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Ladoga gölünün 
--' _g 

Hariciye Vekilimiz 
ayın 31 inde Belgrada 

hareket ediyor 

İtalyada askeri 
hazırhk 

Almanyayı Rumanyaya bağllyan 
demiryolunu Ruslar Alman 
hükOmetine terkettller 

Almanlarla Ru~anyahlar arasında petrol 
müzakereleri :>arayan ediyor 

Londra, 22 (A.A.) - New• Chro- Şarld Galiçyanm cenubundan Rus 
Dicle gazetesinin Budapcşte muhabiri polisi çekilmiş ve yerine Alman po. 
bildiriyor: li8i ikame olunmuştur. Alınan muha

Almao kıtaatı, Almanya ile Rwnan fızları ve mUtehaasıalan demiryolunu 
Roma, 23 (A.A.) - Bu sabah Du- ya arasındaki demiryoluou Sovyet ele almışlardır. 

çenın riyaseti altında yeniden toplan-1 topraJdannda işgal ctnıii bulunuyor. (Sonu $ ilncii aayfad6] 

~~M~U~~.~~~ı==·~===~==================== 
roların takviyesine müteallik bir çok r 
kanun layihalan kabul ve tasvib et-1 • t • k 1 A 

1 
s ~ 

miştir. Meclis, ilk hat cUzütam.Iarı~a , ıs 1 a avaşında 
aıd aınıflara mensub mezwı zabıtlerın 1 
antrenmanlarını tekemmül ettinnek • 

ve kendil~rini ihtiyaç_ halinde her ~ 1 s met 1 n o-n u·· 
hizmete amade kılabılmek maksadı-
le şimdiki müddetten hi&>0lunur de· Yazan 1 Razi YALKIN 
rO(.'ede fazla bir müddet için mecburi 

,_ 
surette silah altına çağrılmalarına 

karar vermiştir. 1335 senesi Martının ----·---
Alm•nya T hl"ane prop•· ilk haftal-arında 
ganda merkezi y3pm11k _ Hürriyet ve ltilifçılar ve onlan • 

laUyorffi._.;. şişirip fjlDlartan, eevklendirip uahtan-
Tahran, 23 (A.A.) - Almanya or- dıran saraycılar ve yabancılar, Salih 

ta şark için Tahranı propaganda m~r Paşa kabinesini de istif aya mecbur 
kezi yapmak istemektedir. edeceklermiş! ... Padişah hazretleri, ik 

lran hükunıeti müteı·addid nazi a- tidar mevkiine tekrar Damad Ferid 
janıru memleketten çıkmaya davet Paşayı getirecekmiş! .. Meclis kapatı

-ı;'icaret \'ekiliruiz Nazoıi Topçuoğlu etmiı::ı.tir. 
~ lacak, mebuslar dağıtılacakmış! .. Mil 

Milli Korunma Kanunu 
============= li harekat ile allkaları olanlar ve bil

hassa. Mustafa Kemal Paşadan ya-

----·~·-----
Yakında mer'iyet mevkiine girecek olan 

bu kanunun. mu~~c v·;·ailnı bildiriyoruz 
. Ankara. 2S (Huınnu) - Mıllı lktı.sadı koruma kanun:ınun tatbikine 

aad kararuameler haı.ırlwımıştar. Bu ku.nunuu g;ıvesi, i!.'iude bulunduğu -
muz f~vkaıade ahval i ·inde memlt-ket mlidafa.ası bakumnd.an icah L'!tlen. 
fevkalide t«lbi 1 . a.I bilin k , 1 ali ·e . A • r_en · a e \'e memleketin muhtelif şubdcrinddd fa-

) ta ihenklı hır vaziyete §okmaktır. Kımunun ha.,,.hca ahkamını hiltliri-
yorunı: -

Gö 1 ge 
müsabakamız 

~-·· ... 

-
Nihayete eren zengin 
müsabakamıxın taf
silatanı 7 nci sayfa

ra"~~~ıı~~"::y~tkanunu~a göre, lc-ısi ihtimali, Türkiyeyi alakalandıran mızda okuyunuz. 
1 • umumı veya kıs· yabancl devletler arasındaki harb ha- ============== m eeferberlik, devletin harbe girme- [Smı14 ~ ii.nr-iide J 

na oldukları anlaşılan bazı general ve 
albaylar hep tutulup hapsedilecek -
miş! .. Bir hilafet ordusu teşkil olu. 

j nup Ankara üzerine yürüneookmiş ! ... 
Böyle mi.~ler ve mışlarla nihuyetlc· 

nen daha nice kara haberler, biı·cr 

musibet bulutu gibi, bahtsız !stnnbu-ı d')d~~ 
lun matemli ufuklarını yine siruıl sinsi ~~~,.,-

sarıyor, karartıyordu. Sızılı bağrır.ı, 

yavaş ya\'aŞ naha deı;nıere gömüldü
ğü hissolunan sivri tırnaklı bir pençe 
gibi, yine tJrmıklıyor, yırtıyor ve kc
natıyordu. 

lSomı ,'I iitırü sayf<ui.:ı] Mil!i Şef l"itildi.I harbi sınlu•ll 
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TEFRiKA NO. c Avrupadaki siyasi 

Mösyö Agopyan, çok .söyliyecelr 
f eaad dersleri Vt!recekti 

Atılayın dalma ı .. -oıvurucu Almanya ile B~a;!r!~beuıoY..ı; 
d A • balwı~~~ppııet~ tecrübeleri yapd 1 tıcaret anlaşması fmda Anupsd~ ooreyaıı edeli~-• 

'I 0' nKJ - --- ve siyasi b~tln um~~· ------- B t ""bel bir iki Dı y n M.. k ı .d rmı mtltalea. faydada.ıı hill _.,,, 
0 havalid~ evvel~ yaptadıtıruı ı,, -ıv• IM'ihetti Bandırma, Kirmasti, Bi· u ecru er uza ere ere yenı en Fi1haldka hallh•Z'!nla Avro~.,. 
şebbüslere i{tıralcten saıcrnmıı;, bin.:.t: j ga ta.-afiannrfa V5 İzmit. Ada.pazan, gün daha sürecek Geceleyin bir nöbetçi Ankarada başlandı mmtakıMUoda bqılıkh bir ııarb ,; 
c\TVel söyl~dlğim gibi, ı;örduğü !.da · !Bolu, &:ıpaıı:arı civarlarında ve Boz· . ~ A1maD Geçen S6nenin ağustos ayında ni. n mevcuddur. Bu muıtakal~~ 
resizlik ve muvaf!ıı.kiyetaizli!der se -ıkrr, Konya, K:ıraınan, Koçhisar sa. Haliçteki . esareti De Tt1rk it-- eczane nası} bulunur? ha.yetle.ııen 'l'Urkiye _ Almanya kle • rl garb eebheal, dlğerl de ~ 
bebi ile ıd.zden bUsbUti!n uzs.kl.ı.~ halarmda ve Y ozgad. Boğazliyan, Er· teımisyenlerinm n edil Atıla S. lA/1/94() pazar atpmı saat do- ring anlapnaaında.n 10nra yeui bir Rmtya ne F1nla.ndfya aruıab 
tır. Hattfi, şunu da il!vt:ı ede)im k\, j' baa, Çorum ve mülhakatlarında, Um- çiıd taratuıdan tnş& e~ izi ~dal kurıda. m1saf\rlm1zle birlikte otu • ticaret muka.veleel ya.pılma.dı""- ve yan Fbı hududlan ve ~,,· 
bu=ün Konva vnlisinc biraz dUı;man raniye, Hafik, Viranşehir etrafında mindeki ilk denimltı gem.m tırn • s• Garb ...... bh~·•-A-ı..ıı m" - ~-ı..~. 

0 • m tecrUbel ri ..ı.ı'- ya ..... 1 ...... ,,.. rurbn refikam birdonbi:re taham· ancak muvakkat blr saman için mu • ....,, IDIN&IUQU ~ 
lru • · U ·· aki k't l 1 di ·ı · +,,,., a e \4uu ~ • o akla beraber, Kenıalis ere mute- v t vu ı a e\' en rı en ısy:m a""'V- • . tı kAmi mültersa bir halde hastalandı, ız. teber olmak üzere Anka1'9.da bazı gö- gı yu.kan son aylar 7.&l'fında -u1 

mcıı.'11 ve mt·rbut bulunmaktadır. ı lcnrindcrı lİ' uzun uzadıya malümat Atılayın techua.td~~~::3danısa dUn • ı bel'P"' 
" ı . • . bö lm tamamlanmıı ol U.CYM sa~ tırab verici bu hal karşısında. dok· rUşmeler yapıldığı malümdur. t.erd1ğl seyri bı.klb etnı!§ ve ·-_.,J 

Kmmt ile Kanı.zor dediğiniz veıvcrdi. \ ·c nılıayct, bu ısyn.nl~ın. Y- b A Alman -..ı-- tor getirdim. Doktor, hemen mu- 1 Haber aldıgı· mıza uöre bu hususta-- ..c kat'f ve ehenınıtyotll bir ~r;. 
1 ~ 1• kk' dild'.. 'b" aff ki t ah donanma erkanı ve YöWW.I. o •• 1 ti"' pek me.Jhetlığiniz nduınlıu hakkında, l C: 1~:k~ 1 

ı cd•, •. 1
1gıb~l~k1 . muvks a. _ynine • gelen mühendislerin de iştirakile tec ayene etti ve bir reçete yazdı. En- ki tasavvurlar Uerlemlş ve Almanya m.a ve hAd.l.scforln lsÜkametlıı öJ 

elimizde bulıınan ve hiç şiıphe::ıiz kı sız 1 ·.ere egı • ı a 15 e cı:sı rUbelere Marmarada baş!~ ve ilk jeladyon için reçeteye yazdığı am- ile 7.5 milyon liralık yeni bir ticaret edecek bir §ellll arıetmemJ~tJr. fi 
emniyet ve ıtimadu :JU~tın ohuı reali.i-IAnkarayı sarsacak ve Kemalistleri ı ak ı ..:ı._,__ tecrüı..,..ı.....&.. pulu hemen getirmemi ve digwer i· anl•crmaı:n müzakerelerine ı-n°Je.nm.1"- r~hhMlne mU~ olan hıı'"...ı· 

• • 1 ı JA ' d A l· k ' ll d .. aid t · 0 ar yapı an UiU.W6 ~".w. -,,~ ~ "' fi' 
mat bu nıJ:>rnlalın, tı.l~ladt: hırcr t:Ş· ... e a.ş.&an ır .• ca • şc 1 er e, mus e d, aff ki u· i ı ı . ıa-- yapılma.ama devam edilme- br. Bu milza.keroler mUsbet bir ..... ı...~ı- deniz faa.llyotleri de hep o.ynl '' · , · 1 di •. · ·a 1. tt' c muv a ye ı net ce er a ınmış ~ ~ 
kiyn olmn!arıııdaıı, bütiin nilfuz, YC ce. t!c·ı·,.-. ılelıl~e en gını ı ' ta. c !. tır. sini söyledi. Hemen taksi ile Aksa- de neticelendiği takdirde bizim Al - yeti mttpJwıle ettirmiştir. 41 
kuvı:~tlerinin de tedhiş ettı':.<leri mm- Bu h::ı.rcketleriıı, bilhas3a., Kerna · Geminin silrat ve diğer tecrübele- rayda Etem Pertev eczahanesine manlara. vereceğimiz mallar fob ola- Fln cebhesınde ise FhılandiY~~ 
tl'lkafara münha.«ır bltlumro.lannda.n list idaresinin bünyesinde yaptığı e- rinln yapılmam bir iki gün sürecek. gittim. Ecz.ah.anenin önündeki lev· rak teslim edilecektir. Buna mukabil letJnJn nıukavemetl hAJA u.yııi ~· 
d~~n. il~~ geçemiyor .. Geçse hile, bu hen:mi?'ctli tesirle~, süratle tevessU tir. Bir kaç ay evvel Haliçte denim hada Yenlkapıda Sarmı eczahane- Almauyadan ithalatımız da sif ola· ve mt!MSlrly,,ür.1 Ji>st.erınek~ f' 
gıbı ıhtilal hnrckt>tlcnndc bn~lık ede- ve ınkışafına manı olmak bakımın · indirilen Yıldıray denizaltı gemimi • sinin nöbetçi olduğu yazılı idi. Adı rak cereyan edecektir. vam elmfJ, blrçok m11\-zilerd., f 
ccklcrin, birt'r t".'dhirçi o1.rnaktı>n da- dan temin ettiği menfaatleri de birer zin de tamamlanmasına süratle de • geçen eaahaneye gittim. Kapısın- vvvvwwwvvvvvvvvvvvvvvvvvv kıtaln.rınw mtltoarn:.ı kuTI·ctltrl oJI' 
ha ziyncl~, muhitlcri•lde sE'vilıui~. tcd- bir"r saym döktükten sonra, yapıl · I vam olunmaktadır. daki Uç taııe kilide rağmen zili da- DENIZLl!RDI! ı kilmeğe iohar ettiği ve bunı~ JJl ..4 
birli ve temkinli bire·· hıkılabc11 Ql · ması tasavvur olunan yeni hareket 1 <ikaln""'" çal..ı·-. Ar•,... yok. A ..... _ bU de gc-ıa ... ıtrwa.sb\ Sovvet b'1_:. 

-~- "-''-G u.u.u ~ AA Lodos fırtınası hafifledi - hUeum•ualannınUM.n3 ... -'~·buld."11;;..ı iP"". malan, neticeler Uzcrındc dalın mü- planına geçti. Tezini mUda.faa eden • d saray karakoluna gittim, listeye '"'' .. ,uı.u ,.-

esslr olur. Bu noktai na7.arla. bunla- Bir avukat gibi bir hayli söyledi Temizlik işlcrın e baktılar, Sarım ecznhanesinln nö - Bir kaç gündenberi devam eden ~ahcde edllmi[#ttr. ~ 
nn da bir le yapacaklaruıa ':erilen ,.e c;ırpındı. Nihayet, masanın Uze - betçi olduğunu söylediler. Vaziye- l lodos fırtınası hafiflemJştlr. Fırtına Son birkaç gün zarfında ~? 
vazifeyi ba~nc~~aı·ına Umidim yok ,dnd~ seıili duran haritada parmağını ıslahat y·apıJacak ti anlatınca, KUçUk Langa kara. ı Marmarada bazı kazalara sebeb ol- nın mukadderatında en ziyade ~ 
tur. Bahsedilen dıger başlar hakkın- gv.dırerek: koluna müracaat etmemi bildirdi- muştur. Pazar günü gecesi Silivri sa.- edeccl< ve miihlrh hMJielerbı ~ 
daki malumatıını~ da, aşağı yuka111 -· İşte!. . dedi. Bu dcfaki hareket, ler. Bu sefer de Küçük Langa ka· hillerinde bir yelkenli karaya düşe - lüdünc amil olabilecek bir f ~ 
bunların benz~ricUr. Binaenaleyh... Kemnlüıtlerin cebhesini arkadan an- Eski çöp arabaları ye· rakoluna. gittim, tabit bu arada daA rek batmış, fakat nUfusca zayiat ol- sa.hası orta.ya çılmuştır ki bd -i#'._ 

Mösyö Agobyan, dnha çok söyli- sır.m ''urack, onları iki ateş arsında nilerile değiştirilecek kfkala.r, hatıl saatler geçiyordu. mamı.ştır. da Oenubu Ş&rld Avnıpa.sıdır· il'. 
yccek ve belki de, muhatabları olan bırakıp yakncaktır. Ancak, bu hare- . . . ah Bartın limanına bağlı ömer kaptan t.ablrle Balkan devletlerUe ~ .... ..., 
fesadcı b<>eılara, yol gösterecek ve i.h· ketin, bir dakikn bile olsun geri bı· İstanbul beledi. Y.esı şeb_ nn temızllk , La.nga karakolu nöbetçi ecz ane- idaresindeki 25 tonluk Mazhar Ka • zasındald devletlerin Avrop& ...,,. 

-:ı.- t terini dalı i b k Id = bil n1n kim olduğunu bilmiyordu. İfa- ı 
t·ıaı d rsı · · ·ı . kti F k t ı....ı rakılnıası lilzınasuz tereddüd ve mU ş a yı ır ee ı e gure • ı 1 <lir yelkenlisi Silivri a"tklanna gel • kn.-ısmdald vaz1,·etleridlr. .-ı " e en oı c verce e . a a ' ut , . . . . bbilsl d dem üzerine Sarım eczahanesi sa- .,. - ~ ,, ,, 

d .. linil b d t ı nakşalarla zaman harcanma.<"ı kati mek ıçın yemden bazı teşe er e ! diği zaman fırtına. • .n~ı,.,.den Silivriye Haldka.t.en Macar ve lt-1-tlof"-, a amuı, soz u erec uza masın • · ' ' - , ·· ili l bibi çağınldı ve ifadesine göre 3 .......... a.3 -
bllhasaa. Damad Paşanın zihnine bir yen caiz değildir. Çünkü, hepimiz bi- bulunmakta~r. Bu arada • ço~ç er ' bir mil mesafede Kumburgaz köyU rlcJye Nazır:lanrun Venedlk lı tJ' 
tercddlid sokmasını, hazır bulunanlar. li~·omz ki. muhasım lraımız, ellerinde- ! tarafından ço~lerln toplandıgı çop aı:a Cerrah paşada Şeref eczahanesinin j civarındaki kayalıklara dilşmüş ve mala.nndan \'e Balkan antaııtı ..J 
hiç de muvsfık görmemi~ler, tavırla- ki milis kuvvetlerini askerilcştirmek b~annı.n IA.stık tekerleklerle techız nöbetçi olduğu söylenildi. Haydi 

1 
delinerek içine sular girdikteı.ı sonra S<"ylnln şubat ayı l~nda t.ot;,ı 

rı ile hoşnudeuzluk bile gö:;ternıişlcr- Ye muııta1.am bır ordu ve idare mey- ı edilmesı .. ve bunlann doldurulduktan • tekrar otomobile athyarak Cerrah- batmıştır. masınm taı\.Bl'J'Ur etmesindeO ..,.ıı 
di. Çünkü, Ali Kemal Bey ile Z~yncl- dana getirmek için çalışmaktadır. sonra çop .kamyonlarının arka.sın~ 1 paşaya gittim, orası da kapalı, tek Tırh n ,ehrlmlzc gallyor Anuıwun bltüa dikkat _.,..;.: 
Abidin hoca efendi müstesna olmak Bu yapılmadan ve hareketlerimize takılarak çöp mavn:ıJa.nna kadar gö- rar Yenikapıya geldim ve Sarım Alanya civarında karaya oturan hu ha.\'aflye ~ş ve BaDalJI ;J_ 
UU:re, diğerleri hep, ulu orta bir hare- mani olacak daha başka tehlikeli va-- turülmesi dilşün~ektedir. Bu hu • ec7.ahanesi sahibinin ~terdiğt lfi- •ve bil!hare kurtarılan Tırhan vapu- letlertnbı son bir - ayhk ııct -
ket kararı v~rmek bu iş icin tahsis ziyetler hasıl olmadan, hemen hare- susda yapılan tetkıkat en kısa bir za. tuf üzerine ampulu aldım ve he • ru Alemdar gemisinin yedeğinde o- ve Rlya.sf sarsıntılar karşı.sıod• .J 
edilen altınları tezelden p~y etmek ke:tc ~eçmek ve bilhMSa, milli kuv- bO:ank da neticelenkdirilerek mevkii tat-1 men eve yetiştirdim. Çok rica e - larak limanımıza. müteveccihen hare- g:ibJ bir noktal nazar taklb et~ 
i,,ı k ı be · k ' tı l ·ı ·ı· ı · IT ı· t ı a vazohınaca tır. den·m bu haAdi"'e "Ok şavanı tees m r""kla, Un1ldle .... nndJCIA ı·ıe ~ -..n n ·şamc an n ıvranıyor, Karr:.- ve .er auı vcrı en mı ıs erın, ~ema ıs .... v. ,VVVV'V'v'V~ • .., 'S • • ket etmiştir. Vapur buraya geldik • e G T., .. , "J'-' ,,. 

nn, iıerbangi bir scbeblc tcehlnırz lerc karşı bes!E.'dlkleri bugünkü hu- POLiSTE: sür ve teessüftür, bir hasta sahibi ten sonra havuzlara alınacaktır. edUen bir mahiyet arzetmıştlt• -' 
uğraın~sından kc>rkuyorlardı. surrıetten istifade etmek herhalde la- elinde reçete, saatlerce karakol • "'""" '"'' • ,,.,, .. ~vvvvvvvvvvv•v k~ gtlndenberl muhtelif aJ~ t 

Said Molla, nihayet d:ıyanaı.aadı. zınıdır. Bunun için, müzakerenin ki- Elektrik tellerini biribi- karakol mu dolaşmalı? Sonra nö- 1 MÜTEFERRiK ı berlorint', tefsirlere Ine\'Zll d t 
Umduğu menfa.atin önüne scd çek- fayctini arzcdcr ve hareket kararı . • k t betc:i eczahanenin hangisi olduğu den Balksm devletlerinin siya~ 
meğe uğraşan bu doğru eözlü Ahba- 1 nın hemen verilmesini rica eylerim. .. ~ıne rış ırmış neden karakolfo.r<'.a malıinı bulun - Tak as tetkik heyetleri ş.'lğı ynks.n senelerdenbrl te~ 
ra karşı şahJruuvcrdi. HC'r Yak!f~i gi- Said .Mollanın bu kandırıcı mtitale- Kuçuk Langada Sanca.ktarbaba. mamalı? Ayni zamanda neden bu lağvedildi etmiş \'e parlak bir h:ıkllmt h ,1 
bi sinirli hareketlerle gerdan gırarak 1 ası ve şeytani mantıkı, isyanın diğer sokağında ~ n.umarada oturan Ke - ı vaziyet karşısında tecziye edilme· ortaya çıkmı~h. Nlt.eklm 1939 t. ' 

1 
mahlı İbrahımın 3861 numaralı kam Takas tetkik heyetlerinin lağvedile lündcnberl ,..l>Lten aylar zarfıJldt • yerinden fırladı Ye: taraftarlınru da harekete geçirmiş- . _ : meli'! Bu kadar dolasmag· a göre "~ ,.. 

ı d hli ts 1 k f lU M ceğini yamuştık. Bn hususta yakında. h :nl il r1 ·· "JınüatU~· 
R • l · .,, .. ·· A oby"n t' Onl d b' b' k lk ı yonun a e "'e ız 0 ara şo or .t otomobı'lc ··er"'cek p 0 .. am olmasay· ' <'P a~ ~aye e sum ~ - ıca ec erım hosyo ~, ... , ı. ar a ırer ırer ·::ı. mış ar, ed t ta . d"u Et ·d Sama • '* ~ ~ · t ' bı"r kaı-arname çıkacakt:r. Takas he- d A J bl k~...:. 

d. b - d B' i . . . b' 'b' . , b' . b' • el 1 en 8 vn n yemez en - l b"d" 1 . b ·ı" l k gayo e: ,·nıpa. ıar ,..."'""-"" ıye agır ı. ız r;ımızı ve ırı ırı- ner ın ırcr guna yav er savur . Jd k ö .. d 'd 
3 0 

( ı ta ıı ır n u ı ucı yaya o ara w ... 
. . . :d d h . . b'l' t 1 ib ~xzU Zek' yaya g er en nun en gı en 16 yetleri ellerindeki işleri bir sene zar- sulhU Balkanlarda idame ve .19' 

nFI11zı m.~ ;.~ - .. aü. n Dıyıl'h! ır ve" lanırdız. mb uşlar vle dn ayet, l:)U ı Beye numaralı Bakırköy otobüsüne çarp- 1 Uç santte bile temin edemezdim. ı fında tasfiye edeceklerdir. ('lf1irmt'k ve milli hadudlam t.ee'~ 
or goruugun z e ı :ıcı • :ıe ımc . ıra n.1ış ar ı. k U k üze . . Peki ne olacaktı? Hastam evde ö- JefV" .. 

K 1 • H Al' mış, azayı a atma re dırekRl· Bir han yıkıldı vukuunda derhal muluı.bele ey .~ 
us:ıt, .\.arnzor \'C arm~m:ı ı vc- ı Zeki Bey, hünkfırın kaynı buJun- k b f d lecek miydi? ve bu vaziyette me- ve A\•mpa -nıttnttn '-As-"~ .. u K"' . 'b' 1 h d' , 1 yonu ırınca, u se er e tramvay ınuı ~ l!tw:> 

ahaıkrek gdı ! cl~n ... ::mb~n1 ınan.ş ~nn:ı1?.1. mak sıfatı ile, bu gibi mUzakareier- direğine çarparak direği devirmiş _ sul kim olacaktı? Bu şayanı tees- Bayramın tık gUnU Beyoğlund& yapılacak teşebbttslere ve f 
:ı ın a •nıc.ue ı mcın ne ltim•n d .. .. ı k h kk h k - süf hMiı:ıeyi Kü,._m, Langa kara • ŞiRhancde IM:ender caddesinde 17 · ~lf' 

d
.w •• k:tab •

1 
' ·. 1 c soz soy enıe a mı, er esten tir. Diregı-·n devrilmesi neticesinde "'"' "' lere can ve gönülden l5tJralr eı.,; 

ver ıgınız ı ın yan ış vcva not{sa;ı . d k d' d .. b' 1 numaralı ve 3 katlı Lorandi hanının • . ·. " .. , !zıya c en ın e goren ır adamdı. havai hatlar bO't.ule.rak tram\-av se- ko una zabıt tutturmak suretile de mektt BaJkan devletlerinde bd • 
malı~mat verm~~·~ı, pek tabıı ımluyor HlinJ:;:t.ıra olan Rııhriyeti sebebile şah- ferleri bir müddet inkıtaa u~mış, resmen tesbit ettirdim. Fakat bu arkası çökmliş kiracılardan !zak ka- \'e lradfl bir değt'11Jem1ş ve belJd,, 
\E•cil~kı~ debtankcitacubb 11: ~-~r1şıl:unhı;1·c;um. j sına kar§ı yapılan hürmeti, her neye fakat, hadise esnasında yolda kimse zabıtla bu i31erin önleneceğini hiç n!'lı Mnrika \'e kızları Mari enkaz al- hl\ ziyade kun·ct bulmuştur. _ _j/ 

u ıs, u .. .. yuzunc en at .~ız dair olursa olsun, fikir ve mUtaleala- bulunmadığından, nüfusça zayiat ol- te Umid etmiyorum. Bu itibarla şu ., tında. kalmışlardır. Onun için son bir Od gtln ~~ 
cla yı:ı.nlı~ goruş ve • saıu~a ~~en n için de bekler, daima herkeA1 tara - mamıştır. Ehliyetsiz şoför mal sahi- müessif hadise ile alakadar olına· Beyoğlu itfaiyesinin gayreti saye- de BaUoınlrı.rJa müşahede '-' 

tbazı. dosttlarcla yaphtıgk~ki gıbbı, 1~~ ?~ tından derhal kabul edilmesini is- bi İbrahim yakalanarak tahkikata nızı ve sıhhati umumiyeyi 11.l~ka. 1 sinde kazazedeler enkaz albndan sa.- BaJkn.nh aovleUcrin faaliyeti bt1' 
envır e m t ve a ·ı · en ıgımızı . . ...... lanmıatır 1 ıımen çıkarılmışlardır. istika.mette se...-tmJ...+1-. ~ 

size de öi!retmek fırsatJnı bana balı· terdı. Yapılan ıtirazlara. velev ki ma- """'9 -.. • dar eden bu hildisenin müsebbibi ,, H .,.uı 
~ B .. ~kin Ç n a•lnd& Bunlardan yalnız Marika vilcudü- Faluıt bn faaliyetlerin yaJ11 ~ 

şettig·i için pek ınUte.aekkir ve mem- b.:l olsa da hiç de tahammül ede - 1"' n S:ırım erzahanesiı1in alakadarlar - ' • " i nün muhtelü yerlerinden yaralı ol - da, diğer ban hadiselerin de et! ·~-' 
nun bulun•ıvorum mC'z, kızar, köplirür ve itiraz edenle- yar mıf ca tecziye ettirilmesini istirham e- • il"_ 

· · · h k. ı 1 h den·m. dugu için Beyoğlu hastahane.sine nak- etmelrte oldoifu \•e bn a.mdJı :~ 
Diye söze ba~ladı. Teşebbüse işti- n, .er ım o ursa o sun, emen ters- Sahpa7.a.nnda oturan yorgancı Tah ledilmiı;tlr. Alınan kıta.ıarırun Ruma.nya~ ~ 

rak ve hareketi idare edecek olan lerdı. sinle (',,afer, ve Rıfat arasında kav- Al<saray, Haseki Bakibey Sok~k ~ hudud eski Polonyıınm cenub fı1!'"'"tf 
elebaşı ve zorbalnrı nvn a•;n mUrla • Mcvzua, her zaman olduğu gibi, •ga çıkmı§, biribirlerini dövmüşler, No. 17, S. Kllıç Pal"'maldın•tnı ke3ml' na doğnı geldlkleri Jıakkınds bit..,, 
fna ve haklarında cf~ane. a.ddedile - o gtln de muknddemesiz girdi. Said Rıfat da C::ı.feri bıçakla çenesinden ı Yeni Sa.b:ıh - Bu cidden şay•mı .. . • kım haberler de ortaya çıkPlıfJ 
cek mUbaJagalı bazı hik~yeler de ila- Mollanın mütalealannı takdir ve tav-

1 yar&lanuş.tır. Rifat yakalanmış, Ca- 1 teessür vaka karşısında söyl1ye· $ Sutlı.cede oturan Mehmed oglu Ha- llenllz ~e~-yUd eimtven bn fi~ 
''C ettikten sonra. sözilnü, o ?.amana .8yelc~nl terviç yollu birkaç sözden !:' tedavı altına ahnm~tır. 1 cek söz yoktur. Mercii aidinin ke- fi sa~ e':111de odun yararken balta ile IArln mahiyeti ne o~ ol§UJI• ~ 
kadar çıkarılım isvan hareketlerine sonra. • Z!r'8617- yalcu~ıJf:JUn sonu mali ehClpmiyetle dikkat nazarını sag e~ınin parmaklarını koparmış, kanların siyaseti hep ayni ~-' 
intikal ettirdi. v - Efendilerim, dedi. Keyfiyeti, Be§iktaşta Ayn.zına sokağında 1 çekeriz. ~yoglu hasta.hane.~ne kaldırılmış · de\·wn edecelc bir veçhe göste":1 

Damnd Ferid Paşa ile Hürriyet ve n.sker zihniyeti ile biz, yani bende- numaralı evde oturan ~ 7 yaş~~ __.., · t4'dlr Dr Reşad ~ 
İtilaf fırkası tnrafuıdan Istanbulda ııiz ve erkAnıharb miralayı Refik, Bohor para vermeden gıtmek ıçın UiUiilllüilHllllllllfifüllı!IUll!liluşT~lfi!!lınuuı11ımıııııu111ıuınımııınırn.ııı111ınııınınıııHilllllllllllll :lll1lmmınımmHttnımı11mıınnmnınınİmırıınınınmnıınınnimuıınııııı·ımıı~ 
yapılan teşekkülleri ve bu teşekkül- Tayyar, ka~makam Asım, topçu F~t ı tı:~.vayın arkasın~ a8llmış, biletçi- E IWlllllHlllJll"' 
lerin Anadolnnun muhtelif yerlerin - Uıh Beyler, inceden inceye tedkik et- l yı gozlerken Ort~köyde Yalıçıkmazı H ' R H A y A T 1 
deki te~bbfisler'.ni bilhassa ve öve ö- tik. Tasavvur olunan hareketin bu l arkasın1aı~ benzın almakta olan 3842 
=============== ny d ğils d ö .. Uzd ki te . i in numara ı am.; ona çarpmış, yere mııınıırc1ııınuuı·1'ü:ııul' ınıırw·ınıuımımıınu 1 -~ r. ' ctc y:pııı:as:n:~aı1 ~tızw!:ıd~~ :i;'~!r::ri:~:~ 1~~:;.~:~:~:~~:~g~: . ' ' 1 

• lJı uıI 11 ı •. ı ~ . ij WblllllHUIU/UlHlllllllilllllllllllllWWIAlllffllUIOIUIWISUlllRlllUUllUllBlllOIHllBIHIRRllBMIJlflllODllııınlDllflflIDIDIJllfIBMIDWil""" 

1 
i S b ı ti · .. :...J·k -1 azın kur· küt.Jesi de muhtelif mikt.arda kur- ka 4 n a ıuuıaa nı geı.uuı . Bunun için, şim- lu hn.stahancf.line kaldırılmıştır. vurma hazırlaruwatır. il 

•• ~ ldiden hazırlığa başlanması icab eder. OtobU& • Giai~yon ban bayramı ban etini felft.ketzedelere hedJye et- Allah bu mlllet.e bir daha ~;,, 
Ispıırt:alı Kemal Beyin, harekatın mu ...,..,u.., ... d°'....,, ... .,,.

1 
mJ5)erdlr. Bn surette telAket gören hadn bir kurban bayramı yfJ/r 

A80NE nEDEIJ ·~'uww 11:u~!wc, Bo sone kurban bayramı ne- yurddae!anımza mUhlın miktarda masml 
haletete taraftar zabitler tarafın - ş f" 0 "d · d .. ~:ı... gAPtf. Iln"_._ um··-•-. . . o or smanın ı aresın eki 3016 9'"°"u ,~ uua uu.u 

SENELi K 

1 AVLIK 
1 AVLIK 
1 AYLIK 

TDrklye 

1400 Kuruı 2700 Kuruı 
750 • f480 • 
400 • 800 • 
1&0 • 800 • 

24 hd11clkbun 1940 Çerpmba 

~S8H, Zilhicce 1 lSSR.II.KAınıall 

dan ıdare edılmesı husmmndaki tek· _, o~k k•· t b" .. S .'-·etle görünen bu D"~kı:ır a"n .__,. . I nwııar.uı v..ı ır ·oy o o usu amatya .• ~ ,,,. ~ 
lifhıl, müsaadeleri ile söyliyeyim, ka- da dururken v::ı.tman Cemilin idare _ ta ewel yurdun büyük bir lmrmın-
bule eayan bulmuyorum. Yalnız, ha- sindcld 21:::!1 numaralı Sirkeci . y da \ulma gefon ze!.u-Je iletinin ta 
relrlt.J mtiteak.ib idari ve inzibati iş- dikule tramvayı çarparak otobüs~ l>U bir neticesidir. Sayısı maalesef 
lerin, muvakkat bir zaman için, iti- ön kısmını hasara uğratmış, vatman 80 bine yaklaşan kurbandan sonra 
rnada eayan, tecrübeli zabitler elinde yakalanarak tahkikata başlanmıştır. gelen kurbaa bayramı, eıeasen, na.
bulundurulması fena bir fikir değil- Hudise esnusınJa, nüfusça zayiat ol- sı1 bir &e\·in9, nasıl bir Df48 ya.ra-

•an: 24 A7 ı ı ıı--K-u-ım-,-7-8--1 dlr. Bu ciheti bilahare d~Unilr ve mamıştır. ta.bilirdi? 

~1:=.-.-,.;:1-3-=--.0-1-·ıı-""'."ı>:"o:'._--11-Sı-aa-t-l icab eden kararları veririz. Bendeniz, Per"e t k r~·en r:uştU 
--,.---:---..u--.._ ___ _. tnl1zakerenin bidayetinde okuduğum Beylerbeyinde Abdullah mahalle-
ııun .. Oll• llll•.ı ııa... öt•• lkf•fli program dahilinde, hemen faaliyete sinde Pınar sokağında 22 numarada 
2 05 7 11 9 45 7"ii l:l 2 ıs 00 geçmek üzere, memur ettiğimiz ar- oturan Abdulla.hm kızı Hikmet pen

Ai;'ı-Y-... --r-1-.-.. -ll-ıı .... --.-.f-v-... -'1 -1...---1 ka.dn~lara miis::ı. d . 1 . . cereyc perde takarken odanın ortası
- _ ' . a emz e, eımdi ta- na düşmüş, başından ve arkasından 
12 00 1 lS 12 21 17 1518' S 35 limat ve tn.hsısatıarını vereceğim ve ağır surette yaralanmış ifade vere-

yarın da hepsini yolcu edeceğim. miyecek bir halde Haydarp~~a Nü _ 
[Devamı oor] mwıe hnsta.haneaine kal<iırılmı§tır. 

Bu 8fıneW kurban ba,yraımnın en 
karakteristik vasfı, zelzele feJaket-
7.Ctfoleri için k!nıırma yapma fflt\-

Uycti oldu. Eminönü linfüe-;i başta 
olmak UzeTe girişilon bu teşebbüs 
müsbet bir netlco \'arnılştfr. Bir!;ok 

\'atandatilar lrnrbanlnnıu doğ·rauan 

,:oğruya Eminönü Halkovino , ·er
dikleri gibi, bti)iik bir vatruıdaş 

.Barrn.n.'Cla çocuklar arabalarde e41enirlerken 



••••••••• • 
e : 

................ Mühürlenen ıular 
lstiklil Savaşında 

ismet ln6nü 

..... 
Muhim bir tavzih 
ç.,...mlNI, Bameu• 

ve havallal okuyucu 
•• ... YllWlmlzln n.a.rı 
dlkll8tlne ı 

Stalin Almanla-r--la- 1-:.:: = .:;: 
• M1J1ata m.-..0 bil Vehlaem 

Hareket etıniyeceğini s:;:=~..:E 1335 senesi Martının y.:-s:.....ıaı.:..~-::..:: 
H. 1 "Hamldlye MIJ1l,t .... altmcla '11 ilk haftalarında :.. ~ :...~ 

Y•u•: Ruf YAUUN 

l t ere bı• ldı• rmı• ş bir mem• myu lledlJe etmlt olma- ( Baştamfı 1 incide ) 1 kırmak istediğini anlatan sabırsız bir ve hususi muhabiri sllflüatl veren 
&adır. Sarayda, Balta limanında, Htlrıiyet kıvranış edası vardı ... Fakat, korku- muharrir (M. Emin Co§kundere) B ı Bir rlvaye~ göre blaat hllnkir ve ltilU umumi merkMlnde, yabancı dan kimse haykıramıyor, yalnız, yal· isminde bir pim türemiş ve Doğu 

e çikanın istilası hakkında bir Alman :™=:.:a"" ,:.:v;:;;;t:: ::;ı~~ -:: ::::: :-"" ecı:~::=u~~:;:ı~=. =:::!.m-. 
tayyaresı•nd la 1 b 1 d klnıvısls bir emekclar kalfuua bl- sabahında, Refi Cevadın Alemdarm- günler geçtikçe yaklaştırdı_gı ve _acı· Bunu haber alınca gerek biz. ge-8 p n ar U un U raldığı ve vasiyet ettiği para ile da koparttınlan zehirli yaygaralar, laştırdığı encam ve Akıbeti bekliyor- M8e başta Akpm refDdmlz bu-

Lonctra, tstanbaJnn muayyen 9e111tlerlne mli bahtsız halkın ruhlannı boğuyor, Ü· du. lmldağu halde dlter gar.eteler 8ıÇlk 
İYi ırı..ı.nıoa 23 

(A.A.) - UmumiyeUe yük Alman umumi karargi.hı t.ebllj teaddld ~eterle akıtılan "1laml- midlerini bUsbüUhı kırıyordu. Heyecan verici şayialar, her gUn tavzllı1erle, tuzun ve cllretkl.r mu-
rlldifhı talan mahfellerde bildi -ledlyor~ diye suyu., nun alim padlphıa ika Sarayın, Hürriyet ve ltil&fm, ni - bir başka kisveye bürünmüş olduğu harrire kendilerini kaptırmamala-
ıı-rek.ıı. e röre Stalin, Rua ve Alman o:------" b bisin" de ettiği hanihnan yuıgm1arm.ı sön- gehbancıların tehdidleri ve hele, var- halde devam ediyordu. Bir~ 88bah n h119118111lda karilerlmlzln ve ba-

cr.tuıın mnvuı ıft-'- . u~~ ın cenu u gar dü edlğlnd a4lı he bnamakla ...1ı...:.-ı..a- dU<kat la k lebiı~ o a.aaa sevke<li • hudud mm.ta.kasında bir kegşaflar rem e !1 .. p 0 lığını gösteren TUrklUğe karlı o gün· leyin, sabık Dahiliye Nazın Refid Be ,.,._..w....... nazar nnı ç.e -
ltııyacaıuıı ~e ~akat birlikte yapıla- grupu, bir çok esir almıştır. Gnıp, J beraber mahud Yıldıs lllLJ'ayınt ~r- lerde pek fazla sinirlenen yabancıla- yin sarayla bazı sefaretler arasında miş, foab eden resmi makaml&ra 
ditnıittlr. at 1 olarak HiUere bil - myiata uğramamışbr. DUpıan bir ~veleyen vtiM.ttl bir lflhlr mmta- nn tazyikleri altında kalan Sadıra - bir fikir birliği husulü için Q&lıştığı, da başvurubnuştu. 

Bu ha.beri veren y kah" çok maktül vermittir. 

1

1 kasını iyi bir memba suyuna ka - zam Salih Pap, çıkarılan engellere, HUnklrın Tevfik Paşayı saraya da - Nihayet bu cotkun muharrir(!) 
~te&trıiJı aakerl m·~r_ ....... ~ diyPost Harb dmanmaaa, aon haftalar i . vuşturmq bultmduğa da lnklr e- savrulan tehdldlere, koparılan yayga- vetle husurwıa kabul ettiif aöyleni- Şark 'ili.yetJerlncle yakayı ele ver 
'1. ~ or çinde ıimal denizi ile Atlas Okya • dllems. ralara rağmen. gerçekten büyük bir yordu. Balta limanında, Ali Kemal ve nıŞ ve o zamandanberl de kendl-

)(Olk da Baltıkta :ı--ı- ü~ft~ İşt.e ba MJlanıldlye 8UŞ1I,, blda - azim ve oeearetle çalı§ıyor, millet ve Mehmed Ali Beylerin de iftirak ettik· sinden halısedlldlğlnl IJltmez ol -
~ova, lk1 m-•·Let L--1-.!lb nuaun ve mt.UllUU- wu.v.. ---•·ö •·-..ıı--

da -uca U&nHL& L-..:bl ~·- yette Orta.köyden...-- ye - memleketin menfaaUerini o gtlnkil leri bir toplanbda, Damad Ferid Pa· muştuk. 'lllJU.ML ~- teta'-··L etHM takdirde LLlrJ yapmıe~. 1 .ft'-6 ...ll.h·-da 
-~ı.aeruı b ·'NA ....... Ma uu•u tramvay yo u ,...._.r,..-..... vUiyetin mUeaadesl derecesinde mll- p tarafından' teşkil taaavwr olunan Doğu fellketl iberllle, serbest 
~ k hibiriııe )'arduu edebil&- Yll anyan gemilerle ileri kara· 

1 
hemen adam bapnda rastlanan M- dafaaya uğraeıyordu. Ancak, bu me- yeni kabine listesinin tanzim edildiği blrakı1an mMkftmlar arasında ser 

LL..·- &naatindedir. kollarda evvelce yapılan tahmflller melerden kolayca tedarik edlDrkC'n -m.....: •• mdn~ .. e ve ha Sara da h lanan tav ... _..u ka ...... .ıc..... tahmba ttl 
~-~·---- - V-oa u ___ ... , dabiltnde faallyeUerine devam etmek- Sainln, ıwuıı:ıw a- ... -&w - llltiliyordu. Y azır • .-uye VUsw&uuU e -

,::-·-.ei, ~"- - ~..,...._ Umumi harb Sll'8lanıu1a kU.çök Çfll- ıa.a eriftireceğine hig kimse fnanmı- kifat listesinin, Ali Kemal Beyin e • ğimlz Emin Ooşkundere yealdea 
llllryolları (A.A.) - Belçika de- tedlr. meler birer birer ortadan kalkarak yor, iJıanamıyordu. vtnde, ecnebi bir papaauı da dahil bu· faallyet.e b8§18Qlıf olacak ki, dün 
lniktar llrkett, kendlalnden bir Sloftkyada Almaa Asbrlerl Hamldlye suyu bü.ytlk camllerln P- Yaeh göder ve hUztlnltl gönfiller, lunduğu bir heyet tarafından, tet1dk keodl&lndM, 17/1/940 tuthll ve 
tbıe Beı~ıuniatlyen Bvlin hUk<Une- Slovakya hududu, 28 (A.A.) - Kar dırvaalanna ve böyUk oeşmelMe hep Ankaraya müteveccih bulunuyor- edildiğinden ve UBteye yeniden bası Çupmbadan göaderllmlt bir ta. 
1~1n blıtan kendi mUnakallb patlar istikametinde Alman kıtalan· inhisar etti. du. özıenen halbın gözlenen haber- isimler geçirildiğinden bahsediliyor- her mektubu aldık, evvelce kullaa
Dıttl'aaı aı4;-4dı m'1teharrikesine nın hareketleri görillmektedlr. ~ seaedeaberi lae cami pdır lerJ..)ıep oradan bekleniyordu. Arası- du. İsimler sayılıyor, hattl, tevkif•· dığl (M. Emin Ootkanden özel -
~ ...;:abuu vennl3tir. 

30 
klnunueanidenberi Slovakya vanlaruım etrafmda ellerinde va- ra, yeis ve matem içinde ansızın be- bn yapılacaiı gün bile tayin ediliyor- aytar) mtlhril yerine bu defa (Boa 

Lcırıctra 23• Dair Plla trenlerinin saatlerinde, yolcu mUna- purlarda. tralerde bilet delea me- lirtveren tlmldler gibi, nurlu bir ziya du. kurcl. M. Eimln Oo§kan, ldtab, p-
ıa.. _ _;-;_ h(A.A.) -Deyll Telgraf kalltmı asgariye indirecek ve asker murlann A•-tıeıinem"--a.ı"' Ueller- hüzmeeine benziyen bir haber anava- ö · M ı· R · · c lAleddf .... ~ ... radyo) muı....s•-tt 1-111..,.,. fa ~111 uau.r mubabirtne göre, nakliyatını arttıracak IRU'ette deli • an:ı ...,..._. ğte vakti, ec ıs ew e a n ...,...., wu-1111 •'-----

• h .. 1.. __ lllakamıanda , Belçikamn ı-:u eildik yapılmıftır. Nihayet btltlln l le kurşun mühilr .. ballyaa me • tandan fışkırıyor, dalgalana _çalkala- Arif Beyin huzura kabul edildiği vel kat her nedeue imsa8uu değiftir
hıı.~ bir Alman .,~ morlar peyda oldu. Bunlar oeşmıe • na uzanıyor, İstanbulu çevreliyen ka- mülakat esnasında, Damad Ferid Pa- mek lüzmnunu blwtmemlt olu 
-=~ lilU illnın. t&yy&resiııde Slovakya alayları Alman albaylann 1er1ı1 etrataaa dtblaelNce 811111uaa ra biyanet _du~~rlarını.~eli~o~u. -~ şamn iktidar mevkime getirildiği tak· bu cöretlina yine hususi haberler 
detı lı:onuı~ tayyareye kas - kumandam altına konulmuştur. .temammhrla, p11 ~ yaşlannı dmdınyor, yuzlen güldürü- dirde Anadoludaki Milli teşkili.tm, wrlyonnq ve bermatad tu wya 
l'lk l'eddetnıteı Daarlyeaini kat•ı ol&- lruıda Eadite Yok yapdnut .w.,.ylb kaplana ağla. yor ve gamları gideriyordu. netice itibarile makamı hlllfet ve sal bu gu.et.e n•mma hareket eclişor-
hkuıda bir iatt~· Bu Veafka pek Berut, 23 (A.A.) - Irandan ah • 1anaa -. bir tel geçiriyorlar ve P'akat, bu haberler, gece vakti u- tanat idn mazarratlı olacak bir pren- muş gibi görünerek ba.Jllere veba-
ltlı bir Pllndı ya ald Çok tef emı · !nan haberlere göre, Sovyet Rusyanın ba t.ıella. Od aeana blrlettlrip o nok· sak tarda görilnen, sine a~e dumanı si pi kabul ıztırarında kalacaklanndan sı saf dll okuyuculara mttrae.aatle 
lllU lraaında ~ lhttva ettllt matn- hatb hareketi dolayısile hissedilmiş taya bir kal'fUll mühür pçirdlkt.en tüten bir atat yığınının, sıçramasile bahisle htinkan tehdid ettiği söylem-' kendllerlnl ızrar etmesi pek muh· 
-~ ~Yetıert9!-~ıı::. mu- olan endişeler, Finlandiya harbinin al sonra ellertadeld 11111111& De ambü· kararmw bir olan titrek ve ürkek kı- yordu temeldir. 
nııı~ -,.,'IQ&, lbUce '--·tı ldl. dığı tekil üzerine zail olmuştur. Fin- ycntar ve muayym bir ücret abyor- vılcımlanna benziyordu, latanbula çö M ·t f K al p aa ile Mır" al Ba defa Em1a Cotkun lsmlJe ba-
_, 0'·- .,. ya Pderil landl harbi So t rd l h '- k "f k k kütl ı · · · h us a a em a._.. ay '-tka..,... fırkaların • ya , vye o u annın a- lar. ..en esı aranh a en ıçıne e- 1s Be d .. 1 dek' reket eclea ba atla "YeDI s.bab" 
11.- Belçtka llltıdaf .... mhentıatlaruıerinden kikt z&fını göetermletir. Sovyetlerinl S.ya91 buall ytls Haşan o Wme- men gömillilyor ve pek çabuk sönU- met Y arasın a_zlve bo' gunk ealr ilı ile hiçbir &lika ve miin•eebeti ol-

·.rA& Qftl.+ ... _ - ın en •--- ı...:- rd Bö" •~ h 1 haberi d"-- vaziyet hakkında gı t ır an e de~~-~ h .. ı.L..._da Lı- d Irak, .uıuı ve Efganistana kargı uK- ler, damacanalar doluacaya kadar yo u. yll04N, er ge en e .v- mi li if u uh be - .. d • .ı. •• bir defa daha tekrar e-
~ VU" ettı .;... .. ni 1 üm"dle .. bi pek ehem yet ve ş re m a re- ~ .... 

& , • taarruzda bulunmaları mümkün ol - da ~ye MI almak lçla ~ ~ 6 ..a ce nur u ı r, pe .. u r za- derkea, ~ ve s.-wa ree-
<111tı11ı bat'"--- 1-1. __ .. lmcha, lh..a... .. ~ maıı sonra, siyah tüllere bUrünmUş ler yapıldığı, Rauf Beyin, T~vfik ':8 mi makamlumaa ela kemali ellem-lleuı.e ... \UWUldaııhiı bilba madığı lnbbaı vardır. .-. ,,_,...., W.J- birer hayal oluyor, nihayet, zihinler- Ahmed İzzet Paşalar vasıtasile teaır 

lflnlur lebrbıt Llere tahkimatı S: İran ricalinden biri, Havas ajansı il bekleşip duruyorlar. 8uM yal- den silzillüp siliniyordu. yaptırarak hilnkan, Salih Paşa ka - mlyetle dikkat llAW"lanm çeke • 
kolay ~dan &eçmeniıı nisbetea muhabirine beyanatta bulunarak. Ira mur altında bekleşen o mn'alhlann Artık, İstanbul Türkünün sesinde binesini ·tebdil ve meclisi seddetmek- lıım. ___________ .. 

Belçflı:a b~. nın eimal hududunda Sovyet veya 1- ellerindeki kovayı, tlşeyi veya sU- ve sözünde acı bir sı&lanıi manaeı, ten sarfınazar ettirdiği işitiliyordu. • -· 
~ eh l'elml IDabfeUert bu veai • ran kıtaabnın tahşldl haberlerinin ,... ralılyl cloldttrablhneleri eli zımbah halinde de elemlerıni, derdlerinl bay- (Deva•• w.r) Molla öldU 
~ ::)'ethıi artık hıklr et- mim olduğunu 8Öylemiftir. memurun veyahad damacanalarıuı Benı, 

28 
(A.A..) - laviçre Hariciye 

~un harıttl, 8Ueteler Alman lyt bir membadan blldirlldtğine gö- dolduran büyük nılkyastaki saka - R F • h b • Nazın B. Giuaeppe Motta. aaat 5 de, 
::: blkıtrnı1t ~rihte bqııyaca. re Almanlar, Tahranı Orta.şark için am lnsafma kalml§tır. us 1 n a r 1 kalb aekteainden vefat etmiftir. 

UlıU1ıa.ıı1 c.::U akla beraber, 13 bir propaganda merkezi haline getir- bWıcl Abdüllıamldhı yahucl sa - B. Motta 68 Yllfll1da idi. 1911 den-
'lll lattll tebtUt vte.l IUntı Belçika- mete çalıemaktadırlar. P'akat lran Um hUktlmdann emekdar kalfası - -- beri mütemadi aurette İaviçre fede-
ltlattatııu bildt~ JakıMın. hilldimett, tam bir bitaraflık muhafa- om IMIJ1lllll mühtlrletea belediyemiz (Balttarafı t inci s.'\y(allllZdP · fiddetli bir muha~ebeden sonra Sov- ra1 konseyi uası olarak hizmet et _ 

Allnaa · a etmete karar vermit olup bir çok o kurtwl umba ile Hamlcliye suyu- düşman ağır zayiat vermiftir. Rus kı· yetleri Mark~jarvi etrafuıdakı orman mit, bet kere lsviçre konfederasyo-
JJnıan hududu, ~( nazı ajanlannı memleketten çıkarDWJ- Jerble terk• IMl1'I •hbmw•• ö- taabnın uğradığı zayiata bir misal lardan atmaga muvaffak olmuelar • nu reiallğinl yapm11br. 1920 senesin-

- A.A.) - BG- tır. attnö almak gibi İataabuDuya .....- olmak ibere, şunu kaydetmek gerek- dır. de MUletler Cemiyetinin ilk aaamb -
lJ • • • t • t • 1 • • • kir ve salıhat bakllllllldu mcm tir ki, yalnaz Rollanjalki muharebele- Sovyet kı~b, bu ~uabayı da a- lesinin fahri rei81iğini yapmlftır. Ken 1-ıarıcıye V k•J• AJ 111r hizmet ifa etmek latemektıedlr. rinde Ruslar iki gUn içinde bin asker letacele tahliye etmege mecbur ol - diai, sillhaıdaııma konferan•nın da bl e l l manyaya Belki de mlktan asgari hadde la- taybe~. muşlardır. . . fahri reisi ve kmlhaı: enternuyocal 
1.Je grad . •rllmlf olan Hamidiye suyu oet - Aittojokide Rusların müteaddid ta FinlandiyaWar, bir çok esır ve mü- komttesinln daimi azası idi. 

h a terkedilen melerinln inleri be)§ Ye kontrolım arnızları kınlımetır. hinı miktarda harb malzemesi alımf-
areket d• d • bll'akılmıt olu bugüılkillldeıa daha Ditw mıntakalarda yeni bir feY ol- lardır. . . . Şlratlan zehlrlenmlf e IYOf emıryolu f&Pl'Bflk, daha l(;ladea ~ılmu bir mamaştır.. _ . Ruslar, ıımale doğru çekllnuşler- Kuımpaeada oturan 15 yqında 

tbha..,... ( ... .....,. 1 ..,.. YUlyetle ka~. Llldn iyi Finlandıya sahillerinde bus Userlıl dir. Hakkı Şem8inin diikkinından içtiği 
~ kaoa&~ ) ( Batlar&fı 1 IMlde) m membalarHe töhret alaa 1staa- de devriye faaliyetleri vukubuJmu.ş • Fin Cümhurreiaiala Meujl liradan zehi 1 aW i g&itenn' 
ıt---~ But haberlere göre meztar demir- tur. HelainJd, 23 (.A..A.) - Aland ada· . r enme m :,: 

di.b~• 23 (A.4_) ~ yolu boyunca 40 kilometre genlellğin· t.ulda da iyi suyu para ile içmek So t tayyareleri mUteaddid şehir laı"Uı<la kiin bir liman olan Mart • =~l ı!':,ı~ hakkın 
~ Dını.._._.· - Journaıuıu de bir koridor Alma• idaresine tevdi lım4retlndm. malmml yoksul taba- vyek'l . bombardıman e•-;•tir chamn'm cumartesi günü Rus tayya- 1 a r. 

:.---nn •--· .___ "-d ki k alıud -" ve mev ı erı -.&"'i' • • • Yal ile tututlu ._ İllikacl ~. olumcaktır. aauıa eua e ovasuu y J:tU• Fakat fimdiye kadar ancak iki kiti- releri tarafın~ _bombardıman edil· 
~t.atı JEoaı olan Bal- Almeelva Ohlea PMroll Bular rahlslal saatlerce beklemeğe meo- . w 1 dığı haber allllllllf _ mesi esnasında ık1 kadın yaralanmış- Kalyoncukulluiunda 96 numaralı 
"-ıtt hU bala ~ bllıUk bir • Mtlwlele llbdıh- llur edllmeden doldurabllmesi de : ~: ~S.:~~ tayyaresi muhakkak tır. Huarat, çok milhim~ir. Karoline aid evill alt katında. J?racı 
lae " tetJı:u edea devl · Zira bu an-- Londra. 22 (A.A.) - Times gue- 1111' !14'h1"'81k ve belediye vulfMI - olarak dÜfÜl'ÜlllluttUr. Diğer Uç Sov· Sakin ve mUdaf auıa bir tehir olan Anastasia mutfakta Yat entirke~ 
~ bit.rafaııe bire= •Ullliha· teatnin Ba1Jwı muhabirine göre. Cer- dlr. TIM)deleae Evkaf tMahtlb fder, t tayyareainin de dt1'Urtllmtlt ol _ Marichamn'da ayni günde bet tehH- tavadül yat parlamıf, kadının aag 
~ ~ ld laareketi D&Uti • Lvov demiryolu ile Almanya· Remldlyeyl beledlye benimser ve ye uhtemeldir ke ifareti veri1mlt ve eehJr haltı bil- lrobı JUUIUlt ~, &tetm etra -

. ~o~ bir kere ya SP.vkedllmekte olan Rumen petro· aefiioe itibarile t.&ubalhı lokaat&- ması ~ Aal~ Tabi,_.. tin gOntl sığınaklarda geçirmlttlr. fa alraJ9tlDe meydan vermeden 
8- · ltl ~ yere varmamıetır. Bir 41a ıat.abahm ~ ........ .. rlamuf Reisictlmhur B. Kallio, M......ı Urmtlllerdlr. Yaralı Anutasia 

~ ......._. •tt1rıe1t Alman tahldk toınlayonu Lvova gtt-1 _olu u...: •-•un bir~ _Kallaaıyo Jılannerheim•e bir meaaj göndererek tedavi altına alımmftır. 
~ 21 ~ ... ...-.. mit ft bu petrolün Rualar tarafın. .,- " - Helainld, ~ (A.A.) - Ladoga P- Finlandiya orduaunun muvaffaktyet. =========== 

~ten .. ~~ - Buler N1C111- duı qan1ara1t J'hılandlya oehbeelne ....,..... ...-.ı bet kurup lo • lUntlıı ılmalinde, 0~ ve ~ya- lerinden dolayı tebrikte bulunmuştur. [ • İ • ] 
l'lll)>or. BudaMte nıuha- IGnderUmit oldupnu teeblt eylemlt- mell meelMlıfJetlDde bhn& bu· lıktann arkasında mevzı 9:1an Finlan- ReisicUmhur, bu mesajına IU söz. Askerlik şlerı 

'l'ta...:.--• tir. dan herkesten evvel belediyemizin diyalılar, dün geceden.beri RuslanD leri ili.ve etnıi§tlr: -
~ Oredomare ve düj Rum&ll1Ml&n Almanyaya sevkedt- memnun olmamMı lcab eder. Saym mUtemadlyen yaptıklan taarruzlara "Suomosalmi muzafferiyeti, tarihi- Davet 
lneat ~ "lrert !IUDtaka llln edil- len dipr bir çok mallar kaybolduğun L&tfl Kudaruı bu varlık lefnde yok- mukavemet etmektedir. mizde parlak bir ziya olarak kalacak- Eminöntı Askerlik ıubesinden: 
y~ ltlehafillnde heyecan. u- dan Almanların aakert bir neuret ko- lup ehemmiyetle cllkkat nazanm Bu mıntakada cebhe 80 kilometre- tır . ., Şubede kayıdlı yedek veteriner 

l>tfer ta...:. mlteai teeklllnde ısrar etmelerinin se- çekerim. den fazladır. Öyle anlaplıyor ki, ~- ttalyan Gönwıtllerl Beltdnldde teğmen Raif oğlu M~a Rıfkı 1317 °"' il~ fm>et ajanlan Ma- bebl timdi aıılatalmaktadı. A. CE'llALEDDIN BAIUCOGLU landiy~ılar ~urada ~ Su~- HelslnJd, 2S (A.A.) _ DUn Belsin- nin kısa bir mtiddet tçınde ıubeye 
'" ~ ft bilbepaa A.Jmaa • Bamea 'l'lcıuet A••eımasa de tatbık ettik!~ tabı~eyı ~ • Jdye İtalyan tayyarecileri ve bazı gö-m ~!!!ilracaa!!!j'!!!!!!tl!!!!.!!!!~~~~~~!!!!I!!!!!! 
~ ......._ prop.ğand& BUkret, 23 (A.A.) - Ruman ta- K t d M rt 1 .. ldü yorla~- Ruslar kUtl~ ~de, agır top nWlnler gelmlştlr. tua tayyare ge1nıiş olduğunu m\iii?: 

Q-ı • ratn>dıa Almanyaya petrol veJ:ıes1 · on 8 il 8 O çularile ve tanklarile ilerlerken Fin· ttaıyan tayyarecllerinden biri bir mektedir. 
&...::.~ • llaıkov1o llB'Ur hakkında '9Di mttakerelerin cereyan Parla, 23 (A.A.) - Fnnsanın eski landiyalılar yanlarından Ruslan w· gazeteciye: Bu Gemileri Bua lçiade 

a. ~ ~ (4.A_) _ B. Uı etmesi büJenlyor, Sovyet fevkal&de komiseri d~- Martel rarak geriliyorlar ve Rualarm geri "Flnlandlyamn nihai zaferine ka • Helsi.nki, 23 (A.A.) _ Cronatadt'ı 
GUJı ;;;::- Dt l&'tlttOktmı~ Cenubu Şarki Avnıpası ne, Alman 61 yapnda olduğu halde ölm~:~ miln~lra~tmı ~eameğe çalıfıyorlar. naa~ var., demiştir. · .. bombardıman etmie olan )lnlandiya 
bfı. ~ ta dGmnUeter. Remnt h1Q ~ tn~ına memur olan Vl- al~oyaıı ao;--kanunun maddeleri Vakti gelince FinJandlyalılar m~bll Pılot Finlandiyaya Almanya tariki- ~YY~~ 30 _tane olduğu öğre • 
~ ~. )'ana. bürosu tefı Neubacher, BUkre§e tlzeriııde müzakerelerde bulunmqtur. taarruza geçerek Rus kuvvetlerini im le gelmiş ve Alman makamlan tara- nılın.i§tir. Finlandiya tayyarelerinden 
QıS t&rattan 8'Utreeteki P88lt ~· Bu ziyaret, doktor Clodlu· Bu kanunun, ecnebi aermayeli peı; haya çalışacaklardır. . fından seyahat maksadı ~~kkında so- mtltetekkil diğer bir grup, F.stonya· 
~. ifa._ "'-t ltlratıe ilerlemekte • An hır k9:'J gUn evvel Btikrep muva- rol ~ketleri Userinde Almanyanm Kartajalı General ~bal de eaa • nılan ~llllere gülerek . ~' sporu., daki Rua ~!11ha rckeleıini bombar -
~116t lal'urfJedeıı olan lage aalat etmi§ olmaaile alikadardır. bir muvatfakiyeti olduğu hariçte id· 8811 Cannes'da e~ ~bıyeyi ~- yapacagım cevabını vermıştır. dıman et~.tir: . . . 
' tlb( ........ bir takını tahdi- Ruınuıya Ekonomi Nuın Aııge • dia edilmiı oJmaaana rağmen yanres· ~~- Alman tabıyesının de kliaik U· lngUtereclm Fbılaııdlyaya Gönderilen Cronstadt ruuu Rua h&t'b gemilen, 
~ ~- oJclutu .,. da Jeatu cnmıartesi Ye puar günleri bq- mi olarak beyan ediliyor kt htikUınet sulu budur. Tryyareler . buzlardan dolayı oldukları yerde kal· 
-...-..,,_~ ft tenlıntn k 

11 
hca petrol lirketlerlnin re1a ve mtl • her eeydeıı evvel Rumen ordusunun Basların Yeni Bir llağlfabiyetl Roma, 23 {A.A.) - ~orınoda mihl- IDl§lardır. Bu gemilerden bir çoğunun 

~ haber ~ ıneıydlleriJe IÖl'ÜIDı.Ut ve petrol aatı- ve hava kuvvet.leriniıı petrol ihtiyaç· Hebünki, 23 (A.A.) - Finlandiya- teşir StamJ?& gazetainın Helslnki mu
1
clddl surette hasara uğ:amıa olduiu 

• 111U ve flyabnı hUkQmetin kontrolü lanna diifünmektedir War, göğüs göğüse yapmll oldukları 1 habiri, İngilterıeden Finlandiyaya o - zannodilmektedir. , 
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Felaketzedeler Milli Korunma Kanunu 

Istanbulda 
Şehrimizdeki yardım 
komitesinin faaliyeti 

- Yarın, deniyor, yardım komi -
tesinc müracaat ediniz .. 

Menfi çıkarsa: 
- Lfıtf en şurada bekleyin, diye 

gar binasının köşesi gösteriliyor .. 
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YARIN AKŞAM 

İPEK 
H•rlkullde zengin aahnelarlyle mUthlf ve 

hayacanh mevzuu ile herkesi t•fırtacak 

muazzam bir fl llm 

Haydi, ıöreyim seni! orta yaş araaında iki adam vardı. Elenimn büyük bir heyecanla bekle· - Ne de körpe yavrucak? diye varnııf~ Şeker gibi bir ,,.y .• ; ~ 
Ben, hapishanede geçen hayatım Ahmed Beyin yanı benim için ayni- diği tebeesUm nihayet belirdi. Kıllı ıtöylendi. Senin ismin ne bakayım? bakalım, Şermin Hanımın aı~ 

Bunların biri ki ismi Ahmed Beydir. esnaaında iyice katılqtığınu, haesaai~ mı§ olacak, boştu. Kızlar, diğer er- elini bana doğru uzatarak kolumdan Az daha hakikt ismimi söyliyecek- çelimi A 
Cok zengin bir adamdır. Büyük bir yetimi t amamlle kaybettl~mi, her işi, keklerin yanına oturmuşlardı. yakaladı ve yanına oturttu: tim. "Fethiye,, diyecektim. Bilemem Kadehler derhal dildu, bir /. 
mağazası var. Yalnız bir huyu varsa hat tl orospuluğu bile heyecan.sız ve Hepsi bana. bakıyorlardı. Gözleri • - Bu ne çekingenlik kızım? Biz nasıl bir his bunu söylememe mfıni çarptı ve dudaklara gitti. 7_,ebi' jl 
her kadını beğenmez. Onu bugün bu- alell de bir ie gibi yapabileceğini zan- nin, kızaran yanaklarımdan, göğsU • fena adamlar değiliz canım! Hele at oldu. Haplı;hanede arkadrı3lanmdan içki boğazımı yakarak genziıJi1 J 
raya zorla getirdim. Eğer seni beğe- nediyordum. me, göğsümden ayaklanma adeta bakalım bir tane! Bir ieYin kalır.az öğrenrni§tim. Hemen hepsinin birer tı. öksürmeğe ba§ladlm. Bll 1 
necek olursa avuç dolusu para. ear- Meğer aldanmıeım .. kalbimde hAll, yanmış kurşun &ibi ateşten bir iz bı- açılırsın? diye iltifatta bulundu. değil, hatt! bir kaçar tane sahte i- ~ören Ahmed Bey kahkahaıarlJ 
fetmektcn çekinmez. Yanındakilere o kafeste büyüyen kızın utangaçlığı rakarak indiğini hissediyordum. Ma- Bu esnada. Madam Eleni dudakla- efmleri vardı. Hakikileri yerine bu yor: ./... 
kulak asma. İkisinin de cebi d;liktir . ve çekingenliği kalmışm.tş. Odaya gi- dam Ele~i beni ellmd:n çe~:rek Ah- nnı ~hmed B~~n ~ula~ına .yapı~r- sahte isimlerini kullanıyorlardı. Bu _ Ayol madam, nerede bıl!.,.. ..1 
Masraflarını Alım~ YBey . v:rır. On- rerken adeta ufak bir heyecan vak- med Beym yanına dogru gotUrdU: d~. Soz:de ben ışıt~~uye~.m dıye kısık suretle hakiki hüviyetlerini, sanki böyle piliçleri? Baksan a scrı~ 
!ar da Ahmed Beyı eglendırırler. Ya- fesi geçirdiµı. Ben içeri adım atar at- -:- Kusura b~kmayın Ahm~ Bey, bır sesle şunları soyledı:._ ...... yaptıkları fena hareketlerden masun rııln içmesini bile bilmiyor, difft"J 
ni dalkavuklandır. Ben seni yeni ev- maz, odadakiler ayağa kalktılar: dedı. Çok acemı, çok utangaç hır şey. - Aman Ahmed Beycıgım, gozunu tutmuş oluyorlardı. Be . d d h"l 

1 
..., ~1'i 

· k y k ·· k"t ı nım o aya a ı o uşu .... lenmi~ bir kadın diye tanıtacağım _ o buyurun! Ne olacak, anasının kuzusu, ilk defa seveyım, nzcagızı sa ın ur u me Ahmed Bey rekingenliğimi korktu- B . k k d 
1 

d ~ 
· · ~ nd k k ku lr eyın 7..-0V ar a aş arını n İkide birde korkuyormuş gıbi numa- - Safa geldiniz! yuvasından uçtu. Kocası an ço or yor. Bu gece .ınuna hamletti: alÇ.k d 

1 
- k t . ti. J3 

· i be · t edd··a·· b . k k d ı 0 c ıı a ar o maga sev e rnış _;ı ralar yap Kocanın seni "Ok sevdi _ _ Bouuna bosuna kurban olayım! j .Madam Elen nım er u u- onu uraya açırıncayn a ar ne er C ,, b' de sa•a f d b . düf" _..:ıv 
• ~ J •• • • • • - anım .... ızım, ız n ... ena- an, enım yanıma tesa ev ğinden çok kıskanç olduğundan, e- - 8öyle buyurun! mü ve sıkılmamı, rol icabı mahsustan çektigımı bılcmezsın. Hep senın hatı- lık , lm 

1
• . , k" d . . . -"~ 

• .. ı . . · · . ge ez. \..or.ıcma, ırruıeyo sen en rısı anındakı kadım bıraka.rw-ğer buraya geldigıy 'ni duyacak olursa Sesleri kulağıma doldu. Bizim kız-ı yaptığımı zannedıyor ve bu katlar ma rın ıçln ... Bılmczsın Eleni sem ne ka- bahs tm . N" . 
1 

. . , 
1 

N' • Y . .. • .. de 
. . 1 e eyız. ıçın çe unı;> orsun · ı- kolumun il"tUnde ve gogsün'l ııeni öldüreceğinden falan bahset! tarın ikisi de içeride idi. Ahmed Bey hiranc namuslu rolU oynıyan yem ser dar 50':~r · . ~in bize ismini söylemiyorsun? tı - u" tt! H' dd 

1 
e~ f 

Fazla da sarhoş olma. Bneın dönmeğe olduğu anlaşılan şişman bir adam ku- maycsini yilrckten takdir ediyordu. Bu sozler Ahmed Beyı çok mcm- . _ . . . . ı:naga c ret e · ı et ; 11ıı111,1 başladı mı dışarı çıkar, musluka rulan mükellef masanın orta yerine Bunu bakışlarından ve tuttuğu eli- mın etti. Bana kocamnn viicudüne Aklıma ~lk gelen ısını kekelcdım. tokat. yapıştırdım. Ahmed. · ıı? 
mideni temizlersin. Onlar ne kadar oturmuştu. Sağında ve solunda dal-,mi sıkma.sın<ln~ anlıyordum. h~ç ~e yakışmıyan mininıini &"Özlerini - Şerm~nl 
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. . reketimden fevkala~e l•~yı~eJ,,ı) 
sarhoş olurlaraı.. o kadar iyi olur. kavukları olduğl\ anlaşılan gençla Ahmed Beyın yUztlnde de Madam ı <lıktı: - Şermm mi. Ne de gü.ıle l!lmJD De\ arıı 



Bltarafları Dair 
(Bepn=bledep ctenm) 

rebtlertn4e hiçbir abtlllmel dolm'-

BAV RAM MAÇLARI ~=ı!:::e':::n:: 
=~==~ p mas etti. Harbhı 1ıııtHs ve 1l'ran8ls 

ENER MACAR TAKIMINA:~~1:!==.rıru:: 
GALiB GELDi. GALATASAAAY.::!~ıı!:~= 
EIEŞIKTAŞMAÖLOB OLDULAA~~!:.ı'-::'""ııu!:: 
1 taraflara bir vazife terett11b eWğiııl 
~ -- -~ laçıırça ortaya atmakta tereddUd et-

memJetfr. 
Bttaraflar bugtın küçük kavimlerin 

hUniyet ve adaleti uğurunda harbe
der bir vuiyette bulunan mtlttefikle
re iltihak ederek dünyayı htuantl al
tına almak iatiyen Alınan hegemon
yasına nihayet çekmek hususund.sı 
yardımda buhuıaalar §Üpheslz ki barb 
çok çabuk nihayete erer. 

Hakikat, daha evvel bir kaç kere 
bu sütunlarda mevzuu bahsettiğimiz 
gibi, ortada garib, paradoksal bir va
ziyet var. Almanlar Fransızlara kar
'1 hiçbir düşmanlıkları olmadıklannı 
harbden evvel ve harbdenberi belki 
yttz defa tem.in ettiler. İngtltere ken
dilerine taarruz etmezse ona karşı 
harbetmek niyetinde bulunmadıklan
nı da açıkça söylediler. Hatta İngil
tere kendilerini Avrupa kıtasındaki 
hayat sahalanna yayılmakta serbest 
bırakırsa denizlerde ona rekabetten 
lçtinab edecekleri yolunda teminat ta 
vermek istediler. Şu halde Fransa ile 

• İngilterenin doğrudan doğruya bir 
Bayr.mıda ~ılqan A.nkftra • lstaııbtd mlltıbt.eHtleri tehlikeye maruz kalmadan. yakın bir 

Bayraında h tehdfd altında bulunmadan harbi gö-
tcngin futbol av~ann iyi gitmesi, kaleciyi atlıya.rak geçti. Biraz aonta ' zı cereyııııı bir beraberlik vaziyeti ze aldıkları muhakkaktır. 
~;~ııı ~erıniştır. nı~bakalanna ~- b~ten oyunda Galataaarayın Boduri- j 8J'9~ekten çok uzaktı. . Bu, niçin? ÇUnkU artık kat'i su-
1 •1ucısi Hung ~le Macar lıği yı neden aoı açığa, Salimi de eol içe ı· İkinci devrede Fenerbahçe sUratli rette emin bulunuyorlar ki, Alman hU 
•·ay, Fenerbabarıa tak~ Galatasa - aldığını anlıyama.dık. · bir oyun tutturunca. profesyonellerde cumu bugün kendi aleyhlerinde de · 
~ıl~~rnış ve ıS:.~~l Beşıktaşla kar - Hungaria: Vidor, Cseh, Kardoe, on dakika evvelki gtlzel oyunu göre- ğtlse yarın behemE>hal kendi aleyhle-

1.:lıUeri birer • Ankara muh- Budai, Titks, NegC"Ai, Turai, Sebes, medik. rinde yapılacaktır. Onlar yannı dilşU-
Sıra ile ına ~aç yap~~şlardır. Kisa, Bira, Szabo. Fikretin bir hentbol atışını gayet nerek harb feda.karlığını eimdiden gö-

Y0ruı: ç ann tafsılatını veri- Galata.saray: Mutad ka.droelie. güzel bir e~t~e sağ Ua~ kö~en soku- ie alırlarsa asıl bugiin tehlikeye ma-
llungaı-ı Fent'rbah 8 _ H garla 2 ~una kendını pek begenmış olan ve ruz kurbanlık koyunların kollarını 

l.iacari~ft~ 8. - Galatasaray 2 Ba .çe . ~.11 ~endirmek için tUrlU jestler yapan kavuşturup rahat rahat beklemeleri 
1 .. '411 lığinde 2 yramın iklncı gUnu j4.l d f be 1 ·ı bo b l . an kisı>et . eer puvanı o- H . •1 k e a yne mı el kaleci Sza t c kadar manasız, mantıksız, akılsız bır 
geride ve .. ~e ~Jl>el~ten bir puvan ;:'1iana Fenerbahçen nMli~ıud -

1

hayret etti. Macarlar telqlandılar, hareket tasa''''ur e<lilehilir mi? 
hUr liunguç~cü vazıyette olan meş- nala vuk stkurya!kh. oyuncusu k .• 

1 
e l!kin birinci devredeki güzel stillerin- Alman kuvvetine karşı kendilikle-

b' . arıa ilk m ara çı tı. ı ay evvel olu ça~a- d "k 1 b' 1l'iııci rilnü G açını bayramın mı ol . k 1 en ve mu emme kom ınezonlann- rinden bir şey yapamazlar. Fakat hay 
nadı. alatasaraya karşı oy _ 

1 

1 ok an ~mı~erı.n Fenerbahçeye ar dan eser kalmadı. Her çıktığı topu siyetini bilen, istiklal ve htlrriyetine 
oYUn b' 

1 5 verımlı. bır oyun oynıyamıy~ 1 toplıyan Biro bile üst üste taçlar yap bağlı bulunan küçücük bir milletin, 
J\iır 0~dayette gayet yavaş oldu :~~ ~nediyorduk. Halbuk1 :ugo tı. MUllerın bir hayli pasını arkadaş- Finlilerin neler yapabildikleri i~te fi· 
ıııyan li da daiına çok kombine oy~ iÖ~ıs t~ ~d~rteamının unut 1 ;'~z j ları kolayca alamayıp 1ı~enerlilerin itiyat ile ·~:ıbit bulunuyor. Bitaraflar 
oyunu 8~&.rialılar Galatasarayın lanr~U~e b~ı.llzl~rlnh h;yran ::i.s.' .· yerinde şarjlarına terketmeğe mec- kendilerinde Finliler gibi bir kahra" 
oYunları endikçe ıuurlu ve cazib l' er . ızım e a ızamı sı- bur kaldılar. manlık ruhunun yaşadığını hillsctmi· 
k nı kaybetti! ınmez ve ghzcl hatıralar bırakmış - 1 in . . . 
ada Gağ er. 25 inci daki- tı k ci gol olalı ıkı dakıka geçme- yorlarsa bile bekalannı temin etmek 

lindc to açık bariz ofsayd vaziye- r. . . . . mişti ki mükemmel bir anlaşma ile arzusunun heyecanlarını duymuyor-
lntiza.r pu alarak hakem düdüğün Bı~ncı devre tamamıle profesyo- Macar kalesine inen Fenerbahçeliler lar mı., Çünkü bunu duydukları gün 
IXleyin~nfdura.ldadı. Düdük sesi işit~ nellenn .haki~iyeti ile geçti. Her ha· 1Nacinin sol üst köşeyi bulan sıkı bir onların. yeri müttefiklerin yanındadır. 
n,an hunuevka.Jlde bir ıUt attı. Os _ ~ketlerınde hır gaye bulunan .bu ~s- şütile üçüncü gollerini kazanınca İngiltere ile Fransa da bu muhare
kika sonra tu~azdı. Fakat bir da • ke oyuncuların ~op kontro~len .mu · Hun_garia bariz surette hızlandı ve beden, farzımuhal olarak, kat'i surct
tUUe attı~ ~1. ıç Duda§ın yerden bir larmmel, uz~ıı ş~t.lerle ."~rd.ıklerı pas- Uç dakika sonra ancak bir gol çıkar- te galib çıkmasalar ve Almn.n şartları
di. Nil.ek~ ıkınci ~ole nıln.i olabilir- Fene~evkalade ı~ı. Bırıncı d.evr~e dı. na boyun eğseler bile onlr.r yine is -
~ iÇertye itop elıne değdikten son- ibi ~~hçeye hır futbol dersı v~ı'tr 1 Racing, Sewet, Yugoslavya, gibi tiklAllerlni ve ,·atanlarını kurtaracak" 
lki dak'k g rdi. Galatasaray ancak f muk~e~ oynıya~ Hungarıalı- : takımlardan bahset.miyerek şunu te- !ardır, fakat bir çok bitaraf memle · 
Gündilzd~a bo~uldu, Sa.lahaddlnin ~"~-~~rdi~lerı .hiç hır p~sın boşa. barüz ettirmek lazımdır ki birincı sı- ketler hiç harbe kanşmadıklan ve 
kuııana aldıgı ileri bir pası iyi gıttıgın.ı gormedık. Beklerın degaj · l nıt profesyonellere karşı bu, Fener- hatta Almanlara dostluk ve kolay · 
Binden ~topu kalenin alt ~ k.. ~anı bıle ~o.pu yalnız kaleden ~k- i bahç~nin ikinci galibiyetidir. Birin- lık gösterdikleri halde, mahvolacak· 
l<ı- 'Meri Bokınn.- U . sag oşe- 1 aştırmak ıçın yapılmıyordu. Bılhas- l cisi olan Slavia zaferi kadar Slavia-

1 
dı ı 

·&&&ıııııı -· 1.erıne San sa yi · · · 'k ~ • ar r. 
bıadıl&raa ar güzel bir O)'Un t ttura - w~e .ısmı~ı zı. retnıeden geçemi . idan hiç bir vakit daha ~ağı ka]ma- Bltarafların bu hakikati anlamağa 
k°tuıı ı da canlandılar Fa~ t p • yecegımız Milllenn gerilerden topu mış olan Hungaria galibiyetinin ifti· ba"ladıklarını gösteren alametler va.r 
aıtac.rı 9Vkallde ve falso)~~ ::- ,çıkararak uzun paslarla oyunu açı - har edilecek bir mahiyeti vardır. Fe- dır~ Yalnız bu tekamül, harbi kısalta
eztıı.ı~ Yer tutueıan k arı e tına hayran olduk. Buna mukabil Fe- nerbahçe futbolcillerini tebrik "ede · cak kadar süralli bir inkişaf iktisab 
İktnc kurtuıanıadııar. artısında n~~bahçe devrenin . sıon on dakikasi riz. edecek midir? Bugün icin bu suale 

bıUaa, 1 ~Vl'ede OY\ln h m~teena .mütemadıyen mahkum ve 1ı Hunga.ria 5 - &şikt&.~ 2 c;prih bir ccvab ,. rilemez. 
laf vt reçu, Aaker ~en hemen magl(}b hır oyun oynadı. Daha doğ- Cumartesi ve pazar gilnleri, Ma - Rhyla Oshid YALÇIN 
aına:lk Bektııın Y9rin an aaıl rusu topu kapmak için çabaladı dur- car takımının Galatasaray ve Fener- !!!!!!!!'!!!!!!!~!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!"""'!~~""'!"-
atıa~ O)'uncu Vldore :.9!:~ .olan du.. bahçe önün?~ m~savi denilecek sayı- dalan Mililer dliştı:ll.ldil. ~enaltıyı 
tı. Si tlçttııoU Macar olUn yı de . Cıha~~ p~rmaklarının ucile ye - larla maç bıtınnış ol~a~ ve. old~ça santrfor Mehmed Alının elıne~ at~. 
dığı ~ floıııra Gt.ıataaa!Yln U Y&~ tieeblldıği bır topa hafif bir ka- yorgun b~lunm~~ lıg lıderı Beşı~: 20 nci dakikada santrfor ve sag içın 
~ reç Pelıaltıyı hak kazan fa vurugile Hwıgaria. santrformtinün , taşın da hır gahbıyet elde edccegı anlaşması neticesinde santrfor kale
bt~dıtı lçbı verem~~ - Y~pm.ış olduğu gole Fenerbahçe sağ i hakkındaki Umidleri takviye etmişti. ciyi de geçerek üçilncü golü yapb. 
~ bfı. Pek aa bJa da ll'.efak un içı Neci bu~n güzel bir o~ çıka - ·Nitekim Beşiktaş . oyuna Hungaria- 23 üncU dakikada Eşrefin çektiği 
~bert 'laPe Ue, oyun bida gayet ran kUçtlk Fikretten aldığı bir pula 1 ~ ~ güzel başladı. Uzun ve ye- kernerc Szabo ile Hakkı sıçradılar, 

... 1'kib 91Uncularıa al yetin. ancak u lnct dakJkada mukabele e- lnne gıden paslarla ve oyunculann en neri fırhyan topa forverdinl gayet 
" a.y eden debildi. Bununla henber oyunun t.:!r- az Macarlar kadar yer tutmalan ile iyi desteklemiş bulunan Hüseyin ye-

Siyah - Beyazlılar ahenkli ve mües- tieti ve gü7.el bir şUtle birinci Beşik
sir bir takım manzarası arzediyor- taş golünü kaydetti. Bir an Hunga
lardı. Ne çare ki bu uzun sürmedi ria kalesı karıştı. Şeref Szabonun 
Her sporda olduğu gibi futbolde de başına basarak geçti. Biraz sonra 
tecrübeli bir takım tanımadığı yine Şerefin çok güzel fakat avta gi
rakibini ilk anlarda tetkik eder. Bu den bir stitilne Szabo mükemmel bir 
kısa devreyi de Hungarianın bu işi det.ant yaptı. 31 inci dakikada Ma -
yapmakla geçirmiş olduğunu söyll- car sağ içi 4 iincü golil yapb. 33 ün
yebillriz. Nitekim Beeiktaşın püf ta· cU dakikada sağ açığın bir ortasını 
rafını bulan Macarlar sağlı sollu ve sol iç MUller yakalıyarak sol ,·ole ile 
tehlikeli akınlanna baaladılar. Bu - beşinci golü attı. 
gUn sol le olan Mililer bir makine gi- 37 inci dakikada bek Biro kweci
bi vazifesini yapıp gayet ince oyunu ye pas verirkeu Selim topu taldb et
ile nizıın rolünü oynarken güzel tL Fakat Şeref daha evvel yetişerek 
Btil ile de nazarı dikkati celbediyor - ikinci Beşiktaş golünU yaptı. 
du. Hungaria blJdıttmlz kadro ilo oy-
Sağ açık Vidor birinci devrede ilk nadı. Beşikt:af takımı Ankaralı Se -

gotU yaptı. İkinci devrenin üçüncü limi sağ açığa almıştı. 
dakikasında ağ lo ikinci golü yapı- Mehmed Ali, Faruk, Hüsnü (Taci) 

ordu. 9 uncu dakikada kaleye topla {>Sonu 7 itu::f. sahifed.ş] 
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Partide biJtiin mesuliyet fefin 
omuzlarına yi1kletilmiştir 

-t0'7-

Apğı derecede bir grupmanın 

rSs1 kendiaJnden bir derece yilk· 
Mk olan gnıpmamn tefi tarafııı· 
dan tayin olunur: kendi grupma· 
nmm hatb hareketinden o meaul· 
~tır. Büttln kolDİllyonlar onun em• 
rt altındadırlar. Kendlsl ise hiçbir 
komisyona Ubi değildir. 

Hiçbir komisyonda rey vermeli 
hakkı yoktur. Yalnız tedkik ko
misyonları vardır. Mesut tef itleri 
buiı1ar a.ruında taksim eder. Be
Drk, Krel8 yahud Gau te1killtı bu 
pren&lpten lnbla.s eder. Her taraf· 
ta, eef bir derece yüksek aef tara
fından tayin olunur ve ayni za
manda ker.dlsine tam sal!lıiyet ve 
hududsuz iktidar verilir. Yalnız 

partinin heyeti uınumiyesinin eefi, 
cemiyetin kadralarına göre, aza
ların heyeti umumiyesi tarafmdan 
intibah ile kararlqtınlır. Fakat 
ondan b~a bir eef yoktur. BUtün 
komlsyonlnr ona tabidirler. O kim-
111eye tAbt değildir. MesuliyetJ var
dır. Fakat bu mesuliyeti tamamen 
kendi omuzlanna yUklenmi§tir. E
ğer ee! hareketin prensiplerini ih
lll ederse yahud menfaatlerine i}i 
hiunet etme%8e onu yeni bir inti
bah için ve vazifesinden mahrum 
bırnkmak için "forum,, a celbet
mek taraftarlarına aid bir iştir. 

O zaman. yerine en ehliyetli gö
rünen adam getirilir v~ o da ayni 
otoriteyi, ayni mesuliyeti ha.iz bu
lunur. 

Hareketimizin en kat'f vazifele
rinden biri bu preneipi yalnız ken
di safları arasında değil bUtlln dev· 
let kadrosu içinde de 8.mir ve hl· 
kim mevkide tutmaktır. 

Şef olmak istiyen, en yüksek ve 
hududsuz otor:ite ile buraya tam 
bir mesuliyetin ağır yükünU de 

taşır. 

Ef':ıl ve harekatının neticelerine 
katlaııamıyacak olan yahud ken
dinde bu cesareti bulamıyan kimse 
eef eıfatile hiç bir işe yaramaz. Bu 
vazifeyi ancak bir kahraman ka
bul edebilir. 

Ter:ıkki ,.e beşeriyetin me<lcni
)'eti ekseriyetin bir mahsulU d~ 
ğildirler: sırf dehA. ve şahsiyetin 

faaliyeti Uzcrlne istinad ederler. 
Kavmlmize bilyilklilğUnU ve kud

retini iade etmek için, her şeyden 
evvel şefin şahsiyetini ylikseltmek 
ve onu hukukuna malik bir mevkie 
cokmak lazımdır. 

Bu sebeble. bizim har_~ket par
lamento aleyhtarıdır. fiattft., bu 
parlamento mUessesesile meşgul o
lursa bu ancak beşeriyetin lnhita
tının en sarih alametlerinden blrl 
diye telakki etmekllğimtz icab eden 
bir siyasi çerhi bertaraf etmek 
maksadile bnnll hUcum için olma
lıdır. 

10. - Hareket kendisinin siyasi 
<;erçeveslnden harice çıkan ynhud 
eush bir ehemmiyeti hn.Jz görUn
miyen meselelerin bir vaziyet al
maktan müctenib bulunur. 

Gayesi dint bir ısllhat değildir, 
kavmJrı.izln siyasi bakımdan yeni 
bMtan teşkllAtlandırılmasıdır. lki 
dint meıheb<le kavmimizin muha
fazası için müsavi surette kıym~t
li mUzaheretl<.>r bulunduğunu tas
dik eder. Binaenaleyh, dinin ahlakt 
bir istin:ıdglh olmak hutusunda 
esaslı rolünU kabul etmlyerek onu 
partilerin kullandığı bir Alet yap· 
mak i.qtiyen partilerin aleyhinde 
bulunur. 

Hareketin kudsi vazifesi ne mu
ayyen bir devlet §& li tesis etmek
tir ne ba~ka bir devlet şekli aley· 
hinde milcadelede bulunı-ıaktır. 
Maksud esaslı prensipleri tesis ey
lemektir. Bunlar olmazsa ne ci\m-

irnrlyet ne monarşi devam edeınez. 

Vazifemiz ne bir monarşi kur· 
ma!{tır, ne cümhuriycti takviye et
mektir; bir Cermen devleti yarat
maht.ır. 

Eseri ikmal ic;;in bir devlete ve
rilecek harici şekil esaslı bir ehem
miyeti hw değildir. Bu, sonra, 0 

vazifenin ameli icablarına göre 
zorlaştırılacak bir i§tir. 

BUytlk meseleleri ve varhjuıa 
batlı btlytik gayretleri nihayet an
l&DUf bir Jrovtmde htlkfımetlıı eeJi. 
11 meaeleet dahilt mtıcadelelere ae
beblyet ftl'Dlemelldir. 

Harekethı dahllt teekilltı mese
lesi btr prensip meselesi deiil, ta.
kib edilen pyeye mllnaaib surette 
bir intibak leldlr. 

En iyi tefkilAt bir hareketin ee
fl ne taraftarlan arasına muazzam 
bir mutavassıtlar lllsllesi id.hal e
de~ tetkilAt değildir. Mümkiln ol
duğu kadar az mutavassıtlar ya
ratan teşkilAttır. Çünkü teşkilAt 
yapmak muayyen bir fikri gayet 
çok mikdarda insana intikal ettir
mek demektir. Bu fikir daima tek' 
bir adamın kafasında vücud bul· 
muştur. Teşldl!t, sonra da, bu 
fikrin realiteler haline inkılabı de
mektir. 

Binaenaleyh, U>.şkilat her şeydtS 
ve her şey için zanırt bir şerden 
ibarettir. En tok, muayyen bir 
gayeye erişmek vasıtaRıdır, gaye 
değildir. 

Dünya dilşUnücU dimağlarcfan 

ziyade makine gibi mahlC1klar ya
rattığı için, dalma ttklrleri fllle 
çıkarmaktan ziyRde bir t~kilatı 
meydana getirmek daha kolay o
lur ve tahakkuk etmek tlzere bu· 
lunan btr tlkrln merhaleleri, bil· 
hassa bu fikir bir ıslahat mnhiyett 
arzettltf zaman, bllyilk çizgileri 
itibarile, sunla.rdır: 

Dahiyane bir fikir bir ad:ımın 
dimağından çıkar. Bu adamda i
manını Mşeriyetln sair efradına 
intikal ettfnnek istidadı uyanır. 

DtışündUfU şeyl neşreder ve yavaş 
yava' kendisine taraftarlar knza
nır. 

Btr adamın fikirlerinin şahsi su· 
rette doğn.ıean doğruya hemcins· 
lcrlne intikal ettirilmesi ideal bir 
usuldür. En tabiisi de budur. Tn
raftarlarm sayısı arttıkça, fikri 
neşreden adam için, hadsiz hcsab
sız taraftarları üzerinde şahsi ~u
rettt' doğrudan doğruya tesir yap
makta., onlara kumanda ve rehber 
lik etmekte devam etmek gittikt.;e 
zor hale gelir. Bir nahiye geniş
ledikçe nasıl bir noktadan diğer 

nok~ya gitmek bir usul ve nizama 
mevzu teşkil ederse burada da 
mUz'lç çoklar yaratmağa kat
lanmak llzımgelir. Artık iden! dev
letten vazgeçilmiştir. O da teşkilat 
denilen zaruri fenalık ne olduğunu 
öğrenecektir. Tabi küçük grup!nr 
tesisini dUştinrnek fcab eder. Me
selA., slyilSf bir harekette, m:ıhalJi 
gruplar yapılır. Bunlar daha yUk
sek mahiyette teşkilatların iptidai 
h ücrelerldirler. 

Maam3.fih, mezhebin ,.e tesis 
etti~ mektebin halikinin otoritesi 
itiru kabul etme:ıı surette yerleş
meden evvt-1 böyle kUçük kUçtik 
parçalara aynlmağa muvafakat 
edilirse telkhıatın vahdeti lhlAl 
olunmak tehlikesi yU~ gösterir. 
Haroketin başını teşkil edecek .,j. 

yast ve coğrafya! bir merkezin vü
cudüne ne kadar ehernmh·et atfe-
dilse yine az sayılır. • 

Mekkenln siyah örtillerl yahun 
Romanın tılsımlı cazibesi nlhayd 
merkezi oldukları harekete vah

detin timsali olan adama inkiyad· 
dan ve bat.ınf bir vahdette-ı vllcu. 
de gelmiş bir kun·et ,·erir. 

Onun !çin, un1yetJn iptidai hUc· 
releri yaratıldığı 7.nman, hiç bir 

vakit fikrin oıktJğı yerin ehemmi· 
yetini nıuhaf Fu etmeyi ve onun 
prestijini pek ziyndıi) arttırmayı 
llimal etnıenıelidir. 

Fikrin çıktığı ve sevk ve id:m 
merkezinin bulunduğu yerin tim· 
sall, ahllkt \'O maddt bakımdan 
böyle hudu.:leuz surette yUkseltil
mesi hareketin n§ağı derecedeki 
hücrelerinin namUtenehl surette 
ço!alma.sımn tcşkilitın heyeti u
mumiyesinde lüzum gösterdiği yeo 

ni grupmanlar nisbetinde ileri vaı:"
dınlmalıd:r. 

01'ıuamt var] 
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Bavram maçları 
]' 

FIUfl8.&ll.&• 

Felaket zedeler 
istanbulda 

Gölge 
Müsabakamız 

(Bqtarafı 4 futcl sayfada) On be&i eöhretli tariht llimalanml-
Yanm& yaklaetım: za, on be§i lbidelerimiae w on beli 
- Zatıiliniz.. de tanınmıa muharrlrJerimile akl ol-
- !Cendenlz yardım komitesinin mak üzeı'e 45 gölgeden ibaret '"Gölge 

sevk memuru. müsabakamız,, nihayete erdi. 
- Bunlan §imdi nereye gönderi • Gölgelerin hangi .kumaııdan .,.,. 

yonnmuz?. hud t.arihl simaya, hangi abideye ve 
- Vallahi beyefendi muhtelif 8eJDt hangi muharrire aid olduğunu bilen 

lerde evler tuttuk. Şimdi bu aileyi okuyucularmUZ 46 gölgeyi birer b~ 
Abaraya Horhorda Naciye Ham • rer kesip cevablannı da her gölgenin 
mm evine gönderiyoruz. altındaki cevab kısmına yazdıktan 

- Peki bunlar kuru evi ne yap - sonra, bu 45 gölgeyi bir aa.rf a koy-

......... ., 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

HUeeyiıı ağa mahallesinin Öftlt 80blmcfa 10 No. ıu k6.rglı 
hane. 

1000 FMki Şenlikdede yeni Vifnen,de, eaki Ada, yeni Armağan so
kağuıda ~ No. lu ahpp hane. 

1809 Sultan Beyazıt mabaUeaintn Hisardibi ve Mandıra sokağında 
22 No. lu k&rgir hane. 

1000 Hasköy Keçeci Piri mahallesiııhı Çöpltlk sokağında 12-14 No 
lu ahpp iki kıınmh hane. · 

600 BoyacıJdSy11nde Reeitpqa mahallesinin Mekteb sokağında eski 
1 mtlker:rer yeni 84/1 No. lu ahp.p hane. 

Yukanda yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri peşin para ile (15) gün 
mtıddetle açık arttırmaya çıkanlmıştır. 

. thıUesi 2/2/940 gUnil saat 15 de yapılacağından talihlerinin yüzde ye
di buçuk pey paralarile akarat, mahlUllt kalemlne mtiracaatlan. "479., 

Satınalma 
~- ~un i~~~,~~z~~~~~&~~.----~~---••••••••••••••••••• 
ister. zetesi gölge müsabaka memurluğu - ı Deniz Levazım Komisyonu ilanları - Hepsi tımıamdır. Fakat beyefen na - İstanbul,, ve zarfın arkasına da 
di bunu neye soruyorsunuz? gönderenin isim ve adresini, okunaklı &ll•••••••••••••••••m••&mı:Eım••ml 

- Bendeniz gazeteciyim de. bir surette, yazıp idarehanemize gön-
- İsterseniz her hangi bir kam - dermclidir. 

yona atlayın beraber gidin, nasıl yer Yapılacak tasnif neticesinde 45 göl-
leştiklerini kendi gözünUzle görün. geyi yan~ teşhis eden okuyucu -

aetiktaş - Hun ar a • d • • • muz birinciliği ve dolayısile en kıy -
R g 1 açın u bir Dıtıba 9 kişilik iki aileyi Horhor caddesin metli hediyemizi kazanını§ olacak ve 

.FeYzi (ı:..~ il§ tal'afı 5 ind 8ayfada) Yorulan oyuncul 
1 

.. de 10 numarada Naciye Hanımın evi- müsabakaya iştirak eden karilerimi-
. ., uad) n-~'~ (F yzi) . arın çamur a muca - 10.,.; . 1 b"ld"kl . ··ı "k•~-

1in, l!'.tret Şer~ e Hti.se - delesi halinde oyun b"tf İstanb ne yer ~ .... rmış er.. ze teşhis ede ı ı erı go ge mı ı.a&• 
Seıinı. ' ef, lbrahiın, Hakkı, latasaray Fener m~h:~liti ~ G;- . Ka?1n ve çoc~lar için o~~Us gea nisbetinde hediyeler takdim edilecek-

ı t idi. şe n e tırtrnışler. Ben evm erkcklerı ıle kam jtir. Ayni miktar gölge teşhis etmeğe 
lstanb 

1
aJlhul 2 - Ankar.ı ı İstanbul bö'l . b k _ yona biniyorum... muvaffak olan karilcrimiz arasında 

k u Ankara gesı aş anhgı pazar-! N . H . 1. .. . -· . aklı 
tınının•: . maçı Macar ta - tesi gun·· ü ak,,., p k t ld M acıye anımın evıne ge ıyonız.. yazı dilzgunlilğil, adreslenn okun 

.._, uzerıne b · . sumı ar o e e acar A d 1 ·d 1 f . 

.,e lstanb 
1 

ıra:ı: yavan kaçtı. \•e Ankara futb 1 kaf"I . b" . , ·· ev o u .. peı e er alan takılmış.. bir şekilde yazılmış olması ve intizam 
1 . u ne de Ank . o ı esme ır zıya- k 1 1 b. ba · . 
erı biraz e ... arn muhtclıt- fet vermiştir. apıyı ça ıyoruz yaşı ır yan açı- tercih sebebı sayılacaktır. 
olarak ilah vveı magltıb ve ezilmiş G .. yor: 1stanbuldaki okuyucularıınız hal 
~nunu bit:yı ~rkeden .Beşik~n o- ureş müsabakaları -·Bayan~ diyoruz, buraya felaket mektublarmı 31 ikincikA.nun, taşrad~-
dıy(!n Yag"' g eremedıler. Mutema- B . . zedeler geldi.. ki okuyucularımız ise 15 şubat tari-
f an yağmu ayramın ıkınci günü akşamı Dag"' B . . . 
azla çanı 1 run sahayı daha cılık kl""bli İ .: - enım evım nasıl bana danış - hine kadar idarehanemize göndermıt 

dan fazla ur andırmış olması ve top- tak u 
1 
nde stanbul • Ankara gu- madan kiraya veriilr. Ben yokken bulunmalıdırlar. 

ticesinde o~uncuıarın koşmaları ne - reş il ~m.a~ı karşılaşmışlardır. Gü • gelıni§ler. Hiç bir şeye aklı ermiyen Bu münasebetle okuyucularımıza 
IÖtdUk l~~ taışık ve §Uursuz bir oyun re§ç er1ımızın yakında tutmalan il- annemle görtişmUşler. Halbuki bene- v~detmiA olduğumuz beş yüz hediye-
) . ı kını iç" d . . zım ge en form üzerinde müsbet t . . k" d" an .Ankaraıı ın e en ıyı oynı- .sirleri .. .. e- vımı ıraya ver ırn. nin lifıt~ini yeniden neşrediyoruz: 
ttra OYUnu Hasan idi. Eı:;adın ara gorulecek olan bu karşılaşma - Peki bunlar ne olacak?.. •• 1 S 
topla bir k dU7.eltişinden, GUndUzün ııerbest ve Greko - Rumen tarzların- - Ben ne bileyim.. L T E 
Beyrek bir ~ dalışından, Fikretin de da yap~lmıştır. Doğrusu sinirleniyorum... Öyle ya Tane 
oyun görrnea~ akınından başka güzel 56 kılo: Greko • Rumen Mehmed muhacirlerin buraya gelip kapıda 1 Radyo makinesi 
buıunktne nia~ Ankara takımı tstan (t~.) ömer (A.) Mehmed sayı ilelkaımaları Allahtan reva mı? .. Demek 1 Mantoluk kumaş 
ha anlaenıı . n daha canlı ve da- ı galıb. bu işimime de bir bozukluk var.. 1_ Kostümlük kumaş 
kırnında b!vazıy~~ idi. İstanbul ta 61 kilo: Serbest Halil (İst.) Mus- O hiddetle kamyon §Oförilnün e- 5 Robluk kumaş 
iıe de bir taknıevzıı anlaşmalar oldu tafa (A,) Halil sayı ile galib. lindeki kağıdı alıp doğru Fatih emni- 5 Gaz maskesi 
nıadık. Ancak 1i oyununa Şahid ola-I 66 kilo: Greko - Rumen: lız.et yet amirliğine gidiyorum. Vaziyeti 5 Masa saati 
daha kuvvetr atanbul, ferd itibarile <.tst.) Yaşar (A.) Yaşar sayı ile ga.- 'anlatıyorum. Nazik bir komiser: 10 Küçük masa saati 
gol çıkarabil~i.olması neticesinde iki lıb. - Beyefendi diyor, bu Naciye Ha- 5 E~arp 
i İlk dakikalarda 

1 
... I _72 kilo: Greko _ Rumen: Kande • nım tuhaf bir kadın. Evvela evi bize 10 Ç~ft kadın çorabı 

ile de 7 inci d k" stanbul agır bastı mır (lst.) Celal (A.) Celal sayı ile kiraladı. Sonra harab ederler diye 10 Çift erkek ~orabı 
laladığı topu a .. 1~a.dn sol açığın or- galib. ıcaymış ... Soba kurmağa gidince baş- 15 Kravat 
~k Cihadın ~g ıçı Ali Rıza kapa -1 79 kilo: Serbest: Mehmed (İst.) kasına verdim dedi. 5 Zarif pudralık 
eye SOktu. ;

0 
:an ve yerden ka- Vahid (A.) Vahid iki dakikada tuşla! - Ya, diyorum, buraya kadar ge- 5 Elektrik Utüsü 

daha dUzgUn un ~ra Ankara •ıgalib. ilen felaketzedeler. 5 Masa lambası 
15 inci daki°ı;r;;:1aga başladı. 87 kilo: Greko _ Rumen: Adnan - Onlara hemen aşağı sokakta 5 Elektrikli cezve 

l~'<;e:n topu F'ika E§fa~tan Fikrete (İst) Aziz (A.) Adnan tuşla 4.17 da-• başka bir ev tuttuk, döşedik ısıttık.. 1 İki çeki odun 
t~n kafasile Sa~:~ or~~uadı. Gündü- kikada galib. 1Ya1nız iş geç olduğu için kaymakam 3 Tuvalet takımı 
~zeı ve Vole b" ~ddıne geçen topl Ağır serbest: Ahmed (!st.) _ Şük-•lığa malfımat veremedik. Zavallılar 10 Mürckkebli kalem 
&ıne girdi. lstaı 1~ ~utle Ankara kalc- I rü (A.) Uşümüşler, hemen gidelim evlerini 10 Jilet takımı 
~un Paslarla u 1h u b.undan sonra u. rü (A.) Ahmeu 3 26 d k"k d t 

1 
!gösterelim.. 2 Yarım dUzine kadın mendili 

aş]adı anırna 8 ~· gUzel oynamağa 1 galib. · a 
1 

a a U§ a 1 Komiserle beraber Naciye Hanı - 2 Yarım dilzine erkek mendili 
İkinci devr ne ıce çıkmadı. Netice: , _ 3 let b 1 al'b mın kapısına kadar gittik, beraber 1 6 kişilik sofra örtü takımı 

oaşıadı. Ank eye ls:anbul takımı serl an u g ı · ı kamyona atladık ve Şekerci soka - 1 6 kişilik çay örtU takımı 
tasına 801 i ;;a ~ag açığının bir or- Bayramı re UçU ncU akş•mı lğındaki yeni evin önünde durduk.. 10 Bi~r kilo ktsme şeker 
~le attı. ;ak:~ıb Yatarak güzel bir J~~!l'ln gUre,ler ı Evin üst-~~~ muhacirler için ki • 5 B~rer kilo hilesiz sad~ yağ 
k kret de aldı t~p dıŞanya gitti. ..Pazartesı akşamı Ankara İstanbul 1 ralanmış, büyük odaya ve sofaya iki 6 B~rer k~lo n~i~. :aeytin yağ 
lt~l!aııarnı~ar t bır ara pasını iyi gureş takımları ikinci maçlarını yap-ı&Oba kurulmwş, ve yakılmış. Her ta- 10 Bırer kJlo bısküıt 
.... ~ada gerid n a:1.a attı. 2i nci ua- ı mışlar fakat ağır siklet maçı güre- raf sıcacık. Hararet insana hoş bir 5 Birer kilo Hac1bekir şekeri 
~fak ile gü e~ b'.r Pas alan Boduri şilirken Ankaralı bir idareci gllreşçi- ! rehavet veriyor... 10 Çeyrek kUo kolonya 
~k Yavaş bi:e 

1 
~ır _dcplaşman yapa- ı sini ringden indirmiştir. 87 kiloda ı Ahmed.iye karakolunun komiseri 5 Termos ş~ 

~u attı. Bund p ase ıle galibiyet golü-! Adıumın biraz sert gu .. r"<>tig· ini iddia de gelmi§ oraya... Yerleşmeye neza- 2 I<ol s:ıa ti 
alt b"' · an sonra A k d ~ 1 t ed" k"" ·· · ıı::n B' d .. · t b agı· et . ..rız bir n ara açıla-ı e en Ankaralı Vahid dün de bir hiuii- re ıyor.. omur, odun, ampul, yı- tJV ır uzıne raş ıç 

r li
1 

• F'a.Jtat ıstaurbette ~iıkimiyeti tesis se çıkarmak istemişs d tışt 1 _ yecek, yatacak hatt!- masa iskemlesi 5 1 ı>cnelik "Yeni Sabah,, 
n ıJar n uı müdnf A 1 e e ya ın h d .. ·· ··1 ·· b · 
~ rnüsbet netice "!d atası nka- mıştır. Böylece ikinci güreş karşı - er şey U§unu m~ş. . . . ır: Aa lotnesıl k "Y . S b h 
~· ... ır mıy9rdu. pa.~ınası neticesiz kalmı§tır. Bu aralık Beledıye Reıs muavını ., ı ıt}: ı enı & a ,, 

1
-~ Lutfi Aksoy da: al>onesı 

stanb ı N . .. - NaRll~mız çocuklar diye içeri 10 Üç nyl:k "Yeni sabah,, u afıa M d .. ı .. v.. d giriyor. abonesi 
e!Itnı~\ 1/9.40 ÇarŞarnba .. .. U Uf UgUD CD: Beni görünce: 10 Bir aylık "Yeni Sabah,, 
}; akuı~nııs!'onu odasm~u~~~a~t 15 _de İst~nbulda Nafia Müdürlüğü ek- - Sen ne anyorsun burada diyor. abonesi 
~k ... ııtrn 1 bınalanncta .a 4 .ı 4,, lıra teş:f bedelli Büyükdere Orman _Hiç görmeğe geldim. Ya siz? 100 Kıymetli kitab 

'Mu~;c konulnıu tur ~aptınlacak duşlar ile sair tamirat işleri açık _ Beni de yerleşmeyi bizzat gör- 150 Muhtelif kitablar 
~.elen, ;v~·le, eksiltme: ba . . 
rtllecekJr o.ıe, kesif huıasaslı1:tırlık ı.şl~rı gen.el, _hususi ve fenni şartna- m<>m ve bir h;tekl<'ri olup olmadığını 500 Y<•kfın 

Tahmin 
bedeli 

1200 kilo sığır eti beher kilosu 34.26 
742.5 k~o kuzu eti ., ,, 46.31 

22113 kilo koyun eti ,, ,, 41.89 
1 - Tahmin bedelleri, cins ve mikdarları yukarıda yazılı Uç kalem 

etin 30/ ~· kfu.ı';ln/94:0 tarihine rastlıyan salı gUnU saat 14.30 da kapalı 
zarfla eksıltmcaı yapılacaktır. 

. 2 - İlk tcmiı;ı~tı "1005,, lira "96,, kuruş olup şartnamesi her gün ko
mısyondan alınabılir. 

3 - lstekliJerin 2490 sayıh kanunun tarifatJ dahilinde tanzim ede
ce~leri kapalı teklif mektuplannı en geç belli gün ve saatten bir saat ev
velıne kadar Kasunpaşada bulunan komisyon ba~kanlığına makbuz mu-
kabilinde vermeleri. u235 

• • • " 
Tahmin 
~eli 

98.000 kilo sığır etl Beher kilosu 34.26 
28.000 kilo kuzu oti ,, 46 31 
77.565 ki}o koyun e.ii . ,, :: u:s9 

1 - Tah.r_nm bedelle:ı. cın~ ve,. mikdarlan yukanda hizalannda göstt>rı
lcn uç kalem etin 30/ 2. kanun/940 tarihine raı:;thyun salı gilnU saat 
1 J de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı "5201,, lira "68,, ktıru§ olup şartnamesi her gün "395 
kunış bedel mukabilinde alınabilir. · '' 

3 - lı:.1.cl~lil~rin 2490 sayılı kanunun Uırifatı dahilinde tanzim edecekle
ri kapalı teklif mektublannı en geG belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar ~s1mpaşada bulunan komisyon başkanhğma makbuz mukabilinde 
vermelen. "236 

" 

Em!al< Ve Eytam Bankasından : 
Esas 

No. Yer i 

286 

512 

741 

742 

743 

745 

746 

755 

802 

1080 

1183 

1270 

1271 

1280 

1306 

1392 

Fatih Avcı bey mnh. Şişha
ne ~okak No. eski 2, yeni 2 
Fatih, Bnşçımurat mah. Zin
daıınrkası sokağı E. 2, 7, 
6 No. 
Eminönü, Yalı malı. Ycnika.
pı Değirmen tiOkağı N o. E. 
14, Y. ı'6 

. Fatih, Sofular Y eşiltekke 
sokağı E. 48, Y. 72 No. 
Fatih, Sofular Yeşiltekke 
sokağı E. 32, Y. 48 No. 
Fatih, Sofular Yeşil!.ekke 
sokağı E. 36, Y. 52, 68, 70 
No. 
FRtih, Sofular Yeşiltekke 
sokağı E. 41 No. 
EminönU Yah mah. AJboya
cılar sokağı E. 80. Y. 94 No. 
Beyoğlu Hilseyinağa mah. 
Cambaz sokağı E. 35, Y. 
ı~. 17. 
Emjnönü, Yah mah. Alboya
cılar sokağı E. 82, Y. 96 No. 
Eminönü, Muhsine hatun 
mah. Telliodalar sokağı No. 
E. 10, Y. 12. 
Kadıköy, Bostancı mah. 
Yazmacı sokağı No. E. 16, 
Y. 10. 
Eminönü Dayahatun mah. 
Büyük yeni hanın jkinci ka
tında No. 19 
fü•yoğlu, Yolcu?.a•le mah. 1s
kcnder sokağı No. 46 
Eminönü Siileyınaniye Dök
meciler cnd. E. 90, Y. 88 No. 
Büylikada, cami mah. Gü
zeller çıkmazı ada 8.'>, parsel 
85 No. 

Kıymeti Ne\i Mesahası Depozitosu 

200.- Harap 125.50 M2 
karakol 

90.42 Arsa H0.42 M2 

60.- Arsa 60 M2 

157.- Arsa 316 78.50 M2 
hisse. 

108.- Arsn 54 

80.- Arsa 3 6 80 
his. 

428.- Arsa 214 

71.- Arsa 71 

lf2 

M2 

M2 

M2 

900.- Ev dUk- 42.50 M2 
kftn 3/4 his. 

80.- A~a 80 M2 

709.- Kılrgir ev 38 M2 
2 4 his. 

176.- Arsa 176 M2 

200.- Oda 27 M2 

40.-

18.00 

12.-

31.40 

21.60 

16.-

85.60 

14.20 

180.-

16.-

141.80 

35.20 

40.-

3044.- E" 40.18 M2 609.80 

18.- Arsn 9 M2 3.60 

343.- Bahçeli 485 M2 68.60 
ev 

232.- Ev 1, 2 32 M2 46.40 , 
his. 

'Muva·kk una mtiteferrı dığer evrak dairesinde gö- öğrenmem için Vali gönderdi. .. ............. ,.. ............. . ·--·· 

dair 1:stekuı~:~ temin~t "50,, liradır. • • • Tepe başı dram 
1501 

ınu ıdareı . az bır taahhUtte "lOOO . Kaç kişi iskan edildiğini anlamak k d 1507 

Fatih, Pener Tahtnminare 
Katib Muslıi11attin mah. Çor 
oocı ç~.!:IMl!Wti eokak No. 5 
I.Jminönll. Yalı malı. Kumsal 
sokağı E. ~. Y. 5 'l'aj. 3 No. 
Fatih, Sofular cad. ada 1005 

300.-- Ev 60.-

131.- Arsa 105 M2 26.20 
parsel 32 No. 
I!iminönü Çarşı rnah. Ku
yıımcu cad. No. 3 

lı racaau erınden alınış old - . " hralık bu işe benzer iş yaptığına için ziyaret ettiğim Vali ve Belediye ~ı. j ı J ısının a 
na aid T~ ck:iiltme tarihin~ ,~esik~lara istinaden İstanbul vilayetine Reisi Lütfi Kırdar dedi ki: " ' Bu gece saat 20.30 da 1518 

ıca.ret Odası vesik ı '.ı' gun evvel alınını§ ehliyet ve 939 yı- -S.iındiyc l;.ı(far lstan'otıl,a 1000 ka. ~ 
Sl.- Dilkkii- 2.25 M2 6.20 

1578 

1547 

1M9 

a arı e gelmeleri. ..268 - ... ~ · O KAUIN 
l eknik il dar nüfus gelmiştir.. bunlardan .... 

Okulu sahnalm k . 500 e yalmunı bizzat hiz ev tutarak htnd!J Cl!<ldesfnde Komedi a omısyonu eşya vererek yerleştirdik. Diğerleri 
~h. b Kısmında 
~sı aşkanlığındaL de akrabaları nezdine gitmiştir. Bun Gündüz saat 14 de 

Cor:ıp ~---:.:A=d::e.:d ___ Kuru§ Ura Kr. lardan yardım istiyen olursa derhal 
liendiı 1200 Çif - 'elimizi uzatıyoruz .. ve bugu··ne kadar ÇOCUK Ol~ li · t 37,5 450 Gece saat 20.80 da 

Kadıköy, Suacliye mah. Bağ
dnt caci. E. 85, 84, Y. 322, 
324 No. 
Çengelköy, Bekar deresi 
Ç:ı.kaldağı sokağı E. 4, Y. 
5 No. 
n;;küdnr Sclfı.n1i Ali Ef. mah. 
SclAms~z sokağı Y. 403, taj 
403 

278.-

79.-

685.-

ııın 1/16 his. 
2 dük- 574 M2 
kAnın 

55.60 

9~2J13H his. 
Maa 3686 M2 
köşk bağın 
9/108 H. 

15.80 

Ev 96.71 M2 137.-
Ji avıu kUçUk 1

4
200
00 1230 114204 

00 gelen .~000 1?uhacirden n~k?e~ yar- AMCAI .. AR EGJ .. ENn'OR 
il' a\ıJu bUyllk dım gonnenıış kalmamı§ gıbıdır. Ak- __ -~ 
n:~ı ~ 85 3i0 rakv;ı nezdinde kalamıyacaklara da zarfında tekmil Erzincanlı ailelere 1577 
l>illına ~ 55 220 peyderpey ev tutulmaktadır. iş bulacağımızı kuvvetle tahmin edi-

Kadıköy, Zühtüpaşa mah. 
Y. Reşadiye soknk E. 17 

2208.- Ev 58.30 M2 441.00 

Dorı 309 ~ 240 Gelen muhacirlerden san'atkar o- yorum. 1579 
800 ~ 1545 lanlan ycrleştirmcgc başladık. Bu ay Faruk Küçük 

mükerrer No. 
İstanbul, Yeşilköy Şevketiye 
mah. Kayıkhane sokak 5 No. 
Balat Rarnba~ mnh. Köprü

134.- An.:lnın &03 M2 :?6.80 
1/18 hJs. 

başı Bereket sokak No. 45 
~ ~ıldııd b ==-===================:======== &.>tarı, Ulh Ulunan Teknik Okulu 3459 00 G"" k M G l K 1 "' f t b 1 1698 Oi; tlı.ere ~ bedelile tutarları ya.z~e~e ihtiyacı olan ~karda cinsi, umrü uhafaza ene omulan ıgı s an u 

56.- Evin 35 M2 11.20 
4/7 H. 

14 <le kornısyonumileauyunda Yüksek MUbe ka%cm çam~ır ıhalesi yapıl- Levazım A:uirliR"i Satınalma Komisyonundan 
ttitıtı açııc ekaiıtnı uzda 8121940 tarihine r~tı mektebınde toplanacak 1 - Deniz vasıtalaıile atelye için 10i kalem malzemenin 9/2/940 cu-
llıer ertıı !l&rbı eye konacaktır. İlk teminat~~ cazartesi günü saat mn günü saat 15 de knpalı zarfla eksiltmesi yapılncaktır. 
~ eklıntnıed aıne .ve nUnıuneleri görmek . ra 43 kuruştur. İs- 2 - Tasarlanmış tutr.rı 129-18 lira ve ilk teminatı da 972 liradır. Evsaflı 

-Utnede ya.zıe;: tr gUn evveline kadar k vf ılk teminatı yatırmak malzeme listesi komisyondadır. Alınabilir. 
Uhcn.dia rneJr.~~gelerfle ve ilk temina~ u umuza ve eksiltme günü 3 - İstekliler kanuni vesikaları ve ilk temin t mcktubları veya vezne 

"V-
1"da toplana-ft'· ol arı~ı yatırmış olarak Yük- d k d ...,.. an komısyonumuza gelmelerı·. makbuzlarını havi k~ palı zarflarını o '"' ·n ~aat t'!lll on <lör. e n 31r 

Galata :Mumhane caddesi tbrahi:n Rifot hım ikinci k •tt!)l{ı komu;-
"~"iG., yona getirmeleri. "5-18,, 

. Yukn_nda a~csi ve tafsilatı yazılı gayrimenkuller açık arttırma su
retile peşın para ıle satılacakhr. 
. İhale 29/ l/94.0 pazartesi günü saat ondadır. Mtlzayode sırasında ve 

rı.~en be?el ~~Rad~cr kıymeti geçtiği takdirde talihlerin depozitolarını 
yuzde yınnı nısbctir.un tczyid eylemeleri ve mUhür kullananlıınn mUhür
lcrini Noterden f"., dik ettirmeleri Iizımdır. 

. . 1stck~il~r!n P ~-altçesi, nüfus tezkeresi ve üç kıt'a vesikalık fotoğrafla 
bırlıkte bıldinlen gl n ve saatte şubemiz Emlfık servisine mUracaatleri. 

"805.. "475 .• 
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1 N Milli PiYArtCiO 

~HAZI GiŞESi 

BAŞ, DIŞ, 

Nezle, Grip 

ROMATiZMA, 
NEVRALJİ, 
KIRIKLIK 

.JL>. 

Bayoğlu, Parmakkapı, Narin lokantası yanında. Tel: 40669 

TALiHiNiZi; 
1 LiRA MUKABiLiNDE 

alacağınız bir biletle 

HAZIMoAN 
ve bütün ağrlları derhal keser, icabında günde 3 kaşe ahnabilir. Deneyiniz. 

=================================================================- Şansınızı kendi elinizle denemiyorsanız 
HAZIM' ın el ile deneyiniz. 

POKER Traş bıçakları 
Dünyanın en iyi tıraş bıçaklandır. 

Satıhk Arsa 
Bııkırköyünde asfalt cb:erinde 
M. murabbaı ı liraya aatılıktar. 
Müracaat: Yeni Sabah'da Nail. 

lstanbul Levazım lmirll!I 
Satınalma Komisyonu ilanları 

1000 adet tevhit semeri iskeleti alına 
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 30/1./940 
salı günü saat 15 de Tophanede Lv. 
lm.irliği ea.tınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 8500 lira. 
ilk teminatı 262 Hm 50 kun.ı.ştur. 
Şartname ve nUmunesi komisyonda 
gOrWUr. "604.,, "528,, 

••• 
2000 adet taba.ğile beraber çay fin

canı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme
si 24/ 1/940 çaıııamba gUnü saat 15,30 
da Tophanede Lv. amlrliğt satınalma 
komisyonunda. yapılacaktır. Tahmln' 
bedeli 700 Jira, ilk temınatı 52 lira 50 
kuruştur. Nümunesi komliıyonda gö
rtllUr. İsteklilerin belli saatte komis-
yona gelmeleri. "605,. "524,, I 

••• 

Beyoğlu istiklal caddesinden sinemaya veya stadyoma geçerke" 
ayın 7 sinde hayal ve ümidinizin HAKiKAT olabilmesini bir 
lahze düşünerek 

• 

HAZ-IM'IN GiSESiNE DE 
uğrayıp bir piyango biletini almayı unutmayınız. 

Bu teşebbüs aizi hakikate ulaştıracaktır. 

2840 liralık tWbent alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 25/1/ 940 perşem 

:l'ra6 bıealdan geldi. Her yerde buluııur, markasına~ dikkat edin.iz. be gUntı uat 14 de Tophanede Lv. ~-· 
Deposu: Jak Dekalo ve Şttr. Tahtakale, No. ol, İstanbul Amirliği satınalma komisyonunda 

• 

Beyoğlu istiklal caddesi, Narin Lokantası 
yapılacaktır. Kat'i teminatı 426 ti -

yanında. Tel: 40669 C Öksiirenlere: Katran Hakkı Ekrem :l radır. Tahmin bedeli beher metresi 
18 kunıatur. isteklilerin nUmunele • 

H kk K t P t "ll . d d rile beraber komisyona gelmeleri. ~~ 
a ı a r an as ı arı e var ır .. 594,, "t25,, !!!"!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!'!~~~~~!!!!!!!~~!'!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!'!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!"!~~~~~ ~ 

Kapalı zarf eksiltme ilanı 
Kastamonu Nafıa Müdürlüğiinden: 

5/ 2/ 940 pazartesi güni.i saat 15 de Kastamonuda Nafıa Müdürlüğü 
binasında toplanacak olan eksiltme komisyonunca 21117,46 lira keşif be
delli Kastamonu lisesi orta kısım kalorifer inşaatı' kapalı zarf usullle 
eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel şartname.cıi, husuai, fenni 
ıartname, elektrik, kalorifer ve sıhhi tesisata aid umumi ve fenni şart
name, kalorüer ve gıhhi tesisat projeleri hakkındaki talimat, sıcak sulu 
vo buharlı .kalorifer tesisatına aid umumi, fenni şartname, yapı işleri 
unıurui fenni şartnamesi, proje keşif hülisasile buna müteferri diğer ev
rak Kastamonu Nafıa MUdürlUğU dairesind~ görülecektir. 

Muvakkat teminat "1583,, lira. "81,, kuruştur. 
l.steklilerin teklif mektublannı ve en az "10.000,, liralık bu işe ben

zer iş y11.ptıb"lna dair ihale gUnUndeıı sekiz gün evvel viUiyetten almış ol
duğu ehliyet ve 'l'lcaret Odası vesikalarını ve teminat makbuzunu 2490 
sayılı kanun hükümlerine tevfikan 5/ 2/U4-0 pazartesi gilnü saat 14 de 
kadar makbuz mukabilinde Nafıa Müd~ğilne vermeleri Jlzundır. 

"406., 

lstanbul Defterdarlığından : 

••• 
İç Dış Aded ' Tophanede levazım ılmirliği satına!- ·-----------------------..., nıa komisyonunda yapılacaktır. Tah- 1 h• } lJ M d l d 

min bedeli 1920 lira ka.t'I teminatı D JS&r ar • Ü Ür Ü ğÜD en S 
3 3 ,, 32X 6 oto llstifi 288 Ura.dır. İsteklilerin belli saatte 

2 2 ,, 30X 5 " ., komisyona gelmeleri. (599) (468) ••••••-ımiil--aJ--------.. -1
•---"' 

2 2 ,, 32X 7 ,, ,. ••• ~tuh. Bedeli 3 7,5 teminatı t~ksiJtnı~e .d 
1 1 ,, 600X2.0 ,, ,. 2000 aded bakır kapaklı bakraç Cin"Ji Mild.an l.Jra Kr. Lira Kr. Şekil ~ 

3 2 " 600Xl6 " " alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi Baskül 500 Kg. 6 adet 1165 - 87 38 AçıkK ıo 'il 
Yukanda yazılı oto llstlkleri ~/ 30/1/940 salı gU.nU saat 14 de Top - ., 800 Kg. 4: adet - - - - Pazarlık ıO. 

1/940 perşembe günü saat 15 de Top hanede Levuım A.mirllği M.tınalın& ,, 250 Kg. 1 adet - - - - ,, •' 
hanede Lv. lmirliği sa.tınalma komi&- komisyonunda yapılacaktır. Tahmin " 500 Kg. 1 adet - - - - .;;., 

da 1 kl tı al k 1 - Şartnameleri mucibince yukarda. miktar ve evsaf~ yazılı ~ııt 
yonun pazarı a. sa n ınaca • bedeli 10.240 lira ilk teminatı 768 ll- killden 6 adedi derhal teıslim edilmek şartile hizalannda gösterilen tJY 
tır. İsteklilerin teminatlarile belli se.- radır. (600) (4.69) terle satn alınacaktır. . . . ~ 
atta koroiı:;yon.a gelmeleri. • • • il - 6 aded baskülün muhammen bedeli, muvakkat temina.U b 

Aded 

200 
500 

1000 
500 
500 

1000 
500 
500 

"596,, "W,,_ 30 metre alıcı ve 300 metre verici eında yazılıdır. ~ 
• • • ve asgari 20 beygir kuvvetinde b.ir Ill - Eksiltme ve pa7.arlık 24/1/ 940 çarşamba günü hizalaf;t' 

sırlt tencere 
,, süt kabı 
,, çaydanlık 

,, ördek 
,, su kova&1 
., oturak 
,, oturak sürmeli 

cam ördek 

motopompa ihtiyaç vardır. Talib olan- gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve MUbayu.t şubesindeki 
!arın kataloğlarile 27/1/ 94-0 curnar- komisyonunda. yapılacaktır. 
teei gUnU saat 11 de Tophanede Lv. • iV - Şartnameler her gün sö.zü geçen şubeden parası~ alıntıbilJl'jı 
Amirliği satınalma komisyonuna gel- V - İsteklilerin pazarlık it;ln tayin edilen giln ve saatlerde <fo 

ı ~...ı "603 •oı::22 "güvenme parala.rile birlikte meUcfır komisyona gelmeleri. "4~ me ~·· ,, v ,, 

Mlktan 
adet 

13,200,000 

4,000,000 

••• 
Tutan 
Lira 

üinıtl 

99,000 Alemtnyum çadır · 
düğmesi 

• • • 

Metil alkol 1750 Kg. 15,30 
Asit sülfürü 12500 Kg. 16 ıc' 

I - Şartnameleri mucibince yııkarda yazılı 2 kalem ecza paıarl• 
11atın alınacaktır. ..ti 

Sinema İşleri T. A. ıirketinin 100 büı lira sermayesini temsil etmek 
here çıkaracağı, beheri "100,, lira kıymetinde "l numaradan 600 numa
faYJ. kadar altı yUz adedi nama muharrer ve 1 numaradan 400 numan.ya 
bdar dört ~ adedi de hi.mil.ine aid ceman,, bin aded hisse senedinin Yukarıda yazılı 8 kalem sırlı ve cam 
~a resmi olan bln lira 20/11/939 tarihli ve 357055142M sayılı mak- malzeme müteahrud nam ve hesabına 
buz mukabilinde Defterdarlık veznesine yabnlmıttır. Keyfiyet Damga 31/ 1/ 940 çarşamba günü saat H de 
Resmi Kanununun 89 uıicu maddesi htikm.Une tevfikan ilin olunur. 

"459,, Tophanede levazım amirliği satınal-

800,000 

800,000 

200,000 

32,000 Aleminyum kU • 
çUlc kapsut 

16,000 Aleminyum bti -
yük kapsUl 

4,384 Tek dllll çıknklı 
toka 

ll - Pazarlık 26/ 11940 cuma günü Kabataşta LevflZlm ve r.fııv 
yaat oubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. . 

m - Şartnameler her gUn sözü geçen uubeden parasız aıınat>iJI' 
ceği gibi Asit SUlftırü tüpleri de idare tarafından verilecektir. 1, 

'fV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde t'fo ==================:==:============================ nıa komisyonunda açık ekailtme ile · 200,000 
1,500 4X8 perçin çivisi 
1,100 4X8 perçin pulu 
6,800 KöprllJU stırgtı 

Nafıa Vekaletinden: 
Erzurum ile kilometre 18 + 500 civarında bulunan Uzun Ahmetler 

artJR demiryol inpat ve ray feruiyatı iei tallb çıkmadığından yeniden 
kapalı zarf uau1.il• eksilbneye konulınu§tur. 

1 - Ekailtme 26/1/940 tarihine tesadüf eden cuma günü su.t on 
beşte Veületimiz demiryollan inşaat dairesındeki arttırma, eksiltme ve 
ihale komisyonu odasında yapılacaktır. 

2 - Bu inl)l.at ve ameliyatın muhammen bedeli iki milyon üç yt1z 
elli bin liradır. 

3 - Muvakkat t&minatı 84.2M liradır. 
• - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık ialeri genel 

prtnamesi, takeometx.. plln ve profili, f enm oartname, 91 B. numaralı 
111.alzeme tipi, telgraf hattı eartnamesi, ferşiyat talimatnamesi, vabidt 
kıyui fiyat cedveli, çimento normundan mürekkeb bir takım münakasa 
wrakı elli lira bedelle Demiryollar İnşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

:S - Bu eksiltmeye girmek istiyenler referans ve diğer vesikalıınnı 
bir istidayıı. bağlıyarak eksiltme gününden en az se~ gün evvel Veklle
t:fmlze vermek suretile bu iş için ehliyet vesikası istlyecekler ve bu vesi
b.yı münakasa komisyonuna · vereceklerdir. Ekıdltme tarihinden laakal 
.. ktz gUn evvel yapılmamış müracaatlar nazarı ~tkate alırunaz. 

6 - Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve 
ihale kanunu mucibince ibrazına. mecbur oldukları evrak ve vesikalarını 
ve beşinci maddede izah olunan ehliyet vP.Sikalarile muvakkat teminat . · Ennı ve fiyat teklifinl havi kapalı ve mühUrlü r.arflnnnı yine mezkur 

90 numaralı kanunt.!ll ve eksiltme şartnamesinin tarifab dairesinde 
azırlıyarak 26/1/9-4.0 tarihinde saat dörde kadar numaralı makbuz mu
abtlinde Demiryollar inşaat Arttırma ve Eksiltme İhale Komisyonu 

başkanlığına tesılirn .tmis olmaları lazımdır. "265,, "122,, 

alına.caktır. Tahmin bedeli 4523 lira 
ilk teminatı 339 lira 37 kuruştur. 

Şartname ve nümuneleri komleyond& 
görUIUr. "fS98,. "429,, 

••• 

200,000 
200,000 
200,000 
400,000 

9000 kilo balya çemberi alınacak - 400,000 
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 30/1/19t0 
sah gUnll saat 14.30 da Tophanede ~:ggg 
Levazım amirliği satmalma kom.is -
yonunda yapılacaktır. Ntirnune.ei ko-

4,800 Köprüsüz sUrgU 
6,000 Kesme kanca 

14,000 Malra perçin çi -
visi 

1,400 Matra perçin pu
lu 

6,000 Fermejüp 
82!5 Büyük madeni 

düğme 

misyonrla görülür. isteklilerin temi- 193,809 
1 oatlarile belli saatte komisyona gel _ Yukarda yazılı 13 kalem çadır ve 

1 · (60l) (497) saraciye malzemesi 29/1/ 940 pazar-
me en. tesi gUnU saat H de lst. Tophaned'3 

• • • Lv, amirliği satmalma. komisyonunda 
8000 kilo balye çemberi mütcah - pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. tık 

hid nam ve hesabına 30/1/1940 salı l t~minatı 1~.940 .liradır. Ş~~!l~me ve 
gUnl1saat14 30 da. Tophanede Leva- • tıümtınPkrı komısyonda gorultir. İs -

• • r V• f t 1 k • teklilcrin kanuni vesikalarile komi!'\ O 

zım amır ıgı sa ına ma omısyonun- yona gclmc1cri. "606,. "525,. 
da pazarlıkla satın alınacaktır. NU - • • • 
munesi komisyonda görülür. İstek - 30 bin kilo kc<:;i kılı alınacaktır. 
lilerin belli saatte komisyona gelme • Pazarlıkla cksillmcsi 2911 9,lO pa-
leri. (602) (498) zartesi günü ı:ıaat 14.30 da İstanbul 

• • • Tophanede Levazım Amirliği sntın 

480 metre haki şayak kumas ah • jalma ~oınis~onunda v'!:P!!~~aktır. N~ 
. '". muncsı komısyonda gorulur. lstcklı-

nacaktır. Pazarlıkla eksıltme.">1 25/ ! terin tı•minatlnrile b lli saatte koınis 
1/ 940 perşembe günü saat 15.3u da ' vona gelmele•·L ··coı "567 .. 

güvenme paralarile birlikte mezkftr komlayona gelmeleri. "~ 

~ 

Devlet Demiryollan hinlan 
__....... 

Sirkeci garı meydanı ile planda gösterlteo yolların topeka sif~ 
asfaltlanması işi 28819.20 lira muhsmmen bedelle ve kapalı zart u•ılv· 
münakasaya konmuştur. Bu işin muvakkat teminatı 2161,44 li~· 
Münakasa 31/1/ 940 çarşamba günü saat 11 de Sirkecide 9. işletme. ' 
sında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin ay~ ~~ 
saat 10 na kadar kanuni vesaik, teminat ve ehliyet vesikalannı ıJı:ıt1 
edecek olan kapalı zarflıınnı ko~yona vermeleri li.zımdır. şarına#'· 
14:4 kuruş mukabilinde Sirkeci yezneainden verilmektedir. ..239 .. 

• • • 

" Muhammen bodeli 2002 lira olan 2000 metre bakır izole kabl0 l'tf 
(N. G. A.) 35 m/ m2 512/1940 pazartesi g11nt1 saat "10.80,, on bü~ı.ıtl 
Haydarpaşada gar bina..cıı dahilindeki komisyon tarafından açık ekıt11 

usulile sntm alınacaktır. ~ 
Bu i~e girmek istiycnlerin 150 lira lts kurueluk muvakkat te l' 

ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gUnU saatine kadeJ' 
misyonn müracaatlurı lazımdır. ô~ 

Bu işe aid ~artnameler komiByondan parasız olarak' dağıtıımaJctll 
"409,~ 

l22&JX 

Sahibi: Ahmet Cemaleddin 8ARAQOGLU 

NetSriyat müdürl\: Macit ÇETiN Budd. J.V& Matbu! ~ 


