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. lt Pivango ·~- '..llba Jele Bir A6..!•lı· Arftv.,.... etr-......ı Sofya, 11 (A.A.) - .Havas Ajansı Ankara, 9 {Buaual) - Yeni Ticaret aliyete Jl&hM olmamı .. r, deraem 
_, lF.IU U~ lfR 'I .,.,_ UI llilıtllıiyor: Vekili Namıi Topçuoğlunu hummalı mUbalifa etmemit olaeağım. Orada 

it...... · Mı~ f L f G • V A ld Bulgar - Türk hudwhuıda bulunan bir faaliyet içinde, dört güıı dört ge- daire reilıleri, milllt•r ve vekil, sa-
~ .... bz•n•n nu- Uf e11Q ına enlf .1 .er yrı . 1 kıtaatm büyük bir kısmı, sillh altı- ce takib ettim. Bugüne kadar hiçbir bah karanlıfı işe başlarlar. öğleyin 

• lftOI .. ,...•llır - - na çağınJ.maf olan son ihtiyat 8Ullfla- devlet dairesi, hiçbir devrede, buglln Udye doğru, yanm saatlik bir yemek 
Dil Ticaret MüdilrU .. Bflrhan Zihnilticaret anlapoası etrafında, dün §eh- rm aer~t blrakılması neticesinde. Ticaret Vekiletinin canlandırdlğı ve tatili için çıkarlar ve üpm liaeri, 

ewel' · ~.:~ lmz11a0ııı Türk - Rumea ( Sona S ibaetl •JfMa ) 20 t;eeriıılaaııide terhis olunacaktır. ppttıp derecede genif, kesif bir fa- ( Soaa S bel •1hM ) 
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Hain Çetelere Kar1ı Halkın Son Haftanın iktısat Haftası MUna-jSömikok Buhranı lsviç~:~:~ıik7a~afaa 
Mukavemeti Gittikçe Artıyordu Piyasa Vaziyeti sebetile Yapılacak izale Ediliyor s·:.g~~~::ı..~~:;.::;::ı;::: 

Demi§ ve merasime nihayet"ver- mi§, nankör çetelerinin yapWdan Bir_çok maddeler üze- Merasin:!!rogramı istanbula derhal bol :::d.~:;=~!~:~ı::: 
dirmişti. vah§etleri gözleri ile görmUştU. Bu rıne sat.şiar oldu Tasarruf haftası Baş- sevkiyat yapıldı her ihtimale karşı koymak için icab 
Hünkarın pek hakimane görünen fakir ve fakat, millet ve memleketini İhracatı meneden listede yapılan İktısad Vekaleti lstanbulun Sömi- eden tedbirleri almakta olcJuklatJlll 

bu nasihatlerinden Şakir ve Ahmet seven adam, şahidi olduğu fecaatle- değişiklikten sonra bu hafta zarfın- vekilin bir nutkile kok ihtiyacile çok yakından alakadar göstemıeld.edir. 
Abuk Paşalarla Tevfik Bey pek mil- re, i§ittiği feryadlara, lstanbulun ha- da piyasa hararetli geçmiş ve birçok açılacak olmaktadır. Şimdiye kadar Sömikok Bu geniş t.edafüi hazırlıkların st" 
tehassis olmuş ve diğerleri de bu söz- in hUkfımeti gibi göz yumup kulak maddelerimiz üzerine piyasada mü - .. .. fabrikasının istihsaliı.tının yarısı An- bebi de, hlıdiselerin gösterdiği jsti.· 

J 
• ek ... '!r b ım h' tı ... 1 Kiuıunuevvelin 12 sinde butün k t · h h A ı-h erı p yersiz ve yakl~sız u U§- tıkayamamıştı. Hemen ağlarını, ta- ım sa 9-'ar yapılmıştır. karaya, yansı da lstanbula sevkolun- nınP ' yam er angi bir istila lP" 

lardı. Halbuki, vükelasmm bir hissi kım ve tayfalarını toplayıp İstanbul Susam :fiyatları 4-5 kuru§ kadar meml~ette tasarruf haftası büyü~ makta idi. Vekalet 1stanbulun şcdid dicli karşısında bulunmak ihtiın~r 
intikam ile hareket etmelerine aleyh- yolunu tutmuştu. yükselmiş ve 4000 çuval kadar mua- merasımle . kutlanacaktır. Baevekıl ihtiyacını nazarı itibara alarak Sö- ki, istildruine hfı.kim bir devlet bbfle 
dar gibi görünen ve bu beyanatmı Kurd İzzet Reis, hiç §Üphe yok ki, ~ele görmüştür. Bu malların mühim doktor .. Refık ~ydam. T.asar.:uf Haf- mikok fabrikasının bütün istihsalatı- t~ir tedbirler silsile ini, kendini telı· 
tahlif resmi münasebeti ile vükelaya İzmit körfezini korkusundan terket- bır kısmı spekülatörler ve yerli fab- ~ .munascbctile milhım bır nutuk mn lstanbula sevkedilmesini karar - likede gördiiğü zaman alabilir. 
hitabei hümayun başlığı ile ertesi gUn miş değildi. Bu ak yüzlü ve ak yürek- r~kalar tarafından mUbayaa edilmiş- soylıyecek ve Tasarruf Haftasını bu laştırmışbr. Bu suretle 1stanbulu Bu sebebe.len üç bitaraf dm'Jet, b1J 
lcü gazetelerle neşrettiren entrikacı li adam, cephanesizlik yüzünden ya- tir. Hali hazırda Antalya malları suretle açacaktır. İstanbulda yapıl~- gönderilecek kok miktarı ayda 4000- tedafüi tedbirleri ittilıaz eyJerkeO 
hünkar, bu merasimden sonra, he- nan ve yıkılan Türk ocak ve bucak- 14.5, Trakya ma11nrı ise 13.35, 14.18 cak pr~~runın ~a hatlarını tesbıt l 4500 tonu bulacaktır. Fabrikanın e- kendilerine has coğrafi vaziyetlerde~ 
men harem dairesine çekilıni§ ve giz- lanna, insafsızca vurulan ve doğra- arasındadır, piyasa kararsızdır. e~ek ~ere t~tkıkl?r yapan ~tısad linde bulunan 2200 tonluk kokun ve siyasi anıuıclerdcn istifade;\i ~dil· 
li bir yoldan saraya gelen eniştesi nan Türk yavnıcuklanna acımış ve Pirinç piyasasında değişiklik ol • ?1~fcttışı Danış.Valı ve Be!edıye Re- 1stanbula nakline başlanrnışbr. lktı- yorlnr. Bu hususda en knrukterıstil' 
ile başbaşa vermişti. onlara yardım temini için 1stanbula mamıştır. Gelen mallar depo edilme- ıs~ ~oktor Lutfi Kırdarı zıyaret et - sad Vekaleti l{arabük fabrikasının nınnznnıyı llolanda veriyor. Bit jO 

!ttihad ve Terakki rical ve erkanı doğrulmuştu. Daha yolda iken, Sa _ den, döküm mevsiminde bulunduğu- ::ş~r .. Hazırlan~ prog~ hakkın- da Vali ve Belediye Reisinin nok- memleketi olan. ,.c arazinin bir~ 
hakkında yapılacak muamele başta rnyburnu cephaneliklerine gizlice gir- muz için derhal müşteri bulunup sa- . alı ve Beledıyc Reısı~ın. · nok- tanbula sevkini muvafık görmüştür. mını, uzun asırlarla. süren bir tekJJil' 
olmak üzere bütün istediklerini, Da- meyi, ele geçireceği cephaneyi buza- tılmaktadır. Orhangazi ayan malla- taı na.zan~~ alan Bay Danış progra- !staııbulda bulunan tüccarlara şim- ,.e azim kaynağı yardımile deııi~ 
mad Paşaya not ettirmi3ti. Bilhassa vallılnrn yetiştirmeyi kurmuştu. n 26, 26.9 kuruş, Tosya pirinçleri ı mın teferruatını yakında lıazırlıya • ı didcn 15000 ton kömür teslim olun- miica.dele ederek kazanaıı JlolnııdJı 
pek çekindiği Mustafa Kemal Pa - Kurd İzzet Reis, artık balıkçılığı 23, Mersinler 21, 21.5 kuruştan mu- cak~r. muştur. Karabilk fabrikasından alın- sulh zarnanıncla büyük bir <lilSJlıtJI' 
şaya karşı çok hürmetkar harekete- bırakmış, Ahırkapı feneri gerisindeki amele görmektedir . Ögrcndiğimize göre Taksim mey -lmış kokla ayrıca bir vapur lstanbula olan su hücumu ve fc)ezan felaketıııl 
dilmesini, vaki olacak bütün müra- bostanlar arasında dolaşmağa başla- ! Arpa, buğday ve mısır satışlarında danında memleketin iktısadi bakım- müteveccihen yola çıkmıştır. Bu va- hu sefer, herhangi bir surette oıur· 
caat ve tekliflerinin müsaid tarzlar- mıştı. Oradaki cephanelikleri gözlü - I hiç bir tahavvül olmamıştır. dan .tek.~mUlünU . ~östcre~ açık bir pur bayramın birinci günü şehrimize sa olsun lıaıi~.clen gelebilecek bir ı.ıı· 
1a k~rfµl~asını tavsiye etmişti .. Bu yor?u. Birkaç sandık cephane ele ,13~ hafta tiftik piyasası sakin geç-ı sergı vucude getırılecektir. I gelecektir. tim. felfıkeföıe karşı koynınli ist:cınt1': 
tavsıyelen ha~etle karşılıyan e~ış - geçırmek çarelerini düşünüyordu. mıştir. Yalnız bir firma tarafından n..- Bu suretle lstanbulda sömikok buh teclır. Bel~llmya gelince o da, claha -1 
t~sine:. ~~pkı b~r şeytan eda ve cılve- Bunun için bir nöbetçiyi feda ile yok s.oo balye miktannda mlibayan edilen Franaız vapurl • ının ram tamamen önlenmiş bulunacak- ya.de, uzun senelerdenberi tallın '~ 
sıle gulumseınış ve: etmeyi bile göze almışt1• Fakat, bu tıftiklcr malıdud kalitelerdendir. Bu yolcu 8 1 rierl b:aşl dı tır. terbiyesine ihtimam eylediği ordU

911 

- Hayret edecek bir şey yok bun- iyi kalbli insana, talih güler yüzünü mallar yalnız 1ngiltereye scvkedile - Haı b başladıktan sonra Fransız vvvv na, Alman hududundaki istihkfıl" 
da Pa~a, demişti: Siz _İtt.ihad rüesa göstermiş, günün birinde, bostanlar ce.ktir. Yapaklanmızdan da Rusya vapurlarının tatil edilen Akdeniz ile BELEDiYEDE: hatlarına ve Albert luınalııın gü,·e'" 
ve erkanını tevkü ettırdıktcn sonra, arasında bir Türk neferi ile yüzyüze hesabına mübaynat c1evam etmekte- limanımız arasındaki seferleri tek - ita lua v ra l I n I n meldedir. 
onun da tatlılıkla baştan savulması getirmişti. Bu Türk neferi Kurd lz- dir. Yerli fabrikalanmız da bu ahsa rar başlamıştır. Teophil Gautier is- ~ ''- İsviçre de, bu seferki miicnıJeieJet" 
çareler.ini düş.~nec?ğim. zet Reise çok iyi bir habe; vermişti. iştirak etmektedir. Buna rağm~n mindekı Fransız yolcu vapuru dün yıldönümü de, bitaraflığını sıkı bir müdafaa ted· 

Yerlı nankorlerm ııımarıklık ve Yeşilköyde, Ayamama deresi civarın- stokların fazlalığı nisbetindc satış lznıırdcıı şehrimize gelmiştır. Bugün ltnlya k. 1 ld'" .. .. .. biri ve cmerJ'ik bir faali'-'et sarfı ne 
t şk nl kl rtık b" b"t'' 1 1 ~ ının yı onumu muna- .,, 
a ı ı arı n us u un ıın:n_uş da bulunan gizli cephaneliklerdeki el olmamıştır. Bu müddet içinde 1710 tekrar Pireye müteveccihen şehri- &ebctile dün İtalyan konsoloslu ~ da muhafa.7.a e<lehilcceğine kaildir. 

v.e dal budak salmıştı. Ça~.lca, Sılıv- v~ tayyare bombaJan ile külliyetli ~şı olmuştur. mızden hareket edecektir. merasim yapılmıştır. Vali ve ~di- Bu suretle harbe, mUda.faalnrı se''• 
n, Bursa, Mudanya, Gemlik, Yalova, mıkdaıda mavz"r fı'şegın~· ın· denız' e at ~ ""'"'V'- ""''-""""'v k'l tıl a1 b • ti ... l ... J:ıJI 
1z 

· " ' ' - R · · L • tr· K d b .. b ı e a nr c nıec unyc nue , .. 
mıt taraflarındaki nankörler de ta- brılmak üzere sahile yığdırıldığını DENiZLERDE : "'\ ye eısı u ı ır ar u munase et- b ~ 1 ti hald , d .. di ti· 

raf taraf ayaklanmışlardı. Silahlan - söylcrni
8
ti Sada 'aİ Fıbr 1le ltalyan konsolosunu tebrik etmiş- u C\ e er un a mutenıa gıı· 

1 T" k k" 1 . d l ~ . Yolcu salonu sür'atle tir vayetler dermeyan edilmekte \'C ınış ar, .11r oy enne ayanmış ar- Kurd İzzet Reis, bu haberi alınca El zet.elnde, ajanslarda., Ye r:ulyoıar~ 
d.ı .. Bu cıvarlar halkı, hem mahalle- hemen kayığına atlamıştı. Ayamama bitirilecsl<tir lstanbul Müftülüğünden: kirik Tramvay tünel hunlar göziikmekteclir Bu rh·a)·cf.-

rının :·e. hem c1e ~ir ~ölge kadar bile d=~~?inin ağzına vardığı zaman, gör- Yılbaşında ikmal edilmesi icabe - En iyi Jyi Son idareleri . mUraklbU,01 ler:in esasmı, İngiltere~:e ve Fransa~ 
tanmevbkıl 'h:.ke~em~ı~etı kalmıya~ 1s - dugu manzara. karşısında hüngür den Galata nhtımındakı' y . 1 K. P. K. P. K. P. İstanbul Belcdıyesi Tramvay, Elek- yapdae.ak bir Alman taarruzuııclıt. 

u u umetının muavenetindenıhü gü -ı t Çil k"' - - ' em yo cu t 'k Tü ı 'd l · u · ·-· ıalt 
ümidlerini kesmişlerdi İşin başa düş cepnhS.:ea'gl akmış 'ı· n tu, yıKg:ınd yıgın salonunun inşaatını kontrol etmek ii- Buğdaydan: 12. 20 10. 00 9. 10 tarı . vel ne kı are er! m rakıblıgme muvaffakiyet ihtimalini elde tııtJll & 
.. ~·· .. · . - ı e arşı aşmış ı. en i ken- zer A k d b' .. . A d 16 30 5 00 yın o unaca zatın ısmi henüz tes- irin bu iiç memlekete taarruz edilJJl 

tugunu anlamışlar, tehlike karşı - dine, yazık, demişti, bu cephanelere, e . ~ ara an ır mufettış daha rpa an: · 
1 

· O OO bit edılmemiş olmakla beraber bu - zarureti ~österiJmektedir 
&ında bulunan ırz, can ve mallarını Ve oracıkta kararını hemen vermiş-lgclmıştır. Vekaletin gönderdiği bu Üı~mdcn: 83. 2J 66. 30 50. 00 nun b" . 1 kt 'k .. t h . _ . • ike)·e 
bizzat konımak ~arelerini araşur _ ti. Çalma<Ya degı~.1 çalışıp kaza _ mümessil e\'velce gelmiş olan heyet Hurmadan: 00 CO 133. 20 00 00 1 1

11 
elet }

1 
mu e aı:;sısı olacagı llolan.da Ue BeJ~ıJm bu tclıl ~ - b 

1 
. 0 ' nmaga . a n ~ ma c auır. lmr~ı, bırlesmek yolunu tutm:ı'k' 

oı~a aşarnı~laıdı. .. . alışan bu merd ve temiz kalbli insanıve Lımanlar Umum Müdürlüğü ile B N Tramvay tUnelveelektrlk birlikte bir~sullı tavassutunda. bu1ı111· 

laarrduzab?grıytank~l?ylcr, nıhayct cephane hırsızlığını göze almıştı. Ça- temasa geçerek yeni yapılacak kısım- ayranı amazı tesisatı' yenile tı· ı ı or mak suretilc topraklarının rnuJıtt' 
ara ann a ırer eş ı at yn}lmışlar lacaktı Bu suretle k" f k"' 1 · d 1 1 1 k d - s t o k'k Ş ı Y • ' · ıet ııilii.hlamp düşman çetelerine karş'.ı k 1 . k ' or ez oy enn e ar ıa t ın a malumat almıştır. Ve- aa a ı a Tramvay Tünel ve .Elektrik işlet- mel istilii.sı tehdidine mani tcdb•~ • ırı an ve ıvranan vatandaşlarını kal t . 1 lb k d ' ı da c1" •• .. 1 eli F 1. t .:ılJl ~ıkmışlardı. Bilhassa İzmit körfezi cepha · l'kt k ta e sa onun yı a§lna a ar mu Ezani 2 39 meleri tesh~atlarının yenilc<>tiı'ilınesı' amayı Uf;mnmuş er · a .. a ır nesız ı en ur racakLı h . 1 ':ıl ı d' ı -·1 

• • • b"r ~ 
köyleri, bu hususta gerçekten "Ok gö- Yurd kardeşi · . hal: · 

1
• akkak bıtirilmcsi için alakadar ma- Vı:sati 7 12 için 5 - 7 milyon liraya ihtiyaç var- ıye <u.uar bu tekhflerme lııç 

1 
_., 

li ennın as ve se a- k ,. . ' b ı · t' n·ı· · lii~Jlo" ıü açık ve becerikli davranmışlardı. meti için hırsı 
1 

~ b"I .. , 
1 

amlara katı emırler vermiştir. \,. ,,J dır. Elektrik idaresinin 4 • 5 senelik \a gc menus u. ı akıs a .. ıJ>t 
0 

W• d , d 
1 

. Ü .. • z ıgı 1 e goze .ı an bu . matbnatıa:rda, bu teşcbhiisiin ntU!'.iV" 
egırmen eı e e Hayc aı, rcun ve fedakar Türkc şansı yine ya 1 w - varıdatı buraya sarfolunacnkbr. Bu . w • edil • 

tiaraylı köylerinde muhtar Mustafa, göstermişti. O~un hırsızlık etmresı~nı ' suretle idare ancak bu müddetten bır nok!"-3ya \ara.nuyn.cagı una 
B l · S"l A b .. .. · ıne ' mektedır. 

u guıc~. u eyrnan, ra .ın Husnu meydan vermemişti. Sahil boyunda, Okuyucularımız "Yenı· s b h ı sonra lstanbula varidat getirebilecek- . . .. • . . . tsıı· 
ve Hamıdıye, Tatar lhsanıyc kliyle _ dü<>üne dü.,ünc gez k b • d f d ı 3 3 '' a tir. Şundı böyle hır harb ıhünıali ı . d s b wl ':ıl ':ıl er en, u e a a d' . d ı . 1 1 ·ı 1 "t.•pi: rın e o -~og ~ Hasan, Yetimoğulla- işgalciler tarafından imha a mah - H b "' Bir de çuval lhtlkl ırın. e svı~re, ıcync mı c sı.,, rından Huseyın ve Asar köyünde de küm edilen bu cephan ı .Y bekli Diyor kı· : as ıh al alaka- b 1 rı mı 8.Jemmde alds uyamhran den~. 
Yunus adlarındaki yurdseverler he- askeri kıtanm 

1 
e end A . yen ' •f ıyor Jarda bulunnıamı~tır. Bugünl'U '~ 

. ' çavuı;ı arın an h Os- d 1 İstanbul ek k ·1 • beled' · k ~ men önayak olmuş ve her biri yüzler- manı karşısı k İk' .. ar ara A h ı .. me çı erı ıyeye yette, Almanya.dan gelcbılece ..... dl 
ce fedakar arkadaş da bulmuşlardı. çocuğu d n.a çı ~~tı. ı Türk rzt a mur:acaat. ederek unculardan şikayet ruzun lsviçreye gclehilmesi için~ 
Silahları boldu. Fakat ne yazık ki muala erenı1~- sakz ı arına sokul - 28 mart tarihli "Yeni ~a- etmı~lcrdır. Ekmekçilerin anlattığına ile Gonstancc şehirleri arasında~ ..... 

, , ~ r, yaren ıge oyulmuşlardı ~ getirdiğim yoklama \•arakaı-ıı is- g" u 1 . d 1 b ,~ 
cephaneleri de o nisbette azdı. Köyle- Kurd 1zz t R . 

1 
. _ . · b::ıh,, da intişar eden dilekçem- tida dernek oldugu- ve es""'cn ore ncu ar pıyasa a çuva ulun - nelırini ge~er.cli, Bale ,·cya eenc _ıı. 

. e eıs, zrnıt korfczınde- ...., .. ·· d -··1 ı;ı.-
nne saldıran nankör çetelerinin yap- ki nankör t 

1 
. . 

1 
de maru:;ı; hallerle elyevm kar- kaydım da burada olup seneler- maması yuzun en çuval fiyatlarını ye ve oıauan da Jura . , 

t kl . dd . çe e ennın s~ tt 1 rd B . ·ı 1 • . k i'ra • Si liY ı an ş~ _etlı ve insafsızca ateşleri- yapbklan vahşetleri ve Türk köylü- şıkarşıyayım, ded;ğim gibi bir ce t.ekaUt maaşımı aldığımı, an- ·~ ırm~ş n ır. ~ vazıyet kendileri- sı e ;"'"! '.'-5""'. ı_ osaya gırınt .,.-
•:;,, •:ca ıı~ v~ hesab ile kurşun sünün çektiği nzab ve ızbrablan ağ- kuru kiiğıdla 13 temmuzda tah- cak şirkeHn hükümct<o inU k•U- nın k:"~ ~n;ı.::ı. o m•.:?a . sebeb ol- "'.'~ ı~. ::.ra nılıaı hrdııf Fransıı 
~ a m~ u~yetınde buJunuyorlar- lıya ağlıya hikaye etmiş, muhatabını didi sinle kapıdışarı edildik ,.e le lwndilcl'i tarafmdan kesildi- mn 

1 
a ır. . e ıye ~ı ayeti ehemmi- zısı o :ı. ı ~r. bii· 

ı. Eksenyet ıle, kul'§Una süngü ile da agwlatnıı"' h 
1 

d bendeleri 24 lira maaşla eski ğıni ve şimdi de tekrar vcrı'l- yet e tedkık edecektir. Halbuki bu n.meJiyc, ı>ratikte 1~ 
k bel · b'l :tı cyecan an ırmıştı. A- ··ı vvvv '-'iik zorlukları nıucı'b olduı~u, is''J>· 

mu a eY,ı ı e göze alıyorlardı. Bur li Osman Çavuş, gözyaşlarını siler- mu kiye mtitekaidlerinden olup mesini yoklama ile beraber şıfa- MÜTEFERRlK: .,, .,, ,. 
sa ve İzmıtten cephane istemek için ken, içini çekmiş ve: bu para ile geçinmek kabil ola- hen dilekte bulunduğum hak- renin Fransızların l\laginot Jıat:t~. 
yaptıkları müracaatlar, hazan sükiın El . madığı cihetle Şark Demiryol- kındald maruzatım alakadar B"t d k" lb" miişalıilı müstalık ın mc,kileri 1 
\'e itidal tavsiyesi ve bazan da ko • .-. den ne gelır hcmşerim, de • ı lannda evvela telgrafçılıkla son memurlan gücendirmiş olac;ak I paza rl O a I e IS9 Juıunası \'C icabında l•'ransız asktt t" 

vulmakla karşılanıyordu. Bu sebeble mışti. Allah yardım :tsin onlara. ra muhasiblıkle bir vazıfc edin- ki 9 uncu işletmenin ış'arı kale satışları riııiıı )ardum dolayı ile, 1 \iç.r~)~ ~ 
nankörler Şllllardık"a Pım bo Kurd İzzet, oturdugu yerden silki dim. Ezgayri tevkifat altmış ku" - 1 k . ... ... u,· ... kkat b'ır talim devresı· g""'ı·r- arnız t-decck Alma_ n lmvvet.lerını_ J>ııı'r 

!:I "' armış, ş nerek kalkmış saf .. kl. uh a ınmıyara ctizdan ve yokla- Jn " -1' buldukları meydanda diledikleri gibi b ' yure ı 1)1. am- sur Jira da oradan alarak ala ma varakası "Maliye Vekaleti 1 mek iizcre silah altına alınan k 1 _ laylıJda ınu,·affakı)·ete crdırcoeı-
at oynatmağa başlamışlardı. Türk ı~ın omuzlarından tutup sarsmıştı kü11ihal geçinirken kumpanya- yerine Münakalat ve Muhaberat rimizin bu kere terhis dilm'as ~ e_ mahiyeti gösteremiyccektir. it-
köyleri biribiri ardına yanıyor zaval- ve. ç nın hükumetçe satın alınmasile Vekaletine irsal ıle muamelat ı sile bu erlerden birçoğue Kap

1

=Jı~a~ş~- Şimcliki lıalde, hu iiç devlet~c :~ 
lı köylülerimiz de cephane y~ksullu- Al-;-h ~vuşk çavuş, demişti. Yalnız Devlet Demiryolları camiasına dolayısile acizlerı sürüncemeye dan kullanılmış sivil elbise! t · rPn heyecan ve hummalı faah)c ıt• ğu içinde kıvranıyorlardı a .a ıra mıyalım bu yardımı. Bi· idhal olı.ınuşumuzdan tekaüd sevkolundum. - er emın re rağmen, bitaraflık Uclç.ika, ııo!Jı 

0 
"nl d İ · raz bJz de yapalım. etmege başlamışlardır. Ancak bura - la e 1 . d 1 ... 1 •bctıııt" 

çılık yapmakta olan Ahırkapı balık-

gu er c, zmit körfezinde balık- - Elimizden ne gelir ki be hemşe- maaşım vakit değil an bile geçi- • Yanm asra karib hadimi dev 1 dakı elbiselerin hemen hepsi tcbhir- < • ,, sGvıç.rbcA cA. mev ndmlı. iJ:ı~ rb far' 
. - rilmeksizin kesildi .Devlete in- ]ı>t ve millet acizleri vazifemden w mı~, ve ar ı \TUpa a il ıa . rım. Aciz ,fakir insanlanz biz. haneye ugratılmadan satışa çıkarıl - tıııası " .. asında s'u'rükl' nnı'p ,..;tnıcJJ11f 

N tikaJ iJe çıkış tarihi arasında bilii. devr tam ve diirüst ile ...... ' ... .;• 

Dr. ne.5™1 SA~ 
çılarından Kurd İzzet Reis, sahil köy-
]erinden yükselen acı fcryadlan işit-

Ç ~ e mi gelir elimizden dedin? kesilmiş olan tekaüd maaşım ayrıldığım ve gi'ıya artık isti _ 1 dığından belediye burada bazı sıh- tir. 

t 
o şeyb gelir çavuşum. Eğer sen is- 800 küsur lira tutarken çıkar- rahatle taltif edildigı-·m halde hi tedbirler almayı lüzumlu görmüş-

ersen u köylilleri ve köyleri kur· tür Bu elb" 1 ·· ·· d h h · ,. · -

Yeni Sabah 
Abone Bedeli -

Türkiye Ecnebi 

SENELiK 14~0 Kuruı 2700 Kuruı 
6 AYLIK 760 • 1450 • 
3 AYLIK 400 • 800 • r AYLIK 160 » SOO ıt 

Posta ittihndına dahil olmıyan ecnebi 
memleketler: Senelili 3600, altı ııy1Jiı 

= 1900, üç aylıtı ıooo kuruştur. = 
Adres tebdili için Ylrrnl beş kurusiuk 

..., 
tarırız biz. ken elime geçen ikramiyeleri elyevm aç ve sefil bir halde ka- · ıse er yuzun en er angı 1 

188 liradan ibarettir. Bunun lışıma alakadarlann işi benim- I bir bulaşıcı hastalığın sirayetine im-I 
Ali Osman çavuş, muhatabının ne hak ve insafı neresinde? sememcleri sebeb olduğu aşi _ kan verilmemesi için dükkanlardaki 

demek istedig-ini iyice knvı•ıyamll• ba"'ı n}b' 1 ° t A o l Gelelim diğer meseleye: Çı • kardır. ,, ~- ıse enn sa ışına manı o una-
mış, hayretle sormuştu: kt • karken her hakkımızın elimize Binaenaleyh I!.minönii Mal- ca ır. 

- Anlıyamadım dediiMni hemşe rim. Açık söyle hele §unu~· • verilmesi suretile tekemmiilfttı mlidiriyctinin MünakaHit Vcka-

K t 
idariye gösterilmesine idaremi- !etine 1 ağustos H39 tarihinde 

urd zzet, muhatabının safiyet zin önayak olmasını dilediğimiz 3339/ 4322 numara ile mersul 
ve samimiyetine inanmış, a"ıldıkça 

li halde ona nailiyet şöyle dursun te.kaüd cüzdanımın iade mua-
açılmış, nihayet işi anlatmıcıtı. Onu 
ikn 

. .,, 13 temmuzda yaptırdığım tcka- ınelatı nerede ilişip kaldı ise 
a ı~in uzun uzun diller dökmü"', yumu§atmı§tı ve: '!/ üd yoklama vara.kasile Eminö- bir an evvel ikmalile sefaletten 

nü malmüdiriyetine vaki müra- haUlsımı aliikadarlardan dile -
- Gözlerini yumuver. Denize dö- chatim Uzerine 9 uncu işletrnı!- rim. 

-·-Rıhbm hamallarına tevzi 
edllen paralar 

Rıhtım kara nakliyatı hamalları
nın mahkeme kararile kazandıkları 
16 bin liradan bir kısmının bayram 
münasebetile kendilerine tevzi edil -
mesinc başlanmıştır. Limanlar U -

kfilecek olan flU mavzer fişekleri bı- Jk d g den alfılsul suale verilen ccva- Yeşi öy e uncu işletme mum Müdürlüğü şimdilik amele ba-
rak nankör bağrı delsin. Ben taşı - ba ragmw en bir de istida ver- Sirkeci ambarı sabık 15 r ·ı ım onları kimseye sezdirmeden. şma şer ıra verı mesi için ala.ka-

melliğim tefhim edilince bunun muhasiblerinden darlara emir venniştir. Mütebaki kı-f r 
pul gondermck lfızımdır. 

- k - l 
- Tutulursun be hemşerim. Yazık dog:nı- olmadım, pullu olarak Galib Ozüak Y k I tt · ı ~ u~ooafürerlcr~i.(~rn~var)~----------------------------mm tne~c~rpd~~oonı~ _ _ ' ' erılecektır. 
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Holanda Ve Belçika 

Çiğneniyor 

~ 

rıtNI 1484.B 

cünıhur Umumi KatlbUğinden: ( Baı_tarafı l incide) k t b" 
Relsicümhur Milli Şeflmiz İs- isterseniz yedide veya sekiıde, hat- a e şayan ır ma-

met İnönü büyük yasmıızın yıl- t1 dokuzda, onları masalarının bat- kale neşretti 

CUmhurreisimizin Ti c-a r e t ve ki 1 i n i n Komintern Ve 
k Avrupa Harbi 

M~~} ~~A~)km!~ M Ü h i m B e y a n a t 1 Giornale d 'italia dik-, {. 

dönümünde neclb duygulanm la.nnda bulabilirsiniz. 8 teşrinisani tarihli Giornale d'1~,, .. 
lloma, 11 (A.A.) - ltalyan ga·jğinden &ilphe edilmemesi li.zımgeldi- bildiren saym yurddaşlara t,e.. Vekilin yanına bir gün zarfında lia gazetesi: "Avrupa ve birleşik A-

teteleıi, Bitlerin reisliğinde bir harb ğt bir tebliğd• sarahaten kaydedil - tekkUrleriain ibI3ğma Anadolu girip çıkan memur, alakadar, heyet merika hükumetleri aleyhinde ko -

fın~lisinin toplandığı ve bu meclisde mektedir. Ajansım memur etnılşlerdlr. aıası, tüccar, .ziyaretçi ve eshabı minternin garib bir beyaunamesi,. 
evk i t. Berlm" Sefaretimız· de me'"' lihin yck·"nu yuz·· leri bulur ı vh ı d b. k ı h a cı.de vahim kararlar verildiği Bu hAdise esnasında ölen iki kişi- .... "' ' ' ser e ası a tm a ır ma a e neşret-

t .. akkında Almanyadan gelen haberle- nin hUviyeti henüz meçhfıldilr. Bun- Bertin, 11 (A.A.) - Ebedi Şef Bu meyanda Dış Ticaret Umum Mü- miştir. 
ı neşrediyorlar. lar tahmin edildiğine göre Gestapo a- Atatürk'Un ölümil yıldönümü dürü Cemal Ziya takriben elli defa, Sinyor Gayda, kominternin icm 

kaltaıya matbuatı, Holanda ve Belçi- janları tarafın .. d .. an. ce.b. ren hudud is - dolayısile büyUk elçiliğimizde ya Hususi Kalem Müdürü Fazıl, yine komitesi tarafından dünya ka\•iml'!-
.. , · d faret konso takriben, yüz defa gı'rer, çıkar. · h"tab d be nın Almanya tarafından istilası tasyonuna goturillmuş ve Holanda- puan merasım e se , • rıne ı c en yanname za.mam· 

lehı· 1 1 k · · Be li dekı· Böyle bir gun·· de Ticaret \'ekilin - d.kk t · ·k 1 d 
lel 

ıkcsı. · Uz. erine hasıl olan be. vnelmi- dan. a .. >n. lmak istemedik. leri için ".iş- os u memunnı ve r n mızın ı a e şayan veaı a ann an 
.T b··t·· tand ı h bulun den mülakat istemek için insanın ol- h. · · k·ı ed .::ı 00·kt ı.., Vnzıyetin inkişafını endi§e ile ta- lerı gorlilerek,, cesedlerı memleket ha u un va aş ar azır - ırını tcş ı er, -u ı en sonra şu 

11.ıb etmektedir. ricine. nakledilmi§tir. Mütecavizler, muşlar ve merasim salonunda dukça düşüncesiz olması lazımdı. Fa- mUtalealao dermeyan ediyor. 
A+n~• · kl ı ·· ı m·ş tab kat teşebbüs ettiğim bu işin sonun:ı l" · t 1 ·ıt F Gazeteler La Haue ve Brükselden bitaraf topraklara tecavüz etmekten l.AUJn çıçe ere sus en ı · ıı..omın em ngı ere, ransa ve. 

alına h ' J k. · n silı\ı.ıı Alman memurla losu önünde huşü ile eğilmişler- varmağa azmettiğim için yılmadım, Almanya aleyhinde bilaistisna bir 
n aberlerin vahametini katiyen çe ınmıye cı.u - Kalemi Mahsus Müdürlinün nezake -

hafifletrneksizı·n Almanya - Holanda nnm yardım ile kaçmaia muvaffak dir. k d d \r ·ı Ti t V ı ·ı· N • T ~ı it!ıamklır rolünü takınmak istiyor \o 
hud d ' ı 1 d Ataşemiliter binbaşı Akman tini sonuna a ar 11.arca ım. c ıu 1a· care t"Kt 1 azını opçuog u onlarır.ı. mücadelelerini yeni zengin -
d u unda vukubulan ve bir Holan- o mue ar ır. Başkumandanın 1stiklftl har- yet maks:ı.dıma erdım. .b. h b b t ·ı k ··st 1- likler elde etmek için cmn."ryalist 
atının ölmesine sebeb olan hadise\."i Almanlar Bir ~y Söylemiyor "\Y • T. t \' 1 •1. 11 . gı ı u u a ı e pamu mu esna o ı--

ta b .T ' k ı ) H l d b0ındekı· da~hı·yane ı·daresı·nden .L enı ıcare c <ı ı mıa erıme ne- k ·· h h b··t·· h menfaat1°..;nın· bı·r ll'arpışm~"" ~,.t • ...., qaye hUkumetinin resmi tebliga- Brü se , 11 (A.A. - o an a ve • . . . ma uzere, emen emen u un ma - .... .. !< • .....,. ~-
llnı d Bel ·k k b. Al tehl.k · büyük elçi Hüsrev Gerede de E- za. ket ve ıltıfatla eevab vcrdı. Sıra - sullerimizin ihracı serbest bırakıl - linde tasvir ediyor. Merkezi Mosko-a neşretmek suretile tafsilatile çı aya arşı ır man ı esme 1 
lıakletmektedirler. ' dafr yabancı memleketlerde dolaşan bed1 Şefin şahsi karakter ve me- 81 e yazıy?~u~. mıştıı·. Yakın zamanda t.etkikatımızı vadn bulunan Ye :Moskova adnml:ın 
'l'aarruı Ç 

1 
B 

1 
k şayialar hakkında salahiyettar Al - zayasına dair kıymetli hatırala- . - Reısıcumhurun. nutuklarında ikmal ettikten sonra, pamuğun ihr.:ı.- tarafından idare edilen komintem 

·r.,. arşam ıaya aş ıyaca ·mış hf·ıı · k • · t b ,. rını anlatmıştır. tıca.ret hayatımıza daır me.vzuu. bal~- cına da bir genişlik ''crileceg·i gı·bi·. ne dereceue kadar Sovyet hüklımetin-
~eza İtal t 1 . 1 ·u man ma ı en, as erı vazıye a~- sed 1 1 d kt fl .T 

A yan gaze e erı, ngı z ve · · k d" Yurdun Her Yerinde ı en mevzu an ve ıre · 1 erı, ı k tedb. ı ı h b b t · · - den ayndır? Oradan sudur eden ko-ınerikan ta d 1 H 1 d kında mtitalea beyan ctmenın en ı- . 'tib .1 ·r d b a ınaca ır ere u u a pı~a.sa 
le ı. va n aş arının o an ayı l . d'. a·-· . b·ıd· ,_.~d· Ankara, 11 (A.A.) - Mem- prensıp ı arı e, ı n e uyurur mu· 1 da h k te . ·ı kti münizm ne dereceye kadar Rusyanm 

r.ı:;e davet ed.ld.kl . . d k d erme uşme ıgını ı ırme~~ ır. 1 ., rr· b. ld - t• • arı are e g~ın ece r. 
l{ ı ı ı ennı e ayı ve M l · · • bh · lin leketin her yerinden aldığımız sunuz · a 1 0 ugumu~ .. ıcarı um- - Rcisicilmhurun nutkunda (Her resmi politikasından farklıdır? Bu 

o anda ile Belçika arasındaki tesa ese enm sıyası ce esme ge ce, telgraflarda, Atatu··rk'un·· o··1·um· u·· - de veya umdeler nelerdır' 
11UrJe bilha . t ed k . t·ı· 

1
. - bu mahfiller, bir yıl evvel yapılan ve .. . · şeyden evvel ticaret işlerimizde sa - mesele hiçbir zaman tenvir edileme-

llı ssa ışare ere ıs ı a p a- . . H 1 d b. fl - nün yıldönümü olan dün Parti - Harb munasebetıle her memle- ı· . ~nb·· b. r· .. tl t . miştfr. Fakat her gu··n manidar teza-
nın 15 t . . . ta .h. d .t.b Belçıka ıle o an anın ıtara ıgına k t . b' ih t tahd·d· d - ım '\:e ~ ıı ır usu u sura e esUi 

re eşrınısam rı ın en 1 ı a- · · - binalarında, Halkevlerinde, mek e • ~en!5 . ır . r~ca ı ıne og- etmeliyiz) buyurulmaktadır. Bu (sa- hiirlerle ke~disini göstermektedir. 
""'~ tatbik edileceği hakkında bita • bhı~btl b.u ~emleketlerl v~ dıgrt~rl mAul- teblerde bütün halkın ve talebe- lru gıtmıştır. Mıllı Şef, nutuklarında, ı· . t b'" 1) . b •st mu··b-..ı-le- Bugı·ın komintern iki demokrasi ihı 
'Q,{ 8.Skc-t hf.ll d 

1 
"t arı erın rıayet etme en şa ı e - . . t'l 1 . . . . .. .. .. ım ve n ıı usu , ser c c:ı.uc 

J,..,l n nıa 1 er en a ınan mu a- d · d •· d · nin iştirakile yapılan toplantı- gcnış 18 ı ısa. vazıyetımızı g. 
0.zonun- ve ,,eva ""'rbest dö\•ize müstenid bir Hitler Alınanyasını avni milttehim ...... arı n,... di 1 manyanm a nayet e a--egıne aır o- d t t k ( h dd 1 tah .T .T ~ J 

....,re yor ar. l b · t k ed' 1 larda Ebedi Şef'in aziz hatıra -· e .. u ara. 1 raç ~ e crmı~ - harici ticaret ı:ıekli mi, 'l!oksa b"'"ka sırasının Uzerine oturtuyor. Halbuki ltoı an eyanata ışare etme t ır er. d d d b d ab lecek f# .T ~ 
Aın anda. Ordu ... u Hazırlandl A Bu şahsiyetler. ilk fırsatta İngilte- sının taziz edildiği ve bu mera- 1 ı mi ~ ~z. ; 11 ge~~ş .. av)-rand 1 kl bir §eY midir? Tenvir buyurur mu- Moskova hükumet adamları bu Al -

binalast.rıer~a~ , 11. (A.A.) - Um~mı reye karşı bUyük bir harekete geçi _ simi takiben nnıdlara çelenkler meme c ev en ırıyız eme e, ? man ricafıni birer müttefik sıfatile 
t1 n onundekı muhafaza teşkil!- leceğine kanidirler konulduğu bildirilmektedir. ?ak~ki ihtiyaçtan fazl~sının ih.raç s~ CTicaret işlerimizde salim ve selinılamaktadırlar. Demek oluyor 
lla~ttrılmıştır. Ahnan tedbir bu bi- Alnıan~·a tllt.lnı~tom mu Yerdi! Aüna Gazetesi.Un Neşriyatı ımkanlarına ,.e bunun luzumuna ışa- tabii bir usulün tesisinden), istihdaf iki :Moskova ile Berlin arasında kat'i 
ıne:rın ani bir basgmla işgal edil - Amste;dam ıı (A.A.) _Alman- Atina, 11 (A.A.) - Atina a- .

1

ret buyurm~lardır · . · olunan ga,·e, mahsullerimizin fiyat- bir uzl~ma yoktur. Fakat bu esaslı 
:atne 'lll!ni olmak içindir. yanın Holand~ya bir ültimatom ver- jansı bildiriyor: . -A .Son ~ı~ buhranı sebebıle ha- lannı serbest dünya piyasasına inti- nokta bir kere tesbit edildikten son-

sa b~ sabahki gazeteler, verdikleri kı- dı"ği hakkında ,,abancı memleketler- Atatürk'ün ölümünün birinci rıcı tıcaretimız ne dereceye kadar bak ettirmek 1,rc serbest dövizli me'lı· ra hic bir A\•nıpalı yoktur ki Mos -
ır haberd rd h b 1 ol müteessir olmuş• ur" Bu tesirin baş ~ ın e . e o uya azır u unma- de dol~an şayialar Berlinde ve La yıldönümü hakkında Anadolu 1 

1 
'b 

1 
·la~ · 

1 
.d . ., N- Jeketlerde kolaylılcla satılmasını k...,_ ko\•a komitesinin yanlış iddialarını 

t" tnn verildigvini ve ordunun hareke- Haye de tekzı·b ed·ıımektedir. tel f ed Ilıca t. a ırı sa ıa7 rı nere erı ır · 1 e mın· eylemektir. doi?ru diye kabul etsin. Bugun·· Avru-
'" geçcceg~· . b·ıd· . B ··t Ajansının gra ını neşr en tedbırler alındı ~ 
aıqb ını ı ırıyor. unu mu e- •• ,. ..... _ ........... .,_. ............. •• gazeteler bu neşriyatı inkılib. .. · v - Balık gibi çabuk bozulan ve pada bir emperyalist ve Plutokrasi 
tılr:ı .. radyo bundıın böyle hiçbir gemi- OU B ı lann en büyüğünü başarmış o- 1 . -:- Duny~nın her ta~afın?a oldugu canlı hayvanlar gibi yaklaşan kış mücadelesi varsa Sovyetler Rusyası 
ltaıa0rn idare ilan edilen deniz mınta- n aş 1 yan lan Şef'in şahsiyeti hakkında g~bı harb, ıhraca~ Ye ıthalatı azalt.A- mevsiminde zarar görmeleri muhte- da diğer devletler kadar bu mücade-
doı tında hususi bir sebcb olmadıkça Alman TaarrUZU tefsiratlar ilave etmektedir. mıştır. Memleketm her tarafı, tabu, mel bulunan maddel<'rin ihracına mü lenin içindedir. Rus arazisi dünyanın 
liu ~r:ıarnası lüzumunu ilAn etmiştir. bundan müteessir olmu~ ise de, en zi~ saade edilecek midir? Piyasada bil· en zengin topraklarıdır. Bu siyasi 

art~ ı haber asabiyeti ,.e endişeyi Pu··sku·· rtu·· ıdu·· Tu·· rk-Rumen Ticaret ~n?e· münhasıran arpa ,.e buğd~!' hassa bu hususta endişeler olduğu vahdetini Çarların müteakib fütuhat-
<irayrına~tadır. İngiliz elçisinin Lon- ıstıhsal eden yerler, daha fazla mu- söyleniyor. Jarile temin edebilmiştir. Komünist 
lekzj~ ça~ınldığı haberi kat'i surette . İtilaf inin Mahiyeti tcessir olmuşlardır· _ Balı/;'ln ihracı esasen mencdil· rejimde de kendisini böyle muhafaza 
~ edıliyor. ( Baştar:ıfı 1 ıncıdc ) _ . - Son zamanlarda kısmen gerşe- memiştir. Küçiik baş canlı hay\ran ediyor. Hatta daha gcnişlemcğe nıc-

oı~ euce itibarile, Holandanın kabil her bu taarruzlar ancak bir alaydan ( Ba.~tarafı 1 ıııcıde ) tilen ihracatı tahdid ve lisanse tabi ihracına da kısmen imkan verilmiş- yil gösteriyor. Ve başka kavimlerin 
tn,~ kadar gizli yapılmak şartile ibaret bir ku\'etle yapılmış olup 16-17 rimize gelen Ticaret Vekilimiz Nazmi tutma tedbirlerinin daha ziyad~ gev- tir. Bir taraftan bunun tezyidi, di- serbestçe çalışma ihtiyaçları aley
der aa tedbirlerini neden dolayı bu teşrinievvel günlerinde yapılan taar- Topçuoğluna izahat vermiştir. §etileceği ve bazı gıda maddelerimi- ğcr t:ıraftnn bir miktar h·h·ük baş hinde entrikalar yapıyor. Kominter
~ ~18.şln almakta olduğu izah e- ıı:zıar der~~inde .~eniş bir mahiyet Dün. a~şam ~~kar~~·~. döne~ Bür- zin de ihracına müsaade olunacağı hayvanın ihracı imkanları cİa aran - nin hesabı Sovyetlcr Rusya.sının 20 
~ d ltıektedir. Sular yUkselmekte gostermemıştır. Dıger taraftan teş- han Zıhnı kendisıle goruşen hır mu- söyleniyor. Doğru mudur? maktadır. seneden beri sulhiin muhafazası için 
llô~ıee ~aıeteıcr, bu h~susta hiçbir şey rinievvelin ikinc.i haftası s~n~~da Al- harririmi~e ye~i .~laşnıa hakkında _ Buğday; arpa, ça\'dar, yulaf ·- Şit. _ çalıştlğını ilim ede:~en acaba hanı? 
ltı.nı_ ınıyorlar. Resmı mahfiller ma- manlar derhal rıcat eden kUçuk Fran şunları soylemıştır. Avrupalıyı nldntabılıyor'? 20 senedır 
ler at vermekten imtina etmektedir- sız mevzileı·ile karşılaşmış oldukları "'-Yeni anlaşma klering esası üze- Sovyetler Rusy:ısı yalnız lıarb için 

· halde bugün Almanlar sağlam bir rine kurulmuştur. Bir sene içiu mu- [ Başmakaleden Devam ] çalışmaktadır. Dünya ink,15.bı bu 
lludud Su Alhnda Fransız mukavemet hatlı karşısında teberdir. !ki memleket arasındaki harbden bekleniyor. Koıninternin bu 

ltle~terdam, 11 (A.A.) - Hlikfı - kalmışl~rdı:. A.lnı~n kıtalar~ önce mübadelat içi.n ~e~i kur 92 - 93 ola- s u 1 h T e k ı ·ı f ,. beyannamesi diğer bir hakikati de 
ltetn bendleri açmıştır. Bütün mü.&tah- pek az ılerlıyebıl.~ıaler fakat ınceden rak kabul ~ılml§tir .. ~u .suretle R~- alt Ust ediyor. GCıya Sovyetler Rus-
litt Intntakadaki müdafaa tesisatı inceye hesab edıhp açılan ateş mın- m~nyadan .ıdhal ettigımız ~.etrol ~.e yası Tunada ve Balkan1arda sulbü 

alltzıda bırakılmaktadır. takasına girmi !erdir. Ayni zamanda müştekatı ıle kereste ve selllüoz mu- muhafu,a vazifesini üa ediyormuş! 
Şcfıi 1 Bosaltıl . topçu tarafından kuvvetli bir baraj bayaatı da.ha kolaylıkla ve ucuz ola- ması şartı da vardı. Şimdi bunu açık- letlerin kendilerini idare etmeğe lı~'k· Onun basiretkar eli A\'t"Upa münaza-

tq;~~ l~ erA.A"') -'~rl d ateşi açılmıştır. 'Muhacimler oldukça rak yapıla:bilecektir. Transit o~arak ça tekrar etmiyorlarsa da A\•rupadan ları olması esası üzerine nıUstenid bir aSlnın bir dünya har"bi haline inkı -
laıı dataasını .tın ·tın k .. 

0 
an anın ehemmiyetli zayiat verdikten sonra yapılan ticaret bu anl~ma hükumle- daimi Alman tehdidinin ortadan sulh teklifi yapmaktır labınn mani olmuş! Halbuki konıü -

M' haZlrlıkI ı am e l e ki~ldzeredyapı- geri çekilmeğe mecbur kalmışlardır. ri haricinde kalacaktır. Umumi mü - kalkması ve küçük milletler<; hayat Bu.,.ün korkulannd~n titriyen ve nist Rusya değil yalnız Musolini 1tal-
'"'41Yo ar norma !1C e evam • b dcrtın es'· yıll azaran iki · b • • b ·r · d b·' t 
tn.e :· Baarıı ve Zeist ahali.sine ika- 1.ngiliz Sahillerinde Alman ~ . a Kı ara n hakkının tnnmması demek ayni fik- bundan dolayı hiçe sayılan, ezilen ve yasıdır lti, u vazı eyı cru ue e -
... ~ahla""-ı t hl. h 1 ' 1 Tnyı.·areleri mıslınden fazla artması esas olarak rin b"ska ""kilde ifad·-- edilmesinden ll'iı?nenen bitaraf devletler bövle bir m1ştir. A\·rupada herkes bunu teslim 
•ı üı ..... , a ıyeye azır anma a- ·ol .. •• • • ddele· "~ ..... ~ "b ol • • ,,.. • 

.. tar edilmiştir. Londra, 11 (A.A.) - DUşman ke- a~ı~ştır. B~tun ıhıaca.~ ma }1nn1
·' ı..· .. no,'•n'l if ıfo Ptmez. Nar.yo- bayrak altında ileri atılıp da hak ve e~~r. ~ımdıye kadar İtalya?~ her 

• ~Utcaddid f .. H la d şif tayyareleri dün lngiltere sahille- rımizde vasati olarak yuzde 50 • GO nal - Sosyalizm demek kuvvet hakkı- adalet namına sulbü zorla kabul et- turlli harbcuyane hareketten ıçtinaı: 
._ Uianndan "ek.el netrt.geRmısı . b0. alan a rinde çok faall,.et göstermişlerdir fazlalık olacağına göre geçım ~ene 31 nı ılcrı sıArmc1{ \0 1: a \Tu1ıa sulhun il tirmegv e kalkarlarsa ve kabul etmive- etmesidir ki Avrupada münazaa}'l 
-.e~ v ımş ır. esmı ın r ·' · ·ı r 1 .. b d l·t7 ·ı na · 
rnu:retler ve p l" t . da ·m~ I>omier Alman deniz tayyaresi, mı yon ıra 0 an. mu a e a mı ,~0 d daiıni surette tehdid altmda tutmak cek tarafın aleyhinde silaha sarılma- mahdud hale so~muştu.r. . 

afaıaaı altı a~ ~en o, Jan ı İngiliz hava ordusuna mensub iki çıkacaktır. Y~nı ~nlaşma s.ayesm e demektir. T:ılııntin siyasi hudud ta- ğa hazır bulunduklarını bir ültima- İtalyaya nıo.ğlublar Uzerıne ahi . 
~l~t.- ·" n a r. tayyare 

1
·1e b" h eı..-..ıe Rumanyaya eımdıye kadar ıhrac et- mmadıg·ını ve kuvvetlerin zavıfları tom ile bildirirlerse derhal vari'-·etc mak \'e kendisine de bir yağma his · 

~~an rlığ T 1 ır mu ar U\:U n sonra ed·-· . ddel . tab·l -· ol ol 
~ azı ıru amam ıyor d .... rül ·· tür T f zd h. m ıgımız ma erı sa ı ecegız. ezeceğini söylemek kiiçük milletleri hakim olurlar biitün dünyayı da sesi çıkarmak için münasib fırsat 

~eue z' ~1 (A.A.) - La Hnye'den ~tu ':1luş i. tiara ımı an ıç za- Rumenlerin yeniden bizden almayı ha"-'at hakkından mahrum bırakmak- harb derdinde~ kurtarı!"lar. Fakat beklemek niyetini atfeden Moskova 
Urıch · · · · · ıyıa verı mem ş r. taahh .. d tt.kl · dd l "'~ .T • • • lleı, er Zeıtung'a bıldiriliyor: . . u e ı ·en ma e er arasınW1, tır. bitarafların ödü kopuuor. l:Iarbden beyannamesıne sakın \"e metın suret-

lo "'!leltniı 1 . . . Bır Heinkel Alman bombardıman ·aJ bal k ·· ·· · · f dk ol • • • •• • ttıaH,_ e vazıyet dolayı.aile dip- . .. . .. meY' ar, ı ' uzum, ıncır, ın ı ' A. d b k d 1 b. 'htn:'f kaçıyorlar Onlar kaçtıkça harb ken- te şu cevabı verıhyor kl: Böyle btl 
\o "4tt tnün b 1 . ldı- kil tayyaresı bugun keşıf yapmak uze- rtak 1 . d B. de buna ı a a u a ar esas ı ır ı a . d aln M k h·•kA t' 
~ lioıa . ase e~ enn a gı şe ' ' . . po ~ vcsaıre var ır. ız \·arken ve taraflar henüz ellerindeki dilerinin kapılarını çalıyor, bunun far maksa Y .. ız os ·ova u ~: ın· 

llUa11 nda ıle Belçıka tarafından ya- re Shctland adaları Uzermde uçmuş, mukabıl Rumanyadan kereste. petrol 1 be ~ 1 ! . . k 11 1 kında deg-iller, İşte Belçika ile F:cle- de bulunabıhr, zaten 1939 eylülunde 
l).~le auUı teklifinin husule getirdiği topçu tarafJndan püskürtülmüştür. selüloz, kimyevi eczalar vesaire idhal mu ıareb. ~~slıta dve a ekt ennılhu an- mengin hali Nasıl olsa ci.Tnenecek Almanların yıldırım gibi mu\•affaki· 
tı.. t neu . . . tn....ıı: .. T . l rlnl l ed -· rru.·..,ı~ ır ıuı de urur en su yapı- · ~ n - • . •• 
'4~. cesınde bu ıkı memleket 6~ ıınare e o A nııı.nyada ecegız. 1 ? B .. Alın . . Lel . t ler bari yegane mm•affakiyct ilini· )"etlen akabınde mudafaasız kalan 
~arar et tedbirlerini takviye etmeğe · tstllışaflan Burulan başka turistler için de mü- ır ını · ·ımugu.n Ç aknyal ıçıkn 115 

.a- di ~lnn bir yolda mczıdce kahraman Polon}'n topraklarında bu usulü onlar 
~i..ı "erın: 1 . tekab.l t.ed. rtl d b. ~n \'erı esme, e .os O\·a yanın .ıs- • · -
~' ııuah ış erdır. Belçikada 600.000 Londra, 11 (A.A.) - İngiliz hava ı ıye şa arma ayan~n ır tiklfı.line kavuşmasına razı olmak ca yürümek şıkkını tercih etseler! !tatbik etmiştir. 

ttı~leket· altına alınmıştır. Bu iki kuvvetleri dUn gece Almanyanın ba- ~~~~ varılmıştır. Dış. tıcaı:-et 1 ur kanı var mıdır? lngiltere \'e Fran~ Hüseyin Cahld YALÇIN _ _;_ _______ _ 
b~ ~'- ın hududları civannda mü- tı cenubu üzerinde istikşaf uçuştan mudurlugu bu anlaşma rnetnı tasdık-, b.. .. b d 1 d ltaJya Krallnın 70 ncl 
~~ "eti hareketler göze Garpmak- yapmıalardır ten geçtikten sonra alakadarlara bil- s~knmAl utun u .. atvaba.r adn \'~~gteçe- • • • • YddönUmU 

. . di kt· re manyaya us c ır· e ınus em- B ı d 1 ı ı 
AL Tayyareler bilhassa Stutgard rece ır.,. lek Ier "ermey· kabul 0cdeceklerı· akl'l er in 8 ngı iZ ere Roma 11 (A.A.) - İtalya bu.,.ün ~· ~~aıı k • ............. ••••••••••••••••••••••••••••••• e " • ı ' , b 

4lt bit f ıt~lan bu mıntakalarda bil Mannheim, Nurenberg şehirleri üze- M K 
1 

B. sığar mı? K. A Kral haşmetlu üçüncü Emanuel haz-
~e~li Ü1.e a.alıyet g~m~kte ve Ren rinde uçmuşlardır. ISlf ra f ır P.ugün sulh ümidine kapılmak bir in rtıyor t·eUcrinin. 70 inci yıldönümünü tes'id 

~t-lar. ~e yenı köprüler kurmak Bir tayyare üssüne dönmemiştir. s 'k tt K t ld şa~kmlıktan ve delilikten başka bir n t f ı . ··d etmektedir. . . 
~'ınd olaııdada. bulun~n Alman İngiliz Donanmasına Gönüllü u' as an ur u u teY değildir. Kim bilir nasıl, yeni bir . . ( aş ara ı i~l~ e ! Bu münasebetle Roma zengın bır 

laylail an bazı kımselenn tevkifi Hücumu . . . .. . . nun dikkatı Bavyera monarşistlenle surette bayraklarla donatılmıştır. As 
ıt~ Yat.'.:_ husule gelen heyecan he- Lo d 11 (AA) 0 Krala, Şişe Atan Deli .ıru se ~·~ \•az.ı;·et. ~haddus ~ebılir Yahudi mahfillerine çevrilıni§tir. On keri bir rreçid yapilmış ve bu vıl zar· 

.~mnnuetır. .. Ulln •• raka, d .. 1. : 1940 ona~ayda Tevk.ıf Ed.ıldı" . ?e b~lkı su~.h olabılır. Fakat s~yas~t Yahudi Gestapo merkezine sevk.edil - fmda ordu mensublarına tev~ilı edi-
~1ancıa. gon u Y ı ış erı senesm e alemındc boyle esaslı ve derın bır . ti . . . . . . 

lta . • Alman Hudud de ayni hızla gittiği takdirde İngiliz Kahire, 11 (A.A.} - Dün sabah, değişiklik vukua. gelmedıkçe harb de- mış r. . . . . len nışnnlar kendılerıne venlmıştır. 
't"'~·disesı Nasıl Oldu? donanmasındaki gönüllü adedi 50 Maliye Nezareti memurlarından Fa- d kt• Bu haben veren Polıtıken gazete:ın- __ . . . . - -

~t """'~n- ı vam c ece ır. · h • uh b. · "ş· di ·· ~ ·ı tt'kle · b ldirmektedır .. llu ti -..u, 1 (A.A.) - "Alge- tın 1 cakl ş· d'k· h ld k riğ isminde birisi Kral Faruk'un üs- _ . . .. 1 nın usu.sı m a ın, mı ogrenı - e ı rmı ı · 
tQr~ ıt ed,, gazetesinin bildirdiğine ar ış 0 a ır. .~m 1 1 a. e ':1e • tüne kemirici bir mayi dolu bir şişe ~ger bıtaraf devle~~r bıraz cure.t, mek istenen nokta, polisin bombayı Bitler Cenaze l\lerasiminde Bnlundu 
~Utıı Olanda hükfuneti, Berlin hüku- r~su mevcudları yuzde 30 nıs~tinde atmıştır. Şişe arabanın arkasına azım ~e ~~~et.sahıbı .olsalardı, bır nasıl k~fedcmediği m~elesid.ir . ., di- Münih, 11 (A.A.) - Hitler bu sa-
lu~~lll \ren.loo'da k bul h' bıne çıkacaktır. Bu suretle denız kad- d" .. h" b' . . t'. az geııış duşunebılseler<;lı sulh olurdu. yor b:ıh Münib suiknsdi kurbanlarının ce-
~~eıı h vu u an va ım tebler dolmuştur ve yeni talebe ka • uşmuş ve ıç ır zıyan vermemış ıı. B .. b. U . 'f . di . . . 
lı ~lılcık. aberdar ederek bu husus- . ~ . Y Derhal tevkif edilen mütaarrız tıbbi ug.un. ~taraf devle enn vazı esı - Bomba Dı.şarıdan l\lı Getirilnıi5? na.ze merasımınde hazır bulunmu§tur. 
()~ela at Yapmasını rica etmişlir. dına ımku.n kalmamıştır. Nısan 1935 muayeneye tabi tutulmuş ve akli mü- lencı gıbı kapı kapı dolaşıp Allah n- Bcrn, 11 (A.A.) _ Alınan istihba- Yanında Hess ve Vali Wagner bulu-
~ l'atı tnakaıniarı bu i§i aydınlat - de dona~~.a. ka~rosunun mevcu~u vazenesi bozuk olduğu anlaşılmıştır. zası içinv.su.lh y~pınız! diye yalva.:- rat bürosu, bombanın otomatik işti- nuyordu. 
~la ..... ~~S.Cak olan bütün elemanla- 92.000 kışı ıdı. Nısan 1939 da bu mı~- Suikasd, Kral Faruk'un cuma na - mak de~ıldir. Bıtaraf devletlere du- al tertibatının madeni parçalarını Hitler saat 11 de askeri zafer mi-
~~~a Çalışmaktadırlar. dar 122.000 e çıkmıştır. Gelecek nı- mazından avdeti esnasında. yapılmış- şen vazife: 1 tedkik etmekte ol:ın eksperlerin bu bedinin önüne gelmiş v_, mü.bed ö • 
• ~l>o .Alman polis teşkilatının sanda kadro ıuevcudu 131.000 kişiyi tır. Kralın refakatinde amcazadesi - Harb istemiyoruz! diye ortaya parçalardan bazılarının ecnebi mem- nilnde sırala..~ olall tabutlan ... 

· , arllıisinde faaliyete ıeçti - bulacaktır. ·llllunuyor<iJ,. ~ıkarak, milliyet prensipleri v. mil- !eketlerden getirilmiş olduğunu beyan 18.mlamıştır,, 
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İsabetli Ateşlerden Sonra Düşman 
Cebhesinde Panik Ba~lamıştı 

Polis Haberleri 

Karısını Döven 
Adam 
Topkapıda oturan 26 yaşlarında 

Ali kızı Pakize polise müracaat ede
rek kocası Abdullah tarafından dö
vüldüğünü iddia etmiş ve suçlu ya -
kalanarak tahkikata başlanmıştır. 

iskeleden dU tU 
Defterdarlık binasında rençberlik

le çalışan Kayserili ve 320 doğumlu 
Ce~heden kuvvet ayırmak ve almak 

1 

ye etmişler saçtıkları ölümden onla- İbrahim oğlu Hüseyin iskeleden mu
ımkanı <la mefkuddu. Bu vaziyette, ra da nasiblerini ,·eıınişlerdi. ı yazenesini kaybederek düşmüş ba -
himmet ve hizmet yine kahraman top 

1 
Artık zafer perisi nazü niyazı bı- şından ve ayaklarından yaralanmış

çulanmıza düşmüştü. Bir korkunç sel rakmış, kahramanlarımızı karşılayıp tır. Yaralı Cerrahpaşa hastahanesine 
gibi mevzilerine doğru akan bu teh- kucaklamıştı. Bilhassa, getirdiği şe- lkaldırılmıştır. · 
like karşısında, telaş ve fütura bile ref çelenklerini kızgın toplarımızın Telefonla kafasına 
düş~iyen . ccsu~ topç.ular~ı~, birden namıuıa:ı~a .:·e obüs ta~uru kuman- vurmu, 
makıneleşıvermışlerdı. Şahıdı olanları dan vekılı yuzbaşı lsmaıl Hakkı ve Feshane fabrikası idare memurla-
ha~r~tl~~e d.Ü§Ürecek. bi.r tezlikle iş- 1 batarya kumandanları yüzbaşı Ma - rından "ziya Doğan polise müracaatla 
le~ını bı:ı~mı~ler, ~enı bır ateş hazır- , ~astırlı Yakub, birinci mül&zim Ge- ayni fabrikada amele Tabiboğlu Ce· 
lıgına gırışmışlerdı. lıbolulu Cemal Beylerin başlarına mal Ete tarafından telefonla kafa-

Geçen bu müddet zarfında, muka- ı takmıştı. Fırka kumandanına da bil- sına vurulduğundan yaralandığını id
bil t~raf.ın. yüX:Uyü~ kolları da artık 

1 

yük bir takdir ve hayranlıkla bak .

1

1 dia etmiş ve suçlu yakalanarak tahki-
mevzılerımıze ilç bın metreye kadar mıştı. kata başlanmıştır. 
soku~~~şlardı. . Faka~, ansızın ve I ~açanları. adeta bir keklik avcısı 

1 

BI,. çocuk ta dorahanede 
do~du bır~en eJder agızlannı ovaya I vazıyetinde takib eden nizamiye kı- yaralandı 
dogru çevırcn ve ateş püsküren top- taları ve YürUk Ali, Kıllıoğlu Hüse- Fenerde oturan Receb kansı Feh-
~arımı~, uğultulu naraları ile ovayı yin efelerle müHi.zim Necmi Beyin 

1 
ran polise müracaatle Gelenbevi mck 

ınle~mıye başla~ıştı. Biribiri üzerine 1 müfrezesi ta Tellidede sırtlarının ce- tebinde okuyan oğlunun dershanede 
vakı olan ~ı ısabe~ler, paralanan nub ~amaçlarına kadar kovalamışlar düşerek sıraya vuran başının yara -
~erapneller •. ılerl~z:ıege . ~a~n:~an bu ~·e nıhayet durn:uşlardı. Daha fazla !andığını bildirmiş, çocuk Haseki has 
kollan da ?ıran ~çınde bırıbı~ıne kat· ilerlemeleri imkanı yoktu. Çünkü. tahanesine kaldırılmıştır. 
nııştı. Perışan bır halde dagılan ef- mevcudları kaçanların yüzde birini vvvv·""""'""'""'""'"""'""'~""AAAA-"/V 

rad sığınacak bir tümsek, sokulacak bulmuyordu. /KTISAD iŞLERi: 
bir çukur aramak için ~ağrışarak Takibcilerin bu azlığını gören mu- • • • 
ıcoşuşuyor:. ~~. kaygusu ne yerlere kabil tarafın kumanda heyeti, kaçan T!car~t ve _ıktasat ve
a:anm.ış sw·unuyorlardı. Z~':aJlıların kuvvetlerini Tellidede ve Telsizteı - ı kıllerı şehrımize geldi 
yuzlerı. tarlalarda yatan bugday de· graf sırtlarında müşkülatla durdur- . . . . . tl · ·b· ı Yenı Tıcaret Vekılı Nazmı Topçu-
me erı gı ı so muş ve sararmıştı. muşlar ve bir yere toplamışlardı Bun -1 ·ı lk · · ·· ·· ,... . . · og u ı e tısad Vekıh Husnu Çakır 
Y urecıklcrı de oynamış ve karar - Jara aleHi.ccle bir çekidüzen vermiş- ı au·· b h A k d h · · ı . . . . n sa a n ara an şe rımıze ge -
mışb. O derecede kı, bıraz sonra o- ler. tekrar taarruza yeltenmışlerdı. mişlerdir. Vekiller ba anı tatilini ts-
\•~da tek asker kalmamış, sanki hep- Fakat, yine bir i§ becerememişlerdi. tanbulda geçirdikten :nra Ankaraya 
sı de topraklara gömülüp karışmıştı. Bir avuç kuvvet karşısında yine sar- ' döneceklerdir. 

Zafer perisi, her iki cebhede ken- b'llmış ve yüzgeri etmişlerdi. Tam o -·-dilerine tam otuz misli fazla kuvvet- esnalarda, yetişen taze ve faik kuv- Yeniden yapılacak 
lr:rlc sa\ şmağı göze alan kahra - vetlerle bir defa daha talihlerini de-
nıanlarımız:ı, o gün de güler yüzilnü nemişlerdi. klavuz romorkörler 
giisternıiati. Mevzilerimiz üzerinde 1 Tabiidir ki, bu taze ve faik kuv - Denizyolları idaresi limanda faali-
süzülcrek, sanki kahraman gazileri- vetlerin taarruzu karşısında nizami- yette bulunan kılavuz romörkörleri
mizi tavaf ediyor, visalini müjdeli- ye kuvetleri ile Yörük Ali efe ve ar- nin adedini fazlal~tırmağa karar 
yormuş g ibi sc~an . e~i~ordu. O es - kadaşları l'icat etmek mecburiyetin- [vermiştir .. Evvel~i sene H~liç.~eki h~
nada, batar~a durbUnu ıle harb mey- : de kalmışlardı. O esnada da bir yan- ':1zlarda ınşa .. edılen r?morko.rler tı· 
danını tedkık eden fırka kumandanı Jışlık yapmışlardı. Ricat halinde bu- pınde daha dort tane mşa edılecek -
Şefik Beyin gözüne güzel bir hedef lunan ve zaten mikdarları pek az tir. Haliçte yapılacak olan bu ro
ilişmişti. Bu, avcı hattının hizasına olan bu kıtalarımız ikiye ayrılmıştı. mörkörlerin inşaatına yılbaşında baş 
tesadüf eden bir tarlada kümelenmiş Büyük bir kısmı yan tarafa yani, şar !anacaktır. 
oir ekin demeti yığıntısı ve bunwı ka doğru çekilmiş ve pckazı da köp- - • -
,:-erisinde kıpırdayan karaltılardı. rübaşına dönmü~tü ki, bu yanlışlık Aleni Teşekkür 

Kumandan, bu karaltıların piyade orada bulunan mevzilerimizi muha- ·rurk Okutma Kurumu Müdürlü-
ıe makineli tüfeklerimizin ateşinden \t~~ eden ku\'\'etlerimizden üçte iki- ğünden: 
korunmak için saklanan küçük bir sının elden çıkmasma, cephenin za- Sıvas Saylavı Mühendis Sayın Bay 
uta olduğunu derhal farketmiştı. O yıflamasına sebebiyet vermişti. Abdürrahman Naci Demirağ, Darüş-
mda da harb sahalarındaki uzun Mukabil taraf, bu defa daha tem- şafa.ka talebesinden vereme duçar ·o
l~crübelerinin mahsulü olnn bir bil- kinli hareket ediyor, bilhassa ,ikinci !anlardan tedavi nakul edenlerine 
gH~ini tatbik etmeyi hatırlamıştı. bir paniğe meydan vermemek için tahsis edilmek üzere Yakacık Verem 
l{ımandan, mukabil tarafın cephc:>in tilrlil türlü tedbirler alıyordu. Avcı Sanatoryomunda, ücreti kendileri ta
de, sirayet ve tesiri pek se:-i ve kuv- hatlarının gerilerine makineli tü _ rafından verilmek üzere bir yatak 
\•eti olan bulaşık hir has•alık mik- fekler sıralıyordu. Efradını ancak bu hazırlattırmışlardır. 
robı saçmak, yani, mukal::il taraf<la suretle ileri sürebiliyordu. Müşarünileyhe, Darüşşafaka hak
bir panik uyandırmak istemişti. Şarka. çekilen Yörük Ali efenin kında ibzal buyurdukları ytiksek duy 
Derhal dört topa da, bu yığmtıyı he- müfrezesine hiç ehemmiyet verme- gudan mütevellid şükranlarımızı ale
def vermişti. Ateşe de ba.'ilanmıştı. mişler ve hatta; takib için üzerine nen arzetmeyi vazife bildik. 
Yığının biraz önüne, ardına ve biraz kuvvet bile göndermemişlerdi. Bü- ı l!!!!!!!l~!ll~~l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'ll!"'! 
da sağın~ .ve.soluna düşen. ~ermi - tün kuvvetleri ile zayıf kaldığını UÇAN VALSLAR 
lerden bırı nıhayet tam bır ısabetle lg0··rdu"" klerı· k.. ·· b d k. ·1 . ! opru aşın a ı mevzı e-
demetlerın ortasını bulmuştu. Ku - rimize y·u·kle · ı d . T ı nmış er ı. opçu arımı-
mandanın da arzusu o anda hasıl ol- zın tesirli ateşlerine, verdikleri tele
muştu. Demetin gerisine iltica eden fata rağmen açılmış, yayılmışlardı. 
o ltüçük kıtanın efradı birden dağıl- Mevzilerimız~ altı yüz metreye ka

T S Fred Astaire - Gingers Ro
l gers, Miki Mavs ve Metro 
n Jurnal A e Yalnız 11 de ve 
m Gece 8.30 da 

: TARZA..~ L.~İKAMI 
(llış, geriye doğru kaçışmağa başla - dar da yaklaşmı§lardı. Daha da so
mıştı. ~ .. ok kısa bir zamanda, panik kulmağa çalışıyor, mevzilerimize 
hemen umumile.~iş, bütün cepheye 1 kat'i bir hücum yapmak için fırsat N 
yüz geri ettirmi§ti. Sahne çok ibret- gözlüyorlardı. 1 Pazar 11 de 15 Kuruş 

li idi. Bütün efrnd koşuyor, bağın- Mukabil taraf topçusu da, şiddet- =================== 
şıyor, arkalarına bakmadan, adeta li ateşleri ile .piyadelerine ölüm _ 
biribirleri ile yarış eder gibi, kaçı - çan toplanmızı susturmağa, kö;.u 
yorlar, kaçıyorlardı. başındak· k ...... k k. . 1 

1 

ı uçucu ma ınelı kuv-
Yalnız bunlar ~ı '!·· Hayır. Geri · vetlerimizi sındırmağa uğraşıyor

lerdc ve sazlıklar ıçınde buluJ)an ya- du. Fakat ,yine kat'i bir muvaff k. _ 
k · d k . . . ı a ı 

'l~ı nı.zam n. ı ıhtıyat kıtalar:na ye~ elde edememişlerdi. Piyadeleri. 
bıle panık b.ula~nuetı. Onlar da dagıl- avcı dalgaları yine durmak ve sağa 
mışlar. gerılerınd gelen kaçak sel - sola yalpa vurmak mecburiyetinde 
!erinin önlerine katılmışlardı. Topçu- k 1 1 ·ı · b" d b · ı -
larımızın da, bu vaziyet karşısında a m~ş a.r. ı erı ır a ım ı e atmaga 

tl 
· b .. b··t·· kendılerınde cesaret bulamamışlar _ 

gayre erı us u un artmıştı. ~u ka- dı. 

çak dalgalarına ateş yağdırıyor, şe- . 
rapnel saçıyorlardı. Köprü başındaki Ydıne Vakş~m odluybo:•. o~l.ık karan-

. . . . yor u azıyet e ızım ıçın müşkül 
~~v.zılerımızııı karşıl.arında bulunan bir §ekil alıyordu. Kahramanlarımız 
butUn kuvvetler. Tellıdede sırtlarının da bacılarına karalar b · 1 ı dı 

· 1 ki · d k. ğ 1 k ':ıl ag ıyor ar · 
5ıma ete · erın c ı a aç ı ve bahçe- çu· k · k k.. rUb d . . . . n u, gere op aşın a sındı· 
lıklere kadar kaçmışlar, kım bilır, 

1 
nlan, gerekse öğle vaktinden beri 

artık orada neler yapmış ve nerelere shıdikleri yerlerde kalan sol yanda-
saklanmıştılar, ki kuvvetler hı·ç ş·· h · k. k • up esız ı, aran-

Günlerdenberi bütün İstanbul 
haklki bayramını idrak eden 

LAL E'ye 
akıyor ... Çünkü: 

ERROL· FL YNN 
OliViA DE HAViLLANO'in 

Yarattığı hiçbir topun sarsamı
yacağı, hiçbir bombanın yıkamı
yacağı sanatın, fennin zafer ka
lesi olan başdanbaşa renk ve ih-

tişam dolu Fransızca sözlü 

VATAn 
Kurtaran 

ARSLAn 

_ !B -
~ ~Atanın anevi Huzurunda ~-

------

Parti heyeti, Partinin banisine tazim vazifelerini yapıyor 

,.... . _,_ __ ~_ 

Tarih ve DU kunım1a.rı a.za.ıarı Ebedi Şef•in manevi huzurunda 

Kordiplomatik namıa, Dowayyen Amerika sefiri çelenk koyarak 
Ata'nıu manevi huzurunda eğiliyor. 

Ölmez Şef•e ödenmez minnetlerini arza giden halk. mit. .: w akışıyor 

-----.~-
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(l"BliY061l:Uiif 
Meslek mecmua· 

ları: Tıb 
Bu si.itunlarda umumiyetle yalJllS 

l kitaptan bahsetmek enıeJinde isek tt 
•gözümüzUn önünde öyle mecmuaııır 
var ki onlardan edilecek istifadele
rin burada bahsi geçebilecek be! 
, hangi bir kitabtnn ziyade olabilcce" 
ğini gördükçe onları da karileriınitl 

1tanıtmak arzusunu yenemiyoruz. 

ı 
Bilhassa mesleki nıecmuaıarııı 

kült.Ur seviyemizi yükseltmek yolııll 
dakı gayretleri hazan o meslek sn • 
hiblerinin de meçhulü olduğunu göt' 
dUkçe onları buraya sıralamak ihd· 
yacını duyuyoruz. Çünkü birer bite' 
ele alınırsa belki göze çarpmıya.cV 
olan bu mecmualar bir kili halindi 
büyilk bir mana ifade ediyorlar. 

Nitekim bundan evvel buraya der· 
1 cettiğimiz Halkevleri Mevkut Neşri· 
[yatı yazısının, kulağımıza kadar gel· 
I diği için itiraf edebiliriz, büyük bit 

1 aı~~ uyandırdığını gördük. HaJke'" 
lermın hepsi biribirinden değerli ol:ıJl 
otuz mecmua çıkardıklarını kaçıJJ1ıj 
biliyorduk ? 

Yurdumuzda çıkan tıbbi mecJ'lltl 
alarm sayısı yirmi dokuzdur. tştt 
isimleri: 

Anadolu Kliniği - Dr. A. thsBJI 
Aksan - Dr. Asil Mukbil AtakaJ'll' 
Dr. Şerif Korkut - Sayısı 60 kurtl} 

Askeri sıhhiye mec. - Sıhhiye ?JU 
fettişliği - Sayısı 4 7 .5 kunt§. 

Askeri Veteriner mec. Askeri ve-
teriner Tatbikat okulu ve hastabıı · 

inesi Veteriner Akademisi - Fiyatl 
yazılı değil . 

Deri hastalıkları ve Frengi J{lwi· 
ği Arşivi - Dr. Hulfisi Behçet - 59· 
yısı 100 kuruş. 

1 

Dirim - Dr. Feridun Frik - SınYJSl 
10 kuruş. 

1 Diş Tabibleri Cemiyeti mec. - pi~ 
1Tabiblcri Cemiyeti - Sayısı 50 kurılş. 
1 Farmakoloğ - Türk Eczacılar Cır 
miyeti - Sayısı 20 kuruş. 

Hayvan hastalıkları vaziyeti .,.., 
Veteriner işlemesi U . Md. Fiyatı )'ll' 

ı zılı değil . 
1 İstanbul seririyatı - Dr. Ma~11t 
Osman Uzman - Fiyatı yazılı degil· 

İzmir Kliniği - İkinci Mıntaka J!} 
tıbba Odası - Fiyatı yazılı değil. 

Kimya Annali - Türk Kimyagct' 
ler Birliği - Sayısı 30 kuruş. 

l 

1 

Lokman Hekim - Dr. Hafız Ce-
mal Lokman Hekim - Sayısı 7.5 Jctl' 

1 ruş. 
Poliklinik - Dr. Süreyya J{:ıdri 

Gür - Sayısı 10 kuruş. 
Pratik doktor - Dr. Nureddın O· 

nur - Sayısı 10 kuruş. 
Sıhhiye mec. - Sıhhat ve 1çtiıJlıı1 

Muavenet V. - Sayısı 35 kuruş. 
Tedavi Kliniği ve Laboratuvııtt 

mec. - Dr. Akil Muhtar özdell · 
Sayısı 50 kuruş. 
Tıb Dünyası - Dr. Fahreddin J{t' 

rik Gökay - Sayısı 20 kuruş. 
Tıb Fakültesi mec. -~ Tıb FaJtUl· 

tesi - Sayısı 25 kuruş. 

Tüberküloz - Dr. Tevfik ~ğJ.3Jtl 
Dr. Tevfik İsmail Gökçe - Dr. tb~ 
Rifat Sabar - Dr. Fazıl Şerafeddill 
Bürge - Sayısı 60 kuruş. . 

Türk Ginekologi Arşivi - Türl< (jı 
nekologi kurumu - Sayısı 30 kurtı~· 

Türk Hıfzıssıhha ve Tecrübi BiYO' 
loji - Sıhhat ve İçtimai Muavenet 1/. 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi • s-· 
yısı 75 kuruş. 

Türk Oftalmoloji gazetesi - 'J'ilr• 
Oftalmoloji cemiyeti - Sayısı 50 Jtıl' 
ruş. 

Türk Tıb Cemiyeti mec. - 'J'ilr) 

Tıb Cemiyeti - Fiyatı yazılı değil· . 
Türk Tıb mec. - Dr. M. J{afll

11 

Berk - Sayısı 10 kuruş. 
Türk Üroloji Kliniği - Dr. F'ıl3d 

Kamil Beksan - Sayısı 40 kuruş. 
Türk Veterinerler Birliği dergisi,... 

Türk Veterinerler Birliği - Sayısı fi, 
kuruş. 

Üçüncü Mıntaka Etibba Odası ~ 
zetesi - Üçüncü Mıntaka Etibbll. 
dası - 5 kuruş. 
Yaşamak Yolu - lstanbul ver# 

Mücadele Cemiyeti - Fiyat yazılı dt" 
ğil. 0 günkü büyük zaferin yaratıcııa- lıktan istifade ile ileri atılacaklar 

rı olan kahraman topçularımv:. bu toplarımızın üzerine saldı kl dı' 
esnada, Telsiztelgraf sırtlarındaki y • ~ca ar · 

. 
1 

d"kl . O esnada, Koçarlı nahıyesınden bi:-

Yeni Klinik - Dr. İlhami .A.1<~: 
"Robin des Bois,. ğlU 

Filmini gösteriyor. n a.ve: En koyunlu - Dr. Muhlis Bayrama ıU· 
Dr. İbrahim Sadık Berkan - Dr. ı. gız en ı erı yerlerde, ·kıtalannın ka- jandarma çavuşunun kumandasında 

çışlarını, kıv~~narak seyreden ku - gönilllü kırk atlı gelmiş, Tiyraki çift 
manda heyetmı de wıutmamıelardı. liğindeki mücahidlerin gerisinde yer
Onlara da birkaç ihtiraklı sahra ta- I.aemişti. 

. nesi ve birkaç da obli8 l&iamı bedi- 1 ( Devamı var ) 

yeni METRO JURNAL'de bir el. haftalık harb raporu. nif 1. Erman - Dr. Bürhan önC 
Bugu··n saat 10 ve 12 d... akk t k . Dr. Behzad Şibel - Dr. Kemal Tat~,: 

... Muv a ·ahır başından hıçkırarak ~ıkan AfatUrk kızları s.rı tenzilatlı matineler Dr. Neşati Üster - Dr. Adnan -"'t · 
............................................ 1111 ........................ ...1 1sayısı25kuruş 
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j!!~."ıı~!us!~kti~i~!~!çei · :=~~ı-i•i5~ ~~~==~~t : 
.. t 1 kt· ·ı O d B 1 d. . = ,... J • - !!! - - _._ - - - - - -- - = ışene çe ırıen ru eeıyereı- = ~ e~c:-=:- -=:.=======! == 
si İbrahim Namık Öztuncaya bugun·· = ~ .. · - • · · ~ "!-' ';"'':"~~ :s:' -- ::::! 

Yazan Selim Nüzhet Gerçek 

-7- . - - ~ şehir meclisi bir red, üç müstenkif, 5 -... . ..., A _. ~A _ _ ": = 
on bir tasvible ademi itimad beyan 5 ~ a K RAGÖZ etmiştir. Halk bu karar dolayısile se- ~ . § 

Meşhur "Baskın vinç içindedir.-·- § Türkçeye çeviren: HÜSEYİN CAHİD YALÇIN = 
'' Oyunu Belediye toptantası Al ]; a 

z _ llangı·sı·?. ----==> Bursa (Hususi Muhabirimizden)- '=== manı vanın utacag"' l V'ol e:ı_ 
1
,. K - Ben dırlarsam sen de zırlar- Belediye Meclisimiz dün öğleden J ı ~ 

.• L\. - Deminki beyefendiye söyledı· sın beyefendı' E\'C gı·der pencereden ;;;;;;;; E ğinkisı·. · · sonra üçüncü seçim devresinin 17 in- = -= gözetlerim. ci toplantısını yapmıştır. - 43 - Iunabilirdi. Fakat bu takdirde bu lan şey ordunun muvakkat aske- ~ 
Z - l{apının önünde rezaletin lü- (Tiryaki girer, zenne karşılar) = Bu sulh hülyası Alman istikba- siyaseti bütün neticelerile kabul et- ri bünyesi değil, elde bulunan EE 

zıunu yok. Defol. z _ Vay safa geldin Tafra Çele _ Bu toplantıda bütün encümenlerin 1 line şekil vermek için mevcud ü- mek ve bilhassa bir ayak evvel A- orduyu ileri sürmek arzusu ve ka- ::::3 

l 

l{ _ Ne tef olurum ne de dümbe- bi. raporları okunmuş ve bi~ çok ı:n~n~- çüncü yola ehemmiyet atfedilme- vusturyayı bırakmak icab ederdi. rarıdır. İngiltere muhtac olduğu = 
ek. Kapıyı• açmalı, yoksa karışmam. 'l' _ Safada daim ol iki gözüm. kaşalar olm~tur. ~eledıye reısı~ı~ mesinin en esaslı sebebini teşkil ,Hangi bakımdan muhakeme edilir- teslihata daima malik olmuştur. ı:::::; 
nu akşam baltayım size. K - (İçeriden) Ulan şuna bak, B.a~ ~eş~t Kıp.e: rıyaset. m~.vk~.ını 3 etmiştir. Zaptedilebilecek toprak- se edilsin, Avusturya ile bu ittifak, Muharebe etmek için, galebe temi- ~ 
b Z - "Gülerek., Ha ha hay ... ister iki ayağı da çukurda. Hfilii. zendost- bırm.cı .reıs vekılı Bay Edıb Ruştuye e !arın ancak Şarkda olduğu bilini- 1900 tarihlerine doğru, hakiki bir ni uğrunda elzem olan siliibları da- : 
alta ol, ister satır. luktan geri kalmıyor. terkettı. a yordu; bunun lüzum göstereceği delilik haJine gelmişti. ima elinde bulundurmuştur. üc- = 
R. - Yarım saat sonra gelecek z _Nereyi teşrif? "Su işleri, zabıta işleri, sıhhat iş- ~ kavga takdir olunuyordu. Böyle . F.ak.at lngiltereye karşı Rusya retle toplanmış askerler kafi gel- ı 

taYlncı katır ... i!:eriye alırsan 
0 

za • T _ Nereyi olacak, devlethaneni- leri, fen işleri, elektrik, şehir planı = olmakla beraber, ne pahasına olur- ıle ıttifak etmek zerre kadar dil- diği müddetçe muharebeye ücret- = 
lnan görürsün. zi. m~selesi'.. ~ezb~ha, temizlik i_şleri, it- sa olsun, sulh isteni!ordu. Çünkü şün~lmedi~i ?i~i Rusyaya kar~ı 1i askerler yolladı. Fakat daima, 1 
~ _ Ben kimseyi içeriye almam, z _Parola "Bursa şeftalisi,,. Ya· faıye, m~ıkevı, evlenme, şehır lokan- --- d_aha o zamandanben ~e çoktanbe- İ?gı~tere ıle ı~~k da .a~la ge~ı- muzafferiyeti yalnız böyle bir fe- := 

$enı de almam. rım saat sonra geJin. (Tiryaki de gi- ~sı, hela, . ı~a:amus~fa yolunun ı r~ ~~yanın haricı siyasetinin nlmıyordu. Çunku her ikı takdir- dakarlıkla temin kabil olabileeeği-
. R. _ Ben de kapıdan soruşturur der.) ınş~s~, ~en~ır. ışı, .seyrus~fer ı:nese - şıarı bu~un .ç~relere başvurarak Al- de de bW:d:u1 harb ~ı~ar~. İ~te b~ ni anladığı zaman, kendi milletinin 

gıderim. (Gider) K _ Şeftaliyi anladım amma ne lesı, ıstımlak ışlerı, beledıye kımya - , = man mılletının bekasını temin et- harbe manı olmak ıçındır kı o tı- en kıymetli kanından istiane et-

(ş k il Ç ı b
. 

1
. ) şeftalisi. (Zennenin evinin önüne ge- geri,, meseleleri hakkında bütün ra-

1

1 E3 mek değildi. Daha ziyade, her ça- caret ve sanayi politikası tutulu - mek yolunu bildi. Herhalde kavga 
ar ı e e e ı ge ır 1 k b··t·· ·· - ı d D.. ,..k • h ' = 
M k 

·. H.. • A . lir) Şeftali. por ar o unmuş ve u un encumen = reye tevessü ederek cihan sulbünü yor u. unyanın ı tısadi ve sul - iradesi, sebat harekatın anif su- =: 
a amı. useyru şıran al ··tal 1 d t · 1 a· = · k · · • f thi h t" ı·· k t ' = . . _ z _Herif ne şeftalisi? az arı mu ea arını ser e mış er ır. = ıdame etıne ti. Netıce malumdur! perverane,, e er uru uvve rette idaresi hep ayni şekilde kaldı. = 

Ey dılberı bagı cefa K _Tüysüz şeftali. Belediye reisimiz Bay Neşet Kiper • Bu bahse aşağıda bilhassa tek- politikasının kat'i surette boynunu F 1 t Al d , 
Nettim sana ey -ı..ı···efa = l -· k ... b.ti k b. . ata manya a, ya\ aş yavaş, = 

. · v v z _ Değil. bugün başka görüşülecek bir şey kal = rar ge ecegım. oparıp ışını ı rece ır ıcraat u- kt b tb t . . ah = 
Hıç yok mudur sende vefa K - Tüylü şeftali. matlığından toplantıya nihayet vere- - Şu halde, dördüncü ihtimal kalı- sulü teşkil ettiğine kani bulunuyor- tmıe· .e1 '1nm~1 . ua d'e1 mız .• dga1nze-
Nettitıı sana ey bivefa . = . l dı B d ·ht· al k. h e erı e, gı ız ve a ıa zı:ya e - = z _ Değil. rek aym 20 inci günü yıne toplana • § yordu: sanayı ve cihanşümül tica- ar · un an ı ım ı er zaman .1t . t 1 - h kk d :;;;:; 

Ç 
= k · d ğil. . . gı ere ımpara or ugu a ın a ==ı 

- Kimse görmesin bari. K _ Yarma şeftali. caklarını söyliyerek tatil etmişlerdir. - ret, bahri şevket ve kudret ile pe emın e diler; bılhassa, za - .. 1 b. f'k" tıl tı k' b .. = l{ 1 = ·· 
1 1 

İn ·ıt d h' kıl oy e ır ı ır yara mış ı ızı = 
Ç - (Pencereden) Öhö, öhö. Z - Değil. R ,... .. l d 

1

= mus~em e~e e~. . man z~mha;dl gı ~~e-.en k~ç ~ en fena hayal sukutlanmızdan bi- = 
v:ı ... ~ Birisi öksürüyor, yavaş ya - K - Çürük şeftali. esmı muessese er e Boyle ~ı~ ınkışafa daha kolay, erme~. ea· 

1
k.ebr. ged gı va :t. u- rine uğratması zaruri idi. Yavaş --

"":i gıtmeli. Z - Değil. ı·ş kanunu - daha serı bır surette erişilmek icab nun ıçın ır ı ır onanma ınşası- b lı f"k" b. ".. t :::::; 
l{ - Öhö, öhö. K - Aç kapıyı al beni içeri. edudi. Çtinkü bir toprağı kolonize na karar verdiler. Fakat İngiltere- y~b~ahş, tau yafn ş , 

1

1dır Nırt. sır.~yb~ 
Ç 

Ankara . .. (Telefonla) Re • = k ı...· h.. t k h d İn . . gı ı er ra a ya)lı ı. e ıce:sı ır = 
- Nasıl edeceğiz? Geçen tutul- Z - Herif rafta kurabiye var am- 1 • • ' - smı = c.tme uzun ı..:ır şeydir; çok kere a- ye ucum eme ya u gıltereyı . . . . _ = sıın. ma sana göre değil. mi.iessese ve fabrikalarda İş kanunu- ';:::: sırlarca sürer. Onun derin kuvveti mahvetmek niyeti asla yoktu. Bi- ıst.ıhfaf hıssı dog~rmak oldu. Bu-

t.> nun şek·ı ve su eti' t tbı.kı'nı· m·· k == b · - . l"k. "b .. t.. d.. Ih.. ·· nun çok acı sure~te cezasını çek- = 
"- - Senin tutulsun koca tayıncı. K - Ben sana kurabiyeyi pastayı 1 r a uza e- :::;: urada oıdugunu takdır etmek la- a ıs u un unya su u,, mu- . · . . . _ 
Ç ( 

· · · ·· · · . re etmekte ol"n Veka"letlernrası I7 o =:: d N ·h· • b' l dafaa ed·lmek . d.. " Ih tık. Bu zehab o kadar derındı ki :=: 
.. - Usul usul Zenrrenın evının gosterırım. Ben de Karacrozsem bu .... < .... ~ - =: zım ır. agı anı ır a ev mevzuu ı 'e unyanın su - s 
~nı;ne gelir) Kiınse bakıyor mu aca- gece eve girerim. (Gider,

0
tiryaki ge- ~isyon 9~11/939 .tarihi~d~ İ~ Daire- hahs değildir; hem tedrici, hem peı-ve~aııe,.' fethine devam olun- İngilizlerin inanılmı~ac:k kadar E: 

a. lir.) sı Umumı Merkezmde bır ıçtıma ak - = derin ve devamlı bir hamle mevzuu mak ıst.enıyordu. Bunun içindir şahsen korkak ve hilekar yalnız = 
l( - Öhö, öhö. T _ (Usul usul evin önüne gelir). detmiştir. = balısdir; sanayi lııkişafından fark- 1 ki, yalnız aded ve gemilerin tona- b.i~ iş ~d~mJ .o~dukl~~ma kana.at ge-
ç - Hay herif geber. Bursa şeftalisi. Müzakere mevzuunun pek yakında 1 11drı. O inkişafı birkaç sene içinde jı itibarile değil, teslihat itibarile tirılmıştı. Bızım mumtaz talım ve 
l{ - Sen geber kerata. 1 Z - Buyurun içeri. bir nizamname şeklini alacağı anla - ı § lrnbarab~lir. Fakat metin bir kud- ı de her bakımdan mütevazi ola~ terbiye p~ofcs?rlcri~iz. İ~giltere 

te:- Nasıl gelir~e gelsin. (İçeri gi- K - Bursa şeftalisi mi imiş. Yar- şılmaktadır. j ret te~~ı~. :.~mekten ziyade bir sa- donanma yar~~.ldı. Ma~~d da nı-:kada: gen~ş, cıhanşumul ~para- . 
). ma dedim 

0 
ismini unuttum. Ya bu e- -~- ı== bun kopugune benzer. Muanni- hayet sulhcüluk emelim anlat- torlugun hıle ve kurnazlık ıle elde = 

. l\ - Oğlan içeriye girdi. Varan ve gireceğim, ya bu gece öleceğim. l t• " • t ~ dane mücadelelerle çiftlikler bina maktı. edilerniyeceğ'ini akıllarındaen geçi- ~ 
>ır (Ak c ımaı sıgor a = a b.lm v • • if il 1 D.. "ik • . 1 dı B ı k ·ı = · arab gelir) .. . _..: c e ı ege ve ıçıne ç tç er yere§- unyanın tısadi ve sulhper- remıyor ar . u ıataya ·arşı ı ı- = 

(Karagöz perdeye gelir) A - Gele gele geldik hurda acep Ankara, 11 (Telefonla) - lş Da- tirıneye nazaran bir donanma vü- verane,, fethi hakkındaki geveze- tarda bulunan mahdud mikdarda 
R - Bekçi verelim bekçi. bizim hanımlar nerda. iresi Umumi merkezinde içtimai si -

1
;: cude getirmek daha çabuk olur. likler bir devletin siyasetinin mü- kimselerin sözleri dinlenmiyordu, 

d Z - Bu ahmak bekçi kapının önün Z - Vay hacı kandil safa geldin. gorta .teskilat ve tazminat kanun~a- '.:_"': Fakat donanmanın mahvolması, dir prensipi mertebesine çıka- yahud bunlar sükuta mecbur edili-
e neden dola~ıyor? K - Vah hacı kandil safa geldin rının ıhzarına hararetle devam edıl - = da daha çabuk vukua gelebilir. rılmış en tam bir manasızlık idi. yorlardı. Tomınies'ler Flanderde :::::a 

~? - Var~ı~ ~olaşsın .~uda.ı~ herif. ha: Herif~? suratın~ bak. Kandilinin mekt~dir. Sigort~. ~~şkil~tı k~~nu -1 = ~aam:ıfih, ~an ya bu yolu tut-, t~gilter~yi böyle bir. fütuhatın im- I bizimle karşı karşıya geldikleri za-
b ~ - Ben ıkmıze de gosterırım ben yagı da tukenmek üzere. . nun; ış kanunu h~k~ler~ mucıbın_c~, ı tugu zaman, hıç olmazsa bu poli- k~mm ısbat eden hır misal diye ı man, arkadaşlarımın yüzlerindeki 
lldaıa mıyım yoksa kurnaz mı? ' A - Safa bulduk iki gözüm. hazıran 939 da Buyük Mıllet Meclisı- ı - tikanın da bir gün harbe müncer gôstermekte tereddüd etmemeleri hayreti hala sarih surette hatırlı- _ 

ba Z - Efendim biz muhabbetimize \ Z - Çoktanberi gözüktüğünüz ne tevdii lazımgelme~te ~di. . 
4 

olacağı d~şün~lme~ ~ktıza ederdi.! b~ı manasızlığı bütü~ ?ütün ba~ yorum. İlk kavga günlerinden iti- == 
~alım. . . . . . . . yok. . ~- Fakat l1ktısad Vekaletı .. teşkila.t ~a~ \;::: ~ev.ezelerm gost~rışlı. v~ .azamet- ! bı: ~ale sok~~tu .. Bızım m~zhc~ı: haren, herkes bu lskoçyalıların 

•ah. - Beyefendımız, ıyısmız ınşal-
1 

A - Bı~ burada degil dışarı gitti. nununun '6,, ncı .mad~es~le bu ı~ iki ==: li. bır ~avırla dedıklerı gıbı,. "Ka- mı:ın ~e tarıh~ . bır profesor gıbı mizah gazetelerinde ve resmi teb- =: 
Ç! _ . . Haleb, Bagdad, Basra, ş~~··: sene sonraya tchır edı!mış oldugun - vımlerın sul~peı v~rane f ~t~ı,, a~~- telakkı. ~~mcmızın bu sahad~ ber- 1 ligatlarda bize tasavvur edilmesi 53 

le_ ~ks~k olma ~~alıfer kalfa. I Z - İş zımnında mı g~ttınız'. j dan kanunun ihzarı için bol bo.l vakit = nı vereırk, bınaenaleyh sılaha mu- bad ettıgı şeyle_: pek zor tamır k~- münasib görülmüş şekildeki lngi- ~ 
ı. '" Eks~k olma Lüfer kalfa, sana A - Evet canım. Yıne gıdecek. vardır. Maamafih daha evvel ihzar racaa~ . mccbuı: ktlmad~n, muz bul. ~der. Bu .vakıanın parlak bı~Jlizlere hiç benzemediklerini anla- 9 

( a gelır elbet. Şama. ve tasdikine de kanunen mani yok- aramaga. kalkabıl~ek ıçm neza- delılıdir ki, bırçok kımseler tarıhı I en.ağa başladılar. ~ 
ı,.. Zennenin kapısını çalar) Kapıyı Z - Bizi burada bırakacak mısı- tur. = ketin, iyi muamelenin, sulhcülük hiçbir şey anlamadan "öğrenirler,,. B .. b tl b = ~•n ? = k tl . . k"f. 1 -· ! ·ıt . t h rf . 1 u munase e e, azı propagan- § 

.,. · nız. Asıl si,.,.orta mevzuunu teRkil eden :;:;,;;;; anaa erının a ı gc ecegıne an- ngı crenııı am mu a ı nazarı- da "eklll . . f d h kk d = 
<.c - H ·f · t• ? K C f · 0 "' - 1• kl · b·1· 1 a· · ·· b' · l. ld " erının ay ası a ın a -
l> en ne ıs ıyorsun. - anım e endım burada kal- ve ı·şçı·lerin yaralanma ı·s .. kazası 0 •. _ caı< çocu ar mana ı ır er ı. yenın goze çarpan ır mısa ı o u- ilk mu··sah d 1 . . tı ~ A 1 k ak · t · · ' · ' - H b. ''" k b ı · ı ı ·kt d di - e e erımı yap m. -z - Y ı . m ıs emıyorsan sen de arabın ar- lüm gibi hallere maruz kalmaları ha- 1 ayır, ız uır ere u yo u tu- 1 gunu an """'' ~ .. ı ı. tza e er . , B .. . . = 

eına - Daha ay başı olmadı. Ay ba- , kasından Şamı boyla. . .
1 

. . . ı = tarsak, günün birinde, İngiltere- .inkü hiç bir kavim iktısadi fütu- u:a~ zehab, şuphesız kı o~u § 
l( a beni gör. A - Biz geldi şimdi sen içeri ala- linde ve~ı ecek ta.zmınatın. şekıl, mık- , ~ nin düşmanıIDJz olması zaruri i- hallarını, tıuw:ıarı daha anif bir su- n~~re en.ere .. bazı fa.ydalar. temu: ~ 

- Ay başında seni göremem. cak? tar, nevı ve şartlarını tayın eden ka- 1 di. İn&iltere bizim sulhperverane rette, kılıç ile hazırlanmamıştır ve e .~yor~u. DW:y~ ıktı~adi fethi §§ 

~ z - İki aylık bir araya gelsin ol K - İçerde almazsa dışarda kala- nun layihası, bilhassa ehemmiyeti ha- faaliyetimize şiddetli bir hodgam- sonra bunlan o kadar azim ile mü-lmumkun oldugunu ısbat ıçin-yan- ~ 
~ll al. cak. iz bulunmaktadır. Bu kanunun da, İş lığın unifliğile muhalefete kalktı- dafaa etmemiştir. İngiliz siyaset' ~ış. olmakl~ b~r~b~r - b~. misalden § 

kaq - İki aylık bir araya gelinceye Z - Parola "mürdüm eriği,,. Ben kanununa ek olarak çıkan "3516,, nu ğı takdirde bundan dolayı infial ve san 'atinin mümeyyiz vasfı siya- ıstıfad7 edilebıl~dı. ~gılizlere mu- g 
Car ben patlarım. gidiyorum, yarını saat sonra gelin. maralı 'kanunun 1 inci maddesinin F isyan duymak budalalıktan da si kuvvetinden iktısadi fütuhatlar vaffakıyet temın etmış bir şey bi- -

rııa - Canım kapının önünde dur- K - (İçeriden) Vay köpoğlu, erik fıkrası mucibince, l/6/ 9t0 tarihin_ fazla bir şey olurdu. Fakat biz bu çıkarmasını, ve, bunun aksine ola- ze de muvaffakiyet temin etmek 
~Balta mısın? dedi işittim amma ne eriği? (Perde- de, yani takriben sekiz ay sonra, Bü- kadar safderun idik! rak, her ikhsadi muvaffakiyetini lazımdı. Hatt! bizim hissolunacak ~ 

l~a ~- Baıt~ değilim amma, balta o- ye gelir) Erik. yük Millet Meclisine tevdii lazım gel- Vakıa, biz olsak maatteessüf, siyasi şevket ve kudret haline kal- derecede yüksek istikametimiz, İn- = 

9 
~ benzıyorurn. . Z - ~~ eriği!_. mektedir. hiçbir zaman böyle bir şey yap- betmesini bilmek değil midir? Bun- gilizlere has olan dessaslıktan ma- = 

cııtıı.a Canım efendım, sormak ayıp K - Turbe erıgı. =: mazdık. Avrupada Rusyaya karşı dan başka, !ngiltereııin kendi ik- sun bulunmamız bizim için hususi :3 

ıı~?.suı amma, kimle konuşuyorsu - Z - Değil. .. Teşkilat yapılmadan evvel sigorta -__ . ancak İngiltere ile birleşmek su- tısadi imbisatı için kanını dökmi- bir tefevvuk sayılabilirdi. Bu su- _§ __ 
K D - mevzuunun fiiliyat ve tatbikat mcv-z _ E . . . - u:.erigi. kiine geçmesi biraz garib görülebilir- = rctile arazi fethetmek politikamın yecek kadar cebin olduğuna inan- retle, küçük milletlerin sempatisi ~ 

lt _ fend~ aptal bekçı !l~. Z - Degıl. . ~. takib edebileceğimiz gibi bir mi.is- ~ak ne kadar büyük bir hata idi! ve büyüklerin itimadı daha kolay- § 
lıa~ ekın Ben. ~ze .~ptal b:~çı ıle kur- K - Ba:~ak erıgı. se de, her halde içtimai yardım sahı:ı. - ~- t.eı:ıleke ve cihanşümul ti~nret. po- Ingilterenin "milli,, orduya malik lıkla kazanılabileceği ümid olun _ e 

C _ e.kçı}: gos~~~cegım. Z - Değil. . -· sında memleketimizde esaslı ve e - . lıtıl=ası da ancak Rusya ıle bırle- olmaı:µası bunu hiç de isbat etmez- yordu. u 
~lrJ.a Sız hıç sesınızı çıkarmayın, K - Çakal erıgı. hemmiyctli bir saha açılacak demek- § şerek İngiltere aleyhinde takib o- di. Bu meselede ehemmiyeti haiz o- · ~ 
~rlanır gider. (Sonu o ne• sayfada ı tir. ~ııui11111u1111111111111uıııııııııımııımııııımmumııummnuıuıııııııııınıuıııunııııııııııumuııııııııımııııuıınmııııııııunmmmıuıııonnuııuııııuıum00iıüUiüıiiiıôıUiiılmıııuıınn~, 
tıı~~ alruz. ağırlık bir kıymet üade et- Çünkü; bu pehlivanın asab merke- k~yme.tini takC:U- :de? S!listre . zen - o!an Bulgarlar, o vakitki hükumetin 

gınlerınden Alı aga ısmınde bır zat zafından istifade ederek yapmadık 
onu yanına aldı. zulüm bırakmıyorlardı. Deliorman. 

~· ~u varlık bir posadan ibarettir. zi, kuvveti, okkası arasında ahenk 

~t-ği~~z kuvvet te bir mevcudiyet vardı. 26 JENE BA< PEHLİYA"llKEDEN ME'HUR 
'iz dir. Statik bir kuvvetin hareket- Bu suretle Aliçonun manevi varlığı r f f 

J...Ç:Jr.i taşından ne farkı vardır? teşekkül etmiş bulunuyordu. • K E L Al İÇ O N UN Gü RE Ş l E R İ 
~ı.ı~~t~ığı harekete getiren kuvvet; .. Aliço; .. daha küç~k yaşta, . d~steye a.ıi'IAll~iii-•---•-.-.-----------------• 
~reıı: tı. harekete getiren asab, asabı, gureşmege başladıgı zaman ıstikbal- • . " 
~lld ete getiren dimağımızda mev- de ne olacağı belli olmuştu. Onun des Na. tO YAZAN: M. Samı KARAYEL 

aı.ıab k . . t .. 1 . . .. 1 b .. yük. b. h 
h mer ezıdir. e gureş erını goren er u ır pe - ortaya ·· Al' tık b .. yük. Al. . . ld·-· -l:llt • ~ .. • . gureşen ıço, ar u ıço; yırmı yaşına ge ıgı zaman 

~etıel'iı.ı:ydığım insan varlığının kuv- livan. olacagına hükmetnıı~lerdi. .. düğün güreşlerine de gitmeye başla- büyük ortada güreşiyordu. O vakit-
~ı""- ahenk ibraz etmezse, hiç bir Alıço; on beş yaşında yaglamp mu- mıştı 1 b .. yük. rt .. enl b .. -
~<llet ifade et 1 sabakalara çıktığı gündenberi onu : . . ~:· u ~ aya gureş er, .. ugu ei mez er... • Alıçonun; her Delıormanlı pehlı· nun başpehlıvanlarmdan çok yuksek 

dr: :ıı~aenaleyh, ne yalnız okka, ve ne maglO.b eden bulurın:amıştı. Çok geç- van gibi Rumeliye güreşe çıkışı bil- ayarda pehlivanlardı. 
~lltı.larllız kuvvet, bir varlık sayılmaz, meden Ş~~nu ve _cı~arınd~ bulun~n yük orta güreşlerine dahil olduktan Aliçonun, büyük ortaya ve baş al-
~l~rı.ıe' lıribirine merbut ve plizsilz des~;:e gureşenlerı bırer bırer temız- sonra başlar. tına güreştikleri pehlivanları maat-
1~. birer kıymet olurlar... lemıştı. .. Bu pehlivan, küçük orta müsaba- teessüf bilemiyoruz .. yalnız, o vakit-

bıı .. • Aliçonun pehlivanlık kudreti Destede şohret alınış ola_n gençleri kalarının baş pehlivanlığını kurtar - ki baş pehlivanların mevcudu bize 
~~~S \tarlığın hemahenk olarak top- birer hamled~ yeniveren Aliço; bir dıktan sonra; artık kisbetini omuzu- gösteriyor ki, büyük orta ve baş altı 
basından .. dl ·..+• sene sonra; Sılistre, Tutrakan, Şum- na vurup şehir, kasaba ve köy gez- pehlivanı olmak pek mühim bir var-
~ğ vucu enmı9.... i k.. k bal d li\ı~ er, Aliço yetmiş okkalık bir peh- bnulu ve c vdarıt oby vehli asal arın a. ~eğe başlamıştı: Zamanın büyük peh lık s~yılab~ird1. 
"'il <iahi unan es e aşpe van annı or - livanlarının peşıne takılarak Rurne- Aliço; blıyük orta güreşlermin ba-

~to~lu . ~lrnuş olsaydı, ~ıpkı Arna- tadan çıkarmış ve, başlı başına nam linin Kosva, Gümülcüne, Drama, Se- şmı da aldıktan sonra, baş altına 
a.~. gıbı muhakkak yme bae ka- alınıştı. rez, Selanik gibi §ehir merkezlerine gtireşmeğe başlamıştı. 

On altı, on yedi yqlarında küçük de ıidiyordy. l§te; bu sıralarda bu, pehlivanın 
c. 

Ali ağa, çiftlik çubuk sahibi, peh- ve Bulgaristanda bulunan Türklcı 
livan meraklısı, ehli keyif bir adam- de hükumetin zRfından dolayı kendi 
dı. namus ve canlarını kurtarmak için 

Ali ağanın çiftliğinde beş altı çift kısmen silaha sarılmışlardı. • 
pehlivan vardı. Aliço, bu pehlivan - İleri gelen Deliormanlılar ve C::i
ların arasına katılmıştı. İyi idman ğer, Tuna boyu Türkleri ırkdaşlarını 
yapıyor, iyi besleniyordu. muhafaza etmek için mukabil hare-

Fakat; Aliçonun bu sırada başına kete geçmişlerdi 
bir kaza geldi. Bulgarlardan birisini Esasen; Sultan Aziz devrinde Bal 
yaralamıştı. kanlar harekete geçmişti. Ruslar 

Yirmi iki, yirmi üç yaşlarında bu- 1270 (H.) Sivastopol mağlubiyetiniL 
lunan Aliço, heybetli ve cüsseli bir acısını çıkarmak için Balkanlılarl 
pehlivan olmakla beraber, ayni za _ Türkler üzerine s:ı.ldırtıyorlardı. 
manda da babayiğit bir delikanlı idi. 1270 muharebesinde Türklerle be-

Bulgarlar, durmadan Türk köyle- raber Rusların üzerine yürüyen 1n • 
rinc baskın yapıyor, Türk kadmları- giliz ve Fransızlar Moskofları mağ • • 
mn ve kızlarllllll namuslarına teca - liib etmişler, Türkleri haklı bularak 
vüz ediyor, çotuk çocukları, ağaları ona lazım gelen yardımdan çekinme· 
kesiyorlardı. mi~lerdi. 

Daimi bir surette isyana geçm~ (Devamı var) 

• 
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Dahiliye Vekilinin Tedkikleri 

•• 
Askeri Liseler Arasında 

HALKEVLERJNDE : 

Eminönü Halkevlnde 
bir topl•ntı 

Eminönü Halkevi Dil, Edebiyat ve 
Tarih §Ubesi aym 17 nci cuma günü 
saat 17.30 da şube azasına mahsus 

.. l!laldfe: 1 
il: 

Tepebaş~ Dram 
kısmında 
Gündüz saat 15.30 da 

Bu akşam 20 - 30 ~ 
ŞERMİN 

Kuleli Atletizm 
Birincisi Oldu 

~ olmak üzere bir toplantı hazırlamış
tır. Azaların tanışmalarına ve bir
likte çay içmelerine vesile verecek o
lan bu toplantıda ayni zamanda şu
benin mesaisi ve bu mesaiye 8.zanın 
iştirak sureti hakkında da görüşüle
cektir. 

••• 
İstiklal Cadesinde Komedi 

Kısmında 

Pazar gündüz saat 15.30 da 
nın .J\IUHASIB ARAı.il.YOR 

Gece saat 20.30 da 
BiR IUlJJIASlB ARA"N'IYOR 

Dünkü Miisabakalarda Bir Türki .. 
Ye 4 Aakeri Lise Rekoru Kırıldı 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak'm mem
leket dahilincleld t.cdkik seyahati de
vam etmektedir. :Faik ÖZtrak, bu ve
sile ile sadece idari te~kilatın faaliye
tini gözden geçirmekle iktifa. etmi
yerek gezdiği yerlerde lıalkın \ıuiye

nilııkü atletizm müsabakalannda §ampiyonluğu knmnan ltulefi nsesı 
atletleri öğTct menleri ile •.• 

ti, ihtiy~lan, sınai tesisat ''e ııafia 
hareketlerile de aJilkadar olmaktadır. · 
Resimlerimi1..de Vekil Mnlafyada istfü 
bal olunurken Ye lUaJatya bez fahri· 

lier sene sporun muhtelif branş
~n birinciliklerini muvaffakiyetle 
k . an spor bayramları büyük ala-0; tle takib edilen Askeri liselerimiz 
ta 9 - 940 birinciliklerine geçen haf
.ı-. cunıartesi günü başlanan pazar ve 

itası dahilinde, işletme halikmda u. 

B 
.. y k ~ nmmi ıniicliir Ziya AygUnden izahat ugun apılaca ıal•rken görillmektroir. 

Maçlar mn--~-~ 
\lltı:ı devam edilerek nihayetlendirilen Taksim Stadında: 
atıer Pera - Galataspor saat 10.30 

ıznı müsabakaları ile girdiler. 

1
. l{uleli, Bursa, Maltepe ve Deniz Beykoz - llilal " 13.30 
1Sesind 100 d f 1 ti ti" . t• Şeref Stadında: en en aza a e n ış ı- .. .. 

l"aki!e 1 h ftak· .. K::u·aguınruk - Anadolu saat 9 • • 
b yapı an geçen a ı musa- 8 .. 1 . . . 1 45 u s 
akaıard 1• 1 li tl tl b""t·· b "'u e) manıl e - st. spor 10. 

1 a ~u e a e er u un ranş T k ,, f 
2 30 ~ M it pel"l k 1 d op nııı - e a ,, ı . 

t türk At • zm 
1 

liursaııı a e tl 
1 ~ uzun ~ş:ıar :· Galat.a~aray - Bef;ifübıs 14.30 

1 
beniz lisaelrila aınd .~ tve tına m artı a Fener Stadında: ı Ebedi Şefimiz Atatürk'ün kurtulu§ fık görmüştür. 

er e sura , a a ve a a- ·· · 1 
llıaıal'da d"kk ti lb t . 1 Altmordu - Galat.agf'nçler 12.30 mucadelcsı başlangıcında ı 27 Birin- 1 - Bu koşu, bütün Türk gençli· 
d ~ nazarı ı a ce e mış o - \ . • k · 
Ugundan h branşta müsabakala-ı cıkanun 1919 da An araya ılk defa ğine açık olacak ve her sene ayni ta-

t-ı. ihtiva cd:: dünkü n lrtı.r~laşmalar "Bursa:; 3 ~ Ncvzad?·:'K~~c~:" 4 -:-- ayak bastıkl~rı gün, Anka:.a~ atletl~r rihde saat 10 da tekrarlanacaktır. 
alaka il dilınişti Cemal Kulelı,, 5 - 1: umnu Kulc,jı,, tarafından bır spor tezahurune vesı- 2 _ Koşunun mesafesini her böl-

na..,d: ~~!1°e b h ~k dan ge- 6 - Şerif "Deniz,, le olmuş ve Ebedi Şefin Ankarayn ge, 1000 _ 5000 metre dahilinde, e-
len Bede uTn bs~ a. G arı Da. kt""r Disk Atma: g>riş noktası olan mevkiden ilk ko- !inde me\'cud eleman şartlarına •.... 
1 .. ~ n er ıyesı ene ırc o - 1 H . , . .. • . . ' -
ou.gu Genel Sekreteri Cemal Gökdağ - ayrı 'Kuleli,, 37.4, 2 - Bü- nak yerı olaı~ Hukumet daıresıne ka- göre tcsbit etmekte serbesttir. 'Muva-
luur;.u h ld .d .1 . ..b lend "Deniz,, 3 - Nadi "Kuleli,, 4 - dar uzamak uzere sokak koşuları ter- salat m h 11. 1 k c·· h . t 

:1~ı. "' a e spor ı arccı en, su ay, N" . ,. 1 5 "b d'I . t• a a ı o ara um urıye mey 
-..:ı11:eri tal be tl t• . . . ızamı Ma tepe,, - Hüsameddin tı e ı mış ı. d H""k" t k _ .b. 
~ e , a e ızmı seven seyırcı- "K 1 1. 6 Hakk , . . . . . . •. anı veya u ume onagı gı ı umu-

[ Askerlik İşleri 

(Modern Kızlar) 

Yazan: M. Yesari 

SEK ER BA y RAM 1N1 N • ı Şclıidliklcr: ı~}a!iyetindcn: 
1 Şehidlikleri tınar Cemiyeti namı 

T a d ı altında piyasada takvim sau1makta 

HACI BEKİR 
olduğu vaki müracaatlerden anlaşıl· 
m1ştır. Cemiyetimiz; üç senedenberi 
takvim ve muhtıra çıkartmamaktl 

ve sattırma.makta olduğu gibi hiçbir 
takvim ve muhtıra ile de alakadar L. Şekeri ile çıkar _J değildir. Keyfiyet muhterem halkı· 

~~~~~~~~~~~~~~~m~ı~z~ca~b~i~li~n~m~e~k~üz~er~e~il~a~n=o~l~u~n~u~r-:__ 

İstanbul Defterdarlığı.ndan: 
Maçkada Nişantaş eski kız orta okulu binasının enkazı üç bin lira 

muhammen bedel üzerinden açık arttırmaya konulmuştur. Satış bedeli 
nakden ve pe~inendir. lhale 16-11-939 perşembe günü saat 14 de Milli Em· 
lak Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

Talihlerin 225 lira muvakkat teminatla muayyen glin ve saatte ko-
misyona müracaatları. "8833,, 

-
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, kırıklık Ye bütüJ ağrılarınızı derhal keser 
İcabında günde S kqe alına.bilir. .. .. - -ı..: ~rafından alaka ile takib edil - u e 1" - ı ' Dcnız,, · Ylızlerce genem .. ışti~ak ~~tıgı bu ı mi alakayı celb edecek yerler intihab 

~~ ID~~ıAt~: k~~A~arn~~ı~uç~~~i~~~ ============================= 
İ(u]e}i .. • t . H"' edd. Kuleliden Hayri 60.11 metre ata- denben muntazaman yapılmaktadır. t'sküdar İcra Memurluğuadan: luğu odasında yapılacak arttırma be 

Qİireli :z..:~~r ~: m:ı . ':~ B ın rak yeni bir Türkiye rekoru yapmış Ankarada Atatürkün §ehre giriş gü- 3 - Koşuya mümkün olcluğtt ka- 937 /5078 deli satı§ istiycnlerin alacaklarına. 
lla ö~ O: ~p~ 0f,:e D e~ı :S ı,. ~~- son yapılan 4.X100 bayrak yarışının nunun yıldönümiinü kutlama prog- :~r .. fazla spo~~n~n,. hatta klüplerin lstanbul Marpuççular Alacahan 3 rüchnnı olan diğer alacaklıların bu 
~tınen~ ı::ı e ;~tiş~~~ği :n:ı:~ birinciliğini 46.8 saniyede Kuleli, i- ramını hazırlıyan ve tatbik eden An-

1 
ut~n. atletlerının ıştıraki temin edi- No. da mukim Mordodanonun vefa ti- gayrimenkul ile temin edilmiş alacalt 

l'in idaresı' . anın p ··;:..etmenle kinciliğini Deniz lisesi, üçüncüliiğünü kara Halkcvi bu koşuların birincisi· ece tır. le veresesi malumesinin kısmen tem- ları mecmuundan fazlaya çıkmak şar 
li nı yanmn s or O.c:.& - 4 B k k k ı · • hed . . b Bursa. lisesi, dördüncülüğünü Malte- ne her sene bir kupa vermekte ayrı- - u oşunun aza mer ez erı- !ikinden Hayim Danona borçlu An- tile en çok arttıranlara ihale edilir; 
f l._ en terbıyesı ve spor kurumu ta- ' . n k ı t ·u · · f r , t ·ı • 00· · · · e~ler· . . .. .. pe lisesi almıştır. · ca derece alanları madalya ile taltif e acar eşmı ıçm aa l)C e geçı - karada Ankara tevkifanesi memur- yle bır bedel elde edılmezse ıhale 
~ ıne bırakıp eserlenm buyuk . mış· ti 1 · ·· 

Vkle se ttikl . d .. k.. .. b Puvan Vaziyeti: cvlemektedır. r. larından Mcki kansı Mehmed kızı Ze- yapı maz ve satı~ talebı duşer. 
kaı- yre • erı un u musa a· Ü • - - 5 M.. b k k 1 b. 
1; «ttda b" Tü" k" k 4 k " ç günde neticelendirilen rnüsa - Beden Terbiyesi Genel Direktörlü· - usa a ayı azanan ara ı- kiycnin 1500 liraya ipotekli Kuzgun- 3 - Bedel peşindir. Arlbrmaya iş-
11a 1 ır r ıye re oru, as erı · "d ·· .. ·ı k 1 b .. I 

e er l'ek k 1m , t kn"k bakalarda Kuleli atletleri 143 puvan ğü. milli hayatta işe başladıgı· gün - rıncı en uçuncı ye ac ar 0 gece ve- cukta Çarşı caddesinde haremeync tirak için yukarda yazılı kıymetin 
ilet· onı ın ış \e şu e ı . h 11· H lk . .. "b .. .. . 

lceler ld d"l ........ toplıyarak 939 - 940 Askeri liseler at- denberı her ne memuriyet ve sıfatta ya ma a 1 a evınce munası mu- mulhak Kazasker Feyzullah efendı % 7 buçuk pey akçesi rıisbetinde ,·e-
e e e 1 mı~ .. ır. k"f ti ·ı · f k ·· ··ı ·· 40o 1\-f • letizm şampiyonu Deniz lisesi 78 pu- olursa olsun her şeyden evvel tam .~ a ar verı mesı muvn. 1 goru muş- vakfından sağı Knsab Ali Rızanın ya milli bir bankanın teminat mektu-

. l _ ~~.re. . "Kul 1. M.l "Yenı· vanla ikinci, Maltepe 55 puvanla ü - bir sporcu olan Ebedi Şef Atatürkün tur. kayıkhanesi solu I\.irkor Mikenin ha- bu tevdi edilecektir. 
Ut<-ı useyın e ı,, a·· d'" .. ı B .. b k 1 b""t" b"") 1 d d""kk~ k L b. D ~er rek 2 0 "Malt oı uncu o muştur. aziz hatırasını yade vesile olmak ü- u musa a a an u un o ge er e ne ve u anı ar ası e ı erya cep 4 _ Gayrimenkul kendisine iha· 
llf! oru,, - sınan e- d"" ·· ·· ı t rt"b t ·k d k k 1 f h · t "k" • ç dd · · ı ah 
f 

" 3 _ K 1 ,..,., lt 4 _ Ş _ uncusu o muştur. zere Ankarada. yapılmakta olan bu ·ı e ı ve e!)vı e ece ve oşu ar o- esı arı ı am arşı ca esı ı e m le olunan kımse derhal vc'"·a \•erilen 
•it ,, ema ıua epe,, e E~ . . - . . . d d . t .. . ı· hl" .. J 

ı,.. l{uıeu 5 _Rüştü "Deniz 6 _ !lltmen kursu • Kul~ll koşuların bu yıldan ıtıbaren yurdu-jtagrafla tesbıt edılcrek netıceler Gc- u ı;e amamına uç ~emın ı e ıvu- muhlet içinde parayı vermezse ihalo 
ethi "Mo.İt " hentbol mlla;1bakaları muzun her köşesine teşmilini muva- nel Direktörlüğe bildirilecektir. kuf tarafından 16200 lıra kıymet tak- karan fesholunarak kendilerinden ev-
~ nı trepe,, • Atletizm müsabakalarından sonra dir edilen eski 98 ve 98 ve cedid 7o vel e ··k k t kl"fd b 1 k" 
1 e e: 72 N 1 h d"" k" . 

8 
n yu se e ı c u unan ım· 

tıi Jı...- Rahmi "Maltepe,, 10.30.1 "Ye- bayramın birinci giinü Ankaraya gi· yim ile Hayati, Tekirdağlı Hüseyin yapıldı. v; 0 • u maa ane ük. an 1•1~ 5 se arzetmiş olduğu bedelle alma· 
''l) ~kert liseler rekoru,, 2 _ Sadık derek Gazi Beden Terbiyesi Enstitü- ile Babaeskili İbrahim, Edirneli Sü- Birinci devre oldukça mi.itevazin ~o. hı rn~a od_a _fınnın 1~ his~c. ıti~a- ğa razı olursa "ona,, olmazsa Ycya 
ı:. <!lıız 3 N · "D · '1 sü ile karşılaşacak olan spor kurumu lcyman ile Pomak Mustafa karşıla - geçti ve 2 - 1 Harbiyenin lehine ne - nle 13 hıssesının beş hısse ıtıbarıle b 1 _ .. .. 
·•~trı . '' - ecmı enız,, - . . . . . 1 u unmazsa 1.> gun muddetle arttır 
•a Zı "Kuleli,, 5 _ Hüseyin "Bur- hendbol takımile Kuleli Askeri Lise- şacalclardır. ticelendı. hır hissesı evvelce yapılan açık ar:-- maya çıkarılıp en çok arttırana iha 

' 6 - Zarif "Deniz si hendbol takımı arasında yapılan Ankarada : İkinci devrede de 4 sayı yapan tırma sonunda muhammen kıymetin lı ed"l" İk" "hal d . f k 
\';a. '' • r.t ,..5 · · b · - 22 e ı ır. ı ı e arasın akı ar vı 

'"'Sek Atlanı". ekzersiz beraberlikle neticelenmiştir. Harbiyeliler sahadan 6 - 2 kazanarak c ı mı ulmadıgından 80 sayılı .. 1 . . 5 d 1 b 1 l ... Harbı"ye Maskesporu k hnk·· ı . t r·k t u geçen gun er ıçın ( (.. en ıesa o u ıu - liUsamcddin ''Deniz 1 68 "Ye- Cemal Gökdağ her iki tarafın o- ' ayrıldılar. an un um cnne ev ı an ec e 1 • • y 

.\ak • " ' d t kd. ı k 1 y d · tab" t 1 ks"d . .. narak faız ve dıger masraflar ayrıc t 111( erı liseler rekoru,, 2 - Nadi yununu a a ır e arşı amıştır. en 1 Dl"mirspor - Askeri Fnbriknlar Gücü . ı utu up muayyen ta 1 lenn o-1 hk , h k l k 
UleU S ... t d . h b"l • h""k.. mtı eme) e acet a ma sızın me 

tıb • 3 - Halil "Bursa 4 Ra erues gUre1::ler Ank (H ") 19 M t d A enmemesı ase ı e umumı u um - . ••r) . " - - T ara, ususı - ayıs s a ntrenman sahasında yapılan De - . . . munyetimizce tahsil olunur. 
6 ......._ enız,, 5 - Turhan "Kuleli,, Diin bildirdiğimiz bayramın birin- yomunda devam edilen gliniin yegane mirspor _ Askeri fabrikalar Gücü B ler daıresınde açık arttırma ıle satıl - 5 1 k . . . 

lial"d .. 1 . . · · ' k , ·ı · · - pote sahıbı alacaklılarla di-lJ ı Ma tepe,, ci günü yapılacak olan serbest güre§ lıg ma~ı eski Ankara şampiyonu Har- takımları arasındaki maç Askeri Fab masına arar 'erı mıştır. - 1• . . 
~un Atlıun ·· b kal . • 1 . .. . ger a akadarlann ve ırtıfak lıakkı sa· 

l a: musa a arına şehrimizde bulunan bıye ldmanyurdu bu sene ligde oyun- rikalar Güciini.in üstün oyunun - 1 - şbu gayrı menkulun tanzım 
ı. - M: lih "B 6 hiblerinin ga'"-rimenkul üzerindeki 11eti 

1
. e ursa,, .4.8 "Yeni As- bütün pehlivanlar iştirak edecek bu larını ve muvaffakiyetlerini takdir- dan sonra 2 - 1 Askeri Fabrikalar kılınan şartnamesi 20 11/939 tari- J 

ıseıe k 2 s deddi d · 1 il haklarının hususile faiz ve masraf ~ r re oru,, - a n ara a Dınar ı · e Kara Halil, Müla- le seyrettiğimiz Maskespor arasında Gücü lehine neticclenmi~ir. hinden itibaren 9371 5078 No. ile 
~ Üsküdar icra dairesinin muayyen No. dahil olan iddialarını gayrimenkul ti· 

det ettig-ıın· ı"z zaman, mu.aı:ı.ıma da zam H' d d · . . ··aı . f t.ı 1 d h k . - b"I . . . k zerindeki haklarını ilün tarihinden i-..._.. ın enızının mu 11ş ır na arın- sın a er esın gore ı mesı ıçın açı - tib . . .. . . d akı .. 
yaptı. da, herkes kamarasında bihuş yatar- tır. nanda yazılı olanlardan fazla ma aren yırmı gun ıçın e evr mus-

Se ah t f k l·a b ·ru k b · · b d ·k· · k 1. . . bitelerile birlikte memuriyetiınize bil Y a ev a a e oşuma gı yor en, en gemının ann a ı ıncı ap- umat almak ıstıyenler şartnameye . . . . 
du, memleketten, muhitten, anne, tanla, dudak dudağa, kokteyl içtim. ve 937/5078 dosya No. sile memuri· dırmelen ıcab eder. Aksı halde hakla.-
baba gözünden uzak, serbest bir ha- Viyanada, Prater'de, Avusturyalı yetimize müracaat etmelidirler. rı tapu sicillcrile sabit olmadıkça sa-
yat, ve her dakika değişen, dcdiko- teğmenlerle Rusdağı eğlencelerinde, 2 - Gayrimenkul 20/ 12/939 tari- bş bedelinin paylaşılmasından hariç 
dusuz, bir de.kor. Bütün çılgınlıkları- h" d b ·· ·· 6 Ü kalırlar kahka.ha attım. Hofter lokantasının ın e çarşam a gunu saat l da s- · 
ruzı emecek, ve leke bırakmıyacak separelerinde sarhoş oldum. küdar lhsaniye Şerifbey sokağında 5 6 - Alıcı arttırma bedeli haricin-

ll()yın~ bir nevi sünger kağıdı. Her iki seya - F k t b""t"' b ı ·k No. 1u adliye binasında Üsküdar icra de olarak ihale kara>.·ı pullarını ferag· 
~ OASUS ROMANI Tefrika No. 3 h t• d d a1 b"ld·-· sef h t a a u un urı an yapm en, va-
A.t-kad • tıa ~ .. -~d .. 0 fakı ıgıne a ak yap- zifemi katiyen ihmal etmedim uyku- memurluğu odasında üç defa bağınl- harcını ve yirmi senelik vakıf tavizat 
~L a§Ianmm mekt bl rım C "tt·-· . ··a·· m . .m.u ur ar ına varmama , veya ' d bed ~. Ok u a aç • ı avaya gı ıgınız zaman mu ur .. ah h d dl suz ve ihtilaçlı geçirdiğim gecelerin ıktan sonra en çok arttırana ihale elini vermiyc mecburdur. Gayri· 
~la gib·Ulnak, sonra da hiç açılma· ımetresini, Viyanaya da kar.ısını be- onukn must~lm a a·u uk arını aşmka ~ sabahında ılık bir banyodan sonra edilecektir. Ancak arttırma bedeli menkulün nefsinden doğan miltera • 
-4.ll • ı tekrardan yapıştırmak bi • . .. .. .. -·· . . ma sure ı e ,gez ım, arşıma çı an, , , h . . . 
.., 1cı 2evk· d" . ıraberınde goturdugu ıçın, ben se - genç ve gu··zel her milletten insanlar- tam vaktinde müdürümün odasında mu ammen kıymetin % 75 mı bul - kim vergiler tanzifat ve tenvirat ve 
·cı. ı .,.. ını ı .. bu suretle bırçok pa- y h tl d b l h · h il b t · · · · maz \'eya satıcı · ti nl · al - tel ı:. ı· • akıf · · bo ~- ~oliin . a a er e o arcıra e ser es la eg-lendim Cavanın rutubetli iklimi mnkinemın başında çalışabiliyor- ~ıs ye enn acagına lwıye nisumu ve v ıcaresı rç 
"'<(tıtırı- en arkadaşlarımın haddı - .. . . . · .·· h .• ı "dd" 
ti~ ~ fakir ldukl .1 i kalıyordum, gunde bır ıkı mektub iliklerime gevşeklik vermi§ti. Çikolu- dum. ı uc anı olan dıger alacaklılar bu - uya aı ır. 

eu~..ı .. , 0 arını, aı ev va - ben. b" k t · ı d. ·· t ta ı d 7 G""st il ·· d artlı ~Qı -4.Qj -öğrenmiştim. Bir oklan • ı ır ~ç saa. ışga ~ e. ıyor, us - ta renkli yerlilerden dost tuttum. Yolculuktaki sırdaşlığın tcsirile, unu~ a bedel bunların bu gayrimen - o er en gun e rmaya 
l'ıtıa ~~erine, genç kızlık ~acerala- ~afı kendı kendıme avare yaşıyor - Uzun süren vapur yolculuğunda, direktör Amsterdama döndüğümüz kul ıle temin edilmiş olacaklılann i~tfrak edenler arttırma şartnamesini 

lQı. l> bu uşulle vakıf olmuştum. um. _ .. .. her iskeleye uğradıkça bir sevgili de- zaman çantama giren Florin'Jerin mec'muundan fazlaya çıkmazsa en okumuş lüzumlu malumab alnı:ış ve 
~tıı. :at §irketinde beş sene çalış- Cava yolculugu, mudurle aramda ğiştirdim, Yunanlı, İngiliz, Fransız, mikdarmı arttJrmıştı. Eve para ver- çok arttıranın taahhüdü baki kal - ~nları tamamen kabul etmiş ad ve 
lı'i u beş sene zarfında müdürün metres tlolayısile bir nevi ahbablığın Meksikalı, Türk .. fışıkları kah kama- mediğim için bol bol sarfediyor, fcv- mak üzere 15 gün daha temdid edi- ıtibar olunur. Yukarıda gösterilen 
~~~a b~ft.tibesi olarak bir kere Ca- sırdaşlığın da. doğmasına. sebeb oldu. ramda misafir ettim, kah kamarala- kaliicle geçiniyordum. Güzel olduğum 

1 

lir. 4/1/940 tarihinde perşembe gü- gayrimenkulün işbu il8.n ve gösterilen 
""t ~a~~ kere de Viyanaya iki seya- Adamcağız, yolda bana hayli para rında, bir geceliğine birkaç saatliği- için de etrafımda hayli alaka toplu- nü saat 16 da Üsküdar İhsaniye Şe-1 arttırma şartnamesi dairesinde satı· 

llQ. •raıınekle kalmadı. Amsterdama av - ne misafir oldum. yordum. ( Devamı var ) rifbey Çeşme sokağında icra memur lacagı- ilan olunur 
" ' . 



Sahife : 8' 

AKIT, NAKiTTiR ... 
5 por i~·oııhık hir koınpl'iuıe ile "su ve ate ten gayri hıırioden 

hiçhir m:«l<!" U-w etmeyi diiı,iinm<>'kıd~hı,, 15 kunı mukoblllnde 15 
rlalcikn gibi 1,1"8 hlr 7.aman~:ı zcnı.tin \e i,.tihah bir ot'ra hazırbya· 
bilksiııiz. 

in.ruf \'<' ili(· .ııur lokaııt.tt.\\m.ı1.,.da dahi bu derece nefis bir çor• 
lıayı hcJ' 7.atnııu hulfUl\U'lSllU7~ 

·Büyük yardım ve faydası aşikar o)an çorbalık 
sebze komprimelerimizin senelerce nefaset ve 
tazeliğini muhafaza ettiğine şahicl olacaksınız. 

p A A 
lcrcimC'k, beze!yr, nohud ve ir il' hubat, sebze ''e ~.orbabk 

lrnmprimclcriııi kilrrinüde buluıuhırmn\·ı ihmal ctmc~·iniz. . . 
Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet gibi· 

dir. Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanCla 
kıymeti daha çok takdir edilir .. 

Aileler için olduğu kadar yolcular \e sporcular irin de her zaman 
\e her yero ıcak bir yemek temini kn.hlldir. Bakk.alla.rmızdo.n 50 
gramlık bir komprime 9, 100 gramlık hlr komprimeyi lll ktlmstan 
alalJilirsiniz. 

Re,iktaş; ÇAPAMARKA Tarihi teaisi 1915 

ŞİRKETİ HAYRIYEDEN: 
1 - Kabataf, Üıküdar l\raaıada mutad araba vapuru se· 

f rJeriodea ba~ka olarak Bayram günleri küçük ara
ba vapuruJun da işbu iki iskele arasında her ihtiyaç 
k.ıtri sınd' ayrıca hut+et etHrileceği 

2 - 55 ve 56 numerolu iki küçük vapurlarımızın keza 
bayram günlerinde ihtiyacı karşılamak için Üaldidarla 

Bçşiktaş araıında daimi surette (f.aaılasız) çalıthrı· 

lacağı sayın yolcularnaııa ilin olunur. 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden s 
l - Şartnamelerine ekli listede eb'at ve mlkdan yazılı nUmunesi mu

cibince 7.111.000 adcd kal.ay şişe kapsülU pa1.arlıkla satın alınacaktır. 
il - Pazarlık 22/XI '9J9 çarşamba gün ti saat 16 da Kabataşta Leva

~m ve Mübayaat Şubesindeki Alını Komisyonunda yapılacaktır. 
. III - Şartnameler her giln sözü geçen ~ubeden parasız alınabilece

ği gibi nilmunelcr de görülebilir. 
. iV - İsteklilerin pazarlık için 'tayin edilen gün ve saatte % 7.5 gü

venme paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri. 
V - Buniinn evvelki 10.111.000 aded kapsUl hakkındaki ilanlar hüküm-

süzdür. "9453,, 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

Mnlımudun 19118 hesab No. Rile Sandığımızdan aldığı "200., liraya 
im;rsı birinci derecede ipotek edip va.desinde borcunu vermediğinden hak
~·nda yapılan takib üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ncı ~c.ddesinin ma
tufu 4.0 ınc.ı mnddC::3iı1e göre satılması icabeden Çırçırda Hr~·.ııaıs.m "tai)u 
tezkeresinde Hacıhüseyin,, mahallesinde eski Hacıhasan yeni Fenerli so
kağnxla eski ve ycnı 14 No. lu bahçeli ahşab bir evin tama.mı bir buçuk 
ay müddetle açık arttırma.ya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre 
yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen "50,, lira pey akçası verecektir. 
Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş 
bUtün vergilerle Belediye resimleıi ve Vakıf icaresl ve taviz bedeli ve tel
lfıliye rüsumu borçluya. aiddir. Arttırma şartnamesi 16/11/939 tarihin
den itibaren tedkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde a
"ık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve -sair lüzumlu izahat ta şartna
mede ve takib dosyasında vardır . .Arttırmaya girmiı olanlar, bunlan ted
kik edete-k satılığa çık'l.nlan JRvrimen.kul hakkında her şeyi öğrenmiş ad 
'e itibar olunur. Birinci arttırma 27 / 12/939 tarihine milsadif Çarşamba. 
günU Cağaloğıundn klin Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacak
tır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alın· 
ma.sı kabeden ga~rrlmenkul mllkellefiyctile ~anc.hk alacağını tamamen 
geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde eon artt .. anın taa.hhUdU baki kalmak 
prtile 11/1/940 tarihine müsadif Perşembe giinU ayni mahalde ve ayni 
saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok art
branın Ustünde bırakılacaktır. Haklan tapu eicillerlle sabit olmıyan ali
lı.""adarlnr ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ma-

rif c dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gUn içinde evrakı 
müsbitelcrile beraber dairemize bildirmeleri llZlDldır. Bu suretle h:ı.kları
nı bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerlle sabit olmıynnlar satış be
;elinirı paylaşmasından har.iç kalırlar. Dahıı fazla maUlmat almak istiyen
lerin 937 /424: dosya numıırasıle Sandığımız hukuk iuleri servisine mUra
:aat etmeleri !Uzumu ilaıı olunur. 

• • • 
D<!I K KAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulU ipo~ek göstermek 
itiyeglcre muhamminı.dmlzin koymuş olduğu luynıetin % 4-0 ıw teca.Ws 

YENi SA.BAR 

Yalnız bir tüp kullan· 
dıktan sonra, aynaya 

bakınız: 

Radyolin ı . 
ın 

mukemnıeliyetl hakkında en so!I • ..; 
doğru özli size o ~yliyf:cektir. Beın· 
beya:a, ınnl pırll pa.rhyan di,ler, taib 
bir nt-fes, pembe, &lhhatli diş etleri, 
temiz bir dil, mikrobsuz blr ağız .. l'.jte 

RADYOLI 
• • 
ın e r 

Hugiiıulen itibaren; sahalı, öğle \'e 
ak~am, her yemekten sonra 

Günde 3 defa 

L 

DEVLET DENİZ YOLLARI iŞLETMESİ 
UMUM MÜDÜRLÜGÜ iLANLARI 

Münakalat Vekaletince yapılan ilanla 15 'J"eı;rinievvel 939 ve 
bilihar~ idaremizce yapılan ilanla <!a 31 'feşrınicvvei 939 taı lhiııc 

kadar kabul edileceği bildirilmiş olan, lr.giltcH'Y•.! ısmarla ırn.cak ge· 
mileı· hakkı11daki tekliflerin kal•ul miırldetinin 30 Tcşriııisn.ni ıı::ıfl ta-
rıhine kadıır temdid edildiği ilan olunur. "9262,. 

~~~~~~~~~~~~~ 
,.. ........................... __ ........... q 

ERGANi BAKIRI 
TÜRK ANONiM ŞİRKETiNDEN : 

HASTA B·A K 1Cı·AL1 NACAK 
Ergani Maden'indekı işletme idaremizin hastahanesi için Kızıla 

Cemiyetinin Hastabakıcısı H·'.!mşireler Mektebinden mezun bir hastnbıı 
kıcıya ihtiyacımız vardır. Bu hastabakıoının hastahanemize taalluk c 
den fenni ve idari işleri tedvire muktedir, uzun seneler hastahanelerde 
çalışmış, tecrübeli bir hemşire olması lfızımdır. İstediğimiz evsafı haiz 
olarak hastabakıcılık vazifesini deruhde edecek hemşireye Şirketimizce 
Barem kanununa göre azami ücret verilecektir. 

Talihler muhtasar tercümeihaUerini gösterir bir mektubla Ankara· 
da Koç hnnındaki idarci merkcziyemize müracaat ctmelidil'. 

ŞEKERCi 

H. MUS·T A.F A ve MAHDUMU 
KULLANMAYA BAŞLAYINIZ! Bayram için nefis Şekr, Şekerleme ve Çiiıeolatalarını 

Her gün taze çıkarmaktadır. 
lst:anbul Bahçekapı No. 90 - 92 Tel: 2ue4 

No. 

99 
113 
172 
22.f 
317 
463 
502 
557 
730 
858 

65 
1452 
1500 
1517 
1577 
1598 
2485 
2586 
2652 
2758 
2792 
2898 
2938 
3057 
3087 
3231 
3532 
3633 
3791 
3879 
4086 
4348 
4400 
4525 
4559 
4583 
4587 
4589 
4772 
5019 
5088 
5131 
5218 
5261 
5385 
5498 
5594 
5692 
5737 
5744 
5849 
5931 
6096 
6144 
6431 
6498 
6885 
6899 
6936 
7061 

.,. , -: .... :.. ··, ... , ... ...\l~\:~· ~-,...,·_·..,.... . 
l •· • • , ... ı -- • • ~ ...... ~ .... ·p. • . 

7 /11/1939 da çekilen Türk Maarif Cemiyeti Piyangosunda yerli 
malı eşya kazancn numaraları gösterir 

L 1 S TED İ ·R 
Ura ~o. Lira (ol"). l..ira :!ıio. Lira N'o. Ura 

.. 
1 o. Ura No. J,irı. ı.'o. l.ira o. 

5 7429 5 1274-0 5 20199 5 27778 5 37176 5 •12476 5 50072 5 57258 
10 7489 10 12804 5 20237 50 27788 5 37261 25 ·12535 25 50210 25 57633 
10 7550 5 12872 10 20583 5 28008 • 5 37350 5 42919 10 50383 10 57674 
5 7562 5 12928 10 20608 5 28089 10 37356 ıo 42954 lO 50415 10 57795 
5 7626 10 12931 5 20729 5 28309 • 5 37630 10 13053 5 50~178 10 57942 
5 7731 5 13325 5 20985 25 28332 50 37720 100 43107 5 50557 5 58050 
5 7760 25 13364 5 21025 10 28453 10 37777 5 43179 25 50879 25 58132 
5 7832 5 13613 10 21116 5 28480 10 37826 5 43198 5 50007 5 58415 
5 7959 5 13900 5 21128 5 28505 5 37860 5 43195 5 51118 100 58536 

10 8!!35 5 13938 10 21149 25 28566 5 37939 25 43523 10 51247 5 58559 
5 8:.!M 5 14132 10 21212 10 28683 25 . 37974 10 43633 50 51398 10 58988 

10 1'S285 5 14150 10 ~]!151 5 28954 100 38009 5 43663 25 51687 10 59360 
5 8356 10 14480 5 21420 10 29120 5 38352 5 43678 5 51715 10 59385 

5 8452 10 14594 25 21424 50 29566 25 38430 10 43845 5 51816 10 59487 
5 8457 10 15022 50 21477 200 W568 10 38502 10 44011 5 51881 10 59585 

5 8478 5 15252 10 21514: 10 20651 5 38503 5 44162 10 52iB7 10 59706 

10 15281 5 21772 10 29749 10 38539 100 44217 10 52,252 10 59910 
5 8685 10 15327 5 21781 5 29772 10 38601 25 4.4504 5 52300 50 
5 8829 10 15371 5 21805 5 29884 25 38709 10 4.4513 10 52325 5 

25 8924 5 15497 10 22099 5 30595 5 38728 5 H523 200 52586 5 
5 8937 5 15535 5 22126 10 30837 5 39113 50 44646 5 52609 50 

5 8955 25 15517 10 22268 10 30940 10 39142 10 44656 10 52618 5 

5 9033 10 15555 5 ~2699 5 31082 5 39218 1000 44855 25 52639 10 
M 9100 10 15605 5 22706 50 31104 5 39263 5 45285 5 52720 10 

50 9235 10 15850 10 23038 5 31138 50 39271 5 ~5437 10 52876 5 
5 9316 5 15922 10 23089 10 31153 5 39299 5 45~60 10 53014 50 
5 9435 25 16154 10 23135 5 3126fi 5 39302 5 45191 5 53211 5 
5 9513 10 16206 5 23295 5 31344 10 39419 25 45554 10 53333 5 
5 9559 100 :!.6250 5 23605 100 31432 50 39471 10 45796 5 53504 5 

50 9594 5 16~72 10 23638 5 31699 500 39577 5 46035 5 53619 5 

25 9830 10 16291 10 23755 5 31717 5 39688 5 46103 10 53645 100 
5 9894 5 16310 25 23775 5 31750 10 39702 10 46113 25 53811 5 

10 9910 10 16366 10 23895 5 31757 5 39808 25 46204 25 53931 5 

5 10000 5 16415 25 23908 5 31772 5 39814 5 46261 50 '53932 10 

5 1no73 5 16437 5 24576 5 31776 10 39821 5 16528 5 54018 5 

5 10120 10 16751 5 24659 10 31780 5 40153 5 46533 10 54029 10 

10 11)145 5 16~73 10 24699 10 31887 5 10213 10 46772 5 54106 5 

5 10179 10 16952 5 24761 200 32236 50 40596 10 46993 10 54454 5 

5 10326 5 17006 25 2'1856 10 32599 5 40695 5 47292 25 54467 5 
100 10366 5 17039 500 25063 5 328'12 5 40775 10 47360 5 54546 5 

10 10591 5 17134 5 25115 100 33028 10 ·11007 5 47402 10 54734 5 
25 10687 5 ~7233 5 251&9 10 33123 10 41059 5 47531 2000 54786 25 

50 10736 5 '!7371 5 25293 5 33681 5 41094 lO 476S4 5 54807 5 

5 10917 10 17653 10 25317 10 33689 10 41179 5 47754 5 54872 5 

5 10948 5 17788 5 25654 5 33890 5 41195 5 47789 25 55096 5 

100 10975 100 18299 5 25719 5 34569 10 41245 10 47908 50 55371 10 

5 10986 10 18393 10 25787 200 34589 10 41283 50 47974 25 55730 M 

25 11184 10 18865 10 26170 10 34643 100 41350 5 47992 10 55775 10 

5 11185 5 19064 10 26254 5 34760 10 41479 10 48210 5 55826 25 

'5 11193 5 19089 5 26462 5 3514:§. 5 41516 100 48463 1000 55977 25 

5 11496 10 .!~168 5 26638 5 35381 25 41632 25 48594 25 56157 100 
10 11502 5 !fl312 5 26905 10 35594 ~ 41664 10 48620 5 56381 3 

10 11743 5 rn::S49 25 27027 10 35622 5 41858 10 48818 10 56397 3 

5 11861 10 1946t 5 27197 10 35655 5 41874 500 48998 10 66480 3 

50 11062 5 19186 10 27308 10 35719 M 4193-i 5 49087 10 56713 50 

6 H007 5 19508 500 27339 10 36324 5 42096 5 49421 25 56742 5 

5 12063 5 197otS 5 Zl378 5 36328 25 42110 5 49533 5 56991 10 

5 1!'095 10 19718 5 27528 10 36360 10 42135 10 49780 5 57025 25 

10 12379 5 19768 10 27617 5 36420 5 42154 3 50007 5 57039 5 

5 12644 10 19870 10 27743 5 36650 5 42474: 3 00026 5 57254 10 

Nihayeti 49, 54, 66 ile biten numaralara birer liralık yerli malı eşya verilecektir. 

J.ir' --5 
200 
ıoo 

5 
5 
ıo 

50 
~ 

25 
ıo 
2'J 
ıo 
5 
~ 
5 
& 
9 

İkramiyeler 13/ 11 /939 dan itibaren Ulus meydanında Türk Maarif Cemiyeti Genel merkezinden dağıtılacaktır. 
1stnnbulda bulunanlar ikramiyelerini Yeni Postnhnne karşısında Erzurum hanında ikinci katta Ttirk Maarif Cemiyeti Resınf 11An işleri bUrO' 

eundan alacaklardır. 
7 Şubat 193D tnrihine kadar a!ınnuyruı ikranıiyt-ler talimatnamenin 8 inci ve planın 9 uııcu macideleıi mucibince cemiyete bırnkılmış sayılır· 

-----==--
etmemek Uzerc ihale bedelinın yarısına ~Aar borç vermek surctile kolay-l 
lık göstermektedir. 

11

9«"4,, 

Sahibi: Ahmet Ccm.ale<ldin SAH.AÇOliLU 
Neşrifat. mtldürl.\: Macit Ç~"l:lN . B..,ıJdJğı yere Matba&i Eb\idY' 


