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Firila'1diY8-· :~Sö\iYtit --Rusya r Yüksek Müdafaa 
:s 
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!nütarekesi taha uk ediyor Meclisinin toplantısı 

Uzakşarkta 
= .. 

ve lsvec 
B~ş aaat· aüren ictimaa Camhur-. . 

reiai ismet lnönü riyaset etti Alinanya, İtalya 
' Ankara, 8 (A. A.) - YUksek Müdafaa Meclisi 

c:'. • l • l' J_ k • • bugün saat 15,30 da BaşvekAlette ReisfcUmhur r ın erı su n yapma ıcın ismet lnönOnOn riyasetinde toplanmış ve saat 
' 20,30 a kadar mUzakeresine devam etmiştir. 1 

şiddetle ediyorlar lngiliz ve Fransız Şark 
Ribbentrop Romava gidiyor hava kuman~anları 

tazyik 

. "· --··- Ankaraya gelıyorlar 
? .sveç topraklarından 8 •• b ki -- . f. 

1 , ... 
11
·.. · ugun e enen mısa ır er 

gonu u geçm~sına merasimle karşılanacakl;ıı 
müsaade etmıyecek Ankara. 8 (A.A.) - Yana ,..hrlmlzde bekloumckte olıuı in~~.,.. 

T .ondra, 8 (Husuıd) _ Bugün Stok hükfımet.i orta Şark Hava or.dulan ~kumandanı org<'ncral SJr Wilfüun 
holmde Rus ve Finlandiya delege - G. S. Mitchel ile birlikte Fra11881lın şarki Akdeniz Hıntı lmn~.tleri im
leri buluşmuş ve muhtemel bir sul- mancJanı g~neraJ Jaunenud da ~yaret maksadlle Anka.raya gelecek \e ııro
hün prtlannı mUzakereve başla.mı!} t-Okol mucıblnoe mutad mera~ımlc ka~ılaaacakJardır. [Sonu 3 def 

tır. Bu suretle Sovy~t - Fm harbi ye- Rlllllllllllllllllllllllllfllllllllllllf lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflf lllll 111 

:r üz giltıdenberi Bovyet hücumlontMı mtWO!fakiyetle kor§' 'Jooyotı 
Fin askerlerinden biri 

ni btr safhaya gtrmi" bulunmaktadır. 
Alınanyanm şiddetli tazyiki ve icab 
edene müdahale edeceğini resmen 
bildirmesi üzerine İsveç bugün top -
raklanndan Finlandiya için gönülltl 
ve harb malzemesi geçirmiyeceğtni 1 ilan etmiştir. Bu vaziyet Finlandiya
yı Ruslarla sulh milzakeresin• sevk· 
eden en bUyUk lmildir. 

Son dakikada öğrent1diğine göre 
sulh ten-itini müzakere için Stok -

LSoul( S il~] 
-.a..- -- ' • - ,_ ---

Müvezziler vapurlara 
girmelidir ---Botun al~kadarlar bu 

FmstWJmx bir çok tahribat yap~ l:mı.ırcıen bir g/JriınQ.ş noktada ittifak ediyorlar 
Karadeniı:, Ege ve Marmarada fır-,ı·adenize hareket eden Denizyollan • Hikmetinden sual olunmaz. Tan 

tına biltün §iddetile devam etme~- nın Dumlupınar vapuru Kara1enizde gazetesi Denızyolları idaresinin mil
dir. Bu sebeble bütün denizlerde va· müdhiş bir fırtınaya yakalanmış ve vezzileri Kadıköy _vapurl.arına sok • 
pur seferleri intizamını tamamen kay bir müddet bocaladıktan sonra güç • ~~m~ ~ararım ıs~betli bulmuş ve 
betmi§tir. Karadeniz ve Egede bazı lüklc geriye dönerek Büyük.Jere ö • dunkü nushasında bır de fıkra yaz. 
iskelelere 10 gündenberi vapur uğra- nünde dcmirlemiştır. Vapur dün sa- mış. 
madığından bütün iskelelerde birçok hah yoluna devam edebilmiştir. 1 Sorııı 7 inci say/ ada l 
ihracat eşyası birikmiştir. Üç gün rö- Fıı tına yüzünden dün köprüler de ;vvvvv..ıvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv' 
~la dün limanımıza gelmiş olan Ta· açılamamıştır. Fırtına İzmit ve İzmir B U G O N 
n ve İzmir vapurları bu eşyaların bir limanlarında da tahribat yapmıştır. 

lngiliz tayyareleri 
Polonya Üstünde uçtn 

, .. , __ , 
' ,J kısmını güvertelerine de yükliyerck İzmirde Cümhurlyet isimli 50 ton- ç k h ·1 • 

g~tirmişlerdir. Karadenizde §iddetli luk bir motor batmış kaptanı :ile .üç ocu sa J emız 
bır kar tipisi de başladığından dtin tayfası güçlükle kurtarılmıştır. tz - 6 ncı sahifemizdedir. Türkiyedeki §eker fahrikula~ ve tevzi istikametlerin) gösteren harita 
birçok vapurlar Karadenize açılama- mit limanında da bir sandal batarak 191.+ Cihan harbi başlamadan evvel k4at 90 ~·· Harbin aOtt ~ 
mış, evvelki gUn limanımı:t:dan Ka • r !:ıontı 4 üncüde 1 """"""'"""""'A/'V"""'"""'"""'"""'"""'JV'V'\ Tilrkiyede ,eker dokMJ,, ~ MU. O~ 1 (Soma 1 1ac1 _,ı.da) 
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·KONYA iSVAMll-41t4 iC.YüZü 
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TEFRiKA NO: 49 

YSlf1 8.AB.Aa 
.. 

1mmı 
İngiliz Hava N azırıJllO 

• 

1 
bir nutku 

Bahtsız. esirler nihayet hi1ktlmet Almanlar fındık Haliçte kurulacak · '.'3 ll.Yllk Brilaaya 11a .. ~ 
konağına getirilmi,lerdi . almak istiyorlar · OKUYUCU Buyuk tersane ,....,:::;: ..!:""::="',:.: 

. 1 J tuJda haıWa baftClbluılD -..,,,;. 
tayanın uılı batıarmd&D Yllak gi habilı ruhlann ll&ret ve teşvikme Almuya De inmdanın 6 JDBJon il- Dl YOR K Şehrimizde büyük bir teruDe tu- .,,...atm beıhnpcnıduheri gtVf, b 

mahalleli AbdilıTahman, bllkfunet ko- kapılmıt, kUfürHl naralar savurarak rahk muvakkat ticaret anlapnu.m • rulmaaı etrafında bir mUddettenberi il tekimWll tebarüz ettiJ"ll" .,- f{ 
nağının alt katındaki, esir vali "ku salondan içeri atılmıştı. SilAha dav- dan sonra Almanlar mühim mikdar· Tarihi Edirnenin yapılan tedkütlerin neticelendiği h&- bllhaua bu sahada Fransa ile,.• 
mandan ile Ali.eddin tepesinin bahtsız ranmış ve polls mildUrU Necib beye da fındık mUbayaua için faaliyete ber alınmıştır. çok aaka t.efrildmeBal1e ~ 
yAri.nmı karşıladı. Yıkık mahalleli saldırmıştı. Hiç ttlphe yok ki, Necib geçmişlerdir. dertleri Haliç ile Papbahçede yapılan ted mlştlr. b9i"_ 
AbdUrrahman, isyan hareketlerinde beyin öldUrtllmesinc matuf bulunan Ancak fındık birliğinin tesbit et • Edll'8e karilerlmkdell. Mr- tikler neticesinde tersanenin Haliçte Filhakika, muhalematuı flJ' 
Delibaş Mehmedin bir muavini gibi bu kanlı teşebbüs de Ta.şbaşlının mü tiği fiyatlardan daha ehven fiyatla Bede Şişhane caddlı8lnde 72 nu- inşası daha muvafık görülmUştilr. gıcuıda ve hatta harbin ilk"!.-' 
görünüyordu. Fakat, hakikatte biç dahalesile akim kalmıştı. Bu hadise- mal almak istemektedirler. Dün bu madan oturan eımekb ırilbay Milnakalat Vekaleti son İngiliz kredi- da bile Garb demoknı.siJerı. ~ 
de öyle değildi. Bu adam, ötedenbe· de!l biraz sonra da, salon kapısına i.- meseleyi görüşmek üzere fındık ih • Basri lmzaslle bir mektub aldık. sinden istifade ederek 10 milyon lira hakimiyeti bakmımdan, 0 ·~ 
ri Konya ve havalisinde yiğitliği ve silerin kuduruk elebaşılarından ek - racat birliğinde bir toplantı yapılmış Karilmlz bu mektubunda tarUıi Jsarfile tersane inşasına başlıyacak - emnlyetJe hareket edecek ''~1• , 

biraz da haşarılığı ile Un almış, muhi- mekçi Eyüp ile Kisesarlının Ahmed ve bu toplantıda fındık mUbayaa et-1 Edirnen.ba derdlerine dokuaank tır. İngiliz inşaiye mütehassısları ta- değillerdi. Fa.kat kendilerıniJI ,f 

tine, kendi ayarındaki afacanlardan dayanmıştı. İkisi de bu hainleri bala mek için memleketimiz~ gelmiş olan 1 diyor ki: rafından yapılacak tersane 3 sene i- beyan etükleri gibi buna tel~..ıt 
d ha ziyade korku salmış bir baba· yaşatacak mıyız. diye avaz avaz ba- Alman heyeti de bulunmuştur. "Bu tarihl şehrin birçok mm- çinde bitirilecektir. Bugün şehrimize malzeme imkanlarınm ~ 
c~ndı. O ~anlann ek_ser ~~~leri gi- ~ny~r ve tepiniyorl~rdı. Bu teşeb - Yapılan görüşmeler neticesinde Al- takalarının bataklık ve karanlık gelmesi beklenen Münaka.Ilt Vekili bilcüıııle muvaffakiyet unıs~ 
bı, o da mübah saydıgı tiltun ka - büs, ısyancılara vah ve kumandan manlarla bir anlaşmaya vanlamamış bırakılmasının sebeblerini bir Ali Çetinkaya şehrimizde kaldığı dayanarak bir hal çarrol 
çakçılığı ile geçinirdi. Dağlarda yol ile diğer esir hükumet erkanının göz tır. Bugün ikinci bir toplantı yapıla- türlü anlamıyoruz. Birçok tenvi- müddet zarfında bu mevzula yakın· ~ışmışlardı. . . utı" 
b ğcılıktan ve şehir dahilinde soy - önünden kaldınlması lüzumunu hatir- caktır. rat ve tanzifat vergileri veriyo- 1 dan aiakadar olarak Haliçte tedkik- Kanıda, Polonya hıı.rbını JJ1 ,'f' 

gunculuktan çok çekinirdi. Bu gibi latrnıştı. _ ruz. Bunlann faydalarını gör . !erde bulunacaktır. kib, yıldınm harbine girişnÜ)e~~ 
hareketleri kahbelik sayanlardan ve Yarası doktor Markaryan tarafın· S d v ~ • d mek tabii bizim için en büyük ~ ya girişmek imkamoı bul~".,c' 
oldukça namuskii.r yaşamağa çalışan dan bakılıp sarılan vali ile kumandan an ıgın ıçın en bir zevk teşkil edecektir. Öyle JKTISAD IŞL~R/, Alman ordusunu hududda ~'\l'ıto•· 
lardandı. Hatta, Konyada ilk milli vilayet yaverliği odasına, polis mü- ç k } zannediyorum ki bu, belediye müdafaa ha.tl:ın vasıta.<>ile .Pi ııııı • 
teşkilat yapanlardan Haydar be - dürü Necib, Öğüd gazetesi sahibi Ah J arı an 3 VU kat için en büyük vazifelerinden bi· . İngiltereye ısmarlanan ta.o ve denizler,lc de iktı ııd• ~f· 
yin (1) müfrezesine de gönüllü ola- med, jandarma yüzbaşısı Süleyman I . . . . . ridir.,, ticaret vapurları kayı, Balbk denizi harıç hC~ 
rak dahil olmuş, birkaç isyanın ten· ve o sırada asiler tarafmdan tutulup . Adh~~~n. m~nev~. şahsıyetinı tah- Yeni Sabah _ Kariimizin ta kat'i surette tahakkuk e ~ 
kilinde de bulunmuştu. Fakat, Kon- getirilen erklnıharb binbaşısı Halid kır ettigı ıçın b~r m~ddet. e~~l baro· haklı bulduğumuz bu şikayetini lngiltereye ısmarlanacak olan 11 hi.kimlyeti ellerine aldık~O .. ~ı 1 
yanın isimleri malum olan hain ha- bey de vilayet encümeni toplan - d~. ka~~ı terkın edilen ıkı~cı sorgu Edirne belediyesinin nazarı dik· vapurun Svan Hunter firmasına iha- m .. ütt.ef'ıkJer hava hıüdın~~~ 
cıları ve hocaları, son zamanlarda, dı!h odaya sokulmu11.

1 
~·ya muhafa- hakımlığince hakkında tevkif karan lesi kat't olarak kararlaştırılmıştır. 1 ı-- -•--•· 1 cr11 a. .. ""..A 

., -s 6"' katine arzederiz. Belediyenin bu uzer eruacı auı~ yo uııa " ...;ı~-
bu cahil adamcağızın fikrini çelmiş- zalan için de her iki odanın kapısına verilen ve bir müddettenberi aranan nokeanlan bir an evvel temine Bu firmanın mUmessillerile görüş • Bu hususta, Fransa Ue lııı;:-_,.49 
!erdi. Zeynelabidin hocaya mürid et- nöbetçiler konulmuştu. Hulusi Öngül adında bir avukat ga· çalışacağını tahmin ediyoruz. mek üzere Devlet Denizyolları işlet· ka.rşıla.rındaki kuwetU ha..<>~..J 
mişlerdi. İsyan teşkili.tında ona da Vakit de ikindi olmuştu. HUkO.met yet garib bir tarzda yakayı ele vere- mesi fen müdürü Hıfzı, işletme mU· galebe çalabilmek için, yek~';. 
be11i başlı bir paye vermişler, Delibaş meydanı zavallı esirleri öldürmek, j rek dün adliyeye teslim edilmiştir. Emı·no··n u·· • meydanı dürü Nasuhi, Rabrika havuzlar mUdü mecmu lmkin ve kabillyetıerioi ~ 
Mehmede muavin tayin eylemişlerdi. parçalamak istiyenlerle dolmuştu. Hul(isi Öngül bu suçu işledikten ve rU Şemsi Vekiletin daveti Uzerino mabemelerlni istihbarat. ~ 
Yaratılışı dövüşken, hırçln ve haşin Hepei de huysuz eşekler gibi tepini- baroca hakkında tahkikat yapılarak T Ankaraya gitmişlerdir. Vapurların ve yeııllDderi doğuracak 811"':..t · 
olan Abdilrrahman, hakikatte, tayan yor, aç kurdlar gibi uluyorlardı. O aı- kaydı terkin edildikten sonra orta • anzim ediliyor son siparit şartlan Uzeriııde bir g~ müşterek çalışma mevzuu yal""· 
kuvvetlerinin perde arkasında çalı - rada, tUfekçi Ahmed adında bir ser· dan kaybolmuş, hakkında tevkü ka· rllşme yapıldıktan aonra ihale edil~ lardır. . _ _. tll 
şan bir kumandanı idi. Hattı, yalnız seri, hUkQmet konağınm kapısından ran verildiğinden aranmağa başlan - cektir. Şartnamelerde ve m\lzakere - Ve er.clbn1e lnglllzler, • .,......... At 
taarruz kuvvetlerini değil, Delibqı lırlaımt, avazı çıttıtı kadar: mıe. Ankarada bulunduğu haber a _ terde gözönünde bulundurulan en bi- raklarmda da geniş"" esa81J ~ 
bil·e· o idare ediyordu. AbdUrrahman, - Görüyon. uz mu Ummeti Mu .· ı hnnııe, Ankara polisine mUzekkere rinci nokta vapurların btr an evvel re Uslert, talim kan.r-"hJarl ~ti' 
munhasıran bazı eşrafJn teşvik ve hammed ! .. diye haykırmıştı. Beledi- yazılnue, nihayet lstanbula geldiği inp edilerek teslim edilmeeidir. get.lnnltlenllr. Ve ..:r~a.11gl ~ ~ 
tesirleri ile giriştiği bu işin ihtimal· ye reisi Muhli8, bu kara gidilere hu- Ye Şişlide Nezihe adında bir kadının Bu OD bir vapurdan 4 tanesi her anm lbftmaJine karta da. .,......-.,. 
li neticelerini herkesten evvel anla· llıs çakmak için ziyafet çekiyor içe- evinde saklandığı öğrenilmiştir. Ne- hatta çalışabilecek bUyilkHllrte, dtğer- tayyare bip.at fabrikalar111' 1' ,_ 
mış ve bir bahane ile çekilip gitmeyi ride! .. Durulur mu daha?!.. lihenin evi ıçin arama karan ahndıt· )eri Marmara, lnebolu, Ayvabk battı llm~lanm da tA Kan•da~ 
bile çoktan tasarlamıştı. Hatti, isya- Bu feryad, meydanı dolduran hal- tan aonra memurlar bu eve gıunış • için yapılacaktır. dar götlil'IMyl de tasaVVU~ e_ıJ/J • 
nın ikinci günü akşamı, avencsile be- kı şahlandırmışb ve dalgalanan asi l ı b ta f lar HuJO . . ve buna tahakkuk da e~ 
raber Konyayı tet"ketmek hazırlığını etlrUleri hükumet kapısına doğru u- :"i er ~ ı ~mı: b•. d81~1 GOMRÜKLERDEı 
bile yapmıştı. ğultu ile akmağa başlamıştı ki, tam utıakml amış ar, nı ayuke ' t ı~ ~n. ıdgı dlr. bU ~ 

nAn ağı dan ğı ı b' aç an zaman av a ı ıçerısın e , Gu··mru""k varı·d~tı İngilizlerle FranSIZlaruı pu _:ıı, 
Fakat ne yazık ki, o gUn Meram ta- o esnAUAt z a za yayı an ır u. da gösterdikleri bü'-"ik' ~ 
fi d b h be k d ki tı tı bulmuşlar ve yakalamışlardır. 1 J • 

ra ann a ulunduğu sırada maiyeti- a r, u uru an ya ş rmıştı. aza ıyor ıa da Alnı toP J' 
nin, Delibaş tarafından, gelen tedib - Delibaşı Mehmed ağa geliyor!.. .HuHisi ?n~ dUn adliyeye veril • &On zaman r a.ıı {~ Ağa da 

0 
sırada İstanbul caddes·ı- mış, ikincı agır ceza mahkemesinde İstanbul gümrükler varidatı harb- üzerindeki uçuşlartn muvaf 1;;,I_ 

üzerine gönderilmesi, a • sorgusu yap 1 h ık d k. t den sonra ehemmiyetli bir surette Je neticelenmesi, uçu!: AA!lt A' 
damC'.ağızın hesablannı, kararlarını nin başında görünmUştU. At üzerin- ı mış ve a c ın n 1 ev- 1000 aatten fazla bir raknJJl 5:ı · 
nlt ·· t · . de, tUfeo; kucagın· da idi. Muzaffer bı'r kif karan infaz olunmuştur. azalmağa başlamıştır. Geçen yıllar "leP f>' 

us etmışti. Bu sebeble, yine Kon- ı.· H I'. zarfında bütün resı·mlen' le beraber tenne.'fi "'e niha'-·ct tliişiirıı_ !1# ' 
yada kalmış ve ister istemez yine kumandan gururu fle ilerliyor, gülilm ulusiyi evinde sakbyan Nezihe de .ı lal •ı ıa~ 
işe karışmıştı. siyerek iki tarafına da sel~mlar veri· Beyoğlu müddeiumumiliğine verile· senevf 70 milyon olan varidatın bu man tayyarelerinin faz ıg 

AbdüITahman, esirleri cidden gil- yordu. Sağında kardeşi ömer, so - rek hakkınd~ takibata başlanmı§tlr. :~~~~iyon tutacağı tahmi nedil - te~::::.yo~gün, lla.'.·a ~~ 
Jer yüzTe karşılam•a ve bUyUk .... lona Junda da yaveri Tuzcunun SU- Diğer taraftan, Hulfısinin kaydı ba ı 1° ~ .,... nın heyan eylediği voç ıı •·• . ..11,r 
almıştı. Valinin yaralı olduğunu gö- leyınan yUrOyorlardı. Tam mey- rodan terkin edilmişken ve kaçakken, ıuıJJt. r,u" (Ilı' 
rünce esefi 1 ed dana -un- bir aıı..... tu • avukatlık yapamıyacagı· nı -~ı..1·ya _ ,-OLJST• ı tedhlrlf'rinln tam ranclım -" 

' enm Ş Ve t aWri fçin he- &- ""' .. 'fil oaAU \ ceğt gtln, 20 bin pilota \'C :>" ~· 
men doktor Markaryanm ""ğınlma- fanı kopmuştu. HaJk, ağayı el çır- rak bazı kimselere vekaletlerini ala . , ... ; 

...... tstanbuı beıedl · Em. ~tı •• Bı"r tütün deposu de dıte,. hava miitetıftA819 •• 
sını emretmişti. O esnada, salonda parak, yaşat.. diye bağırarak kar- cağını aöyliyerek para aldığı ve bu · . yeeı muu me.Y: Hk ~ 
isyan valisi Mmtafa RemzJ ve mua- şılıyor1ardı. Fakat, ağa, bu kaıPGıla- auretle dolandırıcılık b. d 'dd' .ınını tanzim ederken meydandakı yandı olaeakttr. .,...---..... yap gı a ı ıa tramva h tlannı d ·set . k Hallhuırda. alman maJUP--~ 
vini Kizım HilsnU, eski jandarma lru ana ve alkış]ama tarzına birden kız- olunmaktadır. Bu cihetten de tahkl· Y a a aeyn en o- DUn gece sabaha karşı saat dördU re, mötteftk tayyare w }la~-;.. 
mandanı İsnıail Hakkı bulunuyor, mı§ ve hıeımlanınıetı. E1fnl kaldırdı kat ve takibata deve.m edilmektedir. laylaştıraca~ ~kll~e tadil. etmeğ~ çeyrek geçe Balatta Mollaaşkı ma • ZfılM8I ı-....,. .. tl Alman)arlllkl..., • 
esirlerle birlikte gelen reblneler de ve· karar vennışti. Bırkaç güııdenberi ' ......- ·---:.-Ati 

. ~......._...._. bu kararın tatbikatın b l· .. -·.,... halleeinde Ermeni kiliaeai mOştemi- •vl ve batta aşm., bir tıaıo:: I' • 
bunlann yanında Blralanıyordu. Sa· [Dooomı oor] BELEDIY•D•: • Yukarıdakı' resun· de 

8 

1 
a.ş cwdu. .. ~.,,.; .. _· 16.tından 18 numaralı ve KadıköyUnde t-te hidlse ve vakalarlll 11f'.J 

)onu esrarlı bir sakinlik sarmıştı. Va. -"'-''""'"""'""""'"'"'"""""'""""' ray ann "'f>"'i'W tUtün t . . Saff te "d Ü ~ ~ 
il ·ı k Ot b •• •• J B ) d• f 1 f • rilmesi ameliyesini görü oturan acın e &J t - kllde inkişafı "1ratıında ı e umandan h<'y, salonda karşılaş Q USÇU er e e ıye trln an te tış yorsunuz. tUn deposunda yangın çıkmış, bütün A)manyanm hav~ılıktaki '! 
tıklan bu şahsiyetlere karcıı kırgın . d" .. d · · · d bul külli tU _;rl_.~·,.J ·"" f J • } • • e ıyor K k · ·ı epo ve ıçerısm e una.n ye ili de iatihfaf ebnemekh:u rı-~ 
ve hatta kızgın bir vaziyet takın aa 1yet CrlDJ urnaz yan esıcı er miktarda tUtUn yandıktan sonra it- tekim Hava Naztrı Slr f( 
mışlar, gö~ek değil yUzlerine bile İstanbul belediyesi soo günlerd~ KUçUkpazarda Fahriye adında bir faiye tarafından e&ıdüriihn8'ttlr. tt- Wood, Ahna.nyanın çok "1Y J 
bakmak istemiyorlardı. o şahsiyetler tatil mi edecekler teftiş ve kontrollerini arttırmışlar - ~adına yol göstermek bahanesile so- faiye geldiği zaman bütün binayı a· bir hava kuvvetine maJlk ol~ 
de artık bütiln açıkbğı ve acıklılığı 1s . dır. Teftlilerin en çok temerküz et- kulup 3 lfraşını çalan ve kaçarlarken levler sarmış olduğundan ve tütUn - .., bfJ' taamız vu1mbuldtıift1 ~ 
ne meydana c;ıkan Uri yUzlOIUklerinfn İet&nı:ıbul~tobüeçWen dün tekrar tiğiy erler bilhassa fırınlar olmuştur yakalanan sabıkalı yankesicilerden ler de için için yanmakta bulundu - buon tehHkesb bir k"yfi'-eı ;,;'_ 
utancı ile kıvranıyor, söz söylemeğe mişlerdir O::iis~:r ~~~~iet • Yapılan teftişler neticesinde Yeşil ~ ! Şabanla ark~~aşı Mehmed dün Sul. ğund&n, ateşin ancak etrafındaki bi- yaeağını da beyan edl~or. ~e dl' 
cesaret edemiyorlardı. Bu cidden çok toba ..... uı~ bu~'7. , ldığı ~'-~~ köyde Panayot ve Pavlinin tırınlann- tan~ed bırınci sulh ceza mahke - nalara sirayet etmemeei için çalışıl· tngtllz adalanmn blJ' t~ J 
ft>rete ve dikkate değer sahnenin sa ..-.. en f5WU . a • ~a . .. mesınde muhakeme edilmişler, Şaban mı tır. ~. 
nndığı stlkfln ve sUkQtu, o sırada, sa tadil etmediği ~~e.çabşma ~&· :::ı~s:u;kan ekmekler, müsadere iki ay on gün, Mehmed bir ay on bet ~apıJan tahkikatta, deponun gece :. .. =: ıa.=;:-..... ~ 
lona saldıran Atanın İbrahim fhl!l nı kalamıyacagını bıldırmişlerdir. O- · .. gün hapee mahkum edilmişler, karar bekçisinin akfamdan sobayı yaka • de~ 
etmişti. tobUsçUJerto ileri sllrdUkleri iddia • Bundan başka Eyüpeulta.nda Ca • akabinde de tevkif olunmuşlardır rak tağı çek' ttığı mlyor. Ve böyle blr halde td""~ 

Bu bqı döntık kattı, kim btur han- Jara nazaran benzin flyatlan yUzde mU kebir caddesinde Osmanm, Faz- - • • • - · ~ aıc;n~":'kıvıı:r::- tnt': la.ra ayni ~kilde mukabele ııo"'-tC' 
20 nfsbetinde yağ vesair malzeme fi- lmuı, Yılmazın ve Hasan Akmanın KIQıt va iplikçilerin denklerinin ateeı alıp için ~ -ndı- flnl ve mukabil taa.rruzuP 4' ıf 

(1) - Haydar Bey elye"'m lstan. yallan ~e .so yedek mabeme fi. fınolanndan, Altarçeşmesi ıokağın • . . t~pla~hsı fi idcliuile l Hakkı Konyah ~ • il, !W'ri Te fasılas1Z olaca.Jtlll 
bul gUmrUk muhafua ila§mödtlr ına yatları ıse eski fiyatlannın 3 misline da Bekirin tınnından, Ramide Ah- Şe?nmızdekı klğıd ve . iplikçiler rak binayı kapladığı, bekçinin ancak ret edfyor. ;, ~ 
a\inJdfr. iblAğ olunmuştur. Bu vaziyet karşı- medin fınnından eksik ve halkı sıh- dUn ıhracat kontrol daJresınde birer bundan aonra ilin farkına vardığı ve MtttmıadiyM lnıvw·tlt~ ~ =.=:==::=:=========== sında birçok otobü.sçillerin, otobüs· batın 

1 3 
n toplantı yaparak baıiçten getirile _ kenc:liainj yanmaktan gtıçlttkle Jru khnlyetl ele abnak. w hf' ~!J 

I':. lerinin birini bozarak onun malzeme- l a mk uzıi~- odan 85 ekmek teebit cek mallann kalitesi ve nevileı1 üze- tardığı netJceelne --'-·,..·- r • taarrua allablnde ve hatti ~ "'eni Sabah" sı1 .d'""'-ı ..... -· id o unara m ma erP. olunmuştur . d ö""'hn- l ..... ~. manda m~ etmek, ,-e ~ ~ ' e 46""' cuuı ame ettiklerini sl5y- Ü . · rın e g • ~ ... e er yapmışlar ve tUc- Binanın Danllp sigorta tb'ketine dl "J 

ABONE IUClllU 

Jemektedirler. skUdar merkez kazasında kebab- carlann muhtac oldukları mikdan 5000 içerisindeki tntibılerln de 49 buna hazuiamrken ha~ın ~ 
OtobflsçUlere göre bUtfuı bunlardan cı ve M0tıkoflu fırınlarından da ekmek tesbtt etmişlerdir. Kiğıd ve iplikler bin llraya sigortalı olduğu anlqılmıı vetlnl lstJhfaf eylemlye~.J 

başka İstanbul belediyesinin hazırladı müsadere olunmuştur. Bunlar bak • t,oplu olarak tek elden sipariş edile- tır. Zabıta ve adliye tahkikata devam le hAdlselerl mtltalea ey tJ!' 
ğı otobUı yollan da otobUsc;Ulerin za. kında aynca cezai takibat da yapııa. cektlr. . etmektedir. İngfllz havacıb~ın şlan Şaj1 A 

IENILIK ,
400 

ranna aebeb olmaktadır. Otobtısçtl • ca.ktır. tacbr. Dr. RetU ~ 
11 A YLı K no Kıı:ue = K:u' ler Beyoğlu • ~tan bul hattında ıe _ ---..-..- 111111111111111111111111111111111111111!11111 l!lllltllllllrtllllflllltlttlflftftnflfllfUIHIHffltfffflHIHlllllllllUlllllllUlllltllHllHlllHlfHflllflfHrrrHUllllfllP"" 
1 AYLIK 400 • IOO • liyen otobUslenn Karaköy - Dolma • llOTEFERRIK ı ş E • 
1 "9vL;ART 1~9~ c-"':rt~ı ~~~~"Z;,d;:ır;:ı.:: lngiltereyegldec~kdeniz H 1 R H A Y A T 1 
'= azaldığını, bu uzun yolun fazla ben- inşaiye taleb•l · il 1 , • ..ıııılll 
1359Mulaarrem29 1355 K.Şubat23 zfn s~ına sebeb olduğunu söyle • . . ~~I 111111111111 llllllflfllllll!llll 1~1lı~l!llllllllllltflflllllfltffllflHflt1JtHHJnfffmlfmHHfffflfHlffftfHfllffillfllllfljfHffHHfflllflHlllUffUfllllftl~lllfll"'; 
...... " Ar• 5 ~aaam , 

123 
mektedır. Devlet Denızyollan ıdarcsınm 1n - "Tan" gazetasımn gazete retile göaltllı ....... 1-ı----

DUn bel d' ed beled' . gtltereye deniz inşa.iye tahsili ö . • • _.__,-gu çalıaraa mak ._ mösbet tıedblrler ~ 
E•••I s •• ı -.,--.---11-S-a-.-

1
-1 e ıy e ıye reıs mua- .. .. ~. g 1

" mUvezzılerme düşmanlığı bu boynu bükük vatan~ yenle bu.mm lrahahatlnl .. ..-~ 
-:--ı-::':'.:ı~-11-.. ~··r-----.:.:::.:_ı vbıi L\ltfi Aksoyun riyaseti altınd:ı mek uzere gonderecegı talebelerin dö "Tu gauteflinln b merbaıne .. ,. .. 
tllMlf dt.. ,..,~, ıu... Oıcll• f 1tı... ti komisyon otobllsçillerin taleblerl: viz temin edilememiş olduğundan ha- D ealzyollan idaresiıılıı her il&- ee ht~nmunun 1ebe;lnJ tsb- Teallere ytildeım .. Jer, ~ 'I 

- nJ ~~.a~k ..._,.... K k tl · b' Udd · · delUie ı:razete mu··,·e--:• · · merak ede- blr. flnllt da -lnnt:a ~J 
12 13 6 J~ 9 31 6 22 .. . J } 41 ~... oı.uu~.ır. omtsyon oto • re e. en ır m et ıçın tehir edil - "" 1.1.Uennı Mk araşhnbk. Ve netfcede agre... mail .......U:- eıe1e1lllıl ~ 
~ v-. ~ A.ı-.. ... _ ,-._.. bftaçnıertn taleblerinf haklı bulmuş. °:1iştir. Bu talebelerin seyahat ve talı ,·apurlara. sokmamak hakkında.ki dik. Meğer son gtinkrde zaten 88• yan ''halbuki..::;: ~t.A 

._ ' - tur. V~yetin ıslahı için bfr ~kU hal sil masratJannı ka?'§lhyacak döviz te· kararım lstanbulun biitlin gaz.ete- h ı yohmda gftmlyen •-r...-, •••A- __ .... ---..n- ....,_ .,,,,,,,,.... 
12 01. 1 .~ ı10 JS 1a ~ il' 3 · ~ bulmak üzere k h be ı Jeri ) ·erinde bulmazken müstesna ... _.. e-- ·- -.--. ,,.. 

dur1utüne . evra mu ase mO - min edildikten sonra hareket tarihle- olal'a.k "Tan,, gazetesi bu karan al- U>ısinin sat.ışı bUsbUtüıı dti§e:rek demekte ~ eDr er· ,, 
veıilmiftir. . rt tanr~. kıfhyor. Halka hizmet etmek su- bu ~azete aranıp sonılmaz o1mu3. Haltlül banda ....,. -

Gazete ı.ahibleri satD,&arını arttır- babaU Yarf ~ 

• 



~umanya kralı~ın dün 
söylediği nutuk 

~tırnanya Milli MiJdaf aaaını tarain 
için yeni kararlar alıyor 

~· 8 (A.A.) - Rador ajanaı hasında da riayet edilecek, bftdlll 
t.,..;Ol': memleketlerle muntuam ft normal 

'ıııı..ı..~nt.o devreainin açılmuı mU münuebetler mUhafua edlleoek ve 
lıı ~ Kral Karol dün mebU88.D bu suretle memleketin ukerl techi· 
'hıt· rnecllsi önUnde a§&ğıdald zab tamamlanacak ve mlllt ekono -
\..,. ~Ylemıetir: minin ihttyaoı olan ilk maddeler t~ 
~ lıfııu mirasın mUdafe.asmı te - min edilecektir. Müttefiklerle olan 
\ altına almak f çin yapılmakta. rabıtalan takviye ve bUttin komşu 
~ '8'keti ve rnanevt hazırlık bUtUn · devletlerle olan dostluğu inki3afa 

Ole. 11 en biiyük i§tigal ve endişe- matuf gayretler sarfettilı:. 
~1'8.k kalmaktadır. • Belgradda ıubat ayı zarfında top-

Ya barıeını ve milleUerarasm- lanan Balkan konferansı, bu teşekkU
~ teşriki mesaiyi yeniden bozan le dahil bulunan memleketlere çözUl

~ernleketimiün hayati menfa - mez teeanUdlerini takviye ve barış, 
tı.i alilkadar eden çok mUhim me nizam ve emniyet hususundaki müs-r ~ 

~ortaya koymuştur. Barış si~ terek menfaatlerini ilin vesilesini 
~ devam eden Rumnnya, mu- vermiştir. 
~ tın ertesi gUnU yaptığı beya- Kral bundan sonra askeri müda -
~~~elmilel mukavelelerle tes- faayı tamamlamak iQin sıırfedilen 
~ rn1ş olan bitaraflık kaidelerine gayretleri anlatmış, biltUn memleket 
~ 8U~te riayet edeceğini bildir - kaynaklannın askert techtzata tah -

'baıkaıdelere her hal ve takdirde sis edildiğini, bütUn milletin memle . 
~ h de de riayet edilecektir. Bu ketin lstlkl!l ve bütUnlilğtlnUn en 
~~ ateket mem1ekctimizin men- yüksek garantisi olan orduyu techize 
'-ııtta ne olduğu gibi hizmet arzu - şevkle iştirak ve müzaharet eylediği

d olduğumuz barışın menfaatle- ni b!ldirml~ ve hududlarda bekliyen 
tfa~e Uygun bulunmaktadır. kahraman zabit ve erata te§ekkUr-

e~ bu kaidelere dış ticaret sa- lerlni blldirml§tir. 

~in -Ru~. ·;Ütarekesi 
tahakkuk ediyor 

[ :=~~:::~~~:~~~] lngi liz tayyare le;i J Wetı~'in Pariste 
Türk gemisini Türk p J .;. t .. d t Yaptıgı temaslar 

tezgahında yapabilmek o on ya us un e uç u Parls, 8 (A.A.) - Daladier dün, 
muvaffakiyeti ___ __ Amerika Hariciye müsteşarı weııea 

G 
azet.elerln venllklerl btr ha- [Bq tarafı 1 incide) 'tir. 100 den fazla ahvalde Alınan de· ila yaptığı mülikattan IK>nra Reuter 
bere göre llasköyde büştik hava ordusu tayyareleri dün Borkum nizaltıları görülmüş ve bunlara 60 de- ajansı muhabl.rlne beyanatında bu 7.i

blr gemi lqalye tersane&inba ku· oivannda devriye gezen Uç düşman fasında tayyareler tarafından hü - yaretten ve bu konuşmll81ndan fevka
rulnuulı kart olarak kanrglr ol- gemiaini bomba.Ia.rnıotır. Ayni gllnün cwn edtlmlşUr. Donanma ile hava iade memnun olduğunu söylemiştir. 
IDq, MU& ba teneaea.la pl'O~ gece.I, Sylt olvannda bir .Alman )'Al"- kuvvetleri arasında şimdiye kadar Bu mUWcatın bir saat eUrmeaf bok 
Jed blle ham.rlMmJt. dımcı gemtatna tas.mm e&lmlftir. böyle bir teerilrl meeai kaydedllmi§ lenlliyordu. Fakat bir saat 40 dakika 

İ.DgUtvenla IOll •hıma dola- Nihayet, bugtln 81m&1 d@ntsin4M IÖ. değildir. sürmüş ve WelleR Hariciye NezareU-
,..0. ~ oldag'R krecBdea WI- rillan ~ tayyarelerine atet a- Avustralya, Kana.da ve Yeni Ze - nfn dJğer erkAnlle kararlaştırılan ko
fa.ile ed1lllrek ~ 1agDls bala- owınupır. Bmı1ara iabet vaki olduiu l&ndada açılan yeni tayyareci mek- nu§m&lanm bu suretle geciktirmek 
riJ8 ~ WrlM Jmnbt.. annedtJmettedlr. tebleri 8Mleda 20 bin pilot ve 80 bin mecburfyettnde kalmıştır. 
nlwk ._ yMl llallo tıenaaımt. lqOill Tayyareleri Poloaıa mtlretteba.tı ye~tlrecektir . ., Welles 1..ondrada li.lınlerle 
dıl bet, alb bin toııhık gemlleri.... n.,... Rlbbentrop Romaya Gld!Jor ~! 
,. edeblleoek bir bblllyette oJaıca.. Londra, 8 (A.A.) - Hava DeA· Berlin, 8 (A.A.) - 8tefanl ajanaı Londra, 8 (A.A.) - Gelecek hafta 
'1 da ll&vee. bildirilmektedir. rett bu sabah blldlrlyor ki 1nglliz bildiriyor: Londraya gelecek olan B. Wclles'in 

Ba haber teeyyild edip de Bas- tayyareleri dUn gece Almaa toprak-/ Bay Rlbbentrop yana, az bir müd- B. Chamberlaln ve I..ord Ha.lifakstan 
köy kıyılan yelli bir Tttrk tenane- lan u.erinde uzmı lıcellf uçualan ya~ det k•Jmık UzeA Romaya gidecek • başka işçi muhalefeti Hderlerlnden 
ilin.in. ptueW 9flldo ~ .~- mışlardır. Tayyareler, §arkt Polon - tir, Attlee ve Greenvood ve Hberal Ar -
l&rruya baeJar a..§lunM IMl "NıdelH y~ya kadar uzanmışlar ve Posen &eh- F1'811ılii1Z TebUil chlbald Sinclair ile de görüşeceği bil-
wler Ttiı'k denlaotllğia.la yfllli bi.r rı tızerlnde de uçmuşl~r. Pa.ris, 8 (A.A.) - 8 mart akşam dirllınektedlr. 
t.ekimW muhalesiıae ulaşmış oldu- 1ngills tayyarelerinin Polonya Ü· tebliği: .Molotofun Blfürese Gideceği 
ğunu da ilin. edeceklerdir. aeırlnde UÇUi yaptıkları ve beyanna - Voegeelerln prb et.elinde bu sa· Doğru Değil 
Vakıa JIAIJoiu bulanlk suları Tür- meler attıkları ilk defa olarak bildi • hah bir Fransız mUfrezeatle bir Al-

kfua deniz lnplye sa•tmdaki beh- rilmektedlr. ma.n müfrezesi arasında bir mUsade-
resinhı ezeli ~asıdır. Zira Mlr- lnır;tlb Ravaothğınm 'l.'flkim.filü ıne olmuetur. Müsademe Franaız.ların 
Jardaaberl Türk ustası.Dl.D, Türk a- Londra, 8 (A.A.) - B. Wood A - lehine neticelenmiştir. 
meıtmıııa kuvvcW bllekleriııia vam Kamarasında ıu beyanatı ya.p .

1 

İngiltere tt.3.l~·an Notasına 
mahsulü olan kadırgalar, çektiri- mıştır: Cevahım hazırlatlı 

Jer kJzaklanJLda.n Hali~ subnııa "İngidiz havacılığı muazzam t.e - Londra, 8 (A.A.) - Stefani: Jyi 
inerlerdi. llatti buhar icad e(lildik- lrakkiler kaydetmektedir. Nisanda bir membadan öğrenildiğine göre ı. 
ten sonra biw Türk doo.i:z mühen- AYustralya ve Yeni Zclanda ile Tas- talyan protestosuna \'erilecek lngiliz 
disinin \'e Türle .deniz i.Ş9isinln elill
den çılmuş korveUer, fırl.:at!lynler 
bile lnzaklaruıdım bu sulara kay<h. 

manya üzerinde bir ticaret hattı tesis cevabı hazırlanmış gibidir. Uzlaştın
edlleeektir. cı bir lisanla yazılmış olan bu cevab 

Tayyarelerimiz 700 den fazla ka - müzakerelerin devamı için açık bir 
fileye muvaffakiyetle refakat ebniş-lkapı bırakmaktadır. 
"';(;;CVV'VVV'."""""'/'VV\.A~ ~~vvvvvvvv 

Ecnebi dil bilen me
murların imtihanı 

Millcreş, 8 (A.A.) - Molotofun 
Bükreşi ziyaret edeceğine dnir United. 
Pre.CJS ajaru;ı tarafından verilen ha -
vadls hakkında Bllkreş aallhiycttar 
mehafilinin h~bir malumatı yoktur. 

Bakü petrol kuyuları 
•Baş ta.rafı 1 incide] 

"27 • 28 gecesi, Ba'kü mmtakasm· 
da, Aznepbt "Devlet petrol sendika· 
sı,, nın 5, 14 ve 17 numaralı üç petrol 
kuyusunda birden yangın çıkmıştır. 
Bu Uç kuyu, biriblrinden birçok ki
lometre mesafe ile aynlmışllr. Ve 
ateşin ayni zamanda vukua gelmesi 
keyfiyeti bir sabotaj fiilinin vukuu 
mUl~hazasmı tevlid etmektedir. 

Tahkikatta bulunan mahalli otori
teler, Azerbaycamn tahlisi için Sta-

Şeametli muUaki~et devrinin 
Me~nıtiyefo bir harahe halinde dev
rettiği \e hlriblrlni t~aktib eden 
ha.rbler yiizilnden Meşrutiyet dev
rinin de bir fürJU ihya ve imar e
demediği llalir. tersanesi Cümhurt
yt.tin tees.~lis\tnden ve İmılte kıs
men nakUrıden sonradır ki "kü9ilk 
fakat modem htr varlık haline ge
tirilebildi. 

- . . ~. tine kareı mücadele gayesini taşıyan 
[Baş tarafı 1 tncıde] 'etmek ıstegınde bulunanlann imti - b · k k So R . ve ance açmı~ en vyet usynya 

Yeni tersanenıizin inşaatı üç lifi· nasıl yapılacağı hakkındaki talimat- hanları Ankara Dfl ve Tanb - Coğ- gı"zlice tek 1 ik" A b 
ne süreoeknıi". ÖZ o-emllerimiu n... • d ı k d B 1 f f kUlt ·ı l tanb ı ·· · ·ıe- · rar g ren· ı zer aycan-

·j{ e- .. ~ name a.şa.gı a neşro unma ·ta ır. u ra ya a esı e s u unıversı lının idare eylediği gizli bir teşkil~-
Jıtıd [Bas tmttf? 1 inri sayfada 1 Sovyetlere atfolunan ~rtlıır §Un_ yurdnmuT.da yapmı~·a mu\'affal< o- talimatnameye göre açılacak imtihan sinde her yıl mayıs ve ikinciteşrln tın "faal merkezinin,, izleri üzeri· 

.. e bulunan bir Fin diplomatı bu lardır: Pctsamo ile nikel madenle- lahm da ieab ede~ beş St\ne ter ların günleri Ankara Dil, Tarih - Coğ aylarında yapilır. İmtihan günleri 
"tl. • ı dökf'lim. Almanv. nya ıdparis.· etti- rnfya fakültesi ile İstanbul üniver • Maarif Vekilligvince tesbit edilerek ne düşmliştür. Bunun üzerine çok sı-

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

~ ~ılhim rolü oynıyan Alman ri Rusyaya terkedilecek, Sovyetler kı tertibat alınm19tır. Zira bu mın-
~ takadaki işçilerin % altmışını MUs-harrıcaıne görtiAmek üzere Ber- birliğine Finlandiya sahillerinde ba _ ğlmlz gemllerirnb;ln son d:ıkikada sitesi tarafından tesbit edilerek Ve- gazetelerle ilan olunur. 

~ \.~ eket etmiştir. Alman Hart- lık avı hakkı verilecek, bUtUn sahil· tes1im edilmemeleri dt' islıat e<ler killikçc ilan olunacaktır. ' Madde 2 - Birinci maddede yazılı 1.lm T 
,,a iti deni&lerimizde tanı manasile hiir 1 3656 ve 3659 numaralı kanunların imtihana girecek maaşlı veya daimi t an atarlar teşkil ebnektcdir. 
~k ıırı Von Rlbbentropnn da bu bataryaları tahrib olunacak, Viipuri Moskova otonomi galeyanlarının pet-

bında müzakerelerde bulunmak ve Lad.oga gölUnUn bütUıı sahilleri I \'e nıUstakiJ denizcilik l'drbilmek neşrinden sonra imtihan için Maarif ücretli memurlarla bu gibi memuri - rol istihsaldtmı tehlikeye dlişürme • 
4\0lnay ·d ~- n~ r d Sorta al d d h"l lm k u k iclu her şeydfln enel Jrnndi tekue- Vekilliğine müracaat etmiş olanlar yetleretalib namzedler fransızca, a.1-Ul a gı ecegı UQr m e res- v a a a ı o a zeıe e- 1 cinden endişe etmektedir. 

ıh: ll edilmiştir. za Sovyetlere terkedlleooktir. Buna terimi~ l•f'ndi Plimizlf> yaımıak ın.- müracaatları. İcra Vekilleri Heyeti- manca, İngilizce, talyancadan hangi- 1 hafı 
"'tiUı ı zımdu-. tizerind~ n1illi bir in"'"''-"e niıı 20 2/1940 tarih ve 2/12916 sayılı si veya hangilerinden nerede ve hangi ıfu zlann mikdarı te7.yid edil-
~· ve Fransız hükumetleri iso mukabil Rusya Hangö üzerindeki ta- ;,-., miştir. Bund:ın başka, i5çller vazife-
•·ı. ıyayt mukavemete teşvik ve leblerinden vaz geçmektedfr. tagahının pırıl pırıl parhl:t.n mar- kararile kabul buyurulnn aşağıdaki devrede imtihan olmak istediklerini 1 . b "d k k b' 
~11;d k t · t · • h taıı·matnamcnı·n ı"kincı· maddesindekı" bt"ldin"r bı"r dı'lekçe ı"le her yıl nı'san en aşına gı er en sı ·ı ır mu:ıyene-
"' 1l"de F_inlandiyaya yaptıkları . lsv_eçin veya Alm_ an. yanm., bu tek- ·asmı a...,ıyan yenı nr gt-nu em ıi · ·ı kt ·· tl · ı .,., k" • · h ı aartlara uymıyanlar, n-ksı·k vesı'kala- ve bı"rı"ncı"teşrı"n aylaı·ı ı· "t"nde Maarı"f en geçırı me - e ve us erı aranma C· 

t a,..a.mı hadde iblağ etme~ lıflen kabul etmesını tasvıye eyle - 7.ev muzı, em ue gunınımuzo ~ "' ı. t d 
<>ldukla.rını ilan etmiştir. mek suretile Finlandiya iherinde bir okşısacağı gibi minel-i, birçok pa- rını tamamlamalıdırlar. Bugünden Vekilliğine müracaat ederler. Memur a ır.,, -·-

~ ~ l\lnınnyanın Tazyiki tazyik yapıldığı lsveç mahafilinoe ramızın momle.k<ıtimizde ,.e öz a· sonraki müracaatlar talimatnamede namzedlerinin bu dilekçeye hüviyet- p k 
~~"11terdam, 8 (A.A.) _ !sveçin reddolunmakta.dır. mf'Jemizin cehinrle lcalııuı ı gibi de te.'ibit edilen aylar içinde kabul edi - lerini: kaçıncı ma.aş veya daimt ile - OYSU çayı taştı 
~iı · Finlandiya anlaşmazlığında ı . Fin l'~bliği . . madcli hir nıeufaat \'e kazanç temin leccktir. 1 ret derecesine rİam7.ed olduklarını Eskişehir, 8 (A.A.) - Şiddetli bir 
'""-Uzlaştırma teşebbilstınde Al- Hel~mki, 8 (A.A.) _ Fınlandıya eder. TALİI\IATNA.l'IIE gösterir fotoğraflı ve intisab edecek- fırtınadan sonra Porsuk ve Saıısu 
~"'''%methaldar bulunduğu, İl!I- tebliği: Künderindt> nurlu lıi11llimizi hı- .Madde ı - a) Devlet memurları leri idareden tasdikli birer vesikayı; taşmış ve halk geceyi bu yüzden uya-
'111t"Yadan gelen raporlardan Kareli cebhesinde, Viipuri körfe- şı~·aq 6000 tonluk hir Ya.purun bir aylıklarının tcvhid ve teadülüne da- Esasen maa..şh veya daimi ücretli nık geçirmiştir. Porsuk cıvarındııtd 
~~te anlaşılmaktadır. zinin şimali garbi kısmında dUşma.n T:ürk tezgahından deniT.e kayışını ir 30 haziran 1939 tarih ve 3656 nu - memur olanların ise mensub oJdukla evler sularla mnhsurdur. Bazı du -
~ dina.vyalılan bir uzlaııtınna tazyiki devam etmiştir. Körfez ağ • se:rretti~lınb gf n muhakkak iri maralı kanunun 3 ilncü maddesinin H rı idarenin sicil müdürli.iğünden hü - varlar yıkılmıştır. Sular knbn.rmakt-. 
~- <laıta enerjik bir surette ha- zında yarım adadaki muharebe de TürJcün ea hU:rUk ct.-niz ba~TRmı fıkrasına göre 15, 14, 13, 12, 11, 10 viyetlerile derecelerini, yabancı dili devam ediyor. Nlifu <;a ZA.yint yok-

11' IQçirtnck ıçin, Almanya, tsve- düşman ilerlemeye muvaffak olama- olacaknr. uncu derecelerden bankalar ve devlet yeniden mi yoksa eskisine ilaveten tur. 
ltı.latıdiyaya kadar yaptığı mlk- dan, dUn akşam bitmiştir. Flnle.ndi - A. CEMALEDDIN SARAOOOW mtiasseseleri memurları aylıklarının mi öğrendiklerini, eskiden bir dil ~~~~~--~mzı._,,_,..,.,,.,....,"""'! 
l'atdırnına bundan böyle mü - ya körfu.i buzu Uzerinde bulunan mti- ....... a..,, .... aa ..................... en .... tevhidi ve teadülü hakkındaki 3 tem imtihanı geçirerek her hangi bir hak leri heyetince tayin olunur. 

~ edcmıyeceğini bildirmi~ • teaddid tank ve asgari sekiz top tah· ı·ngı"lı"z Frans ş kımuz 1939 tarih ve 3659 numaralı ka.- kazanıp kazanmadıklarını göstermek Madde 4 - Bu talimatnameye gö-
~ \bı_l!Uretıe Almanya, bir Rus - rib edilmiştir. ' ı !Z ar nunun 5 inci maddesinin H fıkrasına üzere alacakları birer vesikayı, ek- re yabancı dil imtihanlnrına glrecel.c-
~ası için ciddi surette uğ _ Viipuri körfezi ile Vyoksi nehri H k d 1 göre de H, 13, 12, 11, 10 ve 9 uncu lemeleri lazımdır. Dilekçelere aynca ıerden imtihan olacakları yabancı 
~tı.ı Ve lt1nlandiyaya her türlü üzerindeki mevzii taarruzlar e.kinı ava uman anıarı derecelerden daha yüksek bir dere • ~· .5~6. ~yunda dörder fotoğraf ta dilde yazılmış en az 250 kelimelik U· 

,, 'ıc.t ke&meeini tsveçten taleb et- kalmıetır. Düşman buz üzerinden A k ı · 
1 1 

cıeye alınmalarını veya esasen maaşlı, ılcıştırılır. mumi mevzuda bir parçayı türkçeyc 
~ takdirde Almanyanın Sov - Vuoksiyi 9Şl&ya beyhude yere uğ - n araya ge ıyor ar jyahud da daimi ilcretli memur iken Madde 3 - Yabancı dil imtihan - ve turkçe ya.7.ılmış en az 250 ltelime-

ehine askeri müdahalede raşmış ve Paakkolu istikametinde mu • . para mükafatı almalarını temin et - ları birinci maddede ya.zıh mUessese- lik umumi mevzuda bir parçayı ya _ 
~ . nı söylemi§tir. vaffakiyetsis hlicumlar yaparak 4-00 [Baş tarafı 1 ınl'.ıde] mek üzere bir yabancı dile: Jerde, lstanbulda üniversite rektö - hancı dile Hlgate müracıı.at ebnedeıı 

lı"'ı• CUmhnrreisi ttalyaya nefer zayiat vermiştir. ZİYARET PROGRAMI b) 3656 numaralı kanuna göre 9 rilnün, Ankarada.Dil ve Tarih, Coğ- doğru olarak tercüme edenlerle ko -
\..~ Gidiyor Taipa.le nehri üserindeki Finlan - _Ankara, 8 (A.A.) ~ Yan~. şehri- uncu ve 3659 numaralı kanuna göre rafya fakültesi dekanının nezaret ve misyonca verilecek bir mevzuu not 
~~ o.~' 8 (A.A.) _ Eski Fin- diya ileri hattı mevkileri bir kere n_1 1~ gelecek olan lngıltere hukume- c1 ... 8 inci dereceye alınacaklarından murakabesi altında dillere göre ku - almaksızın 15 dakika dUşlindükten 
~·-~l8ıcu,-mhuru Swinufud'un bu daha dUşmanın beyhude hücumuna tinın orta şark hava. ord~l~n baJ5kU- d~a ~sek bir ~erecoye ~eçirilmele rulacak komisyonlar tarafından ya- sonra yabancı dilde ağızdan doğru 
'bo -~den ltaıyaya hareket maruz kalmıet:ı.r. m~danı orgeneral Sır Wtlham G. S. rını temın etmek üzere de ıkl yabanoı pılır. Bu komisyonların azası Maarif anlatabilenler muvaffak olmuş sayı. 
~tl' dtrilmektedir. .Ladoga gölünün şimali prkisinde Mıtchel ile Fransanın şarki Akdeniz dile; hakkile vakıf olduklarını isba.t Vekilliğinin inhası üzerine lcra Vekil- IırJar. 

ili-aftan Harb. Bir '.faraftaa Kollayokide dUndenberi süren mu - hava kuvvetleri kumandanı general =ı~&~~~~F~ijij~~ .. ···~~~~~iii~jiiii•lr~~ .. ~~~~~~::s t... Sulh Mltzakereleri harebe dün de tiddetle devam etmiş- Jauneaud öğleden önce Hariciye Ve- ·~ 
\~. 8 (A.A .. ) - "Reuter,, : tir. D~man pUskUrtt11ı:zıiiş ve mu?,a- ~~ Saraooğlu ile M!lli Müdafaa Vo- .~.--~cc 
~ ll diya. harbı hakkında başlıca rebe meydanında taknben 200 olti kılı General Naoi Tınazı ve bunlan 
\:' \ıJı kıtaatı taarruzl&nna de- bırakmıştır. takiben de "Genel Kurmayda Başkan 
~l'~~ Sovyetıer birliğinin Fin-: Diğer mıntakalar?.a, . Sovy~~erin Mareşal Fevzi Çakmağı ve Orgene -
~ ,ı_bır mUtareke ve sulh teklif mevzlt taarruzları püskiirtillmugtilr. ral Asım GilndUzU ziyaret eyliyeeek-

\ı.~ 'l&ir olandır. Denizde, Viipuri garbında, buz ü- ]erdir. 
\"'ı-..~arı etrafında alınan ilk zerinde, Finlandiya sahillerine doğru Saat 18 so da Genel Kurmay Ba@- Hitlerin 
\,_~el~ldde yeis uyandırmıe- il€rliyen iki dü§man kolu, ricale meo- kanı Ma~al Fevzi Çakmak tarafın· • • '. >J. • •• 

~~t böyle tiartlar dahilinde bur kalml§lardır. dan misafirler §e~efine bir öğle ziya· lÇlll seçtigı dıktator 
l'olUnü kabul etmeğe ikna Finlandiya tayy&Nleri, ezcümle ı; ti erllecekf . 

\..'«, il olma.sına hayret edilmek- Finlandiya körfezi buzu ~nde ytl- e v ır. .. H ttler, "Almaııyanın harbi kazandığı ,·akit,, Bü-
~ ~ Ualar aylardanberi 0 kadar rüyU§ halindeki düşman .iaee kolla- Çarşamba gUnu ak~amına kadar ~•ık Brihuı;) aya diktatör tayin edeceğ1 lldamı 
~~ ~&kiyetler kayd.etınieler- nnı ve Sovyet kıtalannı bombalamış- §ehrimizda kalacak olan muhterem secnıişür. Bu adam. bulMian otua altı seM evvel, 
~"'llllııdiyaya istlkl~li ile telif br. m~ler ~e General A~ l"orkslıir'de, Alman ano babadaa doğan Wllhelm 
. ~ krtları nasıl teklif edebi· Sovyet faaliyeti Kareli nuntakası- Günd~ ile İngilız ve B'ransız bUyük Bohle Gau.lfllter'dJr. Wllhel.ıo Bohle hlli tngtıiz mil-
\.~ h anıa.eııamıyor. na mttnhasır kalmıştır. elçlle~. tarafından birer ziya!~~ ve - liytıtini \'e pasaportunu muhafa1.a etmektedir. 
~.()~~de nıuhakkak olan bir fJeY Altı tayyare muhakkak surette rilece::.ı gibi İngl~z bUyUk elÇlSI ta • Bütün İngiltere, Bohle nezdinde mesul olac.ak 
~ 68ki ve ihtiyar i'iıılandiya dilştirlllmUş ve iki tayyarenin de rafından aynca bır resmikabul yapı- maJıalli Gaulelten.'ler tara.fm<la.n idart'I edilecek gnıp
S ~ Soinhfrod ile harbden mu~temcl o~arak dllşUrWdUğü aan - l&caktır. l&ra ayrılacaktır. &rllnden Amsterdama gelen haber-
~ 'JI tlerıe . ~~e.rcleri yap • nedilmektedır. rllclJ.ğine gönı Frama Fbılandiyaya lere lnanılacal< olursa, HltJer henüz İngiliz lmpa.ra -

~ Paasaiviki'ın Stokholme ~ l'inlandiya)"& 17C5 tayyare, 496 top, 795.000 obila, torluğuna ~e gibi bir muamelede Lulu.naoağma karar 
~"71~el'l ve bır ~u1~ ak - . GönderdJii Malzaıııe !S.000 otomatik tüfek, 4.00 d.enlıl may- venn~ değildir, yalnız domlnyonlaı-la., l{olonlieri, Bo-
~ ~ııları etrafımın bu· kaç Pa.rıs, 8 (A.A.) - Havas: nl. 200.000 el bombası ve 20 milyon hemya, Moravya gibi Aman fülırerleri idaresi aJtmda 

llıüzakereler y&!)ıldı~dır. Sallhtyettar hh· membadan bildi- mermi g&ıdermlşUr ....ı protektora.ısı haline ifrağ etmek yolunda olduğu 

te~1d eclUJnektedl.r. Bohle, harlçtad Almanlarm şefi. 
dlr ve harhden en·el. 1ngllt.eredeıd organlz.asyonuaun 
merkezi JJOndrarun Boya - Wader mahallesinde idi. 

• H R 

Dünyanın en kuvvetli ada-

mı Finlandiyada gönüllü 
• stokholmden bildlrildiğioe göre dihıyanw ea 1 ku\'Vetll adamı Nllsson F.lalancliya) a gitmek 

i!,lin bir taahhüdname imzal~ur. 

Bn hidise İ!weçt.e heyec.&11 uyandtnw&tır, zira 
NUsson'uıı bü~ilk blr ,öhreU vardır. Bu adam, 16 in
sanı yerdea kaldıra~. Bekonı 181J kllodar. 

Bu suretle, her gtiaktl hareketi bk 6ldls Ue bet 
kasabı, kaldırmak olan N'ılssoa. göat.erdlğl mlal ile, 
Fhalaadiyaya ıöaUllü kaydı lııtnde bUytlk blr rol o,. 
mneaktır. 
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Yarınki Lig macları 
t 

F enerbabçe Bey kozla, Galatasaray 
da Vefa ile karşılaşıyorlar 

. Uzakşarkfa 
(Başmakaleden devam) 

gerek ecnebi efki.numumiyesi naza -
nnda pek sarsması zaruridir. Halbu
ki Japonlar bir Çin hükOmeti ile 
itilaf nktcderek kendilerine Çini tes
lim manasına gelecek birtakım şart
larla bir muahedename elde edecek 
olurlarsa bunu ileri sürerek muvaf
faktyet fddJa edebilirler ve herkesin 
gözüne ldll serpmiş olacaklan ümi
dine dtltebillrler. 

Biz kendi milli mücadelemiz esna
sında gördük, her memlekette vatan 
hainleri, harisicah serseriler, beyin • 
sis, ahmak kimseler bulunuyor ve 
bunlar vatanlanna karşı ecnebi dtlş
manlann ileti ve uşağı olmak zille
tini bir menfaat mukabilinde irtiki.b 
ediyor. işte Japon hWdmıeti Wang -
Clıhıg • Wei isminde böyle bir vatan 
haiıal buldu ve onunla bir itili.f imza
ladı. Bu işte Wang - Ching - Wei ile ettlOI kros birlikte çalışmış olan iki kişi, Kao 

ltobert Kolejin her mektebi davet Tsung. Wu ile Tao Hsi ChMıg, belki 
~ ter.tib etmif olduğu 5000 met- de duydukları vicdan azabının tesiri-
~ krosa yalnız Kabatq liaeei il- ıe, hainin yanından kaçtılar ve milli 
;:.. etmiştir. Her iki mektebin en htlkbıete teslim oldular, Japonlar-
._-- atletlerinin llt1rak ettiti bu ıa bicblr kanuni ve hukuki kıymeti ol-
~ Robert Kolejden Vladmir .Adan aktedilen uzlqmanm metnini ~ile lıawıın!flır. ,_,. ... _..._ - - -- lfp etiller. Bu bldlse mUH Çin bllldl· a.. -.uııun bidayetinde Kabataelı • metini meyus etmek ~yle dursun, 
te topıu bir halde önde gltmiolerae 0Ureo maçtan ytlzüııden tehir • • ref stadında lig lideri Beeiktae De billlds ecnebi müstevlilere karşı bU-
'ıa ~ Kolejin tecrübeli kOfUCU· dilmif lan lig maçlarma yamı her lig aonuncuau Hilll karplap.e&Jdar- tnn kuvvetlerile mücadelede devam 
~Yette birinciliği almıfbr. K&- l1ç ltad<ta birden devam edilecektir. dır. . . için ayn bir mttşevvlk hizmetini gör
-....~ genç kOfUCUBU Cevdet debi- Yanııld maçlar fiksWre göre eea- Befiktquı galib~~ ~bul thı& mU, olduğu anlqıhyor. Herhalde Ja
~ u bir farkla yarıp bitlrm• llfll tehir edUmtı oyunlardır. Tak - rinde hiç ~ir tereddU u un- ponlann bUttln gayretlerine rağmen, 

lbuvattat olmqtur. Oçtınctı Mtı- sim ve Şeref stadlanndaki birinci ktl· mamakta 1198 de gol averajını doğrul- Çin meeeleai henüz halledilmemit det'- ıliırdtınc11 Mahmud, IJellncl 1bra- me maçlaruıdan en mUbimleri de taeak kadar ayı çılıaramıyaaığı da ktlr 

~lebnieıerdir. Bu gençler hep Ka- etıphe yok ki Fenerbahçe- Beykoz ve görllnmektedir. Fenerbahıs::dm • m~~pa harbi limdiki halde Ja -
~Ueaesine mensubdurlar. Takım Galatasaray - Vefa mtısabakalandır. da karplqaca.k olan çor k fazla meegul etmiyor. 
~ birinciliği alan Kabataea bir Bun1ann mWıim oluelan lig maç- ile Kasımpap. maçı da sıkı geçecek- ponyayıApe pad akta olan 
~ teren taanifde birinci, ikinci, tı- lan puvanJaruım enteresan bir telde tir. Her iki takım arasında ~ bir Fakat o k:::U. :u=: o kadar ~ ıı.ı.nı de madalya -ıımJt- ginıılf olmaaındandır. Fenerbolıçe fark bulunm•dljı clhetle ııbııcUdm parti .

1 \. ""' buglln ~ iki puVllll geride- bir tahmin Jilriitmelt pek de kabil mlllılmdlr ld bllttln~ ::. 
" · k da k değildir testrleri görWmek · u ( annki kros kantri dir; Beeiktq oyun~ . a r arp :. • .k .. - ler Japon menfaatlerini çok yakın-ltrııı eabahl yin mektebliler ara - 1qtıfı bütün raklblerını yendiği tak- Gureşçı F aı oldu dan alAkadar edebilecek bir mahiyet 

' bölge ~s birinciliği yapıla - dinle eampiyonluk kozunu Si~ah • Gtireeçi Faik öldtl. F.sldden 87 kilo- arzettikleri zaman, acaba Japonys 
~. Evvelce de bildirdiğimiz gibi Bey~la paylap.caktır. Beş~ da çok muvaffakiyetli gtlregler yap - omuzlarmm üzerine bir Çin meselesi 
~ l'enerbahçe stadından 17 mek- yendiği takdinle Fener~çe gol av mış olan Faik dUn kalb hutahtmdan yüklenmiş olmasına, elleri tamamen 
.... ~ 10 ar ki§ilik takımlanıı i§ti. raj farklle §&Dlpiyonlugu almış ola. vefat etmiştir. serbest, kuvvetleri hiç sarsılmamış 
~ ~e bqııyacak Kayışdaği cad • caktır. ka Faik yine eski güreşçilerden Şefi- bir halde bulunmamasına esef ebniye
,~ geçilerek 'tekrar Fenerbah- hraa~!.!:.-:: Be~ko~:~:.!:~~ ğ1n kardeşidir. Değerli sporcuya Al· cek midir? 

~da nihayet bulacaktır. i in Beşiktqı çanın . lbımdır lahtan rahmet dileria. Bundan başka Japonyanın hesaba 
.. ~bliler arasındaki .ıu:o8 mUsa- ç Beykozla ve;:m1S:~a ~be- Yeni bir futbol turnuvası katması icab eden bUyUk bir rakib 
~ ilk zamanJardakı. sönük ha - re kaldlğı yahud, Beykozu yenip Be- Galatasaray Beyoğlu spor, Kurtu- daha vardır ki o da ~merikadır. A
'- tokdan ~ırakmıe bUtiln tale~~ glktaşa yenildiği takdirde Fenerbah- lut. Şişli klUbleri, aralarında bir fud- merika . bütUn kuvvetile donanması-~ 'Por ınuhıtini meegul edecek 

8 
çe gol averaj itibarile kendisine faik bol turnuvası tertfb etmişlerdir. Maç nı takvıye etmekte ve dünyanın en 

'u...!'&ib bir eekil alnuotı~. ~u ~~- l oıan Galatasarayla ayni puvanda o - lar 17 martta başlayıp ayni günde mUdhiş ve muazzam zırhblarını yap\~ takım ve ferd birincıliğinin lacaktır ki bu da Galatasarayın bun· bitecektir. Haftayınlar yanmışar sa- maktadır. Pasifik denizinde rekabet ~ edilmesi ~oşuya başka bir dan sonra hiç mağlQb olmaması hat- atlıktır. kabul etmek istemez gibi görünen A· 
~~vermektedir. tadından tA. berabere kalmaması ile mUınkUn- 10 Ma.rt 940 tarihinde yapdaeak merika, gilnUn birinde, Uzak Şarkta, 
~ sabah Fenerbahçe .silik kro- dUr. Maçlar Çin harbinden yorgun dü.,mllş Japo~-
._ ~ec~ olan 
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. ~. ümid Şimdi takımların vaziyetine gele- Taksim stadı: ya karşısında ~ok yüksek seste soz 

~ lati ı içmde llerlsı ıçın Bun- Iiın. Beykoz ile Fenerbahçe kıyas e - Beyoğluspor - Feneryılmaz saat 12. söyliyecek bir mevkie gelecektir. Bi
\t dadlar oldukça. boldur. Ha dildiği takdirde Sarı - Llciverdin ra- Hakem: Bahaeddin Uluöz. nacnaleyh, Japonya bir taraftan mil~ ":::da ııanat mektebinden Ha: klblnden daha Usttln olduğu kanaati Yan hakem: Muhtar • Müeyyed il Çin mukavemeUnln muvaff~Jdyet
~ li'.n ed, İstanbul lisesinden Mü- hemen hakim olur. Bunun sebebi de GUredin. li faaliyetinden muztarlb oldugu ka
~ ~ Kabataşdaıı Ce=t, Al' her iki klUbün yakın zamana kadar Galataspor - Anadolu eaa H. Ha- dar. ufukta bUyUdUğUnü gördUğU A~ ud, Gala~ray ı, yapbklan maçlann neticeleridir. Bu- kem: Refik Top. merika tehlikesinden de şüphesiz ki 
~tl den Yaşar biJbassa nazan nunla beraber tahminleri ekseriya if- Yan hakem: Bahaeddin Uluöz - rahatsız olmaktadır. 

celbetmektedirler. lis ettiren Beykozun bu hususda yar Rahmi Atasayar. Japonya ötedenberi maliyesinin 
t..,.. . Yaya kOfUSU dım gördüğü tartlardan biri de dai- Galatasaray • Vefa saat 16. Ha - Mğlamhğı ve servet membalannın 
~ Balkıevındn: . . ma Fenerlilerin aleyhine tecelli eden kem: Adnan Akın, bolluğu ne meşhur değildir. Tedarik 

S!,Ur_!Yet Halk Partisı Genel bozuk havadır. Beykoz takımı nefes Yan hakem: Samih Duraneoy - th- ettiği bilyük askeri şevket ve satvet Si ~ .tavsiye ve ~ - ve adam sürati bakımından Fener • 11.n Bayrı. herhalde milyarlara mal olmuş bir ~ °'eçbile Beti~ Halk~vı tara- bahçeden hiç de aşağı kalmaz ki ya- Şe~f stadı: fedaklrhktır. Bu fedaklrlığtn ni· 
-Ge .;,_~mart 1940 pazar günü saat nıı da en bilyUk rolU bozuk hava ile Kurtulue - Alemdar saat 10. Ha - hayet bir haddi olması ve fu-S ~iktqta Akaretler caddesin- çamur saha oynıyacaktır. Müdafaa o- kem: Selimi Akal. la harb masrafının memleketin 
~-t- Jrurağmdan bqlamak il- yunu oynadığı takdirde daima mu • Yan hakem: Turgut - Halid Or.er. hayat ve servet kaynaklannı ;~ .._ ~cımetrelik bir ya~ kOfUSU n.tfak olmuş olan Beykozwı yann Eyüp - Kale eaat 12. Hakem: Şasi kurutma tehlikeehd göstermesi za-
~ ~- yapacaiı en tehlikeli hareket Fener Tez.can. rurldir Bittiln bunlar dUşQnWttrse, ~ birinc:iclen betinclya bdar lıOcum hattını yakından marke et • Yan hakem: 'nırgut • Halid o-. Japon~ Çin ıneoeloıılnl gllya bl· 
l.:'llaıııara mtılrlfatlar verilecek mektlr. Beo1ktaş - HUil saat 14. Hakemı tirmek ve uydurma bir ftllAfname ile ~ lı bakaya iltirak edecek at.Jet. Fenerbahçenin en büyük kozu da Sami Açıköney. parlak bir zafer kuanmış gibi glS • ~:da öfledm-..& HaDre.ı Fikret.., Melih gibi iki illi oyuıı • Yan bak-: Fahreddin Somer. rllnmek yolundaki~- çok~ 
.:" ._..,,ıırhıCumuza mtlneut • • cnmım )'U)'U& oynamasıdır. Bey • Feııerbobçe • Boykoo ... t 18. Ha • d bir nllrııaylıı ııddolunablllr. ~ .t:'1ldlannı yaptırmaıan ve kOIUJl llOl tarafı oldukça kuvvetli ol- kem: Ahmed Adem. uız 
~Uııde saat H de Beotktal dufwıdan Fenerbahçenln soldan ~ Yan hakem: Sami Açıköaey- SeJf,. Huılı, sörWUyor ki. gerek Avrupa-
' de 1'azır bulunme.lan llzım- lemeei semereli olacaktır. mı A.kal. da gerek Usakp.rkta harla, emperyaı-
~ . GaJatuaray ile Vefanın oyunwıa Fe~ -.ıa: Hat ft mtıtecaviz devletlerin talB ~balr'.' • hr kemlerı: w pllnce oldukça ayn oyunculara ıu- Silleymaniye - Topkapı .. t 14. ve vulyetl hiç iyi gitmiyor. Dlhlyam!l 
ilk~ Bay. !l Seniha, Öğret - ltk balmuuı Vefanın eert w delici bir Hakem: Halid Uqö. stık\tn ve suJhU, ~et ve mede-
k:'~ Mübeccel, ötretmen il• oyun oynıyabllen San - Kırmızıhla- Yan hakem: Neşet Şarman - Ziya nlyetbı eel&metl aamına iyi mıare-
~-•.~Neriman Tekil, B. nn karpmnda plibfyet almalan u - Kuyumlu. ler! 

"'1ı 8:_ ...... Adil Giray, Naill Mo- Alı: bir lhtlıııoldir. Fakat Taksim lat. spor • Altıntuf •at 18. Ha • Klloeyr. <JııJıid y ALÇ1N 

~ ıza Stlleralp, Cemil ve Mu- stadyomunun iyi futbol oynıyanın kem: Tarık Özerengin. •··---.. --··--..._!1-atıu. ır.tııı Dbı4ıol. dalma aloybluo netice - çamuru Yan hakem: Pikret Karyal • S&dık · Kasımpatada yangın ~"aıı;uı. GvlU, J'Unıaan Te • Galatasarayın eeapelik paslara e - Ceyl&n. 
On-. Bemm Koear, Z1Ja hemmlyet vermesini icabettirmekte- • • • • • • • • • • • -- Dttıı gece saat yirmi bire dofru Be-

~ dir ki Cemil gibi bir merkez muhaciın HALKEVLERINDE : yazıd yangın kulesi Kasımpqada bir 
'"•n yapdacak llg bu iti görebilecek bir elemandır. KONFERANS - OaldMlor Balk yangm. görerek itfaiyeyi haberdar 

maçları Vefa dalma iyi bir futbol oyna - evttıden: 10/3/191,0 '/)Ol«Jr' g;ımı etmie, itfaiye fangın yerine gittf#i 
~ı makta fakat tam netice alacağı sıra-- saat 15.~0 da Bvimü aalonutadıı zaman, Kaaımpaşada. Ahmedefendi 

" 10: Kurtuıua • Alemdaı: da beceriksizlik göstermektedir. Muh Baydtl.rpaf<J Uaeaı dırektiJra &q mahallesinde Ufakköprtl sokağında 
.. 12: l:yop ·Kale tepmin haf bek hattını bırakıp da &lfst Şav tanıftttdıatı wKtzılay,. Nimete ald S2 ve Raşide aid 34 nu-
._ 

1
•: Beeiktae - BlW ileride oynaması böylece 3iltlerinl meıızul'N Wr korı/eram ~rll6ce'k maralı, ayni çatı altında lldeer katlı ı,_...,... l&ı l'enerbahçe- BeykOI. haf hattından değil, for hattından nr. Her~ gelebU4r. lki ahp.b evi yanarken bulmqtur. 

~""'t atadır atmak imki.nlannı bulması Hakkı • • • Derhal faaliyete geçen itfaiye, yangı-
l2: Beyoflu.spol' " J'eııecyıl • ile Sulhinin verdiği randımanı her Ş6Arimü Halkevi~· BWnia- ııı, bu lki ev yandıb halde, etrafP. si-
l Dıu. halde takviye edecektir. de 9/Jlart/19.lO mımart~ gUnQ rayetlne meydan vermeden llÖDdUr -~ ı:: Gll.lataapor - Anadolu. Vefa Galatasaraya karaı bir bera· ak§Gmt saat !0.30 da umwnl bağ - mUştUr. 

i.' · Galatuaray - Vefa. berlik koparabildiği takdirde Sarı - ctıtk hakktnda dmaf mektebi muo- Yangının •bebi ve bu evlerden 
1~: Kırmızılıların ikincilik ümidleri kı - Umlerinden Bay Necatı taro/vtdafl hangisinden çıJrtıtı seç vakte ka • 

e · SUley.ma.ııiye - Topkapı. rılmıg olacaktır. bir konf61'0fl8 ue~ktV. Da~ da.r öğresıilemem.işttr. Zablta tah -~. Spor • Kasımı>~ Birinci küme maçı olarak yine Şe- Vt!ler ev sekreterüütn4en ........ a .,,.. ~ 

_...,.: . 
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Na•yonal - .'$osyalizm aleyhinde 

yazılan yazılara c~vab 
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Bu adamlar düşman o

larak geldiler, taraftar halinde de
ğilse de hiç olmar.aa kendi mez -
heblerinin kıymeti hakkında şüphe 
besliyerek döndWer. Yavaş ya • 
vaş, Uç saat süren bir nutuktan 
sonra, taraftarlarla muarızlan 

tek bir heyecanlı kütle halinde 
mezcetmeğe muvaffak oluyordum. 
içtimaı bozmak ve parçalamak i
çin verilen işaretler hükOmstız kah· 
yorlardı. O zaman, §efler gerçek
ten korkuya düşttller. Nihayet, 
evvelce celselere l§t1rak tabiyesine 
muhalefet etmif olanlann mlltale
aJan galebe çaldı. Şimdi onlar a
melelerin, prensip olarak, eelse
lerimim devamlanna mUsaade ~ 
memek IAzungeldJfini tecrllbenin 
tsbat et:mif olduğunu bir bak ze
vahiri ile iddia edebiliyorlardı, 

Tekrar, hiç kimse ielmemeğe 
bqladı. Daha doğrwnı, gelenler 
ualcb. Fakat çok geçmeden ay
ni hareket tekrar bqladı. 

Memuriyete riayet edilmedi. Yol· 
dq1ar gittikçe daha kalabahk bir 
halde geldiler. Nihayet radikal 
tabiye tara.ftarlan tekrar galebe 
ettiler. Bizim lçtimalanmızı lmkin· 
mz hale sokmak lbımdı. 

Ikl, Uç ve çok kere sekiz yahud 
on içtimadan sonra tahakkuk etU 
ki içtlmalanmızı ihlll etmek fiili· 
yattan ziyade nazariyatta kolaydı. 
Her tçtimaın neticesi kızıl mUca· 
hede ordusunun efradının azalması 
şeklinde ortaya çıkıyordu. Tekrar 
IU parola kulRğa çarptı: "Yolda.ş
lar, erkek ve kadın ameleler, Nas
yonal - Sosyalist muharriklerin iç
tiınalanndan sakınınız!,. 

Tabiyedeki bu tereddüd kızıl 

matbuatta da müşahede ediliyor -
du. Bazan, bizi stlki\n içine göm
meyi tecrübe ettiler. Sonra, bu • 
nun tesirsiz kaldığını takdir ede -
rek tekrar zıd usule ba.']vurdular. 
Bizden her gün §U veya bu tarz
da bahsedildl Çok kero, amele
ye bizim f aallyetimizin ne kadar 
gUlUnç olduğu tasvir ediliyordu. Ya 
vnş yavaş bu efcndilE'r nihayet 
htssetmiye mecbur oldular kt bu -
nun bize hiçbir zararı olmuyordu, 
Hatta bUA.kls faydası dokunuyor
du. Çünkü birçok kişi hareketimiz 
eğer bu dedikleri kadar gUlUnç ise 
ona neden dolayı o kadar çok sU
tun tahsis edildiğini düşündüler. 

Herkesin merakı uyandı. O za -
ınan, bir yan ricat hareketi ya
pıldı. Bir mUddet bizi beşeriyet 

karşısında mUdhlş cantler gibi tas

vire kalkblar. Makale makale üze
rine yazarak, dalma ctnayetlerirnl
zf tefsir va lsbat ederek öyle rezi
line hiklyeler uydurdular ki bq
tan nihayete kadar tamamen ya • 
landı. Fakat çok geçmeden bu tar
zı btıcumun da ayni IJW'fltle telllrlm 
oldufunu mOphede mecburiyetin· 
de kaldılar. Fas itibarile, bu 

htıcumlar tızerlmlse umumi dilr· 
kati tebtf etmekten bqka bir I&' 
ye yaramadı. Bunun u.rtne, ben 
- hattı hareketi lrabul ettim: Bl
Jdmle l8tedllderi kadar etıenmııer 
yüıud blr.e slJvtıp aayaınlar, bu-
nun ehmnmtyeti yoktu. Bbt illter
lerlle birer maatara, ı.terl81'11e bi
rer cani teklinde g&ltersiııler. Asıl 
mtıııım olan nokta bizden bahaet
meleri, bizimle meogul olmalany
dı; yavae yaV&.1 amelelerin naza.
nnda mücadele etmek llzım ye
glne kuvvet gı'bi görUnmemizdl. 
Hakikatte ne olduğumuzu, ger • 
çekten De lstediğtmlzf gtlnUn bi • 
rinde matbuatin bu köpek atlrtısl 
Yahudilerine biz gösterecektik. 

Tam mlnasile içtimalanmızm 
aabotaj edilmemelerinin Mbeble • 
rtnden biri muanzlanmızın eefl• 
rln1n akıl ve hayale aıfuımıyacak 
baııetleri olmuttur. BtltOmnUşkW 
valtalarda onlar ancak madunlan 
ilert stırdWer. Yapbkları eey, en 
çok, kavganın neticesini salon 
haricinde beklemek olmu3tur. 

Bu efendilerin niyetleri hakkın
da b.ls hemen daJma gayet iyt ma
lOmat alıyorduk. Bu da, taraftar. 
Janmmlan çofunu mUnutb olaca-

ğı mlltaleasile kızıl teşkilAtta bı 

raktığımızdan dolayı değildi. Kızıl 
propagandacıların geveı.eliğe me)" 
letmeleri de buna hizmet ediyor
du. Bundan çok fayda gördilk. 
Maatteessüf, umumiyetle Alman 
kavminde bu botboğazlığa pek ço• 
tesadüf edilir. Bir pli.n tasavvur e
dince ağızlarıııı kapalı tutamazlar. 
Çok kere, yumurta yumurtlatma· 
dan gıdaklamağa başlarlar. İşte ı 
bu suretle birçok defalar, gayet 
mufassal hazırlıklar görmüş bulu· 
nuyorduk. Kızıl muhacim ekipler 
derhal kapıdışan atılacaklannı hig 
akıllarına getirmemiş bulunuyor
lardı. 

O devirde, içtimalarımızın zabı
tasını bizzat temine mecbur bulu -
nuyordwn. Htlkdmetin himayesine 
hiçbir zaman güvenilemezdi. Bill -
kis hWdllııet, tecrUbe ile sabit 
old~ U7.ere, yalnız ıUkQnu ihaW 
edenleri himaye ediyordu. ÇUnldl 
hWdUııetin yani zabıtanın müda
halesinin yeg&ne hakiki neticesi 
bir içtimaı cJaiıtmaktan yani sed
detmekten ibaretti. Düeman aabo
tajcılann gayeleri ve yegine mak • 
aadlan da bu idi. 

Zaten, bu hususta zabıtaca bir 
usul teessüs etmiştir ki o da her 
tUrlU hukuk mefhumuna en muga
yir, en menfur bir şeydir. Htlk4-
met bir içtimaı akim bırakmak içh 
bir teşebbüs vukua geldiğini her
hangi bir surette haber alinca, sU
kfuıu ihli.l eden kimseleri tevkif i
çin bir şey yapmadıktan başka, dJ
ğerlerini, masumları f çtimalannı 
akdetmekten meneyler. Normal bir 
zabıta memuru ruhu bunu büyük 
bir akıl ve hikmet eseri telikk.i e
der. Buna "Kanuna mugayir bir 
harekete meydan vermemek için 
mini bir tedbir,. adını verirler. 

Binaenaleyh, azimli bir haydud 
daima namuslu adamı her tUrlU ha
reketten, her türlü siyasi faali
yetten mahrum bırakmak imkanı
na malik demektir. Devlet otorite-

• si, emniyet ve asayiş namına 
haydudun önünde eğilir ve masu
mane bu haydudu tahrik etmeme
yi ister. lşte Nasyonal - Sosyalist 
ler falan yahud filan yerde bir 
içtima akdetmek isteyip de sendi
kalar bunun kendi azalarını ceb
ren mUmanaate sevkeylediğini be
yan ettikleri zaman polis, bu şan
tajcı efendileri hapse tıkmadıkla
nndan başka bizim içtimalanmızı 
menediyordu. Evet, bu kanun mU
messi!leri bunu birçok defalar bi
ze tahriren tebliğ etmek yUzsUzlU
tuntı bile gösterdiler. 

Bu gibi içtimalara karşı bir 
müdafaa tedbiri alınmak lateniyor-
1& ırilldlııu ihlll teşebbüslerinin da
ha başlangıçtan itibaren lmkA.moa 
hale girmesi için tedbirler ittihu 
etmek lbmıdı. 

Buna IU mWlhaza da inzimam 
ediyordu: 

8uf .a.ta tanfmdaa himaye• 
dDea bir lctlma blylk .... kltJe. 
81mclao..._m~ 
lerbdD ltlbanm kov. Btlytlll bir 
poU. kordonunun himayesine llı
tfyav g&lteren lçtlm•lar hiçbir cul
beyl hals deltJdlrler. CQııJrll. haJ. 
km qatı tabakaJan nazarmda 
muvattaldyetin motekaddlm eartı 
bir kuvvet ibraz edtlmeaidtr. 

Nasıl cesur bir adam bir korka
ğa nfabetle kadın blblerbıl kolay. 
bkla. fethedebtlfl'lle, kahramanca bl 
hareket de bir kavmJn kalblni kor- . 
kak, pollatn hiınayest ıayeelııda 
tutunmuı bir hareketten daha k°"' 
Jay kua.mr. 

ltte bilhassa bu sebebden dola
yıdır ki genç parti hayatını mU-. 
da!aa için bizzat tedbirler almak ve 
muanzlann tedhleJerfnJ kendi Jnrv.. 
vetlerile ezmek ltısumunu hissetti., 

İctlınalann himayesi 1U vasıta " 
Je.rla temin olundu: 

1 - Bulan enerji U. ve ...._ 
bir pdkolojl ruha De idare~ 
aayesbule. 

2 - .lat.iumı mnh•hu vulf..,. 
le mükeUef arkadatlaıdaa m~ 
bb WNtb bir lm•tet .,..._. ... 
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sucugu A li Babanın ___ ......_ ____ _ 

- Dur, dedi, ylne ben anlatayım. iyenin, riyaziy nin metodlnn vardır 
. . . . . . . • . . . . . . . değil mi? 

Buroda o'/ı.-uyucıı biraz dllgllt~ün, 
oo Mdwmın 68mnnı çö:musğe çalış· 
am ... Bıilamazsa ~§ulak4 satırlan 
ıokusun. 

. . . . . . . . . . . . . . ' 
Ve eu suali sordu ı 
- Azizim methode ne demektir? 
- Bunu ne dlye bana sonıyorsu -

nuz1' 
- Lazım da ondan. 
- Usult1 tedristen imtihan 

- Elbet. .. 
- Peki, cinai ve esrarlı hid.iseleri 

çözmenJn de elbet bir metodu ola -
oak. 

- Hiç şüphe yok. 
- Burada nasıl bir metod kulla -

nacağız? 

Ben yine durdum. 
- Söyle bakayım. 

=· YBNI SA.BAB 

ANADOLU 
l Şubat ayı bulmacamızı ı· 
İ çözUp hediye kazanan 
t kUçOk okuyucularımız ... . " .. -



Gölge müsabakasını 
kazanan karilerimiz 

• 

TS!fl l.&•&a 

Huauat liaeler Müvezziler vapurlara $ 1 FA 
Teftiı edilecek } d .. ~.....:=.-ıııu:..ft..::. ·girme i ir Bulm!'ş 

ve teJranm81 ettirmek üzere yeniden A G R ~ 
bul tedbirler alacaktır. Vekllet bu [ ......... l IMlae] AaJec1m • ...... Mdir' o slrt1lll 1 
teclblrlerl ........ eneı btlttln husu- Yeni bir h•atabk De 11aDa Is'~ ı Baf ı. o. c. YUl)'OI': • • ~ d • ı .s ll11Percle Aalmndaa göndereceği Halil LOtfl ortakla- Blmm'lya olmyoru. Tedavi gönD 

ııtenın ueoamını neıre ıyoruz bir te1t11...,.. ....... ue esaa1ı ıeı- b!.U:: a:t ~ =: renın fikrinde deOH Dlçlar vU'lllllr ıant. ALLCOCK ya-

- 7 - tlellr ~· Velrlletin gön • ne için 1111.betli buhnut diye dQPlne idare odaamda yüı1adıpn Tan' imandan t.h-:rin~ = :':ı,17k 
1't1ZINB llLB'I' alt}~Ol - lllf'All - Bay Ned1t 1Jtü. llllltaD-= =~ ~:. dilfilne beyhude yere ~ama yor • gazetesi •"iNerindm ft NefriJat ~ ~~ yakım, bir p 
Bay Nbhet Sawr. Sunatya ıhmecl Atme)'dam. No. 1 da- lerdlr llUhttill blltDn hususi ede- mayın.. ben möyleylvereymı. mtldtlrU Halil Ultfl: ce wfmda te8iriııi göstererek ve 
l>avudpqa Kilftrrih Naima Şehir. cekıdtr ;:. ..:S. bu Uaelerin ve. Yeni Sabah isabetsiz bulduiu M;in. - Ne, dedi. Vapurlarda guete deftmlı mcakbk tevlid ederek ağrı· 
IOkak No. f. Şehir. 1'11'.MJ- Ba1 Faik üol. llallye Ve • Allah dostlar bqında mrak ebdD. satmak nud meneclillrmll? Böyle mıhaW teskin etmi tir 
DVZINB JILB'l BIÇAOI - Weti mali k"l!trol mUdUr mu- rlm dencelerf de mevmu bahsedile- Tan Yeal Sabahın ak dedilint k&ra mlnam bir karar naaıl iabetli olur-IJUl ALLCOCK, Romaım:... • Lwnba-
Bay Jılebmed Sancan. Akaret- avini - ,\nkarL cektlr. Maarif Vekl _ kara dediğine ak demek hastabğı_D& mue? •. Yalımı vapurlar dururken de- ğo, Siyatik, delikli ALLCOCK yakı· 
ler No. 15/17 ildDci kat· Be- KITAB - Bay Oğua Ozdet. ~ 

1 
~~telif takaları uğradı ... 1nşa11ah yakında bu köttl ğil, giderken bile aatıt yapmalı.. Bat- l&rtle ıifayab olmuşlardır. • 

liktq. ve İnhisarlar Vekiletl Tetkik eti un m uawd u:ı~kteb ih· hastalıktan pfayab olur. tl yalnıs vapurda değil, trende tay- ALLCOCK yakılannın tevlid etti-
DtlZINE JILE'l' BIÇAOI - mtldürlüğtl ·Ankara. için IUzumlu o~ ala k b • Belki blltUn okuyucular "Tan,, m yarede, handa. hamamda.. her yerde. li sıhhi aıcaklık, OTOMATİK BIB 
Bay Edib Tanko. Beşiktaş Viş- KIT AB - Bayan iılenuka Sağn•k, tlyacmı ~ taksim ra ed U: _ Ulctini bilmezler, içlerinde bu kararın - Fakat beyefendi. slztn gaı.ete MASAJ gibi hemen ağnyan yerin 
llezade Nazmiye Omer apart • Kocatepe ilk mektebi Gğret • lanH~-~Usel a!8 b' ece t hakikaten isabetli olduğunu zanne - Denizyollanmn bu karanm yerinde etrafını kaplar ALLCOCK yaklla-

ş h · . Ank tir. u:::ııwu enn muayyen ır sem 1 . . -1..1 fıkra . · 
llıanı birinci kat No. 11- e ır. mcnı - .. ara~ . V kal t taraf dan den bulunur. yısı mi Tand-ı ve isabetlı buluyor. nndakt kırmızı daire ve kartal resim 
DVZINE JiLET BIÇAÖI - KITAB - Bay Huseyın. YucaUlkil li- te toplanbl~ e ed~ ın hakkında ne düşündüklerini allka - - Bizim gazetenin bu yazısı isa· li Dlll.rkasına dikkat ediniz. Eczaha 
'l:'o..._ c d s·· . 11 ed b' t No 190 ş. mahzurlu gorülmekt ır. ralım ed"k . be·-· l'ği _A .. .:.ıııekli yarbay en er un~r- ~ı e ıya · • darlara so d ı .. betsiz. Hem de ısa ustz ı n 91U•~ nelerde 27 buçuk kuruştur. 
berk. Taksim Talımhane Trıo- hır. SA~ AHTAN SABAHA MUvezzi'er kahve inde ıi. Tekrar edeyim. Arkadaşlann fık· 
Palas No. 6 - Şehir KlTAB - Bay L(\tfi Erman. Key • A • • tile benim fikrim bu işte bir değil. 

DVzlNE JiLET BIÇAGI - dancık AI8.lemci han - Şehir. !Şeker fiyatının . hk e~ela müvezziler kahvesıne Nasd olur efendim, ·nasıl böyle bir şe Harekede dövUşlU maç 
Bay Mehmed Reşad öncü. Yü· KITAB - Bay Hüseyin Arat. Bele- • gıderek · . ye isabetli denir. hakkında bir tavzih 
ceselvi sokak. No. 18 - lzmir. j diye karşısında Ayberk~ YükseJmesı - - Çocuklar, ~edik, Tanın yazun- - Aman beyefendi .. hiddetlenme- Sayın Bayım, 

DVZINE JiLET BIÇAGI - man No. 6- Şehir. nı okudun~ mu··· ., yin. Bunu ben yazmadım sizinkiler Muteber gazetenizin siltunlarmda 
Bay A Pınar Cümhuriyet KITAB - Bayan Hamide Çamur- < Ba$tarafı 1 incide > - . Hangı yazısını·· (He .... kede kavgalı bir maç) diye bir 

. . · .. · be z· ker bulmak B gü . . h lrJnnızıda yazdığı yazmış. &"' 
caddesi Tepebaşı Kül apart - dan. Dil fakültesi talebesinden ikı ~ Z'"!!"'~ ~ ıraya şe . - u n S1ZlD &L _ Ah o bizimkiler!... yazı gördük. lzmitten hususi olarü 
inanı No. 183/ 21 - Beyoğlu • Ankara. 1oabil değUdı. _Bır oklca §ekerit1 Be~ yazıyı.. k _ Neye 81J8tunuz! yazılıp tarafınızdan basılmış olan bu 
8ehir. KIT AB - Bay Basri Özeş. Rami Cu- liraya ~tıldıgı ~mana lıatırlanz. Yt- - Vallahi ağabey okumadı_ Za- - Hic; .. bereket ki bofum dokuz yazıya berveçhi ati hakikatin ayni 

DVZINB JILBT BIÇAGI - ma Bağlar sokak No. 67 • ee- 1~1c, sçeoek, gıy~k,. her şey, o ten biz Tan okumayız. ~u var. Yutayım... aütunda neşrini rica-ederim. 
Bayan Feriha Bapl. Yenikapı bir. lwlrbde buna yakın bir mBbette pG1&G- - O halde okuyun.. MU il 1 6 U d 1 - Hereke fabrika81 spor kHlbD 
orta sokak. No. 38. Aksaray- KITAB - Bay A. GWtekin Merkez 7atıwasıts. Ve lıarb hemen~, bii- Derhal kartonlardan Ti.nlar çtkb, vezz er n g z ay ın maçta kavga etmemiftir. Kavgayı 

at.. eeıı· ı Tıb talebe yurdu. No. 1801. ffi• wıWıarib meml.eketleri aynı 1ıaJe 1aayfalar h!p' hUJIJ' açıldı. Yuı okun· Bu hU8UBta fikrini almak tatedlğlm mlaf' takım takım değil cı. 
~ DO;NE JiLET BIÇAGI - Şehir. koydu. O m~n ~uadi ba~mdatl ' ctu, ve bir mınlbdır yUkaeldl: . Belediye Reis muavini Lt\tft Aksoy: = kltl~den 'müteeekkil bir 

Bayan Türkiıı Er kon ok TUssü KITAB _ Bay nhan. eaploğlu Nu- her memleket Uıtıyatatzdı. V eai1oa • - Demek Tan guetesi bizim sil- - Artık, dedi, • böyle bir meeele gnıptur tkramımıa mukabil kavga 
1' au No. 6. Kuzguncuk · ı ruoemaniye caddesi Baba beJ nlfitle it 'tden geçtikten, kilerler bo- le tokat vapurdan atılmamızı hakh kahnaclı ... Burada devlet Denlzyollan çı~. 

a... 8ehir apartmanı birinci kat • Şehir. ı fllldıkta BOtam baf wn&lmU§tv. görüyor. fdaresfnin bir mtbneaDI bum birlltl 1 2 _ Sis keiadileriDe lizun geleD 
"'C DVztNB JiLET BIÇAGI - KITAB - Bayan AygW. 4 Ullcü orta! Bt&gfitlkfi llarb lJyle değil. Harbe - Demek Tan ıueteai bizi halin lstanbul bölgesi başkanı Hakkı Ta- ml8afirperverliği yaptık. yemek ye. 

Bay Ali Hilmi. UJeli Ordu cad 

1 

okul mnıf S de No. 293 • An • giren w ginni~ her memlekette nhatma ediyor Z&Dllediyor. nk Usun da bulunduğu bir komlsyon dlrdilt. Ca1 ve kahve ikram eyledik. 
desi No. 298 • Adliyeden mü- kara. pahaltltk VGr; t1eB11ca uauıa çokta11 ı. - Demek yaşın yanmda kunı da da fU karan Yerdik: Maçta pıa çalmaldıjımu ban-

... tekaid • Şehir. KITAB - Bay Mehmed Harmancı. ft:' edilmifth'. ll'~t bu, C~" har· yanacak. Mftvezz111ltle allkaaı olmı- Vapurlarda gazete aatılacaktır, fa· lan ber nedenee rencide eyı.nll 
DVZINB JiLET BIÇAOI - Şirin apartman No. 2 Nipn. bile muloclyae edilemez. Bugün veaf.. yan birkaç kişinin sebebine ekmeli· kat bu aatıt IU l8kilde olacaktır. linlrlerine hlkim olamıyan bu genç. 
Bay Mehmed Celi§. Uskildar tap • Şehir. 1otı uaulüne baf wranlar ellerinde mizin elimizden abnmuını hakh g6- ı - Beher yapura Ud mheal si· ler muğber olup kavga etmltla'dir. 
\7aıdei atik mahallesi No. Sl KITAB - Bayan Nesille Su.tçl. K• mal, fiyeoe1c, giyeosJc olmadığl ~ ,rllyor. ıecelctlr. Biri Ustte biri atta ata • 3 _Bu hakikate bölgemiz ~ 

-- 8ehir. habere tabunı 12 inci böHlk 1 değil, 11nn aeneleri 1auaba ka~t - Aldırmayın. l.şinbe balan.. her ca1rtır. kanı Bay Kerim Oktay da phittb\ 
DVZINB JiLET BIÇAOI - teğmen Bay İbrahim Saatçi darda Jcalmatnak ~ ~ ehrıİf" şey haTiolunur. 2 - Bu mtıvezziler, temiz ve yek- L<\tfeıı bu hakikatin neerini dileria. 
Bay Nuri Yalvaç istasyon pa- eşi. Ortaköy. Şehir. lenlir. AltnaflYCI ~ JlariHin Oradan aynlıyorum. nasak elbise giyeceklerdir. Brreke /abri1oaat Bimer 
ket pastahanesi memurlann • KITAB - Bay Yergör. Beşiktaş Kı- wvel UulıdB etmişti. Gazete aahlb- S - Sabş bağırmaduı teehir edi- Spor klibi baf1cmn 
dan - Şehir. 1 zılcalı Çitlembik sokak No. 28 lngiltered.eki veailca uaııltı, idha • I 6 I I terek yapılacakbr. 
DVZINE JiLET BIÇAGI - Şehir. Zcitı yalnız ~r~ri! mübrem ihti~kml lerin ~ 8 z. ar . 4 - Yekna.Bak elbise i4;ln beJed!Y9 KARADENİZ GECESi - Kara-
Bay Reşad Yıldınm. Maarif KITAB _ Bay Nüzhet Al par. Babı· ha8retmek içindır. V apurlan dunyw.1- Haber gazetesi sahıbi Rasım Us. müvezzilere bUttln kolayhklan goe- deniz Lisesi Mezunlan Cemiye~ 
\7ekaleti Seferberlik şubesi lli caddesi Kız lisesi karpsın. nın dört bir tarafından cebhane ve - Vapurlarda gazete sablması terecektlr. den: "Karadeniz Lisesi Mezunları 

"- lbemurlanndan _ Ankara. da No. 24: • Şehir. ordu taşırken bunlanı fazla tereyağt menedilemez, diyor. İnzibata soku- Bu karan Denizyollan Umum Mtl- Cemiyeti,, her sene olduğu gibi bu 
l;)VzlNE JiLET BIÇAGI - KITAB _ Bayan Nermin Çokeser. yükletmek niyetinde değildir. Mily~ lur .. bunlara yelmasak bir elbise yap- dUrlilğllne bildirdik. Umanm ki bu- sene de bu gece Tokatlıyan salon· 
Bay Tolon Berk. Galatasaray KUçükayasofya Mustafapaşa lara uamn ordU8URU reçelN oo et- tınbr.. halkı iz'aç etmeden satma • gUn yarın vapurlarda yeni şekilde lannda bir "Karadeniz gecesi,, ter-

"- liaesi No. 605 _Şehir. sokak No. 89. Şehir. Biz bırakmamak için Londra halkınca lan temin edilir. Fakat herhalde va- gazete sablmasma başlamr. tib etmiştir. Bilhusa bu gecede 
DtıztNE JiLET BIÇAGI - KITLB _ Bay Fahri. Kabataş inhi· ~tiya~lı yiyip içme.!ini ta~~iye etmif· purlarda gazete aablması menedile • F. iL oynanacak Karadeniz yollan gec;en 
Bay Şehim Haşim oğlu. Bo • sarlar idareei muhakemat ka- hr ve 1§ ~mWJada da a1J1ıidır. • • mez... • • eenelerden daha fazla alika uyan-

"- iuİçi lisesi No. 199 - Şehir. lemi - Şehir. Doha ~beş gün ~. kooa .çki 7 GünUn kıymetli sahibi: Zırva tevil g&tUrUr mU dıracak tekilde hazırlanm•ıbr. 
»vzlNE JiLET BIÇAÖI - KITAB-Bay Emin Ali Elit.ez. Kum· ~km Pmtı.-dcl ~1ri~ yaaak oZ - Vapurlarda guetenin 1&tıemı Tan pr.eteel De~oBan ldare&l· 8 • 
Bay Saffet Final. Azak apart- kapı TUrkeli caddeai Tulumba dugu gittl6" OOf~'· Etit& aahp ya menetmek kadar mlnM11 bir teY o-

88 
flrln göribleylm derken tehlrde KONGRE - Çocuk Bairgem6 

lbanı. No. 52. Gedikpqa - Şe- sokak No. 2 - Şehir. aak olma ginZer tse eok ewelden lamaz. diye cevab veriyor. Müvezziler .__ hllUıaa yap11u yamruk son Ktı""'"' BeyoğlM Kam tınerkain-
"- htr. Kl'l'AB - Bay Ayhan. Telefon cad· ba§lamı§tı. . . halkı rahatsız etseler de nihayet ga- ldarel •ul•'"tuu bot - giröyorf den: Beyoğlu <;. B. K. 19$9 yılı 

DfJzlNE JiLET BIÇAOI - desi Mister Amber sokak No. Buna mümaail ~~mıhl~~n. k<>mf'6- zete sabyorlar. Halk kmc1i istifadesi Denizyolları idareainiıı, mliveailik· kongreaiM J7 wıart 19.JO ,._,. giı-
Bay hhami Kaynak. Elektrik, 1 - Şehir. kanınızda ~ ~ ~oaterdıg~ d~yw • için her zaman böyle bir rahatanzlıfa le allkası olmıyan birkaç mtlvezziin "" aaat 10.80 • IC"""""" Bef/oğ· 
'tramvay ve Tbe1 işletmeleri Kl'l AB - Bay Huuı Ali TUrker. yoruz. llali~ıze ~tmemu: Jdzım- eeve eeve katlamr. Bu iı Yem .._. Ya larda gUrWtWtl bir surette p - Ztmda Pa~ 69 .....naıı 
lJnıum KUdtlrlUIO varidat kon AMeri Veteriner tatbikat oku· dır. Arlık dıınyanın 1"ç bir ~rafında Tan işi değil paete itidir. Maarif ili· : tmaıannı ileriye l&rerek bil- binaattıdaakdedeoeğtıadett """""'"' • troı ----ı-a-..1- a...1.1. bizdel.ıi bakkaı w manav dukkdnltl • . . sa . n.-•t D llCl"YllNIARJ • vv-· Q hmda - Şehir. örül kted' dir. Biz halkı okutmak 1Btlyoruz. O· tün müvezsileıin vapurlara, hattl la- aıaZantl te§ri1- .. riOll olMtw. 
'b~ZINB JILE'l' BIÇA 1 - KITU - Bay Nirüment. Kal•mıı ""'Ş ;;.naır~ meme ~.;,.._ nun için her türlü Btllıuleti göetermek kelelere llOkulmam&lan hakkında me 111!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!1!!!!!!!1 
Qtly Şakir Osgener. Tllrldye caddesi No. H. Kımltoprak . 6 . ~ "'f mmmm . mecburiyetindeyiz. murtarma bak8la bir emir ~ doğruau hayretle karplamamık milıa 
it Bankaeı Anonim eirketl Şehir. H um. edildı. Pa~r mfJBtahaUi dört- Bu hususta bir kere de Tan aahib- " Jmnmun yanında 19llD da Jdln d~dlr. 

ıı.... Olldldar ajanı. _, te bir zam iBteml§tir. ll'aloat aaal m&- ı-ı-:- fiikrini' .ı .. -- d...aı- ~. yallDll ___ nn .. ı- __._ Hiç bir psete vapurlarda pmata 
~ ,,..., (J o.ı'IAB- Bay Ferid Bilgen. Tlr)'alD 1'" meaeZe dev'let ~ Cllllll ln::nu111 ~-- ~ ~· ... yanmı•na "mu~ •vva-

vvZINB JILBf' Bl<;A 1 - Baaanpaşa aokab No 26 Ak· "" . . . • Tan idaresine gittim. Alt katta mer- bir p vatlndqm ekmek parumdan ve gürWtil yUzilnden yolculann ra • 
8-yan Emine üçay. Hacıbey .aray - Şehir. • ~ ileri gel"''f, açağa locl~ • diven başında uzun boylu bir adam mahrum Jralmımna aebeb olan bu hataız olmalarım bot c&-mes ve böy• 
Okuıu beeind mmf ~ene - """' içi• yapıla" bu mmkı on "'"~ • baeaklanm da . . . ı ıe g(lrilltücll kim•leri de mildafaa,. 
11 ~ Te Kl'l' AB - Bay SWeyman Gökaan. Ura temin edileceği 1&esab edilmif • ı 18kemleye oturm111 emrin gen alınmam temenniamı, di· , k Ik Ancak gürilltileWerle 

~ ~ma • • Erenköy Tunuslu tarla No. 51 tir. Şekerin artık CU.C.n lıarbit'Ulelri merdivenin :a babama daya • jel' refiklerimisle birlikte, izhar et • ~·:ıw baemda ~ IDmm mtıte-
llOZJNB llLB'l' Bl<)AOI - Kl'l' AB - Bayan llwrret St1ktrtL haH fllmtyGCGğttla emtm.ı. O ,.,,.... IDlfb. Sord . mlttik, . vul dy ft amel erbatwnın baklan a.,_ N 'be Turhan. LIJeU latanbul mtlddeiummnilip 2 biae ,eker ycıZt1u: Almonyısdf.ı• 11e A· Amerlkada mU· Dünktl ""Tan,. gazeteli, ya "Yeni çlğDmdlli ve battl llllle )'Ulllnlk 
Jllktm ıı: apartmanı 2 inci inci tetkik btlroeunda stajyer- watvryadon gelir, bu geli§dıe mryoıc vezzl yokmuş Sabah., ııı. beyu dediiine mutlaka hakaı& bir taamm. manm kalcbJdan 
kat. Şehir. eeıur. parmaklar bal yal,ar; milyon mm· _ ~ bey. ~ deınie olmak, yahud da acteo. zam•nc:br ki, mealeiine hürmetklr 

DVZ111B JILB'l Bl<;AOI - Kl'l'AB - Bay İbrahim Aan. Kadı- aırketa bugün §ekeri kendimiz çı1«m- latifini bile bozmadan cevab verdi: ~ i~e lirin görtlmnek pr.eteıer zayıfın hakkını telıartlz et· 
!tayan .ilgi) Şehzadebqı Se- köy Kmltoprü Kuyubap No. """"· Arlık ne o iA«kôra, ne o dev- _ Ne yapacaksın T. içm Denisyollan ıdare8hıin kabahatli t1rmele çalıprlar. 
lbıipqa yokufu No. 10& • 8&- M • Şehir. ,;,. pker katZtğma maruz 1otJJaMHris. _ Göreceğim. kaba~•tm anmıkm11n b8ttlD mil~ 1 •-ran., gwteai stlrWWcll mtlvea • 
!tir. lll'r AB - Ba1 HUaeyin Carik Tev • Biidce açtğtmu: için «itiine w ıg • Yukarda.. silen vapurlardan st1rgUıı ~emm 1 ailede beraber mtlvenntkle pçkMa 
btJZINB llLB'I' BIÇAQI - klthane karpemda No. 36 bak-~ ele mm yaptlaeağından balıaeda- Bay ve Bayan f.ekerlya brp kar- ~lı bulmakta ve Denlr;ollan ıdare- akh mpnM dmıwdıa de vapurlar • 

ltt.y zmıta Glnoy. Orman bl- Şehir. tMktecW. Jlaliye Vekilinin giJBter • pya oturmUf)ar. ilinin~ v:ı1er::m muur dan ve lüelelerdm itile, kalnla, bat-
~ticaret aervW ...-ıuru- lılf'AB- Bayan Emel Gakael. Yeeü- tJiği wıidat t1ak.tcnH ,eken ~ Sordum: ~.,.. .. ~qpn • ti bazan tekmelene. )'UIDl'U)dana u-
~ köy IUbmud 8elke ead- on bn&§ zammın getireceği 011 mil· . . . 

11Yenı Sahalı,,• 11Scıa POllta,. • "S. saklaftınlmalannı, kendi tabiri veg. 
btız/NE JIU'l' BIÇAOI - deel No 23 • Şehir pqa yOtlla lcupanamıyacağı için «Uitl - M~v~enn vapurlara 10kul • ber,, ve diler arkadqlanmıı vapur· hile, 11Çok isabetli bir hareket., IQ'I• 
llay Cemaleddbı Nababaz. Va- • · . 116 ıglrimn de pahalanma.n .. "6f"gileria mamam ıçm isabeW bir karar demle- 1arda gilrilltü eden mtlveailerln va· yona bu mantık Jcarpamda ak&ll _. 
latköy No. 20 Bolul:t - Şehir. lıl'l'AB-Bay KAmll ~· Kocaelı biNU arl"""81 m1'1oaddeNUr. Biittlft ı ainiz.· anhyamadım. Böyle bir karar jpurlara ve ilkelelere kematimablk lar durur. Yalmz bWm bildftimla bir 

llf1ZINB Jl'Lft' Bl<;AOI - ==•;;. ph!: karakolu hnlar a çok palııaltlığa aebeb oı • 1 naaıı laabetll olur? . kabul edilmelerini tüeb etmedik sU· 19y varsa o da dtbıyanın hiç bir ye-
~ Gilzide Kaqıyaka. Cer- _ 0

• • t. . . ft1k1a beraber yıkım değildir ~ kv. - Neye olmum, ~ada va- rWtUcWerle beraber ullu ~u gue- rinde kabahat.sizin de kabahatli 
l'thpqa caddeml Hatuı Galib lılrAB BaY. lbaaıı V~L Vıdineli aeyi lcorktıtm"yor. HeTktJaitı _.,. purlara guete mtlvezzii girme&. Ora- te.ini satan ağırbqlı müvezzilerin ile bir tutulup &1Dl Cilaya oarptı .. 

'4a tobJı. No. 5 Abaray - Şehir. Tftftk paea caddeaı No. 10 - ai mmlann .. binnetice palu.ıl.Zlğtft *'"" da dilkkinl~ vardır. de km~• vapurlar ve ilkele ba· rtlamıyacaiı ve vapurlarına mm-
- Bay Nuri 8-ıer. Pan - lehlr· reye ucınwağl w Mred6 tl"""'4ğı au- - Ameıikada Kadlköy gibi Hft· ram edilmek aureWe. ekmeklerine taka liman niıdnln müdahelemlni icab 

11.ltı • JWlkay Awbt u . lıl'l AB - Bayan Fatma Yazar. Koda elini• cevabını bulamamaaındadır. hill mtltecavire vapurlan var mıdır! mini olunduğundan fik&yet ettik ve ettirecek derecede bacld1 iıltiabilerin· 
~ No. 111- lel*'· No. 22 ·Şehir. HerkeBin aklına ıMnal 'be§ sene - Yook. bir hakmsJıfua d~ iılte ·den fazla yolcu almak •uretile halkı• 

- Bay Ali Ozgar. Ullkildar Kl!'AB-Bay İbralıim Saraç. Kaba- eweW ihtiktirlGT, oogon tioaretleri, - Olmaymca tabii mlveai w- dik. hayabnı bile nuarı dikkate al .. 
~ No. D blnseal - lehlr. ut Erkek U.- mut 8 No. acıman ekme1*ri .. bulpr pcUoalar w leei de olmaz. •-ru,, pwtemin .. Yeni Sabah,. m mayı ihmal eden bir ldanntn haJa~ 
-. .., Nfll8t Gtn.y. Yedek 1l1 • Şehir. bir takım iamÜWIBlar geliyor. Bia, - Dünyanın hiçbir yerinde bil • dediliJıbı mutlaka ablD1 96Jliyece • 1anna kuclettlll ~ lnJJakJarı 
~ almlu lülael tabur 2 la- lf!!' AB - Bayan Ştlkru o.car. Ca- tMm'leketin demiTyoZlan .. tabrUoala~ ham Amertkada mUvezzilllr yoktur. pn veya Deııizyollan idareliııe t1rin rahatau oım .. n diye muglularla ben.. 

_,,A .. ~ tliaaıut - lehlr. lalotıu Mollafenarl sokak No. aanayi mUe&!eaeleri, Jle'li tetkiWı U. Orada gazeteler köşklerde aabhr. görtlneceiim diye Denizyollan iskele ber .ucaısJann da ekmekJer1m elle • 
•·Şehir. fktllC&di ua.riyetinin bütan o kttltğa [Not: &na A1'NpG,a gU'JM - ı ve vapur memurlannın nihayet ek - rtııden aJamı,acalıdııo. 

[~ı VGr] ue maAnımiyetlere kar§' dunıoağttt- dtm. ll'a'lcat ar1cada§Jcır A""'PQ- mek paraJanm kaa0 maya utraeuı •ııru,. beJhllde tei1f etmıdn, lda-
'lm ~·- "l!.el ~ • • • clM ...... Yetti rejimin aağıa. ı. w Jaer t flN/trldtl -~ milveaileri aille tokat vapurlardan ve reye fir1n g6ribıeceltm diye ötekiM 

.. a..ı.I. A-., te/rillılıı• Dllllhl - lCnelki sünktl naım.- meumle her türlü lıarb çapulculuğv- orUıltlt 9111 ~ ~ ga&- iakelelerden kovmalarına göz ;yu • berUdM UJI ~ hllnll'n•, 
o~ o. mmda jilet taJmm oJarak kaydettiği- • ...-. ~6'M MHyoru. te ~ qı~. Aoıı- macak ve hattl bu dilrüet •""mele • Belki de Jrmıhl hQ._ .. ..,.. ftf • 

-...... mis bediyeler jilet takımı delft jilet JPCllMt Mkn ..,._ tWa •MMyd- ı. •lwaclatlor • _,., ~, 1erl hoe psrecet kadar hak ve ._ • 1r8n JMlhar l1'r atalar ..,.. .....-. 
--------••••••-•r-• JaNdır. Bu 7olda tuııUı ldeda. li diZZeriR tekrar tekrar u.M .-.. .. ı .__ pyretlndea UMkJ.......,.... "IJlna tetll aetlJw,1 

.. ,.Wflt .......... 



Baş. Diş. Nezle, 
Grip, Romatizma 

Nevralji, Kırıkhk 
ve botun ağrlları 

derhaJ k ... r 

Lüzumunda günde 3 kaşe alına bilir. · 

• LMAC Ae;J ı .. _ı•st•an•b•u•l -V•akı-flar-•Dir•. •e•kt•ö•rl.üğ1111iı.· .ı.ıan.ı.an __ ı 

fllldaa Sağa: 

1 - Bir vıliyet ilmi. 
2 - Çevirmek - ta.ve. 

S - Bir yumurta plfiı'me tanı. 
4 - Yemek - Bir madeD auya. 
i - Belli etmek. 
1 - Yağmur yağınca olur - Bir 

isim. 
T - Avlıyan. 
ı - Bir göz rengi - Bir hartın o • 

· RÜltempqa mahalJeainde lılahkeme aokaimda Btlytlk Çukur han Ust 
katta 16 No. lu odama mahlul olan 8/20 lalaeei •hhnak ibr.ere hj Hılıır
lanna tebligat için icra kdm•n tahkikatta hiısaedarlardan llebmecl IDD 
Neyirin lkametglhı teabit olunamadığmdan tarihi IJAndan itibaren 31 gtln 
zarfında bizzat veya bilvekile müracaat etmedltl takdirde baklanın lllkat 
edilerek diğer talibi olan hiuedara l&blacatJ teblJt makam1na kaim olmak 
üzere t1J.ıı olunur. "lMl.,, 

lstanbul Defterdarlığından : 
Haham!M9•.-..ldımt 

bedel ....... 
Un iL Lira iL 

Ellk( Ahı ~ehi, yelli Zindaakap mahan.fnfa itin- 1875 00 140 00 
ci Kantarocagı IOkağındakl eski 16 yeni 1 81.)'dı tla· 
tünde odalan bulunan dtlkklnuı 2/' payı. 
EyUpte Topçular aıahalleıUnin Rami laelaaı cadde- lMO 00 102 00 
ade ktin eekl tU yeni 69 sayılı mala"-""ID tamuru 

Yukanda yazılı gayrimenkullerin mW.ldyeti hizalanııdald muhammen 
bedeller Uzerinden açık arttırma De satılacakbr. Satıt bedeli nakden ve
yahud ikinci tertib mübadil tasfiye vesikaalle ödenebilir. 

İhale 14/3/940 perşembe gilnil saat on dörtte Defterdarlık Milli Em
llk MU<lürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. Talihlerin muvak
kat teminat makbuzlarile muayyen gtln ve saatte Komisyona mUra-
caatlan. "1469,, 

Deniz L11anm Sabnalmı Komisyonu ilinlan 
kunw.;u. 

1 - On Uçüııcü harfimis • Otu --------··---------------· guı. 
1 

• FutbolcWer atar. 1 - Tahmin edilen bedeli 112282,, Ura olan "1400,, kilo tire çorap tpll-
ğinhı, 14 mart 1940 tarihine rastlıyan pergembe gfuıU saat li.30 da pa· 

ıe - TramvfLyı idare eden. zarWda eksiltmesi yapılaca.Jnır. 
T.akarıdn.n Apğıya: 2 -Kat'! teminatı "342,, Ura "30,, kunat olup, eartnamesi her rün 

komisyondan alınabilir. 
l - Ya1.ın yapmak iyi olur. 
! - Ayni ismi taşıyanlar - Yanar 

dağın ağzından çakar. 
1 - Ut.kırdı - Senedleria. altuıa ~ 

tılır. 

4 - Uzak. 
15 - Ehli bir hayvan - Aded. 
ı - İsyan eden· Bir nida. 
T - Sinema çeken.. 
1 - Muvafakat eden. 
t - Bir nota • Kıdınlar yapar. 
il - Bir memleket tanı id&Nl1. 

3 - İiteklilerin 2490 sayılı kanunda yazıh vesikalarla birlikte belli 
ıUn ve saatte Kasunpqada bulunan komisyona mUracaatlan. "1818,, 

İstanbul Lnaz111 lrnh1111 Satmalmı Komisyonu lıınıan 
Aded 

-3500- Küçük be& au kovua. 

ıısoo BUyük " " " 

ilk teminatı 195 liradır. Şartname ve 
a.Umwıe.ı komiayonda ıörtllilr. 

(694) (1761) 

••• 
Yukarıda yazılı ~ &ded bes au Kilo 

kovul U/3/1940 puartesi günü aa-
at 14: de Toph&a.ede Lv. lnılrligi atın lM4 2116 yttıı iplik. 
alma komi8yonwıda puarlılda alına· CS68 2/ 8 tire tpWk. 
cütır. Tahmin bedeli TIOO lira Wı: 
temtn•tı 577 lira lSO karuftur. Şaıt- 388 2/12 tire iplik. 

.am·--ı t~•-.1- ......, 60 12 No. nter. 
name ve - ._._,,._ ...,..... Yukarıda yazılı 4 kalem tpUk 11 
lebillr. 189 • 172' 

• • • mart 1940 pazartesi günü saat 15.30 
~ baııede L Etya teçhizat aın- da Tophanede Lv. imirliği satınalma 

ban op elektrikv.teaiaatl ll/S/l940 komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
__ ı:1_. ... n .. tl 1a&t l4.30 da T ha- bedeli 6~ lira 88 kuru§. tık temına-
a-- - ...... op tı 465 lıra 96 kunı§tur. NUmuneleri 
nede Lv. lmirliği atınalma komla • komla onda görUltlr. (698) (1831) 
yoaunda puarlık1a yaptınlacaktır. Y 
K8lif bedeli 89 lira kat'I teminatı 13 
Ura 315 kmuftur. 691_1759 Sirkeci Demirkapıda eski Saraç • 

• • • hane biııasl tamir ettirilecektir. Pa • 

.... 
100 ton lavemarin kömtırtl alına • zarlıkla eksiltmesi 12/3/1940 salı 

C; caktır Pazarlıkla eludltmeai U art gtlnU saat 15.30 da Tophanede Lv. 
ı-epebaıı dram 940 ~rteat gihıQ saat 15 de ;op- &mirliği satın~a komisy~nunda.ya-

k d hanede "Lv. imirliği satın alına ko • pılacak~r. Keşfı 3~0 lira ılk temma.-
ısmın 8 -•- da ·•---'-4-·- Şerait tı 300 lıradır. Keşıf ve p.rtnameai 

_,, .... un yaplUIÇQA""~. ve k~-:.. da örü1·· t tekl'l · Bu pce l&&t J0.30 d8 evatı k mlay da görtlltlr fstekrı uuueyon g ur. s ı enn Na-
0 UDiN riD kat'r°temı:tlarile belli "aaatte ~: fia.müdür~Uğlinden musaddak vesika-

-•- -ı ... leri 692 • 1760 larıle bellı saatte komısyona gelme-
• • • -,,-ona & ...... e · leri. (699) (1832) 

••• • •• 

Göndtls Mat H de 

Talihlerin getlrecekleri nüınune - . 
Jerden beğenilmek- til 50 000 _ 30.000 metre kadar kanavıçe alına-
ded un çuvalı alı~~r.e Pa~hk:a caktır. Pazarlık!~ ~k~iltrnesi 14 mart 

Çocuk O)'UDU ekailtmesi 12/3/ 1940 salı gtlnü aaat 940 perşem~ ~.~.saat 15 de Top -
Gece saat 20.30 da 1 ... 30 da T h ed L A-· 1.w. hanede Lv. amırlıgı satınalma ko • 

2. op an e v. ıuuır ıgı sa - . . 
d'9DU1"CI KEND .. ~ ........ JD ... _alma k . da 1 ktı mısyonunda yapılacaktır. Tahmm 
u-~ :a. .ı..~.u -.u omısyonun yapı aca r. bed li 11 400 1. 'Ik . . •t::::========== •-'--killerin üın tem• t1 .1 e . ıra ı tcmınatı 855 h-~ n une ve ına an ~ rad N" . k . d ... 

Z A Y ı belli tte k i lm ı . ır. umunesı omısyon a goril -
aaa om ayona ge e en. l" 1 teki l . b ıı· k . , ~ı. -''-~ • (694) (1762) ur. s ı erın e ı saatte omıs _ 

81~ ••nan beelncı alayından yona gelmelen. (697) (1830) 
-1dıbm askerlik vesikamı kaybet • • • • ••• 

tltimden hUlanU olmadığı ilan olu - 4000 aded tire fani!~ alınacaktır. lO ton kadar soda alınacaktır. Mü· 
F• I Pazarlıkla eksiltmesi 12 mart 1940 teahhid nam ve hesabına pazarlıkla 

§ei'•"ebqa . Traınvay caddesi salı günü saat 14 de Tophanede Lv. eksiltmesi 1413 1940 persembe günü 
106 No. da manav 318 doğ1mılu 

1 
Amirliği aatınalma komisyonunda aat 15 de Tophanede Lv. amirliği 

htuı-aetı A"U A1- ıpalaealrtır. Tahmin bedeli 2600 ıu~1Jı>'1tıı, ..ı ı.; •.uisyoo.wıda yapılacak • 

•• I••• tenvirat. 

Yeni r UN G S RAM lf R 1 P T O• •11t1M1ll•rı111 

lıull•nmalt suretlle. a11nı ,,.,. il• coll dll,.. 

bol ısılı eld• edecetını P•tron. neden .,.,,,_ 
,..,, ,., .... , r 

t... oe ,...,. 

&. w ·~''"'" 

BOUflL41 BiflflDffllfff 

TuYaletiııh:l yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

drtblüa. Pudrayı aımaıc tutar 
ve alrm19ma mi.ni olur. Yatlı 
ve ,.,.._ olan tüp ve yazolan 

vardır. 

AN PIYOJ~N -
Dr. İhsan Sami 1 

ı.treptokok, istaf ilokok, pnömo
kok, koli, piya.iyaniklerin yap
tığı çıban, yara, akıntı ve cild 
hutalık.laruıa karşı çok tesirli 

taze aşıdır. 

Mantarlı muşambalar, istorlar, 
perde için ttlller, duvar klğıdla
n, yatak çarşafları, yünlü ve 
pike yatak örtüleri, el ve yUz 
havlvları, velhasıl tefrişata aid 
bilcümle malzemeyi BAKER 
MAGAZALARINDA her yer -
den milsaid şartlar ve ucuz fi • 
atlarla bulabilirsiniz. 

Dr. Hafız Cemal 
Lokman lf<>l<im 

nahHlye N "iteh SStSI 
Divnnyolu 104 

Mt • ııe ı;aatl!!rı pazar harıç 
her gun ~ 5 - E sah ve cumartt.>Si 
sabahl 1 9 • 11 ha 1ki fıkarn 

l: • ur. T. 22398 

DIKKA T: PLAV yeti" 
MAKARNA~ 

yemek llstelerinizd• 
yarine dairn• 

f Ay LAM• .. ' 
1 ARNASIHI TERCiH EOill~ 

B dirde midenizi boılll-::.. 
fazla gıda alınış olacak~ 

BUtfuı bakkaliye mağaıal 
bulunur.~ 

HER AYIN YEDISIND~ 

MfLLi 
PİYANGO 

Büyük ikramiye 150,000 lira# 
El pllnlarmda da yazlldıQı gibi 3 UncU k•tfd' 

biletlarlnl herkes 

NisPnın 4 üncD günü akşamına kadar daflştırmıU~ 
Aksi t akdirde b11 1011aara üZerinde .laiçbir b•k ideli• 

tır. Tabının bedeli 640 lira teminatı ·~!!!!!!!!!!!!-!!!_~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!llJ!!!!S_. 
1 96 liradu . Şartnamesi komisyon -

lda görillür. l70fH (1833) 1 


