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Y~nan milleti Yunanlıların 1 ki mühim 

• • 
ıçın ileri harekatı Askerlerimize ,; ut u k 

81~Yük bir fetlakirhkla iH
-.alilli koroınnğa ça1şuı devam ediyor clast l'unanistana gıda mad-
~ _ ve giyooeık et-'YW gön- ~~~~~~~~~~ 
~ ımretiyJe yanlmıd:ft 

1 ~~ lıirlnci ""''"....., Binlerce ita yan ı 
~, Hü .. yln Cahid y~I askeri esir alındı l 
b ost Yunan milletin.in ma- Seykulceyşi bUyUk 
ıe.; .. ruz kaldığ-ı v~şiya_ı:~ ehemmiyeti olan Koriça 
k avuz karşısında gosterdıgı k U 
alırarnanlık dünvanın her ta- Yunanhlara g e ç m e zre 

t'arında takdir vev muhabbet u-1 
~an,~ırıyor. Bilhassa Türk iyede I 
~ tıın kalbler Yunan davasının 
"e Yunan cidalinin kudsiyetini 
ıt!._~viyetini derin surette hisse-ı 
~ dostlarımızın ka1blerile 
ha ~te çarpıyor. '.rürkiye b~ 
~bı kendisinin bir harbi gibı 
ı ~ki etmekte ve en ufak tc
~atına bile alakadar olarak 
~b ha.reketleıini dakikası da
rn .. ~ına takipten geri kal-ı 

Loııdra1 5 (a.n.) - Belgrncldan ge
len haberlere göre dun Yunanlılar 

tarafından esir edilen İtalyanların 

1.200 oldugu tahmın edilmektedir. 
Yeni bir Yunan mm:affakıyeti 
Londra, 5 (a.ıı.) - Yunnıılılar yt>ııı 

bir llHl\'affnkıyet kaydetıııi~lerdir. 
Arnavutluk cephesinde 3.000 kişi

lik bir İtalyan kuvveti dagdn yolunu 
şaşırmış \'e Yunı:nlılıır tarnfıdan mu
b&sartı edılmiştir. Yumınlılar esfr al-

~aktadır. n mışlardır. 
'tart lr haftayı geçen bir müddet Kiıı;uk bir mufrezenin yolunu şa-
"elt lll~a şahid olduğumuz harb 'ı ill"an kuvrt:tc gotürmekte oldugu 40 
~etıa~i Yunan milletinin .~ez!- çuval yiyecek maddesiyle 25 çuvul 
~ı hakkında beslOOiğiınız arpa da Yunanlılar tar.ıfından zapte
~· tleri bir kat daha takviye ı1 dih11iştir. 
~ •1~tir. Yunan milletinin bari-
L, "\tşrnan k""'-'ısında bütUn fi- Kori~.a dii me.k ii1~..re 
"it' \r ~ -s Belgrad, 5 (n.u.) Reuter: 
'le his ihtilillarını unut.arak Yugoı:ılav hududund. n gelen son 
~ b eketin mukaqderabnı yük. habctlcrc göre cenub cephesinde ıtal
id .. _ 'ir kabiliyet Ve dirayet ile 1 ynı'i menilcrinin annhtnrı olan Ko-
l.~ eden haşmetlu kral Jorj . . 
~tetı · .1 l ,. .. f-··k rıça du mek uzcredır. Konça şımdl-
ıı.. en ı e genera .ınel.ö - ....... d 
""'S<l lllütt h'd tt üzah den Yun:ın toplarının ate ı uıun <ı-
l'ttte b le ı surcd e tlm e- (Sonu 3 Uncü Nyfada) 
~at~- u unması os anınızın 
~ ""11Jleıverlikleıınden beklenen. r . -, 
% tabii, fakat pek tnkdir ve IB • y [ 
l{~ke lfıyık bir tezahürdür. zr ugos av 
'41 li'rnnsız mıllctinin dnhili • 
~~amazlıklar yüzünden ş EH R [ 
~.l.>~ an i<;inde inhilal e~tiği 
fıtı.'lt iilurse Yunan milletimn 

~-:;1~~~~lka~~eJ~~ Bombalandı 
~er_ıın sesınc w ınası ve va- • 
~Cııı hır kahraman azim ve sü- b I h" M 
l!İd<teti ile müdafaaya atılmnsı om a anan şe ır ıa 
~en Ulvi bir manzara teşkıl nastırdır. 19 ölü, 2 1 ya
~;. Yunan milleti bu hareketi ralı var. Hasar bUyüktOr 
bq, 1llsafsız clüşmnnıw acı bır 
ı._Y't-~t. .içinde bıraktığı . kadar • 
i;l!,disını sevenleri ve bılhassa Londra, 5 (n.a.) - Belgrud rad-
tir. klerj pek çok sevindinnis- yosunun bıldırdlgıne ı;orc rrıılLJ eti 

meçhul tayynrcler Yugo ln\ y top-

ı..,-!Utkiye Yunan ordusunun ha- rakları uzerindc uçarak ~ "la tır 
'l.1Q kı Ş('hnne 28 bomba atn ;ı;lurdır. u 
\'ille Ymet ve şe<>aatrni bilir ve bumb brın 19 u patlaını t.ır. 'i9 
~takdir eder. Ankarnda dost- o u ve 21 :ıırır lı vardır Maddi ha
()t'd~ büyük Atatürkün Yunpn sar buytiktUr. 
~ita U hakkında sarf ettiği sita- Trıyy rderın milliyctını tcsbıt 
lıtt tane sözleri tekrar ediyor- için h!ıdı c mah:ıllıne muteh ı::- 1 
~eıı"~. Yunan ordusunu pek be- . b 
~~ni temin eyliyorlardı. Gö- ıaı· gönderilmiştir. Tahkık .. l ıler 
lı;;:"'~ bitme?. Yugo lav hukıımetl hare-
lıil' tecrübeli ve yüksek kete geçecektir.· 
~ general bana Yunan ordu u J 
~: ltinda şu beyanatta bulun- -

~tj '.Muhtelif milletlerin ordu- G ) 
~~ rnuharcbcle:de .~uıun - Avrupada harb 
~ . ·.Yunan asken dunyanın 
ttb~Yı askerleri arasında sayıl- - - -
hı~a layıktır. Eğer Yunanlılar • • ıt k 
~eSakaryada dövüştükleri! ıngı ereye arşı 
ta)) harbederlersc eminim ki 1-

l;r~l'l taıuedeceklerdir. 1 Al ha ekaA tı \'l)~~Uki Yunanlıların şimdi 1 man r 
.-(!tl<ı ha canlı ve imanlı bir su- • 
l'oıth. _ <;arpışacaklarında şübhc çok gevşedı 
tll hlU". Çünkü keneli vatanları-
~ ayat ve namuslanru mü
)ol'~ etmek vazifesini ifa celi
~~ ve böyle insaf sız ve zalim 
!ıiç b· avUzc maruz kalmak için 
lUttu ır kabahat islememiş bu-

Yortur. 
~~lnız bugünkü harblerin 
~la aatran kahramanlık ile ka
l~ nııyacağını unutmamak 

Londra, 5 (a.a.) - Hava ve 
dahili emniyet nezarctleı inin 
tebliği: 
• Bugün Lonclra ti.zerine i.iç 
hava taa.ITUzu yapılmıştır. Bu 
taarruzlardan her biri miitead
did hava filoları tarafından ya-

kış hediyesi 
----· ........ ~----c 

Kızılay halkımızın hedi
yelerini kabule baŞladı 

Ankara, 6 (a.a.) -Törkiye Kızılay Cemiyeti umumi mer
kezinden: 

Yurdumuzun muhtelif köşelerinde v:;ıtan hiro;eti görmek
te olan kahraman erlerimiT.e muhterc>..m halkımızın minnet ve 
şiikran <·emilesi olarak teberrü edecekleri "yün fanila, yün ka
zak, pamuklu mintan, yün çorap ve yün eldiven., don ibaret 
olan kış hediyelerinin kabulü için, Kızılay Cemiyetinin bilu
mum merkez ve şubelerinde "ayni· teberrüat kabul deftıeri,, 
~im ıştır. 

Bu hayırlı tC§ebbUsün, çok a.qil ve ~k olan Türk ulusu
nun candan iştirakleri ve bilhassa kadınlarımız tarafından 
yer yer teşkil edileceğinden emin olduğumuz komitelerin de
ğerli faaliyetleriyle, şerefli bir muvaffakıyet halinde neticele
neceği şübhesizdir. 

Bilflınum merkez ve şubelerimizin ayniyat ma.kbu1.u mu
kabilinde kabul edecekleri bu teberrüat için ha.yır severlerimi
zin ibraz buyuracak1arından emin olduğumuz yüksek al.aka 
lanndan dolayı Kmla.y Cemiyeti şükra-nlarını arzeder. 

EMİNÖNV HAI.JG..~ TEBl"'IGt 

EmİDÖllÜ Jbdkevindcn: 
Aziz yurdumuzun bekçisi kahraman asker kardeşierimire 

naçiz birer kış hediyesi sunmak heyecanını gösteren muhte
rem hallmnızm arzusunu yerine getirmek isteyen Cümhuriyet 
Balk Partisi bu şerefli işe Halkevler:ini memur ctmi.5tir. 

Şanlı Ordumuza dağıtılmak istenen hediyeler normal öl
çülerde yün ı;orab, yün eldiven, y:tin yclek, yün kumaştan 
gömlek ve vatkalı pamukla dikilmiş içlikten ibarettir. 

Y akla.şma.kta olan kara kışta askerlerimize fnyd&lı ola
cak bu neviden ~y.alarm makbuz mukabili Evimizin Cnğaloğ
lundaki meı:kezine. teslimini rica ederiz. 

P.cm6da.rd.ınıa.n edilen Korfu adasından bir manzara 

•• • 

TURKIYE -
VE HARB 

Bit Yugoslav gazetesi 
Milli Şefimizin 

nutkunu tahlil ediyor 
-0--

Belgrad, 5 (a.u.) - Avala ajansı 
bildiriyoı: 

italy.111 - Yunan !htilfıfı i.izerine 
hfıdh olan umumi vnziyet hakkında 
telsiratta bulunan Vremc gazetesi 
ba .. makalesinde Turkıyeye mütedair 
olarak ııu sı:ıtırları yazı;naktadır: 

r-Ha r b--.., 
Vaziy eti 1 

Yunan - ltal:Ja har
binde Bulgarista

nın vaziyeti 
YAZAN: 

Hikmet Ilgaz 

~eder. Aded fazlalığı ve bil-1 (Sonu 3 üncü sayfada) 

bu~k teknik vesait harbdG. çok "'!!!!!!!!!!!~~!!~~~!!~!!~~!!!!~~!!!!~ ~ bir rol oynar. İtalyanla- ~ 
~lllJv ~vutlukta biiyük bir 
li)Ql' eyeri olmadığı temin edi
ltıaı ' ngiJiz ve Yunan donan
l'ad~nın ve tayyarelerinin ltal
lacakn kaçak suretiyle yapı
laCa.k ııevkiyata az çok mani o
lnaıc ları muhakkaktır. Arazi 
~ ~kli vasıtaların harekctlcri
lloıa rnüsrud değildir. Bundan 
~~rı Yunanh dostlanmızın İ· 
"llffan taattuzu karşısında mu
~ltle ~ıYetli bir lıarb yapabile
~at ~.~e. şübhe etmiyoruz. Fa
~~in UlUn gayretini hı:ırb ccb· 
l'iyf!(! \~eVirecek Yunanistaııın 
ll~llll~ lrladdelerini tedarik hu- 1 ~ n sıkıntı çekmesi ihti
~be":r~t·dır. Yunanistanda çok
tahuı ı t~k ?ir kara ekmek tipi 

( Sonu 3 Uncü aayfıııda) 

Balkanlarda sulh ve sükunun 
hmıini gibi samimi maksadln ku
rulnıuş olan rahmetli Balkan pak
unn Bulgaristan duhıl oln1aınıştı. 

Çtinkü paktın ~alarını teşkil eden 
dt•vletlerin hepsi ile Bulgarisl.aııın 
lhtilitflı bazı mcselclı>ri vardı. 

Balkan paktı bir kaç ene e\'vcl 
zuhur eden Yunan ıhtılfıli esnasın
da lhtllfıfııı harice sinıyctine mfıni 
olarak kuruluı,;undakı temiz gayeyi 
isbat fırsatını buldu. ÇOLAK MOLLA ' 

Y A ZA N: 

M. S AMI 
KARAY E L 

YE'fl\IİŞ OKKA GJ<~J~J.~N VE 
SAG KOLU ÇOI.Al\ 0 1,AN 
MOLLA. NAMA(iLUB KOCA 
1.'1JSUF1J NASIL HATALA
UI? l\Jt;şHUR AllAT.I HA
LlJ ,t ~U~YDAN YJ<;Ri.N JH'J 

NA81L AGI~AT.rı ·~ af~d ed~lnıışti. Et sarfiyatı 
ti. lia a iki Uç gtine indirilmiş- y k d b ı 

~~· sanayi için elzem ilk a ın a aş ıyoruz -Adalı Halil pdılh·~uı " 

••seyin Cahi(l y ALÇIN iiiiİİİİİİİİİİİİİİİiİİİiİİiİİİiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~iti~iii ( Sonu S uncu aayfada) S R~~ 

1939 harbi birçok devletleri!' 
hurriyet ve saadeti gibi bu p:ıktttl 
da başını yedi. Rumımya par~·al:ııı
dı . ..r\yaktn durabilmek için mih
vere yaslandı. Arnnvutlugun i ga
lılc başlıyan Yugoslnvyanın muh
tet'iz ııiyasPti son )):'ıdisckr e"na
ımıda daha ihtiyatkar bır şekil al
dı. Yun.ınistan at,'lr şartlar allınd:ı 
1t.alya ılc doguşıncgc mecbur k:ıl
dı. 

Paktın en mütesanid ve en kuv
vctlı zaınanlıırındn t:ıı ıhi d;ıvalar 

iler, süı«'n ve hatta ntılgan bir vı:ı
iJ ( t olan Ilulgnri t.ın şu sırada 

ııhur eden knrıı;;ık vıı ycttcn istı-
1 " titcmnyil oln • dı• ını illin 

. Bul ar siy, ctındc hiç bek
{ Sonu 2 net aahlfede] 

lngjliz başvek i li son 
harb vaziyetini 
anlattı 

n 

lngiliz Hariciye 
nazırı dedi ki : 

''Türkiyenin bize) 
bizim de Türk1yaye 
imanımız vardır,, 

Londra, 5 (a.a.) - Başvekil B. 
Churclıill, bugün A vnnı Kamarasında 
asken vazıyet hnkkında ~;matta 

bulunnuıştur. 

B. Churchill, hıgilterenm Yun.'lois
tana yardımı b:ıkkında fU cumlcleri 
söylenuştir: 

- Şimdi, birdenbire bize yeni bir 
yardım talebi yapılmışhr. İtalyan 
diktnti>ru, belki La\ nl'm Alman fa
tihi lle ytıptıgı parlak flörllcı den 
nem k::ıp::ın.k, belki de hcrhtıngi bir 
yeni pl.ınd roluıı ı oynıy:ırıık, ken
disine ha h~iz u ulle, ku uk fakat 
ölmez JnC'n nulletırun -. Huşlar- \ls
tüne ııtıl 11 tır. En ufaı< bır tnhrık 

olnıad . en sath bıı rr uzrıkC're ya
pılın l Mu olıı ı, Yu . nıst.ıru ı -
tililya te obus etmı ve Mussolımnın 
tayyareler., SeUınikt" cc dnh dıgcr 

açık Yuıı::ın cbıı lcrırıdc, erkek ve 
k.ıdın aduil ı t.ikçc art. n sıvıı Elen 
halkını h.. leylcmı tir. Elenler kralı, 
Elen hukumetı ve Elen ımlleti, dun
yanın pek o kadar kolayc.ı zencire 
vurulın unası için, kcndı ~vcudıyet
ı~rinı \'C eref.lcrinı n ud f ava azmet 
Dılş buiu ı aktudır. -Alkışlar-

inı.,riliz ba.<:-w kiH ChurchiH 

Fr v ingilter tAl ı etmedi-
ği halde bı:r ternv\lzC> m.ıruz knldıgı 
takd !t'dr, Yunanıst. nın yardımına 

koşımıgı g, rantı ctm lerd . Bu, bır
liktc \ -.ı·ılmiş bir gar.mtı idi. Fakat 
maalr f Vic:hy huki'ımeti, bu <fakı
kad , A\·r ıpada sozde yeni bir nlznm 
tesisi pn>j(>lcrindc, Hıtlcrle amimi 1 
ve ciuıiist bir i.,bırlı • ne ha lamı bu
lunmaktadır. Hcrhnldt Vichy huki'ı
mdi, nrtık, knbuı cttı \ az.lfcdc her ı 

• 

hangi muosım· bı rc\ ı ~nı:ı;acak \.a ı
yt.>ttc dcttıld r. Bu v. ıfede biz val-
nız kalını ulunuyor ı . 

liyoru, 

Ayn· r • nd 

id ".ll a P Ya ..... ızda 

Yeni Arner · <a 
c .. .hurreisi bugün 

b Hi o acak 
Roosevelt son nutkunda 

ı k b a Ş ı a d ı 1 
gene diktatörf_ere 

l 1 hUcum etti 

1

fera 
Alman ve Rumenle rle karşılık l ı I 

.mal mübadelesine başlandı 
Türk • Alman ticaret anla~ -

ması hüklimlerine göre karşılık
lı mal miibadelesine başlanmış
tır. rnvveke Almanyaya sipariş 
ooilmis olan birçok eşya Tuna 
tar ikile gelmiştir. Bu mallan 
getiren Alman vapurunda yün . 

ve pamuk mensucat. makine ak 
samı kimyevi Ye tıbbi ecza, am
balaj ve matbaa kağıdı, yazı 
makineleri, boya, sigara kağıdı, 
lfıboratm·ar ak:>amı bulunmak -
tadJr. 

(Sonu 3 uncu sayfada) 

SABAHTAN SABAHA: 

149 GÜNDÜR DEVAM 

EDEN BİR MACERA Çarpışmak 

istem iyen 
muharib 

- Arnu~ u tluk har hini, hal) an 
~ost"~ir harita ... 

lill\ '<>ilerini 

16) tıgun dokuzuncu gün. Mıh\c-, 
~ rin ınuharcbclcrindc, hf'le 

Yunani tan gıbi kuçuk bir 
de\ ktc karşı ta arı u .. Jaı ınct::ı dokuz. 
gı.ı:ı. bilyuk s<'ydır. M. 1 ıny,, ko"n 
Polo ya ordusu on ekiz gun iı;ınde, 

Fran 1z oı dusu ısc ~ ırmi ıki günde 
dnğıtılınır;tı. H lbukl ~en pazartesi 
sabalu, Yun:lnı t..an yyare, tank ve 
kılıç çeken ıtnly.ı do'·uz g{ındcnbcri 
bir noktada ikı adım ıleri atmış, bir 

( so...,u 2 inci sayfada) 

--<>-T-

NC\'\'OI k, 5 (a.a.) ...ı.... Rcisi -
ciimhu;· Roosevelt ehin Hyd -
parkcla mıkrofon onlinde söyle
diği bir ııutukt.a ezcümle şöyle 
demıştir: 

- Seç!min arifesinde ben de, 
mılyonlarca hür Amerikalı gi
br, 'ruı"mle bırlıkte yuvamda o
tururken ü~ka toptaklarda da 
bizim gibi yuvalaı ında yaşıyan 
milyonlarca aıle.)'i duı:jÜrunckten 
kendimi menedcmiyorum. Belki 
bu yuvalardan bazılarının· üs4 
tünde hem <le şu dakikada bom .. 
balar patlamaktadır. 

Denizlerin öte .kıyısında ha· 
yat toprağın altJna in~ikhl_ et
miştir. Hamdo1sun günes zıya
sı ve barıs ışığı altında yaşıyo
ruz, harpde değiliz ve bu haya. 
tı yaımmaktn de' am fikrmdeyiı 

(Sonu 3 uncu sayfada) ............ , 
O. N. B. Ajansının 

yeni yanhş bir 
habe ri 

Bcrlin, 5 (a.r..) - D.N.B. ajan
sınm lstanbuldan iigrcııdiğinc 
göre beynelmiıel . Orynnt. eks
pres sefLrleıi muvakkaten ~
tıl edilmiştir. Buna mukabıl 
lstnnbul ile Belgrad arasında 
Balkan trenleri seferlerine tek
rar başlamıştır. Hu iki taraf· 
tan günde bir tren kalkmakta • 
dır. Tren, Türkiye ile Bulgaris
tan arasında Yunan topı akla • 
nndan geçtiği için Yalnız Ati
nanın müsaadesiyle verilmiş 
hususi Yizeyi hamil bulunan 
yolcular trene bineceklerdir. 

(Sonu 3 unciı sıııyfada) 



SAYFA:! YENi SAB\Il 

Türkün Şehamet Menkı el eri İ im öşesi - &:; ====---=""' 

y 
• e e a z 

ır a eı ıle e
timiz arasında 
vapur seferleri 

Esrar 
DUn iki esrarhane 

• birçok esrarkeş 
yakalandı 
-0-

rı 

ve 

rof sör 
Olen rtluavininin gayri 
matbu bir eserini ken
di imzaeile neşretmiş 

---0-

1 Ycszan: 

1 Prof. Salih ur ad Uzdilek -
eşitler, ·h iralar 

Bizi sayı ile, tank ve tayyare kemmigeti 
ile ölçenler çok aldanırlar 

Süveyiş yola ile dığer mem
leketlerle olan ticaretımm.n m
ldşafı ve Mısırla karşılıklı mal 
mübadelesini temln ıçın Türkiye I 
ve Mı.sır arasında v pur r.;efer -

1 Jeri ihdas cdileceğı oğrenılmiş
tir. Bu seferleri Mısn· H divyal 
vapurları ynpaca.kla1 dır. R ı va
purlar Portsaid, İ"kenderiye, ı 
Hayfa, Bcnıt, Kıbrı.:. ve İsken· 
eforun arasında çalışacaklıtrclır. j 
Diğer taraftan Yunan vapurla
rının seferleri tatil etmesı üze
rine bu hatta Yugoslav vapur
larının sefer ya.pacağl oğronil -
nıiştir. 

Dün biri Edırnckapıda Sul
t..'l.ıı mahallesi ırnçük Ç~me so
kağı 13 mınınmda sabıkalılar
dan dş.ııacı Sı.ilcymanın evinde 
ve diğeri de Loncada Ebe soka
ğında 34 numarada sabıkalılar
dan Hayatinin evinde gizlice es
rar tekkesi işletildiği haber alı
narak bir cünnümeşhurl tertib 
edilmiş ve her iki tekkede de 
kabaktan yapılmış esrar nnrgi- ı 
leforiyl<' esrar içmekte olun es
rarkeşler suç üstü yakalanmış- , 
!ardır. Aralarında Bclıicc is
minde bir kadın ve esrar tekkesi I 
sahibinin kızı bulunmaktadır. 

Dün altıncı n..ı;liye ceza mah
kernesinde hakkı telif kanununa 
muhalif olarak bir ölüye aid e
seri keneli adiyle neşretmckten 
dolayı tıb fakültesi profesörle
rinden doktor Tevfik Rcceb a
leyhine açılan bir davaya bakıl· 
mıştır. 

ilmin arısı va ball 
Şimendiferler, telefonla r, telgraf

lar ve radyolar; elcktrık ışıgı, otv
m:ıbilleE" YC zamandan kaz·ındırao 
makineler; e\•lcrimizi aydınlatan. tab 
rikalıın ç::ılı tırarı elcklrık eneı 1ısi· 
nin naklı; iste butün bunlar nıodcrn 
medcnlyetm ooll rıdır. Bunlar }ıaytı• 
tımızı taUıl:ındırıyor 'e ncşelı ktlı
yor. İnsanlar clınde csıt" olan ın:ıkı• 
nclcrııı f~nliyctı boı1 'akitlerınuzı arl-
1.ınyor. Fıkı i, bcdıi fualıyetc meydan 
\ eriyoE". tşte bu fn lıyct hayatın ha~ 
kiki simınıdur. 

1914 Cihan Harbi feci bir ınhıdam- --- Yazaıı : - ı-:vl!ıdım, ed bıyat yapıyorsu-

ln bitmiş, bizim zumre Vilson pren
siplerine inanarak mütarckcyı kabul 
etmıştı.. Biz, bin bir cephede - Dr. Fahri Can 

11U:': •• 

İddiaya göre bundan bir 
ı:;en Turkl~ yere serilmiıi değil. yıne 
dımdik duruyorduk. Edebiyat 7ap- r..-~~~""""...,=;;;;;s;;~~--91 

30 Ağustos 22 de bu muhterem za
tı ı;ormek ısterdım_ Turlriı.n yalnız ı 
\"e yalııız imamna dayanarak \ e da
ın:ırlurındak1 asli knnı:ı guvcnerek ne 

1 
ıkla, ne ınantıka sı(.'lnaz, ne hatır ve 
h:ıyale gl'.'lmCZ, ne muhali ender mu-j 
halleı ı Uıhnkkuk cttırebılecc,gıni ve 
işte ettıt"dıgini soylıyeb[lseydım. 

miiddet evvel bb fakültesinde 
clogentlik ve profesör Tevfik il 
Recebe muavinlik yapmakta o
IP.n doktor Edıö "Histoloji ders 
kitabı,, ismi ile bir doktora tezi 
hrumiarnış ve bu eser faklllte 
küt.üphanesin-:le hıfzcdilıniştir • 

mıyorum hakikati hatırlı:ıtıyorum. Bii 
yuk Ebedi Şefimız. dunyarun en 
buyuk adamı Atııtürk. o zam b
tanbuld:ı gazetelere verdıgı. beya -
nntta· 

- Turk ordusu mnğlüb olm:nn~ -
tır. O silngusu elinde duşmana knrşı 
koymaya hırzıı-dı. Turk oı-dusu hfi
kCunC'tınden aldıgı cmiE" uzcrıne kılı
cını kınına koydu, demiştı 

füıkıkaten cenub cephemizden 
nc'nt c."Cfcn kıtalarımız Hslcb cıva
rıııda bilyuk Atııturkun emrmde du.ş
m ... ııı karşılamış "e ona yuz gt?n et
tırmısu. 

TC' eı·ru:ıb luzum yok.. bız. ~ 
inal" iık, silahı bıraktık. Faka he ya
:rık <' kclcçe mukabele gormcdıK
C tu ı uzc çullanıp elımizi, yagı nın 

h la n •a kaU."'lılar. Mustalıkem mev 
kılerımız, scvkulceyşt kıymetı ooıx 
yerlerı.ıniz, Uslerimiz işgal cdılnuş 

ılah cephane dcpolll!'ımıuı «.'l kon
ınu "c nihayet mukadd<'Satım sal
dırılmı:;tı .. 

'I'urk milleti, diışman:ı dalkavulc
lu •u. onun arzularına hızmetı h 
vazıfe ayan hain bir hukumelin ıda
rec:ınc geçmiş tek n<'fersız, tek tu
!eksız, tek meteliksiz bir zav ıllı kut
le hnlın getirilm{'lt ıstcnmı.ştı ve bu
nun böyle olduguna bu goıyenıı 
hakkuk ettinldiginc inanılmıştı .. 

1şte bugUnlerde ıdik . Bu knrn. 
kapkara, umıdsiz gunlere aıd bir kaç 
hntıroıyı, hntırlam k, hatırlatmak ıs
tcdlm. 

Ankaradn, eski Ankarııııın eskı ız
hc mahallelerinden birinde kcrpıç b.r 
c\ :n guncs görmiyeıı 1os bi: od:ısın
cta oturuyoruz. Do Uanmızdan ıterıÇ 

bır zabıt Es~ehlr garbinde c yan 
eden harb sıı!ahatuıdan bahsederken 
~u muşahedesinı de anbUı 

- Harb de" anı edıyordu .. ilen si
perdeki efraddan bin arkad:ışma· 

(Mcluncd, ateş S<lg gel"İıruzdcn ge
lıyor, sakın duşmnn biZi çevırnıı ol
masın), arkadaşı oteki Mehıned, ŞU 
cevabı veriyor: 

- Sen önime bak, onu paşa goru • 
Hıç bir harb tarihinde. hı bır ede

bı eserde gorulmiyen bu şaheser ce
vap, Turk nulletinın, şız büyük 
Mehmedınde gayesine ve onu ıdatc 
edenler«'.' karşı olan bimısal ıınanııun, 
onundc butun bir dunyanın cgıldıgı 
bir tcbanı:ı:ıydi. 

Turk mılletinin aşkına rica ede -
rirn, inanın, süslemeden duıı«iu.,. bu· 
hakıkatı kaydettım .• 

Bunl<ırın sonu gelmez. Turk inmn 
kll\"- etınln ucu bucagı yoktur. Y ızımı 

hır karınca hıklıye5ı ıle bltirecegıın: ı 
tstıKlul savaşının ilk ayfarmdayız. 

Adnpazannda kaymakam r.ılun Ui 
Fend Be)'in evind bir ögle yeme -
gındeyiz. Aramızda Knr:ıderuz uşak

ların. mahsus lxışlıklı. dirscgı, ha -
caklarının iç yuzlerı meşin kaplı boz 
l'lbiscli, siyah, dık yakalı goml idi 
bir genç var. Mevzu, bıttabi y;ışadıgı-, 
mız h!ıdisclcr .. . 

Bır ar kaymakam, bu gl!flç n
damla konuşurken cdoktoT> diF. bi
t b etti ... Sofrada altın gozluklu. kır 
sakal ve saçlı. konuşuşund:m o um~, 
kulturlu bir adam oldugu ~Ilı bır 
zat ""ı-dı. Bu cdokto" hıtabı karşı-
ındn ::ışırır gıbı oldu. Hıç bır z:ım:ın 

bir hekun h ssi vcrmiyecek bir kı>-a
fctt«.' olan bu.arlcadaş:ı tevcccuh c-de-
rek, 

DoktoE" bey, dedi, doktor o1d -
unu.;:u öğrendığinı içın soyluyonmı, 
zi lel:idc b E" çeteci zannett.ıgım 

!çın :.ısuyoı-dum. Muhakkak ol.ırak 
bılıyarum ki, vatanpcn:ersınız, f kat 
du ncrek hareket elmıJ cmrunur... 
B r iın duşununuz, dort yıl enel, 1 

lu y ın cn buyuk a keri d"'Yl<'tlcnle 1 
t k B:ısradnn Edırneyc uz;;yan' 
..ıtan üzcnnde uç milyonluk b.r 

.&BONE BEDEi.! 
TUrkly• Ecne 1 

SENELiK 
6 AVLIK 
1 AYLIK 
1 AVLIK 

1400 Krt- 2700 K,... 
760 • 1450 • 
400 • 

1150 • 
800 • 

800 • 

6 Sontcırin 1940 ÇARŞAMBA 
6 Şevval 1359 

24 Birlnclteşrin 1356 
Gün 311 Ay 11 yıl 940 • Hızır 185 

GOnq 061• ikindi 
1.37 6.57 Sl.42 Ezanl 
6.37 11.58 14.42 Vasati 

Aktım 

12 00 
17.00 

Yatlı 

1.33 
18.34 

lmaak 

tı.55 

4li7 
Ezani 
Va&ati 

ordu ile harbe girdık . Ve .. Mağlub ' 
olduk .. Bugun ncyımız kaldı'>. Hıçı 
bir ı;eyiıniz yok. Bun:ı mukabil duş-
man znferlc hlanm14 bir halde 
bu vazıyetie ne yapabilınz? Yapnca
gımız. maalesel ne kurlambilırsck 
onu kurlannağa çalı.pnaktır. Sergu-1 
:teştlere atılıp onu da ka7bettirme-I 
yanız, gunahtır. 

Hıç şuplıc yok, muhterem "e te
mız bır ndam ol:ın bu z.:ıt. samımi 

konuşuyordu. Boz ve mcşinli clbıselı 
genç hekim ccvnb \'erdi: 

- Muhterem beyefendi, s&lerinu: 
ı:ıkıJ ve rnant.g:ı çok uygun. Musn:ı
deruzi rıca ederek bir hikiye ıl cc
vab \"<'t;cccğim: 

Bır kanncnnın bır da ı delm • 
çalı f ~nı gorup ronmıpar: 

- Ne yapıyorsun? 
- D.ıgı delıyorum. 

- Z.Orun ne' 
~ Öl.ekı yakada yavuklum var, o-

ta 'WUs:tcngım. 

- Ayol lur şu. boyuna boı;un 

b."\k. hır de şu daga.. Sen na.<ul b;ı 
d; ,, d .. lcbilırsin~ 

• • • 
Arkadaşım, Sinob mebusu Cevdet 

Kerım İncedayı. buyuk :taferı takib 1 POLİSDE 
eden bır günde konuşurken (lstıklfil, '-------------~ 
Harbi, hisle başlamış hesabla bıtmiş- Pencereya atdan tabanca 
tır) demiştı. Gcçcıılcrde de o altın I 
gozluklü kır s;ılmllı muhterem zatın Dün gece t 21,30 da Liıle-

1 
lide Tayyare apartmanı 2 inci 

dcdıg1 cıbi bazılannııı edcbıyat di-
7 

da t D 
ycbıleceı;ı ve fakal oz Turkleriıı ha- daire l numara o uran r. 
kık:ıtin tam bU' ifadesi obnık kabul Necaeddin Atasagun'un ~nce- 1 

resine m......:'-ut bir hıs bir el • l 
ettikleri, tnlcrıbeıı, şu sozlcrı "oyle- ~· 1 
d mı hatırlıyorum teş etmiştir. Kurşun penccı ede 

Bızi s:ıyı ne. tıınk, tayyar~ \esair oturan iki bayanın ortasından 
h.ırb aletlerinin keınmiyelllc ölçenler camı delerek tavana aplanmış
çok ldarurlar. tır. Böylece büyük bu f C~<lnın 

Bu ne dogru sozdur: Biz c~ An- hudusuna ranınk kalmı~ır. Za- 1 
bıta bu cüretkin detle ra-1 tebde bir yarını şehirde on beş. bin 

J..ı.ş lık her tılrlu modern sil!ıhl:ırla =m=akta==dı=r=.========::;::=: 
Ttıl ehhez bıc orduya l.arşı bir tek 
ın"tr lyöz ve karmakanşık tufekli 
bın iki yuz k~ı ılc sonuna kadar 
durduk_ Koca Fransa yırmi günde 
te lim oldu_ Bir Gazi Antcb - bu 
s:ırtlar içinde - on bir ay dayandı 
'<' yine teslim olmadı .. 

Çunkü Turktii- ve çunku en ycnil
ffi<'Z kuvvclı <un n,. ı idi-

Dun ve.asırlarca C\'Vcl böyle idik

Yakalanan kabak ve nargile
ler ve bir ıslak beze sarJlı bir 
mıktaı· esrar ile ayrıca 75 gram 

1 
parsa esrar alııımış·ve esrarkeş
Ierdeıı Hamdi Kuşgöz, Behice, ı 
Todori, Anesti, Siileyman. Ha-1 
yati mest bir halde müdüriyete 
teslim edilmişlel'dir. 

--ııııa:--

SPOR: 

Uypeşte karşı 
çıkacak muh elit 

nas 1 olmah? 
---o--

Macaı· profesyonel liğiııin bi
rincı planında bulunan Uy '.Peşt 
takımı pek yakında şehrimize 
gelerek stanbul muhteliti ile i
ki mühim müsabaka yapacak -
tır. 

Doçent Edib maalesef eserini 
ne~Te vakit bulamadan vefat 
eylemiştir. Bu defo bu eser pro
fesör Tevfik Re<:cbhı ismi al
tında ve onun eseri imiş gibi 
ncşredilincc; doçent Edibin bu 
eserini yu.dığı sırada yakın -
dan alakadar olmuş bulunan ha
yat ve mesai arkadaşı ve ayni 
~amanda doçentin varisi bir ba
yan iddiayı hak ederek profe
sör aleyhine bir dava ikame et
miştir. 

Dün ba.şlıyan bu muhakeme
de henüz mutnd sorgular bittiği 
sırada suçlu avıık'ıtı kalkarak 
tarafların aralarında uzlaşmış 
bulundukla.nnı söylemiş ve da
vacı bayan da bu sözil tasdik ey
lediğiııdcn dava sukut etmiş
tir. 

BELcDIYEDE 
Üsküdar tramvaylarmm 

tasfiyesi 

tnsnn hayatııun teşkil cttigı kovan
da topl:mm~ own bu balı to<ianlar 
her gun cemiyete bu balı veren arı
l:ın du unınez mı? Galila, Nevton. 
Franklin, Kamo, F:ıraday, Maksveı. 
Kelviıı, Helmholtz, Pasteuı vesairlcrl 
gibi insanın z<:'ngln tccnıbe tarl.ıl:ı
rmdan bal toplıynnlar kovanlarımızı 
doldurmuş ve doldurmakt.lClırl:ır. Bu 
arıl:ırın sarfetUkleri emekleri gor
mclı ve takdır etmelıyız. Arıbrm b. l 
toplndıkları zen •m sah !Jra hudud 
yoktur, fakat arıl:ırın ndedı mnhdud
dur. Cemiyet bu b:ıl t.oplıyanları k<>· 
rumalı V<:' yetı tırıneli. Aksı takdırde 
kovandnkı bııl tukenebilır. Aynı uı• 

manda beserın t('CI'ubo s:ıha ınin zcn
ginligıni ::ırttırınak surelıle arı! rı da 
Iazla yorm;ımalıyıı. · 

Bu sütundakı yazılar in;;;ın tecriıbe 
snh.-ı ında yeb en c:içeklcrle bunlar
dan bal çıkaran arılaı::ı ntd kısa kıS3 
hakikatlerdir. time ve rrıuhenrlıslığe 
aid roşerşler bir nevi bal toplaınş 

am<:'lıy<?'i!dır. 'Bu sahada sahş::ııılar dJ 
hal toplıyan <ırılardır. Ro-1er:şlcr ve 
bu \ aclıde ç:ılış.1111.:ır · cenU} clın ıco

\anına nafi b ıltar dolauruvorl:ır. Her 

- Dagı delıp, öteye varam:ısa 

tıı ~aı.uklumun yolunda olurum 
ya cıem~ .. fşte, beyefendı biz ıs
tık1 lımızi kurtarmak için dcwuşı;

yoru bunu başarnm k bile yolun
da olsun olebiliıiz ya .• Bugun yine böyleyiz. .. 

Yunan - İtalya har
binde Bulgaristanın 

va:ıiyeti 
(Saş t.1rafı 1 ine de Merkezi Avrupa fudbolü için

de pek çok sevilen Macar fud
bolünü tekrnr görmek! her ba: 
kundan kazancımız olacaktıı. 

Ü 
ikisinı korumalıyız. Yok ,1 ltovnn ı;a· 

sküdar, Kadıköy ve ha\·alisi buk bo~nır. 

!Yazan: Eski lstanbııl Valisi SÜLEYMAN KANJ J 
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Yusuf lzzeddin Efendi kendisinde kan-
ser bu unduğu ve 

Huduttan gerilince her yerde 
merasim yapılıyordu. Efendi de 
muhtelif cemaatlerin mektep -
lenne, hayır müesseselerine ih
sanlar veriyordu. 

Sirkecide padişah tarafından 
gönderılen seryaver Hurşid prı.
şa ile başmabeyinci Lutfi bey 
tarafından istikbal olundu. 

Sarayına dönerken ahnlınin 
tezahürlerine arabasından kı· 
yam ederek te.'.jekkür ediyordu. 

Krup fabrikasında efendıde 
gene asabi teheyyüçler başgös
termisti. 1stanbula geldikten 
sonra bu hal gittikçe arttı. E
fendi Çamlıcaya geçirildi. 

Fakat o burada da bir çok 
geceler uyku uyuyamıyor, Çam- ı 
lıca tepesine çıkıyor, yaverler 
koltuğunda, sabaha adar ah
laı', oflar ile vakit geçiriyor, an
cak şafak söktükten sonra içe
ri giriyordu. Bir müddet de böy
le geçti. Kış geldi. 

lttihadrıların Babıali baskı
nında (23 kilnunusani 1913J \'11· 

rulan Nazuu paşa, Sultan Azız 
devrinde YusuC İzzcddin efen
dinın hassa müşürlüğünde ilk 
ya\:eri idi. Baskın esnasında ol
d:lriilmiiş olmasından dolayı e
fendide büyük bir teessür gö
rünmedi! 

Bır kaç ay sonra öldürülen 
Mahmud Şevket pa.511nın ce
naze alayında hazır bulunmu • 
olan Nesib bey avdetinde mü
teessir ve gözleri ııiş gönince 
Yusuf İzzeddin efendi: 

- Ne olmuşsun? 
Dıye sorar. Nesib bey tees

süriı.nün esbabını izah ettikten 
sonra cf endiye: 

- Siz m ütecssir o}Jnadııuz ı 

mine kapılmıştı 
Hastalığı acib te?.ahür1erle 

görünmeğe başlamıştı. 
Efendinin ilk kadının:ı nüzul 

isabet etmişti. O bundan fev-1 
kaliide teheyyuce kapılarak bu 
hastalıkla çok meşgul oluyor -
du. Bir çok hekimler çağırıyor, 
nüzuliin scbcblerini tcdkik ve 
tefahhus eyliyor, bunlar da fen
ni ve tıbbi sebebleri kendisine: 

- Konjestiyon sercbral ne
ticesi gelen amboli felç yaptı .. 
gıbi tabirlerle anlatıyorlardı. 

Yusuf İzzeddin efendinin göz
lerinde rahatsızlık vardı. Bir sa
bah gözleri kanlanmıştı. ~i 
hekimi Nuri paşayı çağırttı. 
Gözlerine baktırdı. Nuri Paşa 
yapacağı tesiri hiç lıatırma ge-ı 
tirmiyerek: 

- Gözlerin.izde konj tiyon 
olmuş! .. der demez efendi: 

- Eyvah, bittim! Ben de ha
nım gibi olacnğım ! diye koltu
ğa çöktü .. 

Bu andan itibaren kendisinde 
hastalık aramağa başladı. Gün
de .... güne (hastalık korkusu) 
:rozofobi hastalığının alfıimi de 

göründü.. 
- Bende konjestiyon var! .. 1 
Diye bir çok doktorları celb-1 

ederek kendisıni muayene ettiri- 1 

lordu. Böyle hır hal bulunma
dı:fuıa kendisini en ziyade iknaa 
muvaffak olan doktor Sgurdeos 
ol::nuı.tu. 

Bu biter gibi olunca başka şey 
çıktı. 

Çamiç Ohanes efendi damadı 
li':ransız mösyö Joli, veliabd ile 
F'ı an ızca. mü.k~eme için haf ta
da ıki gece iki.ser saat gclitdi. 
Bir hafta gelmedi. Efendı me
ı ak etti. Adam gönderdi. 

mı! Mösyö Joli, kainpederiniıı ve-
Sualini irnd eyler. Yusuf İz- fatııı lan dolayı gelemediğini 

zeddin efendi de şu cevabı \ c.- aı Zt;tti. 
riı': Yeliahd Çamıç Ohanes efen-

- Hayır olmadım. Saltanat dinin vefatl sebebini sordu . 
hanedanı, efradı milletten bir Mösyö Joli - Diş etlerinde 
başın bu kadar yükselmesini P.r- kanser çıkb, bundan öldü. Üç 
zu etmez. Mahmud Şevket pa- gün sonra efendinin diş etleri 
şa ela çok yükselmişti. Meml~- ağrımağa başladL 
ketin yukan gelen başlarının Tünel tarafında oturan bir 
düşmesinden biz memnun olu- Fransız dişçiyi celbettiler. Bu 
nız ( !) ı dişçi velihadin ağzında bir pey-

Bugünlerde muhakemesi )e- nir dişi çıktığını söyliyerek çiz
rindc olsaydı, Yusuf İzzeddin di; kn.nattı. Bugünden itibaren 
efendi elbette gerek Nazını, gc- efendi: 
rek Mahmud Şevket paşalar - Bı>....nim diş etlcrimde ka.n-
kin hiç olmazsa 7.a.bircn bir te- ser var! 
cssür göstermeği siyaset muk-' Diye t;utturdu. Kan r kcn -
tezası sayacak ve kalbini böy- dizinde sabit fikir oldu Hususi 
le nçmıyucakb ! Halbuki onda doktaru Nuri Pa :ı.r. - l'tbbiye 
artık fıkir kuvveti kalmamıştı. mektebinde mu r, • t 1h mual-

Jenılmiyen bu tebed:i u b , ıca 

sebebi Balklmlan:ı b .. teh-

Uy Peşt son maçlannd::ı. Ef -
tesi'yi ve Boçkay'ı mağllıb et -
miştir. Ve iki mağliıbiyetile Ma 
car profesyonel liginde simdilik 
ikinci gelmektedit'. 

ha Ik tramvaylarının tasfiyesi i-
çin Evkaf, lş Bankası ve eski Bunu rlu.,.unenler ilmi \C mulıen
elektrik idaresilc yapılan anlaş-! dislık ru..'<'rşlcrıni tcşvık ıç111 ıcab c
malar tas\'İb olunmak üzere hu- den hcı tcclbın :ılmaıct;ı ve her fc· 
günlerde ~hir meclisine sevk 

1 
d:ıkarlıklan ç<:'kııımemektcclırler.. 

olunacaktır. ~ 

Diğer tnrnftan üskiiclar. tram I SAB HT AN SABAHA 
vaylarının hesabatını tasfıy<' e
dPn b lediye muhasebe mfülürıi 
Muhtar Acar, belediye hukuk 
isleri müdürü Hasan Ferid ve 
Beledıye m"ktubcusu Necatiden 
müteşekkil komisyon teclkika -
tını tam::ımlrumştır. Bugünlerde 
raporfarını lıazırlıyacaktır. 

Macar profesyonel tnkımına ı 
karşı alakadarların nasıl bir ls
tan bul rnuhtelitı çıkaraCah'1lll 
şimdilik bilmiyoruz. Yalnız İs
tanbul muhteliti denildiği za -
man artık mahalle COC'uklnrının 
bile isimlerini ezberİediği oyun
cular akla gelmemelidir. 

Biz lstanbul muhtctitini is_ HALKEVLERI 
tanbul liginde bu sene iyı du - M h. 
rumda olan fud~olcuhrdan ih _ U ım bir konferans 
sas etmeliviz. Mesela Fenerli Bt•yoğlu lalke\·iııdeıı: 
Fikret son· maçlarda oynamıyoı 1 -· 7. 11. 940 peısembe gü-
ve sakattır. Meşhurdur di)e oy- nii saat 18.30 tla evimizin Te . 
natmak doğru olmaz. Som ı bu pcbaşmdaki merkez binasında j 
seneki ligde bazı yeni oyuncu - Pı of. Sa.!.ıh Hurad Uzdilek ta -
lar göze çarpıyor. Bunl ~r! dık- rafından · Iıim. hm b, propagan-
katlc takib ctm k icab eder. da,. mevzuun la mühim bir kon 1 

Bi7.e kalırsa İstanbul muhte - ı ferans verilecektir. 
litinin şu şeVilde olması ı: zım- 2 - Herkes gelebilir .. 
dır: ~=s:~:s::z::~o:a-ı1caı"""""~~.._-

Cıhad, Faı"llk, Adnan, Musa .. , Diğer oyuncuların kabiliyeti 
'Esad, Rifat, Küı·iik li'ikı·ct, Hak hakkında fudbol ajanlığının her 
ı... G" d" ş h, lde daha esaslı mUta.leaları ~ un üz, erci, Şükrü. 

Son zamanlar da Be~ik~Jı 1 vardır. Hatır gönüle bakmadan 
Şeref eski kabiliyetinin iıd mis- takımı t bit etmeli ,.e hiç ol · 
lini bulmuştur. Solun:laki ŞUkrii mazsa İstanbul mt:.lıtclitine Uv
hiç şiibhe etmemelidir ki hu -ı Pest karşılaşnıasındaıı evvel iki 
günkü sol açıkların hepsinden üc antrenman yaptırnalıdır. 
i~;dir. • Biilcnd 'l'ura.nlı 

men veya Bulgar ı.~=.a 
bi kazanmak arzusund Jır. 

Bulgaristanın bug rt.erd 
nü niyet te diğe1· bir de 
halcsınden çekınm 

mihver emellerine a 
yetler tarafından h • 
ihUlıi!ın nihayefuıde k 

ığı 350 lira ile bayramlık

lar almış# giy meden yakalanmış! 

mıştır. Bir kaç glin ewcl L{ilelide 
limi • tcmiruı.b fayda etmedı. mühim bır :) nkesicilik vak'ası 

Efendi kendisinde kanser bu- olmmı ve yakalanan . u<:lular
lununca vcliahdlikten skat '1i- d:ın bir tanesi dün Sultnnah
lip yerine Vahideddmm ge ıl'i • mcd ikinci .;ulh ·c.cza.ya vcrile
leccğini düşünüıo , bu elemle rck te\kif <'dilr:ıist.r. 
kıvranıp duruyordu. Mahkern s fh tına gem.: 

Bu manevi ıztırab d onu dok hadise . oyle olmtlıltur. 
tordan doktora başvnrmağa LlıL.:lLie Fcthı bey caddesin
sevkeden scbeblerden bıri olu • de otm·an Miıebbed ısmı.ıd~ 
yordu. bir zat P?-l a çantasını ek ı iya 

Yusuf lzzeddin ef n ının ken arka cebındc taşırmış. Bunu 
disini muayene ettmn k uzere n:ısı! ,a . dikkatten ~~ t~tmı
cclbettiği doktorlar a.rnsmda o- ; yan cıvar rank~cılcnnd~m 
peratör Cemil Pa.,."3. dahi rnrdı. M~Uı.f~. F. ~f.I', Mchmcd _ıs-

Cemil Paşa ilk muayen :sın m~dc uç k:!.fa~ar a.c1 mcagızı 
de ağzında hiçbir şey olmadıoı daınıa l:ollamuga başlJm1şlar
hakkında ve.liahde teminat , el-- dır. 
mış, o da memnunrvetmd 11 cc- Ev\·clki gti:ı evine dönmck
bindeki murassa kordonlu saati te olan Il:üeyyed bir takım öte
çıkararak Pa§aJI hedıve ctmi!'i beri alclıh-tru1 sonra paralarını 
idi. - ı ayni cebe koymuş ''C ey ine dön-

Fakat bu emnuniyet cok mü.,,tür. Tam bu sıra~a cüzda.r 

mil paşa veliı:ıhdıu şu teklif ine maga başlanmıştır. 

Di..!er lar:ı.ft..ın calclıklan ı:ıık 
pcrtfôyde 350 ı~usur lira bu
lan • fustafa; arkadaşla.rınd:m 
Ji"ahiPe 20, Mehmedc 20, diğer 
bir görene de .susma payı ola
rak 15 lirn \'erdikten sonra. 
Ramiz ismındc biı terziye kos
rnıış acele hır bayramlık elbise 
ısmaı lamı tır. 25 Jıra d=ı kumaş 
paı .ısı vcrc>r<'k terziliği a)'Tıca 
ı)azarlık etmi~ ve 45 Jır::ıva sulh 
olnım;l.1rdır. Geri kalan 250 
lira ıle de bayramlık ihtiyaç
ı.ırmı göı erek işi eğlenceye 
vm mu.,tt•r. Fakat tam bayra
mın ikinci günü yakayı ele ver-
mi~tfr. ~ 

Dün muhkemecle bütün bu 1 
ol::ııılan inkar ederek: I 

- Ben çalmadım, ben çarp
madım .. demiş ve henüz ele ı 
gcc;meycn :ırkadaşkı.rına cürüm 
atfetmiştir. Halbuki aslan pa
yını kendi nhşı asli l" başının 
kendi olduğunu meyd na çıkar 
nııı~tır. Suçlu dün tevkif edi
lerek tcvkifh n~ye l"bnderil .. 
miştir. • 

sürmedi. İki gün sonra vakı 0 • nının. çaz1l:lm~~ oldugunu F.ar
lan daveti bir davet cıah:ı takib löel::nış ve .ıenuz ka~mak ,uze
etti. Ancak Cemd paşanın ver- re olan genç yankesicileri de 
eliği teminat şimd1 v ı 3 hde kti- tamamiylc hatırl.ı:.!rarn.k polise 
fi görünmüyordu. San efa Ce-

1 

lıa~r \'ermiş, ve ~uç1ülar at an

maruz kaldı. (Arkn ı \'ar) '-•-===-..a:-=-omoı~:::...:q==:oı--..----m:aı.....ı--.-""""-_,,, __ ~ 

Çarpışmak istemiyen 
muharib 

(Başı 1 inçi sayfada) 

noktad.:ı bi• knç adım gerılcmi..,., hu
dudun n utcbakı noktalı rınd.:ı mıh
l:ımp J.:almıştır. 

ıtaly.:ıya ne oluyor? Ccııçhgi ve 
kU\"\ eti ıle ovunen bu mıllcl Almarı
yanın ~mu d:ı yer ı.blı Lım 149 gun 
olmu tu . Be :ıy . Bu ix'ş ay çmdc 
650 bm tonıl lloluk d n:ınm:ı 0tdJ1t, 
6 bin t hn:.ı.n cdılcn taf':)·ııresındcn, 

m 1.) nl n v n oı-d "umtan • M>

d.ı çıkm:ıd • N o binlcrr t;Jyy:ıre 

Akdenızdc. tngilt.crcnın c nılc \laşıle 
ugt"a"tıgı sıralarda bile kcndını .-<o. .. -
terebıldı, ne o yeni \C seri lı:ırb ı;c
mileri meydana çıkabıldıler. Ikı ıf 
eV\ el b .. lıynn 11 ır t:ı~ıTuı:u ,sc ÇQ14 
ı-..ıpl:ınmış k:ılmııJtır. 

Fakat, Yunnni. t:ın::ı knr ı h.:ırbi 
ltaly, nı ı nyl. n:l nben hnzırl ıd •ın 

şuphe yo l . A> 1 rd nbcrı bah:uu.•
lcr b it"ibirini kovnlıyor ve ltalya:l
ların Arn;ı\.utlu~;;ı o:ısker L ıdıkl ı ı 

habcr enl y • du. Bın..ıcnalcyh tı:.:rbı 
açını olan tnly:ınm henü h3.:ırlıkS1Z 

olduğu SÖ) 1'-n<' 1..-z. Helc Yunrmı<.tan 
gibi butuıı e cudu y rıı mılyonıı 

J.;ul.ın b r orduy ka ı tt lJ aya ne 
oluyor' 
Şu dol uz gün içınde !.uçuk ve c

h~ınmiyetsiz gibı ~o ulen b zı hadı
le'.' 1talyao n ne oldu unu o tcrc

cck r aroyı t. ı akfadırhr: 

l tk, ital) n t vy.ul'!'ı ı Yun:ın 

toprakLıım · tıverel• uınu.ş ve Yu-
n .. nl 1 te!lu olmu.,tur. 

b::ıı.ı 

ttnlynn, harlx>t nclt i • ınıyor. tn
gıltet"enin rr. hvcr cepresınd wm le 
i. tedı •ı gedik ic;in İt::ılJ yı >:enıC!:J· 

nin hikmetı de hu ol .... gcrel:tır. 

Ueh~Rt SAFA 
--:ruıa:--

Acı bir kayıp 
Esb:ık Darulil mlar Umum Mudu· 

rü, Mub!ıdelc ı.omısyonu TUı k n1u· 
rahhası, inh" :ırlar t:mun Muduı lı.ı· 
ğü Mualll('ı: l l\'Iudunı, Musikı Mual
lim mck"'lebi mudurü Salııb dd n ôk· 
süzcu dun &ıbah \"cfat et tlr. Ce
nazesi; bugun Lülelıdc Lı.ılclı add -
siooe H:ıyd,ır 1olla al)<l~ ınından 

kaldınlaı ak Bcynııdd:ı n mızı kılın· 
dıkt.:ın 6Ull a Kar a hıncddekı uıl• 
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Bülend, Müzeyyeni yanıba
şuıda görünce evvela go.zlerine 
inannuyöcağı gc-lcli. Ri.ıya mı gö· 
riiyordu? 

- Bilsen, senit.le konusmak 
mütiandesini kop ı ıncaya kadar 
neler çektim NaırJsın Biilend? 

Hayır, riiya değıl i. ~len 
üzeyyendL Gayri iht.ıyari bir 

baı eketle genç kadınm elini tu
tarak dudaklaı ın::ı gotürdü: 

- Sen, sen ha? Doğrusu bu-
mı hiç umıd etmıyordum. 1 

- Evet, ben'im Fakat sen 
nasılsın? Seni üzmediler ya? 

- Hayır, hayır.. lşler çok ı 
sür'atli ve normal bir şekilde 
inkişaf etti. Fakat ben asıl seni 
çok merak ediyordum. O cana
var adamın sana bir şey yap -
masından korkuyoı dum. 

- Ne yapabilirJi ki? Vakıa 
hareketime mani olmak istedi .. 
Fakat ben dinlemedim Güzel
ce bir kavga ettik. Ljc otel di
rektörü filfm karıştı. Neticede 
bir şey ynpmağa ınU\rnffak o
lamadı. Ben de senin şevkcdil-

na 
• 

ıçın 

diğfo nyni trenle hareket ede -1 
bild.m. 

YENI SABAH 

-50-
Bütün bu ynptıklannı o kadar trenm muntazam sarsıntılarına 

basit b r eda ·ıc anl:ıtıyordu ki rağmen hissediyorlal"'iı.. Ve Mli
Bülend J<e>ndısıni luşüncn k n- :r.e) yen ya soğuktan, yahud he
disi ı<;;"n fcdnkiiılıfd. r oze an yeca-ıdan titriyordu. Bülend: 
bu genç kadına kar. ı ba;ı tının l' üdtin g.,Jiba! diye mı
bırdenbıre çok kt•v\ f'tltndi0inı ııldandı Ve kolu ile genç kadı
hi,,setti. Ona mınnet \'C c gı ılc nın omuzlarını orttü. Müzeyyen 
baktı. MÜZ.!) yen sonıyvı ı.ıu: ona bıraz daha fazla yakla.5tı . 

- Ah nicin knc.m:ı. ! n Bir ~imdi saçları yekdığerine deği-
yere gi 1 ıedin 9• l-I ıkikat an- yor, nefesleri birbirine kanşı-
laşıldıkta ı O !h.-ı Kadriyi \'U- y.ordu. Billend konuştu: 
ran kimse b · ı• olduktruı sonra - Seninle böyle yanynna bu
mcydana çıkardın. Şimdi ya se- ı lunmak, senin sıcaklığını, bu 
ni mahkum ederlerse?. kadar yakından hissetmek be-

- Korkma .\fözeyyen ! :Bu iş- f\im içın o kadar doyulmaz bir 
teki sır her halde çözülecek ve zevk ki! 
benim masum olduğum anlaşı- 1 Müzeyyen ona biraz daha faz. 
lacaktır. Eğer kaçsaydım, o· la sokuldu: 
zaman bu ciııayetı iızeı·ime al- - Biliyor musun Bülend ne 
mış olmaz mı idim? istivorum? 
Kompartinıondakı ınt ıur .:._Ne istiyorsun? 

paltosunun yakasını kal·lırınış, - Mektebten son!'iı yasamış 
kasketini gözlerine kad eg- olduğum bütün senelerın orta
lniB ve başını arkaya daya~ arak dan kalkmasını. sanki hunlan 
uyuklamnğn başl.ımıştı. Dıı;><ı.- yaşamamış olmayı istiyorum . 
rıda. bır fırtına vardı. Bmıu 1 Benım için tamamen gaye ız \ c 

' tadsız geGen, bir çok manasız 
\C kıymetsız cylerle doldur
muş oldugum bu on setıeden ge
ı ı donme' istiyorum. Senin 
dcrın \ temiz askının önünde 
utanıyorum. 

- Çocuk gibı konu uyon.un, 
Müzey)en. Sen benim güzümde 
h la on sene ev\ el gonnus, ta
nınuı; ve sevmiş olduğum genç 
kızsın! Aradan geçen seneler, 
seni sadece daha ziyade güzel-
ll'şLinnek. daha ziyade olgunlaş
tu mak ve mükemmellcştirmek
ten. cazibeni daha ziyade art
tırmaktan başka biçbir şey 

1 yapmanuşur. 

Kompartiman kapısının hafif-
çe çalınışı, onları dalmış ol
dukları hayal aleminden uyan
dırdı. Uyuklayan memur da bu 
gurultü üzerıne kendL<;ine geldi. 
Kapıyı araladığı 7.aman nz ev
vel Muzeyyeni getiren adamm 
yiızu gorundü: 

Yn.nm saat geçti. Beş dn
kik ~nra Yugoslav hududuna 
gel~gız Ve sızı Yugoslav a.-

bıtasınn teslim edeceğiz. Hanım 
eçendinın dışarı çıkması lazım -
dır. 

Müzeyyen, Bülendın ynnındnn 
ayrıldığı zaman kendismi cok 
yalnız \'e bedbaht hisscttı. 

Rompartimanın buyuk bir 
kedı>r içinde döndü. \'e bütün 
gece uyumadı. Tüı·Iii dü~üncc
lcı ıcmde sabahı güç etti. 

Sabahleyin da.ha ziyade Fat
nıanın zoruyla kahvaltı etmek 
ve tekraı Bülendle götiişmcsini 
mümkün kılacak biıisini bul
mak ümidiyle vagon restorana 
girdi. Laa.lcttayin bir masaya 
oturarak garsonun gelmesini 
beklcmeğe başladı. 

Acaba Bülend ne yapmıştı? 
Geceyi n, sıl gcGirmiştı? Yarın 
1stanbula "\.ırdıkl rı :-:ıiil:m na
sıl bır man?..:ı:r:ı. iic 1• r ıla.c;nca.k
lardı? 

SAYFA S 

unanl arın 

ileri harekatı 
devam ediyor 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 
dır. Bu .,dırın sukutu Florınaya gı
den yolu muhafaza eden demir dağ
ların şark geçıdıne İtt-ılyanıar tnra -
!ıııdıın yap1lan t.-ıarru7.un kıı ılmasmı 
intaç edecek ve merkez ccphesmdc
kı İtalyan harekatını cıddl surct.t.e 
guçlcşt.irecektir. 

Ohrı golu sahıliııde katıı Zemjal 
kasabtı nın Yunanlılar tarafından 

znptı, Yunarustanda uratle ilcrliye
ceklerını ?.aı.:"ıcden İtalyanların bu 
ümidıııc son d rbeyı ınd.rmışür. 

Esır tlılen bı~ çoı:.: ltalyan askerleri 
cArn \ utların kendilC'rıne ıhnnet et.. 
mı olduklarından> ıkııyet etmt'kte
dır. 

Atına. 5 (a.a.) - ital.)an elçısı B 
Grtıu.inın hareketi nıunascbt>tıyle 

Kaliınennı gazete;;• dıyoı· ki. 
Yı..n n mıllctı clçıyi butuıı muıne-t

hıslerıyle el metler. Hucuma ugr -
dığı takdırde Yunam t.ının h.ırb cdo
ceğınt' d .r Yun n resmi bcyıınatın:a 
inanmıy rak kcndı ıslıhbar.ıt :iClıc

k irun h berlertne kanmak h:ıına -
katinı göctcrcn B. Grazz1 b.r dıplo
matın y prıb lecegı en buyuk catı 

yapm k surctıyl Yunanı t mı hınnet 

ctmi ır. 

Yunan resmi tebliği 
Atina 5 (a.ıı.) - Bu ab:ıhki Yu

n.ın resmi tcbligi:. 
l\I kcd nya ccphcsinc. e k.Jt:ı:ılım17.o 

C\ \el"• t blı lerde ı gal cylcdıklcrl 
hııbeı 'l:eııkn tepelerden maada, Ar-
na\ utıuk ... raus .. ıde yer den bır tepe 
lşg ıl ctmı lcrdır. Cepllcnın muht.clıf 
noktnl ı .nd.:ı ) ;:ııl n hcrrkuı n('tıef'-
si kU\ eUe ımı:ı: ınıtr~ lvozl 
t pl 1 

memı tir. 
--»ıuı:--

Yeni Amerika cüm
hurreisi bugün be!li 

olacak 
(Baı; tarafı 1 inci sayfada) 

ve böyle de dcrnm edebileceği -
mizi Umid edıyoruz, demekle he
pimızin Uşilncenize tercüman 
olduğumu zannetmekteyim. Siz 
ve ben seçim salonlarına girdiğı
mız zaman revimizi hiir insan 
sıfatiyle kullnn.acağız. Bizim se
çım salonlarımızda ne hücum 
kıtalan, ne de omuzlarımızdan 
bafilarıru uzatan hafiyeler var
dır. 

Dıktatöı ler, demokrat hüku
metin hangi esas iizerine kurul
muş olduh'llnu belin unutmuş, 
belki de lıı11 bilmemişlerdir. Ke
za dıkt:ıtörler L>ütün hür mil
letlcrm serbestçe teşekkül e
den ve gt>nC serbestçe korkusuz 
ve icbarsız olarak ifade edıleıı 
fıkiı !erinin bir tek adamm ve 
yahud küçük bil' adamlar gu
t upunun fıkrinden <iaha basi -
reth Ye dnha kıyaseth olacağını 
da unutmus, belkı de hiç bilme
mı Ierdır. 

Roosevelt, Allahtan Amcrika
ya rehber olmasın dileyen eski 
bıı duayı tekrarlamış ,.e nutku
mı" amin,. kelim sı~ le bitirnıış-
tır. 

--ıırna:--

O. N. B. Ajansının 
yeni yanlış bir haberi 

(Ba:ı tarafı 1 ınt• sayfada) 

Yolcuların birlikte ki.ıçuk ba
ğajlar almasına mi.t.saad · t"<lıl
memelrtcdıı. Eş,> a \ mektup 
naklıyatı durdurulmuştur. 

Anadolu Aja ının •otu: 

Devlet dPmıryollan umum 
müdürlüğü nezdinde yaptıgunız 
tahkıkat bu haberin bazı kı
sımı. rımn tashihınc lüzum gos
teımektedir. 

1 - Evvelki gündenberi hem 
yolcu hem de eşya n'lkli.} atı 
bnşlamı.5tJr. Bu suretle folu 7 
marşandiz vagonu Ed me ü
zerinden sevkedilebilmiştir. 

2 - Yunanista.ııu gid1.'Cekler 
müstesna olnınh üzere yolcular 
hiç bir tnlıdidata tabi değil -
dir. Yunanistana gidenler. hu
susi Yunan vizesi almak mec-
buriyetindedirler. 

3 - Bütün yolcular b~önj
lannı kendi yanlarında nakle 
mecburdurlar. Mektup nakliyatJ 
hı bir tahdid l • bı • ıldir. 

ı. .. 11;;: ....... Q y 
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MİLLi PİYANGO 

ŞAKİ~ ZÜ 
Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye 

Fabrikası 

HAI.JÇ - KARAAGAÇ - lSTANBUT. 

Telefon: 43214. Telgraf: Ztll\lRE 

KÖMÜR SOBALARI 
16 Senelik tecrübe eseridir 

KUJ..LANIŞ - KONFOU. - EKONOMİ 
UCUZI.UK ve SAGl..AMLIK 

Her cins kömürü kolay
lıkla yakar 

Umumun rağbetini kazanmış olan 
sobalanmız, en müşkülpcsendlcri 

tatmin edecek hususiyetleri 
muhtevidir. 

Muhtelif tiplerde, sade ve kromlu 
cinslerde, o<'la, salon, apartman, ma
ğaza, dershane ve koğuşların teshi

nini temin edecek boyda sobalar 
mevcuddur. 

Üç dökümcü ustasının alınacağı 
hakkında 

İstanbul elektrik, tramvay ve Tünel 
İşletmeleri umum Müdürlüğünden 

tdaremiz Şi.li tarrurhanesine imtihanda gösterccegi ehliyete gore 160 
ııa 280 kurus yevmiye verilecek uç dokiımcu ustasına ihtiyaç vordır. 

lsteklılerin nufus hüviyt't cüzdanı, hu nuhal varokası ve ı;imdiyc koclar 
Ç lışmış bulundukları mti~ e elerdcn oldıklaı:ı muddeti hizmet Hsıkal rilc 
birlikU! idarcnın Ml\.tro han zemin katındaki zat isleri m{idurliigune ınu-
racaaUan lüzumu bilciirılir. «10470 

1 ~"~"~"~'~" f.~~ .~~~"?!~.~.~~;~~~:~.?,~~:
0

n1~ 1 )\.;ıpt,an. ı lıık saionlarında alınız. Çtık memnun kalacaksınız. 
M:F -~ l UT? T< don: :rn.158 ---------· 

Dördün.cü ferlip 

İST~lJL İŞ BANKASI KARŞI 'INDA 

Her keşidede olduğu gibi Cümhur:iyet Bayramı piyangosunda da dört büyük ikramiye 
ve pek çok küçiik ~kramiyeler vermiştir. İlanımız üzerine adreslerini teşhir etmiyoruz. 15 se
nedır uğurile tanınmıs gişemiz sizi de bir gün muhakkak zengııı edecektir.·Yeni biletleıinizi 

. gişemizden almağa acele ediniz. 

1ş Bankası kaı~ı ıuda MAI.ÜL C.E:'tIAI .. GJ~ESİ !)llhil)i CJ~MAI. CAN'.J'gz 

Askerlik i~lec•i 1 ı 
Beyoğlu Yerli Askerlik şubesinden: -------------------------

DENİZ LEVAZIM· SATlri ALMA KOMiSYONU İLANLAR! 

314 aogumlu 1stanbullu yedek mu-

habere te men Mu tafa 1hsnn oglu 

Suleymnnın (18086) 10 gun zarfında 

bclıcmch l şu~ye muraea:ıtı ılan 

olunur. 

·---' Şehir 
tiyatrosu 

temsilleri 
Tepebaşında Dram Kısmında 

6/11/1940 çarşamba guniı akşamı 

saat 20 - 30 da 

BiR A N A 

lstlklal cııddeslnde Kometii kısmında 

6/ll/1940 çarşamba giınd(iz 

saat 14 de 
ÇOCUK OYUNU 

()/11/19'10 çarşamba guııu ak :ımı 
saat 20 - 30 da 

DA D 1 

SiRKECi 
Salkımı:öğü t Dem irkapı 

Ha 1i1 ezer 

ı - Deniz ihtiyacı i~in bil' ildı.:d elektrıkli tav fıı mının 21/11/1940 
perşembe gunu saat 14 de K ı .n P• ad..ı Deniz levazım s. tın ulm.:ı kom s
yonunda pazarlıgı yapılacaktır. 

2 - l\luha'11men bedeli «6500 lira olup kot'i teminatı c9i!i fü. cı.r. 
3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun çerçevesi dahilinde beUı gun 'Ve! 

saatte mczkür p:ızarlıgn iştirakkıı Hin olunur. c l0474 1 
.ı: * * 

1 - Tahmin edılen bedeli c30 000 lir<1 olan c20.000 ılo de y.ıgının 
9/2. Teşrin/!l40 cuıraı ILSİ günıı a t l 1 de pnz.ırlıkla eksıltm<.'f.ı y.ıpıl.ıc..ık- ı 

tır. 1 
2 -- lll{ kmlnatı '"2!!50,, lırn lup nrinamesi hcrı;un komi y ondan 

"150,, kuruş bedel mukabilinde c1lmabilir. 1 
3 - 1stcklılerin 2490 sayılı kıınunda yazılı VL..,ikalaı iylc b!rlıktc h<'l

li gün ve santte Ka ım~~nd. buhın~n komisyona mıh .ıc.ıailar . 
(10411) 

1 - :!0/~/940 gur.U ıc;.n ıh. k 1 n,;11 1 e<ltlıni r1lan \ (' il C.ZKUl' U OC rtl 

münakasası ynpılnı .ı' ş, ı tn ı elt nın tPkr.u· tetkıkj doln;; ısıylc ıhıılo <'dıle
miyen 35080 hr. kL ıf bcdtl r m ıkı ad( t ın torlu kkrw y ıne ayn Um, 
proje \'e şal'tn •• nıcsı uçiııl 11/11/940 Pnz.ı. te~i gun ı • t 14 dL parn l kl.ı 
ihnle"ı y pıl ... ktır. 

2 - tık temin. tı 2631 1 r.-ı olup .,«rt .. ııne, pl<ın 'e ıu oJeh:rı he, guıı 

i:l saati drohiUnde n czktir komısyoııd:ın cl75, kuruş muk:ılıılindl' ıılııırıbılir. 
3 - Şartnamede \'e 24!ıCi sayılı kanunda zıkredıl~n ~rraitl hm ı bulu

nan isteklilerin y\lknrıdn y.ızılı gun ve saatte bu paz<.ırl·~· ı.ştlr:ıklcri il{ın 
olun•ır. el 0419 

• • • 
50 l·.ilo karfiçe 15 S/m 
50 10 > 
50 > 8 > 
8 ~dd ı:&kn, r kufük GOO X 33 X 35 
8 X ı;;; X 3!!00 ın/m Tclü balata 
G A.!ct P1r nç gres y. ı:d nl,k 3 No. 
6 > :> 4 No. 
2 t. kı.n ~Ies rr oksıJeıı 1 yn k ~lumcsi 

6()0 

6.00o 

1 

3 

2 
4 

8 
35 
80 

300 

ııtrı Pi.unnc 

1'20·()00 
q0.oOO , __ _ 

Lil'alık 

2000 

1000 -

i50 -

30.00o 

30~:··-· 

500 

250 
100 

- 2000.-

- 2000.-

- 3:)00.-

.;o -
20 -

4000.

()()IJO.-

Kc~idclcr: 4 Şubat, 2 Ma- ı Kumbaralı \ e kunıbuı as.z 
yıs, ı A{;usto~, 3 ikincites- ı hcı:ıaplnrmda en az cllı ı.-

rin t<ırihlc-rinde yaı,ıılır rası buluııanlaı· kurayo 
dahil cdılirler. 

1 

1 

!? t '·ı 1 arlı davit 2NO. kc c "liiınbası cO şar ncie' ye<At·k bt)ki ık 1 
~ ~!ı:n~~~·~ ~· ı~:;~~~J~ hn goı.i~k. 5000 m/nı uzunluk delli balataı> 1 İstanbul Belediyesi ilanları 

100 ~det B ly .. 5 m/m kutrund..ı . 10 kutu Şnll k 4'.mımunC' gıbi ______________________ .,..,., 

Karyola fabrikasındaki 

1 lstanbul Vakıflar Müdürlüğü İlinları l ,r-~" iyi ,cy.,.ı ""'n''· ""\ 
Yıllardaııberi tevli;ct vazı!cs ne a a ·a gos erm yen ve a rcs ı .ll'c-· • I'k · t 1 d 1 ·a 'ı l Memu~ aramyor 

m:zce bılinmiycn (1 tanbulda Uzun Yusuf mescidine minber \'azc:dip c niel Darülıicczcyc 85 lira ücret
t.ıhvil eden mczkür mescid imamı Elhaç Hal 1 F.f. iboi 1 n"l) '\uktı ı 11 )ı im:ılfı.thanclcr memuru ile 
mutı..vcllisl Azminin id .. remlzc mliraca:ıtla '· • fa ald m,. ır:~'~y. t:·'-ıl> \ c 40 lira ücretle bir demirci usta 

.: r m yerine getirme i için il{.'l., l ,.,'.ı tc-uı ".ı i o.t c •il- smn ihtiyaç vardır. Bu iıılerc 
iı l nd e ıliın tı:ırıhındcn ıtıbaren (;n Le. gün J. 1 ı ı .uııı t \ ·rıl- elverişli evsaf ve şeraiti haiz 

rr · tir. Bu mu•ıet zarfında da gclmcdP, t ı dirde hakk;n ı.ı lununi ı olanların müessese müdilrlü-
ınelc ;· pıl;:ıc, ı;ı ıhtar makamın. .aim c.!.1 .. k üzere i14ııcn t~blıi! ol • ... ğüne müracaat etmeleri. 

/l04fSl 

2 • det l 2 volt çalı"ır korn..ı 

2 ı> mcıtorkrdc kullanılan mrtdf'ı .. pilCın 
1 2 No. ş ... rldnve marka k~·ııe lfımbası 

10 > K, " lllmbn mcme.i 
Yuk· r.d.ı c.l ıs Vt' mıkdon yazılı 17 ka1em· nıulılclü c.iııs malzemenin 

Eyüp - Edirııeknpı :ırasındnn g~cn Abdurrahm. n Şeref , c Fcthl C -
lebi yollan iizcriııclc \ c ~olun sağ ve solunda bulun:ın t>ıez ı lıkl:ıı .n kuı..•1" 
bir kısmı tcv i edı!cn mezkur yola gittıginden m.ıh,ıl de \.ık l. n k. •ıı-' r 
dahllincle 1T'e\cucl mezaıl.ırın bir hafta zarfıuda Jlakad.ı 1.111 tnra 1d· 

1 

kalrlıı ılmndıgı t.ıkdıı ele belediyece naklcdilC<.'cgı ıhın olunm. ( I(l49S} 
• 1 /19 'O r r " bC' ,r(ınfı ı:nnt 16 da Kıı::.ım'O' ada buluıı.m clenb: levazım 

tın nlm::ı kc. ... ityonuncln odi pa .rrlıkla eıu>Jlbnı; i ynpılm.ıktıı·. tstcklıl<'- ~llEll-------------------------
1 belli gJn \ <.' :ı~ttc adı geçen ko~syoı,.ı n uı uuıotlrırı il!ın olunur. S ıh:bi: A. Ccmaleddlıı Saraçoğlu - Nt'~i»at Mudtirü: 

«10473 B:.ısıldıgı Jer: (H. Bekir Cürııoylar ve C cmaicdıı n S 


