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ros arasın a &ayım tecri1 esi şe rımıze ge en yarımadanın, bir h&ı·b saJ>nt5 ti~~ • h · ı f k ne geJnuısbıe ınA.ni olmak \Te "ıeJll~ 
- şimdi öyle görünürler emme.,ber a1mıaıar ve etendilerinn kulağına 1 fi a ÇI tı yapılacak ingiJiz heyeti ıer1n1n mu.bafQ.7.&.'ım teuıin e~ 

karamanın koyunu sonra çıkar oyu- fısıldamı§lardı. Ancak, o da, bu mu- . için konuşmalan kartıJ.Sında f. 
nu sözünü de hele pek yabana a.tma. vaffakiyetsizlik haberinin hünkard& Adi. . . h k • ~baharda. ~apılac~ sa~ tecrU • Bu matbna.u yeni baştan ııare1<ettUt~ 
Tüfek patlayınca onların hepsi çeki- bir Umidsizlik uyandırmasından ve ıye sarayı ışı, er eSJ besı ve umumı sayım ışlerile meşgul heyet diğer mjştlr. Bu a.rada §iddetli llir b y11 
lir bir yana. Bilirsin ya, hani bizim Konyada yapılan yeni teşebbüslere haddinden fazla meşgul o~ Vali mua~. ~tik ~ihad Pe- bazı mallarımıza yağmuruna lutulmalt istencJlttıJ 
ağaların da zora pek yüzleri yoktur. mAni olmasından korktuğu için, hft.- ... b l d ı>:~, .dUn kendi~ını ~ren hır muh~r- • Ttirklye olmuştur. Alman gıııt elJll 
Karşı taraftan bir sıkı gördüler mi disenin örtbas edilmesini, menfaati- etmege aş a. 1 . . rın~e ~ayım ışlen baklanda aşagı- talıb olacakmış nin şiddetli yazılan ba.za,Jl bC:~Jı.Y 
onlar da geçer o yana. Sonra, biz ne daha uygun bulmuştu. O da, Kon- İstanbul Belediyesinin eehlı'cllik mU daki malumatı vermiştir: MeIIlleketimlzden külliyetli miktar- lel nezaltet ve hatta slyıiset 1'~ 
kalırız meydanda. Bunu bildiğim için ya.dan aldığını söylediği ümid verici tehassısı Prostla Adliye Vekile~ ara- "- Dkbahaz:ia .. bir sa~ım tecrübesi da tütün almak tizere şehrimize gel- rlni ziyadeslle g{"Çlyor. ~!.ıorf 
bu işe sokulmam ben doğrusu. Kor- haberlerle Vahidettini ve Da.mad pa- sında Sultanahmedde ve hapıshane ~~p~lacaktır. Günu hentiz malQ.m de- diğini yazdı~. 1ngilterenln tanın - gazeteleri ve ezcümler 1'~ttf 
kumun sebebi l~te bu. eayı oyalıyor, edindiği altıncıkları binasının yerinde yapılacak yeni Ad- gıldir'. Bakırköyüntin köyleri ihtiva mış tütün firmalarından Britiş Ame- Post,, ve "Voelklsclıer Beoh~ er' 
Görüşme bir hayli uzamış, nihayet, kasasında. sıralıyordu. tiye sarayı projesi yüzünden esaslı bir etmesı ve her nevi sınai müessesatı rikan Tobako şirketi mümessilleri diin Türldyett "Polonyanın aJubetı•\.,ır 

Dervi§ Bekir oğlu, muhatabını biraz Konya ve havalisinde çıkarılmak ihtilaf çıkmıştır. b~unması itibarile sayım tecrübesi- Ankaraya gitmişlerdir. roz kalmak,, tehdidile ro.zyil' 
olsun yumuşatmıştı. Delibaşı Mehrne- Ö?..ere bulunan isyan hazırlıklarının Malum olduğu üzere ~ehircilik mü- nın bu kazada yapılması İstatistik U Mümessiller dün de şehrimizdeki a- mek anusunu göst.eriyorınr. d~ 
eli, Konya halkının eşrafının büyük o sıralarda biricik takibcisi bulunan tehassısı Prost hapishane binası ye- mum Müdürlüğünce tensib edildi. Beş la.kadar tütün müesseseleriJe görüş - Almanların, Balkanlarda ,e .

11 
ve küçük memurların vaziyetlerini Fikri efendi de, mukadderatın yine rinde yeni adliye sarayı yapılırken sene evvel yapılan umumi nüfus sa- müşlerdir. Akdeniz havzasıntla Türki~·erı• rıJ 
gözile gönneğe isyan i~ine iştirak de ye.ni bir sillesine uğramıştı. Atıldığı Sultanahmed meyd~nının tevsii .. içi~ yınıında: nu::ıar~~j'yeniden ~a~ılmış~ Haber aldığımıza göre bu mümes- cbğı \'aziyet karşısmda, ne ,·::ıı~,ı 
recelerını dilediği gibi incelemeğe zıvdanda . azab ve ıztı.rab içnde inli - yapılacak sarayın, bınala.rın bugunku tı. Bu tecrube ıçın Bakırkoyundeki sille:- İngiliz - Fransız müşterek ikti- tarını bilmt>dikleri, miitenıa.di~-~:l'1 
davet eylemişti. Delibaşı da, bu da ve- yordu. Miralay Esad Bey de, !.zmire vaziyetine göre asgari 10 metre da- noksan numara ve levhaların tamam- sadi bürosu i<:in de diğer maddeleri- \•am eden bu b:ı.zJllderden ll~ ·~ ~ 
te icabet etmiş ve memurlarla mem- gönderdiği Fikri efendiden biraz ma- ha içeride inşa olunmasını ve ancak 1~_nma_sı alakadarlara bir ay evvel teb mizden mübayaatta bulunacaklardır. bir keyfiyettir. Halbuld '.fiir~' 1~ı ı 
leket eşrafının kendileri ile birlik ol- lfımat şöyle dursun, hayat ve mema- bu suretle adliye sarayının önünde lıg edı~ştir. Geçen hafta Bakırköy Ankaradaki temaslarını bilhassa bu yapmıştır? Sırf kendi istikh~l ıın 
duklarına kanaat getirdiği takdirde, tma dair olsun bir haber alamıyor, 15 metre genişliğinde bir cadde yapı- mer~ezınde ve köylerinde yaptığımız mevzu teşkil etmektedir. Bu şirket topraldannın emniyetini «'111~~,ilı"' 
hemen teklifi kabul edeceğin vadey- merakından üzülUyor, yeisleniyordu. ı labi~eceğini _söy~e?1iştir. ~u va~yet tetkıkte ~azı no~~anlar gördük. Bun- zelzele felaketzedelerine 350 İngiliz 1i nmda tedafüi hir tedbirler tt ti 
Iemi~ti. Fikri efendinin uğradığı bu yeni Acllıye Vekaletını, saray mşası ıçin , lann şehır dahılınde olanların ta - ras1 teberrüde bulunmuştur. \'Ücude getirmiştir ve bunu;, 

Günün iki başı dönüğti, ümidle do _ felaket, Konya isyanı hazırlıklarının, geniş sahalarda_ istimla~ler y~p~ağa 1 m~m~.anmasını B~~ediyedeki numara- vvvv"'~ ~ kib ettiğ"i siyaset ve mUti ~ 
lan yürekleri çarpa çarpa hemen 0 tstanbuldaki millici gr. uplardan gizli m_ec~ur. edecektır. Hatta bu ıstımlak , taJ ~~rosuna ve koy hud:ıdund.a olan· IKTISAD lş_LERI: icabı, düriist ve açık bir tarıı1ıl · 
gece Konya yoluna çıkmışlardı. kalmasına ve netice itibarile Ankara- Bınbırdırek arsalarına. kadar olan sa- l~r ıçın de kaymakamlıga emır ver - S ti I b. nııştır. . tıl' 

••• nın haber alamamasına sebeb olmuş- hadaki .bin$~ın satın alınmas.IIll i-ldık. Tetkikatımızda yen~den n~~a, • OVye er 8 lr tşte böyle açıJ' ve gizli h'.J' 
Aynacı oğulları ile küçük ağa ve tu. cab ettırecektir. Yapılan tahminlere lev~aları konulan bazı bınalar uzenn- ticaret anlaşması mel ve gaye gUtmtyen bir si'.,-

deli Hacının Zilede, Çopur Yusuf ile Zavallı Fikri efendinin bulunduğu göre asgari 1 milyon lira istimlaklere deki levhaların ve kınruzı boyaların ziyet karşısında Alma.n ms.fb ~ 
Kara Nazımın da Erbaa taraflann- yelkenli, Büyükçekmece ile Kalikrat- sarfolunmak lbımgelecektir. Bu mik- tnşa~t ~ebebile kaybedildiğini gördük. yapı hyor mu ? bu kadar şiddeti~ hücurnuıııs 
da yaktıkları isyan ateşi, htinkArın ya arasında ve tam Büyükçekmece- tar para adliye sarayının inşaat be- Bu gıbı yerlerin numarası bilromuzca Sovyetlerle yeniden bir ticaret an- nedir! ~ 
kaynı Zeki, erkAnıharb miralayı Re- ye yanaşacağı sırada, ttilif kuvvetle- deline yaklaşmaktadır. Adliye Vekil- ~mamJ~mış sayıldığından ve ikinci laşması yapılacağı hakkında piyasa- Sebeb de sarihtir: Balk .-
fi.le, Kaymakam Hayreddin beylerle rinin zabıta teşkilatına mensub bir leti bu parayı vermemek için mtistak ~ır. te~ıkte de gözden kaçmış olması da bazı şayialar dolaşmaktadır. Bir Alınan 1ı~gemony88ı erneUe.tl ~ 
Said Molla ve Asaf hoca ta.rafların· motörbot tarafından, §Übhe üzerine bel adliye sarayını hapishane binası ıhtimalı bulunduğundan sayım güntin- çok ihracat tacirlerimlz hafta içinde, vetH bir müdafsa seddine ~' 
dan saray ve şeriat körükleri ile kö- çevrilmişti. Motörde bulunan polis arsasına sığdırmak istemektedir. Bu 1 de sayıma memur olacakların bu ma- §ehrimizdeki Sovyet ticaret mUmes· tır n Bertin, bu &eddlıı, Be~tl 
rüklenmesine rağmen, istenidliği gi- başçavuşu, kayığın her tarafını araş- itibarla Adliye Vekileti şehircilik mü ' halleri bulmakta güçlük çekecekleri silliğine davet ediJerek görüşmeler daha ziyade kuvvet bulınaBaJlcl tJll 
bi parlatılamamıştı. Gizli elJerin ge· tırmış, gözden geçirdiği yolcular ara- tehassısından Sultanahmed meydanı muhakkaktır. Bu yUzden hem vakit yapilmıştır. dişe etmektedir. Bugün sabit 0.; 

tirdiğ son haberler, vaziyetin besleni- sında, bakışları, baş üstündeki halat için hazırladığı imar pllnının kendi kaybolacak, hem de ha.Ikın vaktinden Sovyetler bilhassa, susam, tiftik, tur ki bitaraflık denilen şeY• ~ 
len ümidleri bUsbi.ltiln kıracak bir yığınına. dayanıp oturan Fikri efen- lehinde tadilini istemektedir. fazla evlerinde kalmalarına sebeb o- zeytin, ve nebati yağlarm fiyatla.rile hukuki vasıflanm elinden ){~~ 
şekilde olduğunu gösteriyordu. Eski- diye takılıp kalmıştı. Mütehassıs Prost, bu hususta kat'i lacaktır. Halktan binalara konulan yakından alAkada.r olmaktadırlar. tır. Zira. bitarafiığa riayet lfl ~~ 
şehirden gönderilen çolak İbrahim Fikri efendi, gerçi itidal ve meta- olarak rt'd cevabı vererek !stanbulun levhaların ve kırmızı boyalann hils- Bundan başka ihracı memnu olmayan ortadan kal1muştır. Bu !Jf dl 
bey kuvvetleri ile o civarda.ki milli ve netini muhafazaya, hal ve tavn ile en güzel bir meydanı ve modern bir nü muhafaza-;ını rica ederim.,, diğer blitUn maddelerimizin de son Türkiye de kendisini lınrb bııt',~r 
jandarma müfrczeelrinin, isyan kuv- ça.vuşta bir şüphe uyandırnıamağa devlet mahallesi olarak tavsif ettiği --~ p~yasa vaziyetlerini tesbit etmekte - <letmiştir. Yani kendisine t~ıtl 
vetlerini dağıttığı ve hareketlerin, ~u vaziyetin müsaade ettiği imkan dere- Sultanahmed meydanının pro~..:lerine Maarı"f Vekı·ıı·nı·n dı~ler. Sovyetlerin Jhracat tacirleri - dilmediği ve taahhüdlerJn1•1 ,ti 
rada burada mUnferid olarak yapı - cesinde, çalışmıştı. Fa.kat, ne de olsa, dokunamıyacağını söylemiştir. mizle yaptıkları temaalar yeni bir ti- icab ettirecek bir hadise zıı~ttr 1,.1 
lan müsademelere münhasır kaldığı üzerinde dikilip kalan araştırıcı ba- thtilii.fın bir şekli halle bağlanması o·· k"" t tk.kl . caret anlaşması hakkında deveran dikçe, haliha.ztr harbine glrıŞ":'# 
bildiriliyordu. kışların tesirine kapılmaktan kendini için Adliye VekAleti ile İstanbul Be- un U e 1 erı ede~ şayiaları teyid edecek mahiyet- ğinl nçıkça beyan etınJştir. JJçt f 

Fakat, kendi\erince kara addedilen· J.:ı.rtaramamıştı. Çehresi yavaş yavaş ledlyeai İmar MUdürlüğil ve Şehirci- Birkaç gUndenberi şehrimizde bu- tedır. retle Ankara siyaseti, herlccS J 
bu haberler, taraf taraf çıkarılan l'e j sararmış, vücudü de biraz sarsılmış- lik mütehassısı Prost arasında de • lunan Maarif Vekili Hasan Ali Yücel lngUtere hah istiyor lfımclur. ııtl.1 
çıkarılacak olan isyanlarla ve Türkü h. O sırada da sual ve cevab başla- vamJı temaslar yapılmaktadır. Bu bu dUn sabahleyin Güzel Sanatler Akade Harbin başladığı aylardan sonra Binaenafoyh, Alman ınııtll'~ ~ 
biribirinc kırdı~m.ak ve .. An~adolu~ mıı:ıtı. s~s~ henüz k~t't bir karar veriline- misine giderek talebe sergisini gez _ hemen hemen tama.mile durmuş olan böyle bir tehdidde buJunJl'l"h' ıt'l 
kan~ boyam~. ıstıyen hunkarın bı~- Polis başçavuşu, vazifesinin ger _ mıştir: . . .. . miş ve orada tetkikat yapmakta olan halı ihracatı son haftalar zarfında manyanın Belgrad toptantısıll~ 
~t ı<lar~ ettıgı .bu ~csad. har:ketlerı- çd ten ehli olduğunu sorduğu sual- . Şehırcıhk muu:ııassısı Prost §e~n mlifettişlerle akademinin ihtiyaçtan yeniden canlanmağa başlamıştır. vaffak ohnaması ,.e bazı f"6~ 
nın crkanıharbıyesı vazıyetın_de_ bu- !erile, tercüman da, ne mal olduğunu ımarın.d~ e~emm:ıyetli rol_ o~yabıl~- üzerinde görüşmilştlir. Diln Mısır ve Brezilyaya külliyetli memlcket.!erl arasındaki itıti ~ f , 
lunan bu heyet tarafından gızh tu- terbiyesiz ve küstah tavrü hareketleri cek blitun ınşaatın proJelennln bır Öğleden sonra maarif müdürlüğli- partiler gönderilmiştir. Diğer taraf- devam eylemesi hususoııdıı dfd 
tuluyor, hatta, hakikat, hünkardan ile göstermişler, zavallı Fikri efendi- defa da kendisine gösterilmesini ve ne gelen Vekil mlifetti.şi umumileri dan İngilteredeki büyük halı firma - \•eya yarı açık t.a.zyfü ve !~~,ıl 
bile saklanıyordu. Kaymakam Zeki yi, hakikaten fazlaca sıkıp terletmiş- bu şekilde ihtilafların biı' daha zuhur toplıyarak onlarla da görtlşmüş ve lanndan şehrimizdeki hah ~üessese - yasetleriııin bir aksi gihi gor 
il~ ~~id MolJ~nı~ il~izam ettikleri bu ıerdi. Oldukça intizamlı kıyafeti, düz etmemesi~ be~ediyeden istemiştir. Be toplantılarına riyaset etmiştir. lerine bazı teklifler gelmiş ve fiyat tedJr. ~ f 
gızlıhğe, .~~zıyetı b.ır asker ve .erk!· gün sözleri ile, hiç de tayfaya ben _ l~~e ;~ıyetı alakadar V~kA.letlerc Maarif müdüriyetinde gazetecileri istenmiştir. Fakat bu tehdidin kime~ 
nıh~b gozıle tedkık eden ~ıralay zemiyen fedakar genç, hüviyetini bir bildırmıştir. Nafıa VekA.l~tı. bu hu . kabul eden Hasan Ali Yücel, daha blr lngiliz vapurunda batan mal- pıldığım da bunu savuraP ~,,.~ 
Refik ve kaymakam .Hayreddın Bey- türlü bildirememiş, hele Koynunda susta mUsbet cevab vermıştır. müddet şehrimizde kalacağını ve tet- tar yeniden gönderilecek lerin bllmesl lazımdır. 'fiirl< ~ 
Jer muarız ve muhahf bulunuyorlar duran, o bildiğimiz İtalyan himaye kikatının neticesini aynca bildirece- Limni civarında batmakta olan öyle t.ehdfd yağmuruna, d~ 
ve muhakkak bir inhizam ile netice- kagı" w dını pek ~-~ıt k'ı· gösterememı·.,_ llAARıFTE ı gını·· • söylemiştir. tn fırtınasına ehemmiyet ,.er .. ,~;/, 

, ur.u ı , ':I giliz vapurundaki malların sigor - k ooı 
l~nec~ği kanaatini ~oktan ~asıl et- ti. Sorulan sualler karşısında bllsbü- ÜnİV8rSİt8 haftası ~ tah olduğu için Türk tilccarının za - karakterde değildir. O, eert r~ 
tıklerı bu hareketlerm, tevhd edece- tün ezilip ~l..!Umüc:ı, polı's başça'l1'1•Cıu- BZLEDIY~D•' mı ve milli h:ıysiyet ,.~ ş ~') 

u1.Uow ':I • ...._.. b 1 rara uğramadığını dün yazmışbk. 1 sıııt ği mesuliyetten çok çekiniyor ve hele nun aUphelenn· ı' gı'derecek şekı'lde 80 .. z aş ıyor ve ideal tı diodi!4i vUksek n 
':I Ayazp d k•t Piyasadan öğrendiğimize göre İngiliz · tı JJJ~ 

bu yUzden gazabı şahaneye uğramak söyliyememişti. Bir müddet evvel rektör Cemil Bil- aşa an na l t siplerden başka bir .,..ye c _.f't"', 
ta p k k k 1 dı 1 • k vapuruna stanbuldan 4.000 balye \'emılyen bir millettir. 8U ~~ ....ı f. 

İşte o esnada, tercüman efendi de sel memlekette bir üniversite haftası vasıta arı geçemıyece tiftik ve 150.000 kilodan ziyade zahi· • . Jltr• Alman matbuatının trh<11C 
işgüzarlığını göstermişti. Fikri efen- tertib olunacağını ve bu haftada, üni- Aya~paşa yolu tamir edildiği için re ve mahsulat yüklenmiştir. Dün ln- dilerim bu tehdi<le ki\ğıd I< ".J 
diyi bir kenara çekmiş ve ceblerini a- versite profesörlerinin Anadoluda 

1 
bugün öğleden sonradan itibaren pa- gilteredeki firmalardan şchrimızdeki tan ve maldnccfo ha<;tırrnııl< ,,ı::ıl 

n e or uyor ar 
Kaymakam Zeki bey ve bilhassa 

Said Molla da, bu muvaffakiyetsizli-
ğın Zeynelabidin hoca ve taraftarla- raştırmag· a, cüzdanını karıştırmag· a muhtelif konferanslar vereceklerini 1 zar akşamına kadar nakil vasıtaları- alfı.kadarlara telgraflar gelmiş ve bu o.r,... 
rının d1llerine düşmesinden çekini -

ı 
fını ihtiyar ~ttirnı.-ktt>n " 

girişmişti. Bulunan himaye kağıdı ve ~~ber ve~işti .. Bu faaliyet_e sömestr nın buradan gecmelerine müsaade e- malların derhal yeniden gönderilme- ( 
yor, bir takım hayali mektublar ve tz ı""ınd im uht ld İlk k i5e yaranıa.z. ~~ hele, mirden Rodosa gı'dilmek üzere 'Jt e geçı esı m eme ır. on. dilmiyecektir. si için harekete geçilmesi istenmistir. ~~ 
yf,dlerle muarızlarını oyalamağa uğ- • Dr. Resıt.<1 ~ 

alınmış vizeyi hllınil pasaport, Fikri ferans Erzunımda verilecektir. Taksimde tramvay rayları Dünkü ihracatr mız • • • • ..... • • • • ~-- f1~ 
raşıyorlardı. Bunlar da haklı idi. 
Çünkü, Zeki bey, teveccühü şahaneyi ef~ndi~in .ve::iyetini büsbütün ı:ıı~ : Pasif korun~a ve mektepler çatladı ihracat piyasasındaki hararetli sa- Gümrük imtihao!ılıe' 

ktilleştirmışta. Zavallı genç, bırıbırı tı.k ve orta tedrısat müesseselerinde Dün s:ıbah Taksim abidesinin ö _ tışlar devam etmektedir. Dün muhte- kazananların tay1f1 kaybetmekten endişeleniyor ve Said 
Molla da, isyancılara tahsis edilen ve 
kendi elinden geçen altıncıkların ke-
8ilivermesini düşünüyor, telaşlam • 
yordu. 

Fakat, Zeynelabidin hocanın delik 
kulaklı müridleri, vaziyeti çoktan ha 

r.. ,, 
Yeni Sabah 
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ardına sorulan sualler ve savrulan to- pasü korunma tedbirlerinin tamam- ·· d k" tr k tl leif memleketlere yeniden 200 bin . . . nun e ı amvay ma asının ça ama- ld 
katlar karşısında ti~nuş ve_ bılh~s: lanma.sı için çalışılmaktadır. Maarif sı yüzünden tramvay müna.kaJatı bir liralık ihracat muamelesi yapılmış • yapı - l 9ıı 1 
sa, tercil.marun pek zıyade dikkatını VekUeti pasif korunma işlerine dair müddet teahhu w tı y tır. Bu muameleler arasında. bilhassa Gümrüklerde mUnhal bul\lr\ıı?ı' 
çeken, Çanakkaledeki tercüman Sadık mekteblere bir tamiın gönd · tir ra ugramış r. apı · en ziya.de fındık satışı yapılmıştır. nıuriyetler için lise mezunları t1ııfl 
beyin miralay Esad beye yazdığı mek ~~ l~n ta.hk~~~t neticesinde rayların es- ) İtalyaya 17.000 kilo ince kepek da açılan imtihanda tstanb111 fel 
tub hakkında, hiç de izahat vereme- POLlST~: kımesı yuzünden çatladığı anlaşıl - 12 bin çift torik, Holandaya tütün, l kişi kazanmıştır. Bunıard~tı~ 
m.işti. Gördüğü tazyik karşısında da mıştır. Mısıra pasdırma, kestane, Amerikaya Refik, Sırn 1stanbula. . fid· (f 
bayıbp kendinden geçmişti. Kaynar SU il ~ Dtin yapılan muvakkat bir tamir - sigala yağı, içfındık, su.sam, sansar MUmtaz, Cevad, Niyazi, "M.il rıi#' ~ 

Fikri efendi, gözlerini açtığı zaman haşlanmış den sonra raylar değiştirilmiştir. derisi, tngiltereye iç fındık, kabuklu mal, Ferruh, Murad, flayrlil1~fl' 
kendini, çok karanlık, penceresiz, ba- H k '" d Kal hah • Mahmudpaşa hamamı halka fındık, Isviçreye koyun barsağı, Fi· mir, Zonguldak, Trabzon.. ed•l 
ık tavanlı nemli duvarlı klif kokulu as oy e aycı çe sokagında açıhyor listine elma ihraç edilmiştir. lslahiye gümrüklerine ıayın s 

b. izbed ' . b. h 'ta ezk . 27 numaralı evde oturan Mayer oğlu Ş h . d k 1 di ·ı16 
ır eve yınc ır as t eresı Belediye Mahmudpaşa hamamını e rımiz e ooperatifler er r. "'t''"' 

uzerinde bulmuştu. Başı ağrıyor, ~a- 6 yaşında Nesinı, üzerine kazaen dö· fakir halkın yıkanmasına tahsis ede- kuruluyor Tırhan vapurunun veıej) ·r .. 
kakları zonkluyor, vticudünün her ya. külen kaynar su ile kollarından be- ceğinden hamamda lüzumlu görülen Şehrimizde yeni iktisadi neticeler Evvelki gün limanımıza g OJP ı 
nı sızlıyor ve ateşler içinde yanıyor - tine kadar haşlanmış, ağır yaralı hal- tamiratı yapmaktadır. Bu tamirat verici teşekküller meydana getiril _ han vapuru boş havuz olrtl~rıifl ııt 
u. Kolunu kaldıramıyacak. vilcudünU de Şişli Çocuk hastahanesine kaldırıl biter bitmez hamam halka açılacak- mektedir. Limited şirketlerden ba§ • Haliçte beklemektedir. c;e111

1 pıı' d 
kımıldatamıyacak kadar halsizdi. An- m.ıştır. t· f · · ncı:ılt ,,e tır. k.a kooperatifler teşkiline de başla - 1 ennıye muayenesı a ve ıı 
cak, yattığı yerde, baygın bakışları Duvar yıkllmış Belediye muavininin nılmıştır. Yeni olarak marangozlar alındıktan sonra yapılaca~ edi!İP 
nı zind~~nın u_ıv~~nda lez:;rebili - Fatihte Hasan Halife mahallesinde kooperatifinden sonra "madeni sa _ nin memlekctinıizde taınjr 1<tıı'· 

aor,ksepseınıız se~ız ~ndyko~ u. u esnab. - Halıcılar caddesinde Rahminin evinde tetkikatı natlar kooperatifi,, teijkil olunmak lemiycceği anlaşılmış oıa.ca 
, a n u.zenn e ı uzunca ır Belediye Reis Muavini Lutfi Aksoy _ _ _ 

arıktan, bir çift gözün kendini göz- kiracı Recebin oturduğu üst katın du dUn Bahçeler ve Temizlik Müdilrleriel üzeredir. Bu kooperatifi kurmaktaki · · • ~ 
edig-ini tabii farkedemı·yordu. varı birdenbire bir gu··rültü ile yıkıl b ı·kt A gay:, şehrin muhtelif yerlerinde ma.- .. .. Sımıth ~~~ıedefl . 

. . .. . - ir ı c yazpaşada yapılacak park denı eşya yapan atölyeler açmak ve Bugunku cumartesı og .;ıı10 

y 
d 
y 
l 

!:d~n nobetç~i, ~zetı:~~~ mev. - mış, nufuı:.ça zayıat olmamıştır. ma:ın!lin~e tetki.kl:r yapmıştır. Be- iyi işler yapmaktır. Kooperatif 1250 saat 16 da Şişli Kızılay şu~JJıJ ~ 
. . ay~!. ~e~~ ~os:e.r~gını, k~ık - . . . . j leuıye Reıs nıuavını Ayazpaşadan Be- kadar, bu işle meşgul esnafın iptidai nelik kongresi yapılacak v ;~ı! 

gu .. , ötl• lkln4i 

~TM 9 43 710 - k 

esık ınledigını gorilp ışıtınce, sevınç- kışlı bır çavu5 ılc, sırıtkan ve sınsı ta ~·iktaşa geçerek Barbaros türbesinin madde ihtiyacını temin ed , kt ' nasebetl f rk t d ka.rdeŞl 1' eıı'.~ 
seğrtnıiş, keyfiyeti zindan başçacp vırlı bir tercüman sedyenin b:ışına •etrafının açılması için yapılan yıkma Bu koont>ratifı'n k ul ece hır. . b e . e. a fealize eti e i§tiJ'S ı;f.1111 

h b · · dikil · 1 d' ·· 1 ı-~ ur ması usu - çın şu emızın a ye o 1, una a er v~~ş:ı. Çok geçmemiş mış er ı. Tercuman soruyordu .. a.meliy~sini te~k.ik ctmış ve işin sü - sunc~n m:ıdeni sanat esnafının da te- kıymetli kornşuJarı.ınıza l> 
ı ızbandut gıbı ın yan ve sert ba- (Devamı var) ratlendırılmesını e-.nretmiRtir. siri Jc1ymetli olacaktır. "JW verilecekti,. 
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Rus - Fin harbi 
kareli berzahmdakl taarruz da 

Flnler tarafından durduruldu 
lieı8ink· 

~elllfnkid ı, 2 (A. A.) - Bugün ları arkadan gelen hücum aı•abalari-
liıtesı ~ . Uç defa hava teb. • le takviye eylemiştir. Bu çelil': duvar 
Ulti g~ ti verllıniştfr. Bunlardan mUhJm piyade kuvvetlerini himaye et 
8aat 18 d~a:;ısınd~n. az sonra, ikincisi mekte idi. 
rtıeıc krtiİ c;UncUsu de ~k kısa sUr-ı Muharebeleri bizzat takib edenler 
btıtı So~ saat 14 de verilmiştir . . Ru.s Jutalarımn hiçhir vııkit bu ka
tUn e'lveJk· lertn kava faaliyeti bir ı dar şiddetli bir hamle yapmadığım 
tnuŞtur. Fi ı~den. ÇOk daha şiddetli ol- müttefikan beyan etmektedirler. 
ltıt !tadar n andıyanın cenubunda yirj Rus zayiatının vüs'ati henüz nıa
~lş, bitba ınevkı bombardıman edil - Umı değildir. 
~~l etJııi"ssa, hiçbir askerl mevkii ih- Fbı Oümhurreisinin Nutku 
"lllıı.r.... ,,en ltllinferfd k b l bo 
So ~ .. Ql§tır. 0 asa a a.r m Helainki, ~ (A.A.) - Parlamento-

"Yet t Un mUhlm miktarda d R · · .. h ~eti al'Yarelert L nun açılışı esnasın a eısıcum ur 
0lan ı:>- ' aponyanın mer- Kaili bilh ·· 1 d · tir· 

tlnıfolet al.OVanieniyi bombardıman O assa şoy e emış . 
~n hadir. llasarat pek ctlz'fdlr. tık ''.So~etlerin vahşiyane taarruzunu 
ki§l ısbrı berlere göre sivil ahaliden iki delıce bır hareket addediyoruz. Şeref
~lite.d 11' Ve Yedi kişi yarahuımıştır. 1 ll bir sulh için mUzaker~ye girmeğe 
'llert did noktalarda Sovyet tayya hazım. Fakat Sovyet zımamdarlan 
~ ltıi~:k~klarda kaç;şan ıivil ahali· Fin milletini boyundurukları altına a-

lyoz eteşine tutmuşlardır. lacaklarını zannediyorlarsa aldanı • 
Stokh nnslann Hücumu yorlar. Fin milleti haklarını müdafaa 

\·akit a~ın, 2 (A.A.) _ Gece geç ederken ve bolgevizmin garbe doğru 
~IQ an haberler dün Sovyetler yayılmasına mlni olurken gösterdiği 
bôtg dan l<:areli be~ahında Summa 1 manevi kuvvet ve fedak&rlık zihniye
~ ~ ~apılan taarruzun görUl • til~ ~Unyaya bUyUklilğUnü isbat et -
llaekte ve §!ddette olduğunu teyid et- mıştir.,, 
tf ~etıi taC::neraı Stern'in tatbik etti- Sovyet Esirleri Neler Söylüyor! 
Utu\'a eyı ıye hakkında buı i&a.hatı Helsinki, 2 (A.A.) - F.sir alınan 

ltUa ba:~ektedir. Sovyet tayyarecilerinin isticvabl es -
~ları.ıı nınıandanlığı muharebeye nasında. bunların, iki sene askeri 
~llarileg~risinden yapılan hücum mektebde bulunduklarını iddia etıne
le &tizn k alilaınış, müteakiben bu !erine rağmen pek az kUltüre sahib 
lll .. takviYe e a~~a, hUcum arabalarl- oldukları görülmüştür. Bu esirler, 
~tUr. ttıgı piyadeyi ileri sUr - Sovyet tayyaresinin, Estonya tay • 

111~Uııı kunı yare meydanlarından uçtuklarını tas 
~ lllı \'e nı·anda heyeti, dün asker, dlk etmişler ve Tallin civarında 80 
"hıı ~nlyciz yükIU muazzam,tayyareUk bir hava üssll bulunduğu
~erber etmiş ve bun nu söylemişlerdir. 

Cumhuriyet gazetesinde kanlı 
bir cerh vak'ası oldu 

l . 
f l ttden çıkarılan bir adam gaz e· te . 11

'1l makinisti Alman Villiyi 
ağır bir aurette yaraladı -· 

- - --- - --- --- - . . - ----..- --· -

YENi 8A11Aa S&jia: • 

[~ :~·~:~~~~H:: J Konseyde neler 
lstanbulda musakkafat •• •• •• J k ? 

Zarada zelzele 
20 evi 

vergisi halka neden goruşu ece . 
ağır geliyor? Daha yıktı 

Zara, ~ (A. A.) - Kasabamızda 

I• stanhulda musakkafat vergisi
ni istifa vazifesi Maliyeden 

Belooiy~ye devredlldlkteo 90lll'a 

''e.rgi işlerini matlftb lotisam dahi
linde ytlriltmek maatteeMUt bir 
türlt1 mümkiin olamadı. 

Devir mnaaıele&ln.ia başlangıem-
da; 

- Yavaş J&vaf bütün ptlrlbler 
dttzeltW.r. Hereey iabU mlh~riH 
gire, funldUe ho& görfilea tevaldd
lri milnıkün.~üz aksaklıklar, aradu 
senelflrin ge~ bolunmuma rat
men, ilk günlerdt>!klııden f arksm o
larak t.emadl edip gltmekt.edlr. 

Mülk sahibi henı§erilerimhıtn 
kısmı azamı mu.'tftkkafat vergisi
nin mlktanndan ziyade clbayet tar-
7.mdan ıtikayetçldlrler. l3hı aMI ga.
rib tarafı balı Belediye Tahsil Şu
belerinin i'.Ok monta.zam ~ &IH-nkll 
çalışablldllderl, mUkelleft hiç go
cundunnad:ı.n ~ göreblldlklerl hal
de haztlarmın Ahmedtn borcu.n11 
Mehmedden ha ezen htf fa edecek 
dett00dc yanhşhklar yaptıldand.ır. 

Valna Belediye Tahsll Şubeleri
nin işlerini tamamen tanzim edem~ 
m(\lerinde son yapılan tahrir ve 
nomaratajln btlyttk dahil ve tMirt 
''a.rdır. Za.ten evveldenbert bir eski 
blr de yeni numara ta.'jıyan batı 
bina ve dükk&nlar son namarataj 
U7.erine okadar karL~mış, o derece 
içinden çıkılmaz bir hale gehn~tir 
ki bu arab saçı vaziyetinde. ta
hakkuk \'e tahsil Mır\i81eri cidden 
mtişteld ve bi7.an1ırlar. 

Son yapdan tahriri emlak~ he 
lmzı komlıı;yonlar blnamn hini tah
rirde &agilf olan kiracıyı mülk sa
hihi gösterecek derecede fahiş ha
talar yapmışlardır. Buna ezelden

berl resmi kayıdlara musallat olaa 
ve yeni ha.rflerlo kabulünden son
ra <la okunaklı yazılmacbklan ~in 

(A) nın, (0) DUD, (E) nla biribiri
ne karıştırılması ~·üzündcn de\'am 
eden biim yanlışlıkları da lli.\'e edi
lecek olursa btw Belediye Tahsil 
şubelerinin hatalannı kısmen ma
zur görmek lcab eder. 

LAkln bu mazeret netice itibarile 

[B~ tarafı ı ;~ aay/odo] 2 - Bu memleketlerin kendi ara- dün sabah 1.40 ve 8.15 de_ '5 §e~ sa-
na verfleoek bir z1 alette Yu- ıa.rmdaki tioarl münasebetleri, bun _ niye devam eden oldukça şıddetlı yer 

b.&r ya . Y • . sarsıntısı olmuljtur. İlk zelzeleden za-
goslav Baricl)'e NUll"l Mar~ ile lan ecnebı memleketlerden yapılan ıt 

11
,. bl al d b' k ·ı 

bl rar görm~ n ar an ır açı ı e 
Rwnuya Hariciye Num Galeako. halAttan mtlmkUn oldultt kadar kur. Kaplan köyünde 20 ev yıkılmıştu. 
rer nutuk vererek vaziyetin vdınlaa taracak gekilde inkişaf ettirmeleri. ·•·---

Dl861B& hbmei edecekJerdlr. Dtfer cihetten Balkan memleketle - Profesör Massignon 'un 
mhl~~ ~..::: ri yaptıklan zirai ihracat için mu,te- konferansı 
Jdyeala tuttuğu atıfmk&r yol, Balkaa reken harekete geçmek auretile ~aba Ankara, 2 (A.A.) - Profesör Mas· 
efklnnmumJytwri tanlındaa takdir mt18aid şerait elde edebileceklerdir. siğnon bugün saat 16 da Halkevinde 
dJlmekiedir. Yugoslavyaya llzım olan Rumen bUytik ve mUmtaz bir kalabalık hu -
TEREŞŞVH EDEN MALCMAT VB petrolü meselesi de vUphesiz konfe · zurunda ''Selçuki Türklerinin Bağda-

ALINAN KARABLAB ranata mevzuu bahaolacaktır. da duhulil,, mev:ımlu lmnferaıuıını ver 
S.,daa, 80ldaa S1U11 ve dofnılnp Siyuf sahada iyi haber alan mah- miştir. 

tnertnde ittifak edilen haberlere .aa- fellerde söylendiğine göre, Balkan an- Profesör çok alkı§]anm13tır. 
zara Balkan antantı otomatik ola • tantı devletlerinin komşuları ve mu - Konferansı mUteakib Fransıı: bii • 
rak pa1ıtm 1947 se.aeshıe kada.r dtwa- harib memleketlerle münasebetleri yük elçiliğinde bilyUk ilim şerefine 
mrna karar venn.lştlr.• ve antant devletlerinin siyasi vaziyet bir çay ziyafeti tertib edilmiştir. 

Bulgaristanıa Vuiyeti te vukubulan değişiklikler müzakere- Fuarda bir maden 
Yine tahmin edildiğine göre bu - lere mevzu teşkil edecektir. mUzesi açılacak 

gtinktl konsey içtimalarında Bulga • Ayni mahfellerde ilave edildiğine İzmir, 2 (A.A.) - Etlbankın 19t0 
ristanın vaziyeü de gözden geçiril • göre konferansın kat'I kararlar itti - , fuarına geniş mikyasta iştirak etme
miş. ve Bulgariatanın sulh ,slavasını has etmesi ihtimali azdır. Daha ziya- si kararla.ştınlnuştır. Bu paviyonun 
teytd eder bir unsur olarak ortaya de müzakereler yapılacak ve bazı me Wkede mevcud bUtün madenlerin kol 
çıkmuı umumf memnuniyeti mucib seleler ortaya atılacaktır. leksiyonlannı cemeden bir mUzeyi ih-
olmuştur. Bu meseleler bilahare ihtisas ko _ tiva etmesi de takarrür etmiştir. ~tl

Sulhun muhafazası ~~nda ~l misvonlarına tevdi ve bu komisyon- ze her zaman talebenin ve halkın ıs-
garistan tarafından göstenlen elbır- 1 • ebi devletlere karşı hitarafiık tifadelerine açık tutulacaktır. 
liği arzusu Balkan meselesinin halli- va: i~~rliğinin idamesi esasına mUs - • 

nı kolayı~tırma~ta ve k~nferan~n teniden memnuniyete aayan bir !!6- Garp cephesınde 
muvaffakiyete u aşması usueun a k"ld b eeeleleri halledeceklerdir. 
çok cesaret verici bir imil teşkil et- 1 e u m • ( Bat tarafı ı ocid~ ' 
mektedir. Gaft>nkonun Nutku Halbuki, İngiltere tezgaha koydu-
Şükrü Saracoğlu Köseivanofla yap Belgrad, 2 .<-!--.A .. ) - Bu ak~m, l ğu gemilerle, bugün beş ay evvelkine 

tığı mUIA.kattan sonra Bulgaristanın Rumanya elçtlık bınas.nda verılen azaran daha kuvvetli bir va~iyet • 
paktı imzahyan devletler derecesinde ziyafette Gafcncu büyük bir nu - ~edir. 
sulh lehine çalışmak arzusunda bu - tuk söyliyeı:ek, Balkan n?tantının General Ve gand Mısıra 
lunduğunu söylemiştir. Avrupa vazıyeti hakkındalo noktal ldr 

Ba'-" Köseivanof Saracog~lu istas - nazarını, konferans neticesinde n~- g ısly)or I'"'~ 
1 

fta 
J • t bl"ğd h lA- edi Londra 2 (Husu - '-"=çen ua yondan aynlırken samimt bir dostluk rolunacak resmt c •1 e u &ı.:ja - ed 

1 
w , 

tezahürü olarak "Konferanstan mu . leceği şekilde izah eyliyooeı.tir. Anka:ayı ~:ard ek~ haienlagenefrad Ke~-
gand onilmuz e ı zar m e. a.-

vaffakiyet temenni ederim,, diye ba- Diinkü İlk trtim_:ı . bireye gidecektir. 
ğırmıştır. Belgrad, 2 (A. A.) - 1: una.nıst.an, Hitler tt.aıvan Sefirile Göriişti.i 

Metaksas antant hakkında şu söz- Rumanya ve Türkiye Hariciye nazır- Londra 2 (Hua5usi) _ HiUer bu -
le~~ söylemiştir: v • • • !arı sarayda defteri. mahsusu . imza giln ltaly~nın Berlin elçisini kabul 

Balkan paktı en agır bır ımtıhan ettikten ı:1onra haricıye nezaretıne gi- ederek kendisile uzun müddet görüş -
geçi.~~~t~i~. Bu imtihandan zan - derek Markoviçin bUrosunda ilk de - mUştUrr. 
nedıldıgı gıbı zayıf değil daha kuv - fa olarak toplanmışlardır. Yarım saat Bitaraf o~wletlerle Yapılan Ticaret 
veUi çıkmıştır,, demiştir. süren bu toplantıdan sonra nazırlar, Anlaşması 

Günün En Mühim Hldfsesl Beyaz saraya giderek nııib Pı·ena Londra, 2 (A.A.) - Bitaraf mem-
Alman kaynaklarından yayılan 1Paul tarafıııda.n ayrı ayn kabul edil- leketlerle ticaret anlaşmaları için ya

propagandalara ve Alm~nlann. uy .• mişlerdir. 1 pılma.kta olan müzakereler, samimt 
durdukları yal_a~lara ragmen h~ç hır ı Prens Paul ile Prenses Olga, Tür- lhava içinde ve kaı'fllıklı hüsnüniyet 
Balkan de'~!etuıın pak.ttan çekıln:ıe~ kiye, Rumanya ve Yunanistan bari- le devam eylemektedir. 

mtikellefi tatRıin edemez. Zira o, arzusunu gostermemesı, an tan tın ıkı- . 
1 

f' b. . .• 
1 

ı Holanda ve Danimarka heyetleri 
h bi · ı - . i cıre naıır arı şere ıne ır og e yem• • 
er le'ne muayyen r nr~y mu- ye aynlacagı hakkındakı şay ala.rı ~· . 

1 
d" y kt b k"I bili. Londradadır Bunlarla. yapıl-

. · k d gı vermıtı er ır. eme e aşve ı . 
ayyen taksitlerde ödemek mecburi- tekzıb etmiş bulunma ta ır. Ç k . .

1 1 
. . M k makta olan görn. ..... elerin yakınd11. şa-

.. . et ·ovıç ı e, larıcıye nazırı ar o - "'lfM' 
yet.indedir. Borcunu ne kadar ko- Dunklı Davetler . . . .. yanı memnuniyet neticelere varacağl 
layhkla ve kolaylıklarla karşılaşa- Balkan Hariciye Naııriarı dün saat vıç, Rumanya, 1:1~kıye buyUk elçi - kuvvetle tahmin olunmaktadır. 
rak öderse o nisbe~ memnun o
lur. Ödemiş olduğu bir taksiti ken
disinden tekrar istif aya kalkışnıak, 

sahibi olmadığı bir mülk içia takih
lere. ihtarlara maraz kalmak, hisar 

edDmek .istemez ki bunda da yer
dea göğe kadar hakkı \'ardır. 

Binaenaleyh, İstanbul Belediyesi 
müsakkafat ''ergisi mökellefleria
den bu sene iki taksiti birden isti
yerek onlan bir fpdakarlığa da\'et 
ederken bazı tahsil şubelerindeki 
abakllklan gidermek çaresine te
vessül etmelidir. 

İld taksitin ayni zamanda iMtifası 
m~ gellnoe İstaabulda bU
yük emJik sahJblert kadar )·a bir 

l3 de Prens Paul tarafından davet leri ve Yunan elçıeı hazır bulunmu§ - y k d . 
1 

l .
11 

y 
1 d a ın a ımza anan ngı z - W\&tı 

edilerek şereflerine bir öğle ziyafeti ar ır. . anlaşması, gerek Yunan \'e gerek ln-
verilmi§tir. Yemekte general Metak- Balka.n antantı.~evletlerı nazırlıırt- giliz matbuatı ta.rafından hararetli 
sas, Sarar.oğlu Şükrü ve refikaları, nın konferansı, ögleden ~nra ve bıt bir surette karıılannııştır. İn&ili• -
Sevenkoviç, Hırvat lideri Maçe-k, Ga- akşam da devam eecc,.ktır. lsveç anlaşması da ayni surette i1d 
fencu, meclis reisi Koroşeç, hariciye )JetakSMıa Be~·anah taraf matbuatının hararetli neşl'iya . 
nazın Markoviç, genaral Ncdiç bu - ' Belgra•J 2 <HususiJ - Ga~teci - tma lfebeb olmuştur. 
lunmuşlardır. Ayni ziyafette B1lkan lcre verdiği bir beyanatta Yunan ba•J n--...... ---. ............. _., .. 
antantının sefirleri ve refikaları da vekili Metakaas şu sözleri söylemit - ı N f "" b · ı • 
hazır bulunmuştur. 'tir: ' e yap ıgını 1 mıyen 

Pres BüronllJI Da\'eti 1 Şimdiy• kadar Bıtlkan antantı bu- b" t k"f d"Jd. 
Dün :-sat 13.30 da Pres ~ür~ reisi günkU kadar hiçbir zaman kuwetıı ır genç ev 1 e f 1 

gazetecılere Çokey klUpde bır zıyafet olmamış v~ bu N\k kuvvetli bir itti-
ı'v ı I.::ı.y luıu/ı J f •ıci 8C''J.ilıl4t• 

verdi. Bu ziyafette Pres BUro reisı , had ve tesanUd manzarası ~östermiş- reketlere girişmek istediği haber ah
nutuk irad ederek, gelı!n heyetlere tir. 
teşekkür etmiştir. Ru nutk:ı, sırasile = r.ıp takibine başlanmıştı. 
Yunan, Rumen ve murahhasımız Nec- A k . E ı ~aksadı_nı teı'Viç ett.i~mek için ınu_h 
meddin Sadak cevab verhıi~lerdir. n ara talebelerı telif ecnobı P:11ıela~a nıilrac:aa~. etnu4 

K • .ı 1"1alı"'. m .. ı .. - uı d v "d" ve ha.reketıenndekı kuvveti goet.ec . lld mü~vazl dtikkiD.ının, ve.yahnd onse-"'" ..- ,, ... .... u aga gı ıyorJar 
. h. . . n mck için bir milddettenberi de razc· da baba yadigan bir harab evin Konsey. Rumanya arıcı ye nazın 1 A k 'J A ) .. . 

-# • t' alt d · dU 'k" n ara, - ( .A. - Yilksek mek- telcrdc mevzuu bahsedilen beyanml ..ı..111.r.1 .J&-H ı-·111•- in -n- GaJ.encunun nyase ı ın a n ı ı . . . . . . .. . .. 
ge .... ~ ın1111' ...... .., «er ea ~ 1 tı t tıc· . to 1 tı teblerın sömestre tatıli başlamasın. nıeleri tertıb ıle oteye benye gondcı . Je anı top an yapmııt ır. ıncı p an . _ . 

r ,. ır. saat 18 de olmuştur. 1 dan bilU.tifadc Yüksek Ziraat Ensti- miş, nihayet ikincıka.nun ayının 24 Un 
4 ~; llaalardaa iki tak&lti blrden IAte- Konfenuısın lktısadi Gayesi til.sU kayakçılarından bir kafile bu ak- c~ ~U bunlardan bır kamıw da ke:ı 
A._lttiht ,..balı Eıaat on bire d~· Cüm-,bmdan bu menfi cevabı alınca maki· mek, bttt~lerlnl, ~er.im şlrazelerlnl İyi haber alan mahfellerde sövlen- şamki trenle Uludağa hat·eket et.mi!I- disme arkadq olarak. kandıra~ildi&~ 
"'lh- -.aatı.._ .,. .. u altöst etmek olur. Sayın Belediye . . .. . -

1 
rd' M 

1 
k lstanbul Erkek Iisesınden Sınoplu ""'41lde -wtının makine dairesi ne dalreelnden nıJmıış ve Villi Bıtl- a...1-1....1 ... ____ 1 t•- dlkk t diğine gore konferansın ıktısadt me- e ır. • em e ette toplu. ve mıınta - Faik ,_ . d kl tal be .

1 
(~ . . ·•ııı.. ~ıı... r ' l'eEtU.l.llMD eı1m1UI1 vt. n:: a na- . . . bi . . . ıı:ımın e e ı e ıruver!ıte 

"',, \11lııh-.... teessut bir vak'a ol mel'in yolunu beklemeğe başlamış • k 1 • seleler hakkında ıkı yol takıb etmesı , zam r şekılde kayak ıdmaıılarıııa bt F t kUlt . Ud . 
1 

rtı h 
lh... 1.feb ·ı · zarını Ç(> er z. ht ld" . . en a eeı m avım e le lızat )Qıı~ ~baa lt\ed Ali isminde biri, tır. A. CRMALEDDIN BARAOOOLU mu eme ır: dayetten~n çok cho~rnıyot ~eren bu tevzi etmek isterken suç U8tü yaka . 

Ça!( C\Uufiıe ın~nda.n makine komis- Alman makine komisyoncusu av- - . 1 - Balkan antantı ~cmleketl~rl-ı sporda daın:a ba§ta gıden Yüksek Zj la.narak tahkikat evrakı ve elde edl-Cı., atır SU şguı Villi BIUmel'i bı-ıluya çıkar çıkmaz, tekrar Vanlı Meh M .f v k·ı· . . nın. muhar!b devletlerle ıktıeadt mü - raat enstitll__sü okurlarım bir çok ar- len suç delillerile birlikte nuı.hkem&o ~l>e tün rette Yaralaml§tır. med Ali ile karpla~crtır. Mehmed aarı e 1 ımızın naı:;c>'1etlerı, kadaşları ugurlamışlardır. ye tevdi olunmu§tur. bıı_ ~ın toıı!~ .~e .. işçilerdeu bir çok- ~~i· .. bu Aefer bir kat dah_.a hiddetli k tı• IAk 
lir: <ltılı ~hn~ O~Unde cereyan eden gorunmekte olmasına ragmen &e8 ıyme 1 a Q ası 

\! §oyle cereyan etmiş- çıkarmamış ve Villl, tam içeri girmek 
ııo ilniı ).ı Uzere merdiven başına geldiği bir sı- m.!ş!:a1·1fı ı ,(': .,~f··rru:ı:cfa. 
'v~~ bir ehnıed, dün sabah t rada ansızın arkasından hücum ede- şikayet siltTmumuzd.a bir muallimin ~e araı k saa ona 1 • 7 . ba vl ~~~1-llttt' ~ ~ ~ ınatbaaya uğramış. rek elindeki bıçağı küreğine sapla- yetım enııe g an~ maaş mtta -
~i~lrıe tir kı gibi doğruca makin~ mıştır. nıeleshıiıı uzadığuıdan aldığımız mek 
~~·~ ltorıu;rek, o sırada bir arka- Neye uğradığının farkına varaını- tub üzerine şikayette buluıımU§tuk.1 
~;>t~lllakta olan Villi BIU- yan Villi, yediği bıçak darbesi altın- Kıymetli ve de[/erli lrfaarif l'eldli -
~- 11ilıderı işY~laş~ış ve berınutad da can havlile başını çevil'ince, Meh- mizdcn iki gün sonra al<lığımız mek- F inlandiyada ilk 
S \, Itendi 

1.8teınıştir. Villi, bu med Ali, bu sefer de bıçağı zavallı a- tubu, yul;,anya d.crcecliyor ve clemok- · •• •• •• 
:'~htned s~e r~ cevabını ve - damın göğetine sokmuştur. rat idarcnitı demokrat t·uhltt vel.:iliııe kadın g ODU 11 U 

f:g~lcli~\l.Sefer ~~ ~ltgid.e k~~eti a- Bu i~ ~arbede.n büsbilt~n sersem- yetimler namıııa bi:: de teşekkifr edi- Fin ordusuna göniilli~ ol.ıtrak giren iJ.k kadı~: 
~i .. ,batı ~nı bağıro. a.zrnınat ıstem&- leşen Vıllı nıerdıven aya::ında yere yonc::. llillc\İ La~crgrı·n l:>nıın~lc gcuç lnr İsvc~u 
ıi~ttl aıtııotır. "l Çağıra tekrar etme yuvarlanmış ve gürültüye yeti.şen kwlır. Ga:vt•t esıııcr cilzel \'e 'asatt:m vulmrı bo~ lu -qı\.. bu 4 ınan m ki · t k b 1 t S ıh" · t· v • d v ' "' • • fe.

61
ltl., b ~ dev ~ .nı~ ı en mat aa mensubları tarafından içeriki pı mış ır. 1 1 1 vazıye 1 agır ıse e, o!:m bu kız, hf'r tiirlü sporu ~·«ımlıileCl•k tcşcl~I~iil<le-
lıt1c'lt~ baıcunda.:1lı bır 11'Çı olma- odaya ~aldın~~ıştır. Bu sırada, elleri hayatmdan ümid. kesilmiş değildir. clir. 

Sıı. hutuııınadı::ın~~ a_rama- ve yUzu kan ıçınde kal~?'. _carih _Me_h. Vanlı Mehnıe~ Ah ~arakolda. yapıl~ !•,·•rJi göıı O ı.i ~"· . gönüllü olarak kay<ledôlili~i 
-.4t. \r ){onu-._ aoyhyerek med Ah de, karakola goturulmuştur. ılk sorguda, ışlcdıgı cınayetı oldtı<>'U sıramı suniurı .. (;, "ı-nıi,tır- : \tı} -w•ıuısında d t \T"Il' Bı·· l' d' 0 • • 1 1.fetıtned Al evam e - ı ı . ume .e Un c~:rahp~şa has- gibi itir.ıf etmiştir. "linlb bitaraf o~ma<lık.;a, viit'ud hitaraf l:ala -

i. muhata- , tahant..-sınde, bır cerrahı anıelıye ya • Tahkikata devam edilmektedir. maz.,. 

Yeni Alman deniz salnamesi 

R esnu Alman Deniz Harl>I Bahriyesi sclnanı&
ı-;lnin sonuncu tab'ı ncşrtdllmişttr. 

Bu N'sıni Alman sa!ruım.;-si, "R 0 pube,., "llood,. 
7.ırhlılaruun \"e "E1.L>ılmr;; .. , "Belf ast,. , ''3ouUuınıp-. 
ton,, kruvazörlerinin ,.e hnt!! "Graf Von Spec .. yi 

kendi kendisini lıa.tumağa sevketflren harb scCi.uelo· 
rl:ıdcn ''Ajax., l..Ttn·az(irüniiıı de batınlmaş olduğwau 
~'azmıılct.udır. 

nu ds Alınau propag:ındasuua bir &&rib veo • 
hf'sf. 
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Sayfa ı 4 YENi B:&:B:&:B 

-ALMANYADA GORDÜKLERiM : ' ~~~ 1 .... .. ................................ . Ankara Cinayeti 
Doktor Mehmed Ali ile Naciyenll 

macerası nasıl başladı ? 
Almanlar bir türlü itiraf etmemekle 
beraber zaferden emin olamıyorlar 
M Unich şehrine giderkf'n UçüncU 

mevki bir kompartımanda ha 
raretli nazi olduklannı gördüğüm bir 
kaç yolcu ile beraberdim. Benim ya
bancı olduğumun farkına vanp var
madıklarını kestiremedi. Alman Usa
nını oldukça iyi tellifuz ederim. Za· 
ten mümkün mertebe lakırdıya az ka 
rışt1m. 

Kompartımanda Almanların "Ga.rb 
duvarı,, tesmiye ettikleri Siegfried 
hattından geldikleri belli olan dört Al 
man askeri ile Uç sivil vardı. 

Askerler, çantalarından sucuklu 
sandovfç çıkararak yemeğe başladık
ları zaman da muhavere umumileşti 
ve derhal vaziyetten istifade ederek 
büyük mikyasta ihtikarda bulunan 
bazı tacirlerin kafalarının kesilmesi 
hakkında kompartımandakiler müte
nddid hikayeler söylediler. 

lngiltera üzerine 8000 

radelerin çabuk inhidamını tahmin yor. 
tktısadi ablukanın ne derecede mü- eylemek hatadır. Abluka dalıa şim • 

essir olduğu soruluyor. Bahsetmiş ol- diden halkı ve idarecileri sıkmakta, 
duğum vesika ve ia§e usullerinden fakat hiç bir kimsenin henüz mu • 
Almanların mütees.~ir olduklannı gös kavcmetini saramamaktadır. 

BUGÜN 
t PEK 
sincmasıntla 

Hadise fehrimizde b'iiyük bir ala~' 
ve heyecan uyandırdı 

Uydurma Hayali \'akalar Değil. .. 
Hakiki surette Afrikanm en esrarlı, müthiş 
ycı lcrinde korkunç - \'ahsi kabileleri arasında 

filme alınan 

-----. 
TUCCAR HORN 

(TÜRKÇE S ö Z L Ü) 

Diinyamn en m<.'§hur 8 avcısının ıatiıakıle tertıb L'<lılen av seferleri 

A~I .AN - :KAPLAN • I•'lT,, • GERGEDAN - TİMSAH - YILAN - SU 

AY....,IRLARI vesaire Vahei kabilelerin eline dUşcn Avı upalı bir 
kızın ~5K ve MACERASI 

Kızılırmak va • 
puru faciası kur 
hanlarından Re· 
fik Parker ve 
büti.ln kazazede-
ler ruhuna sıılı 

günü Refik Par 
kcrin karde.'ii 
tarafından mev-
ICldii nevebi oku
tulmuştur. 

İTiZAR 

termeden, riayet ettiklerini fakat bun Şüphesiz, buna karşı hareket cden-
dan ıztırab duyduklaıını gördüm. ler vardır, fakat böyle kimseler nc-

llfı.ve olaı ak: İngiliz donanması faaliyette: ('l'Urkçc sözlii) 

Yazımtzın çoklı4-ğuml"" 
tı l.'i I\ıış,, tuf1il .... muzı clC 
dilı:. Okııyooukl.ruıuztlatl 
dileriz. Bugün Almanyada akdedilen bil • rede yoktur ki? .fı.,ilmin uzunluğundan bugün seanslar 12 - 2 - 4.][i - 6.30 ve 9 da 
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G. Saray bu hafta Beşiktaş 
takımı ile karşllaşıyor 

~~~~~---~--~----~------~~~ 

Maçın hangi sahada 
bir ihtilaf 

Bifarafların 
Hiddeti 

~ Sayfa: 5 
• 

DrkQe,. ceTirea : BVSEYİN CAIIİD Y ALÇIM 
----~~~-------~~~~~~~~--~ • 

iman inaanı, hayv<ıni, bir haya
tın üzerine cıkarır 

-117-
Völkisch. tabiri pek az va.zıH 

surette tarü edilmiş gibi görünü
yor. Muhtelif suretlerle tefsir olu· 
nabilir ve tatbikatta hemen hemen 
"dini,. kelimesi kadar mUtenddid 
yerlerde istimal edilebilir. İster 
nazari bir tarif mevzuu bahsol
sun, ister alelade istimal için bir 
tarif mevzuu bahsolsun, bu sıfa· 
ta sarih bir mi.na rabtetmeğe im
kan yoktur. Dini tabiri kendisine 
has icraattan milrekkeb ve giizel
ce muayyen bir şekil ile münase
beti haiz olması itibarile zihinde 
tasavvur edilebilir. Bir adamın ta
biatı derin surette "dini,, diye tav
sif olunursa, bu gayet güzel bir 
takdirdir, çok kere de esası var· 
dır. Hiç şüphe yok ki bazıları bu 
kadar cihanşümfil bir takdirden 
memnun olacaklardır. Hatta bazı 
kimseler için az çok sarih bir ruhi 
haletin hayalini canlandırabilir. 

Fakat büyük kütle yalnız filozof
lardan ve evliyalardan terekküb 
etmez. Tamamen umumi böyle bir 
dini fikir çok kere herkese tefek
kür ve hareket hürriyetini ıade 
etmekten başka bir şey yapmaz. 
Sarih bir mezheb halis metafiziğin 
gayrimuayyen dünyası içinde şe
kil aldığı zaman, derin dini hissi· 
yatta vukua geldiği üzcı e, hiçbır 

veçhile bir hareket ve icraat saiki 
vücude getiremez. Şüphcsız kı bıı 
akide haddizatında bir gaye de
ğildir, bir vasıtadır. Fakat hedefe 
erişmek için behemehal elzem bir 
vasıtadır. Maamafih, bu gaye ta
mamen ideal değildir. Bilakis, e
sas itibarile, gayet amelidir. Fil
hakika, şuı asını takdir etmek la
zımdır ki en yilksck ıdealler dai
ma derin hayati ic:.ı.blnra tekabill 
ederler. En mlikemmel güzelliğin 
kanunlarının mantıkan, en son tah
lilde, faydadan inbias ctmelcrı gıbi. 

lman insanı hayvani ve sakin 
bır hayatın üstüne çıkarmağa yar· 
dım ettiği gibi varlığını takviye 
ve temın etmeğe de hiznwt eyler. 
Şimdiki beşeriyetten, tt•rbıye ile tc
yid edilmiş bulunan, ameli ba
kımdan ahlak vt• hıismihal pı en
ı,ıipleri olan diui preıısıplcr kaldı
nlsın. dini terbiye ılga cdılıp de 
yerine buna muadil olacak bir şey 
konmasın; o :1.aman bunun netice
lerı kendı varlığının tt•mellerınııı 

derin bır sarsıntısı 5ckli altında 

görülecl'ktir. Binaenaleyh, biı· düs
tur olarak denilebıliı ki insan en
yüksck idealt> hızmet etmek ıçırı 

yaşadıktan başka bu mükemmel i
deal de insan ıçm \ arlığınııı bır 

şartını \'iicude gı>t ırır. lşte dııire 
bu suretle lamam olur. 
Tabıidır ki "Dini,, kclimesinın 

tamumen umumi tarıfinde Ci>ash 
mefhumlar yahut kanaatler mün
demıçtır. ~ıcsela, ruhun ölmezliği, 
ebedf hayat, yiiksek bir \'at lığın 

ıncVl ucliyeti, ılh. gihı kanaatler. 
F'aknt bütiin l.ıu ciüşiınceler, fcı de 
ne kadar kanaat. verirleı'Se versin· 
ler, onun tenkidi bir surette ted -
kikine maruz bulunurlar; kflh red
dedilirler küh kabul olunurlar. Ni
hayet bir giin gelir ki iman hissiyat 
ve akıl üzcıiııde kamın kuvvetini 
iktis:ı.b eder. 1m2nn gedik al'an, 
esaslı dini telakkilerin tanınması
na yol hazırlıyan Alettir. 

Sarılı bir fıki<le olm:ı.dan, din· 
darlık hissi, iyı tarif edilmemiş o-
lun bin türlli şcklile, insan hayatı 
için s:ıdcce kıymetsiz olmakla 
kalmaz, umumi periRa.nlığı da art. 
tırır. 

\'olld!u-h vasfı hakkında da "di· 
ni,, vasfı hnkkında söylenen şey
ler söylenebilir. O da muhtelif e
saslı mefhumları muhtevidır. Fu
l.at bunlar çok bUyiik ehemmiyeti 
haiz olmakla beraber, o kadar t:ı.

ayyiin edilmemiş şekiller altında 
bulunmaktadırlar ki alelfı.do bir 

l.abul edilmiş fikir seviye i üstü
ne yiikselebilmcleri için bir siyasi 
partiıun kadro. u içinde eqaslı 

prensip olarnk gozbnUıw c lınmaları 
lazın dır. ('ı:ııldi n.t:ı~n hir iıif'a!in 

ve nıantdô neticelerinin fiile ~ık -
mas.ı, Jıürriyetin ele g~irllmesi, bo 
haJe doğru cihanşiimfll hlr tema
yülden lnblas etmediği gibi, sade
ce bir hlst.cn yn.hud lnsanlftnn be.
tıni iradeleri yüziinden \'ltkua gel
mez. Hayır, istiklale doğru ideal 
hamle mücadele teı:kilAtma ve bir 
askeri kudret" nail olduğu zaman
dır ki bir kıwnıln ateşin arzusu 
muhteşem bir realiteye inkılab e
debilir. 

Bir felsefi fikir istediği kadar 
bin kere doğru olc:;un ve beşeriye
tin biiyiilc lıir hizbini emel bilsin, 
prensipleri miitcşebbls hlr hareke
tin bayrağ-ı haline g<'lntcdi~ miid
detç-<', bu fikir bir kavmin hayata 
için ameli kı~'JTietten mahrum ka
la<'aktır. Hareket de, tesir ve icra
atı filiirlerinin 1.aferine nıilntehi 

olmadıkç.a ve parti akiıleleri b1r 
ka,·im için bir mektehln f(>mellnin 
kanunlan haline girrnedikc:e sade
ce hir partiden ib:ıret lmla.c."lkt11·. 

Fakat umumi mahiyeti haiz bir 
ıni.icerrcd telakki mllstakbcl bir 
tekamül temeli teşkil etmek la -
zımgelirse. birinci şart onun şü
mulilnü tamamilc teıwir etır.ek· 
tir. Ancak böyle bir temel i.izerine
dir ki mücadele iciıı lazım olan 
kuvveti kanaatlerinin \'~1hdcti jçln· 
den alan bir hareket yaratılabilir. 
Bir siyasi progı·am umumi mef • 
humlnrdan h,ıreket tdilerek jn~ 
edilmelidir. Muayyen bir siyasi 
mezheb bir frbı:>fi sistem temeli 
üzerine kur ı iYi:> lıdır. Bu siyasi 
mezhcb erışilmez bir gaye}c göz 
dikmiş. miiııhasıı an fikirlc1 e mer
but olmamahdıı. Mevcud '°" o fi
kirlerin galebesi için kullanılabi -
lecek mücadele vnsıtalarmı da 
hesaba kntmahd•r. Nazari surette 
doğru \"e pro~rrunı tanzim eden a
dam tarafındar. ıl!>ri siirülmesı icab 
eden manevi hir telakkiye l'!iyast 
adamın ameli tilgisi de inzımam 
t>tnıf'k lı1zımdu-. 

lştc bu suretle, ebedi bir idc..'l1, 
beşeriyete yol göstcl'icı bir yıldız 
hiznıetıııi göımck için yola ıkıhr 
çıkılmaz ın anlardaki tasa\'vurlar 
d()layı .. ilc hemen kazazede hale 

gelmemek uzcı·e, maatteessüf bu 
be criyctin zaflanııı dn kabul et
melidir Vah~c n ıl olan kım eye 
halkııı ruhunu bilen, ebedi h:Ut:kat 
ve ideal saha ından aleJade ffıni

lcr tarafından anlaşılabilen \il! o
na bir yol \'erecek olan kım eyi 
de iltlvc etmelidir. · 

ldcal bakımdan doğı·u biı· felse
fi sistemin böyle sarih sm ette 
muayyen, sert surette t~kilntı:ın
dırılmıs, tek bir irade \"C im. n ıle 
canlı iman \'C miic:ıdele birhğtne 

in kıl:i bı: lştc esaslı mesele budur. 
Bir fikı in zaferinin bütiin şanslan 
tamamPn bu meselenin İ) i bir u
rctt e halli üzerine istinad e<lerJ~r. 
O 7.amnııdıı ki hepsi az çok vazıh 

surette bu hakıknılcre niifuz t -
miş, hatta bnzılaı ı onu krnmen an· 
lıyacak bir mertebeye kadru ilerle. 
miş bu milyonlarca insan ordıuıu i 
çınuen bir havarilik kudretinin can 
verdiği hir adam çıkmak icab c..'Cler. 

O, btiytik halk kütlesinin buhıUu 
fikirlerinden granit gibi sağlam 
prensipler istıhraç eder, muhtevi 
oldukları .Y<'gil.nc• hakikat uğu _ 

runda mii<'nd<'ll'vi idaı eyler. Ni· 
1ayet serbest fikir dünyasının 

çırpmtılı ı.t b'L <ır 1 aı a"ından ayni 

bir itikad ve ayni bir irade ıçinde 
yerle§en kimselerin ittihadının me. 
tin kayası yükselir. 

Cihan§ilmf11 bir bakımdan, znnı. 
ret ve icab bu suretle hareket et· 
mck hakkını muhik gösterir: I<..,er
dln hakkını muvaffnkiyct muhik 
gösterir. 

••• 
\ ülkisclı kelimesinin en srunimJ 

mana ını istihrac etmcğe kalku· 

sak atideki milşahedeye vasıl olu· 
ruz· 

())enmı vıu-) 
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- Neden? l muşak koltuğa oturan 
- Zatı ~ahanelerine karşı ayıb o- künteye çabuk gelir be! .. 

lur. - Biraz daha tar.la çalış derıll· 
- Ne olacak sonm 7.. - Yetişir ona bu ke.dnreilZ· ) 
- Mağlubiy~t k~ıı<li kondine belli" - h&vasoı;-ıunu, Arnnvutoğllı 

olmuş olur. mi~ diyorlar usta.. 
1 

~ 

- A be paş;.wı! Hiç böyle şey o- - İnanma be! .. O. Makarnıı~ıı' 
lur mu?.. 1bonun benimle huzuruııd~ .be tJe 

- Olur.. kalan gUreşi gibi köçek işıdir ~ 
- Olmn.z paşam bo! .. Küntcyi aşı· Aliço hiç aldırış etmiyordu. ,.et 

rırken altta bulunan hasmın yapa.ca- Sultıuı Aziz mUkenımel bir sıJ~ 
ğı birçok oyunlar vardır paşam be!. kendisini idmana çekmişti. 1dtıl 

tbo ile yap_ıyordu. fJ1Iİ_ 
Sultan Aziz, İboyu kolaycacıl< cı§ 

lfıb ediyordu. Son ldmanıarıntı 
!boya sormuştu: .p'ıfl 

- tbo, Aliço ile tutu~tun. bt~ 
le de tutuşsun ... Ne fork bulu) 
arada! 

İbo cevab vermişti.. fi 
- Padişahım Aliço kulunu~ tJ 

s.-ıhanelerindcn daha hafif gelf111i 
. Sultan Aziz kendisine güvc11i)

11 

Aliço, istediği kadar usta ve ktl~ 
li bir adam olsundu. ~ 

Sultan Aziz, güreş gününe it 
Zencirlikuyu krum hümayumındll _ıı. 

. )'erv 
turdu. Orası havadar ~ssiz bır 

Sultan Azizle Aliç0 

karşı karşıya ~"" 
k. ısecı Z-Oncirlikuyu kasrında . ~n , f(ll 

yoktu. Padişahın en yakını \ e 
rem esrarı olanlar vardı. ; 
Güreşte de seryaver mılil p ~~ 

mn.beynci Fahri bey, yal\in \'C 

bendeganından üç içağası.. 
11
,+ 

Aliço, ciima selamlığından ~o 1J' 
bir ata binerek seryaver paŞöl ıl~ııt 
cirlikuyn kasrı hümayununa g Iİ' 
ti. İhlamur köşkünde bilttin pelı., 
lar Ali<;onun padişahla güre.~ t# 
cağını biliyordu. Fakat, kiınse I< ç 
ye bir ~ey söyliyemediJfi gibi. ~'.:.J 
kimse de bu fevkalade meraklı ı;uı
göremezdi. 41 

Güreşte, Kara tbo, Mnknl'nac:ıd ... 
bulunuyordu. Bu iki pehlivtın P11 "~ 
hın en ya kin bendeganı idi. so ,.(
~hıltan Aziz bu pt>hli\•rı.ntarile 9

' 

ayn gi\reşmisti. . jıf 
Aliço için Makarnacı, fbo ıle 

konuşuyordu. .ı. 
ııb'" - lbo, bu kel herif ne yar 

cck der$İll? t ti 
Vallahi bilemem ... EfcnJiıtll 

sormuştu . 

- Ne söyledin? 
- Ne diyehilirim ! 
- N" olacak dersin? .dit 

d·~:of'IP
- Efendimiz onu yener ıJ 
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Bilmiyen de 

Y .EN1 S A.BAB 

Ankara cinayeti llOTEPERRJK, 

<Ba§taraf• , iincu sayfada> ihtikar komisyonunun 
Mehmed Ali kadının aklını çalmış,, ko f aaliyetİ 
casından ayırtmış, hatta kadının bırlk thtikir komitesi dün Mıntaka Ti-
tirdiği paraları da_ elinden ~mı§:. On- caret MildilrlUğUnde bir t.oplantı ye.
dan sonra 3 senedır ha bugun evlene- p k ihbarları tetkik etmiş ve bazı 

Y FARUK K'O...nr l v. eli N ara uan: 'Jı'U- ceğiz, ha yarın ev enecegız ye a- vak'alar etrafında tahkikabn tevsiine 

münasebet•iz bir 
ciyeyi atlatmağa başlamış, Ytiz defo: karar vermiştir. 

cıdamın yüzünden komiıeri 

zannedec~kti 

-:- Bu sevda~an ı:azgeç, bu adam Elektrik malzemesi Dze-
senı almaz, dedım. 'h 'k f 

_ Hayır, dedi, alır, söz verdi. rinde 1 h i§r mı yapı ıyor 
Ayın 30 unda kardeşim hasta diye Elektrik malzemesi üzerine rolihim 

iki gün izin aldı, Ankaraya gitti. Ha- miktarda ihtikar yapıldığı hakkında muhtekir 
vadisi bu sabah duyduk. Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne mU -

Jşte Naciyenin zavallı hayatı. teaddid şikayetler yapılmaktadır. 

---···---
Çıma atarken denize 

Sebebsiz fiyat yüksekliği bilhassa 
A vrupadan ithal edilmekte olan boru 
ve sıgorta duyları üzerinde görillmek 

dUşmUş tedir. Eskiden metresi 7.5 kuru§a sa-
Konya vapuru Sirkeci rıhtımına ya tılan borular halen 10-14 kuruş ve 50 

naşırken, atlığı çıma Mustafa adında l kuruşluk sigorta duyları da 125 ku
bir sruıdalcmın sandalına takılını§, ru§a kadnr satılmaktadır. 
çımacılar çımayı çekince kayık devril Mıntaka Ticaret Müdürlüğü bu şi-

' ~~ş, -~u-~~~f ~ _denize düşmfü~. fakat, I kflyetleri ehemmiyetle nazarı dikkate 
~-ıı;r:ıııo~~- ıyı yuzdugu ıçın kurtulmuştur. alarak tahkikata başlamıştı r. 

Mustafa, vapurun ikinci kaptanı , 

Rüşdü aleyhine bir dava açmış, bu da Leblebi şekeri için adam 
vayn dün Asliye Sekizinci Ceza mah bıçak1amr mı 
k~~e~inde ?a~ılm!ştır. lkinci kaptan Yaşar adında biri, dört arkadaşile 

&,.ıa : '1 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbu) Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
İsmail ve Mehmed İrfanın 18709 hesab No. sile Sandığımızdan aldığı 

"350,, liraya kar§ı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu verme
diğinden hakkında yapılan takib Uzerine 3202 No. lu kanunun 46 ncı 
maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre sa.blmnsı ic:ı.b eden Sultanse
limde Çırağı Hamzn. mahallesinde Çırakçı Çeşmesi sokağında eski 7, 7 
MU. yooi 9. 9/ 1 uumaralı dışı kii.rgir içi ahşap, arsası olan iki bölüklü 
bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık artb rmaya konmuştur. Sa
tış, tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek ist.iyen 
"100,, lira pey akçesi verecektir . Milli Bankalarımızdan birinin t eminat 
mektubu da kabul olunur. Birfümiş bütün ''ergilerle belediye re-
simleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya ait
tir. Arttırma şartnamesi 12/ 2/ 940 tarihinden itibaren tetkik etmek isti
yenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu 
sicil kaydı vesair IUzumlu izahat ta §art.namede ve takib dosyasında var
dır. Arttırmaya gi~ olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan 
gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci art· 
tırma 25/ 3/ 940 tarihine müsadif pazartesi gUnü Cağaloğlunda kfıin San-
dığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapıla
bilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icnb eden gayrimen
kul mükellefiyctile Sandık alacağım tamamen geçmiş olması şarttlr. 
.Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 9 4 9-10 tari
hine müsadif gah gl\nii ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapı
lacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakıla
caktır. Hakları tapu sicilJerile sabit olrnıyan alakadarlar ve irtifak hakkı 
sahihlerinin bu haklarım ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan 
tarihinden itibaren yirmi gUn içinde evrakı müsbitclerilc beraber daire
mize bildirmeler i lfızımclır. llu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla 
haklan tapu sicillcrile sabit olmıyanlar sabş bedelinin paylatiınasından 
hariç kalırlar. Daha fazla malCımat almnk istiyenler in 937/83 dosya No. 
sile Sandığımız Hukuk İşleri Servisine müracaat etmeleri lilzumu Jlan 
olunur. 

••• Ruşdu demışt~r kı: . beraber, Beyazıtta Hnlilin leblebici 
- Be.ynelmılel kaıdelere uygun o- dükkanına girip leblebi almışlar, Hn-

larak, bız, rıhtıma yanaşırken, beyaz lir çıra<Yı Mehmeu bunlar çıktıktan D ı K H A T 
, li' bandıra çektik. Bu, tehlike olduğu ve soı::ı.a, bi~ leblebi şekeri kavanozunun Emniyet Sandığı ; Sandıktan alınan gayrimenkulii ipotek göstermek 

al'QJ, }{·· vapurun yanına yanaşılmaması ma • . de olmadığını görmüş bitişik lstiyenlere m~amm~nlerimizin _l<?ymuş olduğu kıymetin % 40 ını teca· 
'B ucük, itfaiyeden kovuhnadan eVTiıl arkada.,ıarile bir arada. nasını ifade eder. Bunu gördüğü ha.1· y~nnkkfı d b 

1 
ta H i·l h b vüz etmemek uzere ıhale bedelının yansına kadar borç vermek suretlle 

u nas l ' h du < n a u unan us sı a ı e a er kolaylık göstermektedir "875., 
~ ı~~a~~~-~~b~~~~~~~~w~rlan~~~rmış· ~H~~~y~Tu~~~~·~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ · ~ho'Ql k k ·ste · d l d ·1m· ve ,. ~· -~ Utu . ııı u la yorgruıı yakbn. Bu- DU.5ayım.. ~cçme ı 1?1~ş ve san a_ ı . evrı ış- ıa arkadaşlarını bulmuş, ellerinden ka -
tın. .YU bıraktın koskoca evi yıık- LA.civerd elbiseli yerinden kalktı. tir. Bunda bı?.ım kabahatım~ yo~tu:. vanozu almak istemiş, Yaşar bıçakla 1 Deniz Levazım Satınalma 

Tekrar komiserin yanına yaklagb. ..Mustafa da, __ bu~~-.m~ka~ıl, 1:UşdU- Halili yaralamıştır. DUn Sultanahmet • 
:. t~abeyciğim... Tabii ben peşini bırakır mıyım hiç. nun sandalı gordugunu, eger ısteyip İkinci Sulh Ceza mahkemesinde mu - 1111••••=•••• 

Komisyonu ilanıa~ı 
. . . .. ....._ . -· ~. 

hekıe bg~beyj falan bırak. Şurada Haydi ben de arkasından, dinlemeğe de. emir ve~s~ çımacılarin çımayı çek- hakeme edilen Yaşar 35 gUn hapse Marmara Vssilhahrl K. Satmalına Koml..,yonuntlaa: 
l{: a alını. başladım. mıye~ekleı:.nı ve k~ vuku bul.mı- mahkfım edilmiş, 18 yaşını doldurma- EKMEK ILANI 

k<:nııi11 . du\'arın dibinde bulunan is· Gelin siz de benimle bu konuşmayı yacagını soyle~~tır. . . . mış olduğundan, bu ceza on yedi gU-
1{0 <:rın birisine oturdu. dinleyin de §aşırın kalın. Muhakeme, muddeiumumınln ıddi· · dirilmiştir. 

h-ı-ıallldııser de bir Q&>yler yazrııagv a - Af buyurunuz komiser beyefen- asını yapması için başka güne hıra · ne m • 
-~ ~. ... ..................................... . 

aaııa' A • di. Size bir gey sormll§tuın. İyice an- kıhnl§tır. T b d 
olmuştu lacıvert elbiselinin hal.i merak Jıyamadım. Müsaade buyurursanız , • -·- epe aşı ram 
~o"dıun. Uzaktan hep onu gözetli • bir daha sorayım da bir yanlışlık ol- Tıfhk ve ~a~~~I ihracat kısmında 

:a • masın. bırhgı 
lin ~ adarnı aşağı yukarı odadakile - - Ne imiş soracağın. Tiftik ve yapağı ihracat birliği dtin Bu gece sa.at 20.30 da 

O KADIN ~~Painin tanıdığı anlaşılıyordu. _ Efendim demin arzetmiştim ya. zahire ~rsası salonlarında top~nna: 
ı:atda he~ selfunlaşıyordu. Yu • Bir hüsnü hal varakası alacağım, is- rak _harıçt~n _yapıla~ bazı teklıflen 
llnu da soyledim a odn da yükünü tida etmemi emir buyurmuştunuz. ts- tetkık etmıştır. tngiltereden yapılan 
tada 

8~1 .doğrusu ... Biltiln mahalle 0 • Udayı vilnyete mi yapsam yoksa doğ- külliyetli taleblerin karşılanması için 
lllışt ldı .... Öte:ki beriki ile biraz ko - rudan doğruya polis müdiriyetine l alAkadar ihracatçılara maI~mat ve-

••• 
btlldll Oadd~lnde Komedi 

Kısmmc!a 

giltiUktan sonra I\funilin yanına da mi?.. 1 rilmiş ve tiftik fiyatları yeniden tes-
~ o~unıa da bir şeyler konuştu. ( Dtwamı ,·ar ) l bit ed~lm~tir. .. . . .· . • 

GUndüz saat 14 de 
ÇOCUK OYUNU 

~ı ornıserin karşısına geldi. A- . ..................... .................... Yenı fıyatJara goı e bıı ıncı oglak 
So~uı lllerak etmiştim doğrusu ben de MA HKEMELERDZ 

1 
tiftikleri 210, kaba ve deri malları 

Gece ~;aat 20.30 da 

......_ durn. Sözlerine kulak verdim. da 145 kunış üzerinden satılacaktır. 
~~b~~Y~~rah~ınzcl- Faber ve Nurkalem ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

OGLUMUZ 

başladı. hır şey soracağım diye söze 
........ c- müesseseleri 

.;,or 
oi' ~re~d· . arasında dava 
L r ÇC>cıık . ~ benım akrabalardan tk· cins kalem· taklld ettiği iddia-
Glc~., ~~ ıçın hüsnühal mazbatası a- .1 

1
F b k 1 

1
1 . ·· ·r •A-... •'lası) .. ı:. 

1 
sı e, a er a em en mumcssı ı "°"' .... 

....... tı.. muracaat etmek luzım. f d N k 1 ·· · ah"b. 
~l v·fjır istida ·1 . • • ın an, ur a em rnuesscscsı s ı ı 
<>r ılayet İsti~ e vıla~ete mu1ra~t Nuri aleyhine, Asliye İkinci Ceza 

ıtdaıı da al r nı polıse_ bava e er mahkemesinde, bir taklid davası açıl
' l3u tabk:kusulk tah~.ıkatu yaı~ılır. mış, diğer taraftan da, nakdi teminat 
....... b.1 . ı at aç gun s rer . .1 k b · k 1 1 · 

bir <.>eh olmaz belki b"r Un belki verı ere , u cıns a. em er, p_ıyasa-
harta. ' ı g ' 1 dan toplattınlmış ve bunların ımall-(!); 1'etekkUr ed . d k . . ' tı da muhakeme netice.sine kadar ta-

Askerl Fabrikalar Satın Alma Komisyonu ilaıları ................ , ......................... .. 
800 ton 3 15 - 78 l.ik Ferro Mangan alınacak. Bedelin 3 SS ü teminat 

mektubu mukabilinde a\ ans olarak \'erilecektir. 
Tahmin edilen bedeli "56.745,, lira olan 300 ton % 75 - 78 lik Ferro 

Mangan bedelinin ~ 33 ü teminat mektubu mukabilinde avans olarak ve
rilmek şartile Askeri Fnbrıkalar Umum :Müdürlüğü merkez satınalma 

komisyonunca 5/ 2/ 1940 po.:Gartesi günü saat 14 de pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartnamesi "2,, lira "48,, kurut mukabilinde komisyondan veri • 
lir. Taliblerin muvakkat teminat olan "4087,, lira "25,, kurug ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıkları· 

na ve bu işle allkadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesika-
ı liıktt. erım ıye omısenn itil ettirilmiştir. 
~air §ey d • . 1 Bu dava üzerine, Nurkalem sahibi • • • 

ll.ırı darı a"rı~dgı d. w K- .1. !tarafından da, Ticaret mahkemesin - Vç kal~m \'C f'CDlNl 80 ton madenyağı alınacak. 

!)İle mezkOr gün ve saatte komisyona mür.acaatlan. "690,, 

a "itt· "' ı ogru amı ın ya- d F ber .. il" l h" ti ari 
~ 0 • ı. e, a mumess ı n ey ıne, c Tahmin edilen bedeli "16000,, lira olan üç kalem ve ceman 80 ton ma-

~l llı etmede b k ld haysiyetini kesreylediğinden ve maddt den yagıv Askeri Fabrikalar Umum MildUrlüğü Merkez Satınalma komis-
~ etin· n <'n de so u um, .. d·· -·· d d 1 10000 r 
bılb, <li 1 Usuletıe dinlemeğe başla _ zara: gor u?un en o ayı ıra- yonunca 12/ 2/ 194-0 paıartesi gtinü eeat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
ırk nıl'dikç d h - hk bir tazmınat davası açılmıştır. Şartname parasız olarak komisyondan \'erılir. Talihlerin muvakkat temi-
l.a arış açık~ 1~ ayretten agzıın Diğer taraftan, Faber mümessili nat olan "1200,, lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki v&-

1 I' .~lverd eıb· a . ı. . de, bu davayı önlemek üzere, mndcU saikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklan-
~~lUyor ıselı Kfımılc bakın ne- zarar gördüğü iddiasile, ayni Ticaret na dair Ticaret Odası vcsikasile mezkur gün ve saatte komisyona mU • 

~' l{a.rn · ı ~~: mahkemesinde 10000 liralık bir taz - racaatları. 
1 ~Jad ~iı cıgım, bilirsin , ~om~~r minat davası açmıştır. 

"813,. 

~ lt011Uft ahbabımdır. Scrun ıçm Asliye İkinci Ceza mahkemesinde-
~tlna UJn. Hali harabdır dedi. ki taklid davası hayli ilerlemiş ve id

aea.~ 6 Sebebiyet, ihmal, cezası en din safhasına gelmiştir. 
~~ eaba,a~~ mahkemede sUrUnmek Diğer davalardan Nurkalem mileJ-3-
tı:~~leı- atta belki seni tevkif te e- sesesi tarafından Ticaret mahkeme · 
''re~· . . sinde açılan davada iş ehlivukufa ha-
~' ıtu.nlti! nıı ne milnasebet ?.. vale edilmiş Ye tetkikat yapılın!§ ol-
t~ a, kar:ı:ebeti var mı? Cürüm or- duğundan, ayni mahkemedeki diğer 
~ı.ı belki olun yazacağı fezlekeye davalarla tevhidi mümkün olmamak-
.k~ de müddeiumumilik senin tadır. 

' ~ lrlUlıakemeni istiyecek... Bu davalara, bugilnlerde bakılacak 
'beın e .. _. br. Alak~arlar, neticeyi merakla bek 

et Za"~lı eaı memesi böyle... lemektedirler. 
a ~U, u~ilv gözlerini bir noktaya Hem çalmış hem de rehine 

5 dakik ege başladı. Böylece koymuş 
llı~"et-d a kadar geçti. Sirkecide bir kahvede Bahaeddin 

· elbiseli yine söze başla - isminde birisinin paltosunu çalan ve 
~' ~ıtn rehine koyan Hüseyin yakalanarak 
~ htı- Ça <> kadar dUeUnme, her dün adliyeye verilmiş, Sultanahmed 

~8.aıl !'esi bulunur. Birinci Sulh Ceza mahkemesinde sor-
~~~atesi?.. gusu yapılmıştır. HUseyin, kahvede 

~a~ııı ~ •fzını a~mak... oturduğunu, çıkarken bu paltoyu ken 
'~· disinin paltosu zannile giyip gittiğini 
~ &.bbabsana anlattım a, komiser elSylemiştir. 

....._ bu ış· ıın. Ona biraz para \'C • Dinlenilen şahidler de, HUseyinin 
~? ~C!ki ~ ha~leder. kahveye paltosuz geldiğini, çıkarken 
~oıllıı ornıser para kabul eder de Bahncddinin paltosunu giydiğini 

lı bilrneı- söylemişlerdir. 
~o~ Vız.r ı... Hi\kim Reşid Hüseyinin tevkifine 

nu bil ' \rııır. li'akat vermenin karar vermiş, diğer bir şahidin celbi ._ h ll'ıcli 
lJ~ it · için muhakeme başka gilne bırakıl • 

kaç Para ile bitecek? mıstlr 

• • • 
Tahmin edilen bedeli 2400 lira olan 600 adcd kilim "Beylik,, Topha

ne Askert Fabrikalar yollamasındaki satın alma komisyonunca 16/ 2/ 940 
cuma gUnü saat 15.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 

İstcklilerm muvakkat teminatı olan 180 lirayı her hangi bir mal mü
dürlüğüne yatırarak alacakları makbuzla birlikte mezkOr gün ve saatte 
komisyonda bulunmalan prt.name her gün komisyonda görülebilir. "854,, 

Galatasaray Lisesi Arbrma ve 
Eksiltme Komisyonu Reisliğinden: 

Cinsi Mikta.n 
__. - -

Portakal 64 lük 
Portakal 80 lik 
Portakal 100 lük 
Mandalina 

Beherinin T. 
Fiyat.ı 

Kr. Sa. 

5 60 
3 25 
1 75 
3 25 

Adet 
10000 
22000 
8000 
6000 

Galatasaray lisesinin ihtiyacı olan yukarıda cinsi, miktarı ve beheri~ 
nJ.n tahmin bedeli yazılı mandalina ve portakallann 30/ 1/ 940 salı günU 
yapılan açık eksiltmesine istekli çıkmadıt;ındaıı on ~ temdid edilm.iştir. 

Eksiltme 9/ 2/ 940 cuma ~ünü saat 15 de Beyoğlu lstiklal caddesı No. 
849 da Liseler muhasebeciliginde toplanan mektcb komisyonunda yapı-
lacaktır. 

llk teminat 118 lira 50 kuruştur. 
1steklilerln Ticaret Odasının yeni yıl vesikası veya ruhsat Unvan tez-

keresi ve teminat rnakbuzile birlikte sözU geçen gün ve saatte komisyon
da bulunroala.n. 

Teminat yatırmak ve §artnameyi görmek istiyenlerin Beyoğlunda 
~alatasaray lisesi idaresine müracaatları il§.n ollmur. "794,, 

1 - Komutanlık emrindeki kara erlerinin eenelik ihtiyaçlarından 

850.000 kilo ekmek, kapalı zarf u.sulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 14 şubat 940 çarşamba günU ısa.at 15 de lzmitte ter

sane kapısındaki komisyon binamnda yapılac.akt.ır. 
3 - Alınacak ekmeğin bir kilosunun tahmini fiyatı 10 kuruş 5 san· 

tim olup ilk teminatı 6406 lira 88 kuruştur. Bu işe aid şart.name. Anka
rada M. M. V. Levazım fımirliğinden, lstanbulda Kasımpaşada Dz. Lv. 
satınalma komisyonunda ve komisyonumuzdan 427 kunıg mukabilinde 
alınabilir . 

4 - i:ksiltmeye iştirak edeeek isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifab 
veçhile bu işle alakadar olduklannı gösterir ticaret vesikalarını \'e yuka
rıda mikdan yazılı ilk teminat makbuz veya banka mcktublarmı havi lıa· 
zırlıyaealtlar teklif mektublannı muayyen gün ve saatten tam bir saat 
evveline kadar komisyon başkanlığına vermeleri. (650} 

• • • 
Marrnııra Ossübahri K. Satınahns Komisyonundan: 

Dz. EKMEK ILANI 
ı - Komutanlık deniz erlerinin senelik ihtiyaçlarından 500.000 ek· 

mek, kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur . 
2 - Eksiltmesi 14 şubat 940 çarşamba günü şaat 16 da lzmitte ter

sane kapısındaki komisyon binasında ynpılacakbr. 
3 - Alınacak ekmeğin bir kilosunun tahnııni fiyatı 10 kuruş 5 san

tim olup ilk teminatı 3768 lira 75 kuruştur. Bu .işe aid şartname, Ankara
da M. M. V. Deniz levazım şubesi müdürlüğünden, 1stanbulda Kasımpa· 
şada Dz. L<>vazım satınalma komisyonundan ve komisyonumuzdan 251 
kuruş mukabilinde alınabilir . 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek iı.1.eklilerın 2490 sayılı kanunun tari
fab veçhilc, bu işle alakadar olduklarını gösterir ticaret vesikalannı ve 
yukarıda mikdan gösterilen ilk teminat makbuz veya banka mektublan
nı havi hazırlıyacakları teklif mcktublarını muayyen gün ve saatten tam 
bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına vermeleri. "651.,, 

• •• 
87600 kHo ekmek. 

1 - I\apalı zarf eksiltmef!ine talib çıkmadığından 87.600 kilo ekme
ğin 6 şubat 1940 tarihine rnstlıyan salı günU saat 14.30 da pazarlıkla ek· 
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 8979 lira ve ilk teminnb "673,, lira "43,, 
kuruş olub şartnamesi her gün komisyondan parasız olarak alınacaktır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vcs:ıikle birlikte belli gün 
ve saatte l{asımpaşada bulunan komisyona milracaatlan. "7~,. 

• • • 
1 _ TaahhUdilnU ifa edemiyen bir müteahhid nam 1•e hesabına ol

mak Uzere 26070 nded nmpulUn, 6 şubat. 940 tarihine rastlıyan salı g'ünü 
saat 15.30 da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 _ Tahmin edilen bcdeli"8773,, lira "11,. kuru§ olup ilk teminab 
''657 lira "99,, kuruştur. s _ Şartnamesini görmek ve almak istiycnlcrin her gün ve pazarlık 
eksiltmesine i§tirak edeceklerin de belli gün ve saatte Kasımpaşada bu-
lunan komisyona milracaatJan. "787,, 

• • • 
008600 kile ekmek 
ı - Tahmin edilen bedeli "93.951,. Ura olan "963.600,, kilo ekmeğin 

kapalı zarfla yapılruı eksiltmesinde teklif olunan fiyatlar yüksek görül
müş olmasından 6 şubat 940 tarihine rnstlıyan salı günU saat 11 de pa
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 _ tık teminatı "5974,, Urn "55,, kuru§ olup §8.rtnamcsi her gUn ko
misyondan "470,, kuruş bedel mukabilinde alınacaktır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle birlikte belli gün 
ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. "724., 

P . T. T. Umum Müdürlüğünden: 
ı - Talibi çıkmadığından 2.000 porselen jzolatör bir ay zarfında P1\• 

zarlıkla mübayaa olunacaktır . 
2 _ Muhammen bedel 1400, muvakkat temınat "105,. lira olup pazar. 

lık 23 Şubat 940 ~uma gün.il saat "16,. da Ankarada P. T. T. Umu
mi Müdürlük binasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktu\ 

3 _ lstekliler muvakkat teminat, makbuz veya bıınkn. teminat mek> 
tubu ile kanuni vesikalarını hamilen mezlrltr gtin ve saatte o k~ 
misyona, §arttan 5ğrenmek için de her gUn .Ankara.da P. T. T. 
Levazım, lstruıbulda P. T. T. Levazım ayniyat şubesi mUdUrlUğU· 
ne müracaat edeceklerdir. ":382,, "694,, 



· ~ :. .. , • 1. ( # :~·~"·:" ... "" ~ > .... ;:· ' .. . .. • · .. : 

Şeker hastallklarına ve· diyabetlere ·ve. zayıflamak lstiyenlers 
360 alhn madalya ve nişanlarla dünyada eşine tesadüf edilmiyen bUyilk mevkiler kananan, blrlnciliOi diplomalarla tasdik olunan 

HASAN Glüten Mamulatı 
Tazeliği ve nefaseti ve sanat sahasmdaki mevkiini bilhassa Glüten miktarmın fazlahOı sebebile bUtUn piyasada ne kadar ecnebi Glüten mamulAta varsa slliP 
süpürmüştür. Meşhur Fransız ve Yunan marka Glüten mamulatı TUrkiyeye gelemez olmuşlar, HASAN Glüten Markası, Şehriyesi, BiskUvlt, Un vesait 

bütUn müşteriler seve seve kullanmakta ve her şeye rağmen mutlaka H A SA N markasmı tercih etmelidirler. 

H A S A N D E P O S U : Yeni adresi, Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı karşısında 

-!:~•<~gı 
1 2 ~ 4 .5 6 7 8 9 10 

111 · ı 1 1 I• 1 
2 1 1• l\WI 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 ıB' i 
4 -ı-ı 1 1 15li 1 
s:;ra ı ı ı ı• 

1 ı• 1 1 •ı • 
7 --.--ı-111 1 1 1 
~ 1 

1 ı•ı ı•ı 
91 1 1 ,. ,., 1 1 
ıoı--ı !.. 1 1 1 

Soltlan Saı!;u : 

ı - Balkan Koııseyınin toplanaca-
ğı şehir . bir emir. 

2 - Evin bır klflmJ - Non·cçin pa· 

p GR • 
1 

BAŞ, DIŞ, 
Nezle, Grip 

NJ • 
1 

ROMATiZMA, 
NEVRALJi. 
KIR,Kl.IK 

1 ~ 

3 _ :~~ll~ÜV~l'l askere \'erilen ) V8 bütün ağrıları derhal keser, icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

4 - ~:~\ak 11 \·ası tası, bir nota. 1 fllBIBIDmtııRlıVJIUUlllllfllllUllUKllDllllWIUIUHlll .. UHHBDBllHHlmDllDnllRllllllllllDllllDllW IDlllffillllllB .. DRIJlllDllllIDllUllll!UıııtlllllllllllUI~ 
5 - Kısa zaman . Boyamak. ...... "'~ 

G-~·~~:~:.~~~i~~:~:.""""·i Çok Pek Çok Mühim!. ! 
7 - Erkek . İcab e~?n.. .. ~ ' , §! 
S - Küçük kap - Gumtiş - Oçwı· aa ;;;;; 

POKER T raş hıçaklat1 
Dünyanın en iyi traı bıçaklarıda'' 

traş ı.ıçakları ieldi. Her yerde bu• 
luaur, markasına dikkat ediniı. cü harfin okunuşu. 

1
ı Et \'e sebzı>lerin iyice pi~nemesinden, meyvaJarw güulce ;nka.runamasıodao, içilen suların temiz g 

9 _ Bir meslek _ Ferynd. = ,.e saf olmanıasında.n hasıl olan solu<'an dediğimiz barsak kurtları en muzır hay,·aıılardır. Bunlar; ince ;;;;;; OepOSU : Jak OekalO 
lO _ Bir ağaç. !!! harsağtn i~ zarına yapı~rak ve kan emerek yeüljir , .e \irerlt>r. Ekseriyetle ~ocuklardı..ı. huhımır. g YB Şur. İstanbul Tahtakale No. 

~ ii Hal!'fizlik, kansızlık, hazım"iızlık, karın ağrıları, karın şi~meleri, burun, makad ka§mnıası, ishal, § ==============================-:::=;:;.--_. 
Yukarıdaıı A~~l~= ~ oburlukk, bq dönmes~ ~~a ~1as~ sa~aya ~n~er ~nir hnUeri, gecekorkubn, görmede ve ~i~ı~e ~ ~ı~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~ 

ı _ Sebze t.arl,ısı • Dcı-i. ~ oburluk, Hep bu kurtların tesiridir. 

8 
~ j 

2 - Bır ş~hır • Kalın kumaş. § • ~ 

3 - Hasta yemeği - kitab. ;;;m eı· R KUTU a- n l ~_,,,,. =! 
4 - Depo. 11! !! 
5 - Bir at yürüyüşii - Sahil. a _ s;=:;;; 

1 b·ı· == o ~ 6 - Geri \'Cri c ı ır. = =:: 
7 Bır nota • Nida - Hedef. ;;;;; s 
~ _ Bıı nota . ls\·e . Sual edatı. ESi Bu kurtların en birinci devasıdır. Bü~·ük \'C l•üçüldere emniyet ve itimatla \'erilir. Ht>.ı- !,-'O(•uk sen ::= 

=st>\"e .'\er. ~ D - Bır emir Bir istasyon. == ~ 
ıo _ Bit oyun . lrnnke "ben.. . = ı = 

5 J) KKA1': Kııllnndıkfau 2·1 saat sonra solucan diişmezse to<'uğuııuzda solucan olmadığına itimad == 
( Dıi~kiı. bııl11uua11111 halli) ~ ediniz. Sıhhat \'ckfıletiuin re~mi mii aadesini haizdir. Tar~ı i timaH kutulurm i~indo yazılıdır. Fiyatı her E§ 

~ e("'.tanede 20 lrnnı5tıır. ( SAN 1' A ) ismine dikkat. e; 

==. . == 
~ıııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııırıııııııııııııııııııııııııııu;mııouıınıınıınuruıunnuınııııııııııııınıııııııuıf.' 

1 ZA Y1 :_: W37 senesi İstanbul ltha-
lat gümrüğünden 11946 No. lu beyan· 
name ile muamelesini yaptığım eşya 
için aldığım 308304 No. lu ve 3/9/937 
tarihli Gümrük makbuzunu zayi et-

itim. Yenisini çıkaracağımdan eskisi-! 
nin ibrazında hükmü olmadığını ilan 

1 ederim. 
Şakir Aktaç 

Sirıkeci Antalya Han No. 19 

İstanbul Levazım Amirliği Satınaıma Komisyonu İl1nları 

-- ------
~-veni SOMA Eczanesi 

SAYIN MÜŞTERİLERİME MÜJDE : 
Bu tarihden itibaren eczahanemizde 

Derman kaşe Sefalin Fenaspin Nevrozin 
5 Kuruş 5 Kr. 5 Kr; 5 Kr. 

Devea kaşe Oripin Neokalmin 
5 Kr. 6,5 6,5 

Bu senenin en taze ve en iyi marka bahk yağı 
geldi, litresi 120 kuruştur. 

Eczahanemizde her türlü kadın tuvalet malzemesı, kolonya çe
şidleri, saç boyaları vesaire tuvalet eşyası bulunur ve ucuz bir surette 
satılır. Reçeteler en taze ve temiz ilaçlarla hazırlanır ve son bir ucuz
luk gösterilir. Müstahzarat, üzerindeki yazılı İstanbul fiyatına satılır. 
Sayın müşterilerime bildiririm. Hariçten gelen reçeteler yapılıp serf 
bir surette gönderilir. 

: 

Yirmi dört ton keçi kıh müteahhid l 19X19 veya 18X24 eb'adında Zeiss 
nam ve hesabına 15/2/940 perşem - , lkon veya Hauf marka Diyapozetif 
be günü saat 14 de Tophanede lstan- j cam alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme
bul Leva7.ım amirliği satın alm!l' ko- si 6/2/940 salı günil saat 14.30 da 

~i~oounda~k~~ltmei~~~-T~h~ede~w~miimirl®sa~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Güzel 

40 senelik bir te<>rühe mahsulü olan 

Olmak 
lçiıı 

Her şeydt•n C\ vel sıll" 
hatli ve parlak h~~ ! 
ne, lckı•siz ,.e dııı10 ..... ' 
hir cilde malik o 
lazımdır. 

sizin de cildinizi ~ 
leştirir, guddelerini bC"""' 
yerek canlandınr. 

KREIU PERTEV 
tertih \'e yapılış tarzındaki inceUk dolayısile, tenin fazla 
yağlanma.sına mani olur. Yağsız olarak husu!!ti tüp n~ 
,·azolarda satılır. 

<'.aktır. Nüinunesi komisyonda görü- alma komisyonunda yapılacaktır. ts- Harb Okulu komutanlığından : 
lilr. İsteklilerin t.eminatlarıle bı>lli teklu~ıin ı::; lira temı·natları·ıe komıs· - - ~ 

'628 "' 1 - Bu yıl aşağıda yazılı şartları haiz okurlar Harb Okuluna alı-
saatte komisyon~ ::ımeleri. ' " yona gelmeleri. (621) (730) nacaktır. .Muhammen bedeli 1600 lira olan 2000 kilo sikatif 12/ 2/ 940 1'6fl 

A - Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya Harb Okuluna, An . günü saat "11,, on birde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki koıtl .J 

Devlet Dcmiryollan hanlan 

Aded kara haricinde bulunanlar bulundukları yerin askerlik şubelerine müra. tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. ıJI""• 
- . Goodyear, Miş'.en, Fayriston mar- caat edeceklerdir. Bu işe girmek istiyenlerin 120 liralık muvakkat teminat ve k~ ;I 

l500 Sıhhıye arka çantası kutusu kalardan olmak üzere aşağıda yazılı B - Kayıd ve kabul muamelesi 1 Şubat 940 dan 1 Haziran 940 ta- tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme g\lnil saatine kadar komisyoP 
500 " Erbaş " " oto lastikleri 6/2/940 salı günü saat rihine kadar devam edecektir. racaatlan lhıındır. ; 
Yukarıda yazılı iki kalem kutunun ~ . •. 2 - Giriş şartları berveçhiitidir: Bu işe afd şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıJmakt.19 mUteahhid nam ve hesabına 6/2/940 

1~ de Top~anede Lv. amırligı satın- A - Türk ırkından olmak. ================================·~ 
1 ·· u t 14 d T h ed T ~ alma komısyonunda pazarlıkla sa~ B - Sivil liseden mezun olacak ve olgunluk imtihanını vermi .. bu- ~ sa ı gun saa e op an e J..oU- ls . . . . ~ J 

. . r .. t 1 k . aıınacaktır. tekıı1erın tcmınat1anıe ıunacaktır. G .. .. k M h f G I K · b 
vazım amır ıgı sa ına ma omısvo - belli tt k 1 ı c - Tam teFekküllü askeri heyeti &ıhhiyelerden "Harb Okuluna umru u a aza ene omutanlıg"' 1 Istan ' d a l ki k · ıt . •1 saa e om syona gelme eri. >i .. d 
nun a p. zar ı a e sı mes1 yapı a - girer .. kararlı sıhhat raporu almış olacaktır. • A dY 
caktır. Tahmin bedeli 3400 lira ilk ı "86611 

"
63011 

D - Azami yaşı 23 olacaktır. Levazım mirliği Satınalma Komisyonun 
ç Dış Adet • d O teminatı 255 liradır. NUmuneleri ko- E - Diğer §artlar askerlik şubelenn e mevcuttur. .

1 
t•·ı 

2
;94 

F _ Ankarada olanlar "E,, maddesindeki şartlan Harb Okuluna 1 - Deniz vasıtaları e a o ye için 107 kalem malzemenin 9/ misyonda göriilür. (620) (729) 3 3 ,, 32X6 oto lastiği· ·· 15 d k ıı fi f 
müracaatla öğrenebilirler. ma günu saat e apa zar a eksiltmesi yapılacaktır. 

• • • 2 2 " 30X5 ,, " 2 - Tasarlruımış tutarı 12948 lira ve ilk teminatı do. 972 Uradıf• 
480 adet ispirto takımı alınacaktır. 2 2 ,, 32X7 ,, ., çadır malzemesi 8/2/940 perşembe 3000 çift mahmuz mtitealıhid nam saflı malzeme listesi komisyondadır, alınabilir. ~ 

Pazarlıkla eksiltmesi 8/2/9!10 per - 1 ı ,, 600X20 ,, ,, günü saat 15 de Tophanede lst. Lv. ve hesabın . alınacaktır. Pazarlıkla. 3 __ tstcklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat mektublııfl 
§embe gilnü saat 14.30 da Tophanede 3 2 '' 600X16 " " amirliği satınalma komisyonunda pa- eksiltmesi 9 2 D40 cuma günü saat vezne makbuzlarını havi kapalı zarflarını o gün saat tam on dlitÔ~,.I 
Lv. amirliği satın alma komisyonun- •u zarlıkla alınacaktır. Hepsinin tahmin 14 30 da Tophanede L\•. amirli~ . dar Galata Mumhane caddesi İbrahim Rıfat han ikinci kattakJ ıcoıtJI"' 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1300 Adtt bedeli uti.z kırk yedi bin lira, ilk temi- tın' 

1 
k . d g sa 

" a ma onusvonun a v ı kt na getirmeleri. "548,, ~ lira ilk teminatı 97 lira 50 kuruştur. -- . . _ natı sekiz bin altı yüz liradır. Ayrı . . " . "'.apı aca ır. ~ 
§artıı,me ve nlimunesi komisyonda 13,200,000 Ale~ınyum çadır dügm.esl ayn teminat ta verilebilir. Nlimune Tahmın bedeli 1800 hra, ılk teminatı !!!"!!----------'lil!!!!."lml!l~---~~~!!'!11 .. Cl!!lll:e5-t!!'!!!I~· 
gör'.«Ur. İsteklilerin kanun! vesika • 4,000,000 Alemı?yum kUç~ kaps~ ve şartnamesi komisyonda görültlr. 135 lira.dır. Nümunesi komisyonda 

• lPtile kQmisyona gelmeleri. 800,000 Alemınyum bUyilk kapsill İsteklilerin belli saatte komisyona gel- görülilr. İsteklilerin ~lli saatte ko-
"G,, '-S02., Yukarıda miktarı yazılı ~ kalem meleıt. "867,, "631,, misyona gelmeleri. ''868,, 

••• 

Sahlbi : Ahmet Cenıaleddin SARAÇOGLU . ..ı'* 
Neşriyat müdün\: Macit ÇETİN Basıldığı yer: Matbaa! El>~ 

--- ~ 


