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Almanya Bi.iyi.ik Taarruza 
Baştıyacağını ilin Ediyor 

~ Milli Şefin 
:Yakında Ha18J! 

Viyana Ve Pr_agda Karışıklıklar Teşrifi Muhtemel..-...... 
. Ankara 17 (Bus118i) - HeaUz resmen teyid edilmlyen malimata 

göre Reisicümhur Milli Şef lnönü'nün ya)Qnda Hatay'ı ~reflendinneei 

Türkiye Ve Londrada Toplanan Harp Şôrası 
ihtimal dahWndedir. Dahiliye Vekili Faik öztrak•m Hatay seyahati 

bu ziyaretle alikalı ~ılunmakta ve Milli Şef'hnlziıı llatayda istirahat 

ve ikamet buyuracağı mahallerin şimdiden hazırlanması ıne\'ZUU bah 
solduğu da lli\'e edilmektedir. 

Balkanlar Mühim Kararlar Verdi --------------------------.! 
Yanlış Mekteb kitabları 
F elô:ketinden Sayfalar Dün ingiltere ve Fransaya hava akınları 

yapıldı. Paris Mareşal Blumberg'in kur
. tuna itizildiğ1ni haber veriyor 

üt~. 'fi CA.A.) - "BetJill., . 
deki bitaraf gueteleriiı muha1>1tle -
rine, Almanyanın yeni vaziyeti hak
kında bütün dünyada şüphe bırak -
mamalan li.zım geldiğine dair bu-

· .. Kffabl•ımez. fetHı ... r 1"t eenetertlititberl llep 
bu t•kD'• ollululuror. H.....,. ollallar f011 ki 

.. ,maki• bitmez 1 • " 
~A.119 ... gün tebligatta bulunulmuştur. Alman 

,..._._P.KAil.flııııilp. .ır.ı. ~ariciye nezareti erklnından birinin Mekteb kitablannın yanlışlığı da-
·aaM"rr6ı1: şu beyanatta bulunduğu söyleniyor: vaaı bttyüdükçe büyüdü ve dallanıp 

Ankarada Vekilin ra
islit;inde tetkikler 
devam etmektedir 

' "- Artık bundan sonra Almanya budaklandı. Lise kitablan hemen 
kıyasıya harbedecektir. Almanya, hemen baştan aşağıya yanlış çıkınca 
harb hedefinin, dünya üzerindeki 1n • 1 yeni bir komisyon teşkili ile orta 

1lz tahakkümünü . mahve~ek ol· 1mekteblerin de ders kitablannı tet- Ankara 17 (Telefonla) _ Btitün 
,,_.,.-, '"'u ilk defa olarak ilan etmiştir. 1 kike memur edildi. Birinci komisyon mekteb kitablarının yanlı hatal 

Amsterdamdan haber verildiğine. lise kitablannı, ikinci komisyon da ş ve ı 
1 

göre, Bitler, generaKer ve nazi şef. orta okul kitablannı evvelki gunden- lolması hakkında yapılan neşriy&ı Ü· 

u amı- lerile yaptığı son müzaMrelerde beri İstanbul Kız lisesinde toplana- ! zerine bugün Maarif Tallın ve Ter -
müttefiklere k&f'll dehşet ve,rici biı rak tetkik ediyorlar. En kısa bir za- biye dairesinde Vekilin de iştirakile 

~~t. tin ~a~ . demokrasilerile ateş dalgası fırlatmak arzusu, Al manda raporlanın Vekalete verecek bir içtima yapılarak bütün mekteb 
tedafw ıttıfak muahedena- manyanın dünyada görülmemiş bl ve neticede kitablann kıymeti meyda kitaplan tizerinde tetkikat yapılmış-

ruhunu Berlinin tamamen hamle ile bütün kara denq ve ha~ na gıkacak. Bu. komisyonlar işlerini br. Bu tetkilder l>irk .. devaı 
~tuttuğunu isbat edecek kuvvetlerile, amansız' ve muaZZ&hl yapadursunlar, biz de her gün bir ed kt" aCl gun n 
~ bergün te- bir taarruz hareketi )'~ ileri ., ders kitabı hakkında o ders muallim- ece ır. 

edilır. tıJmamdm. Şliiıdl,.-~ itrat• leriııin en aaWıiyettar ve en emeldi~ Hoyet a&alarından her biri kendi 
il, Yulıaiıistaa ile İtalya ara- bibi ol8ıll müşavir1er, kendi1'i apta ~ biriS .-lllınk iu mllhim lhtillaalanna. aid kitablan tetkik e-

fısaslı ve samimi bir dostluğun muvaffak oluyorlardı. Garb cebhesbade mestur İaglls bataryalan (Sola• S üncil •yfada) deeeklerdir. 
~-w~b~~-~ ~gU~~n•z h~ ~ave~~~k~ar~~======================== 

dadım gosteren son sıyası te-I meclla lnde mUhllll ve mühim h&disel olmuştur Halli H 1 d t •• d 4lnıı!akkı::,da ;;ütalea ~ya; e- k•r•r••r nümayişlerini pol~rdağıtama~ için ihracı Serbest o an aya ecavuz en 
~lllrltasııma ua - ta ~a~ 1 Londra, 17 (Hususi) - Ktittefik- as_keıi kuvvetler de müdahale. ettiril- B k ) E 

. ler Yüksek Harb Şlırası bugün bura- mış, yaralananlar olmuş, geııış tev.. Jra ) 8D şya k• • b hl e ? 
--- da Chamberlain, Daladier ve başku- ktfa~ y~ılmıştır. Prağda yalnız'!'"- çe ınmenın se e erı e 

Pmandanlann iştirakile toplanmıştır. vel'81telilerden yakalananların 1500 • • • 
ıtt«~li İki başvekilin neşrettiği beyanname- den fazla olduğu söyleniyor. HUkOmet yenı bır ka-

~ r.:. de harbe. ve mUttere~ iktısadt mese- Ma~·D::rı rarname neşretti ltal:ya ile İapanva taarruza ltJkavd 
Y#ıııi·~ek lelere daır yeni mUhım kararlar ve- Par" 17 (H i . U Ankara, 17 (AA.) _ 4 9 ıooo .._ '-' '-' 

~il~' fıad:iı;'""'lil "ldiği bildirilm kted" M h ıs usus ) - Bugilnk • "'- -- L la Ll b ·ır J • ...,:r... ;!tm•11'~ .... h·-uı:::re:"...:;-ııumoı-.1\JmanHBrbl)e :~2 ı_...,.,...._>'.._.... Ra mıyacaıı arını ı airmiıler 
• terad~ ,91*- muhtemeldir. Num Marepl Voa Blomberghi kur- • 

" • gwıa dizildiğini ve 150 Alman sabi- 4 9 ıt9 tarih ve ! U888 11&)'111 
kere, Türk - Fransız - İngiliz Vly.ana Y8 Pragda tinin tevkif edildiğini haber vermek- kararnameye haili -1- •yıb Ustıe19 
lb.uahedenamesinin gayesi her hAdlseler \tedir. dMll oı.. ve 11i'ae1 meaedilen mU-
bir faaliyete geçmek değildir, Paris, 17 (Hususi) - Bugün Vi- ( Soaa S.Wleli 11&yfada) Ballerdea, beMlye, aoh11C1, ,.....,., 

"1- macera arama)t, Akdenizde nırclaaek, böjriiloe, fit, barçak, • 

Almanya Rumanyayt 
• 

Tazyik Etmek istiyor 

ri, pamuk tohuma, kepek, pirina yi.; 
IJ, keçi iDii, seytbtpğı, keadlr, ketm 
tohuma, ber aevf konserve, kereste
lerden yabaa fın•IMDUf kayua ve kat 
ran kerest.elerl ile yabaal keetue, 
fmdık, ve lazdcak f,labaklan ve §im -
tlrla ve lhuu tabi tutulan ve 2 ~•
marala ll8tede dahli buhmu tiftik, -

olurlar Çünkü, dediğimjz · p t 1 y• k S k ( Soau S öaeö •J&da ) 
bir ·harbe atılmak de&ı: e ro ve ıyece ev i için 8. it I Gazetesı· 

bir harbe mAni olmaktır. • • • •• ır a yan 
~~~ r.;: Şıddeth Bır ltota Qonderildi 
~etmiş olacaktır. Alman Bükreş, 17 (A.A.) - "Reuter,, 

~nnettiği gibi, bu mua- Resmi Alman mehafilinden öğre • 
.._,._ Cüld YAL(Df Dildiği.ne göre, Alman Hariciye Ner.Jl
( 8aaa ı a.ea .,.,.._ ) nti Ticaret Dairesi Reisi doktor Clo-

~::;;::;::;::;:;::;:;:;:' dtlüs hükıimetinin fiddetli bir nota-. ısını h&mil bulunmaktadır. Bu notada 

um uz 
Uncu Yıhnda 

~ye Terfileri ··-

bilhassa Rumanyanın Almanyaya ya
pacağı tesHmatta sun'I zorluklar çı -
kanldığı ehemmiyetle kaydolunmak
tadır. Bu zorlukların izalesi azimkir 
bir lisanla istenilmektedir. 

Dün tayyare ile buraya gelen dok• 
tof Clodius allkadar ıtumen m8'a
matı ile müzakerelere devam etmiş • 
tir. Almanya yeni petrol teslim.Atın • 
dan başkaca Rumen balık B&J\&yii i· 
çin lüzumlu olan romorkörler ve di -
ğer teçhizat mukabilinde yiyecek te 
istemektedir. 

Petrol eeh•mı yllk•Uror 
Btlkreş, 17 (A.A.) - Dün bütijn 

Ye- , 
7A9N t -"K 

Bumu.ya llarlcılye Nuan 
M. Gafenko 

petret akeiyoaları fiyat1anncla mühim bir tereffU ~.•t~·-- . 

\ 

Mftdelar1n Balkanl•r• ve Dolanda 111Uhadlan • .ıtwJa IJlfalDlcldlıaa IOlll'a uk8l'I tecrlheler: Se1· 
Aktlenl~• lnmeelne mll- 1&p 111111fakaegMla pmutara ..,....., kalan 111r tuk.-

•••d• etmly•cellz,, diyor 
Roma, 17 _ Guetta del Popolo Brt1ksel, 17 (A.A.) - i yi malO. - HOLANDA - INGİLTERE 

bir liıakaleainde: mat almakta olan mehafUde beJan MÜZAKERELERİ 
"İtalya, boleevik Rusyanın Kar _ edildiğine göre İtalya ve tapuya La Haye, 17 (A.A.) - Holu&la 118 

patlardan Tunaya ve Balkanlardan hWdmıetleri, geçenlerde Berlln hU- İngiltere arasında bitaraf gemileria. 
Akdenize inmesine hiç bir zaman mil· kdmetine, ~iplomasi yolu ile! Hol~n- kontrol muamelelerini basitleetirme.k 
aaade etmiyecektir,, demektedir. da ve Bel~n tanıamlyetme rıa- üzere bir kaç hafta evvel ballanan 

Rusyanm, Çarların asırlık emper- yet edilmem ile !ev~i.d~ allkadar ve inkıtaa uğnyan müzakereler uzwı 
yalizmini takib zımnında, komünist olacaklannı bildirmi§lerdir. bir fasıladan sonra tekrar batl•mlf • 
temayüllerini terketmit olduğu hak- BELÇİKA HENÜZ ENDiŞEDEN br. 
kmdaki nokti.i nazan reddederek KURTULMADI Holaiıda heyeti yeni taıtmatla bu· 
"Guetta,, Rus siyasetinin daima fa- BrUbıel, 17 (A. A.) - Hariciye gUa Londi'aya varmıebr· 
aliyethli muhafua. eylediğini beyan Namı B. Spa$ ıaebuBaıı meclisi ha- MACARİSTAN rrALYAYA 
ettikten sonra, İtalyanın Sovyet Rurr ricl)'e encttmeni haunnlda yaptığı DA ftNDIOINI~OR 
yaya kargı Akdenizde müteyakkız beyanatta, Almanyanın son plerde· 
ka1maa1 için ısrar ediyor. ki hattı hareketi kartlsında hUkfı - Londra, 17 (A. A.) - B~dapeş~ 

"Corriere Podano,, İtalyanın, bol- metin endişelerini gizlememiştir. radyosu, Almanyanın Ma.~tan ve 
pik aleyhtarı siyasetini, ıiddetle Resmi mehafil ve halk, buhranın ~ugoslav_yada . gözü oldugu baberle
ve .azimle takib edeceğini işaret et - atladığını müşahede etmekle bera - rini tekzıb ettikten sonra Macar ei
mektedir. ber her türlü tehlikenin bertaraf e - yasetinin sarsılmaz İtalyan dostlu -

"•rc&RBUCCI lattJnhl.u dildiğine iııJınma.ma.ktar· ~ dayandığını tasrih etmiftir. 





Jlllalle- : • 

t't·J~ı=s=1§1:1!~:1 Türkiye Ve YanlışMektepkitaplarılihracı Serbest --'. 
B a 1kan1 ar F elik etinden Sayfalar ~:a~~~~.::~ 

(Başm~alt!d~n dev~) ı ...eli, twwwuta, wyt1a taami, • -
bedenamenin tatbikine. hmnn hıss: ( Baştarafı ı incide) Diye 90l'duktan BOQn. ilave etti: --. ~ we-,-. fasttlyasnun 
dilmemcsi bizler için hı~ muvaffak~- 1 mevzu Ü":erinde hakikatleri• aydın - - İşte en mühim mesele de bu ya ! 7085 _,.. ~ l, 2, ~ 

Almanya Büyük Taarruza 
Başlayacağım ilan Ediyor 

yetai?.lik değil, bili.kis hır memnwu- lanmasına çal1Ş1yonm. mten. Ben öyle kitablar biliyorum 4 iiadi maiillli hiikiimlerindea isti -
yel sebebidir. Gerek Tüt·kle:i~ı, ?.e~k Diln tarih kitabı twerinde fikirle - ki okuyub da ne dediğini anlıyabil - '-* edra ~ ibrac.ııu.1t ser 

' :n.,t.nJı ı ilıcide ) j çok dununda o&dwğvnu söytemiş ve İngiliz \'e Fransı?Jarın ~ek ıyı dw;un- rini aldığımız değerli bir tarih hoca- ' pıek için muhakkak yazanla beraber het: lllrakdmaSI ft ha Ü!: smıf mtmlıe 
~lınan ordusu rüesası ile nazi şef- şöyle demiştir : müş, doğru hcsah etmış olduk!arının mız bize şöyle şikftyet etti: bulunmak ü.zımdır. ket~ ye~ ihracmın ıi: _ 

ierı arasında ihtilaflnrııı arttığı ve .*hrra~~r Ati~R denizi~de görü~~ ve _haıbt' mani ol~~-k _yol~nclak: ~mel: j - Bi:de .. edeb~yat kita~~ı~a~i ~- ~~i -~i kitab?. sus as:llüae Wai tııtümL.~ Yük95 
len~rin ne Majinot hatuna, ııe ikı gcmuun hakıkatcıı cco kruvazor- lerı tahakkuk ettıgı.nın bır delılı ola yanlışlıgın on plana alındığı gıbı bır Gözumun ıçuıc baka baka... Tasdib iktiraa etmN«r. 
ela Bıtt.nya a.chJarıııa kat'§l taarruza leri olduğuna inanılnı-n.sını istcnıekte caltlır. 1 

kanaat hasıl oluyor. Fakat bundan - Sen benim başımı derde mi ~ - -
~T 'Olmadıhlan da bildirihnek- ve bu suretle !ngıltcre ile Fr::ı.nsanın Vaziyet bu lc!ıJar iışikfır iken evvel ve biç olmazsa bununla bera - kacaksın? Söylenir mi böyle şey:'. lngilizler Egeden 10 
te, bu scbeble bilhassa Mareşal Gö- bunları imha içiu cıı iyi .zırhlılarını Alman gazetcieriııin ittifak muahede- ber en mühim bir bahis olan tarih de Kendime bir sürii düşman mı kaa.-
tingle Van JUbbentropwı fena halde göndererek hakiki Alman cep kru - namemid n tbik ve icrav_a mah~l ol- ele alınmalıdır. Ötı plinda tarih ki - 1 ru..yım:'. ~ilyon kilo füiün 
arası ~lıhğı ilave edilmektedir. Ai- va.zörlerinin 1ngi1iz ve Fransız filola- mıyaca:1ı mütnleasile sevınıncler: z~- taplarmın hatalarını düzeltmek çok Hep beraber gülüşüyorduk. Ben 
~anya dahilindeki memnuniyetsiz- rına taarruz ve bunları t.ahrib etme- vallı1arm gerçekten sevinecek hıçbır faydalı olacaktır. Bilhassa Osmanlı ismini yazmıyacağımı ve sadece (bir alacaklar 
l~k ve ınulıalefct arttığı takdirde na- !er ine imkan bırakue:ıklanuı ümit scyleri olmadığını Lc;but eLm('k sure- 1tarihi kısmı senclcrdenberi her bası- tarihçi) diyeceğimizi \radettim. O T.a- lmıir. 17 (A.A.) -Tütün piyasası 
~ı §eflerinin orduyu dinlemeğe mec- -etmektedirler. tile kalblere bir tees::,Ür veriyor. , rnında ayni yanlışları tekrar ediyor. ! man söylemeye basladı: i lk tahminler hilifına olarak dün açıl-

Ur olacakları kanaati vardır. Alnıanlarm B:ıltıkta Ç'e ' irdikleri Yine Alman membalarından Bulgar Bu cildlerde yanlış miktarı o kadar 1 - Bir tane değil.. İşte sana iki marn.ıştır. GaıJetelere göre teahhurun 
l'rlLllsa V~ltde mwa Akmla.n Gt"m'Her gazetelerine akseden mUtale:ıl,ı~a gö- çoktur ki saymakla, söylemekle biti- kitab birden: sebebi Amerikan tütun kumpanyala· 
l>aris, 17 (A.A.) _ Bugün Fransa- Helsinki, 17 (A.A.~ - Verilen ma- re, bizim ittifak muahcdcnumesı Bal·!rmr gibi değildir. Dördüncü ve beşinci sınıfların ta - nnm henüz merkezlerinden mübaya' 

~.'?tthtelif hav.alisinde bava tehli- lıimata gö:e, lıa~cn Alman limanla- kan dcvıe_tlc~inin Türkiy~y~ \'e garb jı .-: ~iç olmazsa bir kaçını liıtfeder rih k.itab~':: Bir insaf sahibi oku - çin talimat ve emir almamış olmala 
esı ıeareti verilmiştir. ınnda 15 Finlandıya kargosu mevkuf dcmokrasılE'rıne karşı ıtimadlannı mısınız?. sun aa gorsun Allah a.,kına.. Acaba .dır. lılaamaflh umumi tahmin ve ka 
Sa.at 1.2,30 da Pitics'de verilen işa- bulwım~ktaclır. Bunlann h~men hep- kaybctn1elerine sebeb olmuş !_ Bu ga- ı K~ca ~rih_:i yıll~r~~ ~cr?iği_ bir ~n bir, on iki y~larıiıdaki ~ir çocu- naat nihayet bir haftaya kadar piya 
~ 12.35 e kadar sürmüştür. Clemont si tsveçın batı eenubundakı Falster- rib iddiadan sonra ç~lttanbcrı a~şkın tecrube ıle şoyle duşundu bır lahza. gun; hazan ~endi .Y~ıi adedı ~adar samn açılacağı merkezindedir. Yint 

el'ra.nd'da 9.45 den 10.30 ve 13.30 bo yakınında tutulmuşlardır. olduğumuz ve ı>ek lakayd kal~ıgrnuz l ve hemen: . . -· ~yan_?n bır, on ikı sa~ır~k cu~e-fguetelerin verdikleri malümata na. 
dan 14.25 e .ka.clıı.r devam eylemiştir. Almanların bu vnpurları çok fazla bir tehdid de geliyor: Rusya ıle Al- - Osmanlı torıhmde degıl amma ... lerı degıl anfamnsı, yuzundeu bile zaran İngiliz piyasası için Ege mınta
Cba.teuerit nuntak.a.smda da 12 4-0 tuttuklanndan ı•e bu surette Finlan- manya yabancı devletletin Balkanla- lıyanı yok. Yine o cildlerin bir yan- okuması mümkün olan bir eser mi- k:ısmdan takriben on milyon kı1o ka
~ 13.25 e kadar süren bir teııillro diya ticaretine büyük zararlar ver- ra müdahale etmemeleri hususunda lışıdır bu. Birden aklıma o geldiği dir? .. Koca koca insanların elinde dar tütün sabn alınacak \'etek elden 
~eu \Ter.ilıniştir. diklerinden şikiye-t edilmektedir. A- . yüzde yüz mutabık kalmışlar. için söyliyec~ğim. Mesela "On dör - bile ı;açlukle mina verebilen böyle bir ihraç edilecektir. 

I>un.kerque muıtakasında. saat 10.10 merikaya -gitJnekte olan ,.e bu sebeb-
1 

Komünizm ile nasyonal sosyalizmin düncü Luinin ilan ettiği (Nant fer- kitnbı ilk mckteb çocuğu na_-ul okur'!. ---
da \Terilen tehlike işareti iki sa.at 10 le ka~ak eş;ra nakli_ ıne\'ZUU -~'hsot- yüzde yüz mutabık kaldık\ar~.bu no.~· ~ manı) diye ya~ltş bir şekilde sene_ - Okusa da ne anlar ... Tabii hiç. Çlnlllerln ve daJ?Onl•rın 
~a 8Ürmiiitlir. , ımamak icap eden bır vapur ıkı ay - tada biz demokrasi\erin de ~zde yuz terce tekrar ~ıl~ h~t~ daha _henuz üstadın bu sözlerini bayan öğret- · iddiaları 
~rede .ı\lıwur:ra 'l'ayyareleri dan~ me,~uf tutulm~ktadır. mutabık bulun?:ığumuzu soyle:Sek 

1 
geçenlerde .,~.u~:ıtılebl\dı. Lfüun bu- menler de tasdik ettikleri sarada tck· ı Çunglcing, 17 1A.A.) _ Çekya a _ 

1-. ... . - 17 (A.A.) _ Bu sabah Tallmn, lı (A.A.) - Alman ham vaktile Avrupa ıçm kavga kaynagı o- . na da ~ok ·ı:ıkur. rar sordum: . bild" . . . 
Cı.~ A · · d ~ ·ı._ .. -· . .....,_~ ·· • 0 l t .h. ._, b" ·k· h 3ans1 ın)or. :-ıatıire'de ve Ga.lies'in .:.imalinde gemileri Baltık 'l,Xenızın e ·ıngı ı...::reye lan Balkanların şimdi butun ı1.1cuıOJl- ı - sman ı arı me aıu ır ı ı a· _ Bunların kısa bir zamanda dü- _ _ ... 
4e ı.._ ~ 1 ·• ''V do' d · l Çin kıtahırı Kıangsu vilayeti ıçın· -aa\1a. tehlikesi iı:.Ja·cü v~ •• a .... •j.•·. eettutoz taşımakta '<>lım ema.. ve leri ele le vererek sarmas 1a13 e en ta nca etsem. zelmesi mümkün mü!. • r 

20 
k·ı - . 

k.._.-., -.:-- <=-llLU~ ' k ı .. Flo k.\ t 1 •• 1 ·· ·· ·b· ı dekı ~angçeunun ı ometre şuna-
~ iki tavır,m~ bu mınts.Jca üze- Holandaya esya taşıma ta o an - hayırlı bir anlaşma mevzuu teş t e - GUmuş enen ve gumuş gı ı pırı - Sert bir tavırla basını çe\•inii: . .. .. .. ·na. b 

1 ti...ı_ .,.,-- • - 1 "nd ·~· Fi ı ;:ı ·ı k l d 1 - ·r M ~ tinde buyuk kanal uzen e u unan -.ea. UÇtnu""w-. Bir kaç dakika Ta,, ıtnm en CJ\.\ n vapur annua 11- tiği hayret ve meserret ı e arş1 anır I ayan saç arını ınce, zan yıanna ' n- _ Elbette miiaikün ! diye barır _ . . . . d d _ , b 
ao..__ ""' ._._ ~- l · k t• ·· ,, - · · · . ı:.- Şaopez fehrmı ıstir a etmış "e u 
·-.q ''tehlike g""ti dücifilderi "al - Ta~nna yapitll\.ı.an "SOnrn vun an zannederiz. l nle tanyara a .. go?..ıerımın ıçıne dL Bütün bunlann on \•ıldanberi de-

1 
? ·lılc b. · 1 :ı. • t , 

aa. .. L ~~ " ;:. • --ı..· - - - ı ro· . d · b k ld ·b· b • surete 12 Jl) ır ışga e nıuaj e \er ~. Swme!T!Unuıı:::ı e götunnu~ e ır. Filhakika biz Türklerın e, ve emı- baka a a mırı anır gı ı cc\'a ver- etmesi eskiliti düzeltme a.ma- . . 
8-daıı .başka bu sabah SpeUaod A1rnalar Bir Petnl Gemifti niz ki, bütün Balkanlı\ann da_ istedi- di: = miiesslr olama% ki. Hem <;ok mışlcrdır. . 
~ üaerinde bir Alman tayyaresi Batu1hlar ğimiz şey "yabancı de\i~tlenn ~l- - O bel~ ~~n ~c:ta hata dolu - şükür başmııı.da teukidleri çok iyi . Tookyo. 17 (~A.) - Fransız Hındı 
r~tür. Londra, 17 (A.A.) -Capetowndan kanlara müdahalesine katıyen musa- dur. İşte sıze bır.ı~cı_sa: b.rşılıyan \'e maarjf se\'gisi ile~ Çını hudu_d~ Cl\'arında hul~--F~ 

"bs 71 A\'I d bildiriliyor: ade etmemektir.,, Yabancı devletler I - Kıbns fethını, lnebahtı mu - gündüz çalışan bir \'ekilimiz ,.ar. O- çeng şehruu Japon ku\•\-etlıecı dun o~· 
Us:.~-~· • Africo SheTI ~dındaki pet~ g~~- derken bunda müttefiklerimiz İngiliz harebesin~-~ -~~ra. göstemıek. . nun 7.amalllna aid olmaya bütün bu leyin ipl et.mlşö_r. ~ı şehr.i~ 60 J..~· 

~1" li (A.A 1 _ D .1 Sketch 15i, şarkl Portektz Afnkası -sahillen o- ve Fransızlarla beraber dost.lanmız Il - K()pn.tlulenn sadarete g~_ış hatalar yhıe onun devresinde dü:.el- l9metre kadar şimali şark.isinde '~ 
~ A~D Por~iııe aid LnUnde bir A.lman gemisi tarafından İtalyan, Alman ,.e Ru~lan_ da kasdet- ve ayrılış tarihlerinde ~.ok· büyuk tiJeceğine şüphe yoktur. Y:!im ~i ~nde. ~an Y.amça· 
~s .acialannda apbkian f ar- torpi1l~rek batırılmıştır. tiğimizi tasrih etnıeliyız. Bınaena eyh, yanlı.~lıklar yapmak. ı Dsniş nema Korok nu şehrı de ıRgal edılnuştır. 
~ ~rüa: ~ti ~ ~ral ~~ 1 Zannohınduğuna ıöre tO'rpiUemeyi Almanya ile Rusya Balkanlara ya- Ill - Ayni vak'ayı ~uhtelif ba - - -· -
..... l.tctıiz se . 7. '... !h"" 1 ·- yapan gem\. takriben <>n bin ton. hac- hancı devletlerin müdahalesine mey- hislerde başka başka gosterm~· .. .. r v r 1 Mt81r ve Irak Ba~vekN-
"' GQ liaıan:~ nm~u= ~ ~ minde_ mUsclll~ bir ~r.. . dan vermemek arı:usun~a ~seter ve VesaU: ~ibi n~er '~rdır kı bütun • . ~ al. . lerhun n-~Ul6katı 
~tedir g&ü guA A.fm,-o Shellm lk lpt'anı. esır edilmış bu anulannı evvela kendılen Balkan- bunlar hila aynı şckı1de v~ yanlış Sablk Sw·ıye f}ımcadiferlen serko· ı K h. " 17 (A A ' _ Mısır Basve-
~ · ise de m.ürettebatı karaya ~kmağa ları karıştırmaktan yazgeçmek sure- olarak devam edip gitmektedır. Bun- miseri ve Mühendhi mckteui Afüdürii kir ılrır;, B kl; . k b· 1 tm·ırt·r 

Cep Znfthtan Attan.tikte mm-affak olmu~lardır. tile isbat ederlerse bizim pek derin tar için hocaların her :sene alelüsul emekli mühendi::> Bay Ahmed Fehmi , .. 1rl' • at t ~lı;vc · .nı a -~ . !_ ı;ek~:1 ~nnlş .. . 1 . 1 ok ak k - . .. . ~e ı gnze e ere nazaran lKı PUŞ\ 1 lt Fnutsadn Te~r minnettarlıklanmıza istihkak kesbet- gonderdık crı rapor a.rı um ~- Bali dün geoo sclrtei kalbden vefat 'ki lek"tl r k d ed esele-
~ OJlenhag, 17 (A.A.) - Almanya- Paria, 17 (A.A.} - Miln Müdafaa miş olurlar. fidir. Bu hataların henıeo hepsi bır etmİ!1tir. ; . m~~ - ~ _a 

1 
~- en m 

':ıi. gelen bir müşahid, Re1ı1tt'.I' müstcp.n B. Ducas, seferber edilmiş Fransa ile lngiltereye gelince, biz muallim raporunda yuıl.ıdır. . Bugün Kadıköy Kuyubaşı Kayış _ erı goz en ge___:.::_ ır. 
~ ıl"11ıe ve~diği malfimatta, Al - t>lan 1.891 te~lfüffil Fnmıımnn dt mJ.ttefiklerirnizin Balkanlar ii2erinde - Üstadı~!. Başka. bır yan~. kı- dağ caddeşi 14 numaralı haneden 
~Yanın Admiral Scheer, Deutsch- bu. ayın nihayetinde terllis ecti~k - hiçbir emellerine şahid olnuyoruz. On· tab; başka bır ders kıtabl.. bıhyor lkaldmlat·ak Kadıköy <h.·manağa ca- lhtlsaa n,svkllet'ılne 
~~~erinin bir A~m~n terini bt"ldirmişfü·. ıar Yunanistana \'e R~!8~ t~k musunuz?.. .. . jmiinde öğle namaZı kı~uıdıktan sor.- d~lr kararname 
'-it 1. demırlı olduk,annı bılclır- A.""1!11ya Bir lA'1I ~Jfdi taraflı garanti vermekle, Türki}•e ile Hocam guldü \'e başmı sallıya sal- ı ca Karacaahmed mesarlığına defne- A:lkara. 17 {Telefonla) - Brırenı 
~ Adnıirat Scheer'i gözil ile K11!'UJWllftl9 bir ittifak muahedenamesi akdetmek- lıya: . . . . l dileocktir. kanunu mucibi~ ihtins mevkilerine 
ı.. U. illve etmiştir. Kopenhag. 17 ~A.A.) - Politiken le iyi niyetlerini isba.t etmişlerdir. -_Bana~ yakın ba~m_m muallımı 1 Kederdide ailesine beyanı tuiy~~ dair kararname H<Cyeti Veki~ ~ık 
~-. "'lşattid goeçenlerde Atlas de- p.lletesinin Berlkı muhabirine göre, Kendileri Balkanlaril karllftl&dıklan oldugu dersi sormak ıstiyOl'SUll de- ı .....ı- . t 
~S...L__ ~ • - ı . ded" ~nz. mış ır. 
~ ~Un g-emınin Deutsch- Bollıemya ft lloravya 'himaye ida - gibi bqkalanmn kanşmatanna da gı mı! ı. ~ """""""''VV'..,..,."""""'"""w~._..,,..,...,,..,.,....,..,.._..,,...,~.-""'w..,,...,.,.,.._ 
~ A.dminl Sclıeer'c benziyecek N8İBe bermır' bir~ P.oloaya yolu kapamışlardır. EveL O kitab da yanlıştır. Hem 

1 

! 
~ llıoYaftdıldanm, fa1tat silaı: :e ı da )aarul= Si ic;ta #Jlrıan1!rkin~ Po- Eğer başka payitahtlar<l:ı g~rb de- de ne hata~a~··:. neleı·, ~e saçmalar. Konuada Bauram Maçları 
~~la ba ceb kmvazörlennm to.rahlarla llliiıakere haltndecltr. mokrasllerinin bu hareketlen kıs- - Ne gıbi ustadım ... ~· 1 

' 

~~ kançlığı ve şüpheyi davet ediyorsa - Şimdi orayı kapat. Sana bir , 

lhzı'"ll d 1rı l f da K u 1- . hatb haı-cl<A!ti takib etmek ken- ille mekteb kitabı söyliyeceğim onu ... n a 81\1 ransa om n zm =i içla de kabil olduğunu eöyliye - yaz. Geçen yll basUan ilk mekteble-llk y f J ı A ... I • ArH biliri&. Berlin ile Mosko\·a da, Bal- rin tabiat kitablarında üzüm pek:me-
1 8ftgın !C1ISI UcauotBSI j Jwılarda üotedild&i memleketlere ga-~ ~~P~_lışı şöyle tarif ediliyord~: 

c_;._ -- , .. üı • . ranti verebilirler \'e istedikleri Je\·Jet- Üzwnu sıkarlar, buna .ueker ıli.-
~41Ca-, 17 (A.A..~ - Lag.--.H Pans, lT (A.A..) - A:lman - Sovyet .. • l .. _,ı...;lirler ve ederler ve kaynatırlar. Pekmez o-

llaerkeziad 1-.. _ At._; .. _, .. _ -ı.+-. -ı-- t___;n,. ....._. :ıd - - ıerie tedafuı anlaşma ar Y...-- · 
. ____ e zuıw. ....._ -- ...--" ~a aııvıu ı:;ı.ınış oı aga ı- . . 1_tler. ı..:-ibirJe tur. Kezalik ayni kitabın göz bah..q 

""" bir • 1c· • · tel f ı.8.. • _ _ Balkanlılar büyük dcvw ı uu. l " 
~ ~ ÇOıi[ ~ e .'° - çm. maıu111 olctuğu veçlıile 26 eyliilde . d ak \'e biribirlerile bo- de tamamen, baştanbaşa yanlıştı . 
.., ~ et vemUfür. Halüla.aN& hfikfunetin bir kararnamesi ne lağve- :ın e~ ayır~k t k için bir vesile Etraftan yapılan şikayetler üzerine 
tt, ~'-· - telef ol~u t.esbit Milnllf- dilmi& olan Fransız kamilııist partisi ~l : ~ :k7U:rmdan geçirme· bu seneki basımınaa bütün bunların 
t~ .-.ur, t.amamile hara.b okn11ftW'. ._._ · t: · - ~ e me. ı d"" :ıtmr - · ti göriltd-..._,t 4: _;ı.,or. Boilivara j;;ı;f azası yal"u•n 'bar çok evkifata, agu- dikleri gibi bundan hiç te hoşlanmaz- ~ze ıgı memAnunt!ek_~e_b u. 
~ --v · . . mahkfımlyetlere ve polis baskınları- 1 Bılmem amma... ynı '""' ın yan -
~ "-- • Ya~ .ifJari ~ - - •man'--A- "t!"iır..... ar~,. ln b"" ük devletlerdir ki bir lışlan bu kadardı da artık her IJeyİ ~.ı.nı etınekt.edir na ragmen - z ____ uu .... gı ...... ~ .ı.a ız uy . . a·· 1 d" . ., 

- bü "ik bir f 0 • 1;net österınektedir. türlü rahat durarnıyor1ar. Herbiri, dtizeldt ml, uzc ~e 1 mı··· 
A ı -·- yu -v· C ka k Üstad va.nındakı bayan ()ğretmen- • • • . . 
~~-•• 1___ L-1...-. • Par.is matbuat&, ıau partiam :u&11- !başkasını BaTicanlara rıştırmama :. _ .. Konya (H118U81\ - Bayram müna· ft ıtfaıye tarafından Sll'ayeıtiae mey· 
~ ccıKlrl na karfl daha enerjik tecitıiıier &M- isterken kendisi oraya yerleşmek ıe:e ~_: goz lo1:Parak gulüyo: ve yap- sebetile Kooyaya çağınlan latuıbul dan vıerilmedm :söadürtlbnöştür. 
d eli ı dan • B" orta l tıgı ıgnelemcyı tatlıya bağhyocdu. . kl:ıı..:: 1....:-=-~- :ı.: 

~ eTam e ·"'"'" masını istemektedir. htl yum vugeçcmıyor. ız - On bu '-- &. t t ı·k~ DeaUrspor .auu fe.malDUM.l'C uu maç Yangının ı<:tkmt•na webebiyet \"'el"-
'.! -· - - - b d d.k dul b.. un şal\..,_sım ursa e a 1\.1 b" . . . .... _.__ __ 

~ ~l, 17 (A.A..) - Baltık memle - Li.ğftdilen partWn gösterdiği cidi da donen butun u e ~ o· arı, u: edet"ek biT sual daha sordum: yapolll. bwılardaa ınnCISUll IUIDall· diği zanncdil~ ev 3ahibl hakkında 
M~deki Almanların memleketle - faaliyetin eberrvniyetJai ~ek ~ tün bu sur~t. a~~an, sıtem etmdelerı t _ Ostadım ~ .. Melrteb kitablannda yurdu ile .f - 1 galib ve ikinci maQ tahkikat yaphmaktadır. 
·~ ~ • • . hep 'böyle ıçm 1çm duyulan hase ve Gençleri>irliği ·1 2 2 berabel-e bili 
lbe~ 1'l faal.ıyetle devam et - kül olmakla beraber her gün yeni tev· ihtiraslara hamlediyoruz. Büvük de,·- j: yanlış ol.an yerrenien başka itiraz e-- . . lkinc" 1 

e - . _ r- Usa ve -nal meJlletl 
"' · kifat yapıldığı ve "muzlr malzeme • ~ dev dilecek başlta bir ookta yok mu acn.- nuşLtr. 1 ~ biraz mwıabşa.h V'-' tı-• 
~ elki gün Uç ve dün ele w vapur ele ,.-.....~ eallamchır. -. •• ~Balkanlara hiçbir Y!-. ca . • ı ba !_. ifade .. üslub gibi. olmuş ve İstanbul takıml iyi bir oyun ..,,., u. lftlaÇI 

'

den f .~....... •letin mUdahıle etmemesini samımi 1 ,.,ı,. tır .,.. 1 . . ·ı O- ' t ~-ı azla Almam Jsi.mil oklulw TWL... JB1t• ~~ 11.ü.: "~ • _ , Yerinde doığnıldu manidar bir ~aramanuş · n.onya eıaesı ı e ~na o ... u u ı:r .. 
~i~. ·- LPYR ...-'*'n ~ -~ .....- -.cYS&•surette arm ettikler• gun Balkanlar' ' l 
-~hareket etmiltir. eClihaipir. ~. pwıtesia• r.:hattlr. Ba.lkanhlar kendi rahatlan . gülümseme ile başını aallıyarak: Bir yang!n bl!flangu:ı sında yapılan A ve B takınılan ·•o· 

l::!ı_ - • • sirJice hezlm'• içia taDemla• ..ı _ w aellmetıeri büyük devletlerin en-I - Yani türk(]enin iyi ~ub ohna - l stiklül okulu arkasında 34 m..-ma-
1 
ıeybol müsabaka.sının ikisini de lUie-

...._lon..U Al••• wwi "ereeıiftmil'ir.R.isaleW:T- triblanna kapllannı kapamakta ol- masına değil m;?. rah evde e\'\·elki gece yangın ~ıknuş leiler kazanmışlardır. 

~R~~ ı::: :::. == =:: duğunu aa1a~C.... YAL{IN B!iniN iSTAllSlJI. HAL;;-HEP --;R-- ·:s:.=--;..l.ANıılilı ııiR GÜMlE 
~"e isk&.nı işi tamamile neticelen- bir fabribda komünist rirlehri da- Lontlna rMiJOSU•un urMn::ttCTİMl·"'nr BUGU"111:: 1111111 EH ıfürruua filuı'uiz ~ ~liıen Leton,yalı Ahn•nlırm ğıt:ıq olan Olariea isminde bir GDe- TGrkce n~~ . . mı ıııu: ı ı Lw: ıu: KlDAH Y IUDILM UADlllll ~ ıw flH 

~l lilerine devam ohmmaktaclır. leyi üç seııe hapse mahkü.m etmi§tir. ~~ ~7 (A.A.) . - .. ~tncıt~- T o s u p A ş A 
•rıaı Lltven~hJann Dün tel'kif edilenıer ıia Le niıı yırmma pazartesi ~~ndeıı ı~-, 

•- . . me~ . haren Londra radyosu TUrkıye saati-
~ lllU badeleısl Gali ve ~ ~enıııle Pans beledi- le saat ı~55 den 19,10 a kadar 15 t' hatıhag, 17 (A.A.) - Berlinden ye meclisiıııa lki :lzası lbulunmakta - dakika müddetle 31 metre 82 ve 19 t' . berıere göre, Sovyetler tara- dır. metre 60 dalga. uzunluklarında türk- • p E K G ·ı · 

~;_i§gaı edilmekte olan Polonya p~~b\ısabaht&faaliyetine~ çe neşriyat yapacaktır: 1 Yalnız 1 Sinemasında österı ıyor 
\>~~dan 110.000 Lttvanyah etmiftir. lıleydana çıkarılan gidi tir pazartesi günü neşrıyat başlama- B •• S 1 ı~ 'l 4 15 6 30 9 d 
~ ronderiJmekteclir. matbaada Humaııit.e guetesiDiıı bir dan evvel Londra büyük elçimiz dok- ugun cans ar saat z, • z, • 0 

• • ve a 
~et :\Ütabil Vonodaki Rualar çok propq&Dda aüslıalan eJdo ectil - .t.or' Tevfik Rüştü Aras kısa bir hita- DIKKA T : Saat 12 dan 2 ye kadar tenzilath bilet verilir. 

P··aklarllia sevkcdiliyorlar .. ~§tiı:. • 
1 ~ile bu nesriyatı açacak~r. ı =-•••••••••••••••••--••••••••••••••••••••••mlil 
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.... __ .. YENi SABAH l!UUe ı lf 

,. 
l iki üç satırhk ajans haberine sığan büyük bir dram - Denizlere 

hakim görünen muazzam bir gemi torpili yedikten sonra nasıl 
ecel teknesi oluverir? - Türk denizcileri torpillenmek halecan 
ve heyecanlarının yabancısı değillerdir • Etem reisin anlatbk
ları. " Kaptan sen başının çaresine bak 1 Ben diğer gemiyi ko
rumaya gidiyorum,, - "Gülcemal,, süvarisi kaptanın soğuk kan
hhğı - Herkes vazifesi başında· Kahraman Köprü vapurları. 

-ı-

........ lyj . 
ti<teti Ya; ben, sen, Kara lbo, bır - Gösterelim o Kel Aliçoya bu 

z... meyden ne demek imiş? 
::: ~?ço, yalnız mı dersin? - Yalnız, ona değil Kavasoğluna 
......., 8~rninle olacak? da .. 
......., 0 ilıneın.. - Ne o, Aliço da mı Kavasoğlu -

~~ğı rıun bu pehlivanlar içinde ta- nun akrabası? .. 
......., J;k· - Öyle diyorlar ... 
......., lii le ise yalnız kalacak. - Zannetmem ... 

......., ~ ç §Uphe yok.. - Ben, ağalardan birisinden işit -
~~ 8.lnız, Aliçoyu Kara !boya ve- tim ... 

......., 'a '.Ben seninle kalayım. ı -Desene, herifçi oğulları pehli -
......., ~ u, daha iyi olur... vanlığı da inhisar altına almağa ça-

~ll en ha b. ·· te ra, h...~ na, ır parça gureş n lışıyorlar ... 
("qj ed · ......., )!:~ eraın... _ ...... . 

~ fa~er, .Aliço İboyu mağlfıb eder- - Ben, ölmedikçe alamazlar ... On-
İilUa··aca yorulmu§ olur.. Bana lar, Arnavutoğluna da bu oyunu yap-

' u dU"e T . 1 lı öyı . :il r.. am, çıvgar o ur.. mak istediler ... Zavallı adamın sesi 
~ .. ağ e ıse; bu işde cazgırı kura- çıkmıyor. Padişahın eski bir hendesi 

......., 'b_aları da. 
~ ~ olduğu halde daima nazik ve terbiyeli 
t:rı ı:ıclatı b'tli ortaya sürme; sen el al - hareket ediyor ... Hiç ihtiras taşımı -1 

?,., u işi yapmağa ç~ olmaz yor ... 

' lia - Evet; pehlivan ... Çok terbiyeli Y, laay!, ......... 

r 26 SENE BAŞ PEHLİYANLIKEDEN MEŞHUR 
~· KEL ALiÇONUN GüREŞLERi 

Aliçoyu ilk evvela Sercz beylerin - gelenler hem mallarını satar ve hem 
den Mustafa ağa elde etmeğe çalıştı. de senenin en büyük güreşlerini sey
Bu ağa, Serezin çok zenginlerinden rederlerdi . 
v~ ileri gelenlerinden bir ağa idi. Hü- Kırkpınar güreş meydanı çayırlıkh 
kumet nezdinde de itibarı büyüktü. geniş bir yerdi. Etrafı söğüd ağaçla-

Serezli Mustafa ağa, derhal topar- rile, kavak ağaçlarile çevrelenmişti . 
YAZAN: M. Sami KARAYEL l~dı. _Aliçoyu kendine bendetmek i- Panayıra gelen Rumeli beyleri ve 

.•. . . • . . çın, kahyasını hemen Aliçoya yolla- ağalan meydanın etrafında bulunan 

No: 14 

- Fakat; Kavasoğlu, hasedinden lendıgını ve pehlıvanı oldugunu bılı - dı - lıkl ltın bti Uk k 
çıldırıyor, elinden gelse beni bile sa- yo~l,ırdı. · agBJÇ d nr a ~ ' Y çadırlar U· 

Kurnaz Mustafa ag· a, Ali"oyu da- rar ar ı Her aga m • t'J ·rt'h raydan uzaklaştıracak. Lakin, efen- Fakat,· hepsi Aliçonun yalnız bac:ı- :ıt d d. · aıye 1 e 1 1 ar e 
"' ha gelir gelmez ayağının tozile ak - er ı dimizin sevgisi buna mani oluyor. na Kırkpınara gelmesinden dolayı · 

şam yemeğine çadırına çağırıyordu. Hemen Kırkpınara gelen her ag· ı - Eh!.. Yeni bir pehlivan daha hayretlere düşmüşlerdi. Biribirlerine 
O vakitler, fürkpınar güreşlerine ve beyin pehlivanları bulunurdu. Bu buldu... soruyorlardı: 

gelen Rumeli ağaları yüzlerce mai - pehlivanların ekserisi çiftlik beylerl 
- Bulsun .. Bu meydan ne Kel Ali- - Acaba; Ali ağa ile Aliçonun a- yetlerile fürkpınara gelirler, çadır ve ağalnrı tarafından beslenen ve bü-

çolar görmüş ... Hele, sabah olsun ba- rası açık mı? kurarlar, kazan kaynatı.rlnrdı. yütillen pehlivanlardı. İyi bir pehli . 
kalım ....... A.l.lah ne gösterir. _ . ı' - Aliçonun ayrı gelmesı·ne bakılır J{ k t h' b" b l b _ ır pınar, za en senelik panayır van ıç ır zaman aş ı aııına kala 

Gumulcune, Screz, Şumnu, Selanık, sa her halde Ağa ile arası iyi değil.. yeri idi. Buraya her taraftan hinler- mnzdı. Ağalar, beyler ne yapar yapaı 
ı:ıra.ma ~ğaları bi~ibirin~ girmişti. ~u Bu halden istifadeye kalkmak is- ce köylüler de gelirdi. şöhret bulmuş bir pehlivanı kendileri· 
çıftlik agaları. maı~etlerınde pehli - tiyen ağalar görüldü. Bilhassa, Aliço- Kırkpınar panayırında hayvan a - ne bcndetmeğe çalışırlardı. 
vanlarla gelmışlcrdı. ya sahib olmak onu, çiftliğine alarak hm satımı olurdu. Rumelinin bütün İşte bu mUlahaza dolayısiledir ki 

Ağaların bir çoğu, hemen hepsi, kendine pehlivan etmek için yarışa hayvan satışı hemen hemen bu pana- Aliço gibi bir pehlivanı başlı başına 
Aliçonun Ali ağanın çiftliğinde bes - çıkmışlardı. yırda olurdu. Bu sebeble, panayıra bırakamazlardı. ( DevBmJ var ) 
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HAKİM TERFİ Askeri Liseler istanbt 1011 Kok Deniz Harb [ Askerlik ı,ıen ] 
ihtiyacı F azlasile Okulu 163 Eminönü Askerlik eubeaiııden: 

LİSTESİ Şampl·yonası 939 teerin ikinci celbi için aşaiıda 
i Temin Edildi y 341JDda doğuın ve sınıfları yazılı erat sevko-
~ Y hmacakJardır • .. 

j r İstanbul Belediyesinin talebi Uze • (Ba§tarafı 4 öncü sayfada) 1 ş· dl e kadar askerlik ap-
.. VoleJbol mU•ab•k•l•r•n• rine İstanbulun kömilr ihtiyacile çok Cemal Paşanın himmet ve p.yretile - mı y kl k w y 

. . bugUn futbol k•rtll•tm•- aJAkadar olan lktısad Veklleti bu hu- yenileşen bu ilim ve feyiz' ocağı CUm- U:~! :~~a:l~?;eb~~t ba~~a!:.a~e--
. .\nkara. 17 ~(Hususi)_--: Y~ _tas- dın, ~w~ m~ Tun~eli ~Uddeı~: lan~~ J~':'n. -~-•fla~ıyor susta icab eden tedbirleri derhal al- huriyetin teessüsünd~n sonra-~~~~ :an 

316 
ila ~34 doğumlulardan müc;-

tikten çıkan hakim tayın listesını ve- mumılıgıne Silifke muddeıumumısı Kulelının bırıncılıgıle neticelenen mış ve bu suretle kömür buhranı za- mümasil müesseselerile omuz opuşur 
1
. . .. 

1
. . d 

1 1 
harb 

"""· ğ 50 1:- ........ ı. Sam • lise} tl ~:- ·· baltala un ve gayrı mus ım pıya e ere ··ıonım: Hakkı Keteno lu, ~· mG09" asken er a el.IAU& musa • il olmuştur. Şimdiye kadar mevcud bir tekamül devresine vasıl oldu. . f kedileceklerdir. 
'6 lira maaşlı Balıkesir Ağır Ceza sun sulh hi.kimliğine Zile hukuk ha- nndan sonra bugün saat 16 da Be- olan istatistiklere nazaran lstanbulun Bugün yurdunun hayati menfaatle- sanayı sını ~ sev . k .. 
~ne Antalya Ağır Ceza reisi kimi Receb Balkan, 50 lira maaşlı yoğlu Halkevi salonunda voleybol, bir senelik sömikok ihtiyacı 25 bin rini gözönünde tutarak sahillerini ko-

1 
~- Evelkı c~~e ~~l ve~ıp ~~ 

ec&ti Temizöz, 90 lira maaşlı dör- İnegöl müddeiumumiliğine Orhaneli yarın saat 9 da Fenerbahçe ve Şeref tondan ibarettir. Halbuki halk ve bul ruyacak küayette kudretli bir deniz :.~ ır ma~sr tarı ıne . ır~. 1lim 
dtbacü derece Yozgad reisliğine terfi- müddeiumumisi Tevfik Dinçe!, 50 lira sahalarmda futbol müsabakalanna resmt müesseseler kömürlerini teda- kuvvetine ihtiyacımızı takdir eden ~~um ;;u 1::ı.1ve ~t~ mus 
- 0 yer reisi İbrahim Etem Peksi • maaşlı Zonguldan hukuk bildmliğine başlanacaktır. rik etmişlerdir. lstanbulda depolarda her şuurlu TUrk vatandaşı "'Deniz e era sev ı ~. e ır.. . 
~loğlu, 90 lira maaşlı Elazığ Hu- Samsun sulh h&.kimi Hakkı Pekt.aa, Sporun her şubesinde artan bir oldukça kömür vardır. Buna rağmen Harb Okulu,, muzla bihakkın övüne- . 3 - Toplamı:~ ~u 2~ lkıncıteş 
,.... hikimliğine terfian Kastamonu M lira maaşlı Giresun asliye hukuk,gayret ve muvaffakiyetle çalışan as- her nevi tereddüd ve korkuyu önle- bilir. nn 93~ cuma gunu saat '9,, da du. 
~ hlkimi Emin Aygen, 80 lira hakimliğine Manisa sulh ha.kimi Kl- keri liselerimizin bugün ve yarın ya- mek için lstanbula yeniden 16 Sulanmızı ziyaret eden ecnebi de- Bu dogumlu eratın mezkur_ • gün ve 
~birinci sınıf adliye müfettişli- mil Tepeci, 50 lira maaşlı İstanbul a- pacakları müsabakalar §unlardır: bin ton kömUr sevkolunacaktır. Bun- niz mekteblileri "Deni• Harb Okulu,. saatte şubede bulunmaları ılan olu • 
~e t~rfian ikinci s~ıf adliye mü:et: ğır ceza az~ı~ına ~stanbul müdde~u-1 V?ley~l:. "bugün,, ~alt~pe- Kuleli dan başka ayda 10 bin ton kömür is- muıı:d~ tak~ir ve _sitayişle bahseder- nur. • • • 
titİ Said ÖZden, 80 lira maaşlı be§incı mumt muavmı Salım Başol, 50 lira Denız Lısesı • Bursa lısesı. tihsal eden Karabük fabrikasının da ler, istikbalin denız kahramanlarını . . . . 
~ F.ciirne müddeiumumiliğine ter maaşlı Mardin azalığına Orhaneli hi- Futbol: "yarın,, lstanbu1a sevkiyat yapabilmesi için yetiştiren o mübarek ilim ve fen yu- Besıktaş Askerbk şubesınden. 
fian o yer müddeiumumisi Edib Beya- kimi Remzi öğüt, 50 lira maa§lı Ma- Fener bahçe stadında: Kuleli • De- lazım gelen bil tün tedbirler alınmış • vasını takdirle anarlar. 1 - w Hen Uz asken:_ çağrılmamış 
~. 80 lira maaşlı Üsküdar hukuk nisa müddeiumumiliğine Manisa aza-, niz Lisesi, hakem Adnan Akın. tır. Yalnız Karabükten yapılan sevki- '"Yeni Sabah" 163 üncü yıldönümü- 33f dogumlu. ve. ~u tklğmnlularla mu· 
~ğlııe Diyarbakır ceza hikimi sı Ziya Gökalp, 50 lira maaşlı Manisa 1 Şeref stadında: Maltepe • Bursa yat biraz pahalıya mal olduğundan nü idrak eden "Denls Harb Okulu,, ameleye tabı dı~ dOğumlu era~a 'iir Altıok, 80 lira maaşlı beşinci azalığına Gürün ceza hakimi Baki Ko lisesi, hakem Şazi Tezcan. Karabük kömürü Zonguldak kömürle nun bu mesud gününün sevinçlerine kanunt herhangı bir ~ble gen~e 
~e Ankara asliye hukuk hakim- caballı, 40 lira maaşlı Akçakoca ha· Cemal Oökdal •por rine nazaran her tonda 5 lira kadar ıçden gelen bir iftihar ve samimiyetle bırakılmış ve çağrıJdıgı Jıalde ge~ı: 
'iti.. ~e terf~ o yer asli.ye hukuk hi- kim~iğine .o yer sulh hik~-A~ullab eğitmen kur•unu bir fiyat fazlalığı arzetmek~ir. işti~ak ederken bu feyizli ocaktan yerek ~kayawda kahnı~ olan 31~ ila 
~ Tevfik Kezer, 80 lira maaşlı be- Ang, 40 lıra maaşlı Bolu muddeıumu- teltlf etti Zonguldaktaki sömikok fabrıkasın- yetişen ve hayatlarını vatana arma - 333 dahıl dogumlu pıyade sag1am 
:Cı derece Giresun reisliğine terfi- mt muavinliğine Kiğızman müdd~i • Ankaradan gelen Beden Terbiyesi dan yapılan ilk siparişler şehrimize ğan eden aziz ve mübarek gehidleri erat. . v 

lbı.~_Yer reisi Yahya Güvendi, 80 lira umumisi İsmail Hakkı Alaca, 40 lıra Genel Direktörlüğü Genel Sekreteri gelmiştir. Bunlar peyderpey devam de buzu ve minnetle yadeder. 2 - Yıne 331, 332 d~lu v~ bu 
~b beşinci derece Kastamonu maaşlı Mucur hakimliğine Mersin Cemal Gökdağ dUn yanlannda saylav edecektir. A. Cemaleddin Saracoğlu do~umlularla muameleye tibi dığer 
~eiumumiliğine terfian o yer sulh hikimi Hikmet Mamıkoğlu, 40 Osman Şevki Uludağ olduğu halde 5 dogumlu eratla yalnız ma~goz, dı· 
~eiumumisi llhami Sarıcıoğlu, 70 lira maaşlı Bolu sulh hakimliğine Bo-1 aydanberi Vaniköyünde faaliyette bu POLiSTE: IKTISAD iŞLER/: varcı, betoncu, _sı"_'tlcı, te~, . sarac, 
~ lllaa§lı Çatalca asliye hukuk hi- Ju azası Tahsin Önü, 40 lira maaşlı lunan Beden Terbiyesi ve Spor Eğit- • kunduracı, demırcı, e1ektrıkçı, a~ı ... 
~&e başmüddeiumumi muavin - Kilis hakimliğine Pınarbaşı müddei-, men kursuna giderek şimdiye kadar Kalorıfer patladı Boya ihtikan gibi sa~'atlara a.~i.~n olan w 333, 3341 
lb..:.den Mehmed Ali Davran, 70 lira umumisi Yalçın Dağla, 40 lira maaşlıjolan çalışmaları gözden geçirmiş ve Evvelki gece saat 22 de Pangaltı Bir müddettenberi şehirde hissedi- 335 dogumlu gayruslam saglam erat.,. 
~b ~r~urum reisliğine Şe~inkara- Baş müd~eiu~umi ~uavin~i~ine ls • Hikmet üstündağı!" verdi~ kay~kçı- civarında ~turan ~al~, büyün bir tar- len boya buhranı son günlerde daha 3 - . Geç~n celblerde. ~el verip• 
-.ıı reısı Cemal Aksu, 7~ l~. ~a- ta?bul muddeıum~ı muavını Ekrem l lık dersini alaka ıle ~kıb et~ış~er, rakayle yur~kl~~ı agızlarına gelerek ziyade artmıştır. Bir çok dokuma ~vk.len gerı bırakılan ~sl~ v~ gay- • 
lır._.Antakya ka~~o. ha~ımlıgıne ?<>kvardar, ~O lıra ~a~~lı ls~nb~l gençlere Türk milletinın kendılerın - heyecana duşmuşler, sokaklara fır - tüccarları boya bulamadıklarından rııslam eratın 24 !Jcıncıteşrın 939 
~kadastro bakımı Hasıb Koral, ıcra memurluguna eski Sıırd muddeı- den beklediği vazifeyi anlatarak ders- laınışlardır. Çok g~eden anlaşıl- müşkül vaziyete düşmüşlerdir. Hal- cuma gllnti sevklerıne başlanarak 
~a maaşlı Bandırma ağır ceza iş· umumi muavini Osman Cemal Oğuz- haneden ve kurstan ayrılmışlardır. mıştır ki, tramvay caddesi üzerinde buki Avrupanın bir çok yerlerinden 25 tkinciteşrin cumartesi günü akşa-
~ liiyetle mükellef asliye mahke- oğlu, 40 lira maaşlı Gebze müddeiu- ._ ................ ., .................. _ bulunan Belvü palas apartmanının bo a ithalatı mütemadiyen artmak- mma kadar devam edilecektir. 
~ l'eisliğine Urfa ağır ceza reisi mumiliğine Divriği müddeiumumisi! Fran•ız General Kon- kalorifer kazan ve boruları patlamıs- ta~ır .Buhrana bir takım spekülatör- 4 - Bu kabil eratın çağrılan gün
~ ar Tevfik Salcıoğlu, 70 lira ma- Ruhi Güven, 40 lira maaşlı Gümüşha- l aoloau değlfU tır. Bunun üzerine halkın heyecanı lerin sebeb olduğu neticesine varıl- de behemehal şube merkezinde bu • 
~ 'l'unçeli ağır ceza reisliğine Diyar- ne müddeiumumiliğine Görele müd - Fransanın İstanbul general kon • yatışmış ve herkes evlerine dönmüş- maktadır. Spekülasyonu yapan tüc. lunmalan ve gelmiyenlerin cezalan-
?o ceza hakimi Hamdi Ünsalan, deiumumisi Mehmed Ali Özdemir, 40 solosu M. Henriot Anvers general tür. carlar fazla kar ve menfaat temin dırılacağı ilan olunur. 
~ lb-a_ ınaa~!ı U~fa reisliğine _Birecik lira maaşlı Bandı~m~ ~liye azalığına k.onsolosluğuna tayin ediln\i~tir. Ye- Yapı:.ın tahkikatta, kazanın ve te- etmek gayesile mevcud boyaların 
-.ıı ~ ~bdülcelil B.~yer'. 70 lır~.~a- ~dırm~ sulh bakımı Ş8;?bezat w A- nne Ba~selon konsolosu M. Bınet gel- sisatın ötedenberi bozuk olduğu 11e mühim bir kısmını satın alarak stok DENiZLERDE : 
tı.:a_. Kutab~ . mudd~ı~mumıligı~e nış, 4WO lıra m~a~lı. Elazı~ a~alıgına mektedır. bina ~hibinin buna eb~miyet ver-jyaptıklanndan şimdi pahalı fiyatla Harab hl•k • 
~ müddeıumumısı Cemal Gu- Elazıg sulh bakımı Kadrı Ugur, 40 - • - idi medigi anlaşılmıştır. Hidıse hakkın- satmak istemektedirler. Mıntaka Ti- olmak te 1 e 
~70 lira maaş~ ~u~any~ hakim- ~~a maaşlı Erm~~~k h~ku~ ha~imli- 1 Rue Elçlel 118 .. .. da tahkikat yapılmaktadır. caret Müdürlüğünde toplanmakta o- sinde bulunan 
n._: Urfa ceza bakımı Salim Kara- gıne Konya Ereghsı eskı muddeıumu- Sovyet Rus~anın .. Ankara buyük Kadın Kavg;ast lan ihtikar komitesi bu mesele ile • , • 
~hı, 70 lira maaşlı Kastamonu misi Necati Eren, 40 lira maşlı Kulp elçisi M. Trentıef dun akşa~, refa • F ikö .. d c· l k k ğında 

0
. yakından alakadar olacaktır. mendırek}erımlZ 

'lk hakimliğine Yalvaç hukuk ha- hiikimliğinea Silvan müddeiumumisi katinde sefaret ~~j.nı ol~~ halde turae: ı!:a: veıv;:ki;: a arasında lhr C t mız artıyor Deniz Ticareti Müdürlüğünün 1.(, 
~ l.fansur İçel, 70 lira maaşlı Gök- Tahir Akso, 40 lira maaşlı Van müd- Ankaradan şehrımıze gelmıştır. . . . • • biner lira saıfile meydana getirdiği 
k.- lılkinıliğine Çatalca hukuk ha - deiumumiliğine Karaburun müddei • • . . . -- kavga ~ıkmış, Leman, Ru~ıyey_ı, ta- Lımanımızdan ~~pılmakta -~l~n Bostancı, Kumka ı, ve Kabataş men-
~ Şevket Ertanlı 70 lira maaşlı al- umumisi Kemal Yürükog~lu 40 lira sorgu bakımı Fuad Aker, 35 lira ma- kunye ıle başından ehemmıyetlı su - balık ihracatı son gunlerde mühım di ki . . h . P. taşl ikmal 

8 
• 

..::.derece İstanbul asliye hukuk hi maaşlı Antakya sulh hakimliğine A9'ı 8 8 ıgıne . e Y ış, Y ı vı n miktarda artımftır. ı ı zar- dilm · ld w dan bu mendirek .. ~ ' ' ın .. ı lpsal u1h hi.kimrw· :Edremit rett aralam aral teda · altı a Son ·k· gün 1 re erının arıcı arı 
~&terfian o yer asliye hukuk Beylan sulh hakimi Hikmet Tüzer, 40 müddeiumumisi Abdullah Kandemır, alınmış, suc.;lu yakalanmıştır. fında limanımızda bulunan İtalyan 1 ~ilin~ dugunk. lodos m .. ., .. i ..... m· de · ı D' ·-· Udde" • y · er on uz e ı ... _._ S Şakir Güneri, 70 lira maaşlı lira maaşlı İstanbul sulh hakimliğine' 35 lır~ ~~aş ı .. ı~~ıgı m .. ı~mu~ı aralama ve Yunan gemilerine 300.000 çiftten harab olmak tehlikesinde bulunmak-
~ derece İstanbul asJiye hukuk Geb~e müddeiumumisi ~ati~ Seliçi! muavınlıgıne .G~uşhac~oy m~!de~ ~remininde .otur~n ~i.mill~ -~a: ziyade balık yüklenmiştir .. Bundan ltadırlar. Mendireklerin gayet sağlam 
~e terfian o yer hukuk ha- 40 lıra maaşlı İstanbul muddeıumumı ! ~umi muavını Nureddın Ert . '. w. san bır olarak Kazım ısının de bırısını başka Rumanya ve Bulgarıstana da ı bir surette yapılmış olduğu son 
-..._~ l«Ulıiddin Taylan, 70 lira maaşlı muavinliğine Bursa müddeiumumi lıra maaşlı Ban~ı?1'~ aza 1?~av~ligı- dövmüşler ve bıçakla yaralamışlar, tuzlu balık ihracatı artmışbr. Bun· 1 ıodos fırtınalarında meydana çıkmıf-
~ ~a hakimliğine Kastamonu es- muavini Edib Ünal Erzan, 40 lira ma- ne Bandırma ~akımı muavını Mubec- her ikisi de yakalanmışlardır. dan başka balmumu üzerine hariçten tır. 
~0 a.ıtid~· · · K li 0 w.. .. 1 y 1 ··dd · T~· 1 cel özer 35 lıra maaşlı Bandırma . j 11 lira ıumumısı ema gutçu, aşı a ova mu eıumumı ıgıne m- • '. .w. 1 1 lh bikim. Rekabet YUzUn .. en artan talebler karşısında fıyatlar Ancak mendireklerin haricine ko-
~ ~. lllaaşlı Artvin hakimliğine Gi- ralı c~za evi müdürü Hakkı Talimci • sulh _h0ak~ligıKnetmpsa 35 asuli c:ılıı Balatta kömürcü Süleyman og-lu 87-88 kuruşa kadar artmıştır. nulması icap eden büyu"·k ta9lar elAn. 
~~ bıildd · · · T . wl 4o r l El 1 w Fevzı anış u an, ra maa':i' 1 ~Jia.a nı eıumumısı ~ır Sene~, ~.u. . ıra ~~~ş ı ma 

1 agır c~zajGelibolu sorgu hakimliğine Şarköy Halidle kömürcü Yuda Romano ara- İngilizlere yapılan tiftik satışları yerleştirilmemiş olduğundan mütea-
~ ,..,_ abe~lı Antalya agır ceza reıs- m~ddeıumum_ıhgme Urfa azasık Saılmh sorgu hakimi Hamdi Onur 35 lira sında kömür satmaktan miltevellid da hararetle devam etmektedir. Dün kib lodoslarda, bUyilk emek ve mm. 

'-e lıbereket ağır ceza reisi Göksoy 40 hra maaşlı An ara su ' b" · İn · · 000 bal ed 
~ Özt·· k · ·k· r'w. · hk · lmaaşlı Çölemerik hi.kimliğine Yeni- ır rekabet sebebile kavga çıkmış, gılizler hesabına 1 Y en metlerle meydana gelen ve balıkçılı· 
Clııı.....~ ur • 60 lira ~a~ Kony~ ha ı~.~gın~ Temyız ma e~esı ra · ıcefoça sulh bi.kimi Ali Kısmetli, 35 Yuda Halidi bıçakla göğsünden yara- ziyade mal satılmıştır. ğımızın inkişafında büyük rolt1 olan s), Konya sulh hakimi Fevzı portoru Mırsat Yamaç, 40 lira ma • 1 . lı G hik. r w• M lamıştır Yaralı Halid teda,•i altına ••-......... - ...... •·•-•••--.... b . t tal harab 1 
~ 60 lira maaşlı Alanya bakim- aşlı Ankara müddeiumumi muavin • lira maaş . ~~ ı~ ı.gıne. u • alınmış . Yuda akalanmıştır u emnıye vası annın . o • s l'iiğde müddeiumumisi Tevfik liğine Ankara sulh hakimi Lutfi Do- durnu eskı 1?uddeıumum~sı ldrı~ ~1- , y . Ankara Borsasının ması muhakkaktır. Mıntaka Jıman 
~· 60 lira maaşlı Artvin ceza ha- ğutürk, 40 lira nıaaşlı Ilgaz hakimli- bayra.k, -~lira_ maaşlı Silvan hakAım Sok•I• dU~IU __ merkezi bunu nazarı itibara alarak 
-~~Artvin eski müddeiumumi- ğine Diyarbakır müddeiumumi mua- ~u~vınlıgıne Dıyarba~ır sorgu ha • w Kumkapıda Havuzlu bostan soka- 17 tklnci~rhı 19S9 AçW,u taşlan temin etmek için bazı mUte • 
'~Özgen, 60 lira maaşlı Tunc- vini Sadık Günay, 40 lira maaşlı Bolu k_ıını Es~d. Arısel, ~ .1~~a maaşlı Pe • gında 30 nu~~alı evde 0_turan 50 Fiyatian Kapanıt ahhidlerle temaslara başlamı§tır. An· 
~~na Diyarbakır ceza hikimi azalığına Tokat sulh hakimi Nafiz türke ~akım muavın.lı~e ~dıyaman yaşlannda VırJın cam sılerken 3 Londra 1 aterıın 5.24 cak ikişer ton ağırlığında olan bu 
~ Ankan 6t, l" 1 Ç y wl 40 l. 1 D . 1. müddeıumumi muavını C~lal Öktem, metre yükseklikteki pencereden so • ı New-Vork 100 Dolar 130.36 jyekpare taaların naklini hi" bir mü· _"qı, . 1 ıra maaşı o- amanogu, ıra maaşı enızı 35 . l Er. h.k. rw· G .. _ w .. . . 100 Frank 296875 ':i' ~ 
~ J:ıo_Ulh hakimliğine Arapsun haki- müddeiumumi muavinliğine Ilgın .. lıra maaşı ;ı~ .a ım ıgı~e . ~ kaga duşerek muhtehf yerlennde1' Parıı 
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76125 
teahhid üzerine alamamaktadır. Bu 

~ ~di Yalçınka a 60 liram .. . . . .. muşhane sorgu hakımı Yeredog Kışı- yaralanmış, tedavi edilmek üzere Mllano 
29 1 ~~alı ~ .'v. .. aaşlı ~uddeıumumısı Muhta~ Soylemez, 40 oğlu, 35 lira maaşlı Savur hakimliği- ht>stahane e kaldırılmı tır. , Cenevre 100 lıvlçrı Fr. .2690 nun için liman merkezi bu taş arı 

..._~itun ~r. reıslıgıne Kutah.ya lira maaşlı Samsun agır ceza azalı- ne Mardin sorgu hakimi Fahreddin Y ş Amılt•rdam 100 Florin 69.405 kendi vasıtalarile müteahhidden tea-
~ l3oıunu~~ Te~f!k Ar_t~~· 50 lıra ğına Şile müddeiumumisi Tevfik A- Erenkuş 35 lira maaşlı Bayazıd ha - Otomobil çarpb ~=::~:;ark 

21
.4

1 
lim alarak bu mevsim zarfında in • 

~Utrı: n_ıuddeıu~~znılı~e Bolu kın, 40 lira nıaaşlı Viranşehir bakim- kim mu;vinliğine Ağn hakim muavi- Tophanede Ahmedin kahvesinde 100 Drahmi 0.97 şaatı ikmal edecektir. Bundan başka 
>tw._ llta: mı n:ıuavını Za~d Tor, liğine Bala hukuk hakimi Tahir Kay- ni Süleyman Önder 35 lira maaşlı yatıp kalkan Abdullah yolun bir ta- 100 Leva 1.6375 mendireklerin Ustüne yanmşar met-
~~'ltı;naaşlı Gıre_sun az~lı?"1a Di- serilioğlu, 40 lira maaşlı Ürgüb müd- Palo hakim muavinİiii'ine Siird müd- rafından karşı tarafına geçerken Ka- 100 Çek Kor. re daha ilave edilmesi de kararlaştı. 
IL't1ı ı::ası T~vfık Demı:cı: ~ !~ra deiumumiliğine Bozdoğan müddeiu - deiumumi muavini Hasan Mülayim, raköye doğru ~itmekte olan 1933 nu- ~= ;~::.ta 13.6825 nlmıştır. 
s:::a r .. aslı~e cez~ ~akin_tlıgıne mumisi Muammer Bahşi, 40 lira ma - 35 lira maaşlı Adıyaman sorgu ha _ maralı otomobıl çarparak yaralamış, ::~~pve~e 

100 
Penaa 24_

0925 
....... - ..... -•u•-· --··-·-

~. 50 ~deıumul mAıskı Ah Rı~ aşlı Bala hakimliğine Bala ceza hi. kimliğine Behisni sorgu hikimi Şafi yaralı tedavi altına alınını§, §Oför Hkr.. 100 Ley 0.92 Pamuk aah~l•rı 
~ Bow mi aaş ı çaabad ha- kimi Emin Gebzelioğlu, 40 lira ma - Toktamıa 35 lira maaşlı Bursa müd- yakalanmıştır. Belgreıl 100 oınar 2.495 

gaz ıyan hukuk bakimi lı M · Ih h"ki 1-w· Af ~· v k h 100 ven 3I 225 Ziraat Bankasının pamuk istihsal 
~~ Se . 50 . aş anısa eu a m ıgıne yon deiwnumt muavinliğine Çumra rnüd - Yangın ° 0 

• ..,. • mıntakalanndan yapmakta olduğu 
~iıı-u r;m. _Iır_:.maaşlı Baş azası Necati Baral, 40 lira maaşlı A- deiumumlsi Muhtar Türkekul, 35 lira Mabmudpaaı:ıda Ku .. rkçu·· hanı ı·çerı·- 100 lıveç Kr. 31.19 mUbayaat u··zen·n,,.. pamuk satıalan .~~-ı.ı mı muavınlıgıne Ankara d h k k hAk• 1.w. E •rdaw h . . .. v. .....,.. Moekova 100 Ruble ...- ':i' 
-..· ls il O . ana u u a ım ıgıne mı gı u maaşlı Dıyarbakır hikım muavınliği- sinde AbduJJahın marangoz atölye • ıaHAM vı TAHViLAT ~ f .... -- ma nver, 50 lira ma- k k hak" · N. · Akk 40 r . . . . gayet hararetli bir §ekil almıştır. Bu 
~ ... taııbuı müddeiumumi muavin- ~ z·l ~ k ı~a~ıak· 1~!: .:s.r~ ma ne Balıkesır hakim muavını Muazzez sinden soba borusu tutuşarak yan • Ergani 19.70 sebeble Akala cinsi pamukların fi • 
llM~. l'aıova müddeiumumisi Atilla aş ıhA ık~ . UMUh ed ıAml~gDıne . .~ a4n0- T?~er,_ w35 lira maaşlı ~kara ~ul~ gın çıkmı~, vaktinde yeti~ilerek etra- Sivas • Erzurum m 20 . .fO yatları 50 kuruşa kadar yükselmiş-
L.~ 50 lira lı - ~a a. ımı e m ı e~m?z, •w• bakimlığine Ankara ~kı sulh hikı- fa sirayetine meydan verılmeden sön- Merkez Bankası peşin 111.-

ğine 1s maaş ~:wxı_mUd lıra maaşlı Yalvaç hukuk hakımligı· mi Süreyya Betil, 35 lıra maaşlı Er- dürülmüştür. ~:1~~~;.!;!!:~v l0.50 tir. Müstahsil son vaziyetten mem· 
'-~~hı! Kemaı ~bul m~ddeıumu- ne Bolvadin hukuk hakimi Hakkı Alp- gani madeni müddeiumumiliğine Na- K K nun bulunmaktadır. 
~ asli e an~ 50 lıra maaşlı soy, 40 lira maaşlı Temyiz mahkeme- zimiye müddeiumumisi Süreyya Pe • .. .•.m~on . •~aaı 
~'ceza hAY. ~lıgın~ ~andı.rma si raportörlüğüne Ilgaz hakimi Hay. tekkaya, 35 lira maaşlı Boyabad hu- Huseyının ıdaresmdekı 3830 nu- - -
~~h ~ Necati Göken, 50 reddin Genye, 40 lira maaşlı Bolvadin kuk hakimliğine İstanbul sulh haki- maralı kamyonetle Nea Agora bak -
~ ~ E~ sul~ hakiml~e hukuk hakimliğine İstanbul lcra me- mi Ekrem Güven, 35 lira maaşlı Şar- k_al!ye_ ticar~than~sine aid şoför Ha:
~ &İrecik h~· G~:~aş, 50 lira muru Halim Tanrıkulu, 40 lira ma- köy sorgu hikimliğine Boyabad sor- nnm ıdaresındekı kamyonet Beyog
~ 'tıl!ı hflk· imligıne Antalya aşlı Diyarbakır azalığına Mardin aza- gu hakimi Şefik Ulukan 35 lira ma· lu Balıkpazarında çarpışmışlar, Hay
~ 3o lira ımı Hikmet Ziya ~k • sı Hüsrev Eldem, 40 lira maaşlı Gire- aşlı Çorum müddeiumu~i muavinli. ri~in kullandığı kamyonet hasara 

.. .. - -
~ ~ın :~aşlı .. Terc:azı hllmnli- sun müddeiumumiliğine İstanbul ağır ğine Mardin aza muavini Emin A - ugramıştır. 
~ L~ M lir muddeıumumisi Ce ceza azası Süreyya Şarman, 40 lira raslı, 35 lira maaşlı İstanbul müddei- •••••••••••••• 
ı.~ ~liği 8~ ma~şlı Antakya maaşlı Antakya ceza hakimliğine A- umumt muavinliğine Çorum müddei· 1 """"'""'"""""""""""l'V\,..,..,,....,..,,....,.. __ ~ 
~ ~ at l'ü ne 50u~eydiye sulh h8-- le.şehir mUddeiumumisi Haydar Eren, umumi muavini Sıdkı Kuraltan, 35 IJIZAR 
~' hakı:u . lira maa§lı Kırı~- 35 lira ~aaşlı Elazığ müddeiumumi Ura maaşlı İstanbul hft.kim muavinli- Yazımızın çolclalanJan (Milli 
~ ltagıb ln ğine H~ ceza ha- muavinligine Pazarcık sorgu hakimi ğine Balıkesir müddeiumumt muavini Micaıleleıle lzmir) te/rikamızı s. Ceıa_ hA:ç, •w~ lira maaşlı Feyzi Olgaç, 35 lira maaşlı Ankara Şahap Arıç, 35 lira maaşlı Elmalı hA- ılerceılemedik, okuyucularımız
~~ 'taba]r ~~gıne Afyon aza- icra memurluğuna Diyarbakır aza kim muavinliğine terfian o yer hakim dan özür dileriz. 

Baf, Diş, Nezle, Grip, Romafizrı a 
Nevralji, kmkflk ra bütün aınrannızı derhal kısar 

~ lk~bad ır~ ~a~lı ~fyon muavini Halis Sungur, 35 lira maaşlı muavini Ziya Ünal. 
hAkımı Arif Ay- Niğde sorgu hi.kimliğine Tekirdağı (Sonu yana) ~~ - - .. .. - - -



rE.NI SABAH 
:ıs_ 

Şeker Hastalıklarına ve diyabeti ere ve zayıflamak isteyenlere · 
360 altın madalya ve nişanlarla ·dünyada eşine tesadüf edilmiyen büyük mevkiler kazanan, birinciliği diplomalarla tasdik olunar 

HASAN GLUTEN MAMULATI 
'l'azeliği ve nrfnseti \'e san'a.t sahasındaki mcvkiini bilhassa gluten milcta;mm fazlalığı sebebile hütün piya.-.ad:ı ne kadar ecnebi gluten mamulatı varsa .!Wip süpürmüştür. Mt.~ıur Fl'!lnsız ve Yunan marka gluten n\annı

latı Türl<lyeye gelmez olmuşlar. Hasan glut.en makarnası, şehriyesi, biskii\it, un ve sair bütün rnil.,teri!er seve seve kullanmakt.a ve her şeye rağmen mutlaka Ihsan markasını tercih etmekt~dirler. 

HASAN Deposu : Yeni adresi, Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı k~rşısında 
===:....==--.::....::==========================.:========================================== ----- - -- - --=----==-================================================================================:::;:::::.-_ 

18 11 /93~ CUMARTESİ 
13.30 Program ve memleket saat 

ayarı, 13.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri, 13.50 Türk müziği. 

Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, Re
şat Erer, Cevdet Kozan. 

1 - Okuyan: Muzaffer tıkar. 
1 - Ferahfeza peşrevi, 2 - Ka -

zım Uz - Ferahfeza şarkı: <Dün ge
ce titbe seher), 3 - Sedat Öztoprak
Ferahfeza §arkı: "Nale ettikçe,, . 4-
Lcm i - Fc-rahfeza şarkı: "Dinlendi 
başım,, , 5 - Tamburi Cemil - Ferah
feza saz. semaisi. 

2 - Okuyan: Melek Tokgfüı. 
1 - Yesari Asım - Suzinak şarkı: 

"Ayrı düştüm sevdiğimden,. . 2 -
Rahmi Bey - Suzinak şarkı: "Bir sih
ri tarap,, , 3- Sadettin Kaynak - Gü
lizar şarkı: "Ba~ıma ta!; basaydım,. I 
4 - Sadettin Kaynak - Muhayyer• 
şarkı: "Batan gün kana benziyor, .. 

14.30 Miizik "Riyaseticümhur ban 
dosu - Şef: İhsan Kün«er,,. 

1 - L. Blankerburg: Marş, 2 --
J. J. Paderewsky: MinUetto, 3 - J. 
Massenet: Phedrc op~rasının uver -
türü, 4 - H. Fevrier: .Monna Vanna 1 
operasından fantezi, 5 -- A. B. Ketel
bey: Bir İran çarrıısın<.la. 

15.15/15,30 Müzık "Damı müziği -
Pl.,, 

18.00 Protifom. 18.05 Memleket 
ilaat ayarı, ajan.:; ve meteoroloji ha·· 
berleri, 18.25 M Lizik "Radyo cnz or
kestrası,, , 19.00 Türk müziği: Eski 
İstanbul şarkılarından ni.imunelet 
ve saz eserleri. 

Ankara radyosu küme okuyucuları 1 
ve 18 saz bir arada. 1 

20.00 Konuşma, 20.15 Türk müzi
ği: Yeni şarkılar. 

Okuyanlaı·: Radife Erten, Sadi 
Ho~ses. j 

Çalanlar: Hakkı Derman. Şerif İç
li, Hasan Gür, Hnnırli Tokay. 

21.00 Müzik "Küçük orkestra: -
Şef: Necib Aşkın ... 

1 - Alois Pachernegg: Viyana 
su iti: a) Küçük geçit resmi, b) Ope
rada Bale müziği, c) Graben'de Ge
zinti, d) Praler'de Atlı - karınca. 2-
Ernest Sm·ge: Köy evinde ışıkl?. r 
"Vals,. , 3 - Mozart: Re Majör di
vcrtimentodan Menüet, 4 - Levine: 
Hümorcsk, 5 - Mannfred: Bir kar -
naval hulyası "Enterm<.'zzo,, , 6 -
Mandelssohn: Sözsüz Romans, 7 -

1 - GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
tşte yüksek bir kremde aranan 

u meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir 

- l\R1'}M PERTEV: Bir tualet 
müstahzarıdır. lnce bir itina 
ve yapılışınclaki hususiyeti i
tibarıle yüzdeki çizgi ve bu· 
ruşuklukların teşekktilüne 

mani olur. Deriyi genç ve 
gergiıı tutar. 

2 - KREI\I Pt~RTEV: Bir güzel
lik \'asıtasıdır. Genişlemiş 

me;:;amalı sıkıştırarak cildde
ki pürtük ve kaLarcıkları gi
derir. Çil ve lekeleri izale e
der. Teni mat ve şeffaf bir 
hale getirir. 

- KREM PERTEV: Bir cild de 
vasıdır. Deri guddelerinin if
r·azatını düzeltir. Sivilce ve 
siyah noktaların tezahürüne 
mani ohıı·. Cild adalesiııi bes
liyerek kuvvetlendirir. Kuru 
cildler için yaglı, ve yağsız 
cildler için yağsız hususi tüp 
ve vazoları vardır. 

ıl 

Aletter: Çobanın sabah şarkısı, 8 -- ____________ _. 

Drigo: Esmeralda baletin den ağ"Ir 

vals, No. 3, 9 - Sainl - Saens: Kah· 
ramantar marşı. 

22,00 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri, ziraat haberleri. 

22.15 Konuşma "Ecnebi dillerde, 
22.45 Müzik "Cazband - Pl.,, , 23.25/ 
23.30 Yarınki program ve kapanış. 

Tepebaşı Dram 
kısmında 

Bu akşam 

20-30 da 

ŞERMİN 

İstiklal Cadesinde Komedi 

Kısmında 

Gündüz saat 14 de 
KEL OGLAN 

Çocuk oyunu 
Gece saat 20.30 da 

BİR MUHAStB ARANIYOR .... 
HALK OPERETİ 

Bu akşam 
eski Çağlıyanda .~~-
Saat 21 de ~ 

(llski •tas e•ki hamam) • 
Yazan: M. İbrahim ~ · r.tJ 

Pazar: Matine 16 de ..__,,_// 

Nafıa Vekaletinden : 
27 / 11/939 pazartesi günü saat 16 da Ankarada N~fıa Vekaleti binası 

içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda İsta.nbulda gümrüklü ve montaJ1ı olarak tamamen buharlı yahud 
:tamamen mazotlu veyahud kısmen buharlı, kısmen mazotlu olarak teslim 
prtile !IAt ve yedeklerile beraber buharlı silindirin beheri 8500 ve yine 8.· 
la.t ve yedeklerile beraber mazotlu silindirin beheri 8250 lira muhammen 
bedelli 10 adet yol silindirinin pazarlık usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 425 kuruş bedelle malzeme müdür· 
lliğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat: 

İsteklinin buharlı veya mazotlu olarak teklif edeceği silindirlerin tu
~r bedeline nazaran 2490 No. lu kanunun 16 ncı maddesine göre olacak
tır. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile bire 
1lk&e ayni gü.'l saat 16 da mezkfır komisyonda ha:m' hu.111'!.meiarı lazundır. 

~OJ • "9354:,. 

P:iiMflifi Mift'!i 681·Mf4Mt 

Kış Geceleri 
Uzun kış gecelerlnl hem faydah hem 

us · nçsız geçlrml!k için 

KAN 

F 

neşrlyatana ı· u ıvet vermiştir. Kıymeta edlble
rlmlzin a~a oıda yazıh en mon e*erler l 

bu teşt bbüsUn baştangıcıG.ır. 

Fiatı Cildlisi 

AkagUndUz GİDER AYAK 75 100 kr. 
Hztıt Fahri Ozan~oy Aşık;H yo·~nun yo'cuları 75 100 ,, 
i::rcümend Ekrem Yallll Beyaz şems.ye!i 125 150 ,, 
Tuı han Tan H.nd de~izfatin~e Türkier 100 125 ,, 

il il " 
Safiye Sultan • 125 150 ,, 

-Sabah, öğle ve akşam h €-r yemekten sonra 

YOLiN 
kutlanan mes'ut güzeller 

~!~,,~5·~·~·~·~~~~~~~v~r~ila~n~k:a~z~a~n~~~~~~~=~1~2~5mı•·~~:i5~0i~~~~~~u-~d~~~d2.~~!NM~ 
dil7lerin niçin bu kadar beyaz ve giı- çalanan cıiıııcr ebedi bir hayatn. ~alı· 

--=-----

T. IS BANKASI 
1940 küçük cari hesaplar 

A 

iKRAMiYE PLANI 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 lkinciteşrin 

tarihlerinde yapılacaktıı·. 

Kumbaralı ve kumbarası::: hesaplarmda e~ı az elli lirası bulunanlar 
kuraya dahil edileceklerdir. 

r .. 1940 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık = 2000. - Lira 
3 

" 
1000 tt =3000. -

" 6 " 500 
" =3000. -

" 
12 

" 
250 " =3000. -

" 40 
" 

100 " = 40CO. -
" 75 " 

50 
" = 3750. - " 

210 " 
25 

" = 5250. - tJ 

Türkiye iş Bankasına para yatırnıakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz) ayni zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Tamir edilmekte olan Defterdarlık binasının çatısından çıkarılan tah

minen 39200 adet sağlam yerli alaturka kiremitin bin adedi 750 kuruş 
muhammen bedel üzerinden açık arttırma ile satılacaktır. 

İsteklilerin şeraiti öğrenmek Uzere her gün ve müzayedeye girmek 
için de muhammen bedel tutarının yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat 
akçelerile beraber 20/11/939 pazartesi günü sae.t 14 de Milli Emlak mü-
dürlüğünde toplanan komisyona m.üraoa.atlar~ ~~1,, 

zel olduğuna şaşmak hakikaten şa- hate ,.<.' cazibeye malik olurlar. 

Sabah, öğl ' ve akşaın her yemekten 
sonra günde 3 defa 

Radyolin diş macuniyle f ırçalay1111z 
lll!&iii,_.:s;zmEı!:f~ll&':l~~--ımE!!--llm!ll ... 111111-Gflllll'!_ 

lst~nbul inhisariar Baş Müdürlüğünden ı . 
Hiikmii ıkincite~rin ı;ommda bitecek olan mUskirat tezkereJeriııJ~ 

yenilenme nıuameleııine 23 11 939 g~iniin te başlanılarak 5 12 939 511 

güni.i ak~:unın.ı knrlar devam edilecektir. ~ 

Tezkerel<.'rini tccd~d ettirmek i:>tiycn satıcıların tayin olunan güuter 11 
ellerindeki tezkerel~rile Kabataşta kain ba:ıınüdürlüğümüzc mürac.a~ 
etmeleri ve 5 12 939 tarihinden sonra tezkerelerini yenilemiyerek ıÇ 
satanlar hakkmrla kanuni takibat yapılacağı il1.n olunur. ' 19305 .. 

AN 
Sizi; SOGU!<T AN, NEZLEDEN, GRİPTEN, 
BAŞ, DİŞ, ve bütün ağrılardan ve 
K!RIK.LIKLARDAN koruyacak ilaçhr. 

azil EW''i w WB 9$ 4 • +w• 'f' ,..,,. 

Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyontl 
başkanlığ·ından: 
Miktarı l\luhnmmt>u F. İlk teminatı 
mıo Kum~ Lira 

:>udO 
500 

1200 
2000 

600 
250 
250 
500 
500 

2500 
7500 

750 
1300 

300 

70 ) 

17 ) 

20 ) 

25 ) 

35 ) 

20 ) 

90 ) 

35 ) 

20 ) 

30 ) 
32 ) 
25 ) 
25 ) 
20 ) 

277 

118 

Kayısı "Malatya çekirrlekli., 
Kuru üzüm rczzaki 
Kuru üzüm çekirdeksiz 
Üryani eriği 
Ceviz içi 
Kuş üzümü 
Çam fıstığı 
Fındık içi 
Kuru incir 

Tahan helvası 
Tahan 
Pekmez 
Tel kadayıfı 

5 İlkkfiIJtl• 
1939 saat 

14,30 J!l 

Yassı kadayıfı ,,., -· i Galalasa;ay li;~;ci;;--~:ıyı~ l940 ~~~;-kadar ihtiyacı -;;ı~ ~ı~~· 
miktarı ve muhammen fiyatlarile ilk teminatları ve ihale gün ve saatı fı!l' 
karıda yazılı erzakın Beyoğlu İstiklal caddesi 34.9 No. da Liseler MU tıl"· 
sebcciliğinde toplanacak okul komisyonunca açık eksiltmesi yapıJaca~eııİ 
İstekliler şartnameyi görmek üzere okul idaresine ve Ticaret Odası )el , 
yıl vesika ve teminat makbuzlarile belli gün ve saalte komisyona ~ 

ı . u9496ır 
meen. .... 

Be yoğlunda BAKEA Mağaı:aları 

En birinci İngiliz ve Fraııs1z kwnaşlaruulan mamul 

TRENC -KOTLAR, GABARDİNLER, PALI"' 
TOLAR, TÜVETLER, SPORveFANTAZ 

KOSTÜMLER, PARDÖSÜLER 
Her yerden müsaid şartlar ve ucuz fiyatlarla satılmaktadır. 
Çeşidler bozulmadan evvel ihtiyacınızı B A K E R mağazaların· 

dan temin ediniz. ~ 

Sahlbi: Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU . a 
NeŞriyat müdür\.\: Macit ÇE'l.1N Basıldığı yer: Matbaa.i EbiiZZJY 


