udu gccerek Almanya- A~:ın mıııt..akası üzerinde uçtuğun.a l harb' 

1
• kazanıv.'"Sa ı mizde ı.45 de hafif bir sarsınb hisse- tanın kıymetli Başvekili Mösyö Köse- h_ıd olarak •şti.rak ec 0 an u bn-

l\JuJuılıeı · t.!aır veı ileıı haberi kat'i olarak tek - :. dilmiş ise de hasarı mucib olmamıştır. ivanofla görüşmeler cliln n~retmiş nstanın o tanhten sonra resmen an· 
clıirler~ ı?lıtrak lııgilt.ere A~ık ::ib elmekteeil\ .Amerikan Sıhhiye lfo~·etl Su~hri oldumımuz tcblig~ den de anlaşılacağı tan ta dahil olacağı söylenmektedir. 1 •Oınbaı-d ( Uaş tarafı 1 inC'ide ) I :.· h b t hl.k . h .. d 

. Londra, 14 (A.A. :an l!Aleceli Bu. h~5Uhta yapılan talıkı~at ~l- 1 _ Frım a w İııgiltere Afri- . Yolunda . vcçhilc iki nıemle~ct ı:ıün~se~atJ için Balknnl~~ ar c ı esı a~cın e ~tele g• .. ·"tesını'n ) . Sunda.y Cbro man ıddıasmın dogiru olmadumu ıs- Sıvas. 11 t A.A.) - Amcrıkalı dok- 1 htısusi bir ehcmmıyeti h.au:dır. bırakrr.ak ıçın Balkan dcvletlerı ara· -.., den ~ Irnd~ki hütlin topraklarım Alman-
l;6re, eg· eı· Alın ız nıuhaTr. irine bat et.nıiştir. tor Şipert'in ve ::ı.rkudaşlarınm _hulu_n Sı"zc kati."etle 8ö,·1i.v ebilirim ki sında bazı ihtilô.flı mcsailin de taraf-an t.r el vıw-:t tc-rkcdt•(•;•ldt•rdir. 1 1 - .• " 
\ •reyi bombardun .YY.&r erı lhgil- ı İs\ iı ·renin l'ekzihi • . duğu sıhhiye eki pi Sivasa ge.Imı§ .. b. ır ko11u"t"<umtız bu""tün meseleler üze- ların Utkib cde<..eklcri doı:ıtluk siy:ıse· an dt:rl b ~ 2 e_ Fransa ı\lsac•e - J,oraine'i h t ,. ... o ı tı .ticcsinde sivil halk ... tan ~~ve u. nun Eenı.e, ı_4 (A.A.) - İsviçre erka- I gece. kaldıktan sonı-ıı s. uş. c. rıne mu c 1.1. 11cıc tam bir görüş lıiı liğı kaydet . tile halledileceği söylenmektedir. J l olenl ı Alruanyaya ia<le 1:1dt><•ektir. k t l t ırı:ıa, ngiitercı · d eı 0 

- ıııharlııyesı Alman kıtaatınm ts,·iç- ı \'cccıhen hare e e mıs ıt. __ _ 

}cı btı!unnıası i::~ i e:-bnadl mukabele- ' ı·e i.ududun
1

da taha~şüd eylemekte ol- ' 3 - 1''raıı:';rı , .f: tn~iltne Alınan- Tetkik llt·~ eti Yolda 
1 

bunların gtinlilk iascleri temin o- duğu gibi yiyecek ve giy<--cek de kar-
•a; ıriannıışt.ır ~lA "~~ı~ e en planlar duğuna dair ecnebi knynııklardan c;ı· y·mın \"aZ İ~ f'tİlll diizt>ltllle~e kafi Sivas, 14 ( A.A.) - Zelzele mınta· 'ı c ,:. n ,111' ~ 1 §!lanmıştır. Felnketzedelerden iş tut-

l '1° " • "' ~.1 Ulde Cl '-- • l k •kt "rtfa •ılhn ohrak Jıarb ı · } ""k t l' "k tt bulunmak UlJlnn ,u:ıu " r~ ın Avarn kam .
1
.amuer- kan haberlerin asılsız olduğunu bil· ~e: ı>cc nı ı •· • • kasınsa Jeo OJı e ıcı a a · .. . k d rdım komitesine mak ve çalışmak için mUracaat eden-

ı tbı lııgiltere k darasında soylediği dlrnıektedir tazminatı yerN·r.kterdir. ı üzere Erzincan:ı gitmekte olan lstan· ı Rugubnc Ua a~k .. ya da ?QOO lira\'1 lere her tilrlü kolaylık gösterildiği 
la a ın ve ço kl · 1 . 1 · . ""d"" · · 'Kc vaki te err mı ı.arı - • ı-şı bil' harekette b cu ara Beltika, :\ltLZerf'tsi% Olıırak Siiibavları 4 - n~lltere A man)aya en zı- bul raRadhaııcsı mu ur muavını . - • k t d gibi bunlardan bir orta rnckteb tale-
ı lyo1 da ın k be ulunmak iste - Kıt.ab. . M . y ~ •ı . • yade mlis:u\tJe ~ören millet nma • mal Erkmen dün şehrimizden geçnıış bulmuştur. Ayn~a T~. nt n_n _a .yar· be ide Ege liscnine yatılı olarak kay-
c aktır. İngil~ a leye tnecbur ola- B .. rına ~cca.neo oıı .) or - ~nC'lesi tuthik edt>rektir. Bu, domin- tir. , dım olarak 500 lıra gonderılmış~ır. d~ilmiştlr. Bu ye11·runun bütün iaşe 3
nanyada honıb ~~~a kuvvetleri Al- ld ruksel, 

14 
(A.A.) - Bclçıka or , ·onlara n• Hlndit<tana da samil o- Zi?ede Yordım lzm.irc 14 Ki"'i I>aha Geldı . raf li . "d ed 

tUıı h...:ı ar~an ediJtM>...:1. b . usunun takviyesi hakkındaki ilan - • · ~ • zd t ~ . . ve ıbate mas ı seyı ı are en ır '"~eneli YllPlıkları b ..... ~ ü- larda bütün . 1 • d h l ' lacaktı r. 1 Zile. 14 (A.A.) - hnzamı a op- lzmir, 14. (A.A.) - Eı·zıncan fela- Türk Maarif Cemiyeti tarafından de-
li d~ÇUŞları esna@nd· t ırçok ke · l kısa yoldan kmıtaczlun aıı~ıt· ıerkal ve en 1 :; - l~ransa ' e ln~iltcre, Alman laıı:ı.n 2000 par<:.a giyecek eşya zel- kct1.cdelerındc.n 4.4. kişi dün gece Af. nıhde edilmiştir DJiYcr taraftan bil-er ır Alı a eslıit etm · aı ma ı ı ıa an em- . . . ~ . - dilmiştir , . . b 

ı-e u~~..: nan tayyarelerinin t iltelŞ- rolunmaktadır Hi ·bir mn.~ret kabul' ~·aınn lwgeınO~)·asını trmın lÇJlt ' zele felaketzcclelerme tC\ zı C•ı 9-oÔ 1 yon tı enilc şehrimize gclm!~ \'e otele Uin feU\ketzedelere kalın kumaştan 
._,nde a.ld ~ . ng - . · 

1 
' ıar ·e ikb~a<lı lmtln.7.l;ır vere - Bundan ba5k:ı toplanmış o an G • • • • • 1 . 

ke.bU ,._ .1. 
1
6

1 bır fotogvnı.f& nı edılmiyecektir Bütün asker ve sü . n 
1 

' • ·r . '· maddesile ile yerlestirilcrek ıı:ıa:-ah:ı.tlerı temın olun elbıseler tevzi olur.muştur . .uıgı ız tayY . u- · ccklerwr ı ki ıo mu htclı · vıycceı- ~ 
~n~~ft~a~~A~~~~~~e~~Uf~~ek~~~~ka · .1 9 - · =~===~========================== 

lnbriliz ,._. 
0

, 
0ü~rut ~mışlardır. yıtsız ve şartsız parasız binecekler v.~ G - Fmn-.:ı Almanya 1 e . ~·> se-

"'•.} a. tltrt K · k t ı nelik bir ittifak akh'dect>Idır. lth onılinh,tleri 1 a arına gideceklerdir. ===-- _ _ 

Londı·a, l4 ~ ~Uyorbr . . Alınan T(•bliği p 1 
~!llefetişçi ParU~i ;~is~~~fılız mu- Bertin, l4 (A.A.) -Alman ordu- Arjantinin o onyz.ya 
~rnda Verd,iı!:i k f ı ce, Black su başkumandanlığının pazar tebliin: ya rd 1m 1 
kı · "6 on eransta deın· ti G b b 

· ış r m- cebhesinde bazı noktalarda i- Paris 14 (A.A.) - Pa.t ajansın -

.eiz sulh istiyoruz. F . . . za~ <ı.~leri olm~ştur. dan: P~lonyadaki harb kurbanlarına .~-~~~~i~nit1·mY~~~~~~~k~llll:al rnıı sulh, Yeni hnrbl akat ~tediği. 13 kanunusanıde, Alman hava kuv- . rdım için tcsekkiil etmiş olan Ar- ~ 
l>•·e.nsiplerc müstenid ~~~anı .~lacak v~t:eri İngiltere, .Fransa Ye Şimalde- ~:lin yardım ~omitesi, Polonya hil- , Kaoıttan z 

1 
r h miz.. başlıklı yeni bi .. ba.b ın,·e eylc:r.ek iç'.n c::ıl~ • 

Nasyonaı sosyali Ui . ulhtür. nızıne karıµ muttarid keşif uçuşları- ~- tin 600 bin frank göndermiş. n maktadır. 
sası .a da.yandığını 

8 

.. ~n kuvvet e - na devam etmiştir. Bir Alman tayya· . ume c .. •"k bir Fin endüstri adamı, Colonel Serla • Alman devlet reisi ressamlığım hıthrbyarak bu 
be.iş Vlklerc hUcuın S:~~cn Attıee, resi üssüne dönmemiştir. tir. __ B u~~uis, Londraya gitmiştir. Orada Mareşal yeni kısma, bizzat ltendislnto ycıpın~ olduğu but 
~~kendilerine sosyalist ve v:a~unıa • ~b~ede Alman ve düşman tayya· - .. • , • . Mannerheim'in ordusunun silah , harb m~lzeme ve· k rokileri de ko~mustıır. 
sh .~~st. deıneğe hakları olma~ ~0• l'e<:ılerı arasmda müsademe vukubul- General Gamelın nın sair ihtivaçlarını tatmin için bir takım nıuzakerelere R a :: 

~ :n1ışUı·. ıgını marnıştır. Alman hava dafi batarya· S"k k" e c.evabı ı girisccektir. .. . "G .. • • d l\fılh lllhtaf~ 1 • A ları Sa.int lngbert civarında bir diiş · 1 ors ıy . B ~ Colonel Serlnchuis Finla.ndiyanın en muhım en- orıng,, 10 uası VC 
Eiıtnli . lllele Seferber man tayyaresini dü.'.jürmüştür. Paris, 14 (A.A.) - Polonya daş· ı düstri sahasında yani kiiğıd hamuru sahosında. e - yılbaşı a gv le It.C •} e 1 1" 

'Bil )or 12 kT e Polonya ordusu kuman mu 1 . . "' '"' 1 
l-.a ... ı, 14 (A /13 kanunusani gecesi ba.zı düş- ve 11 v . b hemmiyetli bir mcvkie sahıbdır. 

?~ğına göre,. l3eı ~·> - Haber alın- mnn tayYareleri Alman toprakları Ü· General Sikorski'nin mesa3ına ceva Marcşnl Manncrhcim, bu adamın evi~de 1918 de 
lf·leri için bir t ~ a :rnllli mildafaa zerinde keşif uçuşları yapmışbr. Bir veren Fransız orduları bnşkumanda- muvaffnkiyetli Fin istiklll.l hareketinin pliınlarını ha-
edecektir. aınel"'vi Seferber tayyare geceleyin Alman rrisonne a- nı General Gamelin Fransız ordusu: zırlnmıştı. Yeni Rus harbinin başl~ngıcmda, Colon~l 

Brüksel ah 1 ~ tl uJ.ı .!la taarTuı. tc~ebbü.tiünde bulun- nun dostluğunu ve derin muhabbetı- Serla.chuis Finlandiya muknvemetinde oaz~ kat! 
rn tbup tının. bita;~'hı.dıen, Abnan muştur. ni Polonya ordus~a bir k:re d~~ bir rol o~ıyan yedi zırhlı treni~ vücude getirilm~~ 10

Yhindeki son ncen ınernleketıer a- Öğleye doğnı bir Holande. to..yya - teyid etmekle bahtiyar oldugunu bıl işile tavzif edilmişti. Bu trenlenn zırh mese;:~~ mü 
tayYareJeıinın· Belr'ıkYatı ile, Alnıan resi Nordform yakınında Alman hu- dirmiştir. him bir iş halini almıştı. Zira, Finlandiyallda 1~. 1na-
cl ıt a araıis· .. - · Fi ı "yle ha ey emış er-e Y&Ntkla.n uçuşlar d 

1
• Uze.rin. dudu üzerinde uçmuş ve bu suretle ~- - . - .- - dir bir metadır. Bu şekli n er ~ lın n 

kıt. bozulan asabını tes;ıayıeile hal· Alman toprağını ihlal etmiştir. almıştır. Avcı tayyarelen de havalan dir: Trenler Serlnchuis'nin fabnkala.n?.dan ntab:-
~ re llllkrtınetin .J t dınb. etrnek U - Fran ız T~hliği mıştır. . kağıd hamurlarından yapılmış kalın bir rJrh,, 
YbUtnle azı e ırler aldıgı~ Alın 1 t af d da müınasil af ·ı .. ··1 .. t'" asındadırlar Pa.ris 14 (A.A.) _ Havas aJ·ansı- an ar ar ın an kası e ortu muş ur. t~--·ı · ' k d d"lın" t" Alınan tay- .. ..... ıı,;ı terod"" Tevkif Jrıdi na göre ac;kcri vaziyet: allyetler ay e ı ışır. S H .. 

1:-Undrıı., 14 (AA "' len Almanlar Havalarda dün harekat şiddetlen • ya.releri Fransanın şimalinde ve şar· Hltler ve " l\1elnkanpf,, kitabı 
~rıldiğine göre lı · ;) ; Resmen bil- m.iştir. Bilhnssn uzak keşif uçuşları kında uçuşlar yapmışlardır. . Unl d nazi rtjim1nln e s ı. rP.!1 • 
J ~i ~OVki.f edilen a~Uın aş1angıcından olmuştur. • Karada devriye ve keşif kollarının ıt1?r ~ s, crntAımanyanın ne yapmak ls-
~1 "'1dır. D~an mc~~akn ~eb~ası 490 Fransız tr.yyareleri Almanyanın mutad faaliyetleri haricinde Alınan t.ediği h ~~e d~:r::ueri lhtiv~ eden "l\leln Krunpf,. 
t 

1 
aknwu sono kt erı te~aa- b~tUn cenubunda, bizzat hudud üze. topçusu Bitche'nin şimalinde ve Vos- " • at ~kitabı yeni ba.~tan gözden geçinn~k-

~tl.ta taiıt tımılm $1 de 'hususi nnde ve t;erilerde uçmuş ve keşif ha- ges'lerln sar km da atışlarda bulunmua Kın gam,, "U Sleg yani "Muznff eriye ti • 
Uit\Jr. , etlerinde bulun rak toıoiranar tur. t. ,,, bu kitaba nser '' ~ • 

F ransız gazetelerine İs\'.i~re truiklle AlmM~'a
dan gelen haberlere göre bu sene yıTha.~ 

yortula.rı parlak olmnmıj. Seoobl (le en·elcc birı ha
nelerin, lokantaların ,,, barlann saba.ha liadar a~ık 
knlnıalarına mUsande ctın}s ohm ''lllcımlcr,, in son 
dakikada fikrini değt~tiı-erok eğlence yerlerln!n :ın· 
cak gece yansına kadar ~.Jk knlma1nnna mü :ıada 
etmesidir. 

Gece yan~mdan bir saat sonm bütün Alr..ınuyn.· 
da askere alınmamııs her ,·nta.nilııs yatağma ~ekiln1lş 
bulunuyordu. 

Diğer taraftan Mareşal "Göring,, in yıJba..>ı mü
nasebetile lnıd eWği nutultta: "Ynrabbl ! Bize ) :ır
dım \ ' 6 nuSJ'Ct vernıiyeoohseıı bari menfur düşuınn
lanmım da. yardım etmoı,. yoltı dclnld tlmım işin aa
aya kalmı3 olduğnım l • J ctmesı Uibn.rl1o bir çok 
\•atansevcr Almanl::ı.rın n~nl gld• ·rmcğe Jdfi gel
~ imiş. •• 
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İSVEÇTE ASKERLiK 
• 
Isvec askeri 

t 
mükenımeldir. Kavi, 

tecrübeli, sporcu ve di§iplinlidir 
Evvelden Pomeranya, Baltık mem

leketleri ve Finlandiya üzerinde hi· 
kim olan İsveç Battığın cenubu şarki 
sindeki topraklarının yavaş yavaş e
linden kaçma.sına şahid oldu!üan son
ra İskandinav yanmadasında yerleş· 
miş kalmıştır. Norveçten sulhen ay
rıldıktan sonra her tliriii araziye mü
teallik istila emellerini bırakarak, hal
kın yaşayış şartlarının düzeltilmesi· 
ne matuf tamamile sulhcü bir faali
yete ha&rınefs eylemiştir. Umutül 
harb seyrinde Avrupayı sarsan geniş 
mücadelelerin haricinde kalan ve ilci 
hasmı Rutıya ile arasında vücudc ge
len anlaşmalan mUtcakib milli hu -
dudlannın emniyette bulunduğunu 

göı·cn İsveç, siyac;ct ideali olarak, her 
türlü ihtilfı.f haricinde kalmak arzu-

RADYO 
p~~ -· 15/ 1/ 1940 PAZARTESİ 

12.30 Program ve memleket saat ~ 

ayan. 1 
12.35 Ajans ve meteoroloji ha

berleri. 
12.50 TUrk müziği t4Pl.,, • 

13.30/4:.00 Müzik • Karışık 
müzik "Pl.,, • 

il 18.00 Program ve memleket as.at 
ayan. 

18.05 Müzik • Radyo caz orkes -
trası. 

1 18.40 Konuşma. 
18.55 Serbest saat. 
19.10 Memleket saat ayan, 

ve meteoroloji haberleri. 
19.30 Türk müziği - Erkek oku

yucuların geçit konseri. Çalanlar: 
Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet Kozan, 
Cevdet Çağlar, lzzeddin Ökte. 

Uçak modelcilik 
müsabakası 

Dünkü müsa.b~kaJ 111 hir görtinüş 

39 lkacağı lıaur \'e lıayaJı.ıııd~n ıe<ım• - - Kızını senın adııı Hatice ıni? gittiğiniz ayni terz.ı bu.na Ja bir ~ürö peeimJen gilmesıne nıiliıa.ade etmem! kı,u~uındM. an!aıJını. Durill•~ 
' miiti. dıye filOI dum. cicilibicili elbise di~ti. bunların para.- Bon bu likııdıluı aısylerk.eıı, Na - bağırıyor: 

0-.ıa o kadar a.cıyordum, o kadar a- Yük6ek aeale: -· Evet! sını da İsmail Bey ödcd.1. lete o elbi- sil kendisini fQlkmltktan kumıeı:ı _ Beni ölcttiroıeekü Polisler '. 
eıyordum ki.: . • ı -Ne o? Benden korkuyor mu -ı· Cevabını \'erdi. releı-i ben hi.la ~ırlımdıı. ~ıyorum. ı~mıetı. Kolumdan ~taı'U bent dm usturayı ..-ıa al~. şabi# 

Birdenbire aklıına geldi. :Su ıa.valh eun? diye sordum. _ Bu alçaklal'a katiyen inanma! lnaruna.zsan tCF."ıye so.r. Bü~ buıı· mı.tJceniu yanından ~kti. rim huır, dwhal blı1 cC\;:r.ıhm.-.~ 
kızı, I111n&1l Bey denilen bu canava • Bu pen'ft.S.ız hareketlerim, onu blis. Nazif denilen bu sersen, İsmail Bey le.r, 0~~1 n.::~~tnı ve kuusesı~ c:o~uk· j - Buradan defoluı (idiy".r ısıu- glSnderi.n? Yapt:ıtı baygınlık nuıf. 
l'ln elinden kurt..raz;ı.a mı idim? NlV bütihı şa~ırttı. Bann ceva.b vermeme· denilen canavarın bir aletidir. İsmail l ları duşurdu.gu ~orkun? tuzaga rıden ı ~ )'Oku seni poUııe te.ltm edeyhu la.:-::ıa d& aldırmayın. O, k.ql\?'1911 
al kurtarmalı idim. Bir &eyler yap- 1 d w b'I d ' •. . Beyin suna karşı gösterdiği yakınlık yollardır. Bır guıı beuı bu Nazif de.o nu 1 diyo •ordu. ı bir orospuı:1ur .. d!yordu 
malı, bu kim.eelllz, nıaaum lazcağı:m1 shn edn, neDeyapaca.gıtntiı ~ me ıgını an· Jve ı:ıefknt sahtediı. Bu, sadece seni nllen alçak tehd.id auretile onun ku· ı Ha)Tet! Nu.l! hem tohcUd ediyor· KomJ.11er bana dıı. clr ı:tcyı~· soş 
1..-. b yor mn. vam e nt. ~ w · ~ UıdU ~.. d ki bit'- "' uayatını vo namwıunu u cana·ınr - . elin edUşürmek Benin t~ze ve kör- cagma Ouş , • .ı.nnn a m LC du. Hwı de pollM t.M!tm auret.iWl Hieb!rlne cevab verınedi'C! B11JJ .J 
, .. ....ı ~ 1..·-··-ı ~A- vik tm - Haydı, ne duruyorsun? Bcru ' . 1 b' . hU .1 . . :ı • •7 
161'-'an, "u .u.ubUol&ru.a.LL aye c e.- Gö ipe etinden bir cannvar gibi istifade sem nası 11 c 1 e 0 canavaruı 1 Ktıstalılıfın ve alçı.klığın ~ ~r. herine ya.rumad.a. ptıH.e.lul'P- 1>erf.1 a 
li idJ 1 ı de b' hl beni b te 1 V\UllUi.k için o kadar arıyordun. 1- ... t . . . . . · · t.,, 

m. G m ır 8, una ~ lmJ . ö .. d ili . d el"'Illek içindir. Sakın bunlara kapıl- kucagına atacak. srnaıl Bey kucağı· f.ula ldı. Bırdeııblre kanımın ku.r'1 - adlıy~ı gıttlk. tf :d cCrmt":ıc.§ ~ 
v1k cdiy.ordu. Ouu kurtarmakla Ade- 'f~ ev zı.n. el~~ e; 

6 
f nm~yo: ;: ma! Belki bunlan söylediğim için be· na düşttiğUn gün seni P.eyoğlunw1 Juğvnn ~ bi-ynJmin donduğmıu K> maltl-~...nıesine oıkru~'Ular ~ '"ır'" 

ta keadıml, kendi namusumu kurta,. ıbetmo Y!°1Çekııı~ gb k mı · bu ığınrsa ,1 
n ni bir deli, yahud seni kıslmna.ıı f~ eık içkili gazinolarından birine .g6- ıaettiJJl.. Ss.ı.i~ N.ıruin bofazma sa- lılklm &Uratle saoı'"''f·rmım "-:ıP~ 

• ... '"b'gl'•rd bana" e e. namı ıça ı. 1 • Ur k S ' kil' k S ~ ı;.u "P' acagım ıo· ı e ı~o u ' . w na bir insan olarak bılcceksln! Fa.· t e<'e . ann ıç çırtece . en de nldıt:;tmı h&tırlıyoruııı. Nntift.eı &mrc .?~c.ri~ ğ:ı.latcller git' 
Yollar bi.ru tenhalaşınca adımla· Yüksek eeals koııu~tugum içnı ~~-ıkat emin ol ki sözlerim doğrudur. Zi- benim gibi birkao kndeh ıçkt ile Sonra ;a oldu? Ne ııbı vaka.lar ttk 8flhid h:ı.tice Mı. AfoylıinıiiO •' 

rımı sıl;J~rclım ve onlara. yaklaa - ~e:ngeç~~nbl~e ~a.k~r olUJO ' ra, senln bugün yllriidi'ğün yoldan sarho~ olacaksın. O zaman bt\tün mu geçti'! Bu:ıdau twnıımile bihaberim. tı, tuttu. Yollarım t.erJf\ırıi, NS.S~ 
um. Nazif beni görünce birdenbire P. uı bize akı~oıdu.. bundan bir bu~uk ay evvel ben do kavcmetin kınlacak. Bwıdan sonra Yalnızım kendime geldiğim zaman boynuna ;,,.nldığınu ~le-Ji. suııC• 
fi~llladı ve korktu. Onu bu kadar kor - §ımdl do bu zavallı çocuga kar- geçtim. Senin oturduğun dosya. dola- seni götüreceği yer, namusunu ber- bir kara.kolda bulunduğuİnu gördUm. eonra içcrlyL: Nnifin :lf'keds.~t 
ki.rtacagun, altımdan, fikrimden geo- ıı galiba ayni caniyane oyunu oy- bının önünde ben oturdum. İsmail bad edeceği bil' randevu evidir. Kı· E..'trnfım bir sUrll pollate çevrilmişti. Faikle Şaklr grrdiler. Ben ()!ljj.1)11 

meınlıitl. Bir zamanlar deheetU Urk· nuyonrun. Senı gidi namus hırşızı Bey §imdi seni yawna çağırarak ya.- zım, beni dinle! Bunların, bu cana.- Gözüm kıı.reımdald tahta mrad& yU.zU, nereden çıktıklaru:ı hay:·etle cıual1 
tilğilm, bana bıçakla. hUcu.'11 eden bu ı senl! . ~ağını okşadı~ gibi evvelce b~nl ç~- varların yanı~dah kaç! Hnydi, ~ur- göıtı argı i~!r.de duran bir adama ııttrken lldal de beo.i ağır ırureW' 'I' 
.adamın, eimdl boot1a.ı bu kaaar ko•· ı ionra geno 1nza dôndÜ.DU ııırır vo y.uıagımı o.k§aroı. Buglin m:ı.! Ben Nuıf deı\U~n bu IWpeii• ilı.tf. Bunım Nı:dt oJclujuBu aııe&k ham eıttn.r. [Dftt~?ıK t."1'J 



YENISABAB 

Balkanlarda 
Kaynaşma 

GALl TASARA y BEYKOZLA old~m~~:~t~u~-
BERAB. ERE. . KALDI · ~:n:ni=~~~ai:::~: =: 

.. 
Sabrinin dünlıi1 maçta ayağı kırılr ~· 

yet de ilave etmesi 18zımdır. Halbu-
ki Balkan misakı hariçten gelebile-
cek nUfuz ve tesirlere karşı kendisi
ni müdafaa etmiş bir vaziyette bulun
mayor. Eğer Türkiye Ankara mua
hedenamesi ile Blkanlann ve Şarki 
Akdenizin sükun ve emniyetini tesise 
iştirak etmemiş oı~.ydı.' eğer tn~lt.c-I 
re ve Fransa ve Türkıye, Rum ..... 'lya · 
ile Yunanistana muhtemel tecavüz-

! lere karşı garanti vermeselerdi Bal
! kan misakı ne hal almll, burasını 
Allah bilir. Çünkü Balkanlar kalmaz! dı ki Balkanlıların misakı kabın. 

1 Halbuki Balkanlar haricin yardı
j mına muhtac olmadan, yani tesadü
•fi ve A.rızf ahvale gilvenmeden, yalnız 

'

keneli varlıklarına ve kendi ittihad
lanna güvenerek istiklal \'C hürri
lyetıerini temin etrnelidriler. Bunu ne 

!
yaptılar, ne de yapmak yolunu tuttu
lar. İşte bundan dolayıdır ki, elinden 

lbir mürebbi tutmadan yUrüyemiyen 
çocuklar gibi, İtalyanın yardımu.a 
muhtac oldular. İtalyan gazetelerinin 
teminatına bakılırsa İtalya tıpkı or-
ta ~ğlann idealist e.övalyelerine ben
ziyor. O şövalyeler dünyada mazlfım· 
tarın imdadına koşmak, haksızlıkla
n tamir ctmt-k, zalimlerle çarpışm3k 
için diyar diyar dolaşırlardı. ispan
yada işte böyle med niyetin kurtul
ması, Akdeniz nizamının halelden 
masun kalması uğrunda, Allah rrnası 
için, mücadeleye girişmiş olan 1 U
yilk ltaJyan şövalyeleri şiflıdi B:-J-

dllat maçında '~eraıuann D!r akınları xanlan lütuf ve at;fetine garkedccel• 
! •k•l111 S l•d .. _ J ~ir \~ziy:t alm~ ,tır. Gü~~n biri~de, 

Ka"lihnrtik ında sarayla musavı denecek bir oyun oy-,ra yine Salahaddın topu dışarıya atı- ıfa edılmış b~ hızmetler ıçm Balkan-
lı S - Feneryıbna.zı namıştır. yordu. Devrenin ilk yansından ESonra l Jılara nasıl hır he:sab pusulaı;ı u?..a.~-

t k k ınaç Karagümrük F Beykoz insaydleri mütemadiyen Galatasaray raj(ib kaleye yerleşti ve 1 lacağı keRtirilemez. Herhalde 9imclı-
':/ a ıın1a.rı arasında yap;ldı e~ryı~ Galatasaray içlerini marke ettiklerin- Salahaddin saği~e. E~fak ta açığa lik ortada ı::·rf medeniyetin ve sulh 

1 (:tle ha.kim oynıyan Kar~g .. ~~U- den Galatasaraym akın tanzimi çok geçtiler. Böylece tazyik on dakika de- 've sükutun hayrı uğrunda yapılmış 
. er ınnçı 3 • 1 kazandılanı um • ttfü;~eşiyor ve Beykoz santrhafı ile iki v~1 ettik~n so4'1'a sarı siyahlılar yi-J tcşebbilslerden baı:>ka bir lalcırdı i§i· 

Vr.ta 7 _ Bili( bek~ .sıkı oyunu Galata3aray golcUsü ne açılınağa başladılar. 
1 
tilmiyor. _ y •• 

. , . ltuvvet itibarile ... O. Cemilııı takı~ına müfid olma..:;ına Devrenin bit~esine on dakika kala _Ruman~a.k~alı ıl~. ~ugoslavy:ı h'?-
J ,r~bıuya.n bu iki bınbırlcnne~ denk me9aaıı .v~r~ııyordu. Hiilisa Beykoz Faruk santrhf4fa, ~ver de beke geç- 'k~~t naıbm~n. muiakatlan. tekz~b 

, t\01 :tevki ~.maçı bll' fut- dön rakıbının oyunu bozmak husu - tiler. Beykozun soldan yaptığı bir a .. ledildi. i'ak~ ~kı komşu ve Alilttefık 
Sabanın d verecek mabıyette değildi. ırunda mmtaffax oldu. Dtğet" taraftan lnnı Enver elile tuttu. hükümotin biribirlerilc noktai on.zar 
!eııa halde a yağan karın erimesinden Turhan, Şebab ve. Kazım vasıtasile. Şahttbm çe,ktiğf gUzcl bir şüt Ga- tcatisjnde bulı.yıınalaı ı pek tabiidir. 
zıpby01 nı:°'ur ?1ınası netice.ı top tehlikeli akınlar yapmaktan da geri latasaray kalesini karıştırdı ise de 'Rumanya ile. Yugoslav~·a davacı. kom-
kalıyordu kt b ınadiyen ,~ur içinde kalmadı. 13~ ~yd ~n.cıı lf'hlnreyt utak- şulannı tatmin için bir fedakirlığı 
zanıt bir fu"tboul §ekildd: ~lsahada ni- 0 N~ 1 Old .. fofM'6t. ( göze alacaklar mı? Buna ilıtiıruıl ver· 

maçı ,,. .. .ı. l ~ un ası u . . k . lk T 
, , Birinci devre ..,~ı amaz. ,. n.:.. ·- . . . tliı} dakffta \ka.1« solaeıV !{~min or- mıyoruz derse ycnı Ba an ve u-
vc Şilk il . Hakkının iki Sulhi ...,.J.u.&l saat üçte Beykozun akını ıle taefuı yaıtaliy' co:.t.ı.h b k 1 d ld na do~tıuğunun temelini yıkmıfi olu-

• 'A r nün bi~r g 11 . ' h"'şladı Be k 'lk l k'k l d ğ an ~ a a eye f! ı I ~ 
•t - O Vefa leh' ~ crınden sonra. b.. . y :oz ı ' a ı a ar a a ıı· ise de iki bek bu tehlikeyi zor berta-ı ruz. Şimdiki halde bu tatlı zehabı 

İkinci ~rıne biU.ı. . k:ıs~ak istcdıyse de Galatasaray. ha- raf etti. bir müddet daha dewm ettirmek i-
r.ıkardı ve Yc=:e S~lhı iiç gvl daha ıiıyetı alın~kta zorluk ~eknır:ılı. . Bira?. ıonra da oyun O - O berabere qin bu milz'iç noktayı k::mr:;tırmıya-
l:azancWar be~ lzhJar nıaçı 7 _ 0 •· lk ~n dakıka Galata,.uraym tazyı- bitti. l l'ağız. 

Oytınd "v . kı banz bir şekil almıştı. Fakat ça , , _ \ Mencmcnciağlu ile Kösei\'anof a-
ile naza ad' efalı. Ncc.ıb, giizcl orunu m~r~n topun yerdt>n seyrine fazla 1 AKIMLAR : • -

1 
rasrnda her hususta fikir mutnbaka-

iltl ta~ ıkkatı celbetti ise d~ he .. rnanı oluşu Galata!!!aray for\'edleriniıı Galata.sara~·: tı müşahede edildiğine dnir bcynclrni-
rna.dı. liililcı; 1:uu~lu bir oyun çıkara.lhcsabla:~nı bo:::a çıkarıyordu. Bu ara· Osman, Faruk, Adnan, Musa, En· lel nıeşhur kli§cniıı b:lmem kaçıncı 
t>en göztık : galıb gelme!. azmi esa- da BcyKoz biraz şuurlu· oynamağa ver, Cel~J, Salahaddin, E.5fak, Cemil, ta.b'ı bir daha intişar etti. Çok ıncm-
~l bir 0 m Yordu. Vefa da geli"'i b~~ladı ,.e Calatasarny kalesini sarı Buduri, Sarafim. nwı olduk. Bulgar devlet ricalinin i-
~ıa kuvvetıf1~ tutturdu ve sadece d~- ~ıyahh forvcdler arka arkaya ziya - Beykoz: tidal w• temkinli hnrcketıcrinc ~ahidiz 
dl. 

0 nıası neticesi galib gel- ~: ba.-ı!dı~r. ~unlrcl:m bir tanesinde Safa, Bahadir, Halid, Mehmed, Ke· Bulgnr efkanumumiycsinin co~kun 
'l'alunıbtr· k ~ k?z .sagaçıgı Turhan Galatasaray I mal, Mustafa, Klzırn, Ali, Şehab, ve taşkın istidadına hakim -01a~a~-
\rera: Saf .. · e.lesıne kadar yaklaştı, yandan fa -

1
Kamuran, Turhan. )arını ümid ederiz. Menemencıoglu 

t~ Lntt a, Suleyın\ln Garo Muh _ kat çok yakından çektiği sıkı şütü _ . Sofyadnn böyle bir kanaat ile a't·det 
Hakk;, }{~: ŞUkrU, Necib, ' Sulhi, 1 kaleci Oısman zoı· karşıladı, Far4k ta Fenerb.ahçe •ladin.da et~işse bunu da büyük bir netice te-
!' llll&I· '.kri Yln, Şevki. topu korıtei·e çıkardı. Biraz mukıı. . . 'kt-Slkta$ 6 _ Kasım M 2 likki edebiliri?.. 
ti, tna;t>t 9

• Akif, Hacı, Salim, Lüt- \'emetten sonra Galatasuay mukabil .. :. . . · pa~ Herhalde bu yakın h:ıftn.hu· içinC:le 1 

~tr. ' Nirnet, Orhan, İbrahim, ~ı~!ara b~ladıysa <la hakimiyeti bir Bırıncı maç Beşıktaşla Kasınıpaşa beynelmilel siynst faaliyet en ziyade 
turlu Bey koza kabul ettiremedi. arasında oldu. Aralarında kuvvet ve ı Balkanlarda kendisini gösterecektir. 

~"lasara..y o _ Be koz _37 nci d?ikada Beykozun · sağiçi ı klas farkı bulunan bu ik~ takı_m~mı • Herkesin gayesi sulbü muhafaza.dan 
G~ttır en mühiın ~ .. O !Kamuran bır kramp neticesinde sa- zın maçı l{asımpaşa lehme bıttı de- ibaret olduğunda ~tlphe eöilemiyecc-

"1tti6'iıni2 bir taıım· n:çı içın dun neş hayı lerketti ve Beykoz ıo ki§i kal- nilcbilir. Zira eski KMınıpaşa yeni is- ğine göre bu tahminlerin gerçekten 
~aı. cdtlir blr takı~n ol Bcykozun ih- dı. Oyun mUsavi bir şekilde dcvaın mile Altıntuğ takımı Başiktaşa iki fiile ~ıkmaları için el açıp dua etmek 

1eınış~ve adam adam ;:tadığını söy ederken ~3 Uncü dakikada Salahad- gol attı ki kuvvetli bir defansı zorla- en kestirme yoldur zannederiz. 
~ndıgı. tnkdirde Raıı \ r taktik ~~1- dinin yerden çektiği bir kornere Eş- yacak kadar bir kuvvet göst~rmiş de HUw.yla Oabld y .A.LÇnl 
ıddi bır tehlike olacak~zı41~ ıçın fak çok gUzel bir şüt attı ise de topu melctir - -

Oli.Uk. arını bıldtr - direte vurdu. Beşikta§m hakimiyeti ile cereyan, line mani olamadılar. Kasımp.JJa he-
b ,Dıtn Be,Jkoz takımı ca 1 Birinci devre golsüz bitti. eden oyunu hakem Sami idare etti. lmen vaziyette istifade etmesini bHdi 
ll' 0 Yun k n 1 ve nefesi' tk· B "kta t k 12 · d k'kada. 1 

. ka.da çı ardı. En az G 1 
1 ınci de\'reye her iki takun da çok ~ı ş a ımı ncı a ı . ve üstüste iki gol kazandı. 

et r ~ez.:Jik olan bu tak a atas~ray 1 enerjik bir §ekilde ba§ladılar. Bey - meırkez muhacimleri Sabri vasıtasıle Tehlikeyi gören Beşiktaş hakimi· 
IA~~~~ ıçtn teknik bir oyuınrnı rnaglfıblkozlularda galibiyet ümidleri d~ belir- ilk golü yaptılar. '"'eli kolavca tekrar aldı ve 1brahimin 
'"'11aaıuı kt bun oynamaıt nı ~ b " fk" d k'k · t' ki '""'0ıD ~ ~ bir 0a1 .. ~- -- u da "1Url ege aşlamış olduğundan geriye 1 a ı a .geçmemış 1 80~ Hakkının ve Hayalinin vaptığı 3 gol 

ı.:?dehl~a.y takıb\l ~ oyıuyacak Yardım eden içleri hücum hattında güzel bit< ortasına Hakkı güzel bir ka- 'le oyunu 6 - 2 kazandı.~ 
mı U dl. lfaıbu1rt G•'-• .. ~~nyca.. elde sık !!!ık top sürüyorlardı. Beykozun fa vurarak takımının ikinci golUnU 

1 
A ~ k lan 8 b . d hal Nümu-

r ı es.Jr o'·~· -..__ray takı tehlik li k d t . yagı ın a n er 
namadı. Be k._;aıc. bir elstem kulı - .. e bir akınını Faruk yerinde ay e tı. . . ne ha.atahaııesine sıhhi ~'\d otomo-
lerınt t k Y oz, Gaı.taaar a - mudahalelerle kesiyor, Galata.sarayın 30 uncu dakıkada Be§ikta§ Hayrl-ıbilil k lclıtıl tır B Utta§ ikinci 
rnd . ~ er teker lnapJte .. ?._forvet.. ekaeriya 88.#dan yapılan hücumlarına nin ayağile bir penaltı kaçırdı. Fakat haf: a :ş ~ :zuklufu ile-
tir a ıc er de hatıarına n~' bu a- da Sekiz Mehmed mütemadiyen ma- çok geçmeden İbrahim üçüncü g~lUI . ~ymd md or e br 

· un 4'tınlt- ni oluyordu. yaptı. ticcsm e urgun oynamı§ . bu!: koz sol haf beki Sekiz M On beşinci dakikadan sonra. Gala.- Devrenin bitmesine pek az kalmıştı . TAKIMLAR: .. _ 
•haddi ~ Galatasaray aataç .. ~ tasaray tazyiki arttı ise de Beykoz ki eppellk bir pu alan m~rk~ mu- Bc§ıkt,aş.: M. Ali, Taci, Faruk,. Hu 
dar t nt muattal bir hale koyıgı cakSaıl - •Udafaasının canla başla çalışması hacim Sabri Kasımpaşn kalesine ak- seyin, Bedıı, Feyzi, Hakkı, Sabn. lb
llOl . ut.muş ve Sallbaddin : k ka.. ve Saılhatidlnin dıiplingleri gol çık- tı; santrforun ayağındaki topna blo- rahim, Eşref. 
~ç ınevkilne kadar git ~ defa Dlaaına mani oldu. kaj yapan kaleci golil kurtardı. Fa- KasmıpaŞ41.: Alacddin, Selim,. Rüg-

Caıa Ykoz liağnçığı g\iy.elm . . 22 nci dakikada Budurinin hazır- kat bu anda tribUnlerden duyulacak dU, Cafer, HUseyin, Sabri, Hayn, Sab 
lar tasaray kalNtne korkulo~nu. ıle ladığı bir akında Eşfakın şiltü dışarı bir çıbrdı oldu. Yerde kıvranan Sab- ri, Cemal, Ali, BilAl. 
tı ı.f a§atrnlljtır. Gatatasara u S:ika- gittt. ~5 inci dakikada yine Buduri- rini ayağı bileğinden kırılmıştı. 1 FenerbnJı~,e 4 - Söleymanlye O 
fınınU:.ının aksamaaı Beyko~ saİ ha- nin glizel bir pasını Cemil kullana . 8 - O BeBiktaş lehine biten birinci l'AKDJLAR: 
bu sur \~olay çalıiD'Uuıına y~a madı. . . devreden sonra. Kasımpasalılıır haki·ı Fenerhahçe: Cihad, ı.•azıı, Lebib, 
l' .. bil~ e Beykoz iki taraflı çaııe!' to 27 ncı dakıkada kale yakınlarında mJyeti hemen aldılar. Ömer, Hayatı, Fikret, Fikret, Yaşar, 

assa birilll!i devraede Galllta: ~uh Y~ıc;lıyan Salahaddinin çektiği On kişi oynıyan siyah beyazlılar 1Melih, Orhan, Basri. 
a' a an avt oldu. Bir dakika ~on oyunun kendi nısıf saha.lanna intika· J {Sonu 1 "'ı.cl !ilıh.ifeıUJ 

~·=· 

'l'U.rlqıeye ce\i ren : H'VSEY1N CAHlD YALÇIN 

---------------------~--~--~--~-
Ru$yada bir Yahudi, 3,0 mi/yora 
insar ı öldürmüş yahut açlıktan 
ölmeğe mahkum bıra J nl lŞtır 

-tOt-

Yahudi çifte bir inkıliib vücude 
getirmek için sistemli bir surette 
çalışıyor: Hem il:tısndi hem siya
si IJır inkıJii.b. 

lçcrıdcn gelmiş bu hücuma kar· 
~· enerjik bir mukavemet göstc
ı en kavimleri faul' yete getirdiği 
leynclmilel :ıUfuz ve tesirler saye
Einde, bır düşm~nlar şebckesile sa
nvor. Onları lıa.rlıc mecbur edi
,,~r ve, nıhayet. hh.--uınlu olduğuna 
hükmettiği zaman, muharebe mey· 
d~nma inkılfıb bayrağını dikiyor. 

Devi •tleri ikusad bakımından 
sa.rı::arnk nihayet, gayri müsmir 
hale gelen oosyal te!icbbül"ler dcv
t'tİ1ı clınden alınıyor ve mali bir 

l•ontrole tabi tutuluyor. 
Siya'·ot bakımından, devleti, ya

fiamak \'amtalarındnn mnhnıll! b1-
rnkıy11r, her tUrli.ı mukavemetin 
ve milli müdafaanın temelluini sö
küyor, halkın hlildimete karşı bes
lcJiği itimariı mah\'cdiyor, taıihi 
ve maziyi tclvis ederek gözden dii
f ürüyor ,b\lyi\k olan c-eyl rin hep· 
Erini n~hre atıyor. 

Mc ~eniyete g linet\ san~ti, ede· 
biya.tl tclvl::.; cdiyoı, t:ıbıi hisleri 
nldııtıyor. BUtiin gli7. ilik, necabet, 
akar ve haysiyet ve> hayır mef

ht'mlarmı nlt ü.:-t ediyor, insanln-
11 kendisinin o udi \:(' nı;:.'.l.ğt tabiat 
sn h:ısına süıii ı<l iiyar. 

Din gülüne: h:ıle sol:ulmuştur. 
AlılBk ye adat 3lii ,.e köhne bir 
~.eyler diye göstcrilmi~tir. Nihnyet 
bir kavnıc bu dil.:ıyada hayatı uğ· 
ıundn mücad<'le imkanını veren 
eon pıi\zalmr~t.ler yıkılıyor. 

ı - Sin.di son ve büyük inkı
füb ... bışhyur. Yahudi siyr.si kud-
reti elde etUği dnkik:ı, t.wdisini o 
ana kadar ört"o mn perdeleri de 
atar. Demokrat ve halk do:stu Ya.
hudi katili w kavımkı dü15m:rnı 
Yahudiyi dogt:rur. Birkac: sene i· 
cinde, zcl:U.m:ı mümcssillc.:-inin kö· 
künü ltr.zıınaı~rı kalkar W' bn·im
ll rin kinden fıtratlcri illbanl<' on
ht ı.:ı ~1fıllC\'İ rehhcrlcri olan I:im
flPlc:ri y,ık ederek ka'ı:im!eri daimi 
suı·ctlc boytınduruJ{ altın:ı konmuş 
köle rolüne, uygun hale sol:aı•. 

Bu esar<'tin müdhi bir mi:salıni 
bize Ru~)'a gösteriyor. Oıad:ı. Ya· 
hudi, bir Yahudi muharnrlcrine 
rC'tc. iıw ve borsa h.ıycludl:mna bü· 
~·ilk biı· kavim üzerinde t. hctkkü
iuii temin için, gercektcn \0ahşi bir 
t:uıssub ile nıiidhi~ iı:kcncclcr ara
sında otuz milyon kad:ıı insanı 
öldUrmtiR yahtıd açlıktan ölmeğe 
:rmıhkfını bırakmı§ttr. 

Fakat batima yalnız Y<lhudi ta.· 
ı nfındnn zulilm edilen ka,;mlcrin 
h ·;ıriyP.tlerinin ölümü olmıyacak
tır, bu kavimlerin tuf eylileri de. 
r.~ahvolacaklnrdır. J{urbanır.ın ö
liimü er gecr rnmpirin de oHimiinü 
ir tac eder. 

Alınan inhidamının sebcblerini 
göıden gecirecek olursak, görürüz 
ki ilk ve kat'! scbcb ırk meselcsi
r!n ve bilhassa Yahudi tehlikesl
rJn taltcir cdilmomesi olmu5tur. 

1918 senesi B.ğustosundn muha
ı~be meydaıunda uğranılan mağ

lfibiyetlere t:d:ıammül etmek son 
derece kolay olabilirdi. Bu mağlu
biyetler kavmimiz tarafından ihraz 
eılıJmiş olan zaf erlcre ııisbetle hlç 
hUkmUnde idiler. Bizim düşmemi
zi 6nlar intac etmemi§lerdir. Biz, 
on senedenberi1 kavmimizden ka
vimleri \•ar olınağn kabiliyetli kı
lan ve onların bu suretle hayatla
rmı mC3ru acicttiren sfyasr kuv
vet ve scvkitabiileri sistemli bir 
r.urette kaldırarak bu hezimetleri 
bazırlamış olan kudret tarafından 
ınağlllb edildik. 

Eski Rcich, kavmim.izin mensub 
olduğu ırkın tcn1ellerinin müdafa
ası keyfiyetinin ortaya çıkardığı 
meseleyi ihmal etmekle, bir kav -
min bu dünyada yaşamak için ma
lik olduğu yegfme h().kln istihkar 
etmiş oluyordu. Melezleşen yahud 
melezlc~tirilın~ıne müsaade eden 
kavimler cbecli lfıtfü ilôhfnhı lra-

desine karşı gün:ı.h işlerler. Kendi• 
!erinden daha kuvvetli bir k<.v m 
tarafından vuku&. getirilen sukut · 
lar1 isUL1;ak kcabt-dilmcmiş b. · fe-
lfı.ket değildir, onlır.ı bir h:ık ık 

yapılmı:ı-·.:>r, bilakiı:: hı.k yerin e-
tiriliyor. Bir kavim ke~di v:- ı -
nın tabbt tarafından n~rilm ve 
kökleri onun kanına u~:ınmıs u .. 
susi vasfına artık merbut ka· z
sa, yer yüzündeki varlığına :.i
me çekildiğinden dolnyı şik et 
hakkına sahib olmnnz. 

Bu fani düny~füı. her ~y c' '11 
iyi 1Jlabilir. Her hezimet müst" el 
bir zaferin anası olmak k:ıb 1r. 
Her kaybedilen hnrb ilcrid ir 
yükselmeye se~b 1t' kil ede' 'r. 
Her müzayı:ıJra insan cnerji"'i ile 
vclüd hale sokulabilir ve her 7.U· 

Jüm ve tazyik, kan hnlis oln 'ılt 

m\ihafaza t>dildii;i mUdtletçe, a' ırı,. 

ki bir dirılme husule getiren kuv~ 
vetkri tahrik \'e tcvlicl edebilir. 

Fakat kanın temizliğinin kav~ 
dilmesi batın: aadcti müebberlen 
J.ıahvcder, iıı anı milebbeden aqa
,-:_.,1at1r. Bunun med,,ııi \'C "hlaki ne
ticeleri hiç bilinmez. 

Ru ycgan m ele hı:ı~atm sair 
meseleleri ile mukayese edilirse. o 
zanmn görüllir ki bıı son mesele
ler bu esaslı mikyas ile ölçillünce 
11c l:adar ehemmiyetsiz şeylerdir. 
Bu mesele le~ hı k:i.rf esi zaman ilo 
Jnahduddurl:?r. Fakat kanın temiz
liğinin muhafazası yahucl kaybe • 
dilmesi mcsdesi dünya yiizUnde in· 
sanbr nıe\'cud oldukça du~ak -
tır. 

H rbden ewelk: bira .. mühime. 
\'akaların Wfesi, tahlil sonunda, 
~lir ırk meselesine müncer: olur. 

lster hukuk mesele i İb-ter ıktı
f adi hayı:ı.tın bilyük milnasebet::Jb
lıkleri, hir medeniyetin inhitatı, ya· 
hud siyasi tereddi hadiseleri, mek
tet tr.hsilin!n iflası yahud matbtı
nbr büyük insanlar üzerinde icra 
ettiği fona tesir rne'ı.7.uu bahsol -
r-un, fenalık, irin derinliğine nUfuz 
eclilirsr, duin-:a. \'e her ye"dt.! mev
zuu bahsolnn ırlnn mensub olduğu 
u ki\ ehemmiyet ,·crilmemesinden 
yahud ecnebi bir ka\•min ırk için 
<>rz<:ttiği te>lılikeııin farkına \'en1 -
mnnıasından ileri gelır. 

Bunun içindir ki biltUn ıslahat 
tec;cbbüsleri, bUtlin sosyal tardını 
eserleri, bütün siyasi tedbirler, bU
tiln iktısadi terakki mi.ifekkirenin 
bilgileıinde her çoğalma hiçbir mü
him tesir hasıl etmemi~lerdir. Mil
let ve onu doğma.ğa ve yer yü
zünde var olıuağn kabiliyetli hale 
sokan organ yani devlet ba.tuıen 
gayet sıhhatte değildiler; bililis 
gözle görülecek surette solup sa
rarıyorlardı. Reich 'in zahiri sıh -
ha.ti ve iyiliği onun nlcnfaatini p 
lemeğe mu\'affak olamazdı. Ona 
gerçekten tekrar kuvvet veJ'liıek 
için yapılan her teşebbüs daiJJta a
kim kaldı. ÇünkU en mUhim n-!P.""' 
le, kenarda bırakılıyordu. 

Alman ku•&ıinin baş ucunda fili. 
mane münakaşalar yürüten muhte
lif siyasi temayilller taraf darlan
nın, hatta aeflerinln b1le eeash su
rette kötU yahud (<'na niyet sahi
bi kimseler olduklarını zannetmek 
hata olur. OnlRrm foaliyetleri ee
mereslı kalmafa mahknmdu. Çtln
kU, en mUsatd ahvalde bilet ol.~ 
olsa. bizim umum! hastalığımızın 
hangi sekti altında tezahttr ettiği
ni mUşahede ediyorlardı, fakat o
nun maraz veren ajanınıtemyis 

edemiyorlardı. Eeki Reich1in siyaaf 
teklmUIUnUn ta.kib ettij' hat mun
\azam usul dairesinde tetebbü e
t1ilirse, dikkatli bir tetkikten son
ra, vahdetin i;eeel<killü:ıü mtltea -
kib, hatta Alınan milleti tarafın
öan bunun neticesi olarak yapılan 
tcrakkiler lnın~, batını inhitatın 
tam cereyanını alını~ bulunduğunu 
ve zahiri bUtün ıt yast muvnff aki
yl!tlere rağmen Ye lklısadi sen-etin 
inkiııafına rağmen, umumi vaziye
tin seneden seneye kötWeştiğini 
g<irm~elc kabn olama:..dı. 

lDevamı ııatJ 
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( Baştarafı 1 IDdct. ) 

O - Bursa Belediye Zabıta meeıUru Hayrh 
Ordu mUfettişllği emir sUbayı Remzi Algın ve alles.1 eaf. 
CJ - Snmlye, ~ Serencebey yokqa: 

- ~ - · SUbay Fevzi Atabey ağır yaralı. 
TofcUme eden: M. T. Şlmfek o - Koıeu Lisesi, Şefik: 

1 
Sıhhiye memuru Korkmaz sağ, telgraf memuru Fuad sal, emekli 

Edit: j ya.ır.ı.~ etrafını clınliynr~u. •,·akıt ge- başı Mehnıed ölti. 
- Bra.vo .. diye ollerint oırparkoo lce yansını ancak geçmi:1tl ki hay - O - Keşan hulrul' hfıJdınJ Venn.b: 

babası: vanlan yerlerlııden sıçratan baykı- Maliye Varidat MUdUrU Htıseyin yaralı. 
- Aşkolsun delikanlı dedi. Zaten nşmalar duyuldu. 1 C - Diizoo Ahmed: 

bana dn böyle n•lamlıı.r Jüzımdı. 1 Tom davrandı. Karanlık içinde sU- Alay 11, tabur 2 bölük 5 de Hasan oğlu Mebmed sağ. 
Tom bu ~özlerle Turan ' çiftliğine rüyU çiftliğin hududuna doğru sür- C - Topçu atış okulu ba.~ç.a.\11.5U Ru.n. : 

kapılanmış oldu. Ayda 40 dol:ır aJa • mek istiycn dtirt silvarı fblge~• gö· AskC'ri lise 7. sınıfta Cemal Andiçten sağ. 
caktı. Mister Hnrri yeni muhafıza.: jrilnce hemen beygirine nt1anı, SUrU C - Kayseyi tanare falırlkası şoför Celaleddin: 

- İstersen ahırdan iyi bir beygir ile telörgü arasma girdi. 'l'am bu an- Devlet demiryollnrmda yağc ı Hi.iscyin oğlu Hayri yaralı. 
ı;eç kendine diyince, Toru: da kulağının dibinden bir kıırr;un geç (' - N. Daime: 

- Lüzumu yok Mister· diye cevab ti. Bunu diğer bir çuk silah sesleri Niksar j:mdarmn bölük komutnnı ytizb~n Davud sağ. 
verdi. Ben hayvanımdan memnu • takib etti. Tom da .'lt~ et'lıeğ~ bıı.ş- C - lstruıtml rntih posfa td~f memurlanndan Şekib: 
num. (Ayda} benim en eski en sa· laınıştı . Dört haydud bir taraftan l - Topal İsmail oğlu lfalil ve aılesı sağ. 
dık arkadaşımdır. sUrUyü telörgUnt\n kestikleri tarafı· 2 - Terzi Ömer ve ailesi sağ. 

Edit Tomun çiftlikte kaldığına se- na doğru sürerken bir taraftan To - ı 3 - Dava vekili MilnUr Tan sağ. 
vinmi.şti. Bu işde bir memnun olmı- ıma kurşun yağdırıyorlardı . Sığırlar , 4 - Posta telgraf memurlarından Riza, Fikri, Nevzad yaralı, Fevzi 
yan kahya Jaktı. tamamile ürkmUş.ler, deli gibi olmuş- ı evkct ölü, müdür Tayyib yar:ılı. 

• • • !ardı. Tom bir anda beygirini sürii- C - lfon)':t nrz ö~retmcn okulu Ayşe Duran: 
Cimin öJdürlildüğU gilndenberi Uç ni.in orta yerinde buldu. Vaziyet çok Hemşireniz Hatice sağ, Hataya gitti. 

gUn geçmişti. Muhtann yaptığı uzun tehlikeli idi. Bir boynuz darbesi hay- C - Hatice Plu ·Iar: 
tnhl~ikat hiç bir netice vermedi. Kur- vanın kamını deşip süvarisi ile be • ı l"aranlık mahallesinden Çekirgelerden İzmirlinin kızı Wey, çocuk· 
eun arkadhll atılmış zavallının kafa- ı'8.ber yere serebilirdi. O zaman ölüm l lnn ve kocası yaralı, Şeyh Kadir ölU. Çekirgelerden Yusuf usta ve a.ilesı 
smı patlatmıştı. yüzde yüzdü. Onun için bUtUn hare- :;ağ, arabacı Müştak ve çocukları sağ. yüzb~ı Yusuf Çekirge s·:ığ. 

Tom üç gündür gayretle çalı§ıyor- keti:ıl sUrüntin hareketine uydurnmş ı C - Hü.c;e~in lba(, !\lilli Rc•asstir.msta: 
~u. Bunuııl:ı beraber kahya Jak'ı bir sığırlarla beraber Teksal! dağlarına Alucralı Ahmed oğlu Osman sağ . 
türlil memnun edemediği belliydi. doğru sUrUklcnmeğe başlamıştı. Bu ı () - Kayseri !colordu rmı:ım~lat memuru F.mirı \'alt.arık: 
Jak çiftliğin sahibine lıcr fırsatta : çılgın sUratin mıdc bir faydası olmuş- Kardeşiniz Tahsin ve kız kard~~iniz Nafia ağ, Kayseriye gittiler. 

- Mister Harri diyordu. Ben ada-
1 
tu. Karanlığı büsbütlin koyulaştıran C - Yt•ş.llköy Nuri Meriç: 

nıın halini pek beğenmiyorum. Ken- toz bulutları içinde haydutlar ona 1 O uncu işletme kondUktörlerinden kondliktör Mustafa ve ailesi sağ . 
dini havı.tide kimse tanımıyor. Dlin nişan alamıyorlardı. Tom sevgili (' - Niş:ı.nta~ı müteka.id za.bitandnn T@\'fJk Ulcı.y: 
Cimin vurulduğu yerde şüpheli şilp - "Ayda .. sını öküzlerin keskin boy • Maliye memuru Hiiscyin tbik sağ, baldtal Hasan İbik yaralı, l{ara-
lıeli dolaşırken gördüm. Ba...11u kalır - nuzlarındrın kor..ımakla beraber ateş :ığaç mahallesi sabık imamı Mustafa Bayraktar sağ. 
6a onu i§e aldığımız doğru olmadıt. etmeittcn de vazgeçmemiş iki taban- C - &·şlkt!l~. Fcni oner: 
sakın bizim sürüleri aşıran hay - cnsı bo~alıncıj·a kndar haydudlara 1 Ali Şfendi mahallesi imamı Mchmed Asım yaralı. 
dud çctA."'Sine mcnsub oimasın. mukabel<' etmişti. Fakat silahlarını c _ Bf'sll<i a...., Feyzi t~z: 

- Yok canım. Sen de artık herke- tekrar doldurmasına imkfı.n yoktu... Hawa ~Ukriye sağ \'e kardeşiniz yaralı. 
si hırsız zannctmeğc başl:ırun. Pek Kafa tutnıayı faydat;ız gördü ... llny- I (' _ U:ış::ın Nnzmjr<': 
ciddi bir deıikanlı. Elind~ iş geliyor. vanın yelesine iyice yatarak sürilnün 1 Yüzbaşı Yusuf Çekirge sağ, Rcce.b Çekirge, annesı, kansı snğ, ço· 
lyi 2ilah kullanıyor. yıldırım sUratine karıştı. Bu kadar , :ukları öldü. 

Bu sö7Jcri ''Edit., cie tasdik edince ailah paUndığı halde çiftlikten hala c _ Sh·as, Rahmi \'ah~·a: 
Jak dah::. ileri gidemedi. imdat gelmemesini bir türlü kavrıya- 5106 Nüzhet. f>347 ?\ccati, ~19 Pnik sağ. 

O gece Jimin \'Uruldu~'U yerde nô- mıyordu. Sığırlar en·elcc yalçın dağ- (' _ Rt>hliıl ş .. ngiil: 
bet beklemek sırası Tonıa gelm~ti. lann eteğine kadar koştular. Sonra Yann ikide matbaaya te~rif edin. 
(,'imin vurulduğu yer Teksas dağla- haydutlar tarafından nehire doğru 1 C - l\hıı.a.ffcr thteldn, Samsun: 
nna yakındı. Silrii'ı::ri üç defa burada sevkedildiler. Suyun kenarına gelin- 5313 Mustnfa öztekin sağ, Konyada. 
çalmışlardı. Gece yansı birdenbire ce çılgın sürat birdenbire durdu. Ay- ı C - Suhı~5mda R~hmi Aytaç: 
hiicum etmişler, ild keresinde bek~i- lardır dikkatle beslenen hayvanlar 5272 Bilal Aytaç. 5274 Cemil Aytaç sağ, I\'.onyada. 
lcri bağlamıijlar. B:r defasında ba· belli ki yonı1muşlardı. Tom işin en C - Şi<;:Iİ Haltbkfu·~aıi <':uMe~i 2.), Nihat: 
yıltmışlardı. Çiftliğiı1 hududunu t~- tehlikeli yerine geldiğini hissetti. Topçu te!!"mcni A~ürrahim. Selami ölii, teğmen lrfan yaralı, Remzi 

1 

No; e 4 Y ..tZAN : Jl. Sami KARAY SfJ 

- Hepten Çapraa Hasan be!.. ıgelmeden evvel pehlivanlar biribirte· 
Şevki Bey, Silivri gUrea:lndeıı bah- rine sorarlardı: . 

sedeı·ken, FA.irneye na.kil keltlm ey • ı - A be, bu herif yine gelecek n1ı 
lemişti. Çünkü, Silivri güreşinde de be T.. 
Aliçonun başına tipkı böyle bir belA Meydan yerine geldikten sonra }.· 
çatmışb. liçonun kös kös oturduğunu görünce• 

Şevki Bey SfJivri güreşine fiU su- hepşi birden küfüre başlardı. . 
, . . 'l 

r etle devam etmişti. Amma bu küfürler sessiz ve glf.I 
j Aliço olduğu için güreşe gelen bütün 1 olurdu. Maazallah, ~liço i;;;ıımiş ol· 
b:uJpchli-.ıanla.rm hepsi b:ışaltı gü- sn ı:ı.nalarını bcllerdı. 
?"eşine girmişti. ÇünkU; söylediğim gi- Ben, beş on dakika da.ha uğrnştııı1• 
ui Allçor.un bulunduğu güreşlerde Baktım, bcrbad Qlacağım, sonra pı-

i bıışa çıkmak kimsenin haddi dcğildı. sipisine mnğlum olacağım. Dcrh~1 

Silivri güre~indc Kel Memiş te hasmının pes ettim. Haamım, çe.~111 

\'ardı . Bu pehlivan z:unanm en Us - bir pehlivandı. Kendisile ikinci gu · 
• t:ı.d \'C kuvvetli bir pehlivanı idi. reşimcli. Bursada, ilk güreşte ben er 
1 Aiiçonun bulunmadığı güreşlerde uu ınnğlCıb etmiştim. 
Kel Mcmiş, hemen her \'nkit başı a-I Hasmımın ismi Kurd Ahmeddi. tııı 
hrdı ve bı· suretle eline oldukça para kikaten, Kurd oğlu kurddu. İyi \'C 

geçerdı. açıkgöz bir pehll\'andı. 
Fakat; Ahçonun bulunduğu zn.nıan : Pes ett.im .. \'C yerime doğrulduıtl··· 

lar bilmccburıye lıaşaluna. gl\rcşir • Hattiı, parsa bile toplamadım ... Fen:ı 
ti. Al.çoyn karşı güreşmenin ne de- halde öfkelenmi(}tim. 
recelerde bcl&..lı olduğunu bilirdi. Habuki Aliço kahkaha ile gülüyor, 

Biz leblebileri, gözlemeleri mide- ' benimle alay ediyordu. Ve: 
mizd~ eritcmemişt.ik. Ne mümkUn bu - A be ahretlik eritcmedin mi ıeb 
kııc.lar letilebiyı ve gözlemeyi midede lcbicazla.n be? .. 

eritmek. 1 - •••••• 

Beıı, kiiçük ortaya soyunmll§tunı. - Hepten fukara kesesi gibi bU • 
Yarım sas.t boğu§tuktaıı sonm: mi- zUlmü.5 senln miden be! .. 
demdeki leblebiler tersine döndU. 

Aman Allah! O derece şişt.im ki, 
baygınlıklar geçiriyordum ... ller hal 

- ..... . 
- Bir leblebiye, bir gözlemeye nıi 

geldin bura.ya kadar be! .. 

de rengim sapsarı olmuş kı, Aliçoııun • · · · · · · 
yanında oturan arka.d~lanmın ya - - Aferin, Kurd Ahnıede be! 
nına gözl~rımi silmeğe geldiğim za- · · · · · · · · 
mıın lıana hayretle baktılar ve soı· - , - Bursadaki küntC<!azı çıkard ı 
dular. ardcazından be! .. 

- Ne oldu Şevki! .. Sapsarı olmuş- 1 - • · · • · · · · 
. , 

1 
Aliı;o, ben giyinniciye kadar dur -

su~-i;'dd ti' 1 d tr . b , d. madun sl1ylendi ve alay etti. Fakııt 
· e 1 ua e 1 ce\a 'er ım. ' ben onun tabiatlerini çok iyi bildiğirı1 

- Ne olacak be! . Yenileceğız. 
_ Neden'? I için tek söz cevab vermedim. 

go .. ıl-'nteler Lfi.kin. ben C'evab vermedikçe o, a· - Btitün leblebilel', ... 
- tayını arttırıyordu. 

gı rUagıuıa dayan OU!i duruyor. be 1 N "~, H H sn-
B ·· .. Al" 1 1 1 1 ' - A ... e o uÇ ... acı n 

·· ı u ksoz ur.erme ı-:o. a ay ı a ayı nın kapanına girmiş kurd gibi dil-
gu er~~ : 

cazın tutulmuş be! .. 
- Tehey!. Hepten enr şimdi Şevki 

be~ • .' ._. . . . • . .. . ı ~~:r'.~· Kurd Ahmede be!.. 

- bloglu, midede çop mlı bırakır _ A be şevki be! .. öleyim fal$'1 
be!. ldeme be! .. 

kil eden tel öıgül{:ri kc~iyorJnr, hay- Beygiri siirdü ... Nehrin parlıyan su· 3ağ, Cahid sağ, Erzuru:nda. ( De\'nmı var) 
Yanlan ürkütüp dağlara doğru süril- lan üzerinde· iyi bir hedef olduğunun ....._....:::~ ~- · · · · · · · · - ...•.•• 
yodardı. İzler taşlık araziye kadar farkında idi. Bir kurşun patladı. Tom . 

1 

• • 1 1 - Baka! .. Hele gırtlağındaki bo • - Lebleb'ca7Jar öldürdü derler t>e! 
dev:ıı.ı ediyor. Sonra birdenbire kay- atının üstiinden suya yuvarlandı. ları iyıce çekilmişti. İki hayc~ud sil- nu dınleı ek ıçın yakrında bulunm~ yundurukla öğümir be!. - ...•.•... 
boluyordu. Cimin ölümünden sonra - Aşkolsun reis, herif hapı yuttu. rüyü iki tarafından kamçılıyarak su- istediğinden çok dikkat etmek nıecbu Hiç sesimi çıknrmamıştım. Ne söy- Ben sustukça o rnUtenıadiyen ı:ıJıı)' 
burada nöbet bck!emck muhafızların Halbuki haydud!ar yanılıyorlardı . yu yarım metı·eyi aşmıya.n nehrin riyetinde idı. Çizmelerine su doldu - liyebilirdim. Ne söylesem boşlu. Ken- ediyordu, Elimden onunla boğuşma!< 
lıiç de hoşuna gitmiyordu. Halbuki 1'om dikkatle silah sesini bekliyordu. orta.ama toplandılar. Sonra nehrin ğu için ayaklarını acıtıyordu. İkide 1 disi gUrcş yapacak değildi ki, umu- gı>lmış olsa. vnllahl o anat meydnı1 
bir hafta sonra pazara götürillec.:k 'l'abanca patlar patlamaz kendini su- Teksas dağlarında olan membaına bir yere yatmak, çalıların arkasında nındn bile değilni. yerinde güreşirdim. 
"300., hayvan burada otlatılıyordu. ya fırlatmıştı . . doğru sürdüler. Tom onları takib e- uzan_ma~. . J~~mgeliyordu. ~ Ber~ket l"a.kat ne yalan söylıyey1m . Aliço- Fakat güre{lilir gibi değildi ki Al~ 
Bu hayvanlar çiftliğin eıı seçme hay- Suyun dibinden bira zyi.17.Clu . Nch- derken: . . . . versın surunun suda çıkardıgı gürül- vu C'ok sevdi•~im halde meydan yeri- 1 Hah rahmet eylesiu, Allah bela~ıı bil 
vn.nları idi. rin kenarında yüksek sazlar vardı . - Iş şımdı anlaşıldı, dı,> e mırıl - tü . fa.zıa ~l~uğundan haydutlar takib ~c \~C hasmı:ın karşısına gelirken yü 

1 
herifti. 

E 
. " "bet ... · . k .. l Onlaıın arasına sindi. Havduıllar A\.•- danıyordu. edıldıklcrııım farkına varamazlardı. re<'jpy l " .,·:v!<' l;fr nh C\'lemiştim. 1 Uzatnuyayım, büyük orta güre!!· 

unun ıçın no '-'$ının açı goz o - .; · J , c 1 ·· ··1 · · · ed b ı K d k k ı dı L• • . .. .. dayı yakalamışlar. Reislerı olduğu I _a. ınan suru erın ızı n en u un- arşı• an arşıya onuşuyor ar . : _ Allahım ne olur u herifin kar- leri d~ oldu. Sıraı>J bıışltı g\ireşleıinO 
ması, tetik ustwıde bulunması şal'1.tı. .. .. . 1 muyor şimdi anladım. Herifler hay- Patron memnun olacak' . V - ı · · 
Jak nöbet yerine gitmek için hayva- anlaşılan yuzu maskelı adam. ' • . _ I 

1 
. _ · 1 şı.;.na ıx.:n olm\.:dcn bır belalısını ye- gc mıştı. 

v • B' , d.. 
1
. . l . 1 vanlnrı evvela taşlık arazıye dogru - yı çalıştık dogı usu.. t' . Bütit.n bilşpchlivaıılar baısaltınl\ 

nını egerlıycn Toma ya.klar..s.ra.k: - ız aı tıt: onme ıyız ! c edı sız .. .. d . 1 . . k bed. t · . . ıştır. ' · ls . . .. rU .. .. .: .. B .. eurup ora a ız erını ay ıyorlar. - · yı •jalıştık amma ıkı defadır . . soyunmuşlardı. Allc;o, u:aı.ktan bepsı· 
- tenıcn, dedı, yanına bır ar - au yu goturun. en beş gun son- Son .. a nchnn ortasından yukan doğ , işe kan karışıyor 1 Mcydaıııt geldım, kollarım kesıl •

1 
. ed. 1 ed. rd 

kadaş al. ra gelirim. O za.mana kadar marka 1 ru ~ıkan\.·orl"ı' Bunlar ar-ıkgoz" he~ 1 
_ Ne vapalım ·do''vUş . , .. _ ' mi11ti. Dunıcnk halim yoktu. Adeti, nı seıA~· beı~or vel b~l~y 1 ıyo lu .. 1• 1 .. .. . . . b. . . . . - . .. .. .. ., .; ... · ~ · J mesını oğren- , . - , nası ı ıyor ar yer erın 

- Luzumu yok, teşekkur f-dcrim ışını ıtırırsmız. Yarın degıl oburgun ' f) d"kk tl' 1 1 . 1 hır sarhoş gıbı kusacak vaziyettey - _ 1 ,, . l '-J'ste J . . 
1 

K lk d rı er, ı a ı o ına ı. sın er. 1 - · Eacr ten olmasam alırlar a • 
.ı>Iist~r. Kendimi müdafaa etmesini n ı r errı ı e ızı ayalar a bulu - Tabancal"rı her zaman ya.Yh bu _ _ Ö\•le ya fakat bu k k. dinl. t 1 ". ' 
b
'li . cağı s· d 'kk tr 1 A k .. ., - ' a şanı ı ge • ıncaz aıı ... 
1 rım. • • . . I ~a m. ız ı a. ı_ ? un. r asın- lundur<luğu için sudan zarar görme- berdi nıi dersin? · Hasmım da fımanı:ıız bir herifti. KU - Ben olma.sam, 00.gpchlivan ol uf 
- Pekala ıyı geceler... c.a haydudlardan bırısı olduğu hal -

1 
mişlerdi Onları lastik çantasından _ Yilzde yüz k . tt 1 çlik orta uüreşi olduğu ha.ide hep bU- 1 l b 1 

- 1 yi 0 cce)er de uzaklaştı. Tom konuşmayı sonuna · . . , . ' urşunu reıs a ı. ı . . 
0 

• 1 · . ar e ... . 
ı 0 ••• 

1
. d d · . 1 kupkuru duran fışeklerle do' durdu. Bılırsın yn sınek olsa tepeler. ı yilk ortacılar gerı ge mıştı. 1 Başaltı gfacşleri bitti. KeJ McnııŞ 

Tom Teksas dağlarının koyu göl- .a ar uymuştu. Kendi_ kendıne: Artık iki haydudu istediği zaman - Orası öyle ya, beygiri pek kö- Herifler ne yapsınrtı? .Aliçonun bu başaltını kurtarmıştı. Parsasını top· 
~clerine doğru ix'vaz _atım sürdü. - Va.y ~~.nına'. ~cdı. Bu "Jerrı., tepeliyebilir<li . Amma buna lüzum tü değilmiş. luı.duğu yerde hcıkes Lonılstan edi· }.,..dı. Scyircıler ve ağalnr biliyordu ıd 
G:ce sıca.k fakat kar3nul t1. "300,, tTuran çıftlıgı sahıbı. ~lncak, bu hay- görn1cdi. F'ikrı, hayvanlan sakladık- - Pek kötü doğil ne demek, mü- yordu. baG giireş olmıyacaktı. ÇUnkti Aliço 
s~gır ı;akın oturmuşlar r;evış getl- dudlarla ne alış vcrır;ıı var. ları yeri keşfetmekti. Takib kolay kemmel hayvan su içinde 1000 dola- 1 Pclılivı:ınJardt-. ktlfürün bini bir pa- 1 herif orada idi. 
rıyorlardı. Tom sırtını bir ,ığaca da- I ~ı!evsim ;-az olduğu içın nehrıu su- olmuyordu. Haydudların konuştuğu rı var . (He\ am: ,·ar) raya idi. Zate.1 giireş meydanına 1 [.')eoomt vad 
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Biiytık RöPortaj N 

Helsinki düi1 de Rus tayyareıe-rl 
tarafından bombardıman ·edildi 

Gala:tasara y Bey~ozla 
berabe e kal 

izahat 
çıkardı 

- o. 22 Yazan: FARUK Kt)çt)K. 

Ben tele fonda gelişi güzel 
verirken haberi yalancı 

[Baş tarafı 1 iııci sayfada] f düşmanın Aittojokiye yaptığı bir ta- [Baş tarafı 5 inci sayfamızda.] bir farkla yino ayni klübden Süreni 
filosu üçer tayyarelik gruplarla ha- arruzu püskürtmüşlerdir. Süleymaniye: Hikmet, Ruhi, Bür- geçmiş, Büyiikadadan Habib üçüncü 
reket etmiştir. Elliden fazla bomba Dün Finlandiya kıtalan 12 tank, han, Süleyman, İbrahim, Meh.nıed, gelmiş, yine Kaleden Barker dördün
atılmış, iki kişi ölmüş ve 40 kişi ve üç zırhlı otomobil imha ebnişler- İbrahim, Süreyya, Ha.ıii, Daniş, Na-ı cü ve Necib "B. J. K.,, beşinC'i olınuş-
yualanmıştır. Bir Sovyet tayyaresi dir. im. lardır. 

1 dil.şürülmüştur. . .. .. Deni~~ki h~re~at m~yanınd~, La- A °!11~ ~ütemadiyen Fenerbah~e.n.in _Bu m~sabakada birinci gelen Vlad-
Sovyet tayyarelerınden uçu 500 doga golundekı Finlandıya sahıle ba- hakimıyeti albnda cereyan etmıştir. nur aynı mesafenin Abdullaha aid 

metre irtifadan mitralyöz at~i de taryası, sahildeki muhtelif hedefleri Buna rağmen Fenerbahçe takımı bir olan 13.1 llik rekorunu kırmıştır. 
açmıştır. \'e efrad nakleden Sovyet gemilerini çok sayı flrsatlar:ı kaçırmakla çoktan Derece 13.7.2 dir. 

Alman Ta,·assut Heyeti bombardıman etmiştir: beri kendisine arız olnn kısırlıktan Neticede birinci kategori müsaba-
Kopenhağda. DünkU hava harekatı sırasında, kurtulamadığım göstermiştir. kasında Doğuspor 16 sayı ile birinci-

Londra, 14 (A.A.) - "Sunday havanın güzelliğinden dolayı Sovyet Mütemadiyen tek kale oynayan :F'e li.!,'ii alını§ ikinci kategoride de Kale 
Grafhic,, gazetesi Finlandiyada sluh tayyarel~ri te~rar taan:ı~ .. geç~- nerbahçenin bir akınında Silleymani- 7 sayı ile birinci, Büyükada 16 sayı 
yapmak ihtimallerini araştırmağa lerdir. Fınlandıya arazısı uzerınde ye aleyhine verilen bir frikiki Melih ile ikinci olmuşlardır. Müsabakaların 
memur Alman mümessillerinin, cu - 400 den fazla düşman tayyaresi gö- güzel bir şiltle ağlara taktı. Beş da- sonwıda kazananlara madalyaları ve-
martesi günü hususi tayyare ile Ko- rülmüştür. kika sonra Basrinin güzel bir orta - rilmiştir. Bu yarışın Balkan krosuna 
penhag'a geldiklerini yazmakudır. Diinkii Taarruzun Bilançosu sma vole bir şüt atan Ya~ar ikin~i !hazırlık mlisabakası olma. sı dolayısi· 
Bunlardan biri, kapalı araba ile Al - Stokholm, 14 (A.A.) - 400 Sov-, Fener goliinii yapmı~tır. le şunu bilhassa kaydedelim ki dün 
man elçiliğine gitmiştir. yet tayyaresinin dün Finlandiya üz~-ı Mütemadiyen sıkıştıran Fcnerbah· yarışan atletlerden hiçbıri Balkan-

Bu mümessillerden her üçünün de, rine yaptığı taarruza ve bu taarruz çenin tazyiki albnda birinci devre 2-0 lararası müsabakasında Türkiyeyı 
yüksek nazi memurları olup Görin- neticesindeki tahribat ve zayiata Fener lehine neticelendi. temsil edecek kudrette bir varlık gös· 
gin emrile hareket ettikleri söylen _ I rağmen 13 ölü 70 yaralı vardır ve İkinci devrede Fenerbahçe yine ha· teremeıni!jlerdir. lyi bir fikir edine 
aıektedir. Yine söylendiğine göre, vdlPrmirı :·ç!ııırla i~raı ewıcktcdir. ıkimiyeti eline almıştı. Sağaçık Fikret bilmek için bundan sonraki kroslan -ı vazifeleri, lsveç, Danimarka ve Nor- ı Sovyet tayyareleri İspanya har - on besinci dakikada açıktan attğı görmemiz lazımdır ki, bunlann da 

Fan.ık HUçtik tahkikat esnasında. veçten hiçbir müttefik asker kıtası- 1 bindenberi islfilı edilmemiştir. Ve güzel bir şiltle üçüncü Fener golünü yarışın ynpı1acağı malıalde icrası el· 
fı~~~ duyan meraklılar etra- jnm Finlandiyaya gitmek üzere ken- Rus tayyarelerinin muvaffakiyetleri- ıyaptı. 27 nci dakikada Basrinin gü- zemdir . 

... ···•·qYorı - Faruk. Beyoğlu itfaiye yazıcısı. di topraklarından geçmiyeceğine ni daha ziyade Finlandiyanın kafi 17.el bir vole §Ütü Fcnerbahçeye dör· ı eeyog\Jlu H lk . d k. 
ses çıkıyor. ar .. lier kafadan bir y 1 l a evı n e 1 _ r.·. - angın ne alemde?. dair teminat almakt~r. Buna 1?~k.a?il derecede bava kuvvetlerine malik düncü golü~ü ~azan~ırdı. Oyun o. -

-ıurah değil mi 7 - Yanıyor... ; Almanyanın, lskandınav arazısını ış- olmamalarında aramak lazımdır. Fin dukça zevksız hır şekilde 4-0 Fenerın v 1 b 1 
1 - Adanıa vurnıa:· - Başlıyalı kaç dakika oldu? gal etmiycceğine dair teminat ve - landiyaya yapılan yardımlar her gün galibiyetile bitti. 0 ey Q mac arı 

var? ga ne hakkınız 

1 

B'l · k Fi s .. ~ .. - ı mıyorum .. , rece ler ve n - ovyet munazaası- bu noksanı telafi etmektedir. Şer f •f rhni• B" .· · !of • 
- Bu itfaiye<:iJer . ~Ne? .. Bilmiyor musun? .. Bir it- nı halletmek vadinde bulunacaklar - Rus TcbWi .. ıııncı. aç. 

rnuaınele Ynparl zaten hep ~yle faıye yazıcısı yagın bn.5hyalı kaç da- dır. g . Yeni Yıldız Orta1<ö~·e Hiikmen Galib Mülıcndis - Yıldınnı "Sen Benu~. 
- H ar.. lkika ld v b' . Moskova, 14 (A.A.) - Lenıngrad · Mühendis _ Şeref Dogwan Kemal 

1 cın Yangına Vakti! o ugunu ılmez olur mu? Yıkıl Almanların Tavassut Edecekleri sk • t k . k~ h b' .· ta İlk maç olarak yapılan Ortaköy _ ' ' , 
ie~, s~nra. da kabahatl . e. g~ır.ez - karşımdan, bR§kns\ gelsin. Esa.~sız l\lı? a af e~ mı~:r~sı ~~ 9:11~. S.: ıyesı • ı Taksim Yeni Yıldız maçında birinci l Emrullah,Saib, Mehmcd. 
çıŞan hın dereden su g ~rı.n; örtmek Bende §dak atti ... Telefonu kapat- Roma, 14 (A.A.) - Stefani ajan- r 1

1
; kaAn ıg ~ 1 mdk~· Re 1 deYreyi Yeni Yıldız 2 -O galib vaziye- Yıldırım - Vasıf irfan Ahmed 

.... şınp kalrnı§tım eB rırkeir. tım, biraz bekledim, tekrar açtım. sının diplomatik muhabiri yazıyor: . t'k antunl ~sadnı ke ·r k llve fpol~ tinde bitirmiş ikinci de\Te bir gol da- O "k y . , ' ' 

.... uştunı N ·· en nıe vur- Al B _ . .. . . ıs ı ame erın e eşı o arı aa ı- · · nnı • orgı, Şeref 
nı ·· e Vakit yan - o... eyoglu ıtfaiye yazıcısı. Londra ve Parıs gazetelerı Rus - ti . 1 ·t ha atarak 3 • o galib vaziyete geçmiş, ' · · 

ınlitJk .• Ne Vakı't kabahgın~ geç kal- Yangın başlıyalı 17 dakika oluyor Fin ihtilfıfının muslihane bir surette ye en ° muş ur. f k t d k k" .. 
1 

h k 15 - 13 
ek · · aUm· · ·· " ·· p t d k · tik · d · a a o uz ı ~ı ı e sa aya çı mış o- 5 ıçın böyle e ızı orıır Cevabı beklemeden ilave ettim: halli için Almanyanın tavassut tek - e rozavo s ıs amctın e pıya- _ · .. - 15 
Yangını rd ş yler yapmıştık... - Be k tl kA . . lT d b l d v d . .. 1 de baskınları devam etmektedir. lan Ortakoy takımından uç oyuncu- 13 - 15 

hine çıka :ı an sonra itfaiye aley - B'l~ a ı kafırf~r ... Sıgor~alı. . dı ınb e hu ubn luguna atır .soln d~nDer: Kareli berzahında kcc:if kolları faa - nun hakem tarafından oyundan ~ıka lk' • 111 
öf'ı- . n dedikoduların . . .. . .- ı ıyoruz ı. Daha sonmedı e azı a er er neşre mış er ı. og . . . ~. . ! . . _ . . :ıncı aç: 

enrnıştiın artık... ıçyiLUnti mı?. \ rudan doğruya alakadar olan memle- lıyetı v~ bazı kısımlaı da hafü. top - rılması netıcesınde Ortakoy . 6 kışı Mecidiyeköyü _Sen ~li~l 
Fakat beni d - Sönmedi efend' !ketlerde teyid edilmiyen bu haber- çu ateşı olmuı:~tur. Sovyet tayyarele- kalmış, hakem de oyunu Yenı Yıldızı , . . .. .. . 

tu .• Bu heriOm. urn~k vaktim yok- - Peki ikinc· gruım.. - lerin hiçbir esasa istinad etmedigyi ri muhtelif mıntakalarda demir yol- galib ilan ederek tatil etmiştir. Mecidıyekoyu - Sabahaddın, Haıu,., 
Ve} crın elınden bir ' 1 pu neye çagır- 1 ·k • f · b b C · ~ • Ynkarnt styı. an ev- madınız? zannedilmektedir. Buna mukabil Le- arını ve as erı hede Ierı om ar - Bevlerbe~i 4 _Alemdar o evdet, Remı, Veaı.,d, 1'1etın. 
tcnıin etm . . ı ıp telefonla irtibatı LU 1 

• d h f . . A cLman etmiştir . . s . l y l .., ı~ . r y k b t eh ıdim.. - zum olmadı efendim. nıngra ın mu a azası ıçın lazım o- · Bundan sonra yapılan Hl.!ylerbeyi. emnt.§e - o ua .. , .. ımr ı, a u . 
istc~·kaka kendime bir t:y ı l - Lüzum yok ta neden şimdiye lan Kareli mm takasının Rusyaya ter 1 Rusların Tekzibi Alemdar maçını Beylerbeyi taınamile Aııcoz, Galiçya, Papako::. 
Yük ıın .. ~e mümkün? .. ;esl;~ak kadar ~önmcdi _? • iti suretile Rusya ve Fin_landi~a a~a- Moskova, l ·1_ - Le~ingr.'ad. askeri hakim bir oyundan sonra 4 . o kazan 15 _ 12 · 
-~~e~e başladı. ymel - Son~ek üzere efendim. , şında derhal sulh akdcdılme~ı lehın- mıntakası crkanıharuıyesı bır tek - mı!'.tır. 10 _ 15 Mecidiyeköyü galib 

ıdıyor?.. - Pekı, haydi. de ba§lıca Norveç gazctelerınde ba- zib neşrederek, Finlerin muvaffaki- " 15 3 -·- .Yahu buraya su v · Tekrar dıPan fırladım. Sokak nah ZJ yazılar çıkmaktadır. yetini bildiren İngiliz ve Fransız ga- istanbnlspor 4 - Topkapı S -
""'•lSintz ermıyecek - h ' Ş f d dal( .. .. . 1 . i V,...;1ncü Mar.· O ·· ma şer. Tıklım, tıklım, kalabalık mı Diğer cihetten yarı resmi Berlin zete muhabirlerine ve bilhassa Ha - ere sta ın 1 uçuncu maç mc t lr:'.. :r· 

y ~~ burnuma çıktı y . kalabalık.. matbuatının Almanyanın §imal mem- vas ajansına siddetle hücum etmek- kümeden lstanbulspor ile Topkapı a- Sen Benua - Çelikkol 

de vbırısınin beline b"ır. t~~ettar dı- Mehmed çavuş yanıma vaklac:ıyor· leketleri üzerinde bir tazyik yapmak t · a· .. k d k' 1 h rasında yapılını. tır. Birinci devre mül 15 - 8 Senbenua galib. ugurn 'b· ehllıe vur " "' · e ve şım ıye a ar va ı o an are· . İ • . . . 
leri! gı . ı kalabalığı yardam a·· - - Neredesin Faruk? Bir saattir tınınvvurunda bulunmadığ!nı temin katın neticesini bildirmektedir Bu temadıycn stanbulspo~ hakımıyc:tıj 15 - 4 
446 en sıgorta binası :" . os- kumandan sana borazan çaldırıyor et~esi üzerine ·Almanya ile İskan - k 'b . . . · . ,altında geçmiş ve sarı sıynh1ılar dev- Dördtıııcii. !far.: 

44 ü çevı'rd· na gırdım... N b · ~t§t 
1 

. ı, te zı e nazaran Fınlılcrın Rus arazı- reyı· " _ 0 galib bitirmişlerdir :r 
ım.. - e orm~anı? <11 av mem eketlerı arasınaa mev - · · . . . ... · . 

- Alo, ben F __ Yazıcı ~ . ·~· . v sınde ılerledıklerı asılsızdır. Ve yıne İkinci devrede üstüstc üç gol ata- Kırmızı Ueya.z - Sakal')a 
6Ufyan hanınd aruk •• Yangın Yu - ögr~ en a· b?raznnı. Sen boruları cud. olan gc~gınlıgın zaıl oldugu kay- Fin ordularının Rusları ve bilhassa 1 cak kadar açılan 'fopkapıya İstanbul· 15 - 8 Sakarya galib. 

T 1 a.. me ın mı? dedılmektedır • ' 
e efoncu Hayri . . . _ y 1 . .. · , . , . . 44 üncü fırkayı perişan ettikleri söz- spor iki gol ile mukabele ederek ma- 15 - 9 

- İyi, Ettiği nın sesı geldı: ooo... AhııanJ.ı 't SO\)Ct Rusya leri de hiçbir hakikate istinad etme- :çı 4. 3 kazanmıştır. Lf . 
11 kaç? n telefonun numara - - Kumandan duymasın, halin ha-, r'ün·ısehetlcri . mektedir. Tckzib İngiltere ve Fransa •• •• r- Ungarya gelıvor 

- Dur sora rn rab olur. Londra, 14 .<~·A·}_ - Su~day Dıs- ya ve bu milletlere mensub gazeteci- Dunku kros 1 . . .... .. . 
- Du l yı · _ Pek· k" datch gazetesının dıplomatık muha- l v .. 1 . 'ht' t kt a· 1 Macarıstanın en meşhur klublerın-ru &cak ı, pe ı. ere agır soz erı ı ıv.a e mc e ır. K • d h . . . d~ 

ını ?.. mra ını, BOnnadı y . . birine göre, Kremlin, İngiliz matbu- . ~· . teri en ,.e şe nmızı ort gün evvel terk 
O n a.ngın hafıf1emış, alevler kesilmiş. t F ' l a· ff k" t· k Ruı,ya Bır Şımal Devleti Olmak an ıctmi~ olan F T C nin ezeli rakibi - ur ..1 ~imdi 

1 
• • a ının, ın an ıya muva a ıye ı ar 1 . . . . . 

Yanı ' u.Ur.. r:> pencere erden koyu sımsıyah dak" · ti .. h sb~or 24 martta Heybeliadada yapılacak olan Hungarva Macar takımı balen 
sine so~d:ı. duran Uzuu bo 1 b" . hir duman çıkıyor. şısıdn hı memdndun!~led. nı ız ar tar - Kopenhag, H ( A.A.) - Finlandi- olan Balkanlar ara~ı Cro~ . Country Atinada bui~aktadır. 

•\luın y u ırı • J{apıdan ice . d l k d zın an oşnu cgı ır. l . 1 ·1 R . _ T 1 · b rı -ı' •nr, uman am B h b" d' k.. ya mcse esındc A manya ı c usyn a- müsabakasına girebilecek İstanbul 1 Dün Yunan milli takımı kadrosu 
e efon n uJuyorum Zav ll k d l umu a ır .ıyor ı. . d h" b' f "h ·ı·r ' k . . . . 

Cevab . uınarası? . : a ı uman an, zırı "B'ld" v· . .. I d d k. S rasın a ıç ır men aat ı tı a ı )!O - atletleri hakkında bır fıkır edinmek ile yantığı ma"ı l-l berabere bitinnia 
Verdı. ztnl su ıçınde B n. .. .. . ı ıgımıze gore, .. on ra a ı ov . . A . . . . . • ':ıO "' 

- 432,.3 · _ N . · c 1 gor~ce · yet elçisi Maiski İngiliz gaz teleri tur. Rusya bır şımalı atlantık devletı ve bu vesıle ıle atletlerı hazırlamak olan kıymetli prof es . 1 takı b 
"ol • - erdesın Faruk? dıyor ' e ı k · · Al b a·· ·· · ti · l v f yone m un Ben d , . . tarafından bu şekilde neşredilip Sov oma ıstıyor. manya, u uşunca maksadıle n etızm &Ja..'1 ıgı tara ın - dan evvel Atinada y ptı w d"rt -

_ e aYnen tekrar et . - Telefonda idim. . . v. . . • . . kendisini tehdid etmediği için bunu dan tertib edilen kros dün iki kate- ı a gı 0 ma 
'13243 nıu"ı:ı tını. _ Gel bakalım t hk'k t yeller Bırlıgı ıçm muı.ır telakkı edi- t . l kt a· Al . .. . d ş· l'd l t çı da k:ı.zanmıntır. 
n :.-· · • a ı a yapaca. 

1 
h be 1 . LI d H l 'f k a· asvıp ey eme e ır. manyanın or· gorı uzerın çn ış ı e yapı mış ır. 

- ~-eki k g-ı Ş en a r erı or a ı a s nez ın- • . k'l" Al" R ·1 ı Fener ve Galatasaray klüblerimi Vab . aç katla, kar . . z. u yangın çıkan katın kiracısını · .. tağı olan Rusyaya k:şın donmıyan li- Koşuyu aJan ve ı ı ı ız..ı ı e . , .. -.. . . . -
kaç ;!• aıgortaıı ını, han~r mı, ah - bul.. 1 de protesto etmek uzcre tal.mat al- manlar teminine yardım edecek olan Monitör Faik /idare etmişh:rdir. Fe- z~n tesebousu ıle getırılcce~ Hunga-
b ._angın nereden k numarası - Peki.... mıştır. her devlet Almanyanın dostudur. derasyon yardımcı mütchn.r:sısı Firu- rıa kurban bayramında şehnmizde o-

h 1
°&'rUsu §n"'ırıp k 1çı nuş? Tekrar dışarı "Jktım Allah 1 Ayni muhabir, diğer taraftan şunu Rııshır Amerikan EJtoisinin }<"',·ini zan da koşularda hazır bulunmu.5tur., lacaktır. 

ttn arı ta ~ a rnıştı ... . razı o . ·r ea· ::. ~ - 1 K fl h 
laına hkik edecek V~k' rn... Ben sun, aşa~ı kattaki yazıhaneden an- ı a.~e. ıyor: . Bombardıman ·Ettiler F'ederasyon mütehassısı Naili Moran a ı e~c mcş ur Dr. Fedor riyaset 

ını. tım. ıt bıle bu- gın ,..1k 1 Y Hıtler, Sovyetlerı, Besarabyayı . . .. Uludağa gitmiş olduğundan müsaba- etnıektcdır. 
flalid' .,. n 1• • .• . •. Helsınkı, 14 (A.A.) - Bugun Sov-

ta " ı ın 7.anıanında işl Katın kirac11arının kim ld - ı ele geçırmek uzere bır teşebbuse geç yet tayyareleri tarafından Helsinki kalarda bulunamamıştır. Antırenör S mlh Ç 11,tı-
şıpı~t·E~n·. 'iOCukcafıı b:r .. ne çabuk öğrendim. Yanan bir boy ~ bu~:nu mckten menetmek üzere hiçbir şey üzerine yapılan hücumda şehirden Mukavemet koşulanmızdaki cazi- r~c k heveaU rıyor 

rncltşı tahkik eder bild~:un bunları imiş Almanı i 1 t· · a a rı ası yapamıyncağını, Mussoliniye bildir - 12 kilometre mesafede b~lunan Es- beyi temin eden iki mukavemetçi - 1'.rir ti ti tak 
.ı.· efon n ırırdi. _ ·· • ar ş e ıyormuş.. Aldı . . . . . • . . d . 0 R M k d haf'f ı ı a e zm ımımızın fa'hrl 
_ N cu c.ıayrinin sc~· . . . . gım malfımatı kumandan Zck' .. _ mıştır. Almanyayı bır Baıkan bloku Poo cıvarında kain Amcnkan orta el· mız en şnmpıy n ıza a su ı antrenörü &·mih Türkdoğ .. t 

kııç k tle duruyor&un 6 .• --~ ı~tıldı: tUrclüm .. Hacet kalmamı ıye go !teşkiline razı etmek üzere, İtalya, cisinin köşkü bombardıman ,.e ta. • çe rahatsız oldu~'llndan, Hiiseyin de k 1 . 
1 

k . . an sura 
a ı si oy.esene b" Ş... . . k . 1 V• K ·ı uı d wd b oşu aıına ça ışma ıst.ıyen geı· .. Ier-

l>ahıbi k'' gortaıı ını . ına Kumand k d Macarıstana Burgcnland'ın bır ısmı- mamile tahrib edilmiı:;tir 1 Egıtmen uı·sı e u ng a ulundu- . -un... ' mgortasızsa 1 anın arşısın a, uzun boy- . . . ., . ~ ndnn koşnmanwılar bununla. be le hılhnssa meşgul olmak isteme1~+c-
Du,._ k u, kır kıvırcık saçlı yüzii k" l" b nı eskı Avusturyayn ıade etmesı tav- Ortn elçi birkaç gu··n evvel bu gu . ' - a· .... 

... ,a oı d ' ır ı eyaz, · · d b l b ed' k' · ' t' k ' ·t··· b" · ır. cevab ver· ınaıdı.. Yalan . Udnklıın mosmor, çatlamış titriven sıyesın e u unmuştur. köşkten nynlmıştır. ra er y ı ·ışınn ış ıra el.' ıgı ınn- . .. 
a.ttun ır sonrn tash'h )anlış birisi: • j Yıne ayni muhab.re göre, Hitler, H 1 . k" 

11 
(AA) B .. kU ci kategori mUsabakaJarı yine heye- Kıyınetlı antre.nor çarşamb~ a'.tşam 

6
•• ı ederdim, - Vali h" k 1 Sovyetlcr Birliğini orta şarkta müt- F" le sdı~ ı, t bl" •. . . - ugun canlı olmuştur. ları saat 6.30 raddelerinde G• lata • 

- katıı a ı umandan bir kaza. Na . . • . ! ın an ıya e ıgı: • . . ,.. .. . ·• 
lia"ı·ı . • Çatı ahfiab . sıl diyeyim Anla <l _ b' k tefıkler aleyhıne harekete getırmek K 1. b h d k 'f t 1'\ctı<'.cdc Bcşıktaşlı Artan ıOOO saray klubli11de bulunmakta oldv • ,, nın ae . , sıgortaıı B' ... ma ıgım ır aza. nre ı erza ın a cşı ve opçu l'k f . 23 43 • · 

dl: sı bu. defa öfkeli · ırden benzin patladı .. diye bir şe _ istiyen bazı nazı seflerinin projele- lfaaliyeti olmuştur. ~e~re_ı mesa eyı · · de at:ır~: guncıan kcndisile onıds. temas f.Jrıek 
_ Atı gel - ler anlatıyordu y rine munrızdır. Filhakika, Bitlerin 1 . . • bırıncı, Galatasarnydan Osrr.tı..n ıkw- mUmkündür 

k Yorsun ... y · 1 • • • •• Şark cebhesının bır mıntakasında ci Doğuspordan Abdullah UçüncU · 
atlıdır çatısı da ka \lauf:}:an hanı 5 be ~an~.n~ sokuldum .. Kumandan Zeki e:kfınıharbıyesı, Sovye~erm böyle Ruslar taarruzda. bulunmuşlarsa da G~o.tasarnydan lzak dörd;lııcü, Be: Yeni Sabah - Et.la 'I'ürkiye yiiz 

Yap çabuk bildir. l'gi!'d.ir. 'l'ahkikat nı gorunce: b~r ta~r:U.zd~. muvaffakıyet kazana: ıevvelki mevzilerine tardolunmuşlar- ...:iktaştan Todori besinci olmııcJardı metre rekorunu m.uıl'fn7..sı. tm l.rte 
Aşkol • - Tü k k . . . bılmcsı ıçın oncedcn Alman askerı • . . ,.. t> _. r. 1 · e e · O· 

llln k 
sun çocuga ... 'l:'tg~ .ttim r çe pe az bıliyor, dedı. h 

1 

Ut h 1 K 
1 

d 6 dır. Ruslar agır zayıat vermışler ve Artandan sonra gelen üç koşucu son lan eski şampiyonumuz ve bu.,...· kU 
atı ~ er h şı sen h b' . m e assıs arının, ızı or uyu, .. . . . • o:.:n ru nı, çatısını biliyo er hanı. Ş • ansızca ıliyormuşsun. k b' tar t.ab' t t 1 . ' muhım levazım kaybetmış1erdır. Bun yapılan koşularda.ki sıralarıwboz - ,fahri atletizm tı örUınU . 

su... rsa Pes doğ. ununla konuş bakalım .. Vaka nasıl ay ~ •. ı . ır. ıme . .1 ~ ~a arı ıca- ların arasında 7 tank ve iki zırhlı o- mı!.Şlıı.rda·. an ·en ~ S·-:nııh-
berhaı olmu§... bcttıgını Hıtlere bıldırmıştır. Halbu- t b'l d , d . . le çalı§mak bilhassa. nıl'_Jtccll Sprin-

rııdıın dışan ç1kt.un .•. Ara Sordum: ki Hitlerin asıl istemediği şey de, om~ ı e 'ar ır. . .. B'!11dan. ~vvelkı mUaabakalnrda, 1 terlerimiz i . ok istJ t ' • 
t-nL• .k.. liarıın odabnoı dını, ta- _ ..._.. 1 şark hududunda bir tehdid tcc:kil ede- Duşman tayyarelen dun de mem· lzak a maglub olmuş olan küçük Os- ıtı, çın ç a~.11 ° acak 
~ı atı b't '-:.i sını buld J.'laaı oldu 9 

:t 1 k t d h·1 · d b b dı 1 d · Abd ı. tib ı irdim '1i . t unı, . bilecek o·an böy e bir kızılordunun e e a ı ın. e om ar man ara e· man ıle ullah bu koşuda. iyi bir 
ntı te . ' .,, aue elefonıa · - Bilmez ben Bird t t . . • · · · ==============:::: li . Inin ett.Un.. ır- _ , · en u uştu. mevcudiyetidir. vam ederek sıvıl halk ar~ın~a zayı· netice almışlardır. Izak'ın 5000 n{',., '=---·-----
11Yıi lnalfınıatı di . Ne ~tuştu? }'inlerin Tebliği ata sebeb olmuşlardır. Şırndıye ka - daha uzun mesafelerin adamı 0 ;rna. ,. - ' --

- 2.ı... nleea"' - Benzın d b" k v ı Iiurbau Rayr:ı.mıud:l 'l'Urk Ha.-li ~22 ye telefo .-ı.e.n sonra: _ · Helsinki, 14 (A.A.) _ öğleyin neş ar 15 ölü ve ırço yaralı oldugu dığı da bu koşuda gözükmüştür. 1 
enıen 24222 y· b n et, dedi. NVasıl tutuştu? .P.dileu J kanunusani tarıwi Finlan- anlaşılmıştır. Yeni atletle. arasındaki milsabaka va Kunmmna ynp:ırağıruı7. yar -

l?~ı. ı ulj - allah bilme dıml ,., tnhiathı ~:l'~'llıın:t u~rıyn-
~~ bir ""'·tı· ""' .. m.. diya tebliğinde ezcUmle d<>niliyor ki: Finlandiya tayyareleri de miltead- 3500 metre ilzerinde yapılmı<>hr ve 
- A, ~ .u.umand d !>'" rnlr, lmrnl.ış orfa-,ır:rl, ) ı :rıo;iT, 

QJO .. , • _ u: .ana .ondüm ~ "'.{...rada Kareli berzahında, iş'ıı.nı did Sovyct harb gemisini bom bardı - 29 kişi iştir11 k etmiştir. Gc:çe~ sene _ 'ı ''lırd uz kal t ,1, 1 
ı 

nıçbır şeyın farkı d d y d v b' h~d· . ..t d' .• an 'a. ı.n .••. ıra 'n 
n b eğiJ.. eger ır u ıse kaydedilmemiştir. man eylemiştir. 2 Sovyet tayyaresi denben mu ema ıyen nazan diklr:ıU , clirııizi nz:ıf"n~ olrı<' , ... ,,. 

lDeııanıı oor] Şuk cebhesinde, Finlandiya kıtalan, <.lüşürülmil§tür. ~en Kale klUbUnden Vladmir az 

----------------------------

Mühendis galib. 



....,. : . YENlSAB:\B 

Şehir Tiyatrosu 
I 'M"GlıılJı ' iz .._ .. 

• 1 • • 

<Jeoe .. t !G,30 da 

SÖZCN DSASI 
G R İ P 1 -N 

ı------- ------
lstan~f l8Yazıı Aıirliği 
Sa!ınalma Komisyonu ilinlan 

Yoğurt Kilo 

t',8~ Sur blıl.lio.ı için 
23,340 Sur dahili için 

29,230 1 
· J9,230 4tilo yoğurt milteahhlcl nam 

W b•ıbana 2'tl/940 çarpnıhe. gil• 
nü aut H de Tophanede Leva::ım 
bıirllği utıoalma komisyonunda a
çık eksiltme ile alınacaktır. Tahmio 
bedeli 4.516 lira 47 kuntt. ilk temi· 
nab 3381ira 73 kuruştur. Şartoame
td kom\syonda görWUr. t8tekliler1n 
Wll saatte komi8yona gelmeleri. 

"56~.. 1193,, 
••• 

BAŞ ve botun 
ağrtlarınızı DiŞ 

NEZLE derhat 
Romatizma keser 
Nevralji lüzumunda 

günde 3 ka-
Kırıkhk şe alınabilir. 

Altmt& ~ bin adet 8ftnel' urganı =================================================-
ahnıtcaktır. Pazarlıkla ebDtmesi SATILIK ARSA 
611/940 Mil günü sa.at 14 de Topha
aede İstanbul Lv. imirliii aatm alma Balarklyünde asfalt meriıade 
.lromiRyonunda yapılacaJctır. Fabrikai M. murabbaı ı Uraya utabktlr. 
aialı nUmuoenin tahmin hedeli sek-j ~üracaat: Yeni Sabah'da Nail. 
Mil beş kUl'Uf, Kutamonu malının ~====::JliC:lc:====ı• 
rf.tmiş alb kuru$ur. Nflmunesi ko -
misyonda. t.-örfili\r. İsteklilerin temi - =--===::;==========il 
aatıari1e koml.Bynna getmeıcr1. Ktrılık Aparfımınlır 

"578,, "174,, 
••• 

9000 kilo llalye çemberi alınacak • 
t.lr. Pas-.arbkla eksiltmesi 16il/19i-O 
8li.h glinil saat 14.30 da Tophanedo 
Lenzım imirlift eatınalma komis • 
yonunda yapdacllkbr. Nttmuneai ko· 
mtsyonda göriilür. İsteklilerin temi
aatlarile belli saatte komisyona gel-
Ritteri. (585) (201) 

••• 
9)()0 kik> balye çemberi ıuüteah -

Ayazpaşada Harici Konak so -
Jcağı Gormatl apııbtrıanında Uçü 

hususi garajla ve ikisi garajsız 

bUtiln ıısri konforu. açık bal -

konlu, güal manzaralı cari sı -
cak su \'e kalöriferi havi lUks 

Daireler kiralıktır. 

Kiralan 70ile100 lira arasın

ı•- dadır. Telefon: 40943--

lliıi nam Ye hesabına 16 'l/19W salı ·============== 
iiDll saat 14.30 da Topban~de Leva- Wl••••••••••m& 
- lniirUli eabnalma komisyonun
da pazarlıkla sabn alınacakbr. N!i -
mmıesi kom.isyonda görülür. İstekli· 
1Brin. belli saatte komisyona gelmele-
ri. (584) (200) 

Zührevf ve cilt J:astalıJdşn 

Dr.Hayri Ömer 
Öğleden :sonra Beyoğlu Ağacamli 
karşısında No. 33 Telefon 41358 

Darülaceze için 
Bir hastabakıcı 

aranıyor 
DuWlcelecJe bir h....,.lnedalr 
............ Evafı ...... ,. -
iz olaalann vesfkalal'lle beraber 
Dariil&ceze Mudüriyetiae mü-

.DEVLET 
UMUM 

DENiZ YOLLARI iŞLETME 
M0D0RL0G0 iLANLARI 

15 ltilcJka 22 l' faclüauaa k .. ~ar n:alfelif bafllra kalkacak 
tapurıann isimleri katkış ıon YB saatleri 11 kalkacak'an rıhtımlar. 

Kanuleldz hattı11a - Salı 12 de (Ankara), perşembe 12 de (Aksu) 
Ye pazar :M-ıda (Güneysu}. Galata rıntı -

Battıa hattına 

tmdt hattına 

mından. • 
- Salı 18 de (Ülgen), cumartesi 18 de (Antal

ya). Sirkeci rıhbmından. 
- Salı, perşembe ve pazar 9.30 da (Uğur). 

Tophane nhtımından. 
Modaya batbaa - Pazartesi. sah ve pazar 9,50 de, çarşamba, 

perşembe ve cuma 1!5 de (Marakaz). Cumar· 
tesi aynca 13.30 da (Sus). Galata nbtımmdan. 

Budınaa battma - Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.15 dP. (Sus) . 
Galata nhtunından. Ayrıca ~arşaınba 20 de 
(Antalya), cumartesi 20 de ( Ulgerı) . Tophane 
nhtımından. 

Karahlp hattına - Salı ve cuma 19 da <Seyyar). Tophane nhtı -
mından. 

horoz hattına - Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtınundan. 
Ayvalık hattına - Çlrşamba 15 de (Mersin), cumartesi 15 de 

(Saadet). Sirkeci nhtımından. 
bmlr sürat hattana.- Pazar 11 de (Kadeş>.ı.,_,.~lata rıht1mından. 
Menin hattma - Sah 10 da (EtrUsltJ:-emna 1lt ~k 

le) . Sirkeci rıhbmından. 
NOT : 

Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda ~ı~f on nu
maralan yazılı Acentelerimizden öğrenilebilr. • 

Galata Bat Aceat.1111 - Galata nhtunı. Lima1l1ar lJnuun 
MUdUrlUğü binası altında. 

Galata Şohe Acentelij:,i- Galata rıhtımı. Mıntaka Liman 
, Reisliği binası altında. 40133 racaat etmeleri ilin olunur. 

~~~~!l~~~~~~~~~--~~~~!5!5555~~55~~ =. .. S•lr•k•cc•i•.•8u•ht>••A•ce•n•t•el•iği .... S.ir•k•ec•i•, •Y•ol•c•u•S•a•Jo•n•um . .. lllllliı•lllıil2m2m7m4•0 .. i j '!il "306,. 

~k~~~~~ ~~Afi h~~u ~~n i ~~~~~=,~~~~~~~~~~. 
------- Nafıa Vekaletinden: 508 kilodan &aşağı olmamal< üzem : it rona kadar bakır hunadı satın 

~-
Askeri It.lı.bıikalar Umum MUdürli ğü merkez satın alma komisyo-

BahM upa, ... .,.. --~ 
EUBall tw ..... oldaPma ..... 

Tim - '11 .....,.,..,. .... ...... 
..- ,avnaaaı:: 

H ASA 
Özlü UNLARI 

yediği takdirde temin edilmiş 

Çönkü IIAS&N OZLC 
yilbek beeleyta bbHlyetiae lll1"'91! 
yavrularuuza lttlha 1'eftll vlh..mı 

bol, kalorisi fazla bir özlil ~ 
gıdaaıcbr. 

tfASAn Deposu Yeni Adres 
BAHCEKAPI Beyoğlu ~IR 1 ıl'dğ ı karşısın 

' 
~---.TÜRKiYE.._ ..... _ 
Şeker Fabrikaları Anonim Şi rketi 

iSTANBUL s· S • 
• 

Zonguldaktruı veya açık ağızlardan Derinceye maden köm 

naklettiriJeceğinden vapur sahihlerinin §eraiti öğrenmek Uzere nihr 

yet 17 sonkanun 1940 çarşamba gUnüne kadar Bahçekapıda Taşhaıı· 
ıımea 3284 sayılı kanun mucibince Kır ckale istasyonunda vagon dahilin
de teslim şartile 000 kilodan n.'j&ğı oh; amak üzere 30 tona kadar bakır 
h1li'dası sabn : lınacaktır. 

Erzurum ile kilometre 18 + 500 civarında bulunan Uzun Ahmetler 
arası demiryol ınşaat ve ray f erşiyatı işi talib çıkmadığından yeniden 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. ~~~~~~~~~d~:ı~k~i ~b~ür~o~m~uza~~rn~ilr~a~ca~a~tla~n~.~~4ı~~~~~j 1 - Eksiltme 26/1/940 tarihine tesadüf eden cuma günü saat on 
beşte Vekiletimiz demiryolları inşaat dairesındeki arttırma, eksiltme ve 

ınaıe komisyonu odasında yapılacakbr. I Deniz Lerazım S1tmaıma Komisyonu iltolan 
2 - Bu inşaat ve ameliyatın muhammen bedeli iki milyon üç yüz •m•m••••••••••••••••••••••~ elli bin liradır. • 

• MrJıreç il :asyonlarmda vagon da ıilinde beher tonuna 285 lıra 85 
'k1iruş fiyat te bit edilmiştir. 

Bu fiyatı mahreç istasyoıılannda ı Kırıkk&leye kadar şimendifer 
flllkllye ücreti >lmak üzere De\'let Demi yollarınca beher ton için kilomet
re bquıa alin \Cak bir kunuı ibraz ed .ecek veaaike müsteniden aynca 
ram edilecektfr. Şartname bedelsfa ola ak mezklır komisyondan verilir. 

Taliblerin teklif edecekleri burdarun % 7.5 ğu niabetinde teminatlarile 
eartnameyi kabul ettiklerine dair kayı J ve sarahati havi teklif mektub
lannı 31/1/940 perşembe ~ünü akşam na kadar komisyona vermeleri. 

"310,, 

lnhitl\arlar U. Mv.dürlütünden ı 
Clal Miktarı Saati 

--~~~~~~--------~~ 
lletil i.lkol 1750 Kg. 15,30 
Asit sWfUrti 12500 Kg. 16 

1 - Şartnaır.:?leri mucibince yulu rda yazılı 2 kalem ecza pazarlıkla 
Atın abnacakbr. 
. il - Pazarlık 26/1 94-0 cuma giinü Kabataşta Levazım ve Müba

yaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 84.250 liradır. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnarrıesi, bayındırlık işleri genel 

şartaamesi. takeometre pl&n ve profili. fonn: şartname, 91 B. numarab 
mabeme tipi, telgraf hattı şartnamesi. ferşiyat talimatnamesi, vahidi 
kıyasi fiyat cedv~li. çimento normundan milrekkeb bir takım milnakas:ı 
evrakı elli lira bedelle Demiryollar İnpat dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler referans ve diğer vcsikalanıu 
bir istidaya bağlıyarak eksıltme gününden en az sekiz giln evvel Vekile:.
timize vermek suretile bu iş için ehliyet vesikası istiyecekler ve bu vesi
kayı münakasa komisyonuna vereceklerdir. Eksiltme tarihinden laakal 
sekiz gün evvel yapılmamış müracaatlar nazan dikkate alınmaz. 

6 - Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve 
ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarını 
ve beeinci maddede izah olunan ehliyet \'P.Sikalarile muvakkat teminat -
lannı ve fiyat teklifini havi kapalı ve mühilrJU zarflarını yine mezkflr 
2490 numaralı kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarifab dairesinde 
hazırbyarak 26/1/940 tarihinde saat dörde kadar numaralı makbuz mu
kabilinde Demiryollar İnşaat Arttırma ve Eksiltme İhale Komisyonu 
başkanhğuıa teslim etmie olmaları limndır. "265,, "122,, 

Devlet Demiryolları ilini an ill - Şartnameler her gtln BÖZÜ geçen şubeden parasız alınabile • 
eeği gibi Asit Sfilflhii tüpleri de ldaro tarafından verilecektir. 
• iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 Sirkeci gan meydanı ile planda gösterilen yolların topeka sistemi 
(llv~e paralarile birlikte mezkllr kt misyona gelmeleri. "283,, safaltlanması işi 28819.20 lira muhammen bedelle ve kapalı zarf usulile 

1 
münakasaya konmuştur. Bu işin muvakkat teminatı 2161,44 liradır. 

1 Münakasa 31/1/940 çarşama günil saat 11 de Sirkecide 9. İşletme bina-

Istanbul Beledı·yesı· Ila" nlan sında A. E. komisyonu -dan yapılacaktır. İsteklilerin ayni gün 
saat 10 na kadar kanuni , teminat ve ehliyet vesikalarını ihtiva 

••••••••••••••••••............. edecek olan kapalı zarfli lomisyona vermeleri lizımdır. Şartnameler 
144 kuruş mukabilinde Sll'lcMi v~esinden verilmektedir. "239,, 

Istanbul 
lüğündcıi: 

gümrükleri başmüdür-

1 - İskenderun Gümrük kimya.tanesi için 386 kalemlik muhtelif 
cins kimyahane alat ve malzemesinin 25/1/940 perşembe. günü saat 10 
da açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmini tutarı 5615 lira 75 kurU@, ilk temınatı 421 lira 19 ku

1 - Tahmin edilen bedeli (5290) lira olan (28.000) metre am 
beZirtin, 16 lklncikanun 1940 tarihine rastlıyan salı gUnU saat 11 de 
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - ltk temı1'atı (396) lira (75) kuru., olup prtnammi it~ -g1iJr 
misyond•n parasız olarak alınabilir. 

:r ....... lsteklılerin 2490 sayılı· kanunda yazılı vesaiklerile l>irlikte 
gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatlan. (2311 ..... 

M.aırmara Vssübalıri ve Kocaeli Mat. Mv. Ko111utaalığuıdaa: 

ı - Muhtelif birliklerde istihdam edilmek üzere muktedir el 
makinisti alınacaktır. 

2 - Tatiblere 3661 sayılı askeri barem kanunu mucibince, · 

handa kazandıkları dereceleN göre yüksek ücret verilecektir. 
3 ·- imtihan fabrikadn. miltehaİıslS bir -heyet huzunmda e 

maldnistliğine dair hususattaıı yapılacaktır. 
4 - 'l"allbleriıt qağı~ vmikalarla· birlikte ~ Ur.-ıı...-

komutanhğına müracaat etmeleri lbun.dır. 
A - N ilfırn hüviyet cllzdam veya· tasdikli bir örneği. 
B - Mahalli Emniyet müdtırlUiünce tasdikli hUBJıWıal klğldı. 
C - Tahsil derecesini gösterir ıtahadetname veya tasdikname. 
D - Sıhhat raporu. 
E - işe taliti olduğuna ·dair isticlft.. ~ 
F - Ev:velce çalışbğı yerlerden aldığı 

tasdikli suretlerini getirmeleri ilin olunur. 

• • • 
ı - Tahmin edilen bedeli "25.028,, lira olan "20.000,, kilo 

ğının, 16/2. ki.nun/940 tarihine rastlıY,an salı gUnU sa:ıt 11 de 
eksiltmesi yapılacakbr. 

2 - Dk teminab 1877 lira 10 k'1nl§ olup "125,, kuruş bedel 111 
bilinde her gün komisyoııdan alınabilir. . 

3 - 1steklılerin '2490 sayıli kanunda yazılı vea\kalarile l)irliktB 
gün ve saatte Kuımpaşada bulunan komisyona mUracaatıan. " 

A 

lstanbul Levazım Amirliğinde 
Eyüp Def terdarmda 1 numaralı Dikimevinin çorap atöly~lerinde 

ldneler için ihzar edilen bina dahilinde zati çorap makinelerJe 
istiycnlerin Defterdarda 1 numaralı Dikimevi Müdürlüğibc n. tiracaa 

Belediye Temizlik itleri için yaptmlacak 12 aded 166 pusluk ve 2 
aded H2 pusluk Opel Blitz şaseleri üzerine inşa edilecek saçtan şoför 
feri ile çöp karoeerisi veyabud 12 aded 166 pusluk ve 5 aded 142 pusluk 
k~ Opel Belitz şaseleri tl7..erine inşa edilecek saçtan şoför yeri ile tah· 
'8dan karoseri yapılması; tıliblerin her iki kısım için ayn ayn teklif ya
pap blinlardan birinin Encümence tercihi kaydile ve 2490 numaralı ka
nunun 40 111.cı maddesinin son fıkrasın1 göre pazarlığa konulmuştur. Ta· 
mamen saç karoselerin keşif beqeli 8400 lira ve ilk ttmüıiat miktarı 630 
Ura ve ahşab karoserilerin keşif bedeli 7650 lira ve ilk teminat miktarı 
511 lira 75 kuruştur. İhale 24/1/940 tarihli çarşamba günü saat 14 de 
Dainit EncUmendc yaPillLCiıkfiI'. Şartnameler 42 veya 39 kuruş mukabi
linde Fen İşleri MüdUrlUğilnden alınabilir. Talihlerin ilk teminat makbuz 
veya mektublan ile \haleden 8 gUn evvel Fen İşleri MUdilrlüğüne mUra
cl&tıa elac•klan fenni ehliyet ve 939 \'eya 940 malt yılı Ticaret Odası 
'esikalaril~ tb.w gunu muayyen saatta Daimi Encümende bulunmalan. 

ruştur. 

3 - Şartn:ııncsi Başmüdürlük Levazım servisinde her gUn görüle- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!le!!!!!!!!!!!!!!!!Jll 
bilir. 

11108 

. 4 - tBteklil.erin 2490 sayılı kBJlnMQ tayin ettiği vesikalarla birlikte 

. Başmüdürlük binasıDdaki k<>misyolla. ,.,amelerl. ..240 .. ··w .. 
Sabibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU 

Neeri)·at m~•irl\! Macit Çl:'rJN •e14ıiı ıer: .Mathaai Ebtbtlı~ 


