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00NLOK SiYASi HALK 8AZETESI 

on Ribbentrop Mussolini1 

e uzun bir gOriişme yaptı 
Alman Hariciye Nazıri bugün Papa 
tarafından resmen kabul edilecek 

mada vukubulan müzakereler hakkında tahminler 
!\oma, 10 (A.A..) - B. Von Rib -

bentrop saat 10 da Romaya muvasa
latında Kont Ciano ve hariciye neu.
reti yüksek erk.bı almanyanm Roma 
elçisi Fon Ma.keııaen, Macar elçisi ve 
Roıu.& valisi tarafından k&r1ılaDD111'" 
tır. Bir İtalya karabina bölUğti aske
ri selam reaınini ifa etmiştir. 

Von Ribbentrop saat 11 de Mueao
lini tarafından kabul edilmiştir. Kont 
Ciano ve Kont .Makensen görüşmede 
hazır hulunmuolardır. 

Mussolini Ribbentıop mtllakat& bir 
u.at 20 dakika aürmUştür. Alman na
zın mUllkattan sonra öğle yemeğini 
Kont Ciano ile birlikte yemiştir. 

idare Yeri -Nm...,Mlye. No. 8' tstubal -Telıraf: nJNİ SABAH htaaW 

TD..Ei'OM : W795 

Her Yerde 5 Ku· uı 

Ankarada bulunan 
misafir generaller 

Ribbentropla Musaolini al'asında ya
pılan ilk mülakattan sonra aşağıdaki 
resmi tebliğ neşredilmiştir: 

'Du(}e, Kont Ciano ile Almanyanın İngiliz vtı Fransız şa.rk ordnlan hava kumandanlaruull Ankarada 
Roma bUyilk elçisi hazır olduğu hal- .ııi8aftretea bulundukları malfundur. Yukandald "'81mlerde do9t cıe,·ıet 
dt, Alman hariciye nazın Von Rib - 1 hava kwnandanlannı blr ziyaret ve lt'reflerlne verilen ziyafet eMMlll

bentropu kabul ederek bir saat 15 t da göriiyol'Suauz. 

dakika .tiren samimi bir mülakatta \.._"11111---=-==""""8•-----------------" 
bulunmuştur. ~AAAArvv""'IVV""'IVVVV'o.IVV""'IVV""'IVV...,.,.,.__...,.,.,.__...,.,. 

vaziyetler ---

Yanıı ikinci bir millakat vuku bu-
lacaktır.,, 

Alman Hariciye nazın B. Von Rib
bentropua puarteai akşamı Roma -

[Souu 3 üncüde] 

Rus . Fin müzakereleri i tgilizler İtalyan 

Hitler·n Nutku 
Führer Harb ölüleri günün
de Allahdan yardım istedi ....... 

b. .t. d. ömUr vapurlarını '-bir gelik leblebldlr. Al- ır ne ıce verme ı s b b k 1 Berlin, 10 (A.A.) - D. N. B. bil- kutluyor. Liyakatsia bir bale pJe. 
~ile Rusya BaJkanlan ttaı- er est ıra tı ar diriyor: leski nesil tarafından senelerce mtld 
i:" t.erketmekle kendl oeblerin- • ·- Lo d 10 (AA) _İn 'ite. hO- 1914- 18 harbi ve şimdiki harb Ö· I det söylenen insicamaı~ tözler bu 
~ tıene kadar fedakirlak etmiş LJ / • k • F • B ı.. ·ı · • a6 kii ~· ~'d · · kJ' b \e lülerinin hatıra5ın1 ıhya için yapılan gUn. mazid<>ki kadar azarno.:tU n ..-
~r. BIJUds böyle bir fi- rıe •ın ı, ın QfVeRI ının ırıO•- U i~ klS .:, mev u U:,~ senelik merasim esnasında. Führer ı·em bir vakıa olmuştur. Şarkta ce-
:!'t ~ "llachlava.ue.. bir ili- L d /d ., .

1 
.. • b kmy: B m ~·~~t a- Alman milletine hitaben bir nutuk reyan eden muzafferane ve tllds 11n1 

~_ ... glmlelUDltolacaltmabak- ROVa a o ugunu reamen ı an ettı ıra dış .ıu:.U- laşmaüıerinesöylemiştir. harebedensonra,karaordummamea 
~· Çüaki. taı,. ba biç bir _ _ _ ~::n~p~ -:ıucibhıce İtal· Hitabesini Bertin askeri müzesinde sub fırkalar efradı, gemilerimizin mü 

t l&de ~ ddlerl Helsinki, 10 (A.A.) - Sovyet -Fin I va mebus Veidnmann'dan mürekkeb ya deniz ~olile Almanyadan köm.tır ir~ ed~ Filhre~ d:miştir ~ 'T' re:eba~~ava ı:~tl~ze men 
.ıı ....... =·-· ~ e- m~erel~n hakkında bu akşam Def 1 bir heyet 6 martta Moekovaya git - getirmemeyi kabul etmiştir. Binaen- "-yıld'' .~n~a ... a rh~anb' d vredo u su mu er, cS:.n. • ~ ... ~~I 
~ ona g6re ...,.._..ta kal- redilen ~ır resmi. tebliğde ezcUmle miştir. Bu heyet Sovyet hükfuneti aleyh, Roterdamda bulunan ltaly!I. m1.1 onunıunıı va ım ır e e "' a -..._ 

Banrwnlar ..._.~bir IÖY~ d~lme~: lmümessilleriledki il<: görüşme yap - qpurlan kömür yilklemeden tıalya- ========================= 
lehli göreaektlr. • lkı h~~et bır mUddettenberi te- mı.ş, Fin mÜ!m!88ffi!'ri Sovyet barı§ ya avdet emrini alacaklardır. S A B A -·H:- T A n S A B A H A --~~J masa ~l'llll§le~i. Bu temas taveç hll· lşartlannı öğrenmiştil". ~vekil İzahat Verecek 

: HIM)'ba Cahid YALÇIN kılmeti vasıtasıle teessüs etmiştir. j Ş~diye kadar biç bir karar veril- Londra, 10 (A.A.) - B. Cbamber· 180 • 
~llarcla harb faaliyetinin can- Bu tesamsın gay~, muhtemel ba- memıttir. (Sonu ·' üncü &ay/ada] 4 mı•ı onun mıl onla 

..... ~ enl biWda 1'11 tmkinlannı tetkik etmek olmuş Fin TebQl . y y 
asını ._...y er ve iki taraf dogruw da doğr .. H l . . F. 1 d. . Mı..wmda bnyük bir ta _ . n uya go • e smki, 10 (A.A.) - Finlandıya ın an ıyanın yanı 
·11i.:~ arfllqtılu F' rtışmelerdeki faydayı teslim etmişler tebliği: ı k • d I • 

ile So eı:e! Birliği ..;..::_ dir. • . . Finıan_diy~ körf~ kıyılarında şi - A k El · · ş a ş ı a c a c ı a ı 
-~'lllHIU!ı..--yaauıvy yabvd Alma.oya de- Sovyet hll.k~me~ Fin hüküınetiıım n:aıe do~. ılerlem~ge teşebbüs eden n ara ÇiSi 

l.veçin ta tu üzerine bir mUmessillerini görüşmelere başlamak düşman müfrezelen pUskUrtUlmüş . Helsinki, ıo (A.A.) _ Fialancliya-
1 ~Uza.keresi ::n ettiği hava- Uzeı:e Moskovaya davet e~tiğinden ~-tür. DU~manın ~ip~nin ş~al - ba- nın sabık Moskova Elçisi Yijo Koa- Finlandıya ordusunun vazı·yetl ve Rus taklı'flarl 

llikkati celbederken, Almanya Ryti ile ilk ~~a~ereleri ıdare etmıı tısındakı teşebbuslerı de akını kalmış kinen Finlandiyanın Ankara Elçillği-
•llll"llftM.._e Nazın Von Ribbentrop\ın olan B. Paasıkıvı, General Walden oı, ' v iı c iı Rayfuclc ne tayin edilmiştir. 

l'• aeyahati her tarafta bütün llUlllllllllllflJlllUllllUllllllllllllflllllfllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf lllfllllllllllllllllll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
~rak ve teceuUs uyandırftı. • 

~ıE:~~'E: Fenerbahçe Bey ozla, G. Sa-
~= :tn:: ray da Vefa ile berabere.kaldl 
h teaadnf etmesi pek ml -

~ IGrttımet lbımgelir. Meseleye 1 S bir ehemmiyet izafe eden se-
S~ 1Dtlddettenbert Alman ve t- 'f'<i:ı.,~"ij~L·ın~· 
'8:...~ lbtlııasebetlerlnln hlçblr nU -

-~ 8emln tetki1 etmemesi ve es-
~ Adeta paslaıımıt ve çe-1 
~ ,.._ l kay~tmft hissini vermesi i 
~~ktanberi kendisinden bahset • I 
~ bu mihver. son seyahat mU
~. allkadar memleketler ga-
S ..... _-- yine eski edebiyatı hatır- -
~ kahb bellgaylere yol açtı. 

S makamlann emirlerile ha • S: ~ ve kalem kullanan gazete 'S bn-akaıun, Hariciye Nezaretle-

' h~lerl dairesinde, istedikte -
"-~.Alman ve İtalyan ga· 
~ BerUn - Roma mihverinin 
·~ ve canlıbğı hakJnnda zo 

(Son 6 "8ofde ) 
... ,.. OüW YAL(Dl 1 

Dinkfı .,,. _,,,ketlerindtln ag MttWtı. Boula n.e1"1.Q~ CJn.181 kf'08 
mil.eıa.ba,_.,.. birincift Habib, ortada mtıaıJbcıloaycı 'tffnlk edtltf 
..,.ı.r. ~ ~ • V.t. tılAQttl"8 bir,,_ [YU181 :i del 

Kare11 benalımdakl Rus hUoumlanm 
ve bütün Fbı - Rus hududunu 

gösterir harita 

B"""6ft alh oy evvel, yani harb 
fl'ktılt aaman askeri miUehGl.tsalarla 
birUkte bil.tün danya h<Jrbin bir W 

ay içinde ya garl>de, Mozcı ön«nds, [~lill~=~~~~ yahud orla A.vrupada, Balkan1arda 
inkifa/ edeceğini tahmin ediyordu. 
Hiç 7cimae garbdeki istihkdmların bu 
'loadar 8ıakin .ve tisud6 kalaoağını um-
muyordu. Gen6 askeri mütcha8sıslar- ?etler Oef iyctinin 8alnameaine glJre U 
la birlikte Mç kimac bu harbin Fin- mCyotıluk orduya aahUxlir. rinlan -
'lantUyada, AtwVpanın bu u.zak, soğuk, diya'"" nilfvau. -i milyondan; ordUall 
mnlfllsk ~ yaman bir Wcylf da olatıfl olan, diWt yQ.ı bift, bet ~ 
,o.t~ belllnlemi§ff. bMcı. UMMffr. 
.... Uf ......,.. .. ,,.. .,. """' ~ 1 ... ..,,...) 

• 



• 
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YAZ.AN.ı_ 

TEFRiKA NO: 51 

Dll.zme Vali ile Muavini 
icraata geçmi~lerdi 

'l'&NI IASA• · 

artık 

Bir senelik 

•, 
. . ,~ . 11 ••• ~ 

ıfti!fll~ 
Fransa ve Bay Wel e 

Paris temasları~ 
merlkaa Baricl19 JI şfl/J A Bay Samner wetıetr ,,,, "ı 

ve Berlindeki koauena•;:: 1' il' 
a1db Parlse gelmlo ~ de,._a rl l 

hl mularuıa gf.rifmittlr· Ve ·-_"1111 
- Bu beylere, diye bağırdı. Kim hayat:uıır.ı. bmim ytlzllmden tekrar Petrol var Btıkreo Elçimb Hamdullah Sup Piyesler taya bir takını rivayetler der i 

k6tll muamele ederse dilini kopan - tehlikeye dUşllrürstlnUz. Hem. bu işde Tannöverin bugün telıriınlr-e gelmesı J' 
nm vallah bilWı. Tenbihle bu nöbet- muvaffak olsanız bile ne çıkar san - Petrol ve benzin iglerinde nlzım beklenmektedir. Bü.kret EJçlmla, la· Mart sonuna doğru tehrimhıe P • tlrAmerikul Hariciye JI~ .1 
çilerl çıkaran gidilere. Hem de, ça- ki! ... Millt eerefimis ayaklar albnda roltı oynamak üzere hükfinıet tara- tanbulda hlç kalmıyacak n hllkd • lecek olan Komedi Fransez artiatıeri- liDde Dum bir takını solb ~f.'. \ 
9uk yemek getirin hepsine. Aç mısı- ezilip çiğnenirken hayabn ne kıymeti tından teşkil olunan bir milyon lira metle temaslar yapmak ftzere derhal nin verecekleri temsillerin proğramı ve Alrnanlann sulh şart~,.;, ~ 
mz, tok musunuz diye soran bile ol- var oğlum T. Vaz geçiniz bu işden. I sermayeli "Petrol Limited., şirketi Ankaraya hareket edecektir. hazırlanmıştır. Komedi ~ansez tı:°" d ln.ŞIJV7' r 
m•mıo hiç birisine. Yakışır mı ki bu Arkadaşlarla birlikte ölmeği yapyal- müdürü Sedad bir aydanberi Ruman Diğer taraftan haber aldığımıza pu 29, 30, 31 mart gecelen şehrimiz- ::.:..h~~:::e:~U:~ıt 
bizlere! Hadi, dikilmeyin karşımda!. nız kurtulmağa tercih ederim ben. yada petrol ve benzin mevzuu etra • göre Moskova Büyük Elçlmiz Hay • de 3 suare ve 2 matine v~eklerdir. rasmda yer a..Jmış ve p.ibSlY 

1111
,_,dl 

Seğirt.in bakayım.. Hepinize teşekkür ederim yavrum. fmda tetkikler yapmakta idi. dar Oktay da bir kaç gftne kadar Şehrimize gelecek grup ıçmde 5 ka- rülen sabun l<öpüklerl gtb 
Ağanın emirleri yapıldı. Belediye Varlığım bu kadar feda.kArlığa değ - Sedad R daki tetkik _ şehrlmize gelerek Ankva.ya gidecek dın ve 7 erkek artistten mürekkeb- kaybolup gitmişti. f"r fr', 

reisi beyin getirttiği peynir, ekmek mez. 
1 
~~Y ikm 

1 
ed ~anya rimize dön _ tir. dir. Gnıbde şehrimizde b~dan bir se ,, rt• 

ve birer de kelek mevkuflara dağı- Polis Muharrem efendi, hayatı bu e:mı.. a erliıni"t.ed§eh . k ti mü • Bir mUddettenberi Ankarada bu - milddet evvel bir film çevıren meş - Şimdi Pariste de, bo 1· ndil b~ı!' 
muştur Petrol şır e k Be sanın sult~ şartlan hak u o;\!IP~·, 

tıldı. Nöbetçilerin de dilleri kısal- derece hakir gören feragat sahibi . .. · . da a lunan Bulgaristan Elçimiz Şev i rlhur Fransız artisti Marie Bel de var· kon havadisler dola.'1mağıı lıM11,.ıct4 bldı. O esnada Delibaş, vali ve ku - mUdürünün yanından gözlerinin yaş- d~u ~~=~ecı;::kR:~ t .;:! : ker, Ankanıdaki temaslannı ikmal dır. . ·sch v ~ 
mandan beyleri muhafaza albnda lannı silerek çıkmış, teessürilnden tıgı te ı er m a a etmiştir. Elçi bu gUn Ankaradan şeb Artistler 29 mart cuma akşamı Ra- tır. 80 aradA .Bn~ •11 ~-

rek demlştir ki . 1s b ld bi k 1 . a· . . Pr Press'in Pari muha.hu1.~ a,·"' V' Taşbaşlı Hacı Hüseyinin evine gön - kapı önünde hıçkırmıştı. · . rlmize gelecek ve tan u a r aç sinin Andronak traJe ısını, ospe 1' lı ,. ... J ~ 
denniş. Kendi de hükfunet diaresin - Artık, gece olmuş ve vaıtit de yat- ''- Son zamanlarda pıyasa~ız~n gUn kaldıktan sonra Sofyaya hare-ıMl)rime'nin bir perdelik bir piyesinl ne göre Fransıı Ba.';\'t' 

1 tı~ td 
den çekilip gitmişti. Vakit de ikindi- sıyı bulmuştu. Asilerin uğultusu yi- bütün petrol müştaklarına ~d ıh_ti - ket edecektir. oynıyacaklardır. 30 mart cumartesi ~.~_B.d~==-~:n\V:!!:ttr· <1l -· 

ye erişmişti. ne meydanı dolduruyor, şehir sanki yaçlan _Rumanyada~ tedan~ edil - Ankarada bulunan Roma Büyük günil saat 4 de Villondan, Pol Valeri- !.1<W........ w ısun ,e_,.1• ..ı 
Dilzme vali Remzi ile muavini KA- yerinden oynuyordu. Silah takırdı - mcktedır. Rumen muesscselcn teşeb- Elçimiz Hil<1eyin Rağıb Baydur da bıı ye kadar Fransı.ı edebiyatına dair Bu haber, dogru 0 

1 
e.di~ 

am Hüsnü, vilay« makamında kar- lan, kuduz bağırtılan bütlin şiddeti- büslerimizi çok iyi karşılıyorlar. gtlnlerde Ankaradan şehrimize avdet edebi bir müsamere verilecektir. Ay- ma.sın ev\'elemirde ms.::.,~ır· u;, 
911ıklı oturuyor, mukarrerat ittihaz le ve her taraf da devam ediyordu. Memleketimizde bir senelik ihtiya-

1 
edecek ve lstanbuldan Romaya ha- nl gece de Alfrcd de Muset'nln 3 ~:ı:~~::r=al~ sıltl :.:r " 

ediyorlardı. Kazalara tamimler yazı- Encümen odasındaki mevkuflar, bir cı karşılıyamak nisbette petrol ve reket edecektir. perdelik "Aşkın Seyahati,. komedisi • nı • ·ıen hllr,..ı 
yor, jandarma kumandanı alay beyi- türlil nihayeti gelmiyen bu feltikete benzin vardır. Senelik sarfiyatmnz temsil olunacaktır. 31 mart günü ma mİJru anlaşma ,·e '='"~1 rrıtJI 
zadeye ve polis müdürU Yalruba emir de alışmışlardı. Kendi aralarında a - 130 bin tondur. Rumımyadan ayda V d • • tineslnde Molyerin beş perdelik Mi - :~ğlaty:~:1nel~:in~::~ sıs~ifl ~ 
ter gönderiyorlardı. isyanın diğer e- cıklı bir sohbete dalmışlardı. Polis 5- 6 bin ton mal geliyor. İcabında lt j na yın .Pe erı n ı 2'.antrop komcdisile MUset'nin bir per ,, •. . Mf 
lebaşılan da; odanın bir köşesinde müdUril, biraz evvel Muharrem efen- hali.tın miktarını arttırabileceğiz.! D .,. J d delik ''Bir kapının kapalı olmasından bi~~ -~hakik-be~a::a:~:.sti~At 
toplanmış, hanl hani tevkif ve hatta dinin getirdiği haberden bahsediyor- Buhran olmak ihtimali katiyen yok- ove n ama açık kalması hayırlıdır.,, piyesleri • a.&Ql.l Je .. ,,.,. 
idam kararlan veriyor, tez.elden va - du. tur. Fiyatların ~dilik ne olabllece- Fatibte İsllmbey mahallesinde temsil edilecektir. Gece "Aşkla oyna bu lld memle.ket yekdlğerin~ 
linin tasvibine arzediyorlardı. Haki- O esnada, koridorda yine gürültü ğini tahmin etmek ihtimali yoktur. OOlgerzade sokağında 4 numaralı ev nılmaz,, ve "Aşkın seyahati,. piyes- bir sulh yapamaz ve bu 

18 p~ 
kat, f esadcılık alabildiğine gidiyor, kopmuş, Delibaş .Mehmedin korkunç Bizim piyasamız tamamen Rumen pi- de oturan Aziz, dUn akşam sat on lerl oyna.nacaktır. Temsil1er Tepebaşı mUzakerelere girişilemez, bO r _ 
fesa.dcılar durup dinlenmiyor ve di- sesi duyulmuştu. yasasına tlbldir.,. beşte evine misafir gelen kayın pe- Şehir tiya~unda verilecektir. leyh Fransızlara atredl~at' ti' 
dlniyorlardı. - Nerede polia mMUril!- Çabuk ~ dert İsmail Hakkı ne kavgaya tu - --._......""' ~ın: :-k llı~ı· 
Akşamın hUzUnlU esmerliği ortalı- çağınn onu bana!.. llA ARıFTE , tuşmuo " adamcağızı fena halde d~ llAHllJl~URD• : r 

fa çökmeğe başlamış, mevkuflar da EncUmen odası, o lıı matemle dol- mtıştUr. Dayak yiyen İsmail Hakkı der. ıı,ılt 
kara dilşüncelerile başbaşa kalmışlarlmuştu. Mevkuflar, pek haklı olarak Bazı muallimlerin "Yangın var!,, diye bağırmış. kom- Yakalanan husız BunclaD başka Amerl~etd tt 
dı artık. O sırada, tepedeki mUdafa- yine korkmuş, şiddetli bir helecana müracaatlan tular da hakikaten yangın olduğunu Evvelki akşam u.at 21.15 de A~ ye MUst.epnnın se)·ahatiD bJ''• ~ı 
anın devamı mllddetince poliB müdU tutulmuştu. Yaşlı gözler, polis mtldU· zannederek itfaiyeye telefon etmiş • ya hareket etmek Uzere köprüde du· maslan ııe kadBı' pzıı bir ;;!, 
r11 Necib Beyin emirberliğini yape.n j rtt Necib Beye doğrulmuştu. Hiç şüb- 1stan!>'11 Maarif MUdUrltltftne ya.. 1er, biraz aonra itfaiye gelnılş, yan- ran Ada vapurunda lsak adında biri· sinde ve hlçbtr mttteoesS: ~ıJldt 
poli& Muharrem efendi, mesleğine he yok ki, Delibaş Mehmed verilen pılan mütfv~ müracaatlar n~oeatn- fm olmadı~ anlaşıldığından dönmtle nin emanetçiye teslim ettiği portakal ve kulakların işitmlycceı; .,ıı•tt' 
yakışır bir beceriklilik ile, mevkufla.- karan tatbik etmek, polis mtldil.rUnU d~ ~~~ilimlerin sıhht vazıyet!&- ttl:r. Azizle lamafl Hakkı yakalan • paketlerinden birini, sabıkalı hı.rsı> yaptığı ve gazetecilere ~:t>t_t"~ 
rm kapısını bekliyen nöbetçiyi gU - idam ettirmek için çağırbnış olacak- rint ilerı surerek aldıklan raporlar· mış .A.zfz bakkında kayın pederini lardan Avram almış, kaça.r~en. gaz& bnlunma.dığt tein çıkaıı • lffı
zelce aldatmış, kendini encUmen o - tı. Zavallı Necib Bey, tam bir eilktlıı la haftalık ders ve I?,Uzakere saa~e- dövdUğünden, İsmail Hakkı hakkın- te müvezzileri tarafından görtllerek lüçblr kıymet vennek doı.~ tft' 
dam.na atmıştı. ve tevekkill içinde ölüme hazırlanı - rinin azaltılmasını nobet.vazi~el~nn· da da "Yangın var!,, diye ~'!m zatıtaya haber verilmiş, polisler, Av- cllr. . . e 9 

1 ~edakAr memur, yeisli bir tavırla yordu artık. Öğüd sahibi Ahmed bey den af ?lunmalannı istedıklen gorill- dan tahkikata başlanmıştır. ramı elinde portak.al paketile yakala- Fak:ıt l•'ransız Baş\e~l;",11ıJıi,t, 
ellerini uğuştura uğuştura polis mil- de, oturduğu yerde koridora doğru mektedır. mışlardır: Avram dUn adliyeye veril - dilen sulh şarttan, )'eui l .,., 

dürtine doğru ilerledi. Eğildi ve ku - kulak kabartıyor, kendi isminin de Bu vaziyet kar§ısında Ya.arif MU- • miş, asliye dördilm,;U ceza mahkeme- ~ termedfğl ve mnbo.ssmıttıll ..-ı'fı~· 
(ağına: Delibaşın ağzından çıkmasını bekJi - dürlüğü Vekalete müracaat ederek " T z ın can sinde muhakemesine başlanmıştır. lımgıcındanbert miittefil.ter ~ıt' .... , 

- MUdUr bey, dedi. Çok fena bir yor ve kıvranıyordu. vaziyeti bildirmiştir. Sorgusunda, bu paketi yerde yol üze.. dan ilun edilen prensfı>let6 tıir f 
haber getirdim size. Kapının kanadı, gürilltillil bir sar- Vekalet Maarif MUdürIUğüne ver- hattı da hey lan rinde bulduğunu ve sahibsiz zanne· medi~ içtnıJil' ki bunlal'fi r.-itdİ' 

Necib Bey, çok metin görilnUyor, j sıntı ile birden açılmış ve bütün yüz- diği cevabda kanunt hüklmlerin bu illün"" k d 'L.,_
1 

derek aldıi?mı söylemiştir. gezdirmek fayd™lan hfıll (le" "'tlt' 
..... nıu · rek l rtm F 1 ri · - ·· P ur azasın a .ı:.au ncan mm - M ıbk ' -- - h·dı · - Filha.k'ka ~ ·-'ar rzıııl .J ol' 6 .. msıye soruyor: er somu uş, sararmıştı. ere kabil talebleri yerine getırmege mu- k d "K çil ist . 

9 
a eme, ua..c.ı şa ı enn çagın· • · ı ı•uımuM • • ctl" 

- Ne imiş bu fena haber evllld ?. kaçan, ölilm korkusile yuvalarından said olmndıgı- nı bildirmekte ve sıhhi ~ asın a 
11 

~ . edr,, vuka.syon~nGD.bt lıp dinlenmesi için muhakemeyi 15 fufikler; ruı.zi rejiminin rnC' İ'~ 
S. · ·d I rd.l f 1 k k d ıl ·· 1 k kılometre ensın e ua ge en " arta b akını A h kk d d dn~ı ml'ddc:tc~ sulh aktedı•ııt :tt.'il' - ızın ı amınıza :arar ve ı er ır ıyaca a ar aç an goz er, ar a- vazi.v~tleri ~ah§malarına mUsaid ol- lan d 1 .1 lstn b 1 E _ m ır ş, vram a ın a a 6 , • it'' 1 ,"PP 

biraz evvel. sında dört sUngülU olduğu halde bir u· 
1 

hakkı da um1 heye 0 ~yısı e nil u -ahrzut tevkif karan vermiştir. Avram, der- lerini \e Polonya ile çckoı;O ,.uoıtı' 
• 1 b .1 h be . 11 k mıyan mua ım er n um rum trcnlen aktarma e sey a e- h 1 kif ed' k t k"fh .. . 1 . ...... r ,e 1 , - Kını söyled unu sana?.. azraı ey t ve azametı e, apının hUküml .. , el pıl cağı lrn kt . . a tev ılere ev ı aneye gon- nın Uıya edilmesmo aiıu-~o 

- Kulağımla işittim müdür bey. eşiğinde, duran Delibaş l!ehmede 
1 
ereJ:~muam e ya a debi le edirl~r. b lfuı derilmiştlr. dikQe snlhün akdinin bnl M~~ 

B k v 'ldlv. od d i i takıl ıştı emro urun r. Dev et Demıryolları, eye sa - -· •• - dumınu bf!va.n edirorJsr. .J .. tt 
- u arann en gı a a ş n m . d ki h tami k tize ş· k • H · · '"'' · · ıJtı""'" ' 

ne senin? .. Sizi hapsetmediler mi yok- Ağa, pek hırslı ve hışımlı görün • --~ hasın a ~tlan ~ ~~e d . - ır etı ayrıyenın unıu- mn.ne,·i ve maddi garaıı« il'~, 
sa? mUyordu amma, ytizU de hiç gillmü- ICTl3AD iŞLERi ı ~ bu:aya ?~~ 8;ll1ele .~kıpı gon e~- mi heyet toplanhsı ca\.-iizün men'i. dünyaıın• wfi 

H Udi.lr be butu li d h · H ı· d b. d 1 k ti. Ögrendıgımıze gore, hatbn açıl - . . . , , . .a -erı·ki'Jllll _..dr' - ayır m y, n po s yor u anı. a ın e ır urgun u İ .1 d • til k . . . IA.n Şırkcti Hayrıyenm 939 aenesı heye- orgao.ızaS)'Onnna .mııu llJP""" 
memurlan ile bekçileri yine vazife - hissediliyordu. Manasız bakışlarını, n~ tere en getır ece ma faaliyeti eenasında, bır. he!~ ti umumiyeai t.'.>planmıştır. Toplantı- rak ettirilmesi \'6 snllı akt~ ~ı • 
leline iade ettiler. Bu arada beni de mevkuflann üzgün çehrelerinde gez- malzeme dah~ vukua gelerek faal!yeti guç eş. da idare heyeti ta.rafından verilen t.erki t.>.sllhatın mevzuu bafı~· 
hUkflmette bıraktılar. Mustafa Rem- dlrdikten sonra, yüzünü buruştura - İngiltereden mühim mikdarda in _ tirmiştir. . . . • rapora nazaran Şirketi Hayriye son ynca.~ı da hu l}&l'tJar•n ~ ı.-.~ili:': 
zt ile KA.mn HUsnU. İsmail Hakkı, bi- rak, polis mUdtlrllne döndü. AdetA cıaat malzeıcıesi ve fabrika alltı sa.bn Mtlnakal~ğt. Ve!'AJeti ıki heyelinın bir sene zarfında 11 milyon kişiyi Ru suretfo Fran.,.u;larln ~O'""; 

ı s1zi.n ıı ÖğUd tesi ldan ·b·. "' hatta verd1 ı ha.san düzeltmek için . 1 iJiJI rhazib evvAhe 'ed B ie l lı:A!:-:~d sa- mırı N ~bgı ı. b' dı eı· alınmaktadır. Bu meyanda Sümer ~vvelce gönderilen ekipi takviye eı. - yolcu olarak taşımıştır. Şırketin yal- rin, bundan s.ltı ay tW'\tı ati 
l m ey n a e ~~ ı am e- - ecı Bey, ıraz şan g ır bank mum müdilrlğü amuklu ve . v . . cu ve yük basılAtı olarak temin et - ohluldarı bu şartlnrın. g rJ.' 

dilmeniz.e ve bu suretle galeyanın misin!,. u . p meği ~e aynca mühen~slerden ~U- tiği meblağ bir milyon liraya yakın- organlarctan çılmu"! olnıtı."':old".ıl' 
teskin edilmesine karar verdiler. Dedi ve bitkin, bezgin bir halde ytinl~ ~~sucat fabnkala~zın tak- teşekkil bir heyeU de göndermeyı ka dır. men, Atmanya ile gıırh df' _,.,.,ıııt 

- Ne yapalım Muharrem efendi. kendine doğru ilerllyen Necib Beyin viy~ ı~ın Londradan _y~ malzeme rarlaştırmıştır. Yolcu ve hasılat mikdarı geçense- lcrl araı;ınduld .J .. rln nıorsl · fJt' 
Allahın dediği olur. koluna girdi. Merdivenin başında, ak- getırmege karar _v~tır. . --- neye nazaran daha fazladır. Bu iti - ğmı tekrar teharii:r. ettiriYor· ~~~ 

- Fakat, biz buna meydan vermi- hna bir şey gelmiı gıöi silkinerek dur Yapılacak yenı sıparışl~ ka:81' - ı-<JLISTE: barla Şirketi Hayriye her hisse ba- Almaııl:ır.1 atfeılilc·n w yi~~ll -ed~ 
yeceğlz mUdUr bey. Slzi buradan ka- du. Umumt meclis 88.lonunun kapısına ]aştırmak üzere banka mühendıs ve şına. 185 kuruş tevzi edecektir. resmi organlardan te~~ v" · 
çırm.ı:_k için Cambazın ~fehmed ef~dl eokuldu. Titiz bir h~n:1'etle ~~da- tekııisy~e:inden bil_' grub Ankara - Damgah kağıd Diğer tarafdan müddetleri niha _ Alnıan snlh 6<-ırtlan, pnrJs ,.,aıa .s4 
vedigerarkadaşlarlabırliktetertibat 1ını burdu. Kapı kllıdb oldugu ıçin dan şehrimıze gelmış ve Londraya kullanmı yetlcnen idare heyeti aza.lıklarınaAli drıı.mn sarllarilt.• taban t:,J 
abyoruz. j açılmamıştı. Kızdı, homurdandı ve hareket etmiştir. Kadıköy vapur iskelesinde büfeci- Haydar ve amiral Vasıf, mürakibliğe blr mahJ)et arzeıllyor. 0~f 

Necib Bey, idam ha~ gibi bu kur savurduğu kuvveW bir tekme ~e iki lngiltereye ısmarlanacak lik eden Yorginin sattığı mektub k!- de Şevket seçilmişlerdir. ~ 
::1:~j~~:r::ı, :;e!a:l~~~ ~:1;'~~;!:!~r:~a=epi~;~ m;: vapurlar ğıdlaru:ıı_n "Tilrkiyeı fı~h:yetl,, lllllilllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllltllllllUlllillllllllllllllllflfUllllllllllllllllll 
batabım okşadıktan sonra, tltl2ı bir rerken, geriıdndekl nöbetçilere: Hükfunetimizin İngilterede inşa yazılı fılıgr~lı ~esm k gı _ar n ya- ş E H • R H A y AT 
ta la. ettireceği ıı yeni ve büyük yolcu ve pılmış oldugu gorUlmUş, kllgıdlar mü- 1 
vır · - Ulan bekleyin orcla. Diye hay - . . w eadere edilerek Yorgi yakalanmış 
- Sakın ha. Dedi. Böyle bir teşeb- kırdı. Kimseyi bın.kmayın yanımı - yük vapurunun ihale edeceği Suvan. hakkınd takibata b lan.mı tır Ullllllm 

tr~de bulunmayınız. Hissederlerse, sa. Haster firm:ı.~nm ~ir. mllinessilinin ~:rginin b~ kağıdlan ne:!ıen al~ ~ illllllllllllftlllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll dt'~ 
bağı 1 bestliğin Salondaki sıralardan birine abanır ~da hüklıme~e te.~~ar ğı araştırılmaktadır. 11 Tan " Sahibi ile - Teşekktir edmiın ~ır t;,·ttıd" ~anan ser izi ve belki de 
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gibi yamandı. Bıışmı, kolundan çeklp yaptıgını yazmıştık. Ö~dı~ıze Yangınlar zım, fakat bunu ~Lll kırı• • • 
yanına oturttuğu Necib Beyin omu- göre yapılan temaslar musbet bır sa- rtak .. d . k 1 . k - telefon konuşmaş~ Böyle bir J1Cyln ft.'fh yok. -ıı•ı 

h da il 1 ektedi B" hafta k& O oy e vapur ıs e esı so ·agın- n tta ıı .. - . 
zuna dayadı ve bir kaç saniye kötü a er em r. ır. ya - da Alfandria a afd 113 numaralı ve D ün blr vatan~ 'l'an ga- - Yapma ytthu! a . JJllİıı' 
aolumalarla bu vaziyette JuJdı. Ahla- 1 dar bu husueda kat'l netice elde edi- 1 rtalı . y ba k mi tutuşa zetesinin sahiblerlnden JI• d:ı. çoktanberl devam edc11

1 
f'uıil" 

dı, pufladı ve nihayet, kaldırd1ğı ba- lecek ve mukavel~ imzalanacaktır. :!0 yan:çııa:,, ~~n yanın : lil Lutfl Dördüncü arasında iÖyle ka.'}a1ruın soo mU\"tzzll .. r ~~ ~.,, ~ 
fUll hışımla ııalladı ve: Bir Amerıkan , a uru daki kaplama ve tavan tahtalan bir bJr telef o• mükilemesl cereyan et- den k~vgay~ ~Uncer oldrn~oJı111'. 

- Konyanın uğur&wı gidilerlt. dl- tevkif edildi miktar yandıktan sonra itfaiye tara- ı..J:t olduğu müstalı'>erdlr. nuu milvcrLZilcrı vapurla ı;tolO jt-

ye homurdandı. Aldattılar beni Ne - Bük\ımetimiz tarafından, Ameri • fındn söndUrlllmüştur. Zbıta tahki _ - Yahu tebr\ ederim. mRk t&lnJ mllda!aa ebI"'1,,.eıı So'İ' 
clb Be B ı .. ı- cak . T ....... a,1rür -.1 • ha ı ' ol çtleden ~ıl,ardıcrına bllın" .. ııılf' y. u "9U-' sonu neye vara kadan temin edilen mühim demir kata devam etmektedir. - ~ "'enm, yro a. •~ e aÇJlıtl'r ~ 
bilmem. Dediklerine kandını, vAdilcri- . . • Nişantaşm1a Meşn:tiyet c.add&- - 7.ekerlyalardan kurtulmuş • .agte bu yUz<lcn ara.nP -rıı ,ıe., 
ne kapıldım ve işte bu B .... f§e atıl - malzemesini getirmekte 0~ Eksbe- sinde Kalıbcı sokağında Fethiye ve sun diyb haber aldım. Evveli. bıan- - llayu kardeşim doTr oıd"sıt· 
dım. (D6t)Gmt wr] tel Amerikan vapuru Pire hmanında Beclianm sahib oldu.klan 93 numaralı madun, Fa.kat bugUa gazetede ka.- - Vah, \'ahi Mll~ 
===-=-===-:=-.--:.::·-===:ıc::=. · tevkif olunınuatur. ahşab evde baca tutUŞŞLrak yangın n kooa hiçbirinin JUl8IJl.I görme- - Ben de .. 

Yugoslavya de afyon Vapur lngil~er tarafından Cebe - çıkmıe, derhal yetişilwek etrah. al- ylıiice bunun haJıtkat olduğunu an- s • ~ ' 
anlaşması lUttan.kda tevkif olunarak araştırıl - rayetine meydan verilmeden eöndtl. ladım. Nihayet dedllln oldu • 23 NİSAN - ÇOCUK BJ\ 

Yugoslav hükfuneti ile hükfmıeti- dıktan sonra limanımıza gelmesine rUlınUştUr. mek. İşe dört orlakla bqladm Bu MI - Yura ~tn"Vkı"'90: iJl1)l'_ 
miz arasında mevcud olaıı uMyon an- müsaade olunmuştu. Fakat vapur • Atpazarında Reha sokağında dört ortak tlge, nihayet ikiye llldl. l!ayromına.mı 'Mf' ~r~ 
Iqması,, 3 ay müddetle yeniden tah- Pire limanına geldikten sonra görülen marangoz Mustafaya aid 49 numara- Şimdi de yalnız kaldıa demek. &. ~ olman ~ ç~ ~~ 
did olunmuatur. lüzum üzerine tevkif olunmuş ve va- h evde soba bacası tutU1Muo, ~- l&8ell eenhı gibi alolh ve uhnk&r kunımlan §imdı.den ~'::...#. 
Diğer tarafdan afyon satı§lan hak· purdald malzemenin bir miktan çı - di' r bir miktar yandıkta.n sonra l~ bir adamın muvaffak ohnamuma ba§laml§'laf'dır. Bt. M 6~~ 

kında Yugoslav hükU.meti ile hilkfı - karılnu§tır. Vapurdan çıkarılan eşya faıye tarafından söndUrUlmUştür. Hl- lmk&n yoktu. 1deaUııba tahakkuk riniı8 bcıyramrmzın ,taM ~ 
metimiz arasında yeni müzakerelere Piredeki İngiliz konsolosluğu amba- d t de ı:mc;u görülen Hikmet 7akala- etmı, ohnasuıa d~u bea dese- oıma.aw1 Jaaa;Jo......ıan 4,o4n 
~ kaç güne kadar başlanacaktır. rında bekletilmekterliı·. ~ tahkikata ba.slnnmışlır. 't'bıdlm. Ilı klununM.t. 



l'llNI S.&aA 

Von Ribbentrop 
Mussolini ile uzun 
Bir gönUşme yaptı 

MAARİF VEKİLLiGi 
NASIL ÇALIŞIYOR Hitlerin nutku ( Battarafı 1 laelde ) 

• dan aynlmaaı beklenmektedir. ---·-----

Mühim bir 
Mesele " llill>bb [Bq larafl 1 lncldo] llukaddorat biai, ııaadot ve folllıet ttaıyu ~ molıafill İtalyu. YAPILAN tYl İŞLER 

ff ~ -..:1 dllomona b"" mlldafu.· de.ırleri için blrleştirıniftir. Dtlnşa, Alınan pokbnın iki memldret devlet F.()b'llEN E Ull HAKKiNi VERMEK LAZIM. -~anıyorlar. • lılatm lttıı>odlmuıı lıo&mak istiyor. C.. adamları aramıda dov9Dılı bir fikir ŞCRASl'.NIN rıı:şKIIAn İÇİN NJC D1)Ştı:ımtlll f - MA&Btl' \!;._-~ i ~e ilk defa olarak, mev. vabuna, bO.ttbı devirlerin en bU...Mı. t.eatislni .r-ı- .....,..JW .. ı "--.. J. • • rrvıo EllEMlltYETt VB FAYDASI ~'B OLDU f _ a aıb gıaetemh:lw "Her &iia ~~ ç tğı 3..... ._..,... ""W6.1.W -~- - :~~~1.1.EatN ANASIDIB. - 'IERC-.. ... B .. "'- lıh rö ..... t 
tf1 C.,I ın yapı çok bUyUk mU· camlaaı içinde, daha kuvvetli elele melrtedlr. ~u -• u... u po._ stltunonu.,. ~ ,_~dle için, Alınan milleti, vermek h118uounda yeııidm yemin et· Zannedildlğine göre Almaa har!"- GENÇLİK NEŞ ty NI: llAZANDJBABILtıır - ÇO(JVJ( vııı - ltlııbla - ''e ........, 'ıı .... -.ta, . Tunruım hıızurııııdıı, tJttmiodir. Almaa milletini pergala • ye nuın w İtalyuı ricali aruıııda SUIJI ~..= ~ lşt - MAARllr iŞi ~ oatırlara rastg.lecekBt • 
'I ~ktedır. Hiçbir millet kahra· malt iııtiyorlar. Y-inlmls, "Alman Romada cereyu edecek mtlııabn. MMW ÇABlil NA.SiL Bbl KALABJL1R MI f - aı.. KOCB91 bir buçuk sen..ı.nt>ed 
r ~ lıatırıuıını tulıı huııuıııında, ıtlllıadı,, dır. !erin mevııulamu, LılııuıdlııY .ı.vıet. 01lNK1l JIU&lllW ~ OLllALIDIB f - BU Yam..ıa ..ı..rıDı vıurlf..ı.I yapıa ~ ".'illet! kadar fula hUmıeto Kapltalimıln muzaffer olmasını .,_ lerlnin nziyti, Rua • Fia harlıl, iki - ,1JG1NtN ırovvm.t. ft mlnlmtal ,............... lıqkı '~dir. Mukadderatın ulvi bir tlyorlar. Fakat lıla, ııasyonal ....... mihver devletinin Ruaya il• mım.... Yazanı lemall Hakkı Bellacıojllu Jdnuıeol obmyaa bir kailin slT.e bh ~ Ol • ~fi vaziyetimiz dalma yona! ııooyallııt camianın zaferini te- betleri, Balkan yanmadaııı n yakın kll4) etimle Do bnlınıdnğu hszln , .• . \ı,, Ya& muarazalar tevlld etmll mln etmek tııtıyorua. Takriben 1li ... ııarka müteallik meoeleler Uı§kll ecı. Maksadım Maarif VeldWlfnbı )'&!>'J Vekillik bu büroyu yirmi zlyeU uılataaaldır. ~I •.•!arda, milletlmlzln mev· nedenberl, ııasyoaal eoeyallzm, Al • celrtlr. tı#l illeri gellli gtlzol all<ıflamak de- ııtırekHoo çalıetuııoak oluraa ~ Kadıköy Halkevlnln mahdud bilt ~""• daıma askerlerimizin kah • manyayı !ect Akıbetinden kurtarma- Roma radyosu bu 1&bah Voa Rfi>. ğild!r. Bu memlekette maarif ielıninl dili ..... ...ı.. bir kütU '--- 1r çeslııden yapabUdlğt pek cüz'i hb ~ fedakl l kl rU t · edil ğ benJm kadar k ~ pww.e _nanır ya.rdı 1 ge~ bu kadı :"". tı.. r ı a e '."'"n • a ııefelnl hasretmiştir. Tarihte mi•· bentropun Roma seyahatini ....,..., ço .. allrokll ola.-ak .Ayrıca dil, edebiyat, dtitllnoe lleml : m a ea n: ~ ~ bin aenedenberi tarihte )j olınıyan gayretler sarf ederek mil-1 lfU ııeJdlde isah ediyor: tenJdd etmit bir - kimııo dalı& mlzdo ilerlemeler ol Bir . "- .KOCMI llÜIJnie olan kadınla-

fll !'ıı.: <la' anuz, bu iki bin Y1I ...... • lelin !lllurllDU yUkseltmlf ve teslllıa· "Roma da Von Ribbentropun 80 • - mıdır, blbnem. Falı:at, J1lll'Wl I· derglal vıtarmak da ur;,k ha ter;:~ ,.. httkfunetln ,...ıım etiWnl öıt • S 1ıı;'~a savaşmağa ve lcab e • bn umumi ve siyasi esaslarını ya • yalıatlnlıı &l'7.8ltlğl ohemmlyet bıklr ,ı lalar9 do bkkını tam olarak"""' it olaoalrtır. Maarit VektlH yır bır .renillm. Kadıköy kaymabmlığlna 
S:tiln mllletln hayatı uğrunda ratmıştır. Senelerce mllddet hakiki edilmemektedir. Esasen bu ehemmi • mek "'· ba. IJI işleri Tllrlt efk1nuınu- ctmM bllr ~ bu ter· bir sene evvel bir ı.tlda nnlim. ffi. ~ !edaya hazır lneanlann sa· bir anla§ma yapmak için dllnya ne lyetl ecnebi matbuat dahi teb&rUs,.. ııılyeslntı ı;,lce tanıtmalı mllneldddl&- 11 bir :::.·~en llllWılyet· il ""''"" olın:Mlun. .. diyor. 
\ lıeıı lr. ~lr mnletln bayatı bir zln. elele """'"* hazır olduğumu söyle· . tiriyor. rla lılr nslfesldlr. Bo ~ bir Atagı 1 ide •m-zı, Nunıllalı Bu ııöiler, bl7Alo oenelent...borl lıi ı.. 7.etdebilir. Bu zincirin nesil· dlm. Fakat dllnya, umumi haklann Romada lıa§lamak u.ere olan mtı • m1M1t :qltmen teekiJllı lllerlııde il g~u Bude ~ laabetll bır vakit vakit. §lkiyet me ... n .ı .. ~~ eden baklalanndan biri kt- mtlsavatı esasına dayanan mllletler za.kerelerin aimdiye kadar tahaddüa ı yaptığım tenkfdlerdtr. önce bu ~ le!in QOk lddf ld yeni te§ebbils- "asker ailelerine yardmı., mMelesl· tla~a, milli tekfınıUIUn • eyrl ve ba.-ışı fikrini reddetti. Nasyonal so•· etmiş bulunan ileride tahaddttıı eda • idil~ zayıf tarafın& itlraa etthn. c 

0 

uğunu gösteriyor. nln maalesef hllA intizam• glnne • ~ n devamlı surette talıııkku· yallat ve asker eıf alile, hayatımda bılecek olan vahim bldiselere taal• • Sekis aylık kurslarda yeu,tlğlnl san- Çocuk ve g e n ç ı ; k mi• olduğuna en büytik dellldlr. ~';:'""· Knhrnmanlarımızm batı· dalma milletlmln hakkını sulh vey• lftk edeceği anlaşılmaktadır.,. dığımıs bu eğltmenlenı gocuklanmızt neşriyatını ııı I Halbnkl bn I~ de ııeblıed<lld I• ka-4'ııılıc!le hasredilen bugtlnft, yeni ieab ederse mücadele yolu ile temin Kont Cianonun organı olan Tel.,. l yetlştlmıe işi teslim edilemez, dedim. P n amak dar mtthlmdir. Vazife baljınd; bula S H ~em kazanmış olmak ka· prensiplnl gözllntinde tuttum. grafo gueteai diyor ki: Hlill da bu fikirdeyim ve diyorum Bu sabrlJU'ı yazarken yakında ço- nan bir Mkor, l!eJl9 kan•ının "' 'ı, le.sıd ediyoruz. Vaktile onla • Milletin FUhrer!, Alman Başvekili Alman yanın, İtalyan gayri muha· ki: eğitmenlerin bilgi eksiklikleri hu- euk ve gençlık neşriyatını plinlamak ya\TO!lllllnn ııehlnle 01J v• .. m ol
\{:-."ve mukndderi ne olursa ol ve Alman ordusu baskumandanı 

81
• riblik hattı hareketini tadil için İta!· suıı1 kurlar teşkil edilerek giderilme· ve progrnmlamıılt üzere başka bir duj!unn bilecek olu,...., bir sanl~'I S birimizin malaıodımız. ca • tatile nefsimi bir tek vazifeye gece lya üzerinde tazyik teşebbüsünde bu· li, bilgi seviyeleri yükseltilmelidir. h_eyctın .".ekillikçe davet edilerek va- olsun kalben ve mhan miı.ttrlh .. 

~: l>:evcud~yetlne ve ltlsine bağ gUndlhı zaferi düşllnmeğe, çalışınağa l lunacağı hakkındaki tahminler ta • Amma eğitmen kurslarında bizim öğ zıf cle~~·~leceği~i de öğreniyonız. Bu lablllr mi f 
.... laıt. bıd, bur•da, mazinin ve lcab ede,,,. kendi hayatımı feda· marn.en asılsızdır. Alman nazırının retmen okullannda olmıyan yepyeni ..,,. b~ük milli ehemmiyetini bura· Tşblafile ••lal Ve onun hu raha~ ~ lıılt çıkaran ~lr ~Y var: Vaktlle ya haaredl!Pmln sebebi budur. Zira bu zıyareti. u:ıun zamandanberi derpif peda~ojik bir organizasyon tatbik da .t~ır ve .. mil~afaa etmekten çe- stzlı/!ı. bu ...ıı,,..,.ı, hu w.tınıln ,.,. "ııı kimoelenn, ugnında şuursuz anladım ki, bu sefer, Almanyanın edilmekte ıdı. edilmıştır. Bu gUzıil organizasyonu klnı; oruın. Çunku bu, bliyllk bir be· dlCRlne de dolayıoll• ı..ır oder ~"'ite çarpışbklan ldeall blıı Jıe. mukadderatı asırlar sllrmek Uzere l Roma, 10 (A.A.) - Von Ribben • da var kuvvethnle alkışladım. Hôll da!'el tir. Benim asıl Uzerınde durmak Bundan da DU1mlcket ı.ı;;.11.ı im • ~~ııhan mildrlk bulunuyoruz. tayin edileeektlr. trop, bugün öğleden .son~ Büyük El· ~· alkışlıyonım .. Bunu yapmasaydım istediğim en mllhim nokta ıudur: kftnsız zanırlar göreblllr. 'tı,:,;lar, Alman milletinin kendW BllyUk Harbe iştirak etıni• bir as· çl Von Mackensen ıle gOrti§miiftUr. ığri hareket etmış olurdum. ÇUnkil, maanf yalnız sulh ve ailkllıı "1Ullac· Binaenaleyh im IFn bir M en·el, ~ flmı~ kuşatan tehlikeler bil· ker sıfatile, Tannya tek ve naçiz du· Ak...,. Kont Cianonun misafiri ola· ttk Tedrisat Umum MUdilr V•.kill 1. lannda başarılacak olan bir I§ değil hem de ktikttnden halledtlm..ı .. 
,.,. : camıanuzın kıymetini daha am var: Bu bUyUk mllletler harbinin cak, yarın s~t 11 de Papa tarafııı _ H. ~~c'un bu iş<le yaptıktan ite- ~mı. mü~afaa, sağlık, propagand~ birinci vu.11 ... ı. olmalıdır. Sı, kdır edıyorus. Plutokratık •on faslını, Alman milletinin serefle dan kabul edılecek ve sonra B. Mus· nım butu11 hayatımdl, istediğim şey· I ışlerı gıbı, Met ve llııtadet zamanlar- Bu hu-ta mevood 011111 talhnat 
S,"""111er, nıuıyonal oosyallet Al. nihayete erdirdiğini görmeyi h-;,plml· solını ile .ikinci bir mülikat yapacak· !erin kendisi değilse bile, onlara en•d• sürekli olarak işlenecek ve çalışı· • ......,,. -bet lılr !!Okllıle l~lenı• ~~ karııı .vahşi bir mUcadeleye "" nasib etsin. Bugün, yeminimiz şu tır. B. Rıb~entrop yarın akşam saat çok yakın olan şeylenli. Bunları al· lac~ -~la? bir varlık işidir. Maarif meolnln sehebl...ını lylc• aTSftlr · s:,:; en ytiksek hedefler! olaral< olmalıdır: Fransız ve İngiliz kapita· 21 de Berlıne hareket edecektir. kışlanıamak, bunlara mukavemet et- Vekıllıgmın tuttuğu yol da bunu p mak, l<ab •.ti<>• yonl htikümlerl imi ~ 

01 

sosyalizmin l~ha.sıııı l!An lletler tarafından bllyllk Alman dev· . Berllnin Mtltal-ı mek kendimi inkeı etm•k olurdu. teriyor. mak ,,,. bir a11 •vv•I tatbik etm• .. 

~l' rnakla, ancak, b1zim ı7fmdlye !etine tahmil edile.n harb Alman tarf- Berlın, 10 (A.A.) - Berlindeki bl- M •t Ş E üh. llmndır~ lı;~hak~uk ettJrmekte olduğu • hinin kaydetti«t zaferlerin en şerefli· tar~ ".'ü.şahidlcr, Von Rlbbentropun aarı Orasının fay- ~ m ım nok- Beı.dlyl'l•rl• bu l!!i• de yol, .ı.k· '1.ı ;"yı teyıd ~lyorıa;. Yani, si oı.un... vazıfesının Fınlandiyada sulbü ı. ; dası ve ahemmiyeli ta: Maarif çarkı tnl<, m .. ıı..ııa l!!lerl '" hattı 011dau ~ b osyallst camıa flkrı, Alman Alman RMnıl TebHği eısden ıbaret. olmayıp Sovyet • Fin • Bence Maarif Vekilliğinin bu yıl Bir mühim nokta daha. Hasan An da daha mHhlm olduğuna bllmeı..t ~ fıır h lrleştlrerek, onu pek tehi!· Berlln, 10 (AA) D N B · landıya harbmde Duı:enJıı tavassutu· yaptığı en büyiik hi•.ınetJerden biri Tileel Türkive maarifini ;.!ah tın k ııamıuıı artık ı:efııılıılir. ~atıla. ale gctlımekte~r. ÇUnkü bildiriyor: . . - • · · &J&1181 nu :"'"ek •u:etile İtalya ile Rusya- yıllanlanberi toplanmak blliniven yerinde bul~nan bir Vekil değ~I :u MURAD SJ!lR'l'OGJ,tı 
•"ti h:~';;," ~·ıaı:;•~r ki, Alman Pazar tarihli askeri telıll#: !:ıylliyaştlırm":,a çalışmak olduğunu Maarif Şftrasuu toplamasıdır. Bu Şu- m•arifi yaratmak mevkiinde 

0ıru: bir s w il ~ re nan 
1 

ça na.mağlöb- Moselle ile Palatino ormanı ara _ kova i~: ::~a om~, b~ su
1
retle, Mos- rada ben de çalıştım ve Şiıramn ne- Vekildir. Biz memleketimizde olan umner 8 es ~"- smda topçu k lf k sa gırnuş o acaktır 1 " olnıı pek . . b' - ' ~·oırın birlikler" esi k . ve il§ ollan faaliyeti Bitaraf miLıahidler So , • . er yaptıgını ve neler yapmadığını yanı ıyı ıbyoruz. Maınif L d d 1ıı.._.,,(,leıin' v• haya:: ~ğ.,.e ~::;; ~lmugtur. :ayyarelerFranııaııınııar· Uğinin, Rumanya ıa.:.am;~::: ~~ ı iyice biliyorum. Şiıralar politik ve iı.:- ~~r~ bir bilezik saatinin en ufak on ra a 

g ~tılıklarının fe,·kinde bin yıl- Öğln~ keşıf uçuşları yapmışlardır., keffüle haT.ır olduğunu v/ Alman - r~i ~urum~ar değildir. Fakat fikri ve ~lı ~arkı kadar ufaktır. Bu çark en Londra 10 (A A .) - B S 
""' ,. b • ' en sonra Fransız • Alman hu • nı Ubh · · . . ya killturel, hır bakıma da mesleki tabi- mUtlıış tankların en ağır tekerle ·ı • · · · umneı ~~ 11.'::..:~"~a~ırl~lğlİ da";ar dudımda 1 Messercehmit ile 10 Fran· ha'::.~et .;;::ği':le ı:,ı;:n .ayni ı;:kilde atte, moril teııekkUllenlir. Şfıralann kadar büyük \'e ezici olmalı, yolun:n :e~es :ugiln tayyare ile saat l2,l0 ~al ittihadı y~ i"~ nsan a- sız Morane ve Curties tayyaresi ar&-• dirler. mın e ekte- feyizleri önce kanaatler UY.erinde o- üzerin~ çıka.• bütün menfi muk&\•e-. a .on raya vasıl olmuı;tur . 

~
1..~~ se ı}or. eında bir hava muharebeal olmugtur. 1 Alman - Rus mahafT !ur, çünkü müphem kanaatlere ay • mellen ezır.eli; bu çark en bilyUk Tayyare istasyonunda kendlsınl 

F 
~ lı Von Ribbentropun R ı ı ve ~atbu~t dınlık Ycıir, •.ayıflannı kuvvetlendi . değirmenlerinin çarkları kadar b~u müteaddld zevat ve bu meyanda Bir· 

U 
• •• k omayı zıyareti. . ·ı . . d • yük "e h• .. lı d . li k' . : leşik Amerikanın Londra Elçisi B 

S in 1 
e normal bir hadise oldugv 'h rır, ycpyenı erını !)gurur. Toplantı. • u . onme ı ıçersindekı · s muza ere unu ve mı • 1 b wd t l . Kennedy karşılamışlardır. 

eri verin salabetine yeni bir delil t kil arv. - m~lecaPi~ olıınları, yığıntıları ug ay :ane erin~ ezip, ~nzmedilebı. 

b 
• • ettiği mUtaleasındadırlar. eş degıl !- ıdeallerın anasıdır. lir un, nınıet halıne getırebiliıln. WeUC9'1n Ziyaretleri 

t d 
Londra, 10 (A.A.) - B. Sumnu 

ır ne ıce ver • Almaoywıın Omldleri Mesleki idenller mesleki toplantı. 6u çarkla buO- Wellee Heston tayyare istasyonun2 me 1 Kopenhag, 10 (A.A.) - National la~an çıkar, yaşama hııltkı olmıyan day ·--·IT geldiği zaman Hariciye Nezareti d•· 
l Titende gazetesınin Berlinden aldı" dcger ve teknik fosilleri burada yok .. . ogu u ur mU imi müsteşan Slr Carloyan ile Lo ~.\'i . [Baş tuafı l lnclde] 1 "Şimal hUrrl eti ~ . . .. bir halıore güre Almanya, pek ·a .... olur. ;.ınarıf Şôrasında da böyle ol- . Bugunkü Ma:ırlf Vekilliğinin ne HalifRksm hususi kAtlbl terofmd M t.~ Purı körfezinde Sovyet kıtaları ki sillh arkad yl " cemı~:tı ile es- kında geni§ mikyasta bir t:ıarru )h du. Şura moral ve teknik soydan bir bınası. ne merkez teşkilatı, ne mtil _ karşıJannuatır. an laı-ai d . . . a§ an,. teşkılatı da men k · h z a- çok i ti kl dil · · h k t.ı · • "' ,,., • . ın an çevrilmemek ıçın sublannı gönUllil 

1 
~ re eti azırlnınaktadır. Bu hareket, S ya .anmızı e getirdı ve a a • ne de biltçeıı bu minimini B. Welles hiç bir beyanatta bul• ~ lltıııedilen .bir kaç küçilk adayı den birer beyann yazı masa davet"' başbca düşman olan lngiltere~i is • maddelere soktu. Şimdi bu maddeler ~arkt'n lıa§kasuıı iıdetemez. llaarife nıak L<rtenıemlıı ve Birleşik Amer~;, 

ı.:ı- do~le.rdır. Vipurinin cenubun· dlr. ame neeretınııılor • tihd~ ettiği için büyük bir askeri ve nizam ve kurslar haline geliyor. k~vvet'. servet, enerji verollm, klnnı Elçisi Kenaedy ile birlikte otomobil· 
"'ile gu cenubundakl kllçilk Sov- Fiıılandi dal< 

1 
. . >t)'ası hazırlıktan sonra yapılacaktır Dersle ; öljleden ön- yıne mıllet ve devlet alacaktır.. le binerek otele gitmiştir. OWde k"' 

~bıı; unııan akim kalmıştır. nin k ya 1 sveç gönill!Uler! • Söyleııdiğhıe göre Von Ribbentro • d iPlno takma bir isimle bir daire 
8 

."Ilı "'anın Kareli berzalundakl en umandan muavini albay Orya. harbin altı ay içinde biteeo·· . b p, ceye almanın faydası 1·ngı·lı'zler 1"t 1 rı1mıe bulunuyor. Y· ~tl Vuoksl nehri üzerinde ~'in cenua merasimi Stokholm. etmiştir. Alman askeri m!r~ıe~~: ttk ve orta okullann derslerini sa· a yan lı."ıııı.· ııo, dllsnıan bütün gün neh· e veliahdın . huzurlle yapılmıatır. bu nikbinliğe iştirak edilmektedir. h~a almak ve öğleden sonrayı bit • Ko·· ·· 1 Pittman'm MUı.u-eke 'Ieklifi 
I."." ~çalışmıştır. Muhtelif nok. Kral namına bir çelenk koyan veli abd . Alman zimamdarlarının kanatine bıkata ve hayat islerine açık bırak. m ur Va p U r arın 1 V llf}lngton, l O ( A.A.) - Radyoil• 1."'1ııı 

1 

topçu ve hava kuvvetleri bu mllnaııebetle ~u sözleri söylemi§_ göre mUtteflkler .Yeni eebheler kur· ~a.k ."..~doce bir s aat ve zaman de- Se b t b kt 1 söylediği bir nutukta lyan mecli· i-~ lop~in h ... rlaııınakta olan dttş. tir,', mak hususundaki projelerini tatbik ~ışıkl':ı:' yapm~k. değildir. Bu hayırlı r es ıra 1 ar nln hariciye encllııııtııl reisi Plttman, ~ Iııı nWıırını dağıtmıııtır. D1lş- Dryseeıı haklı dava için ölmil§ • etmeden evvel harb nıeydanlannda yenılıgın en buyilk eseri bir yanılon [Baı tar f 1 Weıı .. ·1n bir ''wllı nslfeot., 11• tav· ~U~~ taarrıu:lannda ılsılstıe i tllr. Finlandiyanın davası daima hi· seri bir netice elde etnıeğe çelı§mak okıılda, bir yandan da hayat tecrilbır 1 . 'in Bilyilk !i a.' lnolde] zif edlldiğlnl beyan etmlettr. Pittrruuı ~ ~Ü§tlir. Dün alı§am, Vuokal zım davamızdır.,, lilzımdır. !~rinde yuğurulan çocuk ve genç şalı· aın Britanya ıle ltalya a- Avrupa mllletlerlndl!ll ıullı mU...kı "" ..! b~ .Kızılonlu askeri"' Almanya Finlandiya ya Garanti Almanya bu ayın sonundan evvel ~ıyetler~nde görillecektir. Yeni Adam rı~ııında . Almanyadan ltalyaya sevke- relerinde bulunmak ıı..,.. 30 gllnl!DI ~ lerile dolu idi. Venıcekmlt aimalde sulhUn teessüs ede •. . il. ıdaree'"ııde bu vaziyette ça)ı§an iki dılen kömUrler hakkında husule pi bir mlltarelıoyt kaimi etmelerini ısıo. 
~ gölilnlln doğu elmallnde Amsterdaın, 10 (AA) _ Be I' mid eylemekte ve müttefık~~:1ı6 • ortaokul talebesi ''ardır. Bunlar bir mit anlaşmaya dair yıııın avam ka. ınJıtir. Mumaileyh, mUtteflklerle ,ı\J. 
!ıt"'ıııı llluhteııf noktaıaroa elddetle de bulunan ecnebi m~itl .. r~~- kandinavyııda yeni cebheler kurmak gazete ve neşriyat evinde bir ortao· manısında beyıın&tta bulunmaaı bek manya arasında ve Sovyetlerle Fin· 
\,,'> 1( etrnıı ve her delomnıla pfia. dirdiğine göre Alnı hilkfl erın'." • hususundaki arzularına İskandinav - kul talebesinin görebileceği her l§i leııilmektedir. Sah gUntt Ollver Stan· ler aruıııdaki lhtJlli.flara nihayet v ;_qıı,,,,~~ yakaladıkluı mlluid fır kezinde Alnı an İ meli~ ya memleketlerinin mılni olacağını kendilerine göre görilyorlar. Birkag ley onlu maorallanndan balısedecelı: ınek lbııııgeldiğinl kaydeyledik at ıı.ltıı .. tllr. 

1 
.anya~ va ekandınav zannetmektedir. yıl sonra bu çocuklann soayal ~hal· tir. d tea 

•"" lıetif tayyareteri•So me"'. eketlennın Flnlandiyanın istik· yeti eri birkaç Y1I öneekl gibi kahııı· B . sonra emifllr ki: ~~l'ilerınıle uzak m:ı.!.":::: llilını gacnnti etmeleri mevzuu bah. os ı yacaktır. "Sanat, tramvay, simendi- . Chamberlai~ bu hatta harb hak- "- Harbin sebebler:I ve şimr!fl:I 'ıi"'-' YaptDljjlardır, Bombardııııaıı solmaktaılır. fer!.;._ itirazları artık dinmiş, yeni k.ındekl mutad lzalı•tım '~ lhtilAflann hedefler! bakkınd• mü • 

~ti i1139 kollarım, hilcwn a. iyi haber alan mahfellerde ha.sıi teşkılat yaşıyor... 1 br. ?.&kerede bulunmak üzere rıuharib'.•· 
'-~ zırhlı otomobil kollannılolruı k~te göre Fin murahhasları- TercUme bUrosunun J -- rln mOt.rekeyl kalı-..1 e"nemelerinl ':'ı ~ya körfezi bölgesindeki nın şımdı Moskovada bulunduklan bU ük . -- Şarkta zelzeleler akıl almu.,, 
;::.. ~ bombalamış, bir . Sovyet muhakkak gibidir. BUttin lskandinav . . Y. 1'fıBmm i Ye 11. Ankara, 10 (A. A.) _ Aldığınııs ' • • • • • • • •• • •• __ ı.;:"1ı, olırfb edllmiatlı'. memleketlerinde Sovyetlcr tarafın • Şımdı aıans haberlerinde okuyo • haberllll'<S göre bu sabah t 1 Do 

2 ,--~------~~;.;~ ~ anın Vipuru böl . . L dan Fiolandi d rum: Vekillik bir 'I'ercümc Bilrosu da saa 1• z M • R , '°' tılitııı • gesıoın a • • ya an talcb edilen feda· kuruyormuş. İlk elden tereilme edl· ":amn Ardahan ve köylerlıııle ha- 1 1 
~'-'iııdekjUn ~ınııUı:ıd"' ·;e Pet.saıno k~rlıgın evvelce zannedildiği kadar lecek eserlerin adları da ilan edı'lmı·ş. fif yer eareıntılan hissedHmiştlr. 
tı.."lııt.·- hava faaliyeti çok 9id. a(iır olmadığı söylenmektedir. B gUn ~""""' .. ,IJJ', lskanılinnv matbuatı, Almanyanın 1!'-. çok mühim bir karar daha. Ger· . u 12,40 da Bayburtta iki sa-
ı..~ _. Gönttıl:tt Kaydi f'r.9tiyetf Sovyetlerin yanında bir mildahaleaı'- çı bır tercüme bill'osu kurmak teşeb- nıye devam eden §iddetli bir sarııntı ~ :ı.. _...., 10 ~~~ memleketimiz için yepyeni de • olmuştur. 
'll·~, ~ (A • .\.) - Finl•ndl· uin llnüne geçmek Uzere Finlandiya. ğilıl_lr. imparatorluk zamanındanlıori Bayburtta 8 ınart geceııi 21,~ de 

' ıı.y. omıı..ı g6nUllll kaydı nw bir kaç mevkii feda etm • li bu 1§ birkaç defalar tecrübe edilmi- §idıletli w 9 mart gUntl de 10 ,. .. 
nna11111 neen-tmi,Jlir. sun pldigınv· i ihsas eyleme' .. ~-. • tir An k b .,, ,.:LU ve .ı.~ • ca u sefer bu i;, c;ok temelli 10,20 de hafif yer 18.nlıntılan k 

tutuluyor. Belli ki yaşıyacak. dcdilm.istir. ay-

ENTERNASY~NAL 

Fua~~ın1.1 hazırlanınız 

20 AOuatos - 20 EylQI 

1 9 4 o 
,-............. ._ .... ,,,~ 



YENi SABAH 

HAYIRSEVERLERi DAVET· 
Kadıköy Halkevinin Sosyal Yardım 

Kolu çok güzel çalışıyor 
Yazan · Faruk KÜÇÜK 

- .... böylece gül gibi geçinip gidi
yorken ayalim satlıcan oldu. Döşek 
yorgan iki buçuk ay yattı. Tam iyi
Jeşip ayağa kalkacağı aırada evvelıi 
sağ sonra sol ayağı, taş ölçerim bu
rasından Huddağ gibi şişti. He • 
kim hoca. para etmedi. Baktık evde 
olmayacak Haydarpaşa hastahane .. 
sine kaldırdık.. meğer kangren ol 4 

RADYO 
p~~ 

8 
1 Zlili ş+ 

11/3/1940 PAZARTESİ 
12,30 Program ve memleket saat 

ayan. 

12.35 Ajans ve meteoroloji haber· 
leri. 

12.~ Müzik: Muhtelif aarkılar "Pl... 

13.30/14.00 Müzik: Karutık mil.dk 
"Pl.,, 

18.00 Program ve memleket saat 
ayan. 

18.05 Mlizik: Radyo caE orkestrası. 

18.40 Konuşma "Umumi Terbiye 
ve beden terbi~ t!Si.,. 

18.55 Serbest saat. 

muş kestiler .. hastalık esnasında ne.. Çalanlar: Ruşen Kam, 
miz var, nemiz yok sattık yedik, sat.. ôkte, Fahri Kopuz. 

Harbin 6 ncı ayı 
Harb uzadıkça bitaratıar!O 
vaziyeti güçleşmektedıt 

tık yedik. Bu vaziyet karşısında se-kiz nüfus kaldık mı aç .. dilşUnUn bir C!kuyanlar: Radife Ertem, Mustafa Fran&ız"ların ıµmi imal ettik'leri tankl.ardan bir kısını . f 
kere en küçUğU bir buçuk, en büyüğü Çaglar. .. . . . . 1 Eski Fransız Başvekillerinden J.I Muhafazakar partinin DlU~ 
on beş yaşında Uç kız, yine en kUçU.- 21·00 Muzık: Halk tUrkülcn. . Paul • Bonceour Paris • Soir gazete- cuğu olan Churchill böyle olaJl /( 
ğil yedi, en bUyUğU on dört yaşında 21.15 Milzik: Küçilk orkestra. "Şef sinde yazdığı bir makalede hülfısaten lerin hakikati saklamacbklatJll'~' 
?ç erkek çocu~ .. Bunla:~ ister,. baş Necib Aşkın. di~1or ki: terecek bir şekilde bareket.e ~r 
ıs;er •. yemek _ı~ter, elbıse ı.ster, ister 22.15 Memleket saat ayan, Ajans .... Bıze derhal taarruz etmemekle Evet, bitaraflann, galibıye':," 
oglu ıster .. gıdi~ çalışayım. İyi. F~ • haberleri; Ziraat, Esham - Tahvilat, Bitler ilk muharebesini kaybetmiş- min olduğumuzu. fakat ayni-'~ 
kat _ç~cuklan kime bırakayım. Dı • Kambiyo • Nukut Borsası "Fiyat.,. tir ve böyle bir hareketi ifa eylemeğe 0 vakte kadar başlarına çok ~ i 
lencılik ya~am. Beklr çamaşırı Halkevl llyekri bir top'Jantt &mtmnda 22.30 Müzik: Oda müziği "Pl.,, ~uktedir ~lınadı~ için bu taarruza ve nahoş &eylerin gelebil~tıi' 
yıkı yayım d~, ne kadar ~ır . . . .. . 2S.OO MUzik: Cazband "Pl.,. · gırişmedlğine emın olmalıyız. meleri llzımdır. Bu aebebdeO •• ~..-, 1 

olur. Kazanacagım para aekız ntl • O da erzak beklıyor. Ona da. . 1 ·- Böyle kaç kışiye bakıyorsunU.1? . Evveli, o hazır değildi. Harbi ta - yet ne k dar serf ıstiiısal eOl!':...I 
fuslu aileyi besler mi?. - Bacım, diyorum. Sizin erkefiıılı'; _ Defterimizde mukayyed yüz el- 23.25; 23.3o Yannkı program ve kib eden bir kaç senelik fasılldan kadar ça~uk müsterih ola~~~• 

• • • yok mu., li f ki f kapanış. . "sterdiğiv. faali ti u akıb . · · . a r, akat hakiki fa.kir var ... ÇUn sonra go ye m te BilWs bu barb uzadıkça bı ~· 
Kadıköy Halkevinin sosyal yar - ~Var amma.. asker, bır buçuk kü hakiki fakirle dilenci ayn ayn :-... : .. :••H .......... --.-... Alman ordusu hakkında gayri kiti da müşkW bir keyfiyet baUııl. ;/ 

dım kolunun er.tak dağıttığı binanın sen r. Yavuzda.. . . şeyler ... Bize fa irim diye mUracaat ıngılız Kralından ihza.rattan bahseylemek her ne ka - hatıl bu gayri kabili tatbik bit 
bahçesindeyiz. - Sıze bakacak başk~ .bır kimse: eden ne Ustü başı pejmUrdeler var dar çok garib görünüyorsa da, vazi- hum ola~tır. , 

ThUyar, genç, çocuk, kadın erkek, - Yok... Kocamla ıkı y~ındaki . . . . . . •. M K ı yet bu merkezdedir, Almanlar, or • . . -ııııdl 
pejmürde veya temizce kılıklı bir SÜ· çocuğumdan b~ka kimseciğim yok. kı ... P~ra sahıbı, dılenc.ilıgı ııanat yap ısır ra ına dusu "bize ka.reı,, bir harbe hazır Bu harb, mUttefıkle~ ıarlt~ 

.• • 
11 

• d t bal • . 
1 

Çocuğum olmasa hizmetçiliğe gire _ mış kımseler.. Halbukı ne UstU başı degıv 'ldi da!aa ve abluka Uzerme Dl .. ~ 
ru ınsan e enn e or ar, şışe er t . . .. • e· • · Ev Alın b'rf · i Y1"' ,,., ' adlarının okuıımasını bekliyorlar. c~ğim. Fakat AUah uzun ömürler ver emız gortlnen adamlar var ki haki- ır mesaı Ren havalisindeki Versay ihlA.li ger anya .ı sın ~':ıt 

Zayıf, çok zayıf, avurdu avurdunR. sın, o her şeye mani... G~düz gidip katen muavenet ve merhamete muh- . Avusturya ve Çekoslovakya mese : • v~ ~~a muktedır oı~:de JY 
göçmüş gözleri içine kaçmış sapsan çalışsam,. onu •. ~er~ye. ı.cıme bıra~a- taçtırlar. L~te mesela, slltçU tıyasm Ka~ıre, 10 {A.A.) - İngiltere e& lelerindekf vaziyetimiz Hitler plA • digennı aşmak mecbunye 
uzun boylu bir kadınla karşı karşıya yım. Bcnım gıbı kımsesız asker aı • karısı ... Onun için yardım edccekle- firi Sır Miles Lampson, kral Faruk nından, Polonya için harbetmek ih • caktır. 
konuşuyorum. ~e~er_ine Be:ediy:nin ya~~ım ettiğini rimlzi tesbitte çok titiz davranıyo _ tarafından kabul ed~tir. Sefir, timalimlz.i çıkartmıştı. Her şey, co _ Nasıl?. . boJluıı-' 

Bu kadıncağız kangren ol<iuğu icin ıı:;ıttım. İstid~ ıle Kadı~oy k.aymn - ı ruz... krala kral Georg~un bır mesajını ~v- nub ve şarktaki istila emellerini ta- Harb ile m!? Bıtnraflar, i~; 
ayakları kesilen siit<;ü !Iyasın karı- kamlıgına munıcun.t ettım, hır sene- _ Bu yardımın membaı neresl? di etmiştir. MesaJda Edene karşı gös- hakkuk ettirdikten, Balkanlar Uze • demek oldugunu, a.skerl etıet' tJ 
sıdır. dır c v b vermcd ı r bile. Bereket Para nereden buluyorsunuz? terilen hUsnü kabulden, Mısırda. bu - rine ağır basbktnn ve ekonomisini tında bulundurduğu ıncml~lc -, 

Yukanki muhqvere-lcn de anla _ bura) giindC' bana yarım ~ilo. ek • _ Hayırseverlerin hamiyetine mil lunan İngiliz lutalanna ~apılnn iyi organize ettikten sonra, 1919 dan gibi bir esarete tAbi tuttu~ 
mışsımzdır. Bncında se fr~ niifusluk mek, aydan aya da erzakla komilr ve- racaat edi muameleden ve Mısırın mUttefiklerln 1935 tarihine kadar, gizli veya açık ler. .•1 l}f 

.-,J • ı ,.., · · · yoruz... d I..+-t k tmi lın d ııtN ... bir aile var Allahdan başka da dari rıyor ar. \Jyle gc ınıyorum. Bır hayır B · kA'" d avasına ~ ... ~ra e ş 0 nsın an surette ve esaslı olmayan tedbirlerle lkna ile mi? Tehdid, şıı • .JB 
1

" 
' h'bi d · · b d b b - nrı m 1 erecede hayırsever d l k l F k t kkU edil k · .. .,._-ııt1ı.- ' dünyada kimsesi yoktur. Acıklı hi • sa 1 e evının o rumunu ana ı- var mı?. 0 ~yı ra nru a C§e r me • talım gorcn ihtiyat sınıflarını yetiş - mi? Avnıpa olmaksızın .wıs.. _. 

kaycsinin sonunu yine kendi ağzın • raktı, orada barını. ·orum. Fakat ne r • . • tcdıM. tirmek için bir kaç sene bekliyebile • Fransanın uyandıkları zaın9:°" ıııl' 
dan dinliyelim: de olsa insancı para lazun oluyor. - \ Rr .~a. ~af 1 miktarda de • ceğini tahmin eylem eğe kendisini dar muvaffak olduğu şeJcıldl ~ 

- mzı mektebden çıkrırclmı. !{Ü. ~lcdiye ~yda b"Ş liracık olsun yar- ğiJ, ~{adıkoy zengın muhittir. Öyle Beynelmilel bir 1
scvkediyordu ... Ayni muhakeme, da- Bitaraflar, kendilerini bırııl<~el'et' 

çüklerin yanına bırakarak gilndüz • oım et.Eie. c· 1 oldugu. halde yardım edenler malı • 1 ha kat'i olarak askeri kadrolar için • kendi başhtnna bırakılan Dle ıs.t· 
leri tahtaya, çamaşırı~ gitmeğc, ge- . ~ •. • d~ı~. Bılhnssa zengin Bayanlnr, biraz k f ı· de göst~riliyordu. Bu kadrolar sene- !erin ne olduklannı da blliyor cJ;l~ 
celeri de bekii.r çama..:;ın yıknmağa İhüyar: cok .ı~t~y~r, n~.asnllardaki bızımle alakadar olsalar .. Muhakkak on eransçı ge ıyor ler g~tıkçe kaybolan geçmiş harb Yalnız bitaraflann da, lt~ ııet 
başladım. Böylece ölmiyec'!k kadar l~adar ~htıyar bınsı kilçUcuk bir çocu- kı daha fazla fakir ve muhtaca yar- kadrolarını dolduramndıktan başka, için mücadele eden ve ablllİ'~ 
g~çiniyor üç çocuguv mel tebe o-önde- gun ehnden tutmuş bahçe kapısının dım edebileceğiz. · Ank~ra, lO (_A.A.) - Anglo • Sak· Fransız sübaylannın gördükleri mil _ gUn tahlis için ba.cı.ııınlail bll ıP 

' t::ı ''tınındn t tri , o d . 't son mılletlcrlnı en iyi tanıyan ve k 1 te -'·kUll . . ~ -A..t o 
rebiliyordum. Her halde Allah1. kar§ı J 4 • 1 )or. nun a :}amna gı - Bayan Rana Sani 'ııver, bu işi •V• emme ş1.2 erı de tevzın edeme- muvaffakiyetinin esaslı bir p- '/PU • 
gilnahımız çokmuş ki gfü,ün birinde rnch. çok gUzel yaprı bilirler. Mesell bugün 19; 4 de neşretti~ bugUnkU İngiltere di ... Bundan ba.5ka, harbde dalına ğu için İngiltere ile FransaııJJl et ' 
ben de hastalandım yataklara dUş - - Baba, adın ne senin?. Şişli Halkcvi Sosyal y rd K l 19 ... 7 de neşrettiği, bugünkü Amerl • kahraman ve sulhde de ihtiyatsız Po- , .. . ib.Oet ._,4' 

ttim İşte< o vakit feİak~t ba'll:ıdı Kn- - Remzi. b' büyük' k mi~ a ı~ 0 unun ka isimli eserleri büyük bir muvaf • lonyanın mukavemeti çok kısa olma- cadel~~e gonderdiklerıne tatJ• il"" , 
• "' • :r ed t . ? ır o tesi vrır kı Şl3unın - H" . . . meksızın bu sahada çok "' ~11' 

Pımız.ı açanımız yok <=a.tnc·ak bir QA. - er e o uru:yorsun. tek ·ı Uk k b 1 faklyet kazanan meşhur konferanscı sına ragmen ıtıenn mliteakıben bı- luk ,. ___ .:ıe edBIP"'.-ı-' · ~ u H f k k 
87 

mı Y se ayan arından mUrck- d" . . . lar açılmasına mumı.au P""_ 
yimlz kalmadı ki satıp yivC?l'm Ço - zun n ız so a • 1 numara. k b 0 ö k 1 Andre Siegfried mühim iki konferans ze onememesını ıntaç eden muazzam dll'· ~; 
cuklar etrafımda: • - . • ~a. • I e .. nu rne a amaz mısınız? vermek üzere 16 martta Ankara bir yardım teşkil etti. Bu suretle ceklerint de bilmeleri lADJXl diJllP"' ..ı 

- Anne açız diye n~la"lar.. - Senin kimsen yok mu? Sayın Bayan, beni tepe;den tırna. tecektir. Modern memleketler .:: mevzi harbi .. muhasara harbi vu- bukl ~re sermek, ı.ıenuen ~ ~ 
BUyilk oğlum: - Bir oğlum, bir torunum var. in kadar sU~dUkten sonra: . bilgi ve medent terbiye ınevzulu kua geldi. ~uda, Alınan erkAnıhar. her gUn daha fazla y~ ~ 
_Anne dedi, ben mektebi bırakıp Oğlum askerde ... Torunum sekiz ya- - Ben, dıyor, daha yenı başkan bu ilk konferansı 16 _ _.. arteal biyesinin blitUl:ı tasavvur ettiklerinin delikleri kapatmak mevzu ~ 

"'Jnda ol<luın Çok "' 1 ağ o mllM" cum h ..ı-..:ıı· ''·' . . ··-···--··-·····-·· ...... size bakayım.. iş nerede?.. Birinci :ı • • • !.'ey er yapac ım. Z&- nU saat 17 de Aııkara Halkevbıd 1 azıı~arının ve arzu ettıklen • • 
gün gitti boş geldi.. ertesi gUnU yine - GeUnın yok mu! man göreceksiniz. Biz ŞiBliden 8§3,ğı r\l . e, nin aksine vukubuldu.. Kıtap sevenler 
-

1 
- ôldU k 

1 
v sanayı inlullbının hali ha.zır ttzerm. Franaır.lar ise bilcümle pllnl ' 

oy e. ,. . . a mıya.cagt?... Bakalım Şq,Uyi met- dck.J tef e.kkürfl zul iki el k . arını • • • • aı 
Bari hasta hasta çıkıp dileneyim - Evıntz VQl" mı? hettiğiniz gibi btzt <le methedecek mi- mev u n on • bUyUk bır eerbesti ile yapmakta. bun- cnmıyeı·ının ıçtun 

dedim .. Allah kimseye avuç açtırma- - Blr kulUbem var. Fak&t o da shıbı! fera.nsı 18 mart pazartesi gUnU e:l • lan mUstakll olarak ve bir disipline " .. ,;_ 
sın güç şey .. sabahdan çıktım. hnkt.- td.In m8.nasile kulUbe ... Oğlum bakı • • • • yasal bllgller okulunda verecektir. B. da.yanan eartlar dahilinde tatbik et- Ankara, 10 (A.A.) _ Gllfld! ()J' 
nı yok kimseden bir feY istlyemedim .. yordu. Asker olunca kimsesiz kaldık. Ze • Ureffeh h 1i Siegfried Ankaradan İstanbul& gi • ı mektedlrler. Ankarada, Adliye Vekili Fedıl ~, 
kul sıkılmayınca bızır yetitmezmiş Buradan aldığımız erzakla geçlniyo • ngın, ın ' 8 vakti ye • dcrek diğer konferanslarını orada Onların vazifelerini bihakkın ita yarın hamt baıkantığında il', 
Ne doğru.. · ruz. Bu gördUğUn çocuğun ben hem rln_de okuyuculanm, Halkevlerinln verecektlr. Parla siyasal bilgiler oku· ettiklerini kabul edelim, muharebe etmit olan ldtabaevenler ~ıJ-,.. 

Bu balimbe acıyan komoulardan anası. hem babası, hem dadısıyım.. içtinuıt yardım koll~rile bir parça a- tun.dan pro!eeör olan bu kon!eransct ~alannı bulmak onlara aJd delil • Balkevinln k l&lonUDdaı ~ 
biri: Fakat ihtiyarlık, bakamıyorum... l&kadar olunuz. Emin olun, hem çok Fransız kW"·u...ı'-Un Um .. __ -• ,dir. Muktedir olursa, diplomaai, at- p.r y•flll":'..# 

• ı.ıu-uu eıı m ...- iN • ı tt" ki b umumi heyet toplanb81Jll ON • 
- Hatice hanını dedi, bir kere de ""• • fyı bir va.kit ge~i&, hem de çok 'malannda.n biridir. lyase ır u sahaları açacaklardır. To 1 tı t eden vetbl :ı.dt' 

Hulkevine müracaat et. Onlar yar • Erzak dağıtılan odaya. giriyorum. faydalı bir iş görmi16 olacaksın.ıs. • •· • !Onlar geçen harbde kanlı faydasız p an ya ı:ase ve prof'-~ 
dım edfyorıarm11.. Karşıda bUyUk bir masa. ortada ....................................................... Kozanda aAa lama ta.a.rruzlannı yaşadıklan için kendi- nn ve aza mebwl bU '-' 

Kızımı gönderdim. Allah razı ol • ye~l elb!Ecll bir Bayan. Bayan Rana Dr Schat ç lerlni tutmutlardır. Söylemle olduğu- r1n de lettrakile yapılan ~ ~ 
BUD, Allah devlete, milete zeval ver. Sani Ya\'Gr. Sağda solda tanımadı- • hareketi muz eebe~lerin tevlid ettiği taamızun da, yeni idare heyeti eeçll ~~ 
me.sin. HemUll doktor, erzak, kömür ğun ild Bay. Sağdaki Bay, bir def. Bükreşe geıı·yo Kozan, (Husus!) - MeYBimM.ıı durgunlugundan ve düşman Polon - ra Fethi Okyar IÖZ alarak erlJll"' ıönderdiler. İ§te görüyorsun iyileg • terden isimleri okuyor. Çağınlan ge- f llttfade eden halkım.ıs ağaçlama it- yada meşgul iken eyltll ayında yap - mtıstakbel inkip.t temeııııil~~ 
tim. liyor, mUhrünO uzatıyor, istihkakını Alınan hududu, 10 (A.A.) _ Ber- lerine son derece bir hızla v h • ' mış oldukları esaslı ilerleyişlerden is- lekete hayırlı 'hizmetler ya~1' 
Şimdi her gün buradan bir ekmek alıyor. linden bugUn alınan habcrlPre göre retle devam etmektedir e ara j tifade ile sakin blr tarzda çahtmak Umitvar olduğunu bil~ 

alıyor~n:ı· Aydan aya fa.sulye, bulgur, S01"Uyorum: doktor Schaht, önilmll.ıdeki hafta ba- Şuradan buradan ted~rik edebildik yolunu bulmuşlar, seferber orduyu heyete nihayet vermiştir. ıe bit' ' 
yağ, pırınJ, zeytin gibi erzak da veri· - Adam başın& ne veriyorsunuz? eında Bükreşe gidecektir. leri fidan! ekm k . . muazzam bir çalışma kampına tah • Toplantıdan sonra, uyelet ~ ~ 
yorlar .. oglum da iş buldu. Günde el· Ad b . .. • ·•· • . ı arı e ıçın gUnlerden - vil ederek mUdafaa hattımızı geçil - rada fotoğraf çekilmJ&tir· 1' tJlt tf 
U kunış kazanıyor ..• Ben de ftVde b& - anı aşına değil, dort kişilik . • ben çalışan halkımız maalesef fidan mez bir hale koymuşlardır. Cenevre- r Dleeıtl 
klr çam8.§ln falan yıkıyorum. bir a.fle başına ayda altı kilo bulgur, şveçte casusluk bulmakta güçlük çekiyor. Bu ihtiyaç deki toplantı sırasında benden ha yakında Bozkurt adlı b!ııxuştıı'· 

Fakat derdim .. ilk mekte~ iki ıkf kilo zeytin, ild kilo nohut, bee ki- Stokholm, 10 (A. A.) - Zabıta larını Seyhan vilayeti Ziraat mekt~bi vadis lstiyen sempatik, fakat aynJ. karmayı karar altına 
gocuğwn ... Ayakkabları yok diye ho- 10 ;:uly;, bee~o patates, blr kilo dördll ecnebi millete mensub olmak fidanlığı temin etmiş olsa yerinde zamanda nihat netice hakkında zihin E ki 1 T BahriY1 

oiı.Iarı eve göndermiş, on gündUr ev- zc yn "' ve de bir kilo ekmek. Uzere beş İsviçreliyi tevkif e~tir. bir f.§ olur. ı yoran bitaraflara şunları söylüyor • 
8 

n gı 1~ U or , 
dedirler. Ne yapayım yok, yoktan [•] Yardım isti b 88k Mevkufların cürmü casusluktur. Fa- - ·- dunu Nazırı dön y ssbıJr 1'' 
ronga kopar mı, alamıyoruz.. !inin adı Havva ıı:'dl Au ..... -ıer aJlAde- kat bu mesele hakkında son derece Halka fidan tevzii "Askerlerimiz arasında dolaşınız. . ~evy~rk, .ıo ~~A.) -rdu Vutf~. 

• • ı-uır. . M . t hattı da .. 1 gilız amirallik bınncl Lo t;JSI,,,.. 
• • resi Kadıköy Jlalkel-i Sağlık Sosyal I ketumiyet muhafaza ediliyor. Söylen- lzmir - Viltl.yet ziraat mUdilıfüğtl agıno n §OY e bir ziyaret . harekete- ,-d 

Sildcü nyasın derdll karısının ya· yardım kohı da yazıhdır. Kıymetli diğine göre, İsveçli sadece ticari ca. çiftçilere halka. ve kaza beledi eleri· yapınız.., Ve ciddi olarak, bu kadar oper bugün Avnıpay~ il< JVX>eı:ı, 
SWld& Ustü biraz temizce genç zayıf lıtlimlzbı bn mvallı ile alakadar ol-ısuslukla iktifa e+.-...em· . alı Y . propagandadan bahsedilen bir saat- tedir. Duffcooper, BırleŞ et~~ apzayıf aarı b' . W4' ış. aynı zaman- ne meyv ve meyvasız 16.300 fıdan te, b . b' udd ..... 

sapsa.."1 ır tazecık var. masmı rica «!derim. da askeri casusluk ta a ..... ..+. v • I wıun en emın ır hareket oldu • da 4 ay kalmıe ve bu ın J.!llf"'-
y p.~ ... r. da.gıtnnştır. ğunu düşünüyorum. da bir koııferaııa tunıesi yııP ---



Son vaziyetler 

Kabataş liaesi birinci oldıı 

-164 -
Bu genç arkadaşlar !ilU kanaatle 
meşbu idiler ki akıl sustuğu ıa· 
man, son karar cebir ve ef.ddete 
aJ.ddir ve en iyi müdafaa sililıı 
hücumdur. Bizim asayiş servisimi· 
ze her tarafta onun birtakım söz a· 
damları klilbUnden ibaret olmayıp 
son derece ve enerjik bir mücadele 
cemiyeti olduğu yolunda bir şöh
ret takdim etmek 18.zımdır. Bu genç 
lik böyle bir parolaya ne ka· 
dar susamıetı ! . 

Bu mücahidJer nesli ne kadar 
hayal sukutu içinde idi, ne derin 
bir nefret ve isyan duyuyordu! Bu 
tabansız burjuvaları ne kadar ha
kir görüyor, onlardan ne kadar 
tiksiniyordu! 

İnkılli.bın ancak burjuva hükti· 
met tarafından kavmimizin canlı 
kuvvetlerinin imha edilmesi yüzün. 
den vukua gelebilmiş olduğu açık· 
ça görülüyordu. Alınan kavmini 
lilmaye edecek yumruklar bil! 
mevcud idi. Fakat onları sevk ve 
idare edecek başlar eksik olmuş
tu. Benim delikanlılara vazifeleri· 
nJn lüzum ve zaruretini ll!ah etti· 
ğim, dünyanın en büyük akıl ve 
hikmeti, eğer kendisine hizmet e-
decek bir kuvvetten mah • 
nım bulunursa, bir kuvvet 
kendisini mtldafaa ve himaye 
etmezse, aciz kalacağını, tatlı sulh 
mA.budesinin ancak harb mabudu 
yanında meydana çıkabileceğini, 

her büyük sulh eserinin kuvvet ile 
teyid ve himaye edilmesi IA.zımge
leceğini kendilerine temin eyledi • 
ğim zaman gözleri nasıl par
lıyordu. Mecburi askerlik hizmeti
onlara nasıl yeni bir §ekil altın
da görlindil! Bu, ölil bir devletin 
otoritesi altında kaskatı kesilmiş 

Pıtiyar bir memurun taş gibi mil
fekkiresinln tasavv·.ır ettiği mana
da bir askerlik hizmeti değildi. Fer 
di hayatı f cda ederek her zaman 
ve her yerde, her mahal ve me
kft.nda bütün kavmin hayatını mil
dafaa etmek için canlı bir vazife 
şuurunun idrak ettiği bir askerlik 
hizmeti idi. 

Bu delikanlılar kavganuı içine 
ne tehalükle atllıyorlardı! lçtima
lanmızda gllrültil çıknranlann üze
rine, onların sayı itibarile ilstUn
lUklcrine ehemmiyet vermeden, 
batta bu üstünlük ezici bir halde 
bıılunsn bile, bir eşek arıSl sürüsü 
gibi nt.Jlıyorlar, yaralanmaktan, 
kım!a.rını dökmekten korkma.yor • 
lnrclı Yalnız bareketimi.7.in kudst 
v:ı.zifesino yol açmak gibi büyük bir 
fikir onların nıhlannı doldur • 
muştu. 

1920 ~ne~i yazının nihayetin
den itibaren, bizim asayiş servi
simizin te§kilatı sarih nlzamname
le.ro iktiran etti. 1921 baharında 
t.eşkildt yavaş yavaş "centurie,, le~ 
re ayn!dl. Bunlar da gruplara in
kıRaJD ediyorlardı. 

Bu müstacel \'& elzem bir i§ti. 

l!tı pek esaslı bir meseleyi hallet· 
meğe bizi sevketti. Harekette o za. 
mana kadar hiçbir parti alameti, 
hJçbir bayrak yoktu. Bu türlü tim
sallerln bulunmaması yalnız o an 
için birtakım mahzurlar a.rzetmck
le kalmıyor, istikbal için de gayıi 
caiz bulunuyordu. Mahzurlar bil
hassa parti arkadaşlarının birlik 
olduklarına dair hiç bir haıici işa· 
rete malik olmamalarında idi. Di
ğer taraftan, beynelmilel nlfııiıete 
karşı koyacak bir timsalden hare
ketin mahrum bulunması istikbal 
için caiz addedilemezdi. 

Ben gençliğimden itibaren, böy
le bir timsalin bUtün psikolojik e
hemmiyetini teslim etmek ve his
setmek fırsatlarını sık sık bulmu
ewndur. Harbden sonra kral sara
yının önünde ve Lusgarten'de 
Marksç:ı kütlelerinin nümayişleri
ni gördüm. Kızıl bayraklardan, kı· 
zıl kol bağlarından, kızıl çiçekler
den mlirekkeb bir deniz takriben 
yüz yirmi bin kişiden tcrekküb e
den bu nümayişe gerçekten tesirli 
bir harici manzara veriyordu. Halli 
tabakasına mensub bir adam için 

. bu kadar muntazam bir mn.nzara· 
nın telkinli kasvetine meclfıb ol· 
manın kolaylığını bizzat hissede
biliyor ve anlıyabiliyordum. 

Siyas! bir parti sıfatile hayat 
hakkında hiç bir felsefi telakkiye 
malik olmıyan, böyle hiçbir telakki 
yi temsil etmiyen burjuvanın ken
disine bas bir bayrak da yoktur. 
"Vatanperverler,, den terekkUb e
den burjuvazi Reich'm renklerile 
süsleniyordu. Bu renkler muayyen 
bi::- hayat telakkisinin timsali ol
muşlar&'\ öy'ie zannedilir ki iş ba
fında bulunanlar bu tımsaldc, kcn 
di faaliyetleri yüzünden, devletin 
\'C Rclch'ın bayrağı haline gelmiş 
hayat telakkllcrinin temsilin gö
rtiyorlardı. 

Fa.kat hakikat böyle d(>ğildi. 
Reiclı'ın çatısı, binası Alman 

burjuvazisinin yardımı olmadan 
kurulmuştu ve bayrağı harbin bün 
yesindcn doğmu.~tu. Binaenaleyh, 
o bayrak hakikatte ancak bir dev
leti temsil ediyordu ve hem bir hu
susi felsefi manaya malik değildi. 

Alman dilile konu~an yerlerin 

ynlmz bir noktasında, Alman A· 
vusturyasındn, bir burjuva par
ti bayrağına yakın bir ~ey mev . 
cud idi. Avusturyalı Nasyonal bm 
juvazi keııdi partisinin bayrağı o
larak 1848 l"Elnkleriııi, yani siyah, 
kırmızı ve altın rengini, kabul et· 
mcklc öyle bir timsal varattı ki i· . , 
deolojilc bir manası bulunmamakla 
beraber, devlet bakımından inkı· 
lfıbcı bir vnsfı haiz idi. B1ı siyah . 
lcırmızt - altın bayrağın en azgın 
muarızları - burasını §imdi hiç ıv 
nutmamak 14nmdır • S01>ya1. de· 
mokratkır ve sosyal Hıristiyanku 
vani kleril:alle:r oln~141tu.r. Bu renll 
lcrc sövenler, onları tahkir ve tel· 
vle edenler o zamanlar onlardl. Na· 
sıl kJ 1918 de de siyah • kırmızı . 
altın renklerini sUprUntU kovasın1 
attılar. Muhakkak ki eski Avua· 
turyanın Alman partilerinin ııriyah· 
kırmızı • altın renkleri 1848 ren~ 
fdiler; yani fhtlmalki boş lıUlya
la.rJa dolu fakat, ~e-

ÇünkU faaliyetimb muttasıl artı
yordu, hfi.lfı ~ok kere Mllnllıte, 
Hofbmilhaus'un genlik aalonunda 
toplanıyorduk. ll'akat daha ziyade 
bu şehrin clııha bUyllk salonlarını 
fıerelh ediyorduk. Milnihin Bürger
brnu (1) ve Kindkeller (2) eenlik 
salonları 1920-1921 sonbahar ve 
kış mevsimleri esnasında, gittikçe 
daha kalabalık ve daha heybetli 
içtimalara uahid oldular. Ayni sah
ne her zaman tekrar ediyordu: Al
nı.an Nası,'Ofıal • S )81.}.1li3t amel• 
parti8itıi.<': nümayişknine gfrilecck 
kapı içtima lxışla:modan evvel po
~ iu.rafından kapanmak 1&ımge
lıyoıdu. Çilnl;ü salon dolmtf4 butıt· 
tıuyordu. Asayiş scrvlıı!mizn teşk!-

ken Yahudi kulisinde gizli kalma 
sına rağmen, en namuskar Al 
man nıhlan tara.tından tcmsJl edAC 
len bfr devrenin rengi idiler. Bina
enaleyh, bu bayrakları Marksçı~ 
lara ve merkez partisine, bugUn 
onlan en ku<Un mnllan gibi kabul 
edecek ve evvelce üzerine tükilr
dUk1erf bu bayrağın himayesi için 
''lifler,, (1) te§kil edilecek dere
cede sempatik yapan şey Alman 

topraklarında yaşıy:ı.n bazı Alıruı.n
lann luı.yatını ve yilutlzce h!leklr
lık!arı oJmu§tur. 

Binaenaleyh, 1920 tarihine go
linçf ye kadar, Mn.rkaçılığa karaı 
fiiliyatta. onunkiue taban taba.na 
zıd bir hayat telikkisi te§ahhuı 
ettiren hiçbir bayrak yükselme-
mişti. (Dd'Vanıı var] 
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~-- Gölge müsabakasını 
kazanan karilerimiz 

KEL ALİ(:O i~.-.rc::ıwBJ,f' 
f enerbahçe Beykozla, G. saray da LTAN Al~/.~~ 

No: 113 YAZAı..~: M. Sami KA.fü\.~ 

Vefa ile berabere kaldılar .. gü· 

L J d • Aliço · bu sefer daha. iyi görülü - Peki amma: bu güreli ciddi ~ ı:ı.~· 
İstenin aevamlnl nefre ıyorU% yordu. ~u seferki soygunluğuıı • reo değildi. tdman güreşi old~~ 

_ 9 _ dan daha dUzgündtl. de i~ti nefis yapıp pehllv eY~ 
(Battarafl 5 incide) leymantye ile Topkapı arasında oy- • .. A.liçonu.n daha düzgün olduğunu hiç bin artık ye~lr diye de ıııoıac~~· 

halini alınıştı. Beykozla berabere kal- nandı. Telnmlar arasındaki kuvve\ fJ 1 re r k UÇ Ü k k J. Bfilend Ye.rgök. Aksaray • İstaıı • gören seryaver Halil Pa.şe., y&nlD.da. terkedip çıkamazdı. Netice n~.. idı. 
dığı takdirde sarı 18.civerdliler Be~· farkı barit bir şekilde kendiııi göe • bul. bulunan İboya: tı. Makarnacının gözü gUıu:ııır..-~.od\JI 
tmıı yenseler de yine şampiyon ola· termekte ve SUleyman.fyelllerb aştan. tap k a Z a n a n 1 8 r YaVUI lnel. '.l'efvildye • tatanbui. _ lbo, nasıl buldun Aliçoyu y Grup ne vakit olacağını be~ 
mıyacaklardı. nihayete kadar hlkim bir oyundan Mustafa. lhsan; emekli veteriner . Ş&rlka. Nat1a Veklleti muha.eeb&- _ Paşam, geçen seferki idman Halbuki, gruba dalı& aaatıer ~· 

Her kuvvetli takıma kat'§l enerjik sonra ~aoı 4' - 1 kazanmı.fbr. yarbay • Ereııköy. 1 emden • Ankan.. gtlreşinden daha Uste koymue.. Sultan Azi.&. Makarnacuıuı . 1• 
bir oyun oynamış olan Beykoz dUn Kasımp~ 8 - ı~tanbulspor 1 Ahmed Dunun. Fatih - Ni~oa. 611 Fikri - Vela Erkek lisesi. _ öyle Herif gittikçe iyileti • buk paçavraya dönUştlne kı.ıııuetıya: 
de oyuna sıkı ve galibiyet ilmidlerile Kasım.paşa ile !stanbulspor ınaçt M6flıa.ret önott • Ankara. Kuddwd. Elektrik firketi. tahsilda- ... nında bulunan Mehmtıd Ali P&P ~· 
başladı. Sarı siyahlıla.nn bu takdlre 1atanbulsporluların bozuk oyunları Gebr.e. n - Adana. yo~. Makarnacı ezmeli onu bugttıı... - Mehmed Ali, oJlll herifler bi!ııeııD 
değer haletiruhiyeleri karşısında Fe neticesi Kasımpaşanın gözle görll .. 1hsan Pahlı. latasyon mü.dürü - Sabiha Belrimbaoı. Osmanlı Ball • _ Ezebillnel. mıyor kendilerine .. görüyor 
llerbahçe temkinli bir oyun oynamak nUr §ekllde tesis ettiği hft.ldmiyetle Gebze. kası - Galata. . _ İsterse ezer ne hale geldil. 
dtişüncesile bidayette Mntrha.f BUlen geçti. Enerjik b!r oyun tutturan Ka· 984 İhsan Öl9er. Eyüp orta oku • Köşkör Tezel • Takaim Güngör a - _ .Aliço; kendi;ri ezdirmez paşam! - Evet efendimiz.. . )Jal<at° 
dl de geride oynatarak son mU.dafaa. sımpa~alılar kuvvetle rakiblerine Uq lunda, partmanı. _ . . . . . . - Paçavraya. gevirdi herif 
hattını Uç bek şekline sokmuştu. gol a.tmış1ar, buna lstanbulspor an- Doğan Aslan tkizer - Bursa. Kemal tıol"9 • K.aragümrllk orta _ Bu herif pehlivan vessellml.. oacıyı !. 

Beykozun az süren ve neticesiz ka cak ı gol1e mukabele edebilmiştir. Turan Güze. Ta.keimTopçular cad-- okulu. dedi. - . . . • • . • değil·· id 
lan akınlarına. Fenerbahçe tedrici bir s b h 1 desi No. 8 Meliha Çayhoğlu • !nönü kıs lisesi tbo, içini çekiyordu. Çünkü, 0 da _ tdma.n.sJ.E d~k o da 
şekilde hakimiyeti alarak mukabele a a maç arı Salih Azizoğlu · Göl';tepe Demirci No. 1172. Allçoya karşı koyar ve belki de onu ma.n üzerinde .. 
etti ve bu arada kale önlerinde Fik· Faik sokak No. 15. Sefer Oder _Adana gar bti.feeinde. yenm.eğe çalışırdı. _ Pa~ahım ağır geliyo.Alr .. 

1 
?. f!J· 

ret ve Melihin yakaladıkları müsaid ŞlşU 1 - Galatasaray O Refren GUisen - Cerrahpaşa Ha. • N diyorsun Mehmed 1 , İbrahim Erdöğllş - A.nka.r&. Emni - Fakat· ona rahat vermiyen bir tek - e bi 
fırsatlar netice vermedi. Bununla. be Taksim stadında. her pazar sabi\- eeki Kadın sokak No. ~. yet şube 1 ki§i vardı. 0 da, hazinedar usta idi. yır, bUAkle naaıl tutacaklarını 
raber Fenerbahçe dakikalar geçtik· hı yapılan maçların ilki Galatasaray Pakize Eriş. Hacıbayram - An · miyorlar? 

Mustafa. Gökm'rler • T8kird0 "'. Ah, şu Arzıniye.z olmam.1§ olsaydı, • çe Beykoz kalesi önüne yerle~yor, ile Şişli arasında oldu. kara. b... cıoe UJtl 
Beykozlular da Şe.habın arasıra ih" Galatasaray takımında Gündüz, j Yılmaz Ak_çeviu. ·~J,. üncü orta o- Süleyman Şevket Dilir . İstanbul. yine bulundukları ka.sn hUmayun bu - H:' .. b .• h. if d gittikçe 

~ Av.:ıe Tur. Edib Tur kızı • Ankara. lunmamı§ olsaydı, hio tbo böyle mi - oş, u er e 
das ettiği tehlikeli vaziyetlerle Fe • Haşim, Billend, SUleyman, Bedii gibi kul talebelerındun · ... stanbul. n 

1 
d ., koyuyor. 

ner mlidafaasını tehdid ediyorlardı. birinci takım oyuncuları oynuyordu. Halll Baykal. Mescid sokak Na. Harika Kaynak. Kaburga sokak • 0 ur u · ·· ç k · ·1 ı::ı ·~padişahını!. 
Kumkapı. GözU kör olası kasn hümayunu - 0 ıyı ettmı~ fatİ~ 

Bu hal ilk otuz dakika devam etti. Şişli takımı da eski Fet!erbahçoli 20 - Eyüp. - Evet; geçen seferkinden 
Us üste R o · h k1 k S. Gtindüa. İstasyon oteli MUdiri • temizlemek için yalnız, on beş günde Bıından sonra Beykozun t yap Arıgelidisi santrhafa alarak en kuv- ıza sınan. Dı~ e mi • Ayvalı • iki d f h . d .

1 
b - Dinç, çok dinq!.. 1 ol• 

tığı bir ka.ç akın Fenerbahçeyi daha vetli şekli ile sahaya çıkınıştı. llk dev Tayyar Çığıl. Devl~t Demiryc11arı Samsun. e a azı~ ar. ustası e ~ gece _Fakat; Makarnacı için bÖY e 
seri ve daha şuurlu oynamağ& sev- re o . o berabere bitmiş, ikinci dev .. mağa.zası - .Hs.yda~_I..!~a. 547 Ali Ertuğrul · Erzurum lisesi. kalını.şlarclı. gilre.şe ve ıdmana ı 
k tt. M fih Be k F 1n teh Ar G.. ·· k L 1 k k k K A · ""··~ 8 .1 ka.k No 8 geliyordu. Halbuki, kendisi başka mama ı .. 

f' ı. aama y oz, ener renin ortalarında Diran Şi~llnin ye- ı umuş& ·:ı. ey ., SQ a - a- zmıye ... wıç. ı ge so . . ~ türl.. .. . rdu Çe k d.lb . bU - . . • • . • • .. eıııet· 
ilkeli forvetlerinl yakından marke et- gA.ne goltlnU Galatasaray kalecisinin dıköy. . . Ankara. u gureşıyo · r es 1 en • - Bana, vermeliler de. gorJJ1 

1 
pıı· 

mevi ihmal etmiyerek semereli bir hatasından ı·stifade ederek atmış, o- Mehmed Uluta..ş. Kefeli.1an - 1stan~ 663 \J" R Orta k ı K tün pehlivanlığını silip süpiirmliştti. Diyerek 16.fı kesti. Mehroed ı\l en . 
_, .r 1 ıza. 0 u • onya. Aliço, tamamile kadından uzaktı. ta" 

müdafaa tatbik etti. J yun da Şişlinin 1-0 galebesile bitmiş- bul. 1360 Ah 00 H ın t ta b l Ti şa Pa~ahın Aliço ile gtlreJJ t~ I oil 
T . . u Antak Erkek m a - s D l1 ca.· Çok seyrek hareket eden bir adam- g-ını bilmi'"'Ol..::ıU. Bu a~beble gelıŞ c 

Birinci devre Fenerbahçenin rakib tir. ırnuçın ygur · ·ya • ret lisesı. dı. Dainıa kendine bakıyordu. -' u "" 

ceza çizgisi içinde netice almış gay- Gön011 2 - Beyoı';lu 2 lisesi. Nejad Oğuz Erten • Heybeliada. Aliço; yağlanıp meydana geldi. zel konuşuyordu. tıtlll 
reti ve boşa giden eütlerile golsüz o- Sabah liginin ikinci maçı Güneş ile Hüsnü Engin· Göztepe, Yeşilbahar Muzaffer Sekitünez. Adliye mer - Makarnacı da peşinden .. Sultan Aziz, !dman güreşi dört saati bul~·ııbl\· 
'a ak b·ttı Be -ı po da ı t Gü sokak No. 1 k tib Ta Makarnacıda hal kalmamıştı. J3tl 
l r ı . yog us r arasın o muş ur. - ez nı aşırı - rsus. kafes ardından hasmını go .. zetllyor _ . 

İkinci devre daha heyecanlı ve da· neş takımında Fenerbahçeli Htisa • Nuriye Rıhved. Ankara caddesi • \ Reşid GUıu~k _Beykoz. du. tün berbad o~m~~~ . ·nir wrıde 
ha randımanlı oldu. Haftayın başlar meddin, Necdet ve eski GüneŞlilerden İstanbul. ı Keresteci Hamdi Yanıkoğlu Naci- Padişah hasmının daha ziyade .seryaver a 

1 
la.şFaa.h ~1 oev titri· 

başlamaz Fenerbahçe hemen hakimi- ve milU oyunculardan Niyazi de yer MU7..e.Y.> en Çakar. P. T. T. makinist · · ' idı. Hele, mabey ne n .ı:> • 
- kızı Ellzıgw Eskışehır. geliştiğini sezmişti. Meydanı ddldu - rd 1 i""" ı"frit olılıuştu. il 

yeti almakla beraber üstUste yaptıgı almışlardı. Mütevazin bir oyundan · · A h 1 . F h . B -...l ~ d yo u. Y ""'• •. ·ar.ııı 
hlicumlar ancak onuncu dakikada se- sonra iki takım 2 • 2 berabere kal - Bahaeddin Karıı.duınan - Beşiktq rzu a cı 

1 
n rı - OLA.Jogan. ruyor u. .. . Aliço, ezileceğine bü.sbUttın 1 flllo' 

meresini verdi. On sekizin dışında to mıştır. Dergah sokak No. 70. Yusuf Kemal ve arkadaşları - Tıb t~an gureşı başladı.. ~i t::~ almıştı. Hiç kendini yormuyordtı· 
pu önü çok kapalı blr vaziyette ya.- • k• . kü 

1 
Kenan Erda.ğ. P. T. T. Sabd ~leile- Talebe Yurdu. galıb ve mağlUbu ayırdetmıyecegı ı- lll paşa. !boya eğilerek: 

kıılman Melih kıvrak vlicud hareket- 1 ıncı me maç arı Zonguldak. Kadriye Sub~ı - Çapa Kız orta. çin daha ilk hamlede biribirlerine gir- - Pehlivan bu hal ne!. 
lerile kaleye on metre kadar sokuldu Sabri GUrol. TUnel hanında _ Lı . okul sınıf 3. diler. Oyunlar biribirini takib eyli • _ Çok fen~ paşa.ml. ğif 
ve güzel bir şütle takımını galib va- Beroğlu Spor 8 - Fener Yılmaz O tanbul. (Devamı var) yordu. - Efendimize ne cevab cereee 
~~~~~~~oo~~- ~~*~n~~~~~inci~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~w~~~~-~~~~t. 
sırlıktan kurtulan Fenerbahçe Bey· menin bu ilk karşıla.şmasında Beyoğ- Dört aydanberi ücret 1 İzmirda fırtmamn yaptığı ğuşuyor, sarma, kUnde, çapraz ha • - Evet paşam t. 
kuzun kalesine yerleşti. Bu arada luspor Ustün bir ayunun ilk de\.Teyi almıyan işçiier t h ·b t rekctleri blriblıinl taklb eyliyordu. - Bile, bile hata ~Jedik.. ~·I• 
Nucinin, Melihin ve Basrinin yakala- O - O ga.lib bitirdi. İkinci devrede 3 Urfa _ Dört gu··ndenberi şehrimi·l a rt a Aliço; daha ilk elden hasmına ağır - Ne bileyim, Maka.nıacının b · 

kak ll .. k f lti ak S Ok ~ İzmir, 1.0 f A.A .. } - S.on. fırtına es- basmağa başlamıştı. Makarnacı, ko • yapa"n~ .... I. •ıdll 
dıkları birer muhak go u ır - go yapar oyunu - a.zanmaga zın' iktısadi durumu ve ı·q kanunu tat- d ı s1 tm Du-1 '"'Gf!>~ "~ .. l nasrn a ım:ı..n .. ı .. e esının uuu~ı- ca. yağlı gövdesile bir şamandıra gi- _ Çok kavi herif!. .Makarn .. · 
satlar boşa gitti. Fakat bu fırsatları muvaffak oldu. bikatı etrafında tetkikatta bulun- k d b -ıı 

k dar nar roın~r oru [')aman ıra.ya ag bi iki tara.fa saJJanarak yalpa yapı - ne kaba.ha.t ver. 
F~nerbahçe oyunun sonuna e. Gala.t.aspor 1 - Anadolu O makta olan Diyarbakır mıntakası b ı J Al ı.. k .. d k u uncıugu ayııey mev ıın e ara- yordu. 
çok ve boşuna aradı. Fenerin goıu. Taksim stadında ikinci kümenin .ktı d .. dürü" . b t tk.k t · d · ·· t•· H ı· k"tt be · f . . . . . . ı sa mu , u, e 1 a. esnasın- ya u..c;muı:? ur. ayı v::ı ı en rı a.- Makarnacı Aliçoyu ezeyi mder • 
yapılalı on daklka geçmemıştı kı sarı lkincı karşılaşması Galataspor ile A· d el ktr"k · k t" • d d··rı d b · ı· tt b 1 b k'" ·· . . . a e ı ŞU" e ın e o ay an en a ıye e ıı unrnıyan u romor orun ken kendi ezilmeğe başlamıştı. Aliço, 
Hi.civerdlilerın bır anlık gev.şemesln - na.dolu arasında yapılmı~tır. Maça . . .. tl . · ·ı ı,, ld '-. ışçı ucre erınm ven mem'9 o ugunu kurtarılmasına <'alışılmaktadır. Ayni Makarnacının meydana çıkışından, 
den her an f~r~a.~ ~ollıyan . Beykoz Anadolular lO kişı olarak ~·~· tesbit eylemiştir. idarenin ikf m::ı.\':ıası <la Çamaltı mev tutusundan maksadı anlamıı::ıtı. Ken· 
hücum hattı ıyı ıstifade ettı ve Fe- tık devre O - O beraber bitmiş, ıkınci · s 
ııer kalesi önline kadar inen Şeha.b devre daha güzel oynıyan Ga1ataspor Bunun üzerine valinin riyasetinde kiin<le karaya dilt?mü~, faknt yüzdü- disini ezerek padişahlarına ekmeklik 

Yapılan bı"r toplantıda ı·ktısad müdürü rülmü~tiit· fiirtınanın mülhnkatta vereceklerini sezmı"tı'. Bu sebeble acı 
Kazım kombinezonu, Kazımın bir dış lu1ar bir gol yaparak nıaçı 1 • O ka - - - ~ 
vuruşile beraberlik sayısını kazandı. zanmıelardır. - şirketin vaziyetini kurtarmak için bir çok hasarlara sebeb olduğu anla- ve darplı bir idman güreşi yapıyor-

Oyunun bundan sonraki kısmı ken alınması lazım gelen tedbirleri izah ştlm::ıktadır. Bergama. ile muvasala du. 
dine gelen Fenerbahçenin Beykoz .. Basketbol ~açları etmiş ve müessiı:;ler bu tavsiyeleri kesilmi~ olduğu gibi bu kazanın su- İdman güreŞ,ıi baı?lıyalı bir saat ol-

k l . .. .. d k. b alt ,, k t ti Dun Beyoğlu Halkevınde basketbol meınmıniyetıe kabul eylemic:ılerdir ve larla sarılan köyleri de henüz su iha· muştu. Fakat: ortada soluğu kesilip, a esı onun e ı un ıcı 4a a ne • . . .,,. 
cesiz tazyikile geçmiştir. Fenerbah - ~a~lanna başlanmıştır. Netıcesı un- ilk i~ olarak da işçi ücretlerinin tes . tasından kurtulmamıştır. eli ayağı tutmaz olarak kalan Ma -

çenin sayısız gollük vaziyetler bul . arKır: l 26 p 28 Ç il.. viyesine başlamıştır. R kf il .---;;-- '(' ·ıı· kamacı vardı. 
x.-... t afd 1 arta - era , engc roy . lktısad mi.idürü iktısadi durum et· o e erın mt.:me· sııı gı ı Aıı·ço, zeki adam ... lk1.·cı.e bı.rde ~ır-

m.tsına r~~meıı, oyun -~r ar arın 23 - Tayfur 18, Çengelköy B. 3:5 . Çe- -
son haddmı bulan tezahuratı arasın- rkk 

1 8 
A M t A 

38 
_ K 

10 
rafında ~chrimiz tüccarları ile de te- Ankara, 10 (.A. A.) - Rokfeller pınarak: 

dn. bitiyor ve sarı lA.civerdlilerin şam ı 0 
• 

3 
ar 1 

· 
3 

a~ırga ?; masl.ırda ve görüşmelerde bulunmak- mücssl'sesi mümessili olup memle • _ Haydi pehlivan be!. 
· l k ·· ·dl i d · il rin li Çelikkol B. 9 - Martt • Kmtultı§ -~ tadır. ketine avdet edecek ola.n M~. Collins 

0
. t kl. l1 

pıyon u urrıı er e seyırc e g · c y k k ·th d' 12 B C ı t . ıve nara a ıyor, zev ı ve neşe 
ti! ·u · · · d t ·1 t d · • u se mt en ıs ·• ,a a a · bu aksam Ankarn.daıı hareket etmı<>- 1 • • •• • r tt erı ıçın e amamı e ar ıyor u. . C ? 1 - ~ ~ h k tl 1 d a ı 1 k lbl 

F bal . C"h d Ali R ö . saıay l9 · - Yılmaz ... O, Ya çın 1D · fazla sert olmadığı zikrediliyordu. tir. istasyonda .\merika büyük elçisi] are e erı e ıuşmdn arın n a erı -
euer ı~. 1 a ' ıza, Çeti taş 10 G ı t ?6 B ts . . ne hançer sap ıyor u. 

Bili d v f" N · Melih Fil< n 1 a a asaray - · · - Bu hadise bu şekilde kapanmamış B. Macmurray dan başlrn Basvekıl I .. . . . . . 
roC'r, en ' as ı, acı, ' - tanbulspor 19. \'C yüksek hakem komitesi azasından namına Kakmi Mahsus Müdürü Ha - Gure3ın ıkıncı saatinde Makarna-
ret, Rebli. B' h. k 'idi .ı h . d b 1 lm t A 

Beykoz: Safa, Halid, Bahadır, Mu.s ır a eme ceza ver: Sadi Karsman Anknradan şehrimize san ŞükrLi Adal vl! Sıhhat ve İçtimai cı ua a zıya e ~m a e o uş u. ~ ı:· 
.tafa. Kemal, Mehmed, Turhan, Ca Galatasaray • Beşiktaş maçının gelerek tahkikat yapmıştı. Bu !tere Muavenet Vekaleti Müstc~rı Dr. A· tık hasmından zıyade kendisile ug -

h .d c<~h b K. K~- lçok sert bir şekilde ce-reyan etmiş ol- hakem Adnan Akının futbol mevsi . sım Arar \"esair Sıhhiye Vekaleti er- raşıyordu. 
ı , ·~ a , amran, ıu.ım. '- t . h f 'h t· d ,;ı;,,,ahı masından dolayı geçenlerde lig heye- mi sonuna kadar maç idare etmemesi kanı ve ıngilterc sefareti biiyük me-1 şın en tu a cı e ı e pau..19 n 

Fenerbahçe stadı: ti fevkalade bir toplantı yaprnııtı. Bu hakkında yüksek hakem komitesi bir murları ile bır çok dostları bulunarak seryavere güreşten evvel verdiği e -
Siileymaoiye 4 - Topkapı 1 toplantıda okunan hakem raporunda. karar vermiş ve !stanbul bölgesine kendisine iyı seyahatler temenni et- l mirdi: • 

- . . . . . • • . ·ıe?·· 
- Ne diyelim dersin eföndııt11 · 
- Bilmem vallahi, pa~nm!. 
- Çok fena vesseldm !. !l1 ı ! 
- Makarnacıyı a.ylrsak ~ınıııııcııı-ıjl 
- Efendimizin ira.desıne 

koymuı;ı oluruz. 
- Ne olacak böyle!. r) 

(D~vanıı 1)1) ,, 
•' 

••••••••••••••••••••••~c•a~a•••0 'v 
ılk mekteplerde ·çift 

tedrisat Ja-

G
. H . '-.. e ıeııe 
ıresun ( ususı) - .ı. ın . ııı· . bıııB 

den bir kısım ilk mekteblerın ;;-r ı· 
rı lıaRara uğramıştır. Hasar:ı t.1.'."..irı· 

·t• tev 
mıyan mekteblerde halen çı " 
sat yapılmaktadır. 

_ _.,_ 
İzmir Vilayet meclisirıit1 

içtimaı 
1
. ·i 

ec P 
!zmir - Vilayet umunıi. 111~~1 ı· 

topla.nmı§ ve vilftyet bildçesı h\eY .. 
da Ankara.da temaslar yapan ol<LI' 
tin mesaisi hakkındaki raport.1 lW 
muştur. Ba~vekilln bu busu~j{~
terdiği büyilk alaka meclisin stı 
ları ile karşılanmıştır. Fenerbnhçe stadında ilk maç Sü-. bazı gazetelerde yazıldığı gibi oyunun tebliğ etmi~ir. mi!')lerdir. - Sakın güreşe kimse karışmasın!. 

~ 
c~~!!'!!'!!!'!!!~~~~~!'!'!!!~!'!'!!!!!'!!'!~~~~!'!'!!!~!!!!!!!!!'~~~~~~~!'!'!!!~*_,.."""'"'!!~~~~~~~~~~~!'!!!"'"!"!""~..,.._...,..~~~--~==~~~~~~!!!!'!!~~~~~~~~!!!!'!!!!!!!!1!!~~!!!!!!!!!~~!!'!!'!!!!!~!'!!"!!~~ftlı:"• 

Parmaklar sıkıştırılınca, bir süpap, senin elini sıkan kocan, ondan en u- 1 tr;imm:ı!!C m lunacaktı. Alakadarlar vakaya bir dikkat hruısaları fevkalade zuY1 
bn mayii ince bir iğne vasıtasile so- fak bir şüphen yok ... Hatta kendisini ll{ql ~ • J J'~· ,._~!_ 

111 

t· istasyon evvel vukuf peyda etmiş bu- Nitekiırilı!".>te sizin ... 
kulduğu yere zerkeder.Nitekim bu- seviyorsun .•. Bir gün seni öldüreceği- ~ ~ ... ~ fı • hmacaklardı. O kadar. _ Neden? 
nun böyle olduğunu otopsiyi mütea- ni rüyanda görsen inanmazsın. Bu Sonra farzı muhal 6ofüünmüş ol- 0turdtlı 

- Biraz evvel va.nını:ı:da 11• 
kib doktorlar kadında hiçbir iz bula- adam sana. Allahaısmarladık diyor. sa bile, bunlar tekrar görüşünceye · \'·ııı 
mayınca ben gittim aradım ve kadı- Bu arada da avucuna bir iğnt! batı · Tefrika No : 36 kadar aradan bir müddet zaman ge- yemek yedi. Kalktı, gitti. Sit · 1W' 

11.ın sağ avucunda bir iğne deliği gör- y~r. Bunu be~ki ytizilğün av~cunda~ ti1 herif k:ı.nsını öldiirmeğe karar _ Fa.kat Campbel tarafından ta- çccek. Şahidin 0 geçen zaman zarfın· nızdaki şahsın kim olduğunun fa 
düm. Şimdi anlıyorsun ya.... etı sıkıştırclıgına hamledersın. Belkı . 1• .d.p kendı"sı'ne şa k 11 . di da. katilin çehresi nekadar hafızasın- na bile varmadınız. . cö· . . b k dar . . . • verınce, evve a gı ı ya mlabihr . ırrı 

- Peki sız u a teferruatı ne- de kocanın bır muzıblık vaptıgına b. ıh· t Bir melo da kalacaktı ... Hele Hazelder, eve gi- İhtiyar adanı bütün düğiil11 1-irı' 
ed b ı bT ? h . V• • ? ,· ır e ısa yap ınyor. n şap- İhtiyar cevab verdi. dt ct1' 

r en u a ı ıyorsunuz. amledersın .. degil mı .. \ e herhal- ka alıyor. Meşhur Davidden de bid der gitmez derhal soyunacak, elbise- zülmüş olan skimini topla • 
- Gayet basit. GözUmU açmakla de orada ..,...ıirültü etmezsin. - F:lbet, dedi. Maamafih her işte soktu. ·e""e· 

&' k t tedar"k ed. Er · t · Iı.r:ni, şapkasını dPmptirecek, bıyık - , 
Ve mantıgımı- ış· letmekle. 1 _ Dogr-u.. rava ı. ıyor. rıng on un biraz tehlike Yardır. BununJa. bera- "b"

1 dahı\ 
larına kızgın demirle başka bir şekli - Anladın mı. dedi, i~in ' İhtiyar adam devam etti: - Hazelder, Eı·riııbotoııun do~tu - bıyıkları ka.lkıktır. Kızgın demirle 0 ber HazeJdcr elbet CampbeU de ted- sı·n1· ?. 

d b kl 1 ld \.erecek. Onclu.n sonra da tanıyabilir -
Acide pru.ssique insanı iki veya Uç dur. O da onun evine gider. Çok muh a ıyı arını <a ınyor. kik etmiştir. Eğeı· vakuya ı:;ıahid ola· 

ı1aniycde gık dedirtmeden öldürü • ı temeldir ki "Acide prussique,. i bir Karısını takib ediyor. O da ayni cak adam işıle, gi.lcile, hesablarile sen tanı ... 
dı '1 ~.ı dı G St t · t uJ b. d ı d bunl O, daha. ileri gitmiş, mükemmel yor. O esnada. da Hazelder şan gün o.na yap~ığı. bir ziyaret esnasın- ~y etrll'..ta r, ve over ree ıs as - meşg ır a am o mayıp a an 

fll'lıyacak vakıt buluyor. da elme geçırmış olsun. En;ngton, ;-onunda kansının kompartımanında seyreden birisi olaydı, Hazddcr bu kurnazlık y~.pmıı:>... Kendisi isticva.b 
Kadın ses çıkarsa bile tren boş.:. arkadaşından şüphe etmiyordu ki. o- tek bir ki~inin kaldığını görünce içe- cinnyeli işlemekten belki ::;arfınazar edildiği zaman saç sakal biribirino 

istasyonda gilrUltüler oluyor, bunu nun ilacı aşınp aşırmıyacağına dik- ri dalıyor. Evvela şuradan buradan J ederdi. karısmış, rengi adamakıllı solmuş bu 
kimse duymıyacak... kat etsin. konuf]uyorlar. Campbelin verdiği i- _Ya müte,·effiye kadın pencereye lunuyordu. Sakallarının uzaması da 

Peki sen baııa diyeceksin ki . ." elin- Ayni şey kart dö vizit için de •;a- iadeye nazaran aralannda geçen mil- doğru kapanmamış olaydı da kana- çehresinde bir değişiklik yapmıştı el-
~e bir iğne acısını duyan insan ses rid ..• Kart dö vizit öyle bir matadır k Heme hem karı koca arasında hem peye yuvarlanaydı? bet. 
pkarmaz .. bağırmaz mı 1. iki onu kimse kimseden esirgemez ... de flört yapanlar arasında söylenilir - Ne olurdu? O sırada H~elder Sonra bu adam biliyordu ki, etra· 
Batırmaz f'lbet... Dilştia bir k&t"e Binaenaleyh ~JP. ~eçmest kolaydır. Ka cinsiadeıı la.flar... ~ini bitinn~ ve trenden atlamış bu- fındaki insanların en zekilerinin blle 

- Anladım ... llıl! 

Sonra ml\te\·ekkilanc başını 58 

dı. ~·ı Jll' 

- Sana kızmı:ı.kta haklı değ} U'!I 
. . kir deo· 

imişim, mesele gün gibı a§I 
'? mı. . . Jıa.l· 
- Asikar da olsa nihayet ışı 80ıı 

ledemiy~rum diye bana ç1kı~fll 
haklı değil. 
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~Ş, DIŞ, NEZLE 
GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi KIRIKLIK 

ve bütün ağrıları derhal keser. Luzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 
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BiBliY06RAfY.4"Ct l .. w 

~ Sabah, ogl~ ve akşam her yemek-
ten sonra günde 3 defa 

Turgut A.kkaş bu isim altında 

KAYMAK 

"22,. şiirini neşretmiştir. Anka.ra.d& 

p.ol bir şekilde basılan ve çok ıtt· ----
rel parçalan ihtiva eden bu eseri uiir 1 1 DAiMA RADYOLiN 
meraklısı okuyuculanmıuı tavsiya e· ile dişlerinizi fırçalayınız. 

deri~ -------·-----------------------------------

ÇOCUK ESİRGEME KU3UMU 
BALOSU 

Çocuk Esirgeme Kurumunun. 
Menelik balosu 16 Mart 1940 cu
martesi günü akşamı Taksim 
Belediye gazinosunda yapıla • 
caktır. Balo komitesi, gazino-

nun yeni açılışı dolayıaile yapıl
ması lazım gelen tertibatı al -
mış \'e mevsimin en bUyUk Ye 

neşeli balosu olmasına ~
şılmaktadır. 

Baloda güzel bir piyango da 
tertib edilmlştir. 

r epebaşı dram 
kısmında 

Bu gece 8U.t 20.30 da 

O KADIN 
••• 

lırtlkW Caddesinde Komedi 
Kısmında 

Gece saat 20.30 da 
ıiERKES KENDİ YERlNDE 

Kiralık kat 
Fındıklıda cadde UsUkıdıe 

Tramvay durağı einnnda ikial 
btiyük, biri küQWl Uç oda bir _. 
londan rntlrekkeb havaga.a, ter
kos ve elektrlk tesisatını muht&
vi bir daire kiralılcbr. Taliblerio. 
tramvay caddesinde berber Bay 
Emnıllaha mUracaatlan. 

BAKER 
MAGAZALARI 

Size, Gabardin ve Tveed par· 
desWerlni, Trench • Cotlan. en 
birinci İngiliz ve Fransız ku • 
maşlanndan spor ve fantezi kos· 
tümleri, her yerden mUsaid gut. 
Jar ve ucuz fiyaUarla takdim et· 

1 mektedir. -

. Dr. Hafız Cemal 
Lokman Hekim 

Oahllfya MUtehaesıaı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 • f salı ve cumartesi 
sabahlan 9 - 11 hakiki fıkara 
kabul olunur. T. 22398 

Or. Feyzi Ahmed Onaran• 
ona ve zUhrevt hastahldar 

Iüteham ı 
Pazardan maada hergUn sabah
tan akşama kadar. Ankara cad. 
Cağaloğlu yokuşu köşem 43 No. 

Te1$f on: !8899 

Radyolin 
Müstesna bir fomıWle ve azami i

tina lle yapıldığı ve rekaoot kabul et
mea bir fiyatla satıldığı lçln ~ 
ecnebi mamulltınm hlkfmiyettnt or· 
tadan kaldırmıştır. Kazandığı bu 
rağbet sebebile elde hiç stok bulun
madığından da mntemacUyen taze ih· 
zar olunarak piyasaya çakanhr. 

Radyolln kullanınız: Sade dişlerini· 
zl t:emtztemek, korumak ve gtb:etıee
tJrmekle kalmazaın.ı:&, verdiğtn.iz para 
da kea.dl cebinlzde kalmış olur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemek
ten sonra günde 3 defa 

lstanbu1 Belediyesi llinlan 1 
r.lun.bl ilk 
bedeli tıeminat 

MO:-oo t9,50 Zeyneb Kimil Doğumevi için alınacak 8 aded çamllll' 
yıkama makinesL 

610,00 42,TG Kooservatuar mildllriilğtl tarafından neşredilecek olan 
nazari ve ameli Tilrk mualldsl adlı eserin tab ve teclidi 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazıb işler · ayn 
ayn açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler Zabtt ve Muameıat Mil· 
dürlUğü kaleminde görülecektir İhale 22/3/940 cuma gtlnU saat 14 de 
Daimi .EncUmende yaptlacaktar. Tallblcrm Uk teminat makbuz veya mek
tublan ve 940 yılına aid Ticaret Odası ve yalnız eser tab'ına taalluk eden 
iş içlıı (Nota ve kitab basmış olduklanna dalr) veslkalarile ihale günü 
muayyen saatte Dalml Encümende bulunmalan. "1773,. 

••• 
1 - 294 12 Mart 940 salı 

295 - 587 13 Mart 940 çarşamba 
588 - 847 14 Mart 940 perşembe 
848 - 1063 15 Mart 940 cuma 

Belediye emekli ve 6ksUzlerinfn mart 94Q Uçer aylıktan yukarda gös· 
terilen günlerde ve cüzdan sıra sayılanna göre verileceğinden aylık sn-
hiblerinin cüzda.nlarile Ziraat Bankasına müracaattan. "1876,, 

Çoc.uk büyütmesini öğreten öğüdler 
Çocuk Esirgeme Kurumu Geneli Merkezi çocuk büyütme usulle

rini öğreten ôğüdler neşretmiştir. Annelere parasız g~nderilmekte
dir. Cocuğun kaç aylık olduğunu adresle birlikte Ankarada Çocuk E
sirgeme Kurumuna bildirmek kafidir. 

Dınlz LHazım Satınalma Komisyonu ilanıa~ı 

1 - Mevcud keşif ve şartnamesi mucibince tahmın olunan bedeli 
4525 lira 25 kuruş olan Tersanedeki fınnda yapılacak olan temiratın 18 
Mart 1940 pazartesi gilnü saat 14 de Kasımpaşada Deniz Levazım satın
alma komisyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat miktarı ''339,39,, liradır. 
8 - Mevcud keşif ve şartnamesi her gün iş sa.atı dahilinde mezkur 

komisyondan alınabilir. 1 
4: - lSteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde icab eden ve

saik.le birlikte belli gilA ve saatte mezkU.r komisyona müracaatları. ı 
"1600 .. 

H~san Meyva Ozü 
iNKIBAZI DEFEDER, iŞTAHSIZLIK, HAZIMSIZLIK, 
ŞiŞKiNLiK , BULANTI GAZ' a karşı faydası vardır 
Her yemekten sonra bir tath kaşığı yarım bardak su içinde 
köpUrderek ahnabilir. Hasan ism!ne ve markasına dikkat 
-- HASAN DEPOSU : Balıçekapı, Beyoğluna gtdea tramvay durağı kanJısında ..... 

lstanbul Lenzıı laıirllll 11 
Satınalmı lomıs onu ll!nları 

lllıiiııiiiimiilİİllİiiiiii~lıilll--.. ~ .. -A~l 
Devlet Demiryollan nanlan 

Taliblerin getirecekleri nUmune - Muhammen bedeli 10.000 lira olan motör ~neratör 18/4/ 940 pc;-!$-Jiı· 
terden beğenilmek suretile 50.000 a- be günU aaat 15 de kapalı zarf usulile Ankara.da. idare binasında sa.tul 
ded un çuvalı alınac.aktır. Pazarlıkla nacaktır. kaJlU' 
eksiltmesi 12/3/1940 salı günü saat Bu işe girmek istiyenlerin "750., liralık muvakkat teminat ile }<O' 

14.30 da Tophanede Lv. Amirliği sa· nun tayin ettiği vesikalan ve tekJifierlni ayni gUn saat 14 de kadar 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. miııyon reisliğino vermeleri llzıındır. J1 y • 
İBteklilerin nUmune ve teminatlarilo Şartnameler parasız olarak Anka.rada .Malzeme dairesinden. a 
belli saatte komisyona gelmeleri. darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. '~ 

(693) (1761) • ~, 
••• 

~~~:U~ ·:.=-~:;; Aksırı f ıbrikılır Satıı Alma romlsyonu 11anıarı . tf"' 
&alı güntl saat 14 de Tophanede Lv. 
lmirliği satmalma komisyonunda ya
pılacilktır. Tahmin bOOell 2600 lira 
ilk teminab 195 Urad\r. Şartname ve 
nUmunesi komisyonda görWür. 

(694) (1762) 

••• 
104 kalem gaz malzenıe ve eczam 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
14/3/940 perQembe günü saat 14 do 
Tophanede Lv. Amirliği atınalma 

komisyonunda yapılacakbr. Tahmin 
bedeli 1106 lira 52 kuruştur. nk t.&
minab 83 liradır. Şartnamesi komis· 
yonda görfilllr. 600/180:S 

••• 

••• 
Sirkeci Deinirkapıda eski Saraç -

hane bin.ael tamir ettirilecektir. Pa -
sarlıkla eksiltmesi 12/3/1940 salı 
gtınU saat 15.30 da Tophanede Lv. 
lm.lrllği satuıalma komlsyonwıda ya· 
pılacaktır. Keşfi 3980 Ura ilk temlıı.a
tl 300 liradır. Keeif ve p.rtnamesi 
komisyonda görillll.r. lsteklllerin Na.
fi& mildUriUğnn.den mW1addak veslka
larile belli aaatte komisyona gelme-
leri. (699) (1832) 

••• 
110 ton arpa veya yula.f aJmacak· 

br. Pazarlıkla ekailtmesi 13/3/ 940 
çarşamba gtlnCl saat H de Tophane
de Lv. A.mirlifi satın atma komisyo
nunda yapılacaktır. Beher kilosunun 
fiyatı 6 kuruş 75 santimdir. nk te
minatı 860 lira 62 ku~tur. NUmu
ne ve prtnamesi komisyonda görU-
lUr. "701,. "1864,, 

••• 

1000 t.on kUkUrt almaeak ~erf 
Tahmin edilen bedeli "200.000,, Ura olan 1000 ton kükürt 

3 
ğ40 

Fabrikalar Umum MUdürlHğU Merkez Sa.bnalma komlsyonunca. ~,~0 JjrJ 
çarşamba giinti saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnııme ''01J11 
mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat tenıinn~ııitcltl 
"11250., lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki " d~' 
koJ'l'l.isyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklaf1Jl~lıll'I· 
Tfoaret Od&SJ vesikasile mezkftr gün ve saatte komisyona müracaıı93 "16 .• 

• • • 
Aşaftıda yazdı malzeme mUteahhidlerl nam ve 

hesab·na satm almacakhr. 
Muhammen Muvakkat Şartname 

bedeli teminatı bedeli 
Malzemeııdıı clllS ve mlldan Ura IJra Kr. Lira Kr. 

62.500 8 ıs 

56.000 2 80 

42.000 3150 00 2 10 

17.010 12'lr. 1D 

elektrik malzemeRl S9.000 29~ 00 1 95 14/ S/ 940 .,
11 0ı 

aaat 14,ov tı 
atzCJll Cins ve miktarlarile muhammen bedelleri yukarıda yazılı n1 ,.oıı 

mUteahhidleri nam ve hesabına hizalannda gösterilen gün ve saııtle p& 

Askeri Fabrf.k.alar Umum MUdilrlüğU merkez satın.alma koıııJsY0110 rt· 
pazarlıkls. ihale ed1lecektir. Bunlardan 60 aded kokil ve ba.§hğının :t>i· 
namesi parasız ve diğerlerinin şartnameleri blzalanndaki bedel nııı 24g0 
tinde komisyondan verilir. Talihlerin yukarda yazılı teminatlarla dııc· 
numaralı kanunun 2 vo 3. maddelerindeki veaallde komisyonru oııtıll ve · 
lanna ve bu işle allkadar tüccardan olduklanna dair Ticaret o.~as~ .. 
sikuile mer.kflr gün ve saatte komisyona mUraeaa.tlan. 16 

• • • 
60 Ha ı 00 bin metre torbalık be& alınacak. etf6 

Beher metresine 30 ku.rwJ bedel tahmin edilen 60 ill 100 btll ııı iSY°' 
torbalık bez Askeri Fabrikalar Umum MUdürltıtU Satınalma k~tit 
nunca 18/ 3/ 194.0 pazartesi günü saat 14: de puarlıkla ihale ed.f l 

1117
,_

Şartname "1,. lira "50,, kuruo mukabilinde komisyondan vertttr. ~ ,re 8 
rin muvakkat teminat olan "2250,, lira ve 2490 numaralı kanunun • .dıl 
maddelerindeki vesa.ikle komisyoncu olmadıklanna ve bu ifle aJak fi" 
tüccardan olduklanna dair Ticaret Odası ve.sil• 1 • mezkt\r gün vr. 
atte komisyona mUracaatlan. "1810., 

• • • 
~~ 

Yeniden alınacak iki yüz elli kil· 60 t.on 1.5 mm. kalmhğında. ve normal eb'adda ea~ ledıa abnJığlfldJ 
Tahmin edilen bedeli "20.400,. Ura olan 60 ton 1.5 mm. kah _.kf/J çUk ve iki yüz elli büyük bakır ka- rneı-,. 

mnın pazarlıkla eksiltmesi 13131940 normal eb'adda 8aç levha Askeri Fabrikalar Umum MUdürlüğU ~t" 
çarşamba günU saat 14.30 da Topha- sabnalma komisyonunca 18/ 3 / 194.0 paraztesi gUnU saat 14.30 ~ . 'fiJ' 
nede lst. Lv. Amirliği satınalma ko- iıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verııır. 2 ~ 

eliblerin muvakkat teminat olan "1530,, lira ve 2•190 sayılı kanunun ao.t misyonunda yapılacaktır. Hepsinin ıAkll 
3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu ir;le a lltt• 

tahmin bedeli yirmi bir bin iki yüz tüccardan oldukla.nna dair Ticaret Odası vesika.sile mezkQr gUn ve es 
elli lira, ilk teminatı bin beş yüz dok 
san Uç lira yetmiş beş kuruştur. Nü- komisyona müracaatları. "1811,, ~ 

mune ve şartnameleri komisyonda ~========================= 
görülür. "702., "1865 .. 

••• 
5000 aded bakır tabak alınacak- • 

tır. Pa1.arlıkla eksiltmesi 13/ 3/ 940 
çarşamba gUnU saat 15 de Tophane
de Lv. Amirliği satm alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
1450 lira ilk teminatı 108 lira 75 
kuruştur. Nümune ve şartnamesi ko
misyonda göri.ilür. ''703,, "1866., 

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
İşlclmeleri Umum Müdürlüğünden~ 

8 Mart 9·10 tarihinde kapalı zarfla ihale edileceği ilan oJunnn edi111111 
sayacın 25 Mart 940 pazartesi günü sut 15 de evvelce tevzi \-erı1• 
bulunan şartname bUk_ymleri dahilinde pazarlıga konmasına. karfJl° 
miştir. 

Muvakkat teminat 5250 liradır. " ~JCP 
Aliıkndarlann mezkur gi.in ve saatte kanunf belgeleri ve ınu ,0JJt1' 

teminntlarile Metro hanının 5 inci katında toplanacak olan koıı;ıri52,, 
hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. ~ • • • 

1 

Fen Tatbıkat okulunda mutfak ve 
çamaşır ocak ve kazanları tamir etti
rilecektir. Pazarlıkla eksiltmesı 15 

mart 1940 .ına giinü saat 14 de Top-
hanede ) apılacnktır. I<cşif bedeli 
1000 lira ilk teminatı 75 liı adır. Ke-

lstanbul Levazım Amirliğinden : eJll 
Köhne bakır, aleminyuın, çinko ve pirinç ile imalattan artanbf ıcıı'.• 

lıurrla kırpınWarı verilmek surctile muhtelif eb'ad ve kalınlık~ teidlf 
alcminyum, çinko ve pirinç levha yapabilecek müesseselerin pu,,f 179,, 
mektubları ile Tophanede amirliğimize müracaatları. ~ 

1 • ı mC'sı l·omisyonda görü- ••-' 
(701) (1867) Tophanede Lv. amirliği satınalma .............................. •••••• ğlO 

• u komisyonunda yapılacaktır. lık te- Sahibi : A. Oemaloddin Saf8Ç~ 
950 lira dahılinde mekteb sırası minatı 14 lira 25 kuruştur. Şartna - Nepiyat müdilril : Macid ç6 

.... -

yaptırıtacal<tır. Pazarlıkla eksiltmesi me ve nUmunesi komisyonda görü • Buıldab J'er : Jıf&tbaai ~ 
15, 3/ W40 ı ·ı ımn günü saat 14.30 da lür. (705) (1868) --· • .. -


