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TEP"IKA NO. 8 Balkanlarda ... '1 
1 

ş obat ayı ibtid:ı.-.oda ~ 

Zeynelabidin hocc., mollayı yok ,Zonguldak limanının . Müttefikler ticaret gemilerimizi da lopl.:t:h::!:w:.:~ 
etmek tehdidini ileri aüri1yordu ağzı doldu k. 1 k . ti 1 ar ~:~~sesi mevkünl atını~ 
Dedi. Zeynelilıidin hocayı C•~·ıölçlsil.z pyrıetlregllkler, ileri sil. Kömür buhramaın da bu 1 r a ama 1 s yor ...::...~~m:!~:"'~ 

meğe, didiklemıeğe girl~i. Motlamıı rUlen çocu~ todbider ıra~ _v• sebepten ileri geldiği B h ,, .
1 

laillaaua petrol meseleshlin t" 
hoca hakkındaki görüşlerini, sözleri- rHeu gülünç kararlarla adeta egıe- • • • U U&U&ta gayet mUSQl dakı ehemmiyetine mütedair"~ 
ni tnsdik ve teyid eJecek mahiyette ntyor ve: lahmın e :lılıyor • hazaların da gösterdiği ""~ııı:,._r 
sözler eöy1iyerelt, ınifiaUer giSlltererek - Dikkat buyuruldu mu bilmem. Son fırtınalar yüzünden Zongul - feklıfl~rde btılundular manya petrol ve müşt.ekatl Lb • ~ 
mubatAblanoın hayret ve hiddetir:ıi Pa.p hnzret.Jerı. Şu iz'tuı ve idrakten dak limanının ağzı kum ve çakıl Y1 ·ı tanına ki\11 ,;elecek tarr.da. t•~ 
oldukça giderdikten sonra biraz dah~ mahrum kt1st&hlann ileri eUrdtlkl~ri ğınla.rı ile hemen hemen tamamen İngiliz ve Fran!ız!ar Akdenizdeki 1 K('mür, yağ, tamirat ve nakliye maa- farelerini kat'i suret~ haJle'~rii" • 
dillendi. Bu isyan lginde gösterdiği fikırlere ve verdi~~~ri reylere? ... Mos- kapandığı haber almmış.tır. Umana nakliye vasıtalarını daha ziyade art-ıraflnrı_ tamamen ~giliz ve ~rans~ mecburiyetinde kahnış gibi g~ pft' 
kayJdsızlıkların, ~'Vcloe ıebeb olduğu }·ö Agobyan dedigunlz aklllı ~efere- ancak bir vapur girebılecek kadar tırmak için Yunanistan ve Türkiye - lara aıd olacak, murettebat ucretinı mektcdir. Avrupada Berlinin ~ııŞI 
acı muvaffakiyetsiiliklerin ileri sll- oin kar§!Sında bicabundan erı~·ecek- bir yer kalmışsa da burada seyret • deki am.ıatörlere gayet müsaid tek· de armatörler tesviye edeceklerdir. de edebileceğl· lkf pct.rol rıı li' 
rülerek Vahidettin, Damad Ferid, tım nz kaldı. Hele, şu Said mendebu- rnek gayet tehlikeli olduğundan va- lifler yaparak \'apurlarını kiralamak Alakadar armatörler dün Mıntaka vardı. Bunlardan biri Rusıarıfl t~, 
Hürriy~t ve İtilafa umumi ~e.rkezi run~n s:ıvu~uğu herzelere ne ~~~e-

1 
purlar limana girip kömür yilkliye - istemektedirler. Bu meyanda şehri • L~an nı~rkezine ~üracaat ~~rek ~u de holunan eski Polonya petro oıt' 

nezdlcrındc, hocanın bu gibı ışlere H bılmem. Bıl' medrese çömezlıgıne memcktcdirler. Kalkavan zade vapu- mlzdeki bilcümle \'apur sahiblcrine de şelcıldc bır angaJmana gırışmenın yuları dF"eri de Rumen ı:ıetrol 
karıştınlmııması için tesirli teşeb - bile layık olmıyan bu ~ndım. ruh~u nı bu gedikten içeri girerek yük al- miiracaat edilmi§ ve bir aylık kil'a mahzurlu olup olmadığını sormuşlar- batarı. lif 
büslcrde bulunulmasını teklif etmek cahile mollalık tesmiyesı . azım bı.r m:ık istemiş fakat çakıllara çarpan bed I' 

1 
k ·ıı- t başına 16 şi- dır. Liman Merkezi vaziyeti Müna • işte, blrihirinl ttkl.ih eden \'et, 

cesaretini bile gösterdi. hata ve hele, bu gibi mechslere iş~- pervanesi kınlmış ve birçok yerlerin- r e ~1~/1~1 ~0~.1 a 
0 kr..lfıt Vekaietine arı.etmiştir. Vekalet kikati kanstuan birçok 1ıat>Crlt ff 

Mollanın da zaten istediği bu idi. rak ettirilmesi rey ve fikrlnden bır den hasara u~ıyarak geriye çekil • ın te e mı~ ır. ..h. .k armatörlere müsaade verdiği takdir- rasında ,.e Bel~ika ile Holarul1l~~.-.t 
Çünkü, o günlerde, l<endisi ve Ali Ke- fayda beklenilmesi ise büsbütün ha- mı·.n ··e dı·<Ter b0ı·r vaptır ycde!?inde ts-1 Btı suretle me_~'.ekete mued1?1

1 
mkı - de 30 kadar muhtelif tonajda vapur 

11 
P"'" 

" • 
0 

.. d d b t d temin ı ece ha.ttA ts,·eçe mütc\'(·ccih Ah?lfl _ .. 1~ mal Bey, ~aklanndaki teveccUhü ta ve ender hatadır. Rica ederi:111, ak- tn;bııla getirilerek havuza al;nmıştır. _ar a ~er ~s ov~z . . ~ • iki üç ay gibi kısa müddetlerle müt- lf" 
şahanenın biraz mütezelzil olduğunu lı erer mi hiç bu yobazın böyle ışlero? 1 . b 1 k • ğınlarile tu. Muttefıkler kıra bcdellermı dog- tcfiltlere kiralanacaktır. nızi mancvrala.nmn tevlid cY 11~ biiiyor ve eskisi gibi, her istedikleri Diyor, Said Mollayı çekiştiriyor, 1 .,ımanın k~.st~~etbe hum >1

1
n daha. rodan doğruya ıı;terlinle ödiyecekle - Bu dimledcn olmak tizere Bilrha- endişel<'.r \'C miinaknş.'llar nr:ı5'dt'_, 

. . . maIL'· • mpanması omur u ranın • . .. . bi . · • Al k tal R bıulll · zaman huzura gıreımyorlardı. Bu se- dıdlkllyor ve onun herkesÇc um o 'drl ti b 1 ebeb olmakta- rmdcn arm:ıtorler paralarını kısa r niycdeıı sonra kı.ralannn Nazım va· nıan ı arının umen t~ 
b~ble de, hünklr üzerinde bir tesir le.n şeytani zek! ve varlığını hiçe şdı e\~ e aşkaö~~ınl 11

• 
8 

u"temadiyen z'.lmanda ellerine alabileeeklerdir. rrnru İstanbul ve 17.nıir<len yi.iklediği do~ru ilcrlc~işi hfıdisesi zuhur " 
w • • • • • ır. npur mur erı m t • • •• • • k 0~ yapıbilmek ıktidanndan ?1nhrum bu- ındırıyordu. yükselerek ton baı:ıına 4 lira fazlalaş- Bu yolda bir anlaşmn yapıldığı tak 4500 ton mıkdannda Uzum, ıncır, fm- Bıı lufalann az ,·eya ço ~ 

lunuyorlardı. Buna da, bıllıas~a .Zey- Damad Paşa da, muhatabmın ge- mıştır. Bu mıntak.,,adaki kömUr ağız- dirde buradan kiralanacak vapurlar dık, tiitün vesaireyi hamil olarak bu hfldiscnin lı;ar<"t etti~i fi 

nelAbidin hocanın .. sebeb o~~~gunu ,rek zatı §ahaneye ve gerekse ~h : !arının büyiik bir kısmı liman dahi· yalnız Akdenizde sefer yapacaklardır. Marsilyaya hareket etmiştir. değiştirenJ<'z. . dtll t 
b~U~or ve ?~cayı .. hun~!rı~ gozund~n sına karşı yaptığı W,.Ortülii ~"lrızlen linde olduğu ve yükleme tesisatının 

1 
vvvvvvvv Bertin, Ronum petrollt•rırı ,.; tf 

di13Urmck ıçın munasıb bır fı~sat ~e (inlemek, Said Mollaya mevkı ve nü- da mendirek dahilinde bulunması kö -ı BELEDiYEDE 1 MÜTEFERRiK ı Z!lmf surette Jstifarlc cylenıc. ~ 
bahane bekliyorlardı. Bu vesıle ıl~ fuz verilmesinde ke!ldilerini özürlü mUr tahmil lı:ılerfni tamamen sekteye • • •• • diı'ter taraft:an da Rn-.lıırın el!"#' 
mevkflcrini yjne k~"'VeU~n~rmeyı, ~ddettirnıek için dil döküyo1·, deliller uğratnıı<;tır. Liman ağzında bekliyen Vah ~ın dunkü I Müstahdenıinin Polonya petro~rini ~tıue)'ı il 
es~i nüf~ıd~e-·ehuemm1 ıyrdıetıe5rmı tel~r~r gösteriyordu ve; vapurlardan hiP-biri içeri girmek te- tedkikab yardımları mekt.edir. Pöloaya petrollt'rifıi .A. 
edınmeyı uşun yora . w1un ıçın N f d' h etleri Pek .. d b 1 1 l t B u , ıold"'. 

l d h .. k~ d h k t - e çare e en 
1 

azr · şcbbuslin e u tınma ~tac ır ar. ll s - Valı· ve Beledı·"·c Reisi Doktor Lutfi Bundan bir müddet evvel müstah- ~eçim1iş görünen Ahmınya " .m de o filr& ar a un ar an er es en 'k ld - · · kd' b · .. J • ~-
. ' .. . . . nazı o ugunu iitzın de tn • ır u· retle kümilr ocaklarından bır kısmı I<ırdar dün hiıde dolnşurak bazı demin bordrosu vermekle mükellef Rumen.IC"rlfl karşı karşıya k1llf1'1 .... ıi' zıyade teveccub ve ıltıfat görmekte yurduğunuz 7.aİnan ve vaziyetin biı- d • ı k 1 k t hrk · ruz kal- !fC · · .._ ....... ,., 

ol<luğunu bilclikleri Mustafa Pqa - 1 t h .1 .•. b k t'" bu R atı a ma c 
1 

esme mn ' tetkikler yapmıştır. Bu arada Beşık- olnn ticari ve sanavi müessenat uezdin 811 suretle Almanlar, harh ~ ... f 
dan istifade etmek istemişler o gün· t>rc ti a ;\ ett~f uı a 

1 mc~ 1 - mışlır. taşa da giden Vali ve Bele<liyc Reisi de çalışanların f~lakctzedelere mua- denheri u1.:ılda~mış bir şektld~ J 
kU nıll§terek te~ebbUse bu m'aksadln rbı.~cl c: bo ayıst:tilı e. onun vcd enblsalııınn n Armatörler ve Zonguldaktaki ma- Barbaros Hayreddin türbesinin iıncu· :I venet icin devlet memurları ve müs- rtindiiklcri Balkanlara \·e dol•~ .A' 

oy e ıca e •çe aramız a u • k ı alakadar Vekaletlere mi.ira- · · k da Uikadar olmııQ :s d ı;"" girişmişlerdi ve artık mesele kalma· 1 ··ı 1 k .. t hlıkları nm :ır vazıyctılc ya ın n a _. tahdemleri gibi yardıma iştirak et - bu yarımadanın umumi sl.'~se: .A 
. .. IT'a arına, şımanK 1 < ve us a · cant ederek siiratle tedbir alınmaı:ııııı , Uı·be · ı ıdaki binaların bir . . - iP'"" mı5tı. GUn.Un uç fesadcısı başbaş~ rıa tnhammill etmek, sözUn (fahn açık- immiıJlerdir. İstanbul nımtaka liman ;; ~vvelnı~k~;:1~r; ve Bcşiktaşta ya- mcleri. m_il!f y_aı:ıım komı~~ı tarafın- ~vesine yeoibaştan ~lnnege 

vermişlerdı. O gUn akşama kadar go çnsı bu giblleri b:zlC"t'C tnvsh·e edcn 1 k . ·ık db' 1 k .. Zon Y h . 
1 

dan bıldırılmı~tı. Son gunler<le bu IMmışlardır. .,.ıt 
rUşmü3ler, düşünmüşlerdi. Dörtbaşt v~b~ncı dostlara hürmeten her 'l'ey·, nıC'1' ck...zl 1 ~ tc ır o_matl ubz~ret raı~ pılacak stadyom sahabını~ 

1 
~zır an- tel.>li .. t bn:r: müesseselerce yanlış Palmt bu sırada, Balkan ınıı:., 

b. t 'k tert"b ·ı M ta • gulda ımanını:ı Gura e .r a ~ mu.sı İ"in lazım gelen cmır en ver- " . d . . aıoıı· 
mamur ır en n 

8 ı 1 
e, us - lerinı hoşgörmek zaruretine, dahn u- . . .: . k " . . " teliückı edilerek mtistuh emının rı - kctlerini harici tesirrPre kart'' .·-"' f p .. d · 1 dl göndPrmışur Ancak bu tnı n m.. mıMır U 

1 1 
d t1ılf"-

a aşayı saraya gon ermış er . zım z.ı.man katlanaca~11z. . . . . . ' . zalaıııın bakılmaksıı.ın cret er n en ınru< ve bu mıntakrula. lıUkiiırı . .ı~t' 
••• . • .. ·. kloesinin dubasındnkı tesısnt noksan Vali ,.e Belediye Reısı pat'K halme te ·kı"fat "'apılınak suretile bunun bir sw Dıyor, 7..eynclabıdını nezaketle mev ~ d b .. ·i.ik b. · ··-cce;;.i . _ Abb "ğ ' ,, sulh ha.lini idııme ettirme!• 1 ..... ~ 

Z eynelabidin hoca her işte oldu- -· . • . d F oldtıgun an 11: ır ış go. ::. ıfrag olunnıu~ olan a.e .. e. mn.ar- mecburiyet haline konulduğu anla - ...,._ 
zuu deo-ıştırme(Te davet edıvor u. a- dil 1 t d. z gulrla.l<tn ~ .. il ti . 8 .,. · taı;; halk Balkanla devletlerin, lıaUlıazır ttf ğu gibi bu son isyan tasav- k t b ~ b' ; .. r· aff k lamı zannc meme' e ır. ~on hgını ela gorm şt ı. , .. şrn ı şılm1ştır Yapılacak yardım zelzele o··n!imlo mü ... tcrtk harcketle.riJll J 

\•urunda da çok kurnaz hareket edi-1 
8 

d' uçn~ 1 ı.~ buru rnuv b a 1 •
0 

. • mcvcud diğer bir tarak dub:u;ı fa:ı- ı bcrbad bir halde bulunan mezarlığın fel~kctz~clerine muavenet mahiye - ~ ~ . 
. . yor u. un <U, ocanın YO 87. ıgı vıne , d f I ta k . . . · d d I ' . fit "Vlı"V"'C"k .,·ı,'a""4lnr·ıııin JJeJg .ı yoı du. O derece toml<lnli ve tedbırlı hl . d d h "1 lıycte buıc,ıam1ştır. El e ar: a ra park halıne getınlmesın en o ayı tinuc.>dır. Bu itibarla yardım s::ıhıble- l •·. • ' " ·' .n• l ' 

1 
V'" 

• lj:'.I anmış, aı,nı erece E.' aşnn aş- ..:ı 1 dı~ d 1 ed. R . . t kk"' t dn. orfrıden -çlrflme ı mese~lef davranıyordu ki, Said Molla gibı blr ~ k. 1.1 il 1 .. h t •dubası m~vcu~· oma gm an a uuna- Vali ve Bel ıye eısıne eee ur e - rtnin rızaları olmadan yardımın ke- ,., · e.·" 
. . nıışlı •.Jan ı, genç ı { g n erını n ır- . b d lcc!b' 1 t ft d Mti t D h d - ~ hu 1ı _,. düzcnbaıı, Ali Kemal Bey gıbı bır lamamıştı. Tıpkı bir kaldırım kaba- sı ıra~ c en . . Jr er e .raı. ~ a . - mietir. silmemesi alakadar müesseselere bil- mış ır. a. a l'~ı u u'-"' 

şeytanı bile, aidatını§ ve isyan teşeb- d . d .1 d" . b"" nakalcı.t Velrnletmden dırcktıfler ıs· OtobUs komisyonunun dirilmiştir . d·--n «"Wf'I Rdgr.ıd toplantısı ~ 
•• • •• .~. 1 ayısı ına ve gururı e ırenıyor, O· ·~ . • • ... ~· 

1 
• c,tff~~ 

l:ıüsUnc knz:ıı knyıdsızl~k gostcrdıgıne bürlenlyor, bilhns.~a ve her şeye ıağ-~~~ aldığı kararlar Ordu Ve Glresuoa Yeni Yardımlar rür cyl•'mtşti. !fauıs.- ~nn • tı:"' 
herkes gi~ı on!arı da ~nnndırmıştı. ml'n, S:ıid Mollanın muhitlerinden DEN 1 ZLERDE : İstanbul Belediyesi otobUs komis- Karadenize hareket eden Tarı va- de anlw;ılnca~ ve(.'hifo mi\qtıef !Jılıt 

.. ~~lb~~kı vazıyet, .. hıç d~ o~la~ı~ uzaklaştırılmasını, hiç bir işe kaı ış· yonu di.in Belediye Reis muavini punı ile Orduya 81 büyUk ve 8 küçük kamrlar ,·ermek ist:idndında ı:ıl' 
duş~ın~lukled \:e. ~ükmettıklen gıbı tırılnınmasıııı ayak dfrcycrck isti · Tırhan vapurunun ka· Lütfi Aksoyun riyaseti altında top- teneke lrnvuıı:na, 20 teneke peynir, nan lklgrad toplantısı Atnı:ı~:,. 
dcğıldı. Zeyııelabıdın hoca yapılan 1 • d t ·1 .· . . . . 

1 1 
3

4 
t 1 ~ı. Ballmn!.mla taldlı f•yiı·mc!• j.;t .., . . . . .. : yon1u. !utta, n rn ı cı ı \ :u ıyor, t d lanmıştır. Komısyoıı benznı fıyatla • 22 teneke ıe va, ene ce pCAmez, 

11
• ıJ? tahmınlerın tamamıle hııafına ola- "~ollayı '"'Ok etmek tehdidini bile <>a- C8 V8 0 UfffiaSJQ an gUnl ·d l d 21\/\ ~dır 750 ruval un gönderilmio... lrri siyaset hasebitc, ziyıuksll.ı;' ~ k i 1 · ·ı !""'' ,, · ~· ı • rına ı:;on eı e yapı an mm o - ın1 .,... , ,. ~~ 

1 
~ .. ıa , ..,yan şı ı e _pek _yakı.ndnn ve vuruyordu ve mu~atabını karşısında! mesul o!a . a . l 1 dolmuşa bir adam taşıvan tir. Gircsuna da 350 çadır ve 750 kadar eylemekterliı·. Hu~ >B dt ti 

hem de candan bır alaka ılc meı::gul j ı· d d ayısı e .J al ö d ·ımı ti ki d~rt Balka:-ıb t.lM·let neullll ~ d G · -:.· u .l\'ran ınyor u. Alanya civarında. kar~·a oturarak taksilerin tarifelerine şoförler lehin· çuv un g n erı e r. " · J!l' oluyor u. er~ı. ımrayda ve Balta - H . Z f.b"d' h . d b .bi . lunao Alman elçikri Brrline 
mnnıncln Ferid Pnşa yalısında yapılan anı, A?ync a. ı ın oc,t n u gı kurtarılan Tırhan vapurunun vazıye- de yeniden zam yapmayı kararJa.~tır- . ti t btisl . hl k edilmlş.IE'..rdir. :,1' 
müznke .. elerc kaNıı kayıdsızlık gös- ı !;eyleri yapmıyacak \'e yapamıyacak ti etrafında tetkikat ta buluumak U- mıstır. Yapılan zam her mıntaka için luna ıı;ı ~ehn o o k enn l~I ısBemın:n . ·~'P· 

• ·v · bl d d ··1d· Bunu Damad Pa- · tekrnr Şış ane yo uşu yo ı e yog- Bn 8Uretle llıtlliımlardaJ" ' ~ 
termls hatta verilen kararlara i~ti- I r a am egı 1

• dfdl . ıere Alanyaya giden heyet raporunu 2.5 kunıştur. Bu suretle şimdiye ka-, 1 knıaJaruıa müsaade edılmc 
1 

Bf!ı-..ı topl~tısmm mukıırrt. ,. ,4 
'' 

1 

• • t;a d~ biliyor muhatabının teh nı h 1 tı M tak r k una çı s ,,....... C('l" 
raktcn çekiniyor gibi görUnrııU~tii. . ' Jd • ~kdi ed'. _aıur ~1~ 1 

• m _a ımnn. mer e-, dar 10 kuruş alınan nuntakalarda ~oförler ve 0 civarda oturan halk ta- dan 80nr:ı t:ı.~·a1ııılı t.'.} liy ..... tf 
F k t htink'" ·ı D d p ıkan muktedir 0 ugunu r 1 zı muavını Hayreddin Denızyollan 

12 
_ JeS'" 

a n ' ur 
1 

e ama a§anın Hfr yoktan bir mesele çıkar- . bundan sonra .5. 12.5 alınan rnın· rafından istenmişti. Belediye bu ta- BerUnin alaca.gı ta H~\ 7.1.} a 
malumat ve muvafakatları ile, isvan yordu. ~ , . ıspekterı \'e Alanya Ilınan reisinden taka.larda da 15 kuruş alınacaktır. lcbi makul bularak 10 otobüs için str kra (•ıh~.cktir. .,( 
tertıbat ve hazırhklarınm Konva· ve masından adeta çekıruyordııı.kuf. .. mürekkeb olan heyetin yap+.,)(.. tet • n .ı ~A.G" 

· Ze lfıblclin h ah u ·ve mıı.- ""6' Diğer taraftan lstanbuldan Bcyoğ- müsaade vermiştir. Dr. '"'"ac.ı ... :'"'- /. l:rnvulisine aid kısımlarım, el altından yne ~ca.: Uğ ... 
1 

~ k. kikler netıcesinde huırladıklan ra- ~, .. 
k d' . . d ecr . . t;ebakı itibarile bUrund u ı mı ıs- I 

11 
(, ı 

en tRı 
1 

are ıyor, teferrüata aıu veye ve o zam~nlarda gördüğü niha- pora ~öre_ hadisede. her iki kaptanın ıliH!!llH,üill!lliiUJ!ill:ıı:ıt~l!illifı.il;:iıliilı::ını!:l~luillU:mıııııııııtın·nmııııu mıımm:mınır~nıınınııınını ,!!fili!! IBllHlllllUO lllUillill!lllifüııY Hüıılitlıil ımı"u.ı' 
en ufak bir işte bile kimselere emni- yet.-siz htirmete, edindiği mUstesna mesuhyetı bulundugu tahakkuk et - • 

yet e<lemiyordu. HatU .. teşebbüs fJ()y- mevkle hlc; de layık bir adam de.ğildi. mektedir. Rapor yarın Münakalat ş F H ı R H A y A T 1 lf' dursun en ehemmiyetsiz bir taııav-
b'l hU 1 fu k Gerçi müderris payesini ha.izdi. Fa-1 Veklletine gönderilecektir. Tırlıan " 

\'llr~nu . ı e, n: ın ay~ı \·~ en kat ko ko u bir cahtıdi. B~k gafil- vapuru Eg1:deki fırtınal:ınn hafifle- ' 111 

ek~~:edth adakl]lll oldukğuknud bıldağlği Ze- ler,' on~n ~yhliğine, kerametine ina·ı' meei yüzünden Fethiyeden lmılro ıııııınlin lliIDlllillli~Ji!lllOOf:mm!!illiillilJ ı:mnuuımnuı~ııurınıımııuuw.mm lUılmınWiDllll 'l'i~lllu:ıaııınınınil!IB~llti!IU ııınnmrnıını;ınnımı:ımııumnmuı _f' l o..r<:Y en sn ıyaca a ar ız sı- . . • · MIY 
blığı gösteri •ordu. nır ve onu incitmekten aakınır~. ~ gtılmlftir. Yarın lırnarumıza gelm~l Sahte felaketı:edeler Nasuhi Baydara 2 - Teşhir esnasında rotor> lll'd' 

B lta li ) d ldı. b'ld··· vet, Htıreta oeyhligt de yok değildı.lbeklenmelrtedlr. k k t lann Uzerinde veyahud panos .,,. 
a manm a yapı gım ı ıgı- . . 1 d Felaket mcvzuunu istisınar eden a Ç ı m e .. U P . . . b l cal<v 

miz fesad to lantrnı da ;ıldık•ftn son- Ken_dı gib_ı cahil bir adam 0 an e- Kara denizde fırtma rcsmı ~ekenın ısnn . u ~a ·· ,,4' 
, 1

A ~. _g <.<ı desı Mcmı§ efendiden ırtd olarak ona rnalfını, maruf, be§ on sabıkalı Matbaamıza Malatya mebusu 3 _ Gerek negatıflerın gcrV""' 
ra, Zeyne.abıdm hoca ıle Damad Pa- bl aka' •ft-'kl hllği de tntl yine bac.ladı serseriye yeni işler çıktı. Kendi- Nasuhi Baydarın ~rzurum bak - k 

1 
· · .. · ··t··ş bOyJ 

· • · 1 r n .,. UY ı oey - ..,. opye erının uzerınc ro u , 'f,f 
;:; ~ıc: ~~~~ ~ız 1 m:zake~cler:u ~~ kal etmlgti. Konyanın Muammerbey Karadenizde bir taç gtindenbcri lerine felaketzede sUsU ,·ererek et- kındaki yazılarına ce,·ab teşkil yahud tashih maksadilc hiç bir oJ' 
S&lona ::k\ı;~~eerd~a. Hncocao,angJtzlenç·nı cnddee.inde bulunan bir tekycnin pos- devam edaı .• aakin havalar yine bo - rafı tavlamağa başladılar. Bunlar· edon ve Erzurumlu bir genç tara • lem ve fırça dokundunıımamıŞ 
sUyordu. Biraz evvel, gösterilen 

... "' v ba d g#Jol' dan dün on tanesi birden yakalan- fından kaleme alınan bu ısimde k :• slizüyor, istihzalı bir tavırla gUJUm • t~a, basından aonra, o a ~ • ,zulmuş ve dun sabahtan itibaren tek- ca tır. _.1
11
,,. 

ımot,i. Nice nice gafillere hay ve huy rar fırtına başlamıştır. mış. bir broşür gelmiştir. Bir memleket 4 _ NegatıDel'le kopy~;~ 
dedirtmiş, önünde diz çöktürüp boyuıı 1 

Ankara ra.sad istasyonunun rapor· Mesle~i dolandırıcılık, yankesi • meselesi üzerinde mü talca yürüten boyaları arasında hiç bir rn~ o' "-

, " Ye~lSabah 
ABONE BEDELi -TIPldye ao....ı 

HNELtK 1400 kurut l'7'00 K u ruı 
ı AYLIK flO • , ... • 1 AYLIK 400 • IOO • 1 AVLU( 1IO • IOO • 

28 hdncllıhun 1940 PAZAR 
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ı •• ,.ı Stıat Vaall Saat -gUnlf ot•• lkl•ıll ou. .. Oil• lkla4i ,-- - -1~ 7 07 9 44 7 16 12 27 15 03 -

A .... v ... lıa•k Aqa. Yatıtı ı,..... 

12 00 ı 35 1'.l u J7 19 11 S3 5 S3 

eğdfrm.loti. Herkese el ve diz öptUr- lanna göre fırtınanın şid i ti ·i cilik, tavcılık, dızdızcılık. zarfcı - bu ufak risaleyi tavsiye ederiz. bet aranmıyacaktır. Halli bJ tl 
mUı:ı, gtya milrşidlik etmişti. uhte 1 ld w d ~ e enmes tık ilh .. olan bu sabıkah zevat ile il X gatifin milnasib addolunmuş r il 

Halbuki o, din ve Jlimde olduğu gi· m ~e 0 
ugun ~ vazıyet Mı~ • polis ve mahkemeler uğraşa dur- EMİNÖNÜ HALKEV1NDE A- kısmından yapılmış kopyele 

bi tarikat Ye şeyhliğin de kıpkızıl bir taka Liman merk~zı t~rafından ala • sun ... Bız kendi hesabımıza onlar- MATÖR FOTOORAF SERG1Sl - kabul edilecektir. . el 
c&hlli idi. BürUndliğü cübbesi, ba • ,k~d~. v~pur sahıblerıle acentelere dun bir istirhamda bulunacağız... Evimizin _merkez binasında 19 5 _Bu mUsabaka için tcvd>; 
tındaki destarlı ı.raklyeet ile seneler· bıldırı~ıştır. Şu acı meselede yüksek san'atinizi şubat 940 pazar günU bir fotoğraf lecek eserler yalnız telif b~ı d f. 
oe herkeei aldatmış, sakat ruhlu, kıt lskenderun limani göstermeyin, soysuzluğunuzu bu sergisi açılacaktır. Yalnı:a amatör· da~ mUtalea olunacaktır. Kiğl"~ 
akıllı birçok halkı başına toplamıştı. Bir müddet evvel 1s1iendenına. git- derece ilerletmeyin diyeceğiz.. ve lere mahsus ve müsabaka mahiye- 9ldı, karto~l~nma . veyııhudn ~ 
Hele BozkJr köylülerinin göı nuru V9 • miş olan Limanlar Umum Müdürü yine dinlemezlerse, bunları hakiki tinde olan bu sergiye i§tirak ed&- renkleri gıbı ferf ıtln~lan )liC ~ 
bat tacı olmu,tu. Rauti Man.yasi şehrimize dönmüş • fellketzedeliğe mUstahak kılmak cckler arasında birinci, ikinci ve veı:ilccck kıymktıet Uzerınde 

Zeynellbidinin ne mal olduğunu tür. için, zelzele mıntakasında beda\'& Uçtincüye münasib hediyeler veri- tesırf olnııyaca r. ,,pııı' • 
K hl çoğu bilirdi. Hakild Ö· U ild" İak d lim enkaz kaldırmaya, in§aatta çaaı§ • lecek ve eserleri Ankarada açıla • 6 - Muayyen bir kıta ar {O ' 

onya anıı . . ı mum m ur en enın a • maya gönderelim diyeceğiz. Hiç cak (Halkev1eri umumi fotoğraf malda beraber, tevdi edileccJC <JI 
lema cehllnfn ve loymetsı.zllğinın, a • nında yapılacak yeni tesisat için ge- olmazsa hayırları dokunsw1 a;crgisi) ne gönderilecektir. toğraf nUshalanmn 18"2~ 
halinin ekserisi de set"ihliğinin ve -: b' · h lıyarak MUn k }At 

ı""~ ır prOJO a.zır a a. es. R =-: İştirak şartları şunlardır: bliyUk olması lUzumsın:dur. ,; tıynetstzliğinln canlı eahfdlert idi. Ş& 1 Veklletine arzedecektir. Bu rapora KADIKÖY HALKEVlNDEN _ :; _ Müsabakaya girecek ama • 7 B s r · · tirak e<ft . .ı-
rlati ve tarik.ati kendine ıiper edi- .. Lik d llm TUrki - u e gıye ış . t11"' 

· d taas gore en erun anı Yenin C. H. Partisi Kadıköy Hall:e\ ı . . törler fotoğraflannı temiz beyaz amatörlerin eserlerini birJnCl "'" 
nen ve cahil muhutine fesa ve "ıen birinci ihracat ve ithalat limanı den: Halkevimizde resim sergısl bir kartona yapıştınlmı~ olarak dedeki tarif dahilinde vazıh sd ıf" 
sub serpen bu iki yUzlU :;;zen:u. haline konulacak ve icabedeıı her açılacaktır. İştirak etmek tstiye.n ve hakiki negatifleri ile bir1ikte lerile birlikte 15 şubat 940 111ril~ıl' 
sefih bir hovarda, eli kanlı yo az. tUrlU a.sıi tesisatın iı:ıpsına baila.na- ıertn idare mP.lllurluğwıdan eeraıu makbuz mukabili idareye tevdi e- kadar büromuza tcvclileri ricıı 
~ da... r.o.oo.mı var] caktıP. öğrenmeleri. deceklcrdir. nur. 
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Yeni ınuhriplerimiz · n -, -HER SABAH 
WWW f MA 

Güzel bir örnek daha i şaa ı i eı liy r 
ı d 

on po ta lle gelmiş olan. bir m 4 ı .. ~ ·ıı tl h f f -1 ( Bnştarafı l ir,cido ) ga St gv u l?ransız gazetesinde şöyle lF.JQZ um ffll e er Ur U maaan etmekte olduğunu şon posta He gel· 

bir serorune götl!mUze cnrptı: k 1 mit; olaıı İngiliz gazeteleri haber ver-

8 "l\lillot I..orenll üç küçük yetim kt· VQZİ~ .mizi fer efmiyeceğiz • mclctedirler. 

r -
u lgar t l . d k . . b . ZI ken(Jlnfl ovlft.d edindi,,. Sernarne- 1914 Cihan harbinde şöhret kazan· g aze e erı ara a ı ı~ ır- "' -"ı· b. ~ 

l y nin altındaki bendi okuyunca Ö•• ( Bastarafı 1 incide) (tün mcmbnlarımızı da kullanmış de- mış vesky~ icrw.fdı ır u.kıbete kavuş . 

iğinin Balkanlara mu''esQı·r ol'J.u- rendik ld bu U9 yetim Fransıs ya.v- deniz harbine gcçmi3 vo şöyle demio- ğiliz. Eğer kullansaydık şimdi 1 mll- ~~le ·ıı orp ~ive ~~hriblerimizin 
,., • aj rusunun ha~ılnn bu harbin ilk kur- tir· · yon SOO.OOO işsfa mevcud olmazdı. Bu ~~uıı e:ı ~ sıra~J e :)ult.anhisar,, , 
O'rr d • . [ b banllU'I, arn ınd cnnla.rını \•atan- · D . 11 .... h t . b ed bUt"" t db" 1 . Demırhısar,, , 'Munvenet,, ve "Gay-
6 '-C n nn t h d. l ewz a.r•ıl usus a ıca en un e ır erı a- . . . ~ ., ayı~ e a se ıyor ar lanna n--amuı <>tınişlor, millet de . . . . . . h .. b .... k dun1 ret,, tesmıye edılen ycın destrover -y - ... ~ ., "Düşman denız tıcaretını tahrıb ı- lıyonız ve er gun uyu a e.r- terim! 1 1ı ilt· 1 . "H f " 
So babnsn lmlmır. çocuktan kendine .. u f k l ·ı r !st.kb ld .. .. .. z n ıg z erın " sını 1 d~-

fyı:ı. 27 (A.A ) B ın edl 1 çin hlla büyuk. gayre er sar etme - a ı er ıyoruz. ı n e onumuzed ne troyerlerl slsteminde olacaklarını 
bildiriy~r: · - ulgar ajansı Gazete daha a.~ağıda mUtaleasına ev d nm 1'- tedir. Beynelmılel knnunlara aylrırı çıkarsa çıksın, teyakkuzumuza e - 1940 uıJ d 

1 1 1 
. 

1 
b,, 

S ı "'' tl d ed P • H f"kln · • birinci s•v · ı ı· ı tti-· iz takd. d H'tl · .J• 
1 en z sa name erı ıa -..r ver lovo gazetes· d'" ak . lo"~ sure e evam iyor: ans re ı ımn -.,,· olarak yeni ıcad maynler e ıman an- vnm e gun ır e ı enn en mektedirler .. 

l?lakaıesinde Tür' 1k un §am~.ı bil{# D~ A\atUrkUn Oonıanlı lrnpara- fasında., 9ok göze çarpar bir ~kilde mızın medhalinde btitün bitaraflar iyi kozunu 6imdiden kaybetmiş ol - tnmlizlcrin "H f k" 
beti - Bulgar munao<>- t l - h dil L ··- din 1 k .. 1 b d - ö ı· b·ı· . b• " şını l se iZ mub-erile .......... or ugunun arabcleri üzerinde bü • neşre en •ıu ucn yazı 1§ şe - da dahil olmak uzcre vapur ar atı- U&'1llltı s y ıye ı ınm. ribinin evsafı "' d . , 133_) t ıı: 

G nıeşgul olmaktadır tiıı dün h klı h l - el llnden nnln.~ıhyor ki FTnnsr.ı hıırb ·ı · · d hi · N b d l tod ,,,u ur· t> on ato 

'l'~te diyor ki: . t.~..ıen" y~nıb~ da l t kayran ı~n_ı cb.. rıyor ve bahkçı gemı crını a esır- l. teazlı~dlundan sbonhradpar kam;~ la a. mai mahreç, (98) buçuk metre boy, 
Utkiye 

1
•1 B 

1 
. uru J·enı ır ev e urması ıçın ır maktullerinin arknlıınnda. öksilz bı- gcmiyor. tı n n er en a se eıe , L' ın n ~ (lO) metre r•en ·şrk (2 60) ~ • 

"al e u garlStan ar""ında 1
• k h raktıl l ·1-'I 1 il ri F ·· ı di bUtU Un kk.dl d " 1 1 

' • mcu-e su ı nız . . .... çv,, a t'8.man Türk çocuğunun kanı c :ı.n Dlm m n e :ransız Denizlerde sefer eden yuz erce ge- yanın n m e ı ere ers teş- kesimi. Bu sınıf 1 'bl (
3

4.000) 
a~"ni .,,,en ıyı anlaııma şartları değil pahasına bu haksızlık derimlerini kır milleti oonimscmeltte devam ede.- · · Uza k'l t · i b d .... · Ik 1 mu ırı er 
b -nıandn sam· ~ t dal . mi arasuıda devamlı z:ıyıata ~n r ı e m~ıJ cıı. ~le9c1e4gıAnlmı a ı§ ar abrn- beygır kuvvetindeki Passnoı.; karpıt-
eraberrw· ımı ve ay ı 1§ nıası icab etmiştir. cck ve bu yavruların memlekete etmeliyiz. Bunların bUyUk tehlikelero sında. soy emı§ anyası u - sanııçları gcmı·ye "" t+ "le: .

1 ~u ıgı §aıtları da mevcud old · f d Iı ı k ti l ' ..... n .~e " mı 
:. nu birçok de[ l k u • Gazete makalesıni şu suretle bitir- ay a birer uznv o ara ye şme· maruz bulunduklar~ a.şi~8.rd.ır .. ~u teh gUn~? ~azi ~ m~?yasından çok kuv süratle seyir şnrtile "6000,, millfk bir 

1tüsterek htıd;d~r ;:dettlk. 
1 
r.1cktedir: leri için i<>ab eden t.edblrlerl ala- likeler denizlere hakımıyetımızın re- veth ıdı,, demış. Nıhayet Almanyanın hareket slası bahseder. Milrl'ttebnt: 

Jnrnası ve B 'l.•e an ıt_aatın geri a. Birka" ıTündenberi Bulgaıic;tanda caktır. hinesidir. Çekoslova.kyada ve Polonyada yaptı- Zabıta v f d "145 k-t "d .b _ ne ğl 1:1 D ;r. ulUn ·u fl Uz • d n e e ra ,, ı.ı§ı en ı n. • 
Yadaki ikanı~u nıenoıo unun Sof bıılunan mllıntaz Türk gazetecisi Aka Dalma söylediğimiz gihi biz fren- Şimdiye kadar filomuz dikkate de- 0 1 z ı ve ı sa a~ e:m e uzu~ rettir. 
~ll 'l'ilrk • Bul :!nasınd~ vu~ubulan CUndtizün de memleketine, Türkiye gin ne yapsrsıt mutlaka iyi yaptı- ğer muvaffaklyeller başarmı§tır. :ızun duı:ıll'lık, 20. milyo~ ınsanı.n dı- ''H,, sınıfı mulıribleı'in silah kud 
le Ankara ara! d t.ezahUrlerı, Sof ya , ile Bulgaristan arasında çok kıymetli ,;ına iounıınlardan değiliz ve bizim Denizleri Alman ticaret filosundan ger 60 mıl~onka esır1 oldubgunu, b~nler- retine gelince bu sınıf gemilerde ell 
~\'lct ii .. ~rı"d ınd ~-Yolun. yalnız ıki olcı.n bu teerlkl mesaiyi sam"ımt ola.- kanaatimiı<'.e bilhas..,a hamiyet., f~- temizledik. Almanların en ltizumlu ce temerkuz amp arı ulundugunu, çapınd dö t tan .. 120 . 
~ ~ ... , e e ı da o:t Çek ü . . .. __ . . ı. ldıw n r e ,, sanbmetre· 
d alkanların u :; aynı ~~an rPk arzu ettiğimiz ve bunun tahak- dakiırhk, zuyıfa yıırdım gibi kan harb malzeme."İ idhal etmelerine he- nıversıı.cı:ıının ~apatı gı~ı ve lik topla on tane tııvvvre öafü kü _ 

d
e de hn"'rlı b"ırrnteu . vaziyeti uzerln- kukuna ""hı::tıg·ımı:ı: intibamı h!mil ve siit temizliğine dayn::ıan fazilet men hemen kat'i ~urette mani olduk. 2000 gazete ve mecmuanın tatıl edil- çUk top ve (533) · ·t· t. l'k ·l. 
1 ,, • s bil k f ~ ı1 d'.. . h . 1 f .. 1 saıı ıme ı e ı se nz 

a ı İfiler• a"ık b 1 ır yapa ece ay C'hırak d6neceı?inden emin bulunuyo- '\·e meziyet jşltniude Ti.irkün mer- Alman ihracatını fillen durdurduk. ıgını, mu arnr er, pro esor er ve tane torpido k , rd r "" ıs ut d ,11.,. ~ •• l . k la h O\:anı va ır. 
en bir delildir ın U~unu göste - rıi2. KeT.a, Türk ve Bulgar ricali ara- tebe..'lintı: ~rişmt'k her nıtlletin h:ıddi Alman de~iuıltılarının ~n. az yarıs~nı ~~n:vver e~ ed amp -~®: m\~us Yunanlıların (Vasilcmş Georgios 1) 

d C:azetQ rnu~ · k" sındaki şahsi tema~ın iki memleket ve karı değildir. Yalnız teşkilata tahrib ettık. May~ harbını.~1 bize agır o. ugu~u, a ıy e _ve ı aıe ~a ıne- sınıfı dörl destroyerinden hemen 
f'lerüıdeki 

1 
tea ıben bariji muahe - arasındaki dostane milnaacbetleri da- bağlanan çah~ma ,.e yardonların zuyiata mal olacagından şuphe etme- sın~e. ~e§m_eke~ carı bulund~gunu, a- hemen farksız olan yeni muhribleri • 

lietınektedı'r.>azı haksızlıklardan bah- ha ziyade aydınlatmak İ"İn i.stikboJde ne büyilk bir lrndrt't \'e muvaffa. mekle berabc·r muhtelif bakımlardan razının yagma, halkın açlıga mah - miz hali hazırda h. tte bul 
" İ k. d · ı t ld - .. b. ızme una o 

~ rle devam.ede<:eğini ümid etmekteyiz. ki~·et kaynağı olduitmu bildiğinJiz Alman ilmine faik olun ngiliz bilgi.si- um e ı ~ ~ ~. ugunu ve yuz ınler- "Adatepe,, ve "Zafer,, sınıfı muhrib· 
f~n ner~e höylt- t,(·~kiliith hir fa- nin buna da karşı koyacağı kımaatın- ce Çek ışçısının Almanyayu sevke- lerimizden daha bUyUk il d' 

B d t t 1 aliyetle kaJ1iıl~1rsalc bundna öz deyiz dilerek esirlikten daha çetin işlerde lngı·ıı· Y'" b dı:.rt: gemh .erb. ~-. u apeş e op a t . ~ .. . z .. pısı u v mu rı ımızu _ 0 IS J yurdumuı için bir fayda h;tihsuU ih- Mn.ynden mtitevellid 7.ftyiat listesi- kul!anı.ldıgını soyledıkten sonra şöyle inşaatı hitam bulup ta faal donan 

J timalinJ gözöniinde hıttuğumuz ni okurken hi~~ir kimsenin ~esaretini de1:1fştır: . . mamız emrinde hizmete girince ti . apon set ı• rl e • 1 11 11 t .. , çlndir ki ~·ahıınmlımn hn gibi yar- kaybctmcmesını, ve herkeaın ~u ben Fakat bUtiln bunlar !'olonyadakı lotllU\mız serl ğl k l1 l 
rı ne ar goruş u er dun ve 1ıayır faaliyetJerfoi tebariiz aylık şiddetli deniı harbi esnaşında zultimw~e itisafların y~nınd~ hiçbir . ''4,. yeni vahid~~ı:ı:: k::an:ll} ~: ~ 

ettiriyoruz. İngiliz filosunun ancak 500 de bir nis- şey degıldir. Orada tedhış candir. Her cs.ktır. 

lnLondra 27 (AA) 7..el1'f'Je ''e seylab afeboo«"lf"-rinia betinde zayiat vcrmi§ olduğunu bil- kes takibata maruzdur. Şimdiye ka-
r in nUclann ... ~_. • - Jnpou sef!rle- 1yadan ı·ptı·daı- madd•ler ve bı'lh• 0s• <l k ...,, "' dizı"l ·· I • 

Q , .... cı\,ÇU '-- .,.., ... arkalarında hepimize hiı~r '\·edia <r rrıesini isterim. ar urı;~n.. en munevver erın a-

bu
lnadan bah"1'd.. e yapacakları irti- Soye-= fnsuJyeuı· alab1·ıece1·tı·r. so··y • 'k d d' 15 b. d' '". l b. d 300 ..,,. e Ti ~ 0 

"' D A larak hırahmı~ olılum• öksür. Vf" ye- Churehill bundan sonra vesı a u- e ı ın ır. ·1 a nız ır yer e §eh· n mes ga te · · - ,..-
bata 1rdeki nıuhab' . h Z: sının lendiğine göre Japonlar böyle bir te ttmJeri de mımtazam te~kilata sulilne geçmiş, bunun herhangi bir ld~i duvara çiv.ilcnmiştir. 

Doyçlandda 
batmış mı? aalkrdan a.ldığt he.be

17 usu~ı m~m - §ebbüae girişmeğe pek heveı:ı etme - ba:(larunı!; hir yardım ft\l\li~·ettnin tf)ılikeden mütcvcllid olmayıp harb Ba§ka bir yerde sarho!1 Alman za
A.lın~ devleUeriue ~:~ı~st~nıden ı mekte ve şimdiki halde Avrupa ile ~er<:R:vr:.W tçlndc ihtimaın \'e iti:ta ne r.~jimini çoğaltmak için ittihaz edil- bitlerinden mlirekkeb bir grup bir ha 
lerın ~::.tan rafın.dan yapılanu~ea:di~~.imemleketle.rl. aras_ındaki münasebet- yeö.,tirmf'k \'f'. hu ma..,um y~vrula- ı~ıiş bir tedbir olduğunu söylemiş ve pishanedeki 70 Polonyahyı öldtirmtiş Londra, 27 (A.A.) - ~~anyanıu 
b ı•v h.. i 1 ı h rı, ana".'lıZ, ı..aba ız kaJmanm kör- r.ıilleli ziraatin inkisa_· fı çin gayret sar tür. Bs3ka bir yerde içlerinde 12, 13 Deutschland ~b k!·.uva7,oruue Ult ~ trakaca ~ı :-'1:c ticareti Uzerinde 1 ~r mese eaını te ır ederek Uzak§arka u dı 1 - D Wchla d 
~hca ! leeırın bu :nıiizakereleriu·ıuilfuzlarını )'ayınakla nıeş~ul olmağı pe kaJhlerlnde er~~ duğmıııeağı fın~ davet eylemiştir. Ytı~ında çocuklar bulunan 13 bin Leh zow·a· nın verı ece.gı .. ve e~ n_ 
4i- ... cıvzuun t t ·h 1 k 00· ı mArar~U onlara hi~'<ifettim1e~-, :\Jütcakibcn B. Churchill İngiltere- talebesi toptan ö!dürillmU tür. lsmının de daha bliyuk gemıye tahsts 

: •llCln- .. u eı:;kil cdecegıw. ni bil ercı ey eme t ır er. m:o:n edll ği h kk d k. Al tebr -. 
~n .. "l:IQJr Muh b" ı camianın .''An&t•v-11.iı ılılı; -o.:at ~·u- niıı henüz nicln hava hUcumuna ma- B. Churchill bu hususta 22 kanu. eçe a ın a 1 man ıgı 
'' e gö~ ,.·1 a ırin tahmin etti- Japon dlplonıatlaıı ~u halde bütün ·• ........,.. ~~ • gazetelerd b"' '"k b" lAk d Ya '""nıa valarında bUytlt111ek hlc ıüphe )'ok ruz kalmadığını tcdkik etmiş ve bu- nusanide Vatfüan radyosunda j'apılan e uyu ıı· ll; a a uyan ır-
b .. arasında b. nya Rusya ile Japon- meseleleri tartarak alellcele vücııde ld hcpinlf.ıin cwn<lan ;ırzn etiiğimiz nun hiç şüpbe iz in cınt sebeblerden i- nc5riyatı hatırlamış ve Naz.ilerin so- ınıştır. 
k UtUn kuvveu~r Yakınlık husulüne 

1 
getirilen Roma - Moskova - 'fokyo bir şeydiı'. )"nlmz hepimJ:ıin özledi~ leri gelmediğini, ?.ira, nazilerin imti- k::;klarda erkek ve kadınları yakalı- Reut:~ ajansının Ropenhagdnki 

U b~ lakctirdee :.'!ltna.kta~~- Ciliı- mihverine laponyanm i12tiraki dola- ğimfz bu gnyeyc yahuı, hü nlini;-.·et- yazlı vaziyetlerinden emin olmadıkça yarak kürek cezacıma mahkum ettik- muhabırı §unu hatırlatıyor: 
lne.tıdıferlcri " ~nya Sıbırya şi- yısile içinde bulunduğu ınüşkill vuzi- Je e.rlşmeoin .imkanı da maatt~- taarruz tehlikesini gö7.c aJmadıkları-ı lerini, daha diln 35 milyon nüfusa ma- v..:eyers J .. ahres M\lsh "Alman den7.i 
~~~ı:~ •ev~cdeceği yetten kurtulma•• kin bir çare anya· süf yoktur. Bu ail!ıında hundau •v- nı k:ıydettôkteıı sonra oöılerine şöyle Uk olan Polonyadn bııgiin açlık hil • neşrıyatı., nın 1939 tolıındn J,ii'7.ow'u 

R 
~---==---~Ukabıl. Japon caklardır. w~ı hirk~~ defa balıi mevzuu ehniş Lıcvrıın etmblir. ktim sUrdUğlinU söylemiş ve demi~tir ' göstere:ı -L - harfile diğer bir gemi· Um olduğunıu'l ~lhl bu i~i salahiyetle H:ıv;t Hiiemnll\n Mf':se!t.si ki: nin inıa halinde olduğunu gösteren 

an ya üzerinde Atman tazyı·kı· arttı?. deruhde ve nmvaffalciyetle ha~ra- Şimdi başka bir sual variddir: Al- Bütün bu sualler bize Nazilerin pcn - 1{. - ha~i görülmektedir. Bu inşa 
hil~CP-k fo~'!<1';H "ÇO<'ıık Esirgeme ınaı~ya üzerine beyannameler ate.cağı- çesine düştliğümliz takdirde b~ışımıza halınde gösterilen kruvazör sonrad::ın 

kild ( 811ftar"fı 
1 

• . ...... Kurumu,, dur. Ru k~~klüil Jıüku- nurn, neden bombalar yağdırmıyo - neler gelebileceğini göstermektedir. 1 Seydlltz tesmiye edilen kruvazördUr, 
~ tesbitine imk~ uuııd.e) nazan itiba_re alınmak ~artile, Alman mett~n v~ mlll,..Ueıt lcah eden yar- ruz? Bu suale böyle yapmakla iyi Fe.l<ıt biz vaıileıni1.e devam için icab Bu iki gemiden hiç biri Weycrs 

il 'l'unacla vapur ~ verınektedır: yaya çok mıktarda naklıyat yapılması dımı ,;örmek ~rti~ ulule ve yapmış olduğumuz cevabmı açıkça ve eden kuvveti ve ilhamı bu v~ikalar - Ya.hrcs Bucbun 1940 tabında gôzlik-
,.,.: artan naıtuy ate erlerinin durması için azamt randıman teminidir, se)·lah yetimlPrini mükenunelen ter- rcbilirim. dan alacağız ve adalet yerini bulma - n:ıemekiedir. 
~~tldife..ı e. nı~kUlltı ve · d ır. ·11 ti k t l ad ~illa •ıe Yapılan sevki atı şı • Petrol Şirketleri Runuwy:~nıa fih edehilir. Zatf'o hikmeti \'ücudü I-hrbin ba~langıcında hemen he - an, maz vm mı e er ur u m an Bazı gazeteler, son iki gr-mirıin İn· 
lltk}j ~ .ı\lnıanyayı Rum Y n abr • Kıvannı 'J"aıwmyorlar yoksul ve dttşkün yavrulAra yu- men ftncak harJr bir vaziyette oldu - bu vaıifeyi bınıkmıya.cağu:. gUiı kuvvetleri tarafından Alman de-
dQ~ı tacu etmek iç· en ~ş~asının I Bükreş, 27 (A.A.) - Dolı.şan bir dımda mlindeınlç hnhınan "(ocuk ğumuz halde, ilk hareketsiz devre bi- B. Chıırchill RÖ?.ledni, milleti har - niı üıleriue yaptle.n bir taarrnz esna· 
nııfclt· Ya Iniidahale e'-ın_. ogrudan. 1§&yiaya gö~ İngiliz, Fransız, Ame· E8.ir~me Kurumu,, nun hu yolda- ze bi.itUu k\lvve1.lerimizl tanzim ve tak be devam için bi\ttin gayretlerini bir- sında tahrib edildiğini tahmin edivor-

ır. M o.uı~e sevket ı ·ka · ki i ı i l · d d k b. · • li.flar 
1 

e~ı~u bahsolan c a . : ır1 . n, .~lçıka. ve Holanda ser~ye - me."la sn okuyuculımnuı. t<'b- viye imkanını Y"rmt tir ve lıenüz bli- eıtirmeye avet e el'e ıtırmietir. l&r. 
dUcn ııucıbınce Alm şy 'son ıtı- 1 lcrıle ~hyeu Rume11 petrol şırket • ~r fırsatım vem1ekte gc><·ilmıiyt><'e-
ltunı Ve~a evvelce sa~yaf a tahalı; 0-1 leri petrol komiserliğini tammadıkla- ğinl temt>nni t:d4"1im. 
bekli~n 181::ısyon veyan: ınmış olup 1 rını ve bu komiserliğin vereceği e- A. OBMALEnDIN SA RACOGLU 
!Uand en eşyadır. Alın nlmıanlar!nda 

1 
mirleri tatbik etmiyeceklerini bildir- ....................................................... . 

ı.._ a Ruın a aı· aynı :ıa- nıişlerdir • 
~ler·ine en faaliyetinin bUttin - . lzmir fu 'rTI 
ltaıe etnı:ll:ssır bir eekilde mUd!u. Bu haber, henüz teeyyüd etmemiş 
~tlar. Su k lltlklnını araştırmakta - oln~kla be~ber hakikate uygun ol- Hazırlı klo 
~litıu e~ya ~aksaaıa Almanyaya her d.ugu ~nnedılm~ktedir. Bu şirketle -
~tc hlr ko ~derUebilmesi için Bük- rın mUmeaslllerı bııgUn lktısad nazı-

diı .... 1 °nııserlik 'hda n An l" · · A 

~ 'J. 

Düğme mübadelesi .. , !?tir. ı sı dcıt>i§ e-- ge ısconun nyasetınde fevkala- Bu sene onuncu defa olaraı:. ••!iıhı-

f A.lnıan ser . de olarak toplanacaktır. cak olan İzmir Enterna.<1yona1 Fuarı G arb ccblı !.itinde, İngiliz • lı'ransız d0totJufu ''e 
aaliyette b ~retıne bağlı olmadan Rıımauyadao Almany:ıya ve Kültürpark için çalışmal:ır de\'am harh arkada~lıi;ı bir takım ı,emııatik t<:za -
:~ik Ruınau unacak olan bu komi-' l:Şya OldJ~·or ediyor. Bu sene fuarda bilhassa eğ- ltlirlerle göriinnıekt~r. 
k .. ek ve Runya i~i?tal~tmı tanzinı Blikre~. 27 (A. A.) - Resmi Leh lence kısmının çok cazib olmasına dik mr nıiidd.ett4'8hl·ri, ~·eni bir moda doğınul)tur. 
g tt~se Alınan nıen ıl~tısadıyatını müın ajansı, Polonya üzerinden transit kat edilmekte ve Avrupa memleket- Fraıt..'HZ a.ttk~rlerlle lugfüı a.skerleri ara ında dUğme 
~:lıtnıek Vazr: J~hınde seferber hale ttıtinakalatının milnkati olduğu hak· ı' lerinde eğlence yerleri sirk \'C iuna· miib&deletti. 
ltt Runıen ııuı C: le doğrudan doğru- kındaki şayialara ragrn· en Alman.ya- k . 

1 
te h lif' .. . 1 . 81r J;'rıuunz aiikcri, kıumtunuıı düğmelerinden 

tto.cak cumeti He temast b . . 1 par J~ e n mu te muessese erın .... t . . ı .1. d .,~ .. 1 d .. - 1 te tı. Fak . . a u- ya, nıd Rumen eşyasının Sovyetlerin t krfl . t dk.k 1 k d B 11ır anesınm ngı ız or u~tuıwı. mustame ugnıe <'r-
tlı §le bu ~kild at ~ımdıye kadar Bük i§gali altındaki Polonya arazisinden e ı e:ı e ı o ~n~a ta ır. u se den QJJıw;ııu. hir iugiUz W:tli.eri de elbisesinde ~·eya 
~Iauğl.ı e_ hır teeebbUate bulu- 1 geçm kt . . ne lzmır Fuarmn ıştırak edecek yer- kaputu•da Fnuı •:ı ordu uudalıi dliğmelcrdcn hulun-
Sö ınnncdlln k . e e devam etW~ını bununla li b f. 

b Yl<mdiğin .. 1eme tedır. !beraber bu old " • . ve ~a ancı. ırrnalann dııb# fazla masını göğsti knharnr-.ıli göstcrmekt.edir. 
~ ~lifı e gore Berlin hükfımeti'ihr ed·ı _Y an ~um~ petrolü olacagı tahmın olımmakta~ır. ~cJ.f • Bu QWda., G Ji~r ~ri git~Ur Id gegenlerde, 

~ltıce daıı:relt Ruınen efkanumumiye- dlr: 
1 mış olmadıgını bıldinnekte- diye tüı;cara bir kolaylı.le: Plmak üze- İngiliz \'4 Frarı~ı ~er:eıriıtin mtt_şterdıen l>uhınduk-

v e Sovyet t .. ~!~Y kabul edilebilecek ı G f: '· _ t re ~f&'i -uayının içi@eki ~itrin ve :lan oobhlt nııot..Wfllar~mla.o birimle betı iki asi< eri 
E:tec k ....ımkesıne k a t".1116.UQUD 7.ah&tı im ' t• J< " J ı~ l "d tt tlc dli~ t e baıı t . ar§l emniyet B .. k 17 . standların kiralarında büyük tenzi - .... vu~ ıaı umanyıµı arı mer~,.uı e, Otoi ' " ~ -

leıtte}ct<?dir B enıınatı il!ve etmek is- akd ud.rleş, (A,A.) - Dün akşam lat yapmıştır. meJe.rmi tuti ~iom· lnr4jr, 
ere göre '. u hususta alınan haber e ı en nazırlar nıcclisi içtimaın - . .. . 
ltıallnd §ınıdiki huld b . - da Gaf encu Rumen mentııatJerile Bıtm.ek ilzero olan 6 spor klubU ile 11 ~ K 

1 _: ib~rettir. e u proje iki lakadar ola~ beynelmilel vuiyet tı:k tenis kortbarı 'Y~kın~a Mıla .~ fngiliz taua:elerinden Almanyaya 
l'aııtis· Yaai kısım: Alman kında mufassal izahat :verm· tir caktar. Beden teı·biyesı genel di- l c b' . l I ? 
t""- ı altında Ru yanın ga. Meclis bun~ft T 1'. . rel<törlfüfünün ve i"mir spor bölae - atı!)an tVan!l.anıcler.d.e ne er yazı l '"'"'4\'Uz p men • Rus adeınt • l,.U1.n sonra ranaılve.n • o .. ı:> ,..-,.-------.:';:;,-,..--....~~,_..,.,.,,,,....,.,....,......,:--!'"!!"':""-:-::--:"-~ 

2 _ aktı imr"ası, Ya ~~lkının refahım istihd~f ede.ı;ı .l)i:. yardımltu·ile KUltilrf'ar!c ve fuar on gtinlcrdc Almanya ijzerine İ1,1.giliı t:ı~·yure-
~, .A.skeri ve iktisadi kıs . bazı ıktısa!ii ve zirai ted.birler it.tiha.z sahasında tattı su yüzme havuzu ve leri tarafmdun ııtıhın ve "Bulutlar rusıdı,, 
le~et . Yada oraunun te h. . un. etmışur. atlama tesisatı yapılacaktır. 70.000 irnZMını taşıyan l><'yannaınc!erin ihffr,•a eyledi~ 

ıstth r ısı ve mem c U ··-•~ı t U . .:ıı ı· ' ., 
ln.ilnclirer taldtııun., iBtihIB.kinin ve . •a ~Ya.da Alman ICunctJcr"1.Uı liray" mal olacak olan bu tesisat cuı~ er 'e su:alit's·, muır ıa\'a ~mı.:<'n ıo.aııuay:ı 
ttoıu tıakli~'UUrun Al §l· Bulunduğu Teli?.ih fAJHi o,r 22 x 50 ebadında bir ··ı.ıne hiivı.ı.zu gelen ıbaY.ı 'i!'ahısiar tnrafmd:uı me~·dana çıkarılmıştır. 
ıı altına gi . . man kon - Bertin 27 (A.A ) yu Bu eümte4er •••e smdi r §anlardır : 
Yabtun k ~ı. ıtnell<Uf~r nak- vetleri ,; k .) - Alman kuv - 22X20 ebadmda atlama ha~·uzu ve _ Alman Wethtin truırruzt nd"n ıistifw .e~·le-

ln.~ ontroı altı aş umaııdanlığı Garç d k ı · · ' -na-. ntak na alınmak 1sten Alman kuvv . . 1 1a a 1J ~ ~yrJca gaımo :-;pyJ,i,tlW,a yerle- m.ek iilia B. Goeri~ ~·.eniden lbir teltım mutla~ sa_. 

aad, mahalli ihtlyaç!ar tekdb etntlşti;Ucrmıu bulunduğunu 11i 2000 ki iljk hi.r t.r)bijp v.e 4,iğe,r dil· ~ab.i~;eO~r ne 'y• yeıj.W;.~w·~ 
· ·~~lu 1-ıaımları ihtiva edecekw. .....,. iN&ldd 4-)ln y141, IJ<>utlu •·:uı~ yapd.ı.n l 

fodiyelerdeJl ne dİY• bahsedi~~t.edir? 
- Halk otomobillerinin taksitlerini ~mele, harh 

lmt!~adınca bu otomoblller Yerllmiyoocği i~in, llf': w
)'e öde)·ec.ektir' 

- B. Funk aksinJ bildiği halde nlcin enflasyoa 
olmıya.cakbr, diye telQ"ar etmektedir! 

- Mark nereyf' doğru gidiyor? 
- Nav.i hükOmetJ, t.eda\!Ülde olan bankııotJ~na 

te7 .. 'ı}iid C):~emekte olduğunu gömıUştür; eski luııla
ratorluli: hukunıeti gibi, N~ hükumeti de, bedihi 0 • 

tarak ennasyon bazırla.rmı.kta~hr. 

... - İ~tiına~ ~JP~ ve sefa!~~n b şkt bircıeı 
<Jti~tmnı.eyen bır pıjJjet~ fi UıtJ uetımı birlp<;:m" t.i .. ..... , • .i U·-ımUJ 1'. 

- IClU mt ttef~ k sınıf .. h.:t,jlrW ,,,.. .. 
ad l ed Fi i

. mtt! m ft!ı ~ıı .JnU· 
c. e. e 9e~ ' l! m Uettn~Jl ~ W\ha f ~a b2Jı -
dJJqııyor. ılh .• ,, 

kAdınlan 

F İJJJ~yanıp, biiyi.ik bir cesaret n fedak6rlık 
;;os~n askerleri, Londr-.umı 1.:11 §ılc l\·e zarif 

k~_ıq!armı.~ giydi~en "'4·k ntffiitol:uia, 61/wıl ~ıu
tal.a~ı~ı~ ıkı JliH'h ~~ıalanı;ı.d.ı J•eııqilcrWıi :iQ 'hıl•gı.o 
d.th~ ıyı h)ul'.11-faıa etle~kl.erdir. '7i..... ı~in f. ~.ı_n .. 
Cônuyett .. ; h . f't!'f' -t n- µ?-H <f-ffl!; 

•tm}#. ~~tına .-.,C\'li!b vererek, blr sol< ı .. on-
d~ah .~as,lınlaı· kJ~ do}ahlarım süsleyen klirklqiui, 
kurlda ellıişclerı .. ı Ye mnnto•- ~nı F" ı a; -· .. 

li1' ...., ııı,n tn (' ~y..o~'UtC S°Oll· 

d~:ınlslcrdir. Bu uretJe daJıa ~lındiden bin ltadar 
~u~t manto, maııJOn, o~mobilde !lp1Jlmyla9 J.;U,klü 
orthler \'C mantofar topla.ıµnı~ır. 

. tsu kürklerin tiOn dofn ot.arak Fjnlaw:liyava ~·
kedilen kı"'1ll iic tonluk bir 1iik tutmnstur. • 
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ZELZELE 
-------- KARSISINDA 

"i' 

do u ya IA.sı ve 
büyük felaket 

Türkçe sözlü Baş rollerde : 

ve PAT O'BRİEN -
şarkıh film SMITH BAL LEY 

ve FOKS DO YA havadisleri 
, .. _ Bugün saat 11 ve 1 de tenzil3th matineler 

AADVO 
p~~ 

G0MR0KLERDEı 

Gümrüklerdeki imtihan
larda kazanan lise 

mezunları 

Bütün İstanbul ağlıY0 

MilH ve Alemdar 
Sinemala.rında .. 

bU• 
Kovboyluktan dünyanın en 
yük jönprömiyeliğine yükseJell 

GARRY COOPER 
·dell tık defa Kovboy olarnk yenı. 

dünyanın kalbini teshir etU· 

IKOVBOY'un ~ 
Fılminde bütün lstanhulu 

ağlatm:ıktadır. 

Sonra da: 
. riıt 

Meşhur RİTZ biraderle 

Bütün diinyn.l, bu sd..-ıntılt 
günlerinde gUldUrmüş oloJJ 

UC PALAVRACILAR 
' Türkçe sözlü 

Vul salonunu her seaıısda baştanba.,a dolduran 

BÜYÜK DA s 
Lüks, aşk, musiki ve d:ınslar filmini bugün siz de görüni.iz. Dans~~: 
\'e kraliçesinin şimdiye kadar çevirdikleri bUtUn filmlerinin en ~ 
\'6 tın mUltcmmelidir. Bir sanat harikasıdır. 

Orijinal FRANSIZCA nüshası filmi 

SAR Y sinemasında 

M 
• 
1 D 

- 49 - l her §eyi yapacak iktidarda görüyor- ı mekten sonra. da bır sin amaya git • masl'af i~in_ 20 Ura gönder.mi§. Yusuf 1 - Al! ıulara gömülmüştü. 
. dum. tUc. Ve eve ancak g~ ya.nm dön - hemen bcn_ım evde olup ~lmad.ığımı Ahmed Bey tarafından gönditril • Yusuf yanımdan yavaş yavl'§ ıt 

- Evvell kU%UD1 bana Fethıye dl· - Benim için dlişündlilderine te - dUm. 90rdu. T~bıt madam Elenı menfi ce- ıniı bir &eY zannederek aldım. Bu, iri zaklaetı. Bltkin blr halde g~of' 
ıehitab etme. Ben artık Fethiye de- eekkü: ederim Sedad. Fakat ben bir Meğer bizim evde de alemler ol - vab verdı. Bunun Uı,~rtne belki ya.nm 1 tqlı bir yUzüktU. Ayın kuvvetli ışık- girdiğini gördUm. oor. 
ğillm. İsmim Şermlndir. Fethiye deni defa karar verdim. Cahil tneanlar mu3. Ahmed Bey madam Eleniye sa- I saat madama benden, bana. olanı aş- la.rı altında pınl pınl yanıyordu Par Bku sonra da hareket ederelı JI 
len zavallı kız çoktan ölüp gitti. Son- cesur olurlarmış derler. Ben de cahil atlerce yalvarmış. Ancak ben gel • ı kından bahsederek blr gece 0 ~ mağıma taktlm, tıı.ruam geldi: · ruca eve geldik. O geceyi Ahmed IJ· " 
ra emin ol ki 1mnail Bey için kat't olduğum için hiç bir tehlikeden kork· mezden yanm sa.at evvel gitmig. Ma· j ~le kalmak için tavassutunu rıca _ Ahmed Bey mi gönderdi? diyo geçirdim. Ahmed Boy bana ka~ JJ• 
bir karanın yok. Yal.nu onunla her mıyordum. İsmail Beye ne yapaca - dam Eleni yarın için kat'i söz ver •

1

etti. ıordum. kacla:- bUyUk bir ırevgi ve bsgb 
halde hesablaşacağım. Zavallı Fet • ğımı da bilmiyorum. Sadece şimdi- miş ve hissettiğime göre de kentlisin- Bütün .~0~ ~· kanJılığıma, daha _ Hayır ded' gösteriyordu ki hayret edlyordı11'1' 

. tı ~ l öd • llzım de- Uk adresini öğrenmek lstiyoru. den biraz daha para çekmiş. doğrusu pıekınlıgıme rağmen, Yusu- '. . 1• SRbahle~;n: 
hıyeye yap gı §eY emeeı . .. . . fun eceki hali beni korkuttu Ah· - Peki kimın bu yUıUk 7 _uı'I' 
~ı mi., - Pekı oyle ıse! Ben o goceyı, saat 1 do gelen ba~· 0 g . . . · A __ 1n - Şennln bırak şu kocam, b"~J 
... · s · - · u t · il i med Bey geluıce hepımızl Arnavud· - A.U.UCDl bann bıraktığı sotı ya- 1 

1 
.. i p<. Sedad elimi tuttu: edad cebınden kalem kigıd çıka- ka blr zcngın ın ş erı e geç relim. . . . dlgtr 

0 
, . e beraber yaşa! Sana istedlg P 

k tehl .k ll b. Bun _ rarak t ·ı Be · d ın· a.zdı Ertesi günü öğle vakti daha evvel _ köyilne davet etti. lkı otomobile do- • nu sana verıyorum. şeyi veririm ded1. 
_Bu ço ı e ır oey. srnaı yın a res ı y . . 'k 0 d b 1 b 11 :ı. ~ Bllm1u ı bir ıı·sı ·· .. -.. ' 

-'-·- ""- Bir de kü Uk k k' tı ·1.4· <f 1 den mutabık kaldıkları §ekildc ma _ larak gıtt1 . ra a o o çtuı., e5• ,,orum, nası ı e yuzugu 
01 

d' it' t;t· dan vaz geç. İsmail Bey Alla..u.ı.u uv ç ro ı yap .. ıne0er a· . , . . a..sab· etle arma - mdan ıkar - maz ıye ıraz e un. 
damdı Yüksek adamlara- mail Bey Nişantaşında, tramvay dam Elenı Ahmed Beye telefon ettı. lendik. lY p gı ç arak Fakat o mUthi5 ısrar ediyordu' 

Jlsı bir a r. E- b caddesinde bir apartmanda. oturu • Beni kandırdığını ve bu gece için ra- Avdetimize yakın ben hava almak Boğazın dalgalarına fırlatıvcrdim.. K k i t se vefl 
da tanıdığı çoktur. ger u . •. .. . .,. . . . . . K 1 ğım dlbind kı - ocana aç para s eı .tfJ· rasın · bU yormna ut.):..dı ldım Dı.kkatle kat zı ettıguıl soyledı. l'alnız lçkı vcsaı- ıçın bıraz dışan çıktım. Tramvay yo- u a ıu e, sa ve acı birı -'- D m -'uk ed ....,U)lv' 

ksadını sezecek olursa. sana • -v· ... ""'6~ a · • · . . . ı . nıu. o U;c.ı erse sana A.. ,.,, 

~· lıyarak çantama koydum. , re için para gondermesını ilave etti. lunu geçel'ek demır parmaklıklara - Ahi faittlm.Bu onun sesi idi. mel bir avukat tutanın. Mal
1
keJJlcJ 

yük fenalığı dokunur. · ö ·· d b. 1 dım d · · b 1 dım B Y tı~- kd pJ im .• ııJl 
Sedadın .. zl . · gülerek dinliyor- Sedadla daha bir takım llizwnsuz Bir saat sonra evın nun e ır taksi dayan , enızı seyre ae a • u ap suııv ço an 3Ulan o uş • ba!Mlrur ayrılırsın 1 Mademki JtOV. 

dwn. Seda~ :e:ı Aciz zannetmekte eeyler ko?uştuktan sonra ayrıldık. durdu. Içinden Yus~ çıka.rak knpıyı 6:'rada :usuf da arkamdan geldi.~ E- tum. Fakat bir defa olnn olmuatu. Sa.- senin kadar gUzel bir kadına ~1'~ 
b klı idi. Belki de hakikaten Aciz bir Ben Taksımde madam Eleninin oğlu- çaldı. Ben bir yere ~endım. Ah~ed imde bır §CY tutuyor ve bana dogru hlbino iade etmem icab eden kıymetli mıyor, ıu halde sana layık değil J 
m~hlôktum. Fakat o anda ke:ıdimt 1 nu buldum. Beraberycmekyedik. Ye- Bey Yusufu affetml§ ve kendısıle uzatıyordu: 1_Usük bir daha bulunmam.ak Uzeı-e mektlr. [Dcı,amı ttlr 
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(Başına.kaleden devanı) 

cek olursa, İtalyan muharririnin İn· 
giliz gazete8i sütunlarında müdafaa 
ettiği dava ıu suretle hulba edile
bilir: 

Sinyor Gayda'nm müdafaa ettiği 
filtre göre, İtalyanın hentiı halledile
memiş birtakım hayati meseleleri 
vardır. Versay muahedesile teessüs 
eden sistem bu meseleleri halletmek 
fljyle dursun, bilakis daha vahim bir 
hale sokmuştur. Artık bunların da
ha fazla tehir edilmesi kabil değildir. 

lstanbul lisesi ile Sanat Okulu ara
sındaki maçta müessif bir hidise 

oldu, hakem dayak yedi 
İtalyanın, filhakika, Versay mu~

hedenamesinden birçok şikayeti o~
duğunu biliyoruz. İtalya, Umumt 
Harb sonunda, müttefikleri tarafın
dan pek ehemmiyetsiz telikki edil
mekten izzeti nefsi yaralanmış oldu
ğu gibi, arzu ettiği kadar yağma~a 
~C\namamış olmak kanaatindedir. Bu 
yUzden eski müttefiklerini kıskan
nır.kta ve onlardan birtakım şeyler 

isttmektedir. Yalnız ltalyada böyl~ 
bir dava olduğu bilinmekle beraber 

oı!'llvaıun ~k yağmurlu ve so.ğuk ~or Ko.~er 15 inci dakikada kafa ile! izzet Muhiddinİ 
ası Taksım stadının tribilnlennde ılk golu yaptı. 

:Ck az bir seyirci toplamıştı. Dilhu- Bunun Uzerine ~ı~lan~ ~~ K b tt• k 
Ye ~ında da birkaç meraklı ser· bir akınında Bodurının guzel bır şütü 8 Y e ) 

:~tlai VardJ. Macar takımı beyaz nü bek karşıladı. 18 inci dakikada 1 
ot, düz n:ıavi eşofman forma ile Pera akıncıları Macar kalesine dol • 

~~~·~Un antrenörlerinin de işaret dülar. Bodu.ri.nin gU~t bir kaf~ vu • 
p fi ribı çıkardıklan top yeni idi. rarak kalecıyı kontrpıyeye d~ek 
a.ı era kadrosuna Boduriyi de istemesine Szabo gayet güzel bır de
~rak sahada dizildi. Oyuna Pera tant ile mukabele ederek topu Bud-

11~dı. leye geçirdi. Onun da vurduğu kafa-
e· kınci dakikada Pera sağaçığı Filip yı güzel bir plonjonla tutarak klas 1

"
0
Yu" atlatarak <;ok güzel bir akı~ göstermiş oldu. Biraz sonra MUllerin 

~apı., Fakat çektiı?i şilt avut oldu. uzaktan ~ok güzel bir şlitüne şahid 
t.iunun "7.ertne Per: Ustüstc fakat ne- olduk. Fakat Pera kalecisi topu korcesız akı 
bir k nlar yaptı. Bu arada soldan nere çıkardı. 
&it orner kazandı fakat bu da boşa 30 uncu dakikada sağaçık Vido~ 

ti. verdiği pası sağiç kaleye havale etti. 
i i At acarlar hakimiyeti tesis etmek Kalecinin karşıladığı topu soliç mev
; n a~ıe etrnenıekle beraber zorluk kilnde yer tutmuş olan santrafor Kol 
a~ı ÇeJtınedUer. Bambino Boduri ile iyi mer yakaladı ve güzel bir gütle sol 
ra a~rnakla beraber Negesi ve Kis ta- Ust köşeden kaleye sok:u. _ 
likfından iyi nıarke ediliyorlardı. Git- Devrenin sonlarına dogru solaçıgın 
J>e çe artan Macar tazyiki neticesi top seri bir akm yaparak ortaladığı topa f 
d ra kaleaü önUnde oynanırken sol . çok güzel yer tutmuş olan sağaç~ ı 
yarı hfr korner atı§lnda kaleciyi ra· Vidor öyle gtı.ıel bir kafa vurdu kı 

et rUze1 rnarke etmiş olan santr • [Sonu 7 inci 1Jahife<k] 

Nlektebliler Maçı 

1 bu taıeblerin şUmulU, vUsati, mahi
yeti açık surette malUın olmadığı için 
ne dereceye kadar haklı olduklarına 
dair bitaraf ane bir fikir edinmeğe 
imkin yoktur. İtalyanlar ise şimdi
ye kadar daima umumiyet dairesin
de kalmışlar ve maksadlarını sarih 
söylemekten çekinmişlerdir. Bunun 
sebebi ne olabilir? İstedikleri şeyle
rin gayrimakfil olduğuna kendileri de 
lrnnidirler de cihan efklrıumumiye
Eince mUzaharet görmiyeceklerinden 
çdrindiklerı için mi böyle yapıyorlar? 

Sinyor Gayda İngiliz gazetesinde 
btı meseleyi tekrar deştiği halde yine 
izahata girişmemiştir. Çünkü acil bir 
surette halline lUzum gösterdiği me· 
seleleri gftya şöyle izah ve hulasa 
ediyor: 

"İtalyan ahalisinin inkişafı için 
Merhum izzet Muhiddin Apak mUmbit saha. İtalyanlar İtal-

yan toprağı üzerinde çalışmaktan 
Kıymetli gazeteci arkadaşlanmız- ve istibsalde bulunmaktan başka bir 

daıı ve değerli hakemlerimizden İzzet şey istemiyorlar. Bir de, İtalyan mil
Muhiddin Apak lekeli humma hasta- Jetine hayat hürriyeti ve hareket hür
lığından kurtulamıyarak 16 giln yat· riyeti veriJmelidir. İtalyan milleti her 
tıktan sonra dün saat 15.30 da rah· türlü ecnebi kontrol sisteminin ilga 
meti rahmana kavuşmuştur. edilmesini istiyor.,, 

Memlekett:e bilhassa spo.r sahasın- Bu sözlerin ne kadar mübhem ol-
da değerli hızmetleri geçmış olan ar- d ~ görülüyor. İtalyanlar umumiyet 

•--- M h'ddi ·r ·ca ugu kad~~.z ~t u 1 n v~ e ı • daire.sinde kalarak her millet için ta-
bı gıttJgı bır yerden hastalıgı almış, bii görülebilecek hakları istiyor gibi 
ve bir vazife kurbanı olarak hayata c. lVranıvorlar ve bittabi bunları oku· 
gözlerini yumm~§t~r. . . . yanlard~ iyi bir tesir yapacaklarını 

Galatasaray lisesmde tahsılını yap- düşlınüyorlar. Filhakika "İtalyan top
tıktan so~ra serbest haya:ta çalış- rağı iizerindc çalışmak \'C istih~aı 
mayı te~ı~ eden ~zzet. ~~kıt, Ha~r yapmak istiyen,. İtalyan milletine kim 
gazetelerının sp~r ışlerını ıdare etmış hak vermez? Fakat sorulmak icub et
kendislni, muhitme ve arkadaşlarına · k' kim ltal"an milletine keıı· 

. . b' k d t mez mı ı " sevdi~iş ç~k ~Uzıde ır ar a a~ ı. di topraklarında isterliğiıı gibi çalış. 
Kederdıde aıle~ıne.' ı:ıaber g~::tesıne ek, biç demiyor? Kim ltalyan milleti
ve mensub~.Y~~ıle ıftıh.ar et~gı. <_:;ala- nin hayat hürriyetini. harPket hüni
tasaray klubune tazıyetlenmızı be- vetini inkar ediyor? Kim 1taly:ın mil-

yan ederiz. İeti ecnebi bir kontrol sistemine tabi : ... 
· • LlJ . ğmdaa kalsın diyor? 

. İstanbul Fudbol Ajanh : • B akü! davalnr altında ne kadar 
Hakemlerimizden ballık ve vefakar u m . . _ ıfa:rctaıı-.a HSHI - 'l'laaret takımlarl oyundan evvel karde . . İzzet Muhiddin Apak'm e- gayrimakül talebler gızl.ı .. oldu~u~~ 

Daru · . ~ . . . . .. . anlamak için şurasını dU.c;unmehdır · 
'l' it ••afaka 1 - 1,ık 1 1 Cemal, Galib, Turan, Nihad, bedıyete ıntıkal ettığinı bilyuk bır te- İtalyanların üzerinde çalışmak iste· ·";ılc \,ııfrnde Yapılan Dartieşafaka ve Şükrii. essürle haber aldık. . dikleri topraklar bugünkil İtalya top-:ıtı.dıı. ıseleri arasındaki turnuva ma- Işık - Sinan, NKJni, Adaan, Fehim, Hayatta ~ize saadet ve şetaretın rağı değildir. Ba§ka milletlere aid 

'Yrıaın hor iki taraf da canlı bir oyun Şoref, lllobniod Ali, ıı....., Ad " çok. kı.ymetlı anlarını yaşatan ~u kar: topraklar kendiloıine \'eı ilsin, orası 
"'•ııı;ı."' . f~~a.t kuweı ltlbarlle ta- nan, Nlum, Tabir. deşımı .. son ve mecburi vıwfemız'. ltalyan toprağı olsun, onun ü<eıinde 
ltı~kt b bırıbırıne denk olan bu iki Hnkem: Ahmed Adem. yapmap sporu sev~n ve yapan ar keyif sürelim demek istıyorlar. Bu 
llli~u: o takınu blriblrterini yeneme- Erkek muallim 4 - lstıklll 1 kadaşlan ~·vat -::~.. t • .. Ü topraklar hangileridir? Kimden ah· 
oırn~ Yllnda pek de tehlikeli anlar Şeref stadında ilk mektebliler ma- Cenazesı 29111 pak zar esı gun nıp da ltalvaya verilecek:· ı~te bura· 
i . ış, kuvvetler U . ld .... . 1 . ı~ı llsel . saat 10 da kaldırılaca tır. b'I d .•. 

1 
.. 

1 
h·orlar' ~ın to . m savı o u6.. çını erkek muallim ile stık ıu erı sını ka ı egı soy enı ~ · ll•ı:ınıı:tı~aba zıyade ortalarda oy - oynadılar. Birinci devre gayet aıkı ol- Jtalyan milletinin hayat hürriyeti, 

r,.ıa Yağ; :;abanın ?'~~r ve havanın du. Erkek muallim mektebinin tıkar: Bugünkü lik maçları hareket hürriyeti de, me'.•cud mevzuat 
r,trnenı~§ 0lınası ıyı bır futboel sey dığı iki gole mukabil lstikli.I lisesı B il kU üh' 

1 
KadıköyUn dairesinde, her millettekı hayat ve ha-

~l>ey Yoıı. ı mlni olmu§Wr. Neticede ancak bir golle mukabele edebildi. 1- ;g n b ~ 1;1 mef;: arasında reket hüniyeti değildir. Bu, başka 
~ra~41 ~an iki takım da birer golle kinci devrede İstiklal lisesinin yorul· de :~r a ~~~ • e Silleymaniye: milletlerin toprakJarıııa hücum etmek 

'f'.\fUM almışlardır. duğu, buna mukabil muallim mekte· ~al<ı:t e .1 Top~apı ve Şeref sta· hürriyetidir. İtalyan yazılarını ve nu-
~9'1.1 L.\R: • bhıın açıldığı görUIUyordu. Nitekim da da asa~ai: 1 :Uıspor ile Beykoa tuklarını okuyanlara uıaktan bu ka· Vah:!-~ 8alibaddht. Murad. Muallim Mektebinin .iki~ci ~evrede k~:pleri 8 a~ yapılacak o- naat hasıl oluyor. Eğer ltt.JyanlaJ'da 

• d, Nari, Baau, 1 Sonu 7 ltlCt stlhı/IHM] yunlardır. Bunların en mühimmi şUp- böyle bir tecavi\z emeli yoksa onu ta~-
• • • M • hesiz Fenerbahçe ile Vefanm yapa • hih etmeleri icab eder. ÇUnkU ver-

- Bu işin sonu neye varacak?... cağı maçtır. Her fkl takım da baz.an dikleri intiba haklarında çok şllphe 
- çok güzel bazan da beklenmedik 18 • uyandıracak mahiyettedir. 

y l>\iq Yiıuı mektebll ve talebe dl- ki ceza!an llmorsamıyacak kadar, kilde beceriksiı olduklanndan oyu- ttalya sarih bir ,·aıiyet abnadık· 
t~.._&eeJ11en buı keadbaJ bilmnler. <llslpllnsli'. \'e küstahtırlar. nun gtlzel olup olınıyacağı şimdiden ça, oe istediğini, kat'f ve pazarlık pa-
~boı lisesi Sanat okulu ma- Bnıılar &P,Orcu clejOdir. Karak- kestirilemmı. Maa.mafih Fenerbah • yındao uade bir surette, asgari şe-
tlllda C\'\'ell hakeme ktlftir et- terli insan değildir. Er meyda- çenln epey aıkmtı çekse de Vefayı kilde, ortaya koymadıkça hiçbir ame· ~itler \'e sonra da ona dövmep mncJa ~IH§oıanın asil ır.evklni a- mağlub edeceği tnhmin edilmektedir. li netice elde edem~; clhaP efkArıu-alknııtla.r... lo.nwmı&lnl'dır. Bunlar hl~ bir şey- Beşiktaşın Sllleymanlyeye karş1 mumiyeslni kazanamaz. Ancak gizil 
<~u !'ene do buna benzer nıU- dlr. \'e görUJUyor ki bir eey de galibiyet elde etmesi büyük bir me- diplomasi manenalarile i§ görmek ::;nr bl.r hfldise olmuş ve hepi- olacaklan yoktur. sele olmamakla beraber Silleymaniye zaruretinde kalır. 

1 7.ln )'ure.ı:ı 111Zlam11ı.tı. Artık .. __ mUmkUn olduğu kadar az gol yiyerek HUMwiu Cr.Wd YALÇIN 
" -v -- Maarif \'ekalctinin nazan dik· ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~·!'!!!!!~~~~~~ ~Yoruz ki, bu mektebe elden fa- katlni celbederlz. Temiz Ttlrlı maçı bitirebiltr. Ancak Silleyınaniye- ~ , . Uz 1 bir 

.at rubtarın"-•·• tuıumıı.....- bil- run kendisinden daha atletik olan ra- resandır. Galatasara.> a karşı g e . 
\i ...-.. IMoQ gen~liği arasmıı sokulan bu tu- k 1 Beykoz ile aynı ~ eUui atamayan deM>nere spor 1 h kibine karşı yerden oynıyarak bir oyun çı armış o an orun 
tn 1 .. ~ um acı ruhlu klilhanbeylerinl ed j1k ı '-tanbulsp 

u •lerlslertnı lbtar t •blh "bl müdafaa sistemi kullanması prttır. derec e ener 0 an JJ:1 ~. ~lar u~lab -~emıy' ore.' .. L~-- ay~laoıak için bundan daha mü- Galata.sarayın da Topkapıyı kolay- galibiyet için çok çalışacakları mu • 
"'I uu.uuu- nas:ıb bir flJ'88.t zuhur edemez. İn· ı ti lmak hassası ~~. ~n seneden lb-t aJamıva ..... ı. ca mağlfib edeceği muhakkaktır. hakkaktır. An ne ce a .. . ",,._ • .., ,,__ sanlığcnı idrak etnıJyen adamla.rm b' d ha muessır o-

...... r, da.ha d~ru1111 ~ sene. Şeref stadında oynanacak Beykoz olan Beykozun ırnz .a ~~~~~~~~~~~~~~~~~:~:l~n:~:~~e!~:··~·~~~~~~~ ve htanbulspor ma~ ~dukca Pn~ • ~cağızanneilllmek~~~ 

8ülfe ı • 

ikinci defa kürsiye çıktığım 
zaman karşımda 130 kişi vardı 

-111-
Şüphe yok ki iş tehlikeli idi. 

1920 de, Almanyanın birçok yer
lerinde, büyük halk kütlelerine hi· 
tabe cesaret edecek bir içtima ak
detmek ve balkı buraya davet ey
lemek lmkinsız bir şeydi. Böyle 
bir içtimaa iştirak edecek olan da
ğıblır, dövülür, yüzU gözü kan 
içinde kovulurdu. 

Onun için, böyle bir macerayı 
göze almağa meyledecek pek az a
dam vardı. Burjuva denilen içti
maların çoğunda hazır bulunanlar, 
bir düzine kadar komünist görü
nür görünmez, bir köpek önünde
ki tavşanlar gibi, dağılmayı ve kaç· 
mayı adet edinmişlerdi. 

Fakat kızıllar derin surette saf
derun vasıflarını ve binaenaleyh 
zararsızlıklarını bizzat alakadar· 
Jardan çok daha iyi takdir ettik· 
leri geveze burjuvaların kJüplerine 
hemen hiç ehemmiyet vermiyorlar· 
sa da kendilerine tehlikeU görünebi 
lecek bir hareketi her vasıtaya mü
racaatla bertaraf etmeğe azmet
miş bulunuyorlardı. Her zaman en 
ciddi surette tesir yapmış bir şey 
varsa o da tedhiş ve cebrU şiddet-
tir. 

O marksçı yalancılar açık gaye
si o zamana kadar milnhaşıran Ya
hudi partilerinin ve beynelmilel 
marksçı mruiyecilerin hizmetinde 
bulunan halk kütlesini ele geçir
mekten ibaret bir harekete son de· 
recede kin besliyeceklerdi. 

Zaten "Alman amele partisi,, un 
vanı onları pek ziyade tahrik edi· 
yordu. 

Bunıı bnkılnrak, ilk harekette, 
henüz 1.afrrlerinin sarho~Juğunu 
geçirmiş olan Marksçı elebaşılarla 
bir patırtı çıkacağınıt kolayca hük
medilebilirdi. 

O zamanki hareketin küçük 
mahfelinde böyle bir kavgadan kor 
kuluyordu. .MağlOb olmak korku
silc, böyle bir tehlikeye mümkün 
olduğu kadaı· atılmamak isteni
yordu. tık bliyUk içtımaımızm hiçe 
ınlinkalıb oldıığu ve hıırckctin bel· 
ki de ebediyen nıahvedildiğ·i nıu

han clclcrdc görüliiyordu. l\a\•
gadan ltaçııınınmaJ{, bilrıkis onu a
ramak \'e ccbrü §İddetc karşı hi
mayeyi ye.güne temin eden techf· 
zatı hazırlamak yolundaki meza
him ile IJen nazik bir vaziyette 
k:.ılmmtJm. Ccbrü şiddet ile etrafa 
dchsct sac;mnk usulü fikir ile de
ö-il ~uknlıil tedhiş h:ırcketi ile 
bcrbad edilir. Bu bıılumdan, bizim 
ilk içtimaınımn muvaffakiyeti 
benım hissiyatımı tC'yld ediyordu: 
Dundan ce.:ıaret alarak olduk~a 
milhhn lkinl'İ bir iclima tertib o
lundu. ı 

Bu içtima 1919 senesi teeriniev
\'elinde Eberelratlkcller'de alete -
dildi. :Menu: Brest - Lltowsk ile 
Vt"r8ay. Dört hatib söz aldılar. Ben 
bir saat kadaı· söyledim. Muvaffa
kl~·etim birinci defadakindeıı daha 
bilyiik oldu. DinleyicHeriıı sayısı 

J30 dan fazlayı buhnufilU. Celseyi 
karıştırmak yolundaki bir teşeb

btıs arkad~larım tarafından bir 
an içinde boğuldu. 

Karga~alık çıkarmak lstJyenJer 
kaçtılar ,.e kafalarında yumnık· 

hırla merdivenden indiler. 
On be~ gün aonrs, ayni aalonda 

ı 70 den faıla dinleyicl huzurunda 
yeni bir içtima vuku buldu. Salon 
dolu idi. Ben yine söz aldım. Mu
\'tlffa klyetim ;ine daha bUyU1i 
oldu. 

Ben başka bir salon arıyordum. 
Nihayet, ~ebrin öbtir ucunda Da· 
clınu soka~dn "Relch alle
mand,, a, bir salon bulduk. Bu ye
ni binadaki ilk toplantı evvelkin
den daha az kalabalık oldu. Ancak 
HO kişi kndar \'ardı. 

Komisyonda Umid tekrar azal. 
mnğa başladı. Bedbinler hazır bu
lunanla.rııı sayısındnki bu azalma
nın bizim "ntimayişlerimiz., in pek 
sık te rnr etmesi netice5i olduğu
nu zn:mettller. Bu işi bol bol mil· 
ııaknşa ettık. Bı.;n 700 bm nüfuslu 

bir şehrin on beş gilnde bir içti· 
maa değil haf tada on içtimaa im
kan temin edebileceğini iddia edi
yordum. Muvaffaklyetsizliklerden 
do!ayı yeiae düşmemek lazımdı. 1-
yi yol tutmuştuk; ergeç inadımız 
ve sebatımız bize zaferi temin ede
cekti. Zaten, bütün o 1919 • 1920 
kış devresi yeni hareketin ve cebrü 
şlddetln muzaffer olacağına daima 
daha fazla itimad telkin etmek 
için girişilıni~ tek bir kavgadan 
ibaret oJdu. Bu itimadın, iman gibi, 
dağlan devinneğe kabiliyetli bir 
taassub haJf ne mUnkalib olması 

için çalışıyorduk. 
Ayni salonda vukua gelen ikin 

el toplantı bana yine hak verdirdi 
Ziyaret<;ilerin sayısı 200 ü geçtL 
Göze görünen muvaffakiyet el& 
malt muvaffakiyet kad:ır parlak 
oldu. 

Derhal, yeni bir içtima hazırla
mayı va1.ife bildim. On beş gUn 
geçmeden bu içtima da vukua gel· 
di. DinleyicilC'r kalabalığı 270 ki· 
şlyj geçti. 

On beş gün sonra, taraftarJan
mızı ve yeni h:ırcketin dostlanm 
vcdincl defa olarak içtimna davet 
~iyorduk: Ayni bina şimdi zorhık· 
la kafi gelebiliyordu. 400 den faz. 
Ja dinleyiciyi kabul etmek nJl'v
kiinde bulunuyorduk. 

İşte bu sırRdndır ki yeni h:ıro 
kete dahili teşkilatı e.ıınsiyesini 
vermcğe tcşebbUs ettik. Kti!:ük 
mahfellmiz bu mevzu üzerinde 
ekseriya pek şiddetli münalrnrsalar 
işitti. 

Muhtelif tnraflardan - da.ha o 
zaman başhyarnk daima devam et
mek üzere - hareketimize bır 

"parti,, denilme!'li tcnkid ediliyor· 
du. Ben bu sli:dcri, daima., söyJi. 
yenlerin kabiliyeoo.liği ''e daı 
dü~üncefori hnkkmda bir delil 111· 

ye telakki ettim. Bunl~ıı· <'sasi şe
kliden ayırmasını bilmiyen, bir Jın
rekctc gayet 1"$i~kfn ve azanıf sıı
rcttc tantanalı bir isim talrnrnk 
kıymet vermcğc çn.Jışan ndnml:ır
dı n ht'p böyle ndnmlmdır. Ecda
dımızın lisru1iynta aid h~inc:.:;i 
mantlc<'~süf bu tnnt:malı isimlere 
gayP.t mtiı.nld gC'lir. 

O zamanlnr, fikirlerini hcniia 
gnlcbe l'ttirmenıi~ ve bu suretle 
gayesine <'rişm miş olan her hare
ketin hatta başka bir ad t.'1kmak· 
ta israr etse bile daima bir parti 
olduğunu herkt>se mılatmak zordu. 

Herhangi bir adam fiile konnıa
mnı çağda5ları için fnydah bül· 
duğu ctlrclkaranc lJir fikr.i amell 
surette tahakkuk ettJrrnck isterlW', 
her şeyden cwt'l, k~nuisinin tll· 
s& v\ıırla rına mllı:ıhet et etmt>k için 
kranta. gcçe<'ck tnraftıırlar ara
nınsı lfızımdır. Onun bu tasavvur
ları hUkOmet mevkiindcki partiyi 
mahvetmeğe ve kU\"\'Ctlcrin arka
Janıp parçalanmasına nihayet ~ek· 
m~e inhisar ederse, bu tcllkkiyt 
iltihak edecek ve ayni niyetleri iz 
har eyllyccek insanların killfe;i 
gayeye erlşilmediği müddct~e, ay· 
ni partiden bulunactı.ktır. Kelime 
ler ilzerinde milnaka~ çıkarmd 
ve yta ekşitmek zevkiledir ki - a
meıt muvaffakiyetleri akıl vt'I hik
metleri ile makusen mütenaaib bu
lun8Jl • bu prokeli nauriyecilcr· 
den bazılarını btr dengini değiıt
Urmek aı-zusunu bealemeğe acvke
debllir. Bunu yapark~n de biltün 
gen9 hareketlerin malik oldukları 
parti vasfını tadll ettikleri hül
yasına dll§erler. 

Billlds. 

Halka aa.rar edebilecek bir şey 
varsa, eski halis Cennen ifadeJ.-. 
rile vukua gelmlg bu değiştirmelt>.r 
\'e altüst etrnelerdlr. ÇUnkU bun
lar yeni zamanlara uymazlar ve 
sarih Jıiçbir ~ey temsil etmezler. 
Yalnız bir hareketin ehemmiyeti 
hakkında taşıdığı isme b:.ıkar3k 
hUkUm V<'rmcğe insanı sevke<ler
Jer. 

Bu hakiki bir rezalettir. Fakat 
zrun::mmur.cln namüt~nabi rrur~tte 
bu rc-zalete clU~Ulebillr. 

(Dctxmu var l 
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RUS TAARRUZU DURDU 

Helslnkiye 200 gönüllü 
ecnebi tayyareci geldi 

Ruslar bu muharebede 5000 asker 

.......,. 1 f 

Hungarya, Perayı 
4-0 mağlUp etti Faikin yüziJ yanınca nişanlıaı 

onn sırtını çevirivermifti 
1000 L [Bat tarafı 6 incl sayfamızda] \gayet rahat bir oyun çıkaran Macar 

k - Ah anneciğim diye bir feryad... - Uç ttirlü efendim. Ve m e VC Uf f Q n R f 0 fi Pera kalecisi topu seyretmeyi kendisi takımında iki iç çok güzel akınlar tan-
Oi.~a •• Gözler yine havada.. - Nasıl aöyJe. b [ için da.ha faydalı buldu. zlm ediyorlardı. Bu arada sağiç Çeh 
Şükıiı çavuŞUn sesi: 1 -Tahrib bombası atarak mües- yaTISlnl kay etmiş er 1kiDcl Devn: güzel bir kafa vurdu ise de top dı§arı t li~zır olun atlıyorum... sesevebinaJan tahrib, içinde veya Hungaria guyet rahat ve kombine ya çıktı. Bundan sonra sağa.çığın sol 
~:-e hır ayağı pencereden çıktı.. civanndakileri öldürür. Stokholm, 27 (A.A.) _ LadogaJbile milletler arasında doğan lhtillf· bir oyun tutturdu. Birinci dovrede vole bir eilttinti kaleci tuttu. 
B..ır çatırdı_ ve aanay. 2 - Yangın bombaları ile yangın gölll cebheslnden "Stokholm Tid - lann sulh yolu ile halledilebileceği pek muvaffak olamamış olan sağiç Hungarianın tazyiki altında epey 

t<!kr avaya doğru yUkselen bir alev çıkanr. ningen,, gazetesine bildiriliyor: kanaatini muhafaza ettiğini söyle - Çeh Vidor ile bu devrede çok iyi an- yorulan Pera müdafaası mağlübiye-
Ça~ ar biiyük bir çatırdı ve Şükrü 3 - Zehirli gaz bombalan ile halkı Beş gündenberi cereyan eden pek miştir. Fakat Norveç kadınlarının laştı. Soliç Müllerin tanzim eWği a- ti kabul etmiş vaziyette oynarken 

;1ş k atlamada.n çatı çöktü.. zehirler. şiddetli muharebeler esnasında iki mevcud hakikatlere istinad ederek fe- kınlar Pera kalesi için mütemadiyen sağaçık mütemadiyen ştit yağdırıyor· 
dur~ e8 boruım... Bir iki saniye - Sensöyle Ali, tahrib bombaları Sovyet fırkası bir kaç mühim nokta- laketleri asgari hadde indirmek için tehH.~~ oluyor ve Viclor mail olarak du. Böylece Hungarianın mütemadi 
ı~· ş:n.rU nasıl şeylerdir? da Fin mukavemetini kırmağa te- mUmkiln olan bUtün tedbirleri alma· ç~~tıgı kuvvetli şiltlerle Pera kale· hakimiyeti altında oyun 4 • O Macar. 
~ wı. çavuşun ölümU.. - Bunlar 25 - 2000 kilo kadar a • şebbüs etmektedir. Bu taarruzun a - lan lazımdır. Harb zuhur ettiği tak· sını sık sık bombardıman ediyordu. lar lehine bitti. 

ea b~·~akit Şükrü çavuşun bahsi ol- ğırlığmda bombalardır. Bir kısmı ~a- 1 kamete uğraması Sovyct kıtalannı b!rde kadınlar Norveç istiklalinin ~ü , 15 inci ~~.kik~da ~~~~l~n bir .a~.m c:'na TAKil\!I,AR: 
:rıyo:. n arkadaşların gözleri yaşa- vada patlar, bir kısmı da yere deger pek tehlikeli bir vaziyete düşüreceği defasına yardım etmeiidirler, deıru§· smcla 1-ı üllerın duşurUlmesı uzerıne . . . 

değmez patlar. Bir kısmı da yere değ için Sovyetlerin hücumları bilhassa tir. çekilen frikikte solaçığın gü7..el bir Ilungnr~ı:ı-:- Vıdo~, Şcbe5: Turo~, Nc-
Bahacddin: dikten muayyen bir saat sonra pat - ! şiddetli olmuştur. Bu muharebeler lswç Hariciye Nazırının l\fütalrası pasile ve vole bir şiltle sağiç Çeh dör- gesı, Bıro, Kıs, Sza,,o, 'I'ifüoş, 

Ya.::, O, ~~or, öldü, kurtuldu. lsmi lar. ! esnasında Sovyetlerin beş bin kişi Londra, 27 (A.A.) - Daily Tele· düncü defa Pera kalesine soktu. lki Mülll'r, Kalmar, Çclr. 
<1ı ~han olüler arasında sağ kalsay- - Sen söyle Zühtil. Bunların te- kaybet.tikleri tahmin olunmaktadır. graph gazetesinin Stokholm muha - dakika sonra santrafor Kolmar gUzcl Pcra - lio~a, Hı·isto, Civele -

l) a nu iYi olacaktı?. sirleri nasıldır? Sovyetler cesaretle çarpışmaktadır - !biri ile yaptığı bir mülakat esnasın- b~r .~ape yaptı. lı,akat plasesi avuta k!, Çiçoviç, füyen, Çads, Bom-
<lYanamıyor.. - Çok deh§ettir beyim, bunlar i- Jar. Fakat kafi miktarda cebhanele- da hariciye nazın GenUıer, Finlan • gıtti. bıno, Boduri, Budlt>y, Culafi, lı1-

- ~e i in? ö .. .. sabet ettikleri müesseseleri tnhrib e- ri yoktur. Ladoga taarruzunun sc • diya davasının ayni zamanda İsveç Çamur ve su birikintilerine rağmen lip •• 
ın k ç ... ldu .. yaşamak ol - d l l . d . • kil · I ld w b tm· . ~.,_,..,,..,,...~rvv"-/'V"""'~~""'~"""''-"A~ e ten evla de w.

1 
. ., .. er .. e~: çın e Yeya cıvarına~ en bebleri Sovyet kıt.alarmın Kareli ceb davası o .ugu~1~ e~a.~ e ıştir. , • 

- Ev"t gı .. mı. . oldurur veya yaralarlar, 100 kılo a - l ııcsinde uğradıklan müşkülattır. İsveç milletının hıssıyatından bah Avrupa haberleri 1Mcktep1ıler m çı 
~ değiı c s;zıcc oyle, fakat bizce hiç ğırhğında bir bomba 6 katlı bir bina· ! Kitela mıntakasında Sovyetler ev- eeden nazır, lsvaçin müttefikan Fin- A 1 t k l ... 

da li"aik .... "'i_a sakat kalsaydı, yahud yı delip yıkabilir. vela bazı istinad noktalarına. kadar landiyanın kurtulması için ne lazımsa rS ~na a imi (Ba\tarafı 5 incide) 
}{·· gıbı olsaydı. - Sen söyle bakalım Şaban. Yan· ! ilerlemişlerdir. Bu noktaların işgali yapılması kanaatinde olduğunu kay- Arsenal kliibUnUn kırk üç profes- yaptığı iki golüne lstikliıl lisesi buse-

önü~~ede .~essiz, sessiz bir dizinin gın bombalan nasıl şeydir? · FinlandiyalıJar için tehlikeli olabilir- detmiş ve demiştir ki: yonel futbolcüsi.indcn yirmi ikisi ha- fer hiç mukabele edemedi. Böylece 
ran U: murakabeye dalmış gibi du- - Efendim bunlar 5 - 10 kilo ara· : di. Finler bu vaziyet kar~sında mu- "- Finlandiyanın davası bizim da- len asker, üçü polb1.ir. Dört tanesi erkek muallim mektebi 4 - 1 maçı ka
tile ör~>ı .. boylu, korkunç yanık izle- sında k~çük bombalardır. Bunlar an- ı kabil taarruza geçmişlerdir. Bu mın- vaınızdır. Bu hakikati saklamağa ve- !daha a~cre ~~rıldığı için .meşhu~ zandı. 
:riyor. ~u çe~:eli birini bana göstc- ca.k hafı~ çatı:arı deler. İçinde ter - takada pek arızalı olan araziyi tanı·· ya izaha te§ebbüs etmek beyhudedir. futbol ııırketinın kadrosu bır haylı 1 Haydarpaşa 5 _ Ticaret O 

_Bur;:: ıl~ve ~iy~r: ~ık de~!len bır madde vardır. Yere i maları 1<1nle~n bu ta.arruzcı:ı ~uvaf- Çünkü ~sveçi1: istikbali .. geni§ ~ik • zayıflamıııtır. Haydarpaşa lisesi ile Ticaret lisesi 
Jı Çavu§ ık, ı~~yenın en yakışık- j dilşer duşmez yanmağa ba§lar ve lfak olmaları ımkanını vermıştır. lyasta Fınlandıyanın talııne baglı ol· Tommy Farr - Jack Doyle ikinci maçı oynadılar. Birinci devre-
kınrnaz u .. en gozunu budakdan sa •

1

2000 - 3000 derece ~ıcaklık husule Fakat bu mıntakadaki Sovyet yük duğu herkesçe malQmdur.11 maçı de Ticaret lisesi kuvvetli rakibine val 
Bir y:VU§u idi.:. getirere~ tesadüf etti~i, dokunduğu 1 ~.k kum~nd~ heyeti .. ~aşıl~ı~ına 1 FİNLERİN GANA.iMi Tommy Farr ile Jack Doy le ara - ruz bir gol yiyecek kadar daya~dı. 

lnr, kızıarden geçti mi bütün kadın- 1 her şcyı _hemen ateş~ıye~~k .~~.ka:. ,gore hezımel1!1 tekerrurune .m~ı ol· I Kopenhag, 27 (A.A.) - Helsinki- sında yapılacağı bildirilen boks maçı Fakat ikinci devrede Haydarpaşarun 
?'adan e ona hay:an hayran bak - . ~ Pckı bunları ne ıle sondurursu • ma~~ katiy?t·~ karar ve~ıştır. Bu den gelen bir telgrafa göre, Fin 1..-ı • suya düşmüş gibidir. 4 gol daha çıkarmasına bütün gayre-
ÖUirij g ÇetnezJ.erdi. Yakı§lkhğından nilz ·· te<;rubedcn ıstıfade etmek ıstemek - 1 taıarı Ladoga bölgesindeki muhnre- Buna da sebcb 435.000 frank ala· tlne rağm.en Ticaret lisesi mani ola -
dı.. ona. Yusuf lakabını takmışlar- - P~vanla... .. .. .. .. ? tedir. Bu taarru~lar esnasında Sov- beler esna~ında 100 kadar Sovyet cağı söylenen Tommy Farrın hiç bir m~dı. 

Ti k" -Söyle ne ile sondunıruz · yet kıtaları Mantı bataryalarının ev- tankı ele geçirmişlerdir. §Cyclen haberi olmadıı'Yını ve böyle ·ı t b 1 ı· · _ 2 
a lkat k l 1 tah . tmed"kl . k d ·a es· s an u ısesı 

teld· en endisi Yusuf gibi gü - - ..... vece mm e 1 erı a arşı • FİN TEllLtöt bir paranın kendisine teklif edilme - • S Ok 1 O 
v 1

•• arkasında . . - Bilmiyorsun galiba sen söyle ,detli bir mukavetile karşılaşmışlar •
1 

. . 2 . divini sö leınesidir Bölge anat U U • 
atdı. bınlerce Zelıhası Receb. d S t l .. d 1 1 · ·ıd·· .. .. Helsmkı, 7 (A.A.) - 27 kanunu- , g Y . İstanbul lisesi ile Sanat okulu nra-n ır. ovye ıucum a gn arı o urucu . ta ·hr . ıe· rv M h b' k I . "'ld" 

u F'aik niha . . - Efendim toprak veya kumla bir ateşin karşısında şiddetle biribiri- sanı.. ~: ı res~ı 0 ıg: . i ı&Ş ur ır a ecı 0 u sındaki maç bitmesine pek az kala 
latn tıik;.ı. yet sevdı, nı§Rnlandı, ·· r ·· ·· · t k'b t i t· s u F . 1 Gunduz Karelı berzahında nısbeten Eski İngiliz kalecisi Haward Spen· hakem tarafından tatil edilmiştir Bi 
t'ltı <..ı.ıtan bir .. . son< ururuz. nı a ı e m ş ır. ovye er m mev- k. . t" D . . , w • • 

. Oldu T . gun evvel bır yan- Af . 1 d kl ' l . . .. Und """' .. 'T b k sa ın geçmış ır. evnyeıer arasın - cer 64 yaşında oldugu halde vefat et- dayettcnberi sert bir ovun oynıvan 
tı v ... abıi Faikte • ·t - crın, ana ınız ya çocu ar l zı erının on e ""'9 yuz o u ıra - daki müsademede Finler bir miktar . . Ü def 1 .. k . . • • . . 

e 0 Y~ngınd b.. 'an~na gı • bunlar su ile sönmez. Bilalds daha mışlardır. Diğer cihel~ıı ::;öylendiği - . 1 1 rdı miştir. ç a ngıJt.ere ~pn.sını Sanat okulu bırıncı devrede bır gol 
- Anı an oyle döndil. . . .. .. ne göre lfalevitz ve Kowito batarya- ı esır a mış a r. kazanmış Ye 4 defa lngıltere lıg §am· yemi~ ikinci devrede de yediği bir 

~ . - Antt:nadım. ç?k yanar. ~.nun ıçın.bunların ustune 1 l:m da Sovyctlcre zayiat verdirmi§ - ı Ladoga gölünün doğu şimalinde piyonu olmuş olan Aston Villa takı· gol üzerine sertlik bariz bir şekil al-
gı lturta:ıya.~k ne var ... Bir bebe· :zınhar su clo~~eme~ı. T~p:~k ve:a tir. ~uslar ~üs~ü~tülmüş bir kaç müfrezc l mının kaptanh.ğını etmiş bu kıymetli mış ve bazı oyuncuların 1stanbulspor 
lau biı <.: ak ıçın yıkılmak üzere o- kum serpmelıdır. Evlerm11zm çogu n 1 . ki .,

0
) G"' . 11.. mıha e<lılmıştır. kaleci 6 defa Iugiliz milli takımında futbolciilerine kasdi tekme •·urmaları 

\11 frib·ı'\'e giriyor .. tabii Şükrü ça • ah§ab olduğundan 1stanbulda en çok e T·m J.C ~ •1 '.01~u u 1 Bir Rus tlcnizaltı da mayn tarla • oynamıştı. üzerine hakem mu""dah"le etını·ı:ı cıe de 
0 ' Çocu ~ an·nrc ·ı Gc·ıdı .. • .. ".r' 

l!endisi d~ . gu kurtnnyor.. Tam tahrib yapacak olan bombalar bun - Helsinki, 27~ (A. A.) _ Muhtelif sına dU§crek batmıştır. Bir dünya rekoru kfüürlü sözlerle karş1la~rrı.ıştır. Bunun 
<:atı Çoku;. hına.dan çıkacaı'.;rı zaman tardır. Peki şimdi sen söyle Kazım milliyetlere mcnsub iki yüz «öııüllü ::;ovyct tayyareleri dün şimalde fa- 100 yarda kurbağalama dünya re- üzerine oyunu tatil eden hakem Nec· 
Ra kL·nıikJ ... 0~ al~nda kalıyor. Kabur- Zehirli gaz bombaları nelerdir? tayyarecidcn mürekJccb veni bir grup alıyet göstermişlerdir. DUşman tay - korunu 1.13 ile tesi::ı etmiş olan Mad- det Gezen yumruk ve tekme gibi çir--
a 1 .... rı eııiın· un .. • • l . 1 l S · k k . K ki h l-' arca h ış, ""'"°"U yannuş, - Bunlar patladıkları zaman etra- Helsinkiye gelmiştir. yarr~ erı , va.o, •avun os 1• ussa • mazel Styliıı bu rekorunun kabul e • n areketlere maruz kalnııııtır. 
:ıtı~ab Çe:::~~n.ned.? .~ntt.ı. İnledi, fa zehirli gaz saçarak halkı ve bay- Rusların ;;oo l'anl\I Harb mo, yaıt~mo~u bombardıman etn:_iş- dilmiycccği tahmin edilmektedir. Zi· ı .. s.~nat. okulundan birl:aç lale.benin 
01du)'y\1Uyo ak~t oldurmiyen Allah vanlan 7.Chirler. Harici Oluu lerdır. Şırndıye kadar alınan malu - ra nizamnamenin enırettiği şekilde bulun bır mektebi temsil edemıyece-

- E: ıi" r ... Sag kaldı kurtuldu.. Kaç türlü zehirli gaz vardır? Helsinki, 27 (A.A.) _Burada mev mata göre bir kadın ölmilştür. bu teşebbüsü evvclce gazete ile ilan ği muhakkak olmakla beraber milaeb 
- ~ l§anlısı. _ Beş türlü efen<lim. cud kanaate göre, Fin _ SO\·yet har- Finler ilç So\'yct tayyaresi düşür- etmemi~tir. bibler hakkında mekteb mildüriyeti-

l' 1 e olac· k .. l a· -- • • • • • • • • • . . b i . . h c i aıJ • u ··· Böyle korkunç ceh- s b k . binde kullanılan bin Sovyet tankın - mu§ er ır · .. _... - - nın ıca cc en cezayı \'ermesını as -
d:\n Cd :ınıa oturup da günlerini ~in- - ~~ . a. a:vım. . dan beş yüzü tamamen tahrib edil - Prost ı·stan bu 1 un saten dileriz. Şuna da bilha.e.sa iş..'lret 

\'av enıcın diye ayrılmış... - GoZ) aşı husul~ getıren gazlar, miştir. • • " • • edelim ki bu, mekteblilerin hakeme 
"ar-ı ll§ Yava~ nıiizc i . aksırtıcı gnzlat, bogucu gazlar, ya - ,. . , • . ıhtıkar yi'.!pan iki 1 A b·ı· · ilk taarruzları değildir. ve bu hadi· 
1 araa ku- y gezıyor, du - k.ı ~ -1 ··ıa· · .. .. l hnlanclı\ada 42 '\:asmdakıler :.-. ' p anını 1 ırıyor J • t k ., .. k w ......... _ etin· uıandanlan ba _ cı g.u.Jar, o urucu gaz ar. . ~ ~ j se erın e erruru can ~ı maga unsı-

ı t.a§lyan 1 nın zı soz • . .. , .. · . Ao,kcre Alınıyor L• .. k f 1 d ---+··- - ıamıştır. 
~kuyalıın· evhalar... . -: ~a bı: .g~z)a.-;ı getnıcı gaz Helsinki, 27 (A.A.) - 1898 de do- IJIUessese apa J f 

Si:z · · ısını soyler mısın · ~ ·ht· t ef d · ık k b Emı·nönü ile Sultanah- Voleybol maçları rn 1 • ıtfaıye ·ı . .. . . . . 1 gan ı ıya ra ıııııı 1 ısını u - . 
cı laıırıı cı er hemşenlerinizin - Soylıycyım efendım. Kloroseton gün Finlandiyada. silah altına davet Bunlar sebepsiz fiyat t d . b. Beyoğlu Halke"i salonunda liseler 

t;aılaı·da~ ~anJannı ateşten, zehirli _ Bn~ka? edilmiştir. Alakadarlar l ~ubatta as- me arasın a genış ır arasındaki voleybol turnuvasına dün 
"~levki bu 

0
!°'Ulna.k için buradasınız - Bromaseton. kerlik şubesine müracaat edecekler- tereffÜne meydan cadde açılacak de de\'am edilmiştir. Başta Galata • 

tıız b'l ugurda hay t 1 ray ·1 Bo- · · b l kt d J 
• 

1 
•• a ımzı ·verse - - Diğer gazların isimleri? dir. vermişıer Şehircilik mütehassısı Prost !stan· sa ı p • gnzıçı u unma a ır nr. 

Bn· b , b 1 ~ 1• 1 ·a .. . Alır.an netıceler şunlnrdır: 
ın . ayrarnı - ··· Anıerib:ı '.l'ebası Fiufa.ı.ıuiYa.yı r Br1_-: ta ruf ı ı inci su. ı:fcı.da] u un nazım P an arına aı mesaısını • . 
aıJin ~ aşmada kumandan ıs- A ·r · -~ :. .. . .. 1 - Kabata~ - lla:vnve: 

Par fiOj·lediği n t k rı atıklı. Ter.kediyor mak suretile ihtikara teşcbbus ma - ikmal etmek uzeredır. Prost son gun- 15 _ 4 · · 

0~· u u tan alınmış - B:n. Vaşington, 27 (A.A.) - Hariciye ,hiyetinde görüldüğünden Karaköy ilerde büyük bir kısmı tamamlanmıg l Hi _ o K b ta l'b 
Sizu~aıı.ın: - Söyle?. . nezareti, 1sveçteki Amerika . eefiıin • palastaki bürosile, Halıcıoğlundaki bulunan planların ek.sik kısımlarile 2 _ Tak~lnıal~:;f. ~~~ülldi: 

beJt . 1lfaıycci!er . . Aksırtıcı klark, veya adamıst, den lsveçte bulunan Amerıkan te - . ~ . .. .. . •v · . . " . 
t lıyen ... h • sızlerın hudurtları boguw cu klor yakıcı iperit öldürücü baa 1 k ti te k tm - · t ımalathanesı 15 gun muddetJe kapa - meşgul olmaktadır. Taksım gelrnedıgı ıçın YucaülkU ur uıe medcikte • • 1 sına mem e e r e egı av • . .. . . . . 
c· · Onlar dü n farkınız yok siyanidrik. siye ettiğine dair bir telgraf almış _ tılmıştır. Bu arada EmınonU meydanından ,hükmen galıb. 
~~ele ediyors:anJa, siz ateşle rnU- [Devamı var] tır. Diplomatik mahfellerde hasıl olan Bu karar da emniyet memurları ta· Sultanahmede kadar açılacak ana cad S - Boğazi~i • Vefa: 
lıer~te en kısa bi~z~am . . ............... .,.,.u ..... n ................. kanaate göre bu tedbir Avrupa vazi- rafından dün tatbik cdilmi~tir. 

1
denin planlarını hazırlamakla meşgul 15 - 6 

faı·ıts~ngi bir Avrupa °:~r;~~~;yı Dünkü ihracat ve ziyetinde biı· değişiklik haı:n! ol~uğu İhtikar komitesinin elinde tahki - olmaktadır. Malfun olduğu üzere bu 15 - O Boğaziçi galib . . 

~ind.z Ya~an nıüdUr lhsanm hitae~ ithalatımız manasını U.1..ammun etmcmektedır. katı neticelenmek üzere daha dört lcadJenin geçeceği kısımlar Belediye 1 Bugiln de Beyoğlu halkevinde yük-

.Dışa~ bır Parça... . l?racat ve ithaliıtımı~daki. süratli ı İngiliz Ve Fı·ansız G(;niiliüleri ihtikar ha<li:-;csi vardır. Bunlar hak- 1 ile Nafia vekaleti arasında bir hayli isek mcktebler arasında \'Oleybol tur-
Y~ hak1y0~~~oruz .. bahçeden mlize- . mkışaf. devam etmek~edır. Diln cu - Finlandİ)'aya Davet Ediliyor . kındaki kat'i kararda yarın verilecek !ihtiHi.flnt·a sebc:b olmuştu. Bu ihtilaf nuvasına başlanacaktır. 

Orta b' ... l martesı olmasına ra.gmen, alakadar Londra, 27 (A.A.) - Londra.dn.kı ,.. komite milli iktııındı lrnruma iki taraf arasında neticelenmiş \'e va· Yapılacak ma~la.r §unlardır: 
Olan b ır evın .sofasından farksız makamlar 250.000 liıı:ı.lık ihracat mu· Finlandiya sefaretinin bir mümessili k h .. 1 .. 1 . .. f 1. t· . p , hı·-

1 
C d ı - Ticaret • Muallim 

, 1• ,, u Yere ·tf . amel . k d t . 1 a· 1h d"l ' F· 1 a· d 1 .1. F ununu u mm erme gorc aa ıye ıne zıyet roı;ta Le ıg o unmuı;tur. a -
Yİ~·o 1 ı aıyenin geref müze- esı ay e mış er ır. raç e ı en ın an ıya or usunun ngı ız \'C ran 1 . . . . . ~ 
ıılth r ar.. bu malların mühim bir kısmı 1 sız gönüllülerini memnuniyetle kar- c.!Fvam edeccı•tır. d~nııı proJclerı hazırlanırken gUzer· 

~Ok akkak ki burası dil İngiltere, Fı·ansa ve İtalyaya gitmek ı şıhyacaklannı, zira Finlandiya mev- K 
81 

gahta bylunan tarihi blnalnnn .va-
§eref ihsan ed b' 'd~yanın en tedir. En ıı:iyade satılan maddeler jcudiyetinin gerek insan \'C gerek le- a yzer ziyeti ve cnddenin iktıs3.di chemmıye-

~· • .e~ ırı ır. §unlardır: vazım olarak dışarıdan gelecek yar- ti nazan itibare alınacaktır. 
hı ı·ıhayet korkt v 1n · ıt t·ft·k k . k ı k dıma bağlı bulunduğunu bildirmiş - yaşı na b~ Stl Vsl.iidar Ve lfad•köv\in r ı P ugum gün hakiki gı ereye, ı ı , eçı ı ı, en· ı· ....... · ~ 
rıı · ~az tecrube .. .. ze- . . - ır. Ndzını Plfınla.rı 

2 - İktısad • Orman, 
3 - Hukuk - Tıb, 

4 - Milhendia • Mimaı-. 

Bunların içinde en mühimmi somuı

cu maçtır; <:ok çetin olacağı tahmin 
edilmektedir. 

ıı. dı§aı-ı gunu geldi.. Hepi _ dır, sıgale yagı, Frnnsaya paçavra, N ır..·-d 1 \ '--'f Amsterdam 27 (A.A.) - Eski Kay c:· çıktık. . . . . one-: nn m arı u.;&.I eye . . .. .. .. .. . Şimdiye lrndnr !ıenüz ikmal edil- ............. a:ıı,.,.n .... _. .............. . 

1 . ıvarda k. ıp ve ha1at kırpıntısı, kendır, çelor- Da\·et Edilh·or serın 81 ncı yıldonumu ınunascbctıle . ~ • .. Ü .. susta Heyeti Vekileden icab ed .. 
tın t ıınsenin b 1 dek . . .. r • • • • • • • memış olan hadıkoy ,.c skudarlı1 en mu 

le Crtibat ld u unnıaması lı Uzum, Yunanıstana balık, Ru- Oslo 27 (AA) _ Velialıd prcn • kcndısını bu sabah ılk tebrık eden . sa"do alınm ~tır 
l' <1at a ık. Hepimize ma k " . ' · · . . nazım plnnlnn dn Prost tarafından "' · 

!'ık h u'ltıld.ı. Bnn-1ı- h 8 e-
1
manyaya çoven, balık, kestane, cevız J;eS Martha radyoda bir nutuk söy - zevccsı prenses Hcrmıne olmuştur. 1 Pr05t Bursamn Plfuılarmı D • tın 1 ... -t.uu em muavin Ta- içi f d k . .. tamamlanmıctır. Prost lıunları car- · a 

do.. <o muavin M ff tar • ın •1 • • . lıycrek Norveç kadınlarını son gun - Sabık Kayser sabah kahvaltısını . .. ... . . .~ :·apıyor 
),ı uza er ım • .lthnlat pıyasası da hararet~ı geç • lerde vticude getirilen iki te§ekkiile yedikten sonra Doom şatosunda ya- şnmba günu bcledıyeyc verecektir. Schircilik mütehassısı p o t 

L 8Uvin l' mış ve Rumen bandıralı Transılvanya kaydediJmeğe davet etmiştir. Bu te- •. • . • . • bul 1 &looh c Yt>ni Bir Fran ız ~ . r 5 un 
lldı: f\rık evvela suallere baş- vapuru klilliyetli miktarda mukavva kkül' 1 " . ·k ki ·1~1 altı pılan oıw bır ayınae hazır unmuş :. . • . Bursanııı m~ar planları i!Pni de üzeri-

. . §e eı ın gayesı er e er sı <ı 1 - .• . . 'd w • • esk. Mulıcndısı G<'hrtti 1 .., • ·· - .. - Sen ~ gctirmıştir. Bu sebeble bir miiddet _ na alındıgı~ takdirde kendi arzusile tur. Butun gece kar yag ıgı ıçın ı l . . . , n... &>a1gını yazmıetık. Mutelu:.ssıs 
c\lı:n ,, Söyle. Raşid bi ......... hU . . . "r.~ b b 1 k ·d· W• 1 Plan u:ılerm~ e t l .. unış Fraru>ız B nd lA- el tedkik ti: e~e.u :ı:· r r•.ure • tenberı hıssedılen mukavva buhranı. onlann yerine ,..,.,Jıı:ınıak istiyı.>.n kadın .n.ayser usa a 1 en ço Be\ ıgı m~- - urs .. n ıu;ımg en ab yap • 
-.rıu 'lilôlna:n ta~ n-1erl ~ ı.-·· .. h ru~ı . d M ~ . d ". b 1 A 

oı !l .)'..,.__ kag nın.kısmen zail olacağı ümid edilmek- lan kaydt:lınektir. Prenses. Norveç guliyet olan odun kesıncye Çikmamış ~u en w enn. en · tteı cr un •c e- ımıştır. P.lfulları burada hazırlıy:ıcak· 
tedır. tnilletinln sulbü sevdiğini ve bugün tır. 1 diyede vaZ!fesme ba• larnı-ıtlr. Bu hu- 1 tır. 
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İstanbul 
Satına ima 

Levazım Amirliği 
Komisyonu ilanları 

Mikurı 
a<h·t 

1'ntarı 
Lira 

Cinsi 

1-.;--~~~-~-:-___.:.;;::..;:..;---11 13,200,000 99,000 Aleminyum çadır 
dtiğmesi 

Soldan Sağa : 
1 - Dün ölen 

ismı . 

bir sporcumuzun 

2 - Gidermek - Yemek. 
3 - Ev. 
4 - Ayının yuvası . Kadınlar yüz 

tuvaletlerinde kullanırlar. 

4,000,000 

S00,000 

800,000 

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

400,000 

800,000 
600.000 

32,000 Aleminyum kil -
çük kapsül 

16.000 Aleminyum btl -
yük kapsül 

4,384 Tek dilli çıkrıklı 
toka 

1,500 4X8 perçin çh-isl 
1,100 4X8 perçin pulu 
6,800 Köprillil sUrgU 
•1,800 Köprüsüz sUrgti 
6,000 Kesme kanca 

14,000 Matra perçin çi • 
visi 

1,400 Matra perçin pu
lu 

6,000 Fermejüp 
825 Büylik madeni 

düğme 

28 İkincik!DUll t9.f0 

ıror. Hatız cemal 
ı.ol.nıau JkI,lın 

D•hlllye MUtehaıssıs• 
Divanyolu ıM 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 • e salı ve cumartesi 

A sabahlan 9 - 11 haki ld fıkar• A N ı T E 1 R 
1 

kabul olunur. T. 22398 

BAŞ, DIŞ, NEZLE GRiP ı T ~pc a; dram kısmınd• 
1 ' ;:. ,mlJ 1~ 1 Rugtin l~.30 da 

R O M A T Z M A , S O \l U K ~. c.< ~ Bu gece saat 20.30 dl 

A L G 1 N L 1 G ı, K 1 R 1 K L 1 K ~'~!'. J o KADIN 

ve blltUn ağnlannı derhal kesBr 
Lüzumunda günde Oç kaşe almabillr 

••• 
ı~tiklit Caddesinde Komedi 

Kısmında 

Gündtiz saat 1~.30 da ve 
Gece saat 20.30 da 

Aı.\IOALAR EGLENİYOR 

5 - Bir nota - Beraber. 
6 - Hıi.lıl . 193,809 Zührevi ve cilı hastalıklan 
7 - Atılgan ·Oğlan. Yukarda yazılı 13 kalem çadır ve •• 
8 - İyice yanmış ates . Bir içki. saraciye malzemesi 29/ 1 9i0 pazar - Dr. Ha vri Om er 
9 - Hak. tesi günü saat 14 de lst. Tophanede J 

ıo _ Allah nazardan saklaı.:ın. Lv. fırnirliği satınalrna. komisyonunda Öğleden sonra Beyoğlu Ağacanıli 
Yukarıdan A.,ıı.ğl: pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır nk karşısında No. 33 Telefon 41358 

tem~ab 10~40 liradır. Şar~ame ve =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ • * 
1 - Garbde büyUk hlr şehrimb nilmun~eri kom~yonda ~rill~. ~ - ===~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Gelir. teklilerin kanunt vesikalarile komis - W4 W»il#?V-::.. ~-mıaııımmıı•~-llllii•••••••m•llll' 
2 - FıkM\. yona gelmeleri. "606,, "525,, 
3 -· Çıngırak - Tersten okuınırsa ı .,. • • 

.bir Frnnsız kadın ismi olur. Yüz yirmi beş ton pilavlık pırinç 
4: - Yassılmak • Bir nota. alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 2/2/ 
5 - T:ıknınl-tnn em:r - Bılmecede 940 cuma günil saat H de Tophane

bu f'tranın üstündeki rakam. de lstanbul Levazım A.mirliği satın-
6 - Kenarda kalmış. Vermek. nlma komisyonunda yapılacaktır. 
7 - Bir nc\'İ hıgiliz parası _ Ziya. Tahmin beıleli otuz ikı bin ~ yüz 
7 - Olmaz mı - Kırmızı renk. lira, ilk teminatı iki bin dört yUz o-

luz yedi buçuk lira.dır. Şartname ve 
niimunesı komisyonda görülü!'. t~tek
lilerin kanuni veslkalarile belli saat
te komisyona gelmeleri. 

1'608,. "596., -.. 
Türkiye umumi acenteliği rs merkez deposu 

HUD, BAECHER 
Fabrikası Mamulat. 

KADEH MARKASiLE MARUF 
Her modelde hayvan \'e Traktör 
pullukları, tırmıkları vesaire. Bwı
lann her QC.Şid yedek aksamı de
polarımızda mevcuddur. Kata.lok 

ve fiyat teklifleri ilk talebde 
gönderilir. 

lstanbuL Galata Pe·şe11be pazarı No. 57-61 Tü·lc - Avrupa Limited Şirketi 

1 tı r ~ 5;= 1 ~~ ! ~ :~~7ı t::1: u 3 ~~~;;::ö '1jlflWUlillID ·eımRHORIUHlllO llJllUf WftlllWOOUlll!llliillllll1HUDIPIUWIWrn111m;ıuuııımo11GıntU 'DftllllllllOll~ .. 1 .................................... ..... 

lstanbul Belediyesi Ilanlan çarşamba günü saat 15 de Tophaue- §i T ·· k. • ·· 1 J 5:1 
de Levazım amirliği satınalma ko . 1 ur ıyenın en guze sa on mecmuası = 
m~oou~a~~~=k~. b~~~-~ ~··~--••••••~~u•·------··---~~•• ·-~ ~ .~---•••••••••••••••••••-~--
rin teminatlarile belli saatte komis- ~ : A k M •\ § .. Karaağaç mezbahasında kesilen hayvanat etlerinin 31 Mayıs 940 tJ 

l, yona gelmeleri. • • ~618) (710) § i.• n ara agazı~n .i ; rıhıne kadar mezbahadan kasap dükkanlarına nakli için kapalı zar! usu!O 
§ -= ile arttırmnya çıkaı-ılmıştır. Aylık kira muhanııneni 5000 liradır. tık te 

1 

On ikı ton sadeyağı alınacaktır. 8 ~... .l ~ n:ıin.at mi~~~.n 150~ liradır. Şartnamesi zabıt ve muamelat müdlirlüğil ıcıı: 
Pazarlıkla eksiltmesi 1/ 2 ' 1940 per- 1 ........ •-••••-·•••••••..,••·-··-····--· --......... ·-····• !i5S l~mde gorillecektır. İlıal.e 1/~/94-0 perşembe günil saat 15 de daimi eıt 

- f§ cumend~ ya~ılacaktır. Tahblerm ilk teminat makbuz veya mektubu ve 94() 
__ şembe günil saat 15 d~ •. Tophanede ~ En tatlı hikayeler, en güzel resimler, sinema sa 1 yılına :ud Tıcaret Odası Vt: şartnamede yazılı vesaite malik oldukJarıı1• 

İstanbul Aı:ıliye Oçlincü Hukuk lsta~bul Levazım imırhgı satmalma iİ sahifeleri ve şen yazllarla sUslenm1ş olarak il dair Emni~et 6 ne~ şube mildtirltiğiı ile Deniz Ticaret Müdürlüğünden alR-' 
Muhkemesindeıı . komısyonunda yapılacaktır. Şartna- ~ ~ cukları vc~ıkalar~. ıl~ 2490 numaralı kanuna göre hllll'lıyacaklan ko.~ 

Zişan tarafından Şehzadebaşında me v~ ev.safı ko~isyon~a görülür. l! 1 Şubatta çıkıyor ~ zarı1arını 1hale gunu ı:ıaat H de kadar Daimi Encümene vermeleri. "333,, 
Kaplan mahallesinde Kı:ıragöz sokak 1stekhlerın temınatlarıle beraber ~ a • • • y No. ıu_ hanede mukim iken, işbu belli saatle komisyona gelmeleri. ~ Posta Kutusu 488 ANKARA ~ Beledıye te~izlik. işl!.!ri için yaptırılacak 10 a.dcd "Opel Blitz,, marl<~ 
ıkameLgahı tcrkederek hali hazır 1 (617) (711) e ' Si kamyon şaselen Uzerıne mevzu karoserleri arkaya doğru 45 derece uıc'/ = lettirmeğe mahsus manivela ve dişUler vasıtaslle müteharrik tertibat '!" 
adresini~l belirsiz ol~uğu tahakkuk o F . Ah ti n ' ~ıınmruıııınaııınıne ıııınıımııımnııınmıımımınıuııııınımmnınuıı:mımımmnm ·ıııınınıııuııııııııumııııııınıı~RW pı~ası açık. eksill!Il,eye c;ıkarılm~f}tır. Bu. tertibatın heyeti umumiyesi11İ"o 
eden Ah Ruşen aleyhıne mahkeme - frl8 f, BYZI ııffi0ıJ vOafan a keşıf bedclı 2750 hr,tdır. İlk temınat 206 hra 25 kurur...'tur. lhale 31 1/94 
nin 937 700 No. lu dosyası ile açılan 1 C'ld .. 

1 1 
t i 

1
• tarihine müs. :ıdif Ç.i.tr~ın.ıba günü caat. 11 de Daimi E~cünıeı1de yapılacıı1' .• • 

. ı \'e zn ırevı ıas :ı ı •ıar d U boşanma. dat·asunn ıcra kılınan mu- ı· h l lJ M d } d tır. Bu tertıb:ı.t:ı. aı eksıltnıe ve f~nnı şartnameleri n resmi fen işleri fll 
kcml"Si neticesinde: Kanunu me- Mi.iteha..-;sı">l n isar ar • Ü Ür üğiin CD 1 dürlüğUnden 14 kuruş mukabilinde nlınacaktır. Talihlerin ilk tem.inat n1ıılı' 
deninin 131. 134. 138. 142 nci Pazardan maada herglin sabah- b112 veya mektubları ile ihaleden 8 gilu evvel fen işleri müd~lüğiine u1ti· 

d..ı l . . ra~a. atla alaca.kl:m fe. nn. i ehliyet ve 939 veya 91:0 yılına aid Ticaret Qdail
1 

mar ue en mucıbince tarafların tan :•kuama kad"r. Ankara '"'d. k ı ı h l il ü 1 (ı " " "" ....a I - Mevcud evsaf ve müfredat listeı;i mucibince 17 çeşit matbaa vesı a. an ı e ı a e g n muayyen saatte Dalmi Enctimende bulunma t\ •· 

bmıaıımı:ılanna ve Ali Ruşe - Cağıı.loğlu yoku!]u köşesı 43 No. mürekk~bi açık ek..,iltme uaulile satın alınacaktır. 
nin bir seııe müddetle evlenme- II - Muhammen bedeli 675 lira, muvakkat teminatı 50,62 liradır. 
mesme ve 1121 kuruş maımrifi muha- Telefon: 2:~99 III - I<.::ksiltnıe 30 1 940 salı gUnü saat 11 de Kabata!ita Levnzım 
kemcnin miiddeıalcyh uhdesine tev- Ihamm111_a_!.?.!ii~~~~m•m11_12_ili_ilil_. ve Mübnyaat ~ube~indeki alıııı komisyonunda yapılacaktır. 
diıne tcmyız cdilf'bilmek üzere 6 /5/ ueye tal:k edilmiş olduğundan, müd- TV ~ Evsaf ,.e miktc.trını gösterir listesi her gün sözü geçen şube-
938 tarihinde karar v»rı'ler"k mez- d . 1 h Al' R ı· d den parasız :ıhnabilir. ~ v eıa ey ı · u~enin tarıhi 1 an an V - lsteklil~rin eksıltme için tayin edil('n gün ve saatte o/n 7.5 gü-
kiır kararın drıhı i1iınen tebliği tensib itibaren on beş gün zaı fıuda tcmyızi vcnme paralarile birlikte mezkur komisyona g-elmeleri ılan olunur. 
kılınması ilzcrine bir sureti divanha- dava edebileceği iliı.o olunur. "633,, 

A 
ve SELGEVŞJ!:KLiGıNE -

Tabtetlerl her eczanede bulunur 
ıPoata lı.utuıu 1255) Galata, latanbul 

'•Otb ,.ç .... ı .... , •••• 

Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem 

Hakkı Katran Pastilleri de vardır 

İstanbul Mıntaka Liınau Reisliğinden : 
Silı\ ri limanının taranarak temizlettirilmesi ve eskiden mevcud dö

küntünün ımal ve ıslahı ile mendirek inşası kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konduğu halde talib zuhur etmediğinden keyfiyet ayni şerait dairesinde 
p:ı.zarlıkla ih:ıle edilecektir. 

Eksiltme giinü 29/ 1/ 910 pazartesi sa.at 16.30 dadır. 
Tahmin bedeli 9D97 lira 25 kuruştur. 

"132,, 
• • • 

tık Tahıniu 
t.erninat brdcli 

90.00 

6.85 

1200.00 Falih Hüsam bey mahalle::iinin ömeref endi sokağtndııl 
50 nci adada 16.60 yüzlii v<? 230.55 mc re murabbaı sil' 
lı Belediye mali arsa. 

110.00 Aksaray yangın yerinde 26 ncı adad~ 65:1 harfüı nurı1tt' 
r:ılı \'C 44 metre murabbaı sahalı Belediye mnh yiit.Blıı 
arsa. 

91.25 A.ksaray yangın yerinde Mimaı Kemaleddin mahalleS1
: 

nın Klzıltaş sokağındn. 28 inci adnda 36.50 metre ıYl'1 
rabbaı sahalı Belediye malı arsa. 

İlk teminat mikdarlaıı ile ilk tahmin bedelleri yukarıda yazılı ar::.lll~~ 
ayrı ayrı açık arttırmaya konulmu~tur. Sartnamcler zabıt ve nıu.tıııcltı 
müdür.mg-u kaı.~minac göruıecektir. lhu.ıe si ı 910 c:;arşamba giinü sant 1, 
de Daımi Encumendo yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat malt'!)uz ve) 
ınektublarını hamilen ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende b

11 

lunmaları. "433 
" • • • 

Beyoğlu Kayma.kam \~ B. Ş. Hüdürlüg-üudcn: Galata Keınankc~ ı11"i 
hailesi Akçe so. 13 No. lu kargir ve harab binanın tmhibi adresleri ıneçııtı 
bulunmasından 15 gUn zarfında mahzurunun hedınen veya tunıircn iz:ıll" 
si, aksi halde Belediyece yıkılacağı ihtarname makamına kain. olınal< iitl" 
re ilan olunur. "713,. lstan~u.ı Mın~~ka Liman Ralsliğinden : 

.. Ahı~kapı_ on~mde batık Marıvalyano,, ve Haydarpaşa açığında batık 
Margarıta,, ısmındeki iki vapurun enkazının çıkarılması işi 28/12/939 

İsteklilerin teminat makbuz veya banka mektublarile ve diğer nıaU 
ve ticari vesaiki mutebereleri ve :Münakalat Vekaletinden alacakları ehli
yetnamel~rilc birlB·' e yukarda yazılı gün ve saatte _Galatad~ rıhtım Uze
rinde İstanbul mıntaka liman reisliğinde müteşekkil komısyondan ve ===========-:========~=============~========:==:::::::::: 
~rtnameyig&m~ w~m~ ~ti~~~nWare pb~~em~~utları~•-••••••••••••••••••••••--ı, 
ilan olunur. "10869,, 

tarihinde ayn ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konulduğu halde talih zuhur 
etmediğinden keyfiyet ayni şerait dairesinde bir ay müddetle pazarlığa 
konmuştur. 

llıaleleri 29/1/940 pazartesi saat 15 ve 16 dır. 
Talibl~rin Marivalyano,, için 1125 lira ve "Margaıita,, için de 375 

liralık temınatı muvakkate makbuz veya mektublarile ve ticari ve mali 
vesaiki _muteberelerile ve bu işlerde ehliyetleri olduğuna dair Mtinakalit 
Vek8.letinden alınacak vesn.ikle mezkfır gün ve saatte Galatada Rıhtım 
llı:erinde İBtanbul Mıntaka Liman Reisliğine ve şartnameyi nlmak istiyen-
\erin de idare şubesine müracaatları ilan olunur. "10806,. . 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
ı - Talibi çıkmadığından 2.000 porselen izolatör bir ay zarfında pa

zarlıkla mübayaa olunacaktır. 
2 - Muhammen bedel 1400, muyakkat teminat "105,, lira olup pazar· 

lık 23 Şubat 940 cuma gUnU saat "16,, da Ankarada P. T. T. Umu· 
mi MüdUrlUk binasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 _ İstekliler muvakkat teminat, makbuz veya banka teminat mek· 
tubu ile kanuni vesikalarını hamilen mezkür gUn ve saatte o ko
misyona, ijartlan öğrenmek için de her gün Ankarada P. T. T. 
Levazım, İst.anbulda P. T. T. Levazım ayniyat şubesi müd~ltiğti-
Dıl' müracaat edeceklerdir. ••ss2,, "694,. 

1 • _D_e_v_ı_et_D_e_m_i_ry_o_ı_ıa_n _ıı_a_"' n_ı_an_ .. I 
Muhammen bedeli 2002 lira olan 2000 metre bakır izole kablo tel 

(N. G. A.) 35 m/m2 5/2/1940 pazartesi gUnii sa.at "10.30,, on buçukta 1 

Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin lüO lira 15 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaik.le birlikte eksiltme günil saatine kadar ko· 
misyona m~a.caatıaı-ı lazımdır. 

Bu işe aid ~artnameler komisyondan paraf .: olarak dağıtılmaktadır. 
"4.99., 

• • • 

Eminönü Kazası Yardım 
Reisliğinden: Komitesi 

Felaketzede yurdda.şl:ırımı.za nakden ve aynen yardım arzusuıı· 
da bulunan muhterem ve hamiyetli halkımıza yardım kabul eclilerı 
nahiye şubelerimiz aşağıda an ve ilin olunur. · 
Merkez nahiyesi : Liman hanı birinci kat Kızılay merkezi 
Alemdar ,, Soğuk~me Alay köşkünde Kızılay uubeei 
Boya.zıt ,, V eznecller Malulgıı.ziler bitiglğinde Kızılay şulJ~l 

Kuınkapı •• 
KUçükpasar ., 

ve Kapalıça.rşıdıı. Çe.reı şubesi. 
Nişancı caddesi Parti binasında Kızılay ~ubeSi 
Unkapanı Zeyrek caddesi 24, Parti binasılldJı 
Kızılay şubesL 

Muhammen bedeli 1510,80 lira olan 600 aded iki plaka ve bir baş
lıktan müteşekkil Tem akkülleri i~in müsbet plaka açık eksiltme usulile ~!!!i!!!!ll!!!!!!!l~'!!!!!!!!!!!!!l!~~~'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!Jlll!ll!l-ıı!~r,
satm alınacaktır. Münakasa 10/2/ 940 cumartesi günü saat 11 de Sirke- EL 
cide 9. İşletme binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. ls
teklilerin ayni gUn ve saatte kanuni vesaik ve 113,31 liralık teminatla

Sahibi: Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU 

rile komisyona müracaatları 18.zımdır. Şu.rtnameler parasız olarak ko-
misyondan verilmektedir. "635,. 

Basddıjı )'eri Matbaa! Ebüzzi11 
_/Jil 
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Neşriyat mUdttri.\: Macit ÇET1N 


