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idare Yeri 
Nur-.lp Ne. il a...n1tul 

T.._.... YINI M aAH ....... , 

T...,_: 11711 

Her Yerde 5 Kuruş 

1t d9d ...._ bvp .._dev 
..... ve topraklar içindir. Fakat 
• ldleük devletler giya keadllerl
'8 taınune. yabuea bir mesele 
..._a balalohayonnaş gibi, bl
'-aftak örtüsölle bürünmek ve 
......... kuargadaa kendilerini 
..... mak istiyorlar.. Halbuki .... 

Hacha'nın ihtarı 1 Rumanya-Almanya+ı 
Müzakereleri Durdu 

Yazan : Rl•Jla <Wald YALÇIN 

~apbklan sulh teklifinin mu-
1" harib devletler tarafından 

~ldiğini gören kiiçUk hüküm-
~· ümidlerin i kaybetmiyerek, 

Mahpus Reisicümhur Milleti 
Almanlara itaate Davet Etti 

Seriinin Nasıl Bir Tazyik Vasr .. 
ta•ı Kullanacağı Merak Ediliyor 

· ~11'aıı kalınmağa layık bir cesaret 

"Dyretle, sulh teşebbüslerine de- Varşova Yahud·ııerı· "111 ediyorlar. Bir rivayete göre, 

"-dt kendilerine imal hükümdarla- T ·ı Ed·ı· 
~da teşrik etmek icin müracaatta ecrı ı ıyor 

uyorlarmış. Ameterdam, 19 (A.A.) - Handes-
~a ile Holandanın şu sırada bladd gazetesinin Berlin ~uhabiri bil 

Btlkref, 19 (A.A.) - "Havas., 
Almanya - Rumanya ticaret mü 

zakereleri bir çıkmaza girmiştir. 

Almanyanın Rumanyayı mecbur 
etmek için ne gibi bir tazyik va
sıtasına başvuracağı merak edil
mektedir. Rumanya gimal budu -
dunda Almanyadan Sovyetlerle 

tecrid edilmiştir. Buna binaen ü
zerinde ancak .Macaristan yolu ıl 
bir tazyik yapılabilir. Alman 
Rumanya ile müşterek hudud 
kaybetmekle Rumanya ekonomisi 
ni kendi lehlerine kullanmak fır 
sabnı da kaybetmişlerdir. 

( Sonu S üaeö u.yfan1n.da ) 
akışık bi~ vazayt:tt~ ~ul~.n~ukl~~ 

1

1 
diriyor: 

or. Filhakıka, ıkı buyük nu- Çekoslovakyada 50 bin kişi tevkif 
Ç&l'plflll& sahası üzerinde vatan edilmiştir. İdam edilen talebetıiıı i . 

ut olan bu kUc;Uk mitletler an- simleri neşredilmittir. Bazı profesör-
'Uıbir ga · · ve ~ütehavvil ler de tevkif edilmiştir. Profesörler 

gayret- arasında da idam edilenlerin mevcud 
e ~e olup olmadığı belli değildir. Yqlan 
bı~ 20 den az olan talebeler serbest bıra· 

kılmışbr. 

llacba'lllll Beyununeai 
Berlin, 19 (A.A.) - D. N. B. a

Bulga istan Hiçb-ir 
Bitaraf Balkan Blokuna 

Girmiyecekmiş ! 
jansı bildiriyor: 

1 

Çek reisicilmhuru Hacha Çek • 
- lere bir beyanname neşrederek rahat 

en durmalannı ve nizama riayet etme- dOI)'a, 19 (A.A.) - Alman ajansı 
De çı olqan lerini tavsiye eylemiştir. A~ dellmde t.orpilleDea bir vapur bafrelr llsere... bildüiyor: 

ÇUnkU bu, Balkanlardaki Alman • Rus • 
ltalyan (?) ElbirliOina Muhalif Olurmut 

lı a çalışıyor· Bu beyannamede şöyle denilmekte- Matbuat, Politishe Korrespondanz 

alıaız berpıy , bunun da paha- dir : H 1 d v d gazeteeiııin malçaleei hakkında uzun 
lclemedt çe, temin edilemiyece- "-Müesses nizama kartı her tür- o an a apurun a tefairatta bulunmakta ve bu makale-
~ lisundır. Fakat yalnız lü hareket yalnız suçlular için defil, yi umumiyet itibarile tasvib etmek-

lle Holaada değil, bütün kil~ bütün Çek milleti için vahim netice- K B ld tedir. 
'- bitaraf devletler bu hususta ler doğuracakbr.,, 90 işi O ÖU U Gant.eler, Balkan deıırletleriniD ya-
bir gaflet ~er. BtttUn Çekoelo~ Om idare ~ kında tOplanacü1ai'ı haftında Türk 

ve patırdnwı kendileri için Bertin, 19 (A.A.) - Alman ajansı niembalarmdan verilen haberler laak-
u anıamıyorıar. Hatti anıa- Pragda ve himaye idaresinin tliPr t 11._ A • li . t UI Al la ·ı 1andalri •Uhim beyan:ıt.m esas kısım-
ıçm gadıerini kapı~. ~ arn idare il6'a edil- ng .. R11ra gı orp n man r a aı . "AJmaaya a.11r.n1an1a ilana 
tiltıyôrrir. diğini bildirmiştir. olduGunu iddia ediror. MUHafik hllYll tstiyor;, ltaebğl attuıcta lll!lftdiyor~ 

Wllıeü~le Anglo - Saksonlar ve Prağ Bidlllelerllle Yugoslav • • k .
1 

k Bulgaristanın "bitaraf blok,, ismi al-
Ç&l"pltllYorlar. Niçin? Çünkü Talebe De Kantta kuvvetlerı bır umandaya varı ece tında arzedilecek bir Balkan Birliği-

l:i'~il,....._,_r kencjilerini ~ünya nim~tle- Kopenhag, 19 (A.A.) - Politiken . - . -· .. . . nin haricinde kalacağını yazıyor. 
'1atllırken bu yagmaya yeti§melgazetesinin Prag muhabiri yazıyor: Londra, 19 (A.A.) - 8300 tonill-ı Öğrenildiğine gore gemımn yolcu- Sofyadaki sali.hiyettar mahfeller 
binaenaleyh ili\ derecede kano Hücum kıtalan cuma sabahı Ma _ toluk Simon Boliver ismindeki Ho - lanndan 100 kadan, Harwich'te ka- Bulgaristanın herhangi bir bloka il- ~~ ..,,. 

~-ıam:ıa add.edıyorlar. Tıpkı ~ir saryk Kollejine bir baskın yapmıe - landa yolcu gemisi 400 den fazla yol· ıraya çık~tır. Bunların bUytlk bir tihak ve bu suretle şimdiki vaziyetini _,.~•A ., _ 
Ilı =tan tit- tardır. Bir çok Çek talebe gecelik kı- cusile se)'l'etmekte iken, İngiliz sa - kısmı. agır ~arahdır. . . terketmek niyetinde olmadığını bil- Diia bir •atak liyUyen Mll!llllOIW 

' ~ yafetile mücavir Yugoslav talebe yur hilleri açıklannda bir mayne çarpa - İngilterenin prk sahiline. bu gece diriyorlar. Versailles'da vücude geti-
~ isti· duna kaçmışlardır. Yuğoslav talebe rak süratle batmıştır. 150 den fazla ç~arıhnıt olan ka.nzedelenn bllyilk rilen vaziyetin muhafazasına matuf komisyonunun içtimaı esnasında M11· 

!UIBlDBll inlaıı tOü;~ de hücum kıtalanna karp Çek arka- ölü bulunduğu tahmin edilmektedir. bır kısmı derhal iki hastaneye yerleş- ve bilhuaa Sovyetler Birliği aleyhi - solini demiştir ki: 
tok milletlerden daşlarile birlikte mücadele etmişler - Harbin bidayetindenberi, bu feliket, tirilmittir. Yaralı olmıy~ ~ Uç n~ mü~~ he~gi ~~blok te- "- İtalyanın tanı hareketi aaye-

iÇin u#r&flyorlar. dir. Royal Oak'm batmasından sonra, en otokarla Londraya getirilerek bir o- 8181 fiknnın Bulganstan ıçm kabulü sinde askerlik mkım•adan Anupa 
bpacalr Smek kimiie8if Hususi mlillaade olmadık~huta - bllyük denis felü:etlni tePJI etmek- telde iakln ıeıcJilrwlftir. Bu poe, Loa- imklamwdır. Bu1prietanda ~ o- tıtasma henüs sirayet etmeınW olan 

~ııtler heniiz biribirlerini ~. ( s-. s ..... ..,,... ) tedir. ( Soa• s ... _,....) lan ~ IUdur ld, ~ tAılriki harb ilrtuladt balamdan bir dihıya 
~kliyecek hale ~t'- mesaisinin hısimam ettiği Alman - harbi şeklini almıtbr. Çünkü bu harb 

daha kolaylıkla kebab o· Sovyet teşriki mesaisi yalnız Balkan dünyadaki bütün memleketlerin iktı· 
lllideye ablacak • • E d larda barıeı temin edecek mahiyette aadt ve içtimai faaliyetlerini aekteye 

tefek av&r"V&ldır. İşte bu mil- u k .. d Ceza vı·n en Milli Şefin Bağdada ! değil, ayni zamanda Avrupa lotaaının uğratmakta ve altüst etmektedir. 
l'elemenktir. Belçikadır, lsvi~- s u ar GidaceOi Haberi bu kısmını alikadar~en meselelerin, İtalyanın otarti politikasuun hakk 
Danimarkadır, Norveçtir, İs- hakkaniyetli ve mtlealemetperver bir olduğu kat'l ve aihai olarak isbat e· 

• l'lnlandiy•d•r ...... Balk••i•r-Meğer Böyle Kaçmışlar Ankara. !~~~z- Haber .. _ ;:'."'ilini de temin edecek mahi- ~:iı?:".!::~~ ı.ı:..: 
hyanın da lngiltereye karljl en dığmuza göre, Reisicilmhur ismet M0880linbda Yeni Bir Nutka lkonomisi mevcud oh.tuğu anlaşıbmf. 

~hiddeti budur. ya! İngiltereye I . d•I . k f t lnönU'nUn yakında Bağdada seya- Roma, 19 (A.A.) - Yüksek Otarei br.,, 
t~ Benin, karalar benim deyip kı mahkQmun, kan 1 arına a es yap ıran bat edeceklerine dair bazı ecnebi 

. Fakat bu teklif lngiltcrenin bir gardiyan• kafese koyarak firarını menabiden intişar eden haberin Çok Hareketıı· Bir Spor Gu"nu" ~ -.Wyor. Çünkü karalan isti- • h I b·ıd· . I I 1 aslı ve esasa yoktur • 
....._ 4iınanyanın bir gün -~distıına yıne ma pus ar 1 ırıyor ar 
~ neden malum. Kara- b. k gün el OskU B k ı B • d 
'b&ıciın bir Almanyanın deniz.feri B u:dan ır a!md e~ ~ an a ar aremın e B . k t v f 
... ; '-akacağına nasıl inanılabilir? ar c~zae. en .•çan e ' 1 a ' e a y 1 
,~daha buna sıra gelebilmek i- mahkfunun basıt bır ı:portaJım : ihtisas Mevkileri 
'lıııııL"'°ell vUcudleri kalkD'ası lizım- nuştım. Baş vurmadıgım yer ka -

,~ --k d . ... "kA-l dığı halde h€r yerden aldığım: ~ ••• 1 o M V ! A p Ett• ~ en e ve mınımını şı iLi" ar 1 a • u 1 
·İşte şimdiki halde kavga bu - Memnudur, beyanatta bu una - ' • HUkQmet 978 tekliften • 

~ devJetıer ve topraklar içindir. mayız. . ' 336 edded k 
~~o kiıçUk devletler, gfaya kendi- dC<.•a~ını ve nkıhedina~etd.!':"'danlt\~ - « 1 sını r ere L. 1 f tb Şa . 
~tanı . ra an yıne azço ıgım ma Ullla -642 k k b I tt• Askeri ıse er u ol mpıyonası b,.flad &Jnen yabancı bır mesele k ula tm• ti ·~ kl.UI-- ,, ___ .ı_..;ıı _ _ ... ___ - - 1.LA- ma am a U e 1 
ı.· 'babsol .b. b. af tı o uyuc nma arze ış m. ..;s ...._. ~-~ __ 
~'Un ~yormuş gı 1

' ıtar • Fa.kat ne dersiniz... Bu tahminler l BulW ve Şileli İbrahim Ankara (Hususi) - Bankalar ve 
~ e bUr.il~~k ve bun~nl~ haldkate ne kadar da yakınmış. Yal- . . . devlet müesseseleri memurlarının ay-

• ke~dilerını korumaK ,ısti- nız bir noktası müstesna. O da ka- 17~11/9~ tarihlı Yem. Sabah. ga- hklanm kanuni esaslara rapteden 
8eı ~lbukı muharebe başlı) alı - çaklann ellerindeki muntazam aıet- Rtesindekı Üsküdar hapishanesm - 3659 numaralı kanunun 9 uncu mad-

Çika ve Felemenk semaları 1 ed ted k etmia olduktan den firar eden mahkfunlar başlığı ile desi mucibince bankalarca ihtisas ta 1 . .d . ld erı ner en arı ..., .. d _ . 
yYare enn g~ı ye~ 0 

. u. Bu gazt:te cezaevine gitmiş, okun- yazmış ol ugunuz reporta3ınız ~- mevkilerini gösterir birer teklif liste-
Olı.._ ~ vya devleti~, Y~l uzerı~- muş ve oradaki mahbuslar nedense kftm. arkadqlar. anı:smcf!. :'°nsuz bır si hazırlanmıştı. Bu listelerde umumi 

.. ~lan ıçın, te~hke~m kendı- pek sevinmişler. Bunun sebebini an- sevgı ve ~eşe içmde ( .) o~duk. mürakabe heyetince geniş ve esaslı 
~ teınaa.nı az hıssedıy~rlar ve lamamakla beraber göndermiş olduk- Hakiki ~~ malfunat alamadıgımza tadilat yapılmJş ve hazırlanan ihtisas 
~ dolayı daha aldabcı bır gaflet lan bir mektubdan başka şeyler an- müteessırım. mevkileri listesi Vekiller Heyetince 
.._ "heup kalıyorlar. Balkanları lamış oldum. Bunu~ ~çin hiç~ir ~yd~n çek~i- ahiren tasdik olunmuttur. MaUllıı ol
~~ak ~ld.atmaktan ürk - Bu meklub Hulusı ile Şileli İbra- yerek bütün tafsıli.tı ile izah ediyo- duğu üzere bu mevkilerde bulunanlar 
~ u~e sınmışler, fırtına kor- himin - Evet Abdullah değil İbrahim rum. barem kanunu kayıdları haricinde ka 
~U!Jlar, Allahtan imdad imiş - cezaevınden n8.lll1 kaçbklarmı 7.5 seneye mahkfun. Huliisi ile 18 lacak ve işgal ettikleri makama mah-

. göstermesi itibarile çok enteresan. seneye mahkftm İbrahım; marangoz sus aylık ve ücretleri alabileceklerdir . 
..., .. Vahid YALÇIN ıltte onu aynen yu.ı7«um: işinden anladıktan için bunlar hususi Liaf'.4' şu 1ekildedir: 
( ao. s ~ -.yfada ) ''Daait a.vı (8olna 1 llld eayfacla) ( 8ollll s u.. ...,,... ) 



8ahlfe : • YENi dABAB 

VAHiDETTiN 
ispanya ve İtalya. •• 

No.: uo Yazan : M. SIF•R tUift' 

Mu6tafa Kemal Paşanın Icraatın-:azl; Sarhoşlu·IBir Haftahk Piyasa ~b;::,~;r;::r~ 
dan Şüphe Edilmeğe Başlanmıştı gs~~hane~~::aşçıBeıkısınya· Vazı·yetı• Ve Satışlar ::;:';:'!:i~:!y::00~~:=:: nında çıraklık eden 18 yaşında Ce- lıadald mevcudiyeti ve ta.kib ~il 
Zamanın mübeşşiri, milletin halfls.. kil ettirdiği ilk hiyanet .çetesini göz- mil dükkanda bir mikdar rakı içtik- harici siyaseti hakkında birçok f.i)dr-

kan olacak zatı, ne muhiti ne de ka- den geçireceklerdi. ten sonra yanlarındaki kömürcü Ah- ler ileri sürülmüştü. 
der ve talihi değil, ancak ince zekası Bu çete, Zeki Bey ve yoldaşları a - medin dükkanı önüne gitmiş, su dök- Bazı E!tya Fiyatlarında Tereffu, Yeni tspan.)ada, General Frank

0Y' 
ve yüksek dehası korumuştu. Mus - rasında garib adı ile yadedilen ve meğe başlamıştır. Bu yüzden Ah - l" mih\'er siya..4'etine ~krnek i!;ln y,,pt" 
tafa Kemal Paşa, saraydan ve hükii- Havran Çerkezlerinden olduğu söy - medle aralarında kavga çıkmış, Ce- Bazılarında Da Tenezzül Var lan gayretleri müteakib, vukua ~ 
metten ümidlerini kestikten sonra, lenilen Mukbilin idaresine verilmiş • mil, o aralık kendilerini ayırmağa ge· ,. harbde, tspan.)& kat'i olarak bi.;,.t'" 
son kararını vermişti. O, İstanbulda, ti. Bu şerir, Cihan Harbi esnasında len polis Halilin üzerine de yürümüş, c::--- lığını illin etmiş ve iki seneyi aıUtr 
Anadoluda, Rumclide yer yer topla- Fılistin taraflarında haydudluk et • iddiaya göre, dükkandaki ekmek bı- Bir hafta zarfında piyasaya gelen fazla müşteri bulan ileri mallardan Ca\iZ süren dahili mücadeleden soort 
nan, memleket ve milleti tehdidi al- mekte ıken, avenesile beraber düş- çağile yaralamak istemiş ve kaputu- bir kısım malların fiyatları üzerinde biri olmuştur. Bilhassa tatlı bademe milli inkişaf noktasının gözön~ 
tında bulunduran büyük felaketin man hizmetine girmişti. Bir aralık, nu kesmiştir. Sonradan gelen diğer bazı yiikselmeler ve bazılarında da karşı gösterilen fazla taleb fiyatların tutula.cağı, netfoesi mcchul ser~ 
karsı ında, ümidli nazaı larla dört Cemal Paşaya suikasd yapmak için dört memura da hakaret etmiş ve ya- pek ciiz'i bir fiyat düşmesi görülmiiş- 4,5 kuruş kadar artmasını mucib ol- terden uzak bulunacağı beyan edilJllİt" 
yanına bakınan ve bir mürşid 'e Şama gönderilmişti. Fakat, üzerine kalanıp karakola götüriilmüş, bu sı- tür. muştur. ü. İspanya. bugün resmen ilan eylt° 
mı.inci arıya.o. kahraman milletinin aldığı bu işi yapamamış, tutulaca • rada devrilen yemek tencerelerin - Bu hafta içinde piyasnya gelen mal Bu hafta zarfında tatlı badem fi- diği bitaraflığı de' am ettirmek yoıur 
başına geçecekti. Bunun için gizlı ğını anlıyarak kaçmıştı. o zaman den de, Belkıs, muhtelif yerlerinden lar şunlardır: yatı 82, 83 ve acıları M, 56 kuruş ü- da gitnıeJdedir. 
gizli çalışıyor, didiniyor, üzülüyor, Suriyeliler arasında Türk ve İttihad- yanmıştır. 3765 ton buğday, 298 ton arpa, 176 zerinden satılmıştır. Bu ımretle hareket eden JspaaP' 
özlediği fırsatı gö~üyordu. cı düşmanı olarak tanınmıs, kan dö- Cemil dün nöbetçi asliye mahke- t?n mısır, 130 ton çavdar, 97 ton tif- iç ceviz mn nazarı dikkati celbeden bir ııol' .. 

O, yaradılışındakı kahramanlığını, kücülüğü ile şöhret kazanmıştı. Bu mesi olan dördüncü ceza mahkeme - tık ve 125 balya yapak. .. .. . ~ tası, eski dostları olan Almanya '°' 
mayasındaki özlülüğünü çok yakın - azılı katili, kaymakam Zeki Beye sine verilmiş, muhakemesine başlan- Buğday piyasası İhracatçıların butun gayretıne rag İtalya ile olan münasebetleridir. 
3an bıldiği muh't:elif harb sahala- son zamanlarda bir kapiten mıştır. B _ . men fazla mal salı§ı olamamıştır. Pek ,. . • . ... ' . _. . ugdayların pıyasaya çok mık tar-, h · ts• b "h t lm ŞınHlıkı halde tspan\'anm Berlill ..... 
rında defalarca denedıgı aslan mılle- tanıtmıştı. Beşi Havranlı do- Hakim Bürhaneddin Cemilin tev- d 1 . - e emmıye ız azı 1 raca yapı ış 0 - • - ~ . . _ . • . . • a ge mış olmasına ragmen bayram ı b · · 1 27 30 k 1 olan rabıtası resmen olmasa da, ~ 
tine, kendı varlıgı kadar ınanıyor ve kuzu Gönen ve Manyaslı ve kıfıne ve muhakemesine mevkufen ·· . . u en ıyı ma • uruş ara arın- . .. .. .. . ~ . . . . . . munasebetıle satış yapılamaması fı- da satılmı tır hır surette sarsılmır; bir hal gostd 
guvenıyordu. Hatta, bızzat ve bılva- yırmı yedısı de Hendek, Sapanca ve devamına, Belkısın yanık yaralarının yatlar üzerinde 2 3 para gı"bi cüz'i bir ş · ekt d" n ~ ·ıı · , __ ,, :IJl" ta tı- t ı l Tük 

1 0
.. . . . . . . T fi k m e ır. unun amı erı oaa.--. 

~ y~ fı .. -~~~sst~~l~'ı· r ~aUr ı- uzcenın o za~~kı Çerk?slerinderı mk uayenedve. fenn_~ tesbıtıne, ~l~sın düşkünlük yapmıştır. Bu mühim bir 1 1 giltere ,.e Fransaıun komşusu 01' 
g_ının, . r ugun ı ı a ı gayesı ze- olan bu kırk kışılık çetenın efradı aputun akı kesıgın bıçak kesıgı o- tenezzül olmadığı gibi muvakkat ve Tiftik piyasasında, bu hafta zar- sı İtal . h l'h h b" ıtd• 
rınde bırleşeceğine ve vatanın istih- hep bir örnek giyindirilmiş, silah - lup olmadığının tesbiti için tabibi geçici bir hald"r fmda yalnız bir mahreç namına ve ~ ~a~ın, h a 

1

k a;ır ı::~~e i JOO' 
18.sı uğrunda işgalcilere karşı kük - landınlmış ve o akşam Zekcriyya adil Enver Karanın ehlivukuf olarak Önümüzd" ekı· ıh.afta ı'çinde fı"yatl bir ihracatçı tarafından taleb vaki ol- h f e C)l~P; akrefiille seb~t f~--* 

· d .. -.. -· 
1 

· t .. .. .. . .. . . arın a aza e.) ı)ere en ı ara ~ r~yıp o~~?ıne o an emnıye ve koyune gon~erılmek uzere hazırlan- muayenesın~ karar vennış, muhake- normal bir vaziyete geleceği umul _ muştur. 1200 balya kadar bir miktar ı, ,.e nihayet Berlinin, zaruri ~ 
ıtımadı busbutu? _artmış, taşmış_tı. ~ıştı. Bu haınler~, o havalid~ ?ezdi- ~.;ş~gune bırakılmıştır. maktadır. Bu hususta Toprak Ofisi- tutan bu satıştan başka hiçbir taleb Solyet Rusya ile birleşerek, aııdk' 
. O, ~rtık ~endını k~raman. mıl~~ - ~ zannolun.~ İtt~ha~cı ç~te~ın~n t~- J • nin de bazı tedbirler alacağı muhak- olmadığı için tiftik piyasasında dur - mintern pakttaa a iması österiJe' 
t~nın ?nderı.sayıyor,, cı~den hır mun- k~~ ve U:Okı!ı vazüesı verılmıştı. Bu- MAAR FTE · kaktır. · gulnuk hasıl olmuştur. Alış verişte bilir. yn g 
cıye layık dırayet ve kıyasetle çalışı- yükderclı Lambo, vaktile Abrahaın H k k f k ··ıt • • A J - rakibsizlik olması fiyatların düşme- İs .. . . ,,. 
yordu. Vahidettin ile sadrazamı Da- Paşa meralarında koruculuk yapan U U a U esının rpa p y'I. •ası . bcb l - d"' .. ··ı·· d tif paıı~a. bu noktadan yurü)~ ...... H"k" . . sıne se o acagı uşunu urse c - k r 1 1 h h ....; b" 1 sl..,... 
ma~ Ferid, ateşli bir vatanperver ol- Malisör Arnavudlardan Çega, Kefeli doktora kurları . u umet~e arpa ıhr~catı menedıl • tik fiyatlarında hfılfı bir tebeddül ol- ~n~ ıs nA er an,., •• ır set.ehe .•• .a 
dugunu çok iyi bildikleri ve 0 nisbet- köyünden Sotiri Bahçeköylü Anas Ü . .t h k k f k"lt . d mış olmakla beraber hır hafta zarfın- hır ıhtilafa meylettirecek hareJtetp• , • - nıversı e u u a u esın e ye- d . . . ~- . . .. .. mamıştır. herta f tm k b"ta a.fl::. ,,,.-
te de çekindikleri Mustafa Kemal tas gibi günün nankörleri de, Zeke • ni doktora tal" tn tatb'k .... a pıyasada hıçbır degı§lklık gorulme ra e e , 'e ı r ıl'!t~ _.lı _ ıma amesı ı ... - . ti B . . y .:ıı. k haf ,_ k · · ·ı · ür"P-
Pasanın, böyle herkesin telfışlandı- riyya köyünde bu çeteye iltihak et- dilecektir. Bu doktora talimatname- mış r. ayat arpa mıktarının -ıhra- ~pa aza eyn:-me gayesını ı erı -~ _. 
gı ve şahlandığı bir zamanda, köşe- mek üzere, kılavuzluğa tayin edilmiş- sine göre hukuki mevzular üzerinde :at yapılmaması dolayı ıle- çoğalaca- . Yapak piyasası cu hararetli geçen tedir. Ru~u )·apa.r~en de ko~~ ..... 
s~_ne çe~il~esini, sükun ve sükuta bil- lerdi. ı~e, Damad Paşanın gözden ihtisas yapmak üzere kurlar tertib ~. ve ~~ sure~e arpa fıyatlannın da bır hafta yaşamış ve bu h.al de:am le) lıtarhgmı da elmden bıraıınıan--
runmesını çok manalı buluyorlar, geçireceği çete bu idi. edilmiştir. Bu kurlara talebe devam duşccegı talımın olunm ktadır. etmekte bulunmuştur. Yerlı fabnka- tadır. 
kuşkulanıyor ve gocunuyorlardı. Çini fabrikası civarında, kendile - edeceği gıbi haricden hakimlerle a- Pirinç [ lya anı lar ve Sovyet Rusya alıcıları tarafın- tş~. bu komünist aJeyhtan hare 
~et, şehrin her tarafına olduğu rine göre yoklama nizamında dizilen vukatlar da gelebileceklerdir. Pirinç piyasası oldukca tutkundur d~~ bir hafta içinde 1450 balya yapak ket, ltal)aıım son ~nlerde aldığl • 

gıbı, ~ıu~fa Kemal Paşanın ika- bu hai~ler, efendilerini saygılamış • Kurlar bu seneki ~ubelcri birinci ve durgundur. En ziyade alıcılar mtl- mubaya_a olunmuştur. Bu ~anhlık ~e '~~la !';&)anı . dikkat bir mi~~ 
metgahı cıvarına da kara kuvvetle -jlar, selamlamışlardı. Hain efendileri sömestr devresi için "amme huku • tcahhidler bulunmakU!d r. Fiyatlar • taleb elan devam etmektedır. Tahmın ~ostennektedır. Zaten, Roma de )f 

rini saçmış ve . s~rmi~eı:~:. Faka_t, ide, haftalardanbcri besliyere~ ~al~z- ku,, ile "hukuk usulü muhakemele _ da ~ir değişiklik görülmüyor. Orhan- e?ildiğine gü~e önüm~eki hafta i - rid a~ı;ında, harici .~iya.set .no~ 
bunlar~an al~bıldıkl~~ ~?tun malu- !andırdıkları bu kurtları zehırlı soz- ri,, ve ikinci sömestr devresi için de gazı malları 28, 28 5 kuruş, Mersin çınde d? aynı hararetli sab§ devam dan bö)le beraberliğin müşah 
mat, hıç. te şuphelerını ço~cek, en - lerle coşturup bir iyice kudurtmuı? - "ticaret hukuku,, ile "mukyaseleri me ayarı mallar 21, 21,5 kuruş araların- edecektır. ilk değildir. Harici müna."lebetler; 
~~se~erını gevşetecek mahıyette de - IS.:dı. ?am8:'1 P~, .bunlara a?°ı a~rı deni hukuk,, olacaktır. tik sömestrin da satılmaktadır. Keçi ve oğlak Lerllerl hesinden, hicliselerin Sf'yri, Roaı• 111 
gıldı. atiyyeı senıyedır dıyerek ellışer lı - ilk dersi birincikanunun 15 inde ,e- SJ an pjya~aaı H"'k. t ta f d b 11 Madrid arasında daimi 'e sıkı bir rr 

Kara kuvveUerın bir zan ve tah - ra vermiş ve utanmadan muvaffaki- rilecektir. Dersler her hafta cuma S ~ . ? ume r~ ın an u ~a ann bıtanın mevcudiyetini ih as ey~ 
· d ·1 · · hba · • ı · b' d d · . usam ıhracı yapılmaga başlanıla- hıçbır kayde tabı olmaksızın ıhracına . ~ · .. 

mm en ı erı geçmıyen ı r ve 1§ ar- yet erme ır e ua etmıştı. Bu ha · giinü saat 17.30 da ba~lıyacaktır . . .. .. . .. . . . . tedır. Hatta, son giinlerde ortaya Y · 

Jarı daima Mustafa Kemal Paşanın inler 
0 

sırada fabrika önüne gef 
1 

· lıberı susam alış verışınde buyuk bır musaadc edılmcsı dolayısıle keçı ve . il' il' 
' 1 , ı • Yen• te rıv ' akU h k t .. ··1 ktedi B"lh ih - . . .. .. . kan ,.e Dolanda ile Belçıkanm b 

bir darbei hükfunet hazırlığında bu- tilen iki kamyona doldurulmuş, her • "t ' are e goru me r. ı assa · oglak gıbı kuçuk baş hayvan denle - na . - k rr· . t• • ' ıı.11' 
lunduğunu bir çok kimselerle manalı tarafı sıkı sıkı kapatılarak Zekeriy- umurrl c.cgU racatçıların bu hususta fazla faali - rinde ehemmiyetıi bir fiyat yüksel -

1 
t~a ugramtaasıf e) ı)e ınbiın _ _,. 

' Bu yıl yeni yapılan ve mekt bl d yetleri ve dolay sı"I ··b ve sp311va ra ından hoş r n.--
temaslarda olduğunu beyan ve tek - ya köyil yoluna çıkarılmıştı. . e er e • e susam mu ayaa- mesi husule gelmiştir. Buna rağmen .. .. · . •. • yet 
rardan ıbaret kalıyordu. Günler, haf- İttihadcılann çeteler teşkil ile ls- ~t~ık cdılen ders. saatleri cedvelle • l~rı oluyor. Fiyatlar bu münasebetle arz ve taleb çok olmaktadır. Bu hafta la gonıhnıyecegı hnkkı.ndaki .ri\'S bit 
talar geçiyor ihbar ve iddia edildigıv· tanbul cı·,,arında faaıı·yete geçt"kl . rının yalnız resmı mektcblerc şamil hıssolunur derecede ve tedricen yük. f d k .. 11 . u· k d · ler, esassız da olsa, bu ıki de,Je~~. , ı erı ld - h d . . zar ın a u ıye ı mı tar a sabş ya- k ktalanJ . . . "ttİl5~ 
gibi. Mustafa Kemal Paşanın bir ha- hakkındaki asılsız şayialara, inanan ° _ugıı akkın ~ hıç kayıd bulunma· sclmekted r. pılmış olup önilmüzdeki hafta zarfın- ry~ no a &)Dl •. S•)aseti gu 
reket teşebbüsünde değil, bilakis in- itilaf devletleri erkanı ile zabıtası dıgmdan husu~ı mektebl:rıe azlık O· B ~c!•,, plyaeaaı da da ayni şekilde ve hararetle devam nu .~apah da olsa gostennektedil'· 
zhagahında ve sükünet içinde yaşa- da o günlerde kendilerince bazı ted- ~ull~rı da ayn_ı ders vakıt cedvellerı Susam gibi badem de son günlerde edeceği umulmaktadır. Sı)aset sahasında bu ~ide ııı:: 
dığı görülüyordu. Ancak, saray ve birler almışlardı. Bu meyanda, kolo- u~rınden t~nsa: yapıyorlard~. ~a~- vvvvvvvv ~"""vvvvvvvvvvvvvvvv,.,vvvvvvvvvvwvvvvvvv ket ~df.'n İSpa.ıt.)~ e83.S faali)etilll 
Babıali ve hele HüıTiyet ve İtilaf fır-•nel Morfi de bu hususta tahkikat ve ~ı.f v~_aletının ali.kadarlar~ bıldırdı- BELEDiYEDE: MÜTEFERRiK: ha zı)adP iktısadı mesaile hasret;ıllir 
kası umumi merkezi bu sükuneti çok tetkikat yapmak ve Bahçeköyünde gıne gore ~u okulların Vekal~t tara- tir. Harici siya..~tinin başhca rne# 
manalı ve bilhassa pek esrarlı bulu- toplu bir halde bulundurulan kuvvet- fından verılen de:S cedv~lerıne uy- ihtikar komisyonu Kambiyo Müdürlüğü •ı simdiki halde iktısadidir. Bilb81"' 
yor, Mustafa Kemal Paşanın, bu u- leri, tahkikatın vereceği neticeye gö- mala~nın m~bun olmadıgı anlaşıl · dağılıyor Bir müddettenberi İstanbul Kamw tngilter«> 'e Fransa ile anlaşmak yr 
mumi ve tehlikeli vaziyete karşı bu re, icap.eden yerde dağıtmak vazife- ıı:ıış 'e _ h~~sı.v~ azlık okullara key- . .. . . . ... biyo müdürlüğü vekaletinde bulun~n 'unda hiiyük adımlar atılmak ur.eır 
derece ka d ı.k k 

1 
.
1 

Zek . k'"yiind b 
1 

fıyet bıldınlrnıştır. Bır muddet ev'\el pıyasada goru-ıB··ı d ,., 1. \r-ı.Aı t" d k" . ıı·r yı sız, a a asız a masına sı e enyya o e u unuyordu. w . u en .roa ıye 'l::J\a e m e ı eskı v:ı- · 
bir türlU inanamıyorlardı. Gizli gizli o akşam geç vakit, köye gelen iki Kız t_ ı .. b 3!1ln as er ilk len _mal :ızlı~ı ve fıyat artması üzeri- 7jfesine iade edilmiştir. D"'DİZl"rde ilik.im bir ' '8Zi.)ette.,... 

. çalıştığına hüküm ile, mesai tarz ve kamyonu ve içindekileri o da görmüş, l. eı S\erl n: ıhtıka~ı ~nl_emek ~aksadile te~ek-ı İstanbul Kambiyo miidürliigünc 'unaa hu iki de\l<•tle anW.a~ ~ 
vechesıni öğrenmek için didiniyor, hayret ve taaccüble hepsini ayn ayn Maarif Vekaleti tarafından verilen kul c~cn ıhtıkar komı~yon~.nun. pıya- Namık Kemal tayin olunmuştur. \ ;·zünı.lcn oldukça atıl kalan Atıao* 
cırpınıyorlardı. Her çare ve vasıtaya süzmüştü . yeni bir emre nazaran kızlar için bir sadakı ·on_ n_ ormal vazıyet uzenne bu f.lr r. U•s•= • "e v .... -. gl __ _, haft d tiba 1 aı .. <Q o;• "' ~ ı:lt>niz .) ollarındaki münakalat ~ 
baş vu!uyorlardı. Fakat ,bir şey öğ- Bu muntazam kıyafetli haydud _ h_afta _içınde verilen askerlik dersle- . a a. n ı . ren ça ışın arına nıha- t.'ac-kçı ını t ~ ~ tr..lk-t; _ddl - -ı;ct ' eı ılmcsı kararlaştır ı ştı "i' rsinde, 'e ezciimle cenubi ~.......-
renmege muvaffak olamıyor, hayal ların kimler olduklarını da tabii öğ- rıne bırer saat daha ilave edilmi~tir . .J ' ı mı r. ' Bir müessesenin muhtelif defterler ~ 
sukutuna uğruyorlardı. renmi ti. Kolonel, gerçekten çok cid- Bundan sonra kızlar da erkekler ka- Yeni i ... ti lak{ er Y-Palac:ık tutarak hükumetten küllivetH mik- ile olan münasebetlerde iyi hit ua.-

d 
.J •ide etmek ve ticaretini inki"-af eı-

• • • di ve , azife aşıgı bir askerdi. Bu ar askerlik dersi göreceklerdir. Şehrin imarı ve bazı meydanlarla darda 'ergi kac:akçılığı yaptığı et . -s 

o gim, 1335 senesi nisanının biri ~etenin asayişi düzeltmek değil, büs- vvv,Nvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv'V'V caddelerin süratle açılın, ı için bazı rafında ihbaratta bulunulmuş ye mü- mP-k, bugünkü lspan:)aııın f'V\e~ 
idi. D m d Pa a , ükeladan bazıları bütün bozacağına kanaat getirmiş MAHKEMELERDE : mıntakal rda yapılacak olan istim - essese ansızın bastınlaı .ık kuyutlatı de tahnkkuk ettirmek istetUği J 
ile sarayda, Vahidettinin huzurunda ve Çetenin reisi Mukbile şu emri ver Mekteb defterlerini laklcri menafıi umumiye bakımından tedkik edilmistır ca ga~rtlir. 
toplanmışlardı. Rumeli ve Anadoluya mişti: 1 kolaylıkla yapmak maksadile Veka· Bu arada görülen defterler ve ba- •••••••••••••••••D•·~· •• R •• E •• Ş.'A •• D ••• s •• A •• G .. ;\!, 
gönderilmesi mukarrer olan nasihat - Derhal silah ve cephanelerinizi çalıyorınuş Jetten istizanda bulunulmuştu. , zı evrak tedkık edilmek üzere mü- • ~ 
heyetlerine tayin edilecek kimselerin burada bırakınız, kamyonlarınıza Hırsızlıktan sabıkalı Abdiirrah _ Bilha "a, Yeniknpı, J11ndıklı, Sirke- sadere olunmuştur. Bu ihbarın ne de- Oörr.lek çalan mahkOlll 
intıhabile me !ml oluyorlardı. Da _ binip geldiğiniz yere gidiniz. man Sultanahnıedde Sanatlar Mek- ci civarlarında süratle yapılması is- reeeye ~adar doğru olduğu etrafın ollfu 
mad Paı;:; , bir 0aralık Hademei Has- ~cıs de, çeteciler de emrin kat'i ol- tebinin altındakı mahzene pencere _ tcnen _bu ameliye Vekaletin menafii d~ tah~ı.kata dc\:am edilmekte ve de- I" 
sa kumandanı Zeki Bey ile birlikte, dugunu. ~lamışlardı. Silah v~ cep: den girerek oraya kaldırılmış bulu- umumıye. karnnnı tasdik etmesile rrnleş~ırılmcktcdır. Tahtakalede Pembenin kurdtJ ~ 
i tima salonundan çıkmış Yıldız bah hanelerını hemen çıkanp oracıga yıg nan e ki harflerle yazılı biiyük def- tahtı temıne alınmış bulunmaktadır. ~ski hapfshaoeı in sergiden iki iç gömleği çalan sabık 
ç si içinde bulunan eski ~ni fahri _ mış\ar, kamyonlarına tı~ıhp yığıl - terleri aşırıp pencereden dıı;:;an atar- ~~edı)e i~k iş olarak Si~k~ci cadde- !" oioz!a_rı k. 1 ırıh . or Yani dün Sultanahmed birinti suJll 
kasına gitmişlerdi. Burada, sarayın mışlardı. Gece karanlıgı?da :ıl.?ız k~n mektebin talebesi tarafından gö- sını açmaga karar vermı§tir. Yıkılan e~kı hapıshane bınasının ceza mahkemesinde üç buçuk ay tJB_P' 
memleketi bana boyamak için te§ - yolunu tutmuşlardı. ~kerıya koyun- rülmüş, çocuklar kapıyı kırarak malı Veni ekmek mayaaila mol~zları hır an evvel kaldırılması se mahküm ve derhal tevkif ~ 
~;;~;;;;;~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ den ayrıldıktan ~ahmı~en yarım sa- zene girmişler ve Abdürrahmanı iç tecrUbeler ve hır h~ta. sonunda bu kısmın top- . ~ sat sonra, dar bır vadıden geçerler- mahzendeki kovukta yakalamışlar _ Beled' k ki . . . rak tesvıyesıne başlanması etrafın • tir. ~ 

ken, keskin bir düdük sesi işitmiş- dır. . ı~, ~ m.e erın ~aha ı~ıleş • da evvelki gün alakalılara icab eden ================== 
Yeni Sabah 

Abone Bedeli 
Türkiye Ecnebi 

SENELiK 1400 Kuruı 2700 Kuruı 
6 AYLIK 760 .. 1450 .. 
1 AYLIK 400 » 800 lt 

1 AYLIK 160 » 800 » 

Posta ltUhadına dahil olmıyan ecnebJ 
meml ketler : Senelıği 3 00, altı ay!ılı 
- ısoo üç aylığı ıooo· kuruştur. 

lerdi. Ardından da hırçın bir ses yük-' Dün Abdürrah S lta h cd dmesı etr ın aed. . yaptıgı tetkıklere emirler verilmiştir. 
selmi§ti. . . . man u na m evam etmekt ır. Bu maksadla ev- Yeni yapılacak 1 dl" 

- Etlenin bakalım y l b vlı bı~cı sulh ceza mahkemesine veril- velki gün Ekmekciler Cemiyeti reisi- nın mimarı Ası ~ ~ a ~e ~r:yı-
Kamyonlar o anda ·du:muşa: &ı - :~ti!'~pılan sorguda şunlan söyle - nin . de iştirak ettiği bir toplantıda den talimatı aı::ş :e d~~ bua cıi::r:~ 

TAKViM 
fO IKINCITEŞRIN 1939 

Pazartesi !erindeki süslü ve gum·· n .. ıu kamala- ış Ben. • d b' yenı yapılan ek\Ilek mayası tecrübe yeniden tedkiklercle bulunmıu:~tur 
Y9 - yersız yur suz ır ad edilm" k" h ed ~ · 

nndan başka silahlan bulumnıyan mını Uyumak . '. h . ~ • ış ve ımya an en alınan ra- Yeni adliye sarayının bir an evvel 13S8H.Şevval8 
. • ıçın ma zene gırd k ·· · d ·· ilim" .. çeteciler de saranp solmuşlardı. Va- Baktım ki darma da~ ık . . mı. por ço . musaı goı:_ uştur. yapılması ve işe başlanması için ci- 1-------tl-------

ziyet korkulamıyacak gibi değildi. kı esk" defter :r:. cıİ pıs hır ta- Fabrıkanın yaptığı .bu ~aya~ın en vardan istimlak cdirelek yıkılacak GUn:3ı4-Ay: 11 

Çünkü, her yanlan sanlmış, yer yer va~ıma ı unl ı:izlagı' ar v~r. Se- modern Avrupa §ehırlermdekı ek • olan binaların da istimlB.klerine ba.ş
sila.hlar patlamı~. Hainler titreşi- . § an eyıvereyım, de- mek mayasından daha nefis ve daha lanmış bulunmaktadır. Ancak bura
yorlar, kimbilir belki de kurtuluş ça- d~\!~nc:eden ata~en yakaladılar. iyi olduğu sabit olmuştur. da bulunan Firuz camiinin tarihi 
releri düşünüyorlardı. Fakat, düşün- 1 :ı:: m~ı:·-· ~:i'a bunl~n Bunun üzerine bu maya ile iki fı- kıymeti olması ve !staııbulda yapılan 
meğe de vakit ve imkan kalmamıştı. f:r:a ifa~~~il~ a:r ıldı ~n~ şahıd- rında ekm~~ yapılması ve bu ekmeğin ilk cami olması dolayısilc de muha
Ansızın, ortaya Uz başlıklı ve tabii kim R id Abd. aş ~~ an, ha- de ko~trolu kararlaşbrılmı tır. Yeni fazası icab etmektedir. Mimar Asım 
tepeden tırnağa sili.hlı dört adam eş • ın:arunanı uç ay hap- maya ıle yapılacak olan ekmek tek - bu ciheti dikkate alarak adliy 

se mahkfun etmış ve derhal tevkif kim h ·· d ril . e sara-
~------------~ çıkmıştı. ( Dennu var ) ecri . t• r:ır ya :ıneye gon e ecek ve tah yı planını ona göre ihzar edecek ve 

1 ı mış ır hl cd le~ ktır. camiin etrafı ağaçlandırılacaktır. 

Adr tebdili için yirmi bq kuruşluk 
pul g dermek lAzımd.ır. 

Hatarabn aaklaama•• 
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20 IKINCITEŞRIN 1919 

e ~ : ..... ~ ................. 
Holanda Vapurunda 
90 Kişi Boğuldu 

a.ıure : .s 

Hulya Peşinde Bankalar Bareminde Rumanya -Almanya 
<Başaıakaldden devam> Ih . M k•J . Müzakereleri Durdu 

Halbuki bugün birer birer küçük, • tısas ev ı erı ( Bqtarafı 1 iacldt•) 
ehemmiyetsiz ve aciz bu bitaraf mem- Almanya Boremm Malla ()deJR<·k 
leketlerin elinde çok büyük bir kuv- İstiyor 
vet, nüfuz ve tesir vardır. Onların se- ( Başta.rafı 1 iooicltı ) bul edilmiştir. Eu.Gtitüce ihtisas ına- Bükreş, 19 (A.A.} Reuter ajanst 
si, fakat hak ve adalet namına yük- sÜMERBANI : kamı olarak gösterilmiş olan memu- Almanyanın Ruınanya mallarını sa-
selecek wesleri, bütün dünyada kuv- lhtisas makamlan lisetsinde Sü • riyetler arasında Evrak Teksir Büro- tın almak için piyasa fiyatından yiiv.· 
vetli bir makes bulabilir. merbank 23 makam göstermiş, fakat su şefliği, levamn, muameli.t, sipariş, de on beş fazla teklif ettiğini bildi-

( Baitarafı ı iaclde) rarlaştmJIDl§br. Müttefik bava kuv- Yalnız bu ses, Belçika ve Holanda- bunun 17 ,si kabul olunmuştur. neşriyat, raporları derleme, kütilpha- riyor ve diyor ki: 
draya getirilmiıt ola.n felaketzedelerin vetlerine kumanda edecek olan lngi- nın ürkek, muhteriz ve nazik sesi gi- Muhasebe Umum Müdlirlüğü, Hu- ne memurluklan gibi makamlar da "Herhalde Almanya mtibayeatrnın 
adedi, hastahanelere yerlettirilenler- liz kumandaru kara kuvvetleri için bi, bir ninniden ibaret kalmamalı. kuk Müşavirligi, Ticaret Müdürlüğü, vardı. Bunların hepsi de reddcdilrni§- bedelini döviz olarak pe~in verecek 
le beraber, 251 dir. Bunların 230 u General Gameline verllen salahiyet - Beynelmilel münasebetlerin hak ve İnşaat Şubesi M.UdUrlüğü, Dokuma. tir. vaziyette değildir. Zira Hariciye Ne-
bUyUk, 15 i çocuk, 6 sı bebektir. leri haiz olacaktır. adalet prensiplerine isti~d ~tme.~i ~ Kimya Sanayii. Ağır Endüstri, E - Türkiye Şeker Fabrikaları Şirketi- zaret~in .e~onomi şubesi direk~ı~ 

F'eJiketzedeleri.D. ifadelerine göre, Bu i3 igin en liyakatli zat intihab e- çok küçük milletler lehmedır. Çunkü nerji şubeleri müdUrlüklerile bir şu- nin ihtisas nıakamı teklifi, 234 ade- Clandnıs ıkı memleket arasuıdakı tı-
Siınon Boliver okadar çabuk bir su- dilir edilmez kumandanlığa tayin e- onların bundan başka güvenecek bir be müdUrHlğü, bir gube mUdUr mua- dine baliğ olmakta idi. Bu rakkam caretiJ1 münhasıran rniibadele esa -
rette yan vermcğe ve batmağa başla- dileceği zannedilmektedir. kuvvetleri yoktur. Binaenaleyh, ~~- vinliği ve üç mütercimlik, dört mü- 119 a tenzil edilmi§. Teklif edilen ma sı~a. dayan~sında israr et~iş :·e 
OUştır ki bütün tahlisiye sandallarını Ho1anda.daki Hava Muharehesinia nelmile1 münasebetlere artık yem bır hendislik, ihtisas makamı olarak ka- kamlar arasında muhasebe, muhabe- mıllı ekonomı nazırı meseleyı tedkık 
denize indirmek kabil olmanııetır. Bu Tafsili.ti dil.zen vermekte en çok onların men· bul olunmuşlur. rat, fen memurları mühim bir yekun edeceğini vadeylemiştir.,, 
liebebden yolcuların bir çoğu, kendi- Amsterdam, 19 (A.A.) - "Reu- faatleri ve alakaları vardır. Bu düzen Muhabernt, muamelat ve personel tutmakta idi. "Uumanya llududl1m Değişmez!,, 
lenm denize atmağa mecbur kalmış- ter,, Blohm ve Voss modeli bir deniz ne olabilir? Ne suretle tesis olunabi- şubeleri mlidürlilklerinin ihtisas rna- J;'ABRİKAl..AR: . BUkreş, J9 (A.A.) - "D. N. B., 
lır. !tayyaresi Alicland adası yakınların- lir? Buna dair kUçUk devl~tler azacık kamı sayılması için banka tarafından Silmcrbanka bağlı fabrikaların he- Rumanya matbuatı bugüı~ yazıları~: 
_Diğer taraftan öldükleri sanılan da Holandn. kanısularında görülmesi zihin yoımuşlar mıdır? Bırşey hazır- vaki olan teklif, reddedilmiştir. men biltiln ihtisas makamları kabul da Rumanyamn komşularıle olan mu 

lvO kişiden bir çoguw vukua gelen iki üzerine bir Holanda avcı tayyaresi _ lamışlar mıdır? Hayır. lşte en kaba- ETIBANK : d"J "c:-1·· , , •1 .. 1 t~ ata nazaran nasebatını mevzuu bahsetmekte ve . , . Ih . c ı mı:l..ır. erı en m .. ım R J d l d w 1. w• . 
llıfüaktnn ölmüstUr. nin ateşine maruz kalmıştır. Bu a- dayıları korka korka hır su tavsı- Etibank. bir rekor olarak 101 adet Karabük demir fabrikasında 58, I\ay- urnen. 111 ut arının egı~m_cz ıgını 
. K~rtanlan kamarotlardan Wister- ı teşc ~man tayyaresi ateşle mulcabe- yesinde b~l~~~~ild~ler, okadar. . ihtisas mevkıi teklif. e~mişti. Banka- seri Bez fabrikasınd 12, Ereğli nez ehenunıyı"tle .kaydc~lemektcdır. 

sın ifadesine göre, geminin kaptanı le etnıılj ve hemen uzaklaşmıştır. Ho- Halbukı butun bıtaraf .devletler bır nın hemen hemen bütün memurları- fabrikru;ında ll, Nazilli Bez fabrika- Cercntu1 dıy~r .~ı. . 
Voorspuy, süvari köprüsünde infila- landa avcı tayyaresi biraz sonra iki sulh ve istikbal kongresı akdetseler, nın mütehassıs addedilmesi isteniyor sında 32, Defterdar fabrikasında 7, . Ruman?~· huyu~ Rumanyanın ıs 
lun oldugu· dakikada ölm·uş· tür. Alman deniz tayyaresi görmüş ve dünyanın gözü önünde bu kongrede du. Hiıkümet bu mevkileri 36 ya in- H k f b ·k d 7 B ,.1..,. ·- tınad ettıgı prensıblere sadık kal · .. ere c a n asın a , ursa ı• crı • t. . . R . . 

liolandarun IAndra elçisi ve Ho - bunların üzerine de ateş açmıştır. Bu konuşsalar, istikbali munakaşa .~ts~~ dir:nıiştir. Reddedilen makamlar ara- nos fabrikasında S, Gemlik sun'i ipek mnga azme nııştır. uma~·a .samımı 
''tı_da elçiliği erki.Ilı bu sabah derhal 

1 

deniz tayyareleri de uzaklaşmıştır. ler ve istikbali haz~~l~a!ar ~ug~n~~ sın da genel sekreterlik, muhaberat J f abl"ikasmda I, İzmit kağıd fabrika- dostlukları r~dcde~:k ~egılClır. An · 
f:1iketzedelerin yerleştirildiği otele Holanda hükumeti hem Holanda vaziyet nekadar degışıı_-dı. Çunk~. bu- şefliği, personel, dosya, levazım me- larmda S, Beykoz kundura fabrika _ cak ::1~ ı:upa kı~ası.1çın 'c b~ kıU\~~n 
li~erek gemi sübaylarmı isticvab et- bitaraflığının ihlalini \•e hem de de- tün bitaraflann ~ştirnkile -~a~r e- murluğu, muhasebe şeniği ve memur· j sında ıı, Malalyn bez fabl'ikasınd~ 

1 
sulhu ıçın t~lıkelı o:an eskı formul· 

ltıışlerdir. Bunların ifadelerine göre, niz tayyarelcrindcn birinin Holanda deoek bir sulh nızamını butun dunya luğu. muamelat müdürlüğü ve şefli· ı rn ihtisas mevkii avuen kabul ve tas- ı lerdcn de bılhnssa Ui'.ak bulunacak • 
~eınide sancak \e iskelede birer in- tayyaresi üzerine ateş etmiş olma - efkinumumiyesinden kuvve: alarak ği, müfettişlik, müfettiş muavinliği, dik olunmuştur·. Y~lnız folatya bez tır. . . _ 
fıliJc olmuştur. Gemi süb:ıyları infi- smı Berlin nez.dinde protesto etmiş - muhariblere: "Biz böyle istı~or~z:." ticaret şubesi şeflik ve memurlukları, fabrikası tali bir tnkım memurlan Romanıa gazetesı şo~le~ yaz~yor: 
~lann mayn1ardan ileri geldiği fik- tir. diye teklif etmek başkadır. korkoru· iktısad ve mahrukat şubeleri mcnıur- da teklif ederek teklifini 30 üzerinden . -~umen toprakla~ı?ıı~ ıhlal .c~ılmez 
!'indedir ... - ........ - ..... - ..... ·-·-· =• ne müphem, umumi bir surette, kor· lukları gibi makamlar vardı. b l 11 J, ,. -ed l - lıgı Rumanya harıcı sıyasetmın te . 
u-- ~ . · · ç k d 50 OOQ ' · l · "LAtf lh • ~ ~ • yapmışsa da un ann ac C{,ı 1 c e melidir. Bu topraklıuın dokunula . . -a.amafih bazı yolcular, gemıye ı- e ya a 

7 
kak bır sese. u en su )apınız,, Mt~RKF ... Z BANKASI: dilmi"tir. Malatya fabriknsı şirketinin - . . . 

ili t · · . W• • • • h d k baokadır fT' kı·r d·ı 86 k d 69 • mnzhgı bızzat devletının bekası de· 0rpıl ısabet ettıgı knnaatinı u: ar enme ._ · .1.e 1 e 1 en ma anı an u 6 teklifine karşı 4 ihtisas maknmı ka- . .. . 
~ektedir. K• • M k f Bitarafhır kendilerinde bu. azim ve' kabul edilmiştir. Rt>ddcdilen makam- bul olunmuştur. Fabrika} r içinde tek m:~tı:. Bu ~s uzerınde .Ruma?ya 

llavru; muhabirinin bildiroiğine gö- 1ş1 ev u knrarı, bu irade ve mctanelı bulma- lar arasında şu abat şeflikleri, te~ki- lifi reddedilen valnız Malatva sirkeli aynı 'Yl olda wbutun komşularıle halısa-
~ h .k d 1 k d"I . I topun agz-ında "ılk ı· n•W• • rd . .. . s ne ça ısmnga hazırdır. • astaneye yatJnlnuş olan fela et- ( Ba.-,tarafı l incic1f' ) ı cca <'n ı enn n • at şe ıgı vesaıre va ır. nıti $Sesesidir · .. 
~erin hemen hepsi Simon Boli - hanelerde ziyaret yasak e<lilmifitir. kıırban olduklarını unutmamuları ik- zjRAAT BANK.ASI : 1~1.1\.~BUI · 't:I lı"'KTRiK Ti~ \M _ b Ga.?c~elcre _goreR, matbuatın 3:ldı~ı 
"en .. b. · f d Çek ·· · · · · · · ·k· ·1 · tıza e l"'r il k d <>g ded" k b J ı "' · · ' · ' ' ~ · u vazıyet guya umanyanın şımdı-
l .. ır denizaltı gemisı tara ın an Unı\'ersıte partisının ı ı ı erı ' " · '" ma am an ... a ı a u o un- \ ' "\. , .... T'lN'"''L İ;;.::!l "'"r,aıı" .a. k" A h b" d • ki . w • . -' c hld y ALÇIN • r:ı. •:. ,t;ıı.r. ·;o .v:. u• " ı. ı vrupa nr ın en sonra cenubı 
il torpil atılmak suretUe batırıldıgı gelen azası, Dr. datonçek \'C Dr. hlı- HU~,,..n •3 muştur. ):alnız 3 nded baş \•eznedar- 35 ihtisas makamı teldif etmişti. D b . B 1 . t t k w 
•:rıaatindedir. ma, ortadan kaybo1mu!5hu·dır. 1 ~ lık makamı reddedilmiştir. Runun 32 si kabul olunmu. tur. Red-

0 rı~a~ı t u g~nd~ w ~na de: etmegb~ 
b A -· · ~1 ı·· \' . y-1 d"•- • T ·.11 ' H f 1 N • t? İ~ BANKA..::ı. . muva a a eye ıgme aır ecne ı 

t\ relakett~ 90 Kı-,ı u ( u . ar!:iO\a ~IU lM'lrl 4't'Mu a a 1 eşrıya - . o • .. • • dcdilenler tahsilKt. cereyan okuma, memleketlerde çıkan haberlerden 
:b_ •• ınsterdam, 19 (A.A.) - Sımon F.dıllyor • 5ı makamdan 54. u kabul edılmış- mebani ve resim dairesi şcllikleridir. d • t y·· b h b l , 
~ıv ~ . · · ~ . '>65 · Alm · • · Redded"l k 1 . bel k ogmuş ur. ıne u a er er )enı 
. er felaketinın bılançosu · - Krakovı, 19 (A.A.) - an a3an-ı - -- ~ır. 1 en ma am aı şu er on 1stanbu1 sular idaresinin 9 teklifin R _ B ı · h d d d" ~ }()lcu 13 .. k ta 1 . . . t T J""kl .di umen u gar u u unun ıger 
ltıteu J 

5 tayfadan 3lO kışı ur rı - sı ~ıldırıyor: . . . w . Tan gazetesinin bir l'O ~or u :i <.:rı r .. ~ den 6 sı, Maliye Vekaleti kırtasiy~ mil Balkan devletleri tarafından garantl 
r. \ arşova valısı ne~rettıgi hır ka • • • ... • F,!\ILn.K ~AN KASI : dürlüğünün 4 teklifinden 1 i, umumi edil eğini de bildiriyordu. 
lngili~ Amiralliğinin T~hliği r:ı.rla Varşova yahudi mahallelerinin yazısını Al:nan Elçıhgı 35 den 21 ı kabul olunmuştur. Red ma"'az:ılarm 12 teklifmden 9 u, Mim 

ti Londra, 19 (A.A.) - Şimal deni- b~ri~adlarla tecrid edilmesini emret- protesto etti dedilenle~ merkezde ~rşiv, o.rga~iz~s: Piy~nko idnresinin 6 teklifinden 5 fi, , 
h ilde batan "Simon Bolivar .. va~uru mıştır. . . . . • . - Y~~· p~zı.sy~n'. emlak şefhkl~rı •.. ~~ı Milli Reassürans şirketinin 11 tekli- f\1erslnd2 meb uaların 
laUkuku dUvel kaidelerine mugnyır o· .B.~ ye~ı karar şe~ırlıler tarafından ~l~n: 19 .<A.A.) - D. N. B. aJan ı~~fettışlık, ıkı şubeler_kon.trolorlugu, finden 9 u kabul edilmictir. ı (elki atı 
ti\ t'a.k Alrnanıar tarafından .haber ~·e· bltyuk bı~ memnu~ıyetle kar~ılan : sı bıldırıyor · .· ıkı b~ş ~·ezn.e~:ır~ık, bır. a3a~lıktır. Sigorta şirltetLrinin t klifleri ta _ Mersin, 19. (A.A.) _ ruza.lan _ 
Ça;eden konulmuş olan bır mnyme mıştır. Zırn yahudı mahallelerı aynı .. tstanbulda çık~n Tan g~.z~:-esıneJ RJı~.l.Dİ\'ELl<,R BANKA.Si: mamen, diğer bir kaç milli şirket ve mızda toplu bır halde tedkiklerde bu-

Pi'r:l.ı§tır. zamanda sari hastalık membaıdır. g~~e, Ankarada~ı .~lma? . buyuk e!- 8 ihtisas makamından 3 ü kabul o- müessest'nin teklifi kısmen kabul c- luıımakta olan mebuslarımız şebrimi-
ln ~irallik makamı bu ha.disenin lsviçrede Patlıya.a Alman Mermisi çısı R~~aııya büyuk elçı~_ııeA yap.tı~t lunmuştur. Reddedilenler muhasebe dilmiFlerdir. 7.e dönnıülllerdir. Bugün IIalk Parli-
tihı ticaret vapurlarile bitaraf Berne l 9 (A A ) - Dün öğleden son mülakatta Alman hukumetının ve muamelat müdiir muavinlikleri ve lht~ 1 ·ı · · · 1 d 1 sinde Parti \'İlfıyet \•e ka7.a heyetle· 

\'a.p ' · · So t R b d dunda bir ısas mcv cı ennı ışga c en er ba Urların mutad yollarına bunları sonra saat 15 de top mermisi Ba- . vye. - uma~ya ~ . u muamelat müdürlii~ ile baR vezne - C!.ki nıan!1lannı alacaklardır. nedde· rile, belediye, Halkcvi ticaret ve zi-
tn tııınak maksadile haber vermeden le' de infilô.t etmiş ve 17 yaşında bir Sıegfrıed hattı ınşası ıçın. Rumanya- darlıktır. dilcnlcrin tahsil ve kıdem f'.Saslannn raat odaları reisleri umumi meclis 
hu':'nler ~öken Alma~ lıük\\~etiniu kız yaralanmışt~r. Bu mermi, bir Y~ yardın: etnı~k ~ze~e ~imden gele- TÜRK TiCARET BA1'"KASI : göre ve barem kanunu hükümleri dn- ve ?clı:c1iye encümen._azn!a~ını~, ~~-
ltlt Uk~ duvel kaidelerıne ve ınsan - Fransız tayyaresme ateş eden Alman nı y~pacagını~ bıldırmıştir. .. 39 da 18 zi kabul edilmiştir. Yalnız iresinrle maaşları nizami haddine ten- tccılerm ve halk mumcssıllennın ış-
'1 ~felerine riayet etmediğine ye- topçusu tarafından atılmıştır.. ı Yme ~e::kur ~a.zetcye g.o:e: Ru - hukuk mUsnvir muavinliği reddedil • zil edilecektir. tirakilc yapılan bir tonlantıda bulu-

ır nıisal teşkil ettiğini beyan et- -· - manya buyuk elçısı bu teklıfı ıeddet- mistir . 
7 

. naıı mebuslnrımız memleket işleri 
~k~ı· Lontlrada lrlanda tedhlc:- mi'-' ve sebeb olarak da Rumanyanın . t . Maamafılı bu hususta\ ckıllcr He- t f d .. .. 1 d b l r. T ., J) GF.R HA.NKAl,~U · . . . e ra ın a goru~me er e u unmuslar-

., - Tornil Almanl:.uıı Aicl Çllerlnln attıkları SO\ryetler Birliği ile Rumauya arasın Türk. Tica'""t Ha.Ik ~ank·ı"ının r; yüetı!:1ce ısddlar _olun~~ k~ı4a6r0namenm 13 dır, \•ilfıyetin ıhtivaçları üzerinde ile· '""° r d d · · ü betl · · b ·"" ' ' " .., ncu ma t esme ..,.ore ııum·ıra ı J 
i.,_ tıdra, 19 (A.A.) - Reuter a - bombalar a mevcu ıyı m nase eı ı ozacd_- ihtisas teklifinden 3 ü İstanbul Em- k tib" t 1 ~ .. 11 ._, h .. d • k ri sürülen dilekleri tcsbit eylemişler-
~ bildiriyor: Londra 19 (AA) - Harbin bi- bilecek hiçbir şeyi yapmak istem ı- niyet Sandı:hnın 7 t~klifinden ~ .,,·ı laanunUaes ı tetakşc: ~.uht~r arıcnkı ·ıe . ~- dir. ~ Iebuslannuz bugün Tarsusa gi-
~ • • • W• • ·ı · ·· ·· t'ı ı:. .., ., • n m scsa ı ı ısas m ,. ·ı erı ı-

1ı Ynelnıilel kanun mucibince 1ngi- d t• d be · "lk d f ı k 1 gım 1 en surmuş ,ur. H Ik S d kl 13 t kı·r· d 6 · · ' deccklerdir ~ıt ta . . . aye ın en rı ı e a o ara r- D ·ı H . ld t . . l tanbul - a an ı. :ırının c ı ın en ıçin alakalı Yckaletlerce i~iıı kabına . 
\an,,1:rpılterı o suretle yapılmıştır kı landa tedhişçileri ışıkların söndürül- ~ı beıba .. gbaze esındın s h b ri sı. Toprak Mahsulleri Ofisinin !lO tek- göre maaş miktnrlannın "tesbiti la- -----
.. "dukıan "'erden bag·ıarı kurtulur · d · tif d ederek bo b ı ı dakı mu a ırı u uy urma a e ı·r· d 8'> · n l rr t t ı Hz;b Akademisindeki 'Ilı+. ••. -· J • mesın en ıs a e m a ara bü .. k l . . . h tt~ S v - ı m en - sı, e\' et ,.,ıroa ş etme- zmı gelmektedir. Binaenalevh ihtisas 1 . 
!l.i;~z tehlikesiz hale gırmckte- suikasdler tertib etmektedirler. Dün AlmanTil kyuh d cdçısıntınhk.a ~. ~cab i leri Kurumunun 16 teklifinin kaffesi, mevkilerinde bugu"'n mna~ a"ımakta 0 _ Aln-an protcaör gıttl 

· ~ınıa t ·ıı · · · b"" ·le ol- . . . . yet - r u u unu a ım ıçın ı ., .. . .. 
llıadı'" ··wn ~rpı erın~ıı ısc O) Londranın merkezınde bırçok ınfı - ed b··tu· 1 . Tü" k" eye de Elektrik lşlcri Etü<l 1dare ·inin 16 tek ilan mi'murlıtrın aldıktan Ucretler bir · Turk orctusunun son Alman mu· 

gı 0"""enılmektedır 1. ki k bul · d k" en u 11 ma v.emcyı r ıy · · b ı Al ··k~ ~ c,. w. a ar vu u muş ıse e ımseye kl"f u··· kl' d tort"b ederek lifinden S 7.İ. kabul edilmiştir. hakkı mUkteseb teşkil etmemektedir. §avırı u unan ve man hu umet 
l.on izlerin Batırdıgı Gemiler bir şey olmamı3tır. İlk infilak Pica- te 

1 ~ ıgı. şe .;. e -
1 

Maden Tetkik ve Arama Enstitü- Bunlar yeniden tetkik ,.e tcsbit olu- reisi Hitlcrin dileği ile re.fakat za · 
2'1 ~ra, 19 (A. A.) - hkoçyaya dilly ve Park Lane köşesinde, ikinci gauws~~1~. '\:C~ı. ır. . b" süniin 51 teklifiııd"n ancak 27 si ka-· nacaktır. bitlerile birlikte Harb Akademimiztlt 
~ . an bahriyelisi gclmiştir. Bun • infillk Picadilly'nin ortasında, ü - En buyuk Tü:k gazetelerıııde~ . ~~ profcsör~:ik eden Alman generali vor. 
ti.~ lslni gizli tutulan vapurJan !n- çüncü infili.k Uppert Regent sokağın- rinio Almanya ıle . Sovyetlcr Bır~ı~~ Komşu n1em'eketlere Zonguldakta pasif Schickfuss ile Kurmay yüzbaşı Loy· 

"'- tarafından batırılmıştır. da., dördüncü infilak Lower Rcgeııt arasında mevcud ıyı ~nl~şmayı ta .. r~. • • ke ,.e üsttcğmcn Braunn evvelki gect. 
l{._ Litvanya Vapuru Da. Bat1ı sokağında vukubulmuştur. Tiyatro be matuf ~la~ bu çı_:~ın teşe~busu hava hatları . açılacak korunma tatbikah Bcı·linc hareket etm i:. lcrdiı". Profc . 
~ un_as, 19 (A.A.) - Kaunas is· ve sinema çıkışı münasebetile halk A~.man~a Abtly~k e~çısı .. taratıııdanl Ankara, 19 (Hususı) -::- Hava yol· Zonguldak, 19 (A.A.) - Dün Zon- sör General Harb Akadenıisindekı 
)~ Litvanya vapuru Roterdam sokaklara dolmuştu. Polis kolayca Türk hu~u~et~ n~ınde şıddetle pro· ları idaremizin hımrlarlıgı program- guldaktn hava pasif korunma tatbi- profesörlük müddetini ikmal etmiş 
~br ~ bir torpile çarparak bat - intizamı temine muvaffak olmuştur. testo e~ılm~tır. Türk m~tbuatını~ lara göre gelec~k seneler l'.arfında 1 ka~ yapılmıştır. Tatbikata saat on ve Almnn ordusunda çok mühim bir "'l'd · lıfUrettebat arasında 14 yarah Civarda patlamamış iki bomba bu- yanlı~ s~yas:. l~~berle: nc?rı hususu~ Ankara -Tebrız, Ankara - Bcyrut. beşı beş geçe başlanmış ve saat on vazifeye tayin edilmiştir. Alınan Ge· 
~ ır: Vapur Litvanya için yük al • Junmuştur. Park Lane'da da saati da mır.;lı gorul~1e:nış ~~r h~rek ~~ Ankara - Tifl_is, Ankara - Musul, b.cşi kırk beş g~çe nihayet ,·erilmiş- neralini Harb Akademisi kumandam 

Uıere İngiltereye gidiyordu. kurulmamış bir bomba bulunmuştur., karşısındayız. Hııdıse. Türk gazetesı Ankara - Atına hava hatları açı- tır. Saat on bcşı beş ge<;:e alarm işa- General .Ali Fuad ,.c Akademi profc· 
l{~ ~nde Bir Muhare~ l•vlçred~ fe~·eza. nin ay~i zamanda ı:umanya ile ~l· lacaktır. 1rana giden tayyareler şark reti. veri~miş, Yazifcdar teşekküller sörleri ile Alman konsolosluk erk&. 
~ 0~1lhag, 19 (A.A.) - Groen:and VtJ htt •elan many~ ~ı.ası:~a d~ nıfak sokm~k ~s- vilayetlerimizde, Beruta gidenler A- Ya_zıfolcn başına k.oşmuşl:.ırc.lır. Ha1k nı uğurlamışlardır. 
~dönen Danimarkanın Disko va - ~ . _ temesı ıtib:ırıle ~ılhassa v~hımdı:. danada istasyon yapacaklardır. Ay- sıgınaklar~ ve n~kıl vasıtaları gizlen- --·-
~ Yolcuian 10 te§rinievvelde azi- ~rn, 19 {~.A.) - Şıddet.le ya~~n Bu vaka, ~;'ürk ?"1at?uati.~e İng1- ı·ıca Ankara - Samsun arasında da ~~ yerlcr,ıne sı~nmışlarclır. Mcfruz Pa!a •ekml 
?o lleyahatıeri esnasında Bergenin y~gmurlar bırçok knnt~nla~ d~ mu. - hz - Yahudı mumessıllerın muştere - tayyare işletilccC"ktir. Bütiin bu ha· duşman ha Ya fılosu dört yangın üç . , r S"' -er· • Ç ş . . 
l() ~l garbind d .. rt İngiliz hlıs'l hını hasarat husule gelırmı§tır. Bıl-ıken yaptıkları faaliyetin bir nümu- ı · .h 1 . . , . ki" h l ' tahrib, bir zehirli gaz bombam atmış- Sena .1.::1::.ıcı Ahmedlc Muhıddın 

bu~ıı- e 0 zır ı • hassa 1'"'ully civarında husule gelen . . .. . . . . • •a at arı ıçın gcıe 1 mu n lcrch: B b.k . '· _ . , Tahtakalcde sergt kuracakları yer 
)lt :' '«\ Alman bt:>mbardıman tay- . . . nesıdır. Tlırkıyenın yenı sıyası hattı mcvdanlar ve telsiz istasyonları ya- tır. u tat ı atta geı e .... koı unma e- .. .. d k . . 
~ eet arasınd .dd tll b. h • heyelandan yırmı kadar e\' hara.b ol- h keti bu bimuhaba gazetecilik l. k şekküllerinin ve gerek halkın takcli- y~z~ en a\ga;n tutuşmuşlar, .Mu--
~e ,..,._ & ~ e ır mu are muştur are ' ~ . . pı aca tır. .. · k ~ . . . .. , hıddın Ahmcdı sille tokat dö\•dükten 

)ot'l-~ıı Şahid oiduklarını anlatı - . propagandasını efkarıumumıyeyı Al· zı ... a.at Umum l\~UdUrUnUn re .. d~g. er dık at ve gayrc.lcrı goru.-
"I' Ruzve!t - UncU d ... f 1 · • 111

' t sonra yarım metre uzunluğunda bir 'l\ · - ... a nıanya ve An karadaki A ma.n mü - t tklk. I muş ur. d .. . . . .. 
tı_&i.1!'Yareı.er ıoo bomba atmış fakat namzet göat8rlllyor mcssili aleyhine tahrik için bir ze- . 8 18~ . Marfral Budiyen nl yenl:fen efi:la çe;cre~ m:e~ne Y.urum~ş, :t-
"·~-ı~ va 1 . .' N k 19 (AA _ N k. _ min telakki eder görünüyor. İzmıt, 19 (A.A.) - Zıraat Vekalet• nişan alc!ı r~ n. ye ışen er A mcdı Muhıddı -
~l'. PUr arına ısabet vakı olma- . e'\:bry_ol~ w~ . k. . 1. ~ ev~o: .. ış Ziraat umum miidürü Abidin Ege 1 Moskova 19 (AA ) - Birinci sil- nın elinden kurtarmışlar, Muhiddin 

&il çıler ır ıgı ıcrn omıtesı, reısıcum- . . . . Ab"d· E d'" ' · · dil ~ itan h d b" · · s ıı 
d.. ita rn k · · . h R u·· ·· ·· ·· def ı Akdeniz. e fırtı na şehrımıze gelmıştır. 1 ın ge un vari ordusunun eski kumandanı ve n ._u n me mncı u 1 ceza 
~\iettıru abıl bır Alman tayyaresı ~r .. ~~ev~ wın ~ç~c~ a ~ r.~1'. tzm· 19 (AA ) - B" iki gü - öğleden sonra vilayet fidanlığını bu- halen Harbiye I<:omiser Muavini Ma- mahkemesine \·cı·ilnıiştir. Ynpılall 

._ ~""'' . reısıcum ~urkuga uıtı a. ın_cı muza lt!· d be ı~,A'"•.; .. d. h"·k·· ır U ~d gün de Arifiye elma ve tohum ıslah rcşai Btıd''"nni'ye bu süvnri ordusu muhakeme sonunda, Muhiddin, 28 li-
'"!H.~~ :Yolcul G 1 dd d.. ret etmege arar vcrmıştır en rı n.uenız e u um s ren şı - . -' · .. ....:ı d h . 
~ b· ar roen an an oner . . . . W• • • • • • • •• •• istasyonlarını gezerek vılayct mey - IM!n yirminci yıldöntimü mtinasebeti- ra para, uç t;un e apıs ce;r.asma 

~ltt ır İngiliz destroyerile bir Al- Bu ışçı bırlıgı 9oo bın ı§çıyı tem- dctlı fırtına yuzunden Tırhan vapuru vacıhğının inkişafı yolundaki çalış· 1 ·k· · d f 1 k 1 . . mahkum edilmiş, derhı:ıl tc\ kıf olwı-
'-l\Uoı.~apuru arasında cereyan eden sil etmektedir. iki gUn teahhurla dün limanımıza . . . ~ 1 ~~ı e a 0 ara .~nm nısanı ve- mu!'\tur 
~~be · A lk d 1 · t• malar ve bu husustakı ıhtıyaçlar hak rılınıştır. "' · 
l...~ğin Ye .~ahid olmuşl~rdır. ~an- mer a or i.ı8U takviye ge mış ır. 

1 
kında alakadarlardan izahat almış 

~~ti ö 6 göre bu vapur ımdad ışa- adlllyor Fr:u~saüa 14a kon Unlat ve bazı direktifler vermiştir. Bu cüm- ÖIU bulundu Kadın kavgası 
~dili-. g nderen Meckenboug vapu - Washington, 19 (A.A.) - Harbiye teşokkUI kalchrlldı leden olarak yakında Sapanca elma- Mercanda Uzunçarşı caddesinde Zincirlikuyu caddesinde Bakkal 
~'1ıc il . Nazırı Woodring yaptığı beyanatta Berlin, 19 (A.A.) -Parisden Brük larile, Yarımca kirazlarının daha kı- Hurdacı dilkkanında çalışan ve ya - Süleymanla o civarda oturan hüsni· 

~va Knv~·ctlerı Bir Elden Amerika ordusunun 75 bin kişi arttı- sele gelen haberlere göre, komünist sa bir zamanda inkişafını temin için tııl kalkan Murad dün sabah dük - ye isminde bir kadın kavga etmişler, 
't\ ~tıdta, 

1 
darc F..dıleook .. . nlacağı~~ ve _b~ ku~."·etin yeni den~z 

1 
partisine. ı~ensub olmaları i~abcden ~slı teşkilat yapılacaktır. Kara - kanda ölü olarak bulunmuştur. Ya- Süleyman Hüsniyeyi başından ya_ 

ltu""etı ~ ~A.A.) - Muttefık ha- ve hava uslerının rnudafaasına tahsıs 14.8 tcşekıml mahkeme kararıle Fran murselde de bir zeytincilik kursu a- 1 pılan muayenede, Muı~n kanserden ralamış, yakalanarak ta.hkikata baa-
eruıın "ir 01den idaresi ka olunacağını sövlemiştır. IGada kı:ıpatılınıştıx. ~ılacaktır. iildüğü anlaşılmıştır. lanmıştır. 

L 



Mldl'e: • 

Milli MÔCADElEDE 
a 
fi 

No.: 48 

Aydınlı Bir 
F edakô.rlığı 

X N i Jl(: 
YAZAN ı il. YALKIN 

ihtiyarın Mi•il•iz 
Ve Kahramanlığı 

~•lfl l.&8&8 
zc 



l5ahlle : tS 
.,._ 20 lKINOITEŞRIN 198~ ~ f'ENI SABA,.... 

j _ __!. 

ların Parisi 
en Dev Obiisleri 

120 Kilometreye .Mermi Atan Şişman 
Berthalar, Müthiş Bombardımanlarına 
Rağmen Fransız Azmini Kıramamışlardı 

IJ.D01nınımıınnııınınııınınnınınmınınııınınınnnınınınnınıınmınınınıınıınıııınınınııınnınmınnııııınınıııınınıullIIBillııınıınınıııınınınınr.unmınınınmınıınııınıınııınn~ 
c::::ır == es r -~ .... ,..-=. 1 A s 
Ea ·;:;r~- ~ = ""!""' - E3 
= ~· j- f ~ -- ~ ·ttA ~"': E: = ~;,.:.. ~ -- -= ~ ~ 1/1///~( -- --....-~----- -S f MU'9' - -- ._ - - - - - == = E:::::s 
= • !! ~ =:; ~ = = = = = == -= 5 
c:::; .:... c: ~ ~ ~ .:..::: = = = ~=- ::;;" E3 1 .. ~ - . v • - . -.J:idia:. :, ! 
~ ~;V = 
E3 . ~ = 
~ = == = ~ Türkçeye çeviren: HÜSEYİN CAlIİD YALÇIN i 
~ § 

= ff § 

: Nihayet Unif ormamı Giydim ; 
s = = - 49 - H.hin'i bu suretle gördüm. O sakin Fakat ihtiyata sevk ve davet eden = 
Ei d ı ı garbe dog· ru bu ses ne kadar çok gayret sarfc- ~ - Çünk"' be . . . d h 'lk d kik:ı- a ga arın yanı sıra -= u mm ıçın a a ı a · r d k B Al h · · b" derse, daveti kulağa ne kadar çar- § = dan ı"tibaren, bı'r harb zuhurunda g.1.< ıyor .11 • u ınan ne~·ıdını,d .. u- _ 

ı ~ ı ı k ş par ve kanaat verecek bir ı::ekil a- ~ = k' b · t' b . 1 • b'r şey tun ne 1ır ere ·aq~ı, asırc ı e u - u c:: 
= . ı ana ıç ına ı ım rnmuz ı manm hırs ve t:ımahın:ı karşı mü- lırsa mukavemet de o kadar şiddet- = 
= görünüyordu- kitablarımı ne su - . . . . . · b ~ = 

1 1 
k t k dafaa edccektık. Sabah sısmın ım.:e li oluyordu. Nihayet öteden bır a- := 

1 retle o ursa o sun ter e me mcv- .. ··ı . d .. .· ilk "'U- tmi mücadeleden sonra vazife hissi § 
kiinde kalacağım aşikar bir hale ortu er~. alr~ı~ _an .. g~neşıd nN'ede"'r 8 

e . . t' y . . ktil . . dek· alaı ı goı crımızın onun e ı - galib geliyordu. Daha 1915 • 1916 § 
~ gırı_uış ~· erımın ,.~ _e ıçı~ J ı lwald ( 1) abidesini parıldattıkları kışında, bu mücadele bende nihaye- § 
s sesın bır kere bcnı çagın~ı.., 0 

- zaman 0 so•ıu aelmez askeri tren- te ermiş bulunuyordu. lrade inkar 23 
== du~. yer olduğunu da aym suret-. den .eski W;cht ıım Rhin yükseldi. kabul etmez bir hakinı mevkiine 
§ le bılıyordum. . Göö-siim sevk ve heyecanımı ihtiva çıkmıştı. İlk günler hücumlara ya.- ~ 

Siyasi sebeblerden dolayıdır _ıu ed~~~iyec~k kadar darlaşıyordu. şa.sın avazeleri ve kahkahalarla iş- § 
c=ıı en evv~l ~ vu~~uryayı terketmış- Sonra, Flandrcle soğuk ve ru- tirak ettimse de şimdi sakin ve a- e 
;;; tim .. Ş.ımdi m~cade:e ba§layınca, tubctli bir gece geldi. Bu gecenin i- ı zimli idim. Fakat bu hisler devamlı e 
§ bu hıssıyatı dogru bır surette he-1 çindı' sakit yürüyorduk. Güne§! idiler. Artık sinirler zayıflamadan, e:! e b k t kl • t mına akı ' · · ' ' -e sa a a _ma ıgımw. a~::ı . ? bulutlardan sıynlmağa başladığı akıl sendelemeden yalnız mukaddew a 
5 erecek bır şe~ degil mı~~ı: .. vakıt, birdenbire. başlarımızın ü- r:ıt son imtihanlara kalkabilirdi. 9 
:=:ai Habsbourg lar devleti ıçın do- z"'ı·'ınden bir "'elik <>elamı ıslık öt- Gen çbir gönüllü iken şimdi ih- § 

.. k · t · dum Fakat '" · "' ... sr vuşm~ . ,18 emıyor · . türdii. Saflarımız arasına kuru bir tiyar bir asker olmuştum. E! 
~ kavı~um ıçın ve o~~ teşahhus .. ettı~ güri.i!Ui ile küçük ku~unlar çarp- Fakat bu deği!;iiklik bütün ordu- ~ 
~ ~en ımparatorluk ıçın her an olme tılar, toprağı kamçıladılar. Fakat da vukua gelmi§ti. Daimi kavgal~ ~ 
e ge ha:11'dım. küçtik bulut dağılmadan evvel, i- içinde, ordu ihtiyarladı ve sertleşti, E3 
2§ 3 a~tos~, Ha~~et~enah k~al ki vüz gırtlaktan, ilk ölüm haberi hücuma mukavemet edemiycnleri ~ 
e üçüncu Louıs'ye bır ıslıda takdım - .. · ·· k dı 1 d § e . . üzerine, ilk Hurra! yukseldı. O za- hucum ır , parça a ı. El 
5:3 ederek bır B~vye~a alayı~a gır- man, kurşunların çıtırdıları, top- Ancak şimdi, iki üç ı;ene bir mu- 1 
~ mek lf.i.tfunu ıstedım. Kalemı mah- 1 lt . 1 rın ı::arkıları harebeden diğer muharebeye atıl-15 d · 1 · h' .. h . da ; arın vızı ısı, msan a ':t 
E sus aıre erı ıç !up csız o sıra ve feryadlan başladı. Herkes, göz- dıktnn, daimi surette üstün adede ::= 
~ pek çok ~eş~.ul~uler. Bun~an d.o- ler hummalı. kendisini ileriye doğ- ve üstün silahlara kar§ı mücadele ~ 1 l~Y_I· ~rtesı g~nu mcmı~umye: ~e- ru çekilmiş hissediyordu. Gittikçe ettikten, açlığa ve mahrumiyetlere ~ 
e; ncı bır haber :ılır almaz pek çok l:ıl. h 1 N'hayet birdenbire maruz kaldıktan sonradır ki bu or- e ea . . . b' l ·1 b l ı:ı ız ı. ı • , , s 
E!I ı:;evındım. Tit:e~ ır e ı e . c"'!_~ ~ lrnvga. pancar tarlalarından ve çit- du hakkında hüküm vermek kabil $ 
~ açıp ta talebımm kabul cdıldıgını 1 1 .ı ... 1 akt:"' başlad· Go·· olab"ılirdi · Bu biricik ordunun kıy- a = . .. crucn o~cc e, uz .• .. - . E3 
§ ve bır Bavyera alayına muracaat ~-· ...... b' kavga Fakat uzak- metini tecrübe zamanı şimdi hulfıl Si = . . . . gus goguse ır . a 
e= et~em emr!nı alınca sevıncım ve tnn bir ~arkınm sesi kulaklarımıza etmişti. i 
= m~nnettar~.ıgım arlık hududsuzdıı. kadar geliyordu. Bu yava~ yavaş Seneler geçebilir. Fakat hiç kim-
~ B.ır kaç. gun sonra anc:ık al:ı ~ene: bizi elde ediyor, takımdan takıma se Cihan Harbinin Alman ordusu-
§ nıhayetinde arkamdan çıkaıaca- . . 1 r,ı··m bizim saflarımız nu aklına getirmeden kahraman- ı -== . .. ü . . b 1 gcçı) orc u. u ıı 
e: gım un orma.yı gıymış u Ul!uyor- ru·nsında tnhrihlerine başladığı va- lıktan bahsetmeğe cesaret edemi-

1 s dum. lcil, şarkı bfrj Je istilü etti, onu yecektir. O zaman, mazinin perde- ~ 

1 

§ İşte benim için ve her Alman bö·. le mrnmız gcliııc~c biz de djğcr- Jeri içinden ne sarsılan ne gerile- ~ 
== için §U diinyev~ hayatın en unutul- lc;ine geçirdik: yen sağlam cebhenin ölmez man- § 

~lill\1\\~ 1 maz ve en ulvı zamıım ~u su~et~e Deut~·hlaml, Drutsclıla.nd iiher zaraları, gri ~elik miğferler mey- ~ 
ı\tth- ==? başladı. Bu muazzam mucade.enm All . ...... • ,1 . d ,u ... ıt, jana çıkacaklardır. e::ı 

''l.Q ı ş· 1 = =- .. .. . es, u-...: r .1. es ın er ,.,., . E l'ı tı a. ua muazzam ı.şman Bertha t.c>ın• !ilim § vukuatları karşısında but un mazı .. . d t Ben 0 zaman askerdim, siyaset 
ll" - - u uhtelif ·· ·· u .. , e mtı•-madlyeL a je = b' h' 1. - . 1 d Dort guıı sonra. gcrıve av et e --ıı ı; m . gorun""9 ' "' 1il!ll ııliF I ~ tatsız ır ıç ıgc muncer o uyor u. . . . b"' t·· lı-Ht" d c;.· • yapmag•a da niyetim yoktu. Zaten §! 

d .-;., tirli lulard b' ı =-- "f h' b' 1 .. ·· 1• 1 -1 tık Gıdış tarzı u un ... un eoış- 3 e6 .:: en nam an ır = Mu tc ırane ır ıuzun ve me a ı e . · . . d k' kl hakikaten bunun vakti de değil - = 
l" = b .. 1 . d" .. .. B h · mıştı On ycdı ya§ın a ı çocu ar = 

"" 
0 18 bidayetinde, harbin kaybedil-'ceau'nun inanmamalarına ragm~n, harbiyesi "La Parisienne - Parisli = ugun erı uşunuyorum. u arı- . : .. .. 'b' ·· .. .. di Bugün hala o kanaatteyim ki -'"-elt = · . d . . k sımdı buyuk adam gı ı gorunuyor- · ~ 

l{a Uıere olduğunu anlıyan sabık Parisin, uzun menzilli bir top tarafın- kadın,, ismini veriyordu. = kalı vkaka~ın ste.neTı 1~_vrı1~etsf_ı ~nl _e- İardı · en adi bir arabacı neferi bile vata- = 
:iller, müttefiklerin sarsılmaz ka - dan dövWdü.;.;ı tah akkuk etti. O gu"n- tık Yapılan Şişman Berla. ;;:::; re tc crrur et ı. a 1111 u u 1 e ış- . · ·· .. 11--1 · 'ht" 1 na parlamentoluların en birincisin- == "ar Eı~ == t· k t k . k. b ld - Lıst alayının gonu u erı ı ıma ~ 

la~ Ve gayretini ortadan kaldırmak den itibaren bu bombardıman ~evam C~e~y~en Laonno~. o~m~nında y~r- = ıra . e me ım .. anını ~ı . u~urn ~ ki kaideye uygun surette kavga et- den d~ha_ iyi hizmetle~. if~ etmişti~. § 
'2~. erek, muhayyile_leri sars.a_ c.a. k, m .. u etti _ve 9 ağustosa k.ad_ ar silrd_li. leştın.ldı. Co_uvron koyu cıvarı_nda ın- ı · kahı amanlar mucudelcsmın ılk da mcsini öiTY·cnme~1işlerdi. Fakat Ben_ hıçbır zaman, s~~lıyecek b.1:1' §= 
•• ~ 120 k l t edil l tf 100 t t e: kikalarmı dÜ§Üniiyorum. o· 1 l b d anın yu tu ve korkunç bır şey duşunmuş- Bırçok toplar, Parısın ı ome - şa en p a orınu on çımen ?• = lıepsi eski a~kcrler gibi ölmesini şeyı o an arın unu • uşm . - e= 
talı ~u fikrin neticesi olarak Krup~ re ~zağına yerleştirilmişti ve ~~rle~i 700 ton_ça.kıl v• 2 buç~k .ton da demır = Sanki dün cereyan etmiş gibi, biliyorlardı. zil~~ kar~ı ha~ranlıgı, }'.ahud hiç ~ 
~~kası Parislileri mukavemet edı- gizlı tutulmuştu. Bunların obuslerı, sarfını ıstılzam eyle_mıştı. __ gözlerimin önünden bir çok hayal- Bu başlangıçtı. clegılse ~utuk cıhnzını ~vu~d? bır~- = 
>-a Yecek bir paniğe düşüreceğini 40 kilometre yüksekliğinde Stratosfer 100 kiloluk mermıler endaht etmek :_: ler geçip gidiyor. Kendimi, iptida l&i:e seııeler böy1e biribirlerini karak bır tara.fda ,·azıfesını saki- @. . 
~:ilettiği bir ihtiraı fiiliyat sahasına tabakasına çıkıyor, ve topun ateş al- üzere yapılan namlu 750.000 kilo sik· = üniforma altında, sevgili arkada§- t.akib ettiler. F':ıkat kavganın ro- tane yaptığı o dakikalardaki ka- ~ 

2~tınıetı. . m~ından üç dakika sonra obüs. he- •Jetinde idi: Alm~nlar~n "Parisli ka- larımın arasında görüyorum. Son- nantizmi dehşete yerini terketti. d~r. bu. ge~e~clerd.~~. nefre:. e~~- ~; 
l( llıart 1918 de, sabah saat 7 yı defınde patlıyordu. dm,, tesmıye ettıklerı bu topu cana- = ra, ilk defa olarak talime çıkar- /cvk \'e heyecan yavaş yavaş so- mışımdır. E\et, bulun_ b~ Poh~- 9 
ıı~eçe Villette'in kenarında, Seine 44 gün müddetle Parise düşen 183 varını kullanmak için 10 bahriye, 50 ~ ken, ta cebheye gitmek günü ge- \1.ıdu ve CO!Jkun sevinçler ölüm kor- kacılar,, dan .o 7.a~an ıstıkrah edı: 5: 
d~ .. Sahiline esrarengiz bir mermi obüs ve civar mıntakaya düşen 120 kara topçusu çalışıyordu. 

1 
~ linceye kadar. :usile boğuldu. Bir zaman geldi ki yordum. Egcr chmdeıı gelsey~ ~ 

~~0rdu. .. . . obi.i.s, 256 kişi öldürd_ü ve 620 ~işiyi A~açl~r~ arasına 1~htimam~a. gizle- ~ O zamnn beni ve daha birçokla- herkes kendi beka scvkitabiisi ile ' derhal ~arl.~n~.ento:ulardan m~- ~ 
ta~ nuıı munfeııd bır Gotha de yaraladı. Buna ragmen, Parıs hal nen Parıslı kadın,, La Parısıenne,, :-; nnı yalnız bir endi!'e tazib ediyor- vazifesi arasında mücadele etmeğe rckkeb bır supurgecı taburu teşkil e::= 
tııı/aresinin ağır bombası olduğu sa kı ve dolayısile Fransızlar kuvvei ma dört tarafından, lam, ağır, hafif o - a du: Cebheye pek geç vasıl olmak mecbur oldu. Ben de bu mücadele- ! ederdim. Çünkü doğru, namuslu a- :'.: 
~~· ~onra her yirmi dakikada bir neviyeleri kırılmadan, eski şedid a - tuz batarya ile çe -rilmişti. Berta Pa-, -- korkusu. Bu çok kere beni rahat den azade kalamadım. Ölüm etraf- damları kızdırmadan, ~at.ta oı~la_- ~ 
~\1 te1ır noktalara 24 mermi düştü. 'zimlerile mücadeleye devam ettiler. rise karşı ateşe başlndığı zaman on- etmekten mcncdiyordu. Mesela, za. da dolaştığı rnkit, daima, mübhem ra zarar vermeden keyıflı keyiflı, 
t~i a~a .. herhangi bir dtişman tayya- Meşhur Krupp fabrikası tarafından 

1 

lar da bntarya a~eşine başlıyorlardı. ~ ferlerimizdcn ve bizimkilerin kah- bir şey insanı isyana se,•kediyordu, bol bol, ~~nlan_ istediği kadar bu = 
ıı~oruınıeden bombardıman etti ve yapılan ve fabrikatörün kızı Bertha- Bu sayede, büyük topun bulundu- :::: ramanhklarından her birini haber zafa düşmüş bedene kendisini aklın işi göreb~lı.rlerdı. . . . ~ 
~ e 15 ölü ve 36 yaralı sayıldı. nın ismi verilen "Grosse Bertha - ğu yerin keşfedilmesine mani oluyor- [.~ aldıkça sevincime bir damla mera- sesi gibi göstermeğe kalkıyordu. . Onun ıçm, ~u devır~e sıya~eti 5 ~~ a~?hleyitı neşredilen resmi tebliğ, Şişman Berta,, denilen bu top haki-ı lardı. On avcı tayyare filosu. Crepy f~ ret karışmış bulunuyordu. Çünkü Fakat hu sadece korkaklıktan iba- hıç aklıma ~e~ırmek ıstemcdı~, ES 

~~~liksekten uçan birtakım düşman katte ~ir değil'..._te~r.übelere göre m~- ~rma?1 üz~rinde daimi bir hava bara- - = her yeni. ~fer oraya pek geç v.asıl l retti. Böyle kıyafetini df.ğiştirmiş, f~ka~ bazı .hadıscler karşısında tı: ~ 
l'tıl:ğ elerinin şehri bombardıman et temadıyen degıştırılerek tekemmul JI tesıs eylıyorlardı. := olup ta ıştırak edememek tchlıke- herkesi eline neçirmeğe çalıc:ıyordu tiz bır vazıyet almaktan da gerı = 
)orcı: llıUvaffnk olduğunu beyan eyli- ettirilen muhtelif toplardır. 1 Bertha imali, yerle§tirilmesi \'e a- : sini arttırıyordu. ( 1) :J;) m~t;e yüksckliğin;le Cer- durama.~d.~m. ~u hadiseler haki - ~ 
~ııll, · F'akat bir müddet sonra, bu - Bilhassa sonuncusunun namlusu 1 tı§lara devamı hem pek büyUk zah - ı ~.::: Nihayet bu gün geldi. Vazifemi- men heykeli ki Alm:ınyanın Re- katte butu~ mıllete d~kt~nuyorlar- g;;;: 
~dı:aYYarelerin yapacağı bir iş ol- çabuk aşındığı için bir çok defalar delmetler, hem de misilsiz masrafları i- zi yapmağa gitmek üzere Münihi nanya üzerind<-ki hakimiyetinin d~ amma b_ız askerlerı bılhassa a- s 

"-u.!:. ~~·~~.:'f.~~n ~!~ı~'.::: ~!:.~:!~~İan ~!~:·1;: •• P;;::~~~, cab ctth iyord~Sonu 7 inci saylad• > 1 ~~ııUUiıillılllH\ffiiıı~Ü~ÜıııullWnııôİıİuiÜıııııHılıô!ıôıUmOıJüıillıiflıJillJlıiınııııııııııııııııııııııuıınııııııııınıııımnıııııııı~~:ı;ı;;ll~;~;;l;~~;;~lll:~;l~;~;ll~~;~O~-
b· ~~~~~~~~~~!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~er.e~, Serezli ağanın teklifini 
ıt\l gıbı kesip attı. 

~~iltstara ağa, görmüştü ki, Alic~o, 
:ı~or~ten hiç bir pehlivana benze -

l'lı hit u. Kafasının doğruluğuna gi-
>ı.ıı adamdı. 

~fa !ğnun gelir gelmez Serezli Mus
~ bern nnın çadırına gittiğini gören
' " \1e ~n Silislreli Ali ağaya koştu-
1~t!li~ allandıra, ballandıra şu ha-
'~ Yaptılar: 
......_ ~hın, gördün mü Aliçoyu? 
'" e \tar? 
~'G . 
'll'r elir gel • ·ı q e~i ).ı mez, ayagının tozı e 
· Ustafa ağanın çadırına git-

OJab·ı· 
~ '~ ı ır ya! 

il.d:ca. s.enedir ekm('ğinizi yiyen 
......_ Za sızı tepti.. 

\ /\tnetrncrn ... 
~~e~tn, gözlerimizle gördük, hem 

l ......_ 
0 

t;"e davetlidir. 
~'~ labu· 
'<llt.ınaı. ır, takat, Aliço kiırıseyc 

- Ağam, Mustafa ağa tarafından 
güreşecekmiş .. 

- Yanlıştır .. benim bildiğim Ali -
ço, kimseye tabi olmaz. 

- Yann göreceksiniz ağam. 
- Siz de göriirsünüz.. Aliço, tam 

manasile erkektir. Beni, çiğneyip 

böyle bir harekete geçemez .. dedi. 
Hakikaten, Aliço Mustafa ağanın 

çadırında biraz daha kaldıktan son
ra, hemşerilerinin yanına gelmişti. 
Mus~a ağa; Aliçodan sormuştu: 
- Pehlivan yarıR kiminle tutuşa -

caksın? 

- Kim olursa olsun .. 
- Makarnacı ve Kara İbo falan 

çıvgar yapacaklarmış sana! 
-Ağam ,çıvgar değil , mıvgar yap

salar evel~llah para etmez. Burası 

meydan yeridir .. kahpe yeri değildir. 
Ben çıvgardan korkmam. İsterlerse 
hep birleşebilirler .. İşte; ben, tek a
damım. 

Demişti. Aliço, kendine güveniyor-

:.~ r 26 JENE 8AŞ PE~LİVAHLIK EDE N MEJ HUR 
\~ KEL ALıÇO NUN GüREŞLERi 

No: ıs 

du. İlk işi Makarnacınm ensesine 
yapışmaktı. 

Bütün gece; hemen sabaha kadar, 
Aliçonun gelmesile Kırkpınarda mü
nakaşa ve dedikodular oldu. Herkes, 
sabahki olacak güreşlerin çok çetin 
olacağına kanidi. 

Ve, yine herkes biribirine soruyor
du: 

l:'AZAN : M. Sami KARAYEL 

tbo vesaire Aliçoyu meydan yerinden 
çıkaramazlar .. 

- Bu, kel hiç meydandan çıkarıla
bilir mi? 

Sabah olmuştu. On binlerce halk 
heyecan içinde idi. En büyük heye -
can hisseden Silistreli Ali ağa idi. 
Ne de olsa, Aliçoyu kendi büyütmüş
tü. 

- Acaba; Aliçoyu meydandan çı- Aliço; gece çadırına döndüğü za . 
karabilecekler mi ? man Ali ağanın kftlıyası gelip ağaya 

- Tabii çıkarırlar .. Makarnacı ve şunları arzetmişti: 
Kara İbonun birlc.'.imesi kfi.fidir.. - Ağam; Serezli Mustafa ağa, A-

Bir kısım da, ki Aliçoyu iyi tam- liçoyu davet etmiş, pehlivan kabul 
yanlar şöyle konuşuyorlardı: etmemiş, ısrar edince bilmecburiye 

- Ne Makarnacı ve ne oo Kara gitm~, Mustafa aia, pehlivanı avla· 

mak isteyince ağır cevablar vermiş 

ve hatta, zatıaliniz için gayet medih
kar sözlerde bulıınmuş. 

- Ben, demedim mi?. Aliço, peh
livan oğlu pehlivandır, babayiğittir. 
Nankör bir adam değildir. Onu, kim
se avlıyamaz, göreceksiniz, bunca 
senelik Kırkpınar meydanının altını 

- Evet, ağam ... 

- Sen, Aliçoyu nedir bilmiyor mu 
sun?. 

- Nasıl bilmem ağam?. 

- Hem, bu sıralarda katiyen mey 
dandan çıkaramazlar. Tam başpehli
vanlık zamanı... İyi de bcsli ... 

üstüne getirecektir ve baş kalacak- .. • 
tır. Güreşler başlamıştı. Deste, küçiik 

- Ağam, işittiğime nazaran, Ali-ıorta, büyiik orta, başaltı güreşleri 
çoya bir çivgar hazırlıyorlarmış. bitmişti. Sıra, başpehlivan güreşlerine 

- Kimler?.. gelmişti. 

- Kel Memiş, Kel Hasan, Makar- Otuz, kırk bine yakın seyirci dal· 
ıi'acı falan .. 
· - Olamaz, ve yapamazlar .. 

gası meydanı çevrelemişti. Herkes, 
gürc.~i daha iyi görebilmek için biri= K.ara İbo, Aliço ile bağdaşırsa birlerinin önüne geçiyordu. 

Makarnacıya ve avenesine meydan Nihayet; meydanın ihtiyar cazgır 
dar gelir. ortaya çıktı. Elli zurna, elli davuldaı 

- Yörük Ali için ne dersiniz? ibaret olan çingene güruhuna işare1 
- Kahya, değil bir ikisi, hepsi bir- etti. Bir anda davullar, zurnalar dm 

leşmiş olsalar, Aliçor.u meydandan mu§tu. 
çıkaramazlar,. 
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Üsküdar Ceza Evinden . S 
1
P O R 

Meğer Böyle_ Kaçmışlar Beşiktaş - Vefayı 1 - O, Fenerbahçe 

Bablte ı ı 

Ekrem König işinden 
Çıkan Muhakeme 

Ankara Suclu. 
• . ( Bat"tarufı ı incide) j§ı vardı ki hiç pe§imi bırakmazdı. i 1 

bır Yerde çalışıyorlardı. Kardiyanla- Bir gün ona dedim ki: s t a n b u 1 s p o r u 3 o y e n d 1 
rın eahıslarına mahsus tel dolabları, - Aziz_im, sen beni bu kadar ço~ • Ruhinin 
liatıdık ve kuş kafesleri yaptırıyor - sıkma. Hıç aklımda olmıyan şeylerı ! 

Ağır Ceza&ı, 

Celbinde Israr Etti 
lardı. zorla hatırlatan bir he..lin var. Son- • .. • "" .. ~.--- ~~.....,..._.__.._ 

·r.~ ~ •• ,,,~ 
Arife günü de ayni şekilde çalışır- 1 

ra günahı boynuna olur. Beni bırak , l • • " '· • • • ......_ ı Ankara, 18 (Hususi) - Ekrem l nuııu mucibince bozulan bir mahke .. 
k , , '~- •• ,, ~ ...... ~J,.f, ••• 9 ,..._ en bayram dolavısile i"erisine bir da rahat rahat şuracıkta çalışayım. ~... ., .. , "' .. _., König meselesinden maznwı bulunan mc kararından sonra, lüzumu mu -y . J ~ f .,;:ı ~ 7 ~ 

eıs düşüyor. Nihayet kaçmıya ka-ı - Kaçarsın Hulüsi!. Çünkü ha -
1

: ~.it~~';..•' ~y ~,.·--~~" ~~ l e Hariciye Vekaleti memurlarından hakeme kararından sonraki vaziyeti 
tıu· veriliyor. Çalıştıkları yerde, mun pishaneden kaçan adam buradan da ,[ L'· ~ ~ .._~ Ruhi Bozcalı'nın Ankara ağır ceza kanuniye a'·det eder. Davaya yeni -
tazunı demir testere bulunduğu için kaçar. mahkemesinde muhakemesine bugün den bakılacaktır. 
Ve başlarında mahfazalanna memur 1 - Hapishaneye gidersem kaçmayı sabah saat 10 da yeniden bakıldı. Bir şahidin hayat ve mematı hak-
hiçbir kimse de bulunmadığı için hiç düşünilrüm belki. Fakat burada ra- _ _ ~ ..,, Ruhi Bozcalının tayyare kaçakçılı- kında şimdiden tahkikat icrası mese-
tereddüd etmeden kolaylıkla pencere batım. Ne için kaçayım?.. ~, ğına iştirak suçile evvelce Ankara 1 lesine gelince: Adalet ve hakkaniyet 
Patnıaklığını kesiyorlar. Ayni pen - O bu sözlere inandı ve beni ma - j ~ sorgu hakimliği tarafından lüzumu prensipleri, muhakemenin yalnız isa-
Ccre tek sıra tug~la ile kapatılmış ol- rangozhaneye serbestçe bıraktı. Fa- muhakemesine karar verildiği ve betle değil, ayni zamanda süratle ic-

gu için burayı da delerek akşam k~t marangoz~ancye ~den .. ~olu ko- ~ ::..... :"" .. ' • ; mahkemece suçun cüı ıim vasfı değiş- ra ve in tacını emreder. Bilahare ir du w • ~ ·~ • b 
:aat 6 da hürriyetlerine kavuşuyor- rador penceresı tamamıle gorilyor ve "' ... ,... -. .... # ,.:ı::. ~~ .,,_ . ,4 .. . tirilerck Ruhinin "240,, ıncı madde- talik sebebi tahaddüs etmemesi için 
ar. onbaşı oradan beni her gelip gidişde * :..::: ,,.,,~ · ... ;;~ ... ~ ı:, ye tevfikan ve memuriyet yazifcsini şalıid Abdullah Necib hakkında rne-
. Bu firar hadisesi mahkfunlardan gözlüyordu. Ben bunu sezıni§tim.. - "' fA!-~ ~ .. ', "' suiistimalden üç ay müddetle hapsi- muriyetimizce tahkikat icrasına ka-

zıyacle kardiyanlar arasında müna- sezmiştim amma. Ses etmiyordum. ne hükmolunduğu mallımdur. rar verilmesi hiçbir kanuni kayde 
kaşalara ve bırçok dedikodulara se -1 Tam on beş yirmi gün kadar böy- Galatasaray - Kasımpa§a k~la5mıısından bir intıba Bugünkü duruşmada maznwı ve- muhalif değildir. 
beb olnıuQtur. le oldu. Muntazaman atelyeye gidi- . . d k"k d 1 t kiJi avukat Hamid Şevket hazır bu- Müddeiumumi kanun maddelerini 
Kaçakları kendi şahsı için çalış - yor ve yine işimi bitirip dönüyor - aı ara ı unct · k 1 . .dd" tchdidl lunuyordu. Ruhi Bozcalıya tebligat okuyarak eski taleblerinde ısrar et-"' 1 (B t f 4 ·· 'i sayfada) l 15 mcı :ı. ı a an sonra s an -

lıra ' a·· ş· ı· . 2 o bulspor a esı cı 1 ere maruz w • - • • n ve mahfazalarına memur olan dum. Nihayet onbaşıya da emniyet uneş iŞ iYi • k lm w b şladı Fener muhacimleri- yapılamadıgı ve adrcsıne gonderılen ti. 
~ehrned Ali, diğer kardiyan arkadaş- , geldi. Artık benim peşimi bıra.k~ı: . d • ~ ~ga a . · celbnamenin ikinci nüshasının gel - Tekrar söz alan vekil Hamid Şev .. 

rını da suçlu göstermektedir. I İşte bu sıralarda yanıma bırısını yen 1 nın b~r sayı peşınde ~~ştuklan ve ga- mediği anlaşıldı. Avukat Hamid Şev- ket, böyle bir vaziyete ilk defa olarak 
Vakıa akşamı mticldeiumumi mu-, daha verdiler. Bir akşam yaptığımız Taksim stadında resmi maçlardan yelerınc yaklaşmak uzere olduklar! ket ceza usulü muhakemeleri kanu - tesadüf ettiğini ve bunun şayaw ted

tVinJerinden Mahir sabaha kadar bir masayı bahçeye çıkardım. Bo - evı;el yapılan Giineş - Şişli karşılaş- görülılyordu. Nitekim 19 uncu daki- nuna tevfikan suç asliye maddelerin- kik bir hukuk meselesi olduğunu ile
tahkikata devam etmiştir. Scrkardi- yasını yapacaktım. Onba!jı bunu gör- m~sı. 2 - O Gü~.eş lı:11in_e net~celen - kada Melih, geriden aldığı bir pasla den madud olduğundan müekkilinin ri sürerek, Ankara ağır ceza mah-
ran, bir kontrol ve iki kardiyan suç-1 dü itiraz etti. mıştır. o:nç Gun~lıl.erı tebnk eder !stanbulspor müdafilerini atlattı ve mahkemede hazır bulunmaktan vares kcmesinde evvelce rüyet edilmiş ve 
u Olarak sorguları yapılmıştır. ı - İçeriye alın.. muvaffakıyetler dılerız. topu ağlaı·a taktı. te tutulmasını taleb etti. Cümhuriyet J mümasil safahat geçirmi~ olan bır 
dı~rarilerdcn Hulusinin duvara yaz- Dedi. Ona vaziyeti anlattım. Erte- Galatasaray : 5 1 tstanbulsporlular bu golden sonra miiddeiumumiliği makamını işgal .::- davayı hatırlattı ve dedi ki: 
gı el Yazısında şu s.-ı.tırlan okuduk: si günü boyayıp alacağımı söyledim. • canlandılar; Fener de güzel oynama- den muavin Zihni Betil mütaleasını -" 1609,, numaralı kanuna tevfi· 
]{?.rdıyanlara kafes yapmaktan Halbuki o gün cumartesi idi. Ertesi Kasımpaşa · 1 ığa başladı. 26 ncı dakikada yine Me- serdederek dedi ki: kan bu mahkemeye scvkcdilmiş olan 
O?ı'm~z olclu gözlerim. 1 günü de pa~,:r· _ _Tabii i~ ~~ma~dı. <?n- Beşiktaş, Vefa karşıla~asındnn lih ikinci golü çıkardı, ve devre Fe -1 "-:- !üksek. mahkemeniz ta:afın - bi~· davada v~ı c~r~ tebeddül et-
Bır gıin gclccrl;, onlara olaca1c başı bunu .duşun.en~cdı. Pckı,, dıyc evvel oynanan Galatasaray h_~sımpa- nerin hakimiyeti altında 2 _ o leh _ dan ıttıhaz edılen karar teınyız ~mn.h mış ve b~ şckılde ıttı~az olunan ka-

1:afes cevab verdi ve gıtti. şa maçı Kasımpaşanın enerJık oyu- !erine bitti. kemesince bozulmuştur. Sorgu hakim rar temyız mahkemesınce bozulmuş· 
.nnı olacağını bir biilbül. Yanımdaki arkadaşımla birlikte nuna rağmen Galatasarayın müte - lk" . d ed F 1.1 "lk d liğince maznunun mahkemeye sev- tu. Nakızdan sonra müddeiumumi, 

d t • d.b. kt"k Ş" • h.. K 11 ıncı evr e ener ı er, ı ev- k d ah . t' 
İmza: Jlullısi masayı uvarın a ı ıne çe · ı . oy madı ucumları ve asımpaşa ı arın . •d ld ttikl . ti .1 "kt'f kini tazammun eden kararda musar- ararname e musarr vazıye ın 

:Bu 1 b" .. tt D 1 kt ... 1 .. . b 1 d 0 ı c e e e e erı ne ce ı e ı ı a . _ d . k d ta . . vesile ile hürmet ve saygıları- e ıı- goz a ım. uvar a ça ı .. D asa- sıkı mudafnasıle aş a ı. yunun . . . .. .. .. . . rah ve mündemıc olan suç, agır ce- av et etmesı ve o arar a svır o-
tnı bıtdirir, ellerinden sıkarım. Fotoğ- ya çıkınca duvar aşılabilirdi. Hemen 14 üncü dakikasında Galatasaraylı-! etmış gıbı gorumıyorlardı. Onlardakı zayı müstelzim suçlardandır. Ceza lunan cürüm vasıfları dairesinde ye
~~arını da gönderiyorum. Fakat ge- 1 geri döndük ve yerlerimize gittik. lar Eşfağın ayağı ile ilk gollerini h;yecaı~sızlık ~st.anbulsporlu~arı ade- muhakemeleri usulü kanunu, ağır niden muhakeme icra olunması lehin
t'i 1ade etmenizi rica ederim. Ertesi pa?..ar günii ziyaret vardı. yaptılar. ta teşvık ettı .. ve sarı - sıyalılılar suçlarda maznunu, mahkemede hazır de bir talebde bulunmamıştı. Bugün 

Üsküdar cezaevinde veznedar Ortalık dandinide geç vakit büsbütün ı Bundan soma Galatasaraylılar canlı hüC:~lar yapma~~ ~-a~ladılar. bulunmaktan \'areste tutulmayı men ayni vaziyet karşısında bulunuyoruz. 
Altdnllah Candan,, kargaşalık oluyor. Boru değil timar- kuV\'etli bir mi.ldafaa ve sert bir o - Fener muvdafaa~ının muşkulata m~- eder. Binaenaleyh maznuna cclbna - Reis vekili Lcbib'in riyaset.inde bu-

b· ııcktubu okurken siz de benim gi- ı hane bu. Tam hava kararırken ve yun karşısında kalmağa başladıkları ruz. kaldıgı dakikalar o!du. . 20 ncı me çıkarılarak davet olunmasını ve 1 lunan mahkeme heyeti on beş daki
,/ hayret ediyorsunuz değil mi?. E- herkes içeriye alınıyorken ben bah- için oyun sert bir cereyana tabi o- dakıkadan sonra Fenerlıler yme taz· muhakemenin bizzat suçlunun buzu-• ka kadar süren bir müzakereden 
et baktım zarfın içinde 417 numa- çeye çıkbm. Arkadaş da beraber. ıınrak karışık bir şekil almıştı. l~asım yika başladılar. 31 inci dakikada E- rile icrasını talcb ederim. lsonra kararı tefhim etti. 
~ını taşıyan iki malıkümun da bir 1 Onbaşı bizi gördü. Şöyle bir baktı paşalılar tevali ed~ hücumlarmd~ sad frikikten üçüncü golü çıkardı. Bu Saniyen temyiz dairesi bozma ka- Bu karara göre: Mahkemede h~z:r 
dada Çekilmiş resimleri var. Herhal- ben derhal: birinde 40 ıncı dakıkada beraberlık suretle oyun netice değişmeden 3-0 rarında avukat Abdullah Necib Ha- bulunmaktan vareste tutulmak ıçm 
.. ~ muhtelif yerlere gönderilen re- - Masayı içeriye alacaktık. sayılarını yaptılar. Galatasaraylılar Fener lehine bitti. madanııı da dinlenmesi lüzumunu evvel emirde maznwıun bizzat taleb-
~erden olacak. De~iJ~. ~aşilc "Peki,, iş~re~ yap- da Cemilin kafasile bir sayı ka~- E üb : 4 Kale : 3 tasrih etmektedir. Bilahaı-e yeni bir de bulunması lazı~dır .. Böyle bir ta-

ı.. ezncdar Abdullah Candan; imza- tı .. gıttı. Bız de masanın ustune çı- dı. De\TC 2 - 1 Galatasaray lehıne 
1 

Y talike mevzu teşkil etmemek üzere lebde bulunulmadıgı cihetle maznu-
""'na geı· k llah . . stanbulspor - Fenerbahçe karşı - . . . . .d t bl" t 1 1• 
g ınce· bana bu mektubu yazan mca ya · bıttı. . . . .. bu şahıdın vazıyetı hakkında da tah- na yenı en e ıga ynpı mas: azım-
(:n" .A. ' • Fak b d k"k k d . ' · -· . . . d Jaşmasından evvel yapılan ıkmcı ku- . . . 

11 " bduUah olncak. Hnnı şu vez- ... .' .~t .. u a _ı. n_ya a aı çej{tıgım lkıncı de\Tede oyunun daha ~y~ : , .. ., kıkat yaptırılmasını taleb edcrım. gelır. . . .. .. 
~arın katili. Adanaya kadar kaçıp uzuntuyu ben b_ılırım. Masa~ı .oradan sertleştiğini Galatasar~y~n bırıncı ime.de~ Ey.up - ~ale karşıl~ş":ası mu- . Vekil müddeiumumiye cevab ver - . Şahıd olarak celbıne luz~nı goste
llı 0rada gazetedeki resminden tanı- kaldırırlarsa dıye 24 saat ıçınde azldevreye nazaran daha hfıkım oynıya- te\.~ı~ b~r şek~lde ge~mış '~ 4_ - 3 dı: rılen avukat Abdullah Necıb Hama-
h fl .0telci tarafından yakalattın lan 

1 kalsın zihnimi oynat1yordum. Bütün rak vaziyetten istifade ettiğini görü- Eyuplulerın lehıne neticelenmı§tır. "- Müstantik kararnamesinden danın vaziyeti hakkında tahkıkat ic- .., 
ap1ıılıane firarisi. bütün timarhanelerde kalacaktım. yoruz. Bu devrede de muhtelif daki- Fenerb hçe Stadı nd• : sonra ittihaz edilmiş bir mahkeme ı-ası hususu bilahare düşünülecektir. 

ltıiCe_çen reportajda da ondan bahset- 1 lşte oradan ka_çışım böyle oldu. A):- kalarda Eşfak, Salahaddin, Bocluri 8 k T k p 4 _3 karan vardır. Bu karaı-, elyevm vas-ı Muhakemeye 9 12 939 tarihinde 
~~ıın. Galiba onun yakalanmasınaılarca sakh __ gezdım. Tı.ıtul~1a~ım. ~ı- vasıtasile bire rsayı yapan ?alat~~a- e~. oz op_ a ıy~ .... . fı cürrni itibarile müekkilim için devam olunacaktır. 
hhtı·b olan gazeteler Hulusi ile 1bra- h~yet şu korol~sı şeytan zı~nıme gır- raylılar oyunu 5 - ı lchlerıne bıtır- Suleymanıye Hılah bir rnükteseb hak teşkil etmektedir. =========================~ 
ıli. 1n de yakalanmasına vesile olsun, dı. Fırıncıya bır oyun edelım derken 1mcğe muvaffak oldular. 5 2 d" 1ttiba hakkında heııiiz bir karar ve - Almanyanın Par"ısı" 
~e b k d y k a·· t··k B . - yen ı ha.., .n?a ne yapıp yapıp resim1erıe az ıgı~ız uyuya uş u . ır şey K rt luş . 2 rnmemiş oımasından sarfınazar; mu-

()!suadısı yetiştirmiş işte. Allah razı alamadıgımızdan.başka hem y~kalnıı U U • • • Taksim ve Şeref sahalarmda gü- ekkilimin maznun bulunduğu suç, Döven Dev Obüsleri 
tarın, eksik olmasın. Benim de biraz dık, hem de ycdı buçuk seneyı ka - Beylerbeyı . 1 nün mühim maçları yapılırken Fener artık bir asliye ceza maddesi olan va- (Ba.5 tarafı 5 inci sayfada) 
hı 1lllış olduğum Hulüsi çok yaman fadan yedik ... Fakat ben bir daki- Birinci küme maçlarından evvel bahçe stadında birinci kümenin son- zifcyi suiistimalden ibaret bulunmak- Topun herbir endahtı, 50.000 altın 
(i()~ a~~k~öıdür. Onun dinlediğim bir- k~lık bir fırsat bulsam yine kaç~nm. yapılan Beylerbeyi Kurtuluş karşı - da gelen takımlarından Hilfil ile SU- tadır. Bu vasfa göre mückkilim ha- franga mal oluyordu. 65 inci endaht
~arı ıkayeleri bende bu kanaati u- Yıne kaçanın. Ve bu sefer benı bu- !aşması da tarafdarlarJ tarafından leymaniyc, Topkapı ile şampiyonada zır bulunmaktan vareste tutulabilir. tan sonra 200 ton sikletinde olan nanı 

dırınt8lı. lurlarsa ve hapsederlerse yuf olsun birinci küme maçları kadar alaka ile iyi vaziyette bulunan Beykoz karş~- İkinci noktaya gelince: Henüz luyu değiştirmek lazımgcliyordu. 
h • • • bana. Ahdim olıoun öldürürüm keu- t,nkib edilen ,.e temiz neticelenen gu·· - laşması yapıldı. Hemen pek az bır nakza ittiba hakkında b" k , • Zaten, namlunun yıpranması o şc-
~u l:I . . . k "b . ~. b k 1 ır arar \ c 

ı...._d Ulüsi; esrar alıp satar. lca - dimi.,, nün mühim ka...,,ılaşmalanndan biri seyırcının ta ı ettigı u arşı aş - rilmeden bir sahid hakkında m · I kilde idi ki her atışta kullanılan yC'ni 
"'tı a . ~ 1 rd d h . . s··1 . - uame 
ltıa, 

0 
~:oin sattığını da söylerle anı- Daniı: Ht•ımJ Korok olmus, ikinci kümenin başında giden rna a_ .a. a a ıyı oynıyan u eymanı- :le yapmak caiz olamaz. Abdullah Ne-ımerminin daha büyük çapta olması 

_ ıç bunu kabul etmez. • Beylerbeyi enerjik bir oyun çıkar- ye H~lalı 5 - 2• Beykoz Topkapıyı 4-3 cib Hamadanın bir kaza neticesinde ı iktiza eyliyordu. İlk atılan obüsün 
-at'ta!~beyim eğer o pis §eyi sa- Bır radyo çalındı masına rağmen kuvvetli rakibi kın- ycndı. vefat ettiğine dair olan haberlerin kutru 121 santim, uzunluğu 90 san -

' l". d~~· Selamet otelinde misafir olaraklşısında t.-ılih yar gitmediği için 2 - 1 Ankaradaki n1açlar müddeiumumilik makamı vasıtasill)ltim ve ağırlığı da 100 kilo idi. Hnl -
....._ B a nıçm esrar satıyorsun?. kalan lzzetin bir radyo makinesi kay yenilmekten kurtulamamıştır. ı\lc' - Ankara, 19 (Hususi) _ Muhafız ~hkikine t_ev~ssül ctm;~· mahken1e4 I b.uki, 65 ine~ merminin ~utru 23~5 sa_n 

l\tr k· uııu içmesini bılene ziyanı yok bolmuş, polisce yapılan tahkikat ne- sim bidayetindenberi yaptığı bütün gücü stadında yapılan bugünkü lig nın ııakza ıttıba edecegı hususunda tım, uzunlugu 111 santım ve agırlıgı 
~? ~· Rakıyı neden yasak etmiyor- ticesindc radyo makinesinin ayni o- maçları kazanan Bey1erbeyinin ufak maçları heyecanlı oldu. Muhafızgücü bir ihsası rey teşkil eder. Binaena- da 115 kılo idi. 

lı da öyle deö-il mi'> ' lb· ·ı b d o r k" maçlar- 1 h hk · b ı b' k b ı 1 ş· B th 1 p · ·· •1uır._. . b · ·· . telde aarson Kemal tarafından ça _ ır gayre1. c un an s n a ı Demirspor "B,, takımları oynıyacak- ey _m_ a_ enıenın u ta e ı. a u e- ışman er. a ar arıs uzeııne 
tı...__ . <q)l bırkaç '-rıl evvel eroın ve b 1 d d h . . d' , t .. t d - l t t ta 320 t l d B l .... ar 6 J lındığı anla~ılmış hkat Kemal su- a a a ıyı mevcu ı) e gos erece - tı. Fakat Dcmirsporun gelmemesi ü- ecegını as a asavvur e mıyorum. m mermı a nuş ar ır. un arın 
lı~ırı1 .atarken yakalanır. Fakat sat- . k" "tın 1 

' d, k" . ğinc muhakkak nazarile baktığı - zerine ~emoni yaı>an Muhafızlılar Müddeiumumi söz alarak, kuvvet- hepsi de patladığı içın Fransızlar o. 
ısbat edemezler 0 da. ÇWlU ın ·ar e iŞ ve ra yo ma ınesı k d"l . ff k" t d 0 

}' b" l" } 'dd' } d t . 
1 ·i' nen satmıvordu~ lreri~ onun de bulunamamıştır. mızdan en ı eı~ı~~ m.uva a ıye ı- hükmen galib addolundular. ı 1~1 ısan a ŞU l ıa arı ser e tı: I büslerden hiçbir tane ele geçireme • 
"- rı •- " · ~ ·· N"h t d'" b h b" t 'f t ler şans temennı \."Uerız. "A,, takımları arasındaki ilk ma- Ce?.a muhakemeleri usulü ka- mişlerdir. 
•.ıı a ~~ırını .. diye iddia ederek tıb- ı aye , un sa a ır anzı a on- ı . ~ 
~ cllıye havale edi1iyor. Oıada on başısı, Vefa mezarlığında bir radyo Şeref Stadında....:. çı, Gençlerbirliği ile Güneş takımları - ~ 
l{!t' r>~l~ mü:ı .... heclede müdhiş kriz- makinesi bulunduğunu polise haber 1· S O yaptılar. Güneş, sıfıra karşı 9 sayı Is b İ B J d il } 
1 t)"Çtıı Fener : 3 st. por : ile mağlüb oldu. tan u c e ı·ycsı· aA n arı 
~· Ça;.. Yor ve yalancıktan bağırma-! vermiş, yapılan tahkikatta, bu rad- G"" .. .k. . .. h. k 

1 
İkinci müsabaka, Muhafızgücü ile 

~ ~~~~ın~~ri~~~b&~mcl~~k~ ~ıınınmurma~~~ ••••••••••••••••••••••••••••~• tc erden ı d 2 000 d · d b · · · k l Kırıkkale Birlik spor takım lan ara-
lr - . sonra tam içki müptelası 1 bolan radyosu olduğu anlaşılmıştır. a · en zıya e ır seyırcı a a- Konservatuara alınacak bakır plaklarla niimune plaklarının imali 

d.il'o~~ı ıle timarhaneye tedaviye gi- Biraz sıkıştırılan Kemal, radyoyu balığı önünde Fenerbahçe ile lstan- sında idi. işi açık eksilt.meye konulmuştur. Muhammen bedeli 2950 lira ilk teminat 
().. ken·'1ı"sı·nın' çaldımnı ı"tiraf etmı·ı:ıtı·r. bulspor, arasında Şeref stadında ya- Oyun, ba§dan nihayete kadar Mu- 1 

11 •aua d u o· "' ld B .. h. t k 1 hafızın hakimiyeti altında geçmesine 221 lira 25 kuruştur. hale 27/11/939 pazartesi günü saat 14 de Daimi 
lfy~ a ilk devrelerde bu hale K ıh kk d tahk"k t b ı pı ı. u mu ım maça a ım ar §U Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat MUdürlüğü 
~ t eclc.rek nıhayet iyi olmagva eına a ın a ı a a aş an- kadrolarla çıktılar. rağmen 1 - 1 beraberlikle neticelen-

u.•~ ınıc:tır d" kaleminde görülebilir. Talihlerin ilk teminat makbuz Yeya mektubları ile 
lki "'ltUş gibi gö;'ilnüyor. ~ . FENERBAHÇE - Cihad - Faruk, ı. 
~ çı:Y sonra marangozhaneye fa_ Rezalet çıkarn ış Lebib_ Esad, Ali Rıza, Hayati_ Fik· Son maç Harbiye İdman yurdu ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. "9416,, 

llufu. 1:1ak istiyorsa da mevkuf ol- Kasımpaşada Kulaksızda oturan ret, Melih, Yaşar, Basri, Fikret. Askeri Fabrikalar gücü arasında oy-
~ay;çı_n bırakmıyorlar. Hulfısi bu Fethi kendisini bilmiyecck derecede İSTANBULSPOR _ Saim _ Ha _ nandı ve Harbiye takımı 2 - 1 ye- -

"....._ Yı anlatırken derdi ki: sarhoş olarak sokaklarda ~ezalet çı- san, Ali - Fahri, Seyfi, Enver - Fik- nildi. 
~4 b· liep aklımda fikrimde altı a- karmış, Übeydullah caddcsınde Meh- ret Enis Süleyman Bahri Bekir. •ğcıhk ajanının tekzibi 
ıı... 1 lltı . ' ed" k h . . ı . , , ' ' 
.:"Ye ia csı ve ondan sonra hapisha- ~ ın a vesının canı arını şemsıye 1 Hakem Şazi Tezcan . .Mutad sere - Son günlerde Dağcılık klübü hak-
11~1tse ~~edilmek vardı. Bunu düşün ile vurarak kıı·mış, Mehmede de ha- · moniden sonra saat 14.30 da başlıyan kında bazı gazeteler tarı:tfından ya
~ u·fircğiın ağzıma geliyor, tüyle- karette bulunmuş, yakalanarak hak- oyunun ilk dakikalarında iki takım zılan yazılar bana izafe edilmekte -
~ tt~ ı.en diken oluyordu. Bunun i- kında tahkikata başlanmı5tır. da hakiki kıymetini gösteremiyor, bo dir. Müessisleri meyanında bulundu-
~ tı:ıtı1~~ıp Yapıp buradan kaçmak Otomo iller Ç rpıştı calıyor, oyun mütevazin geçiyordu. ğum bu klüb için hiçbir gazeteye be-
t ka!:ln c muhakkak ki timarhane- Halaskil.rgazi caddesinde Ömerbey Fcnerbahçeliler daha evvel kendile- yanat vermemiş olduğumu ve bana 
~.cıaha ~k hapıshaneden kaçmak- apartımanında oturan tüccardan Sa- rini toparlamıya muvaffak oldular. isnad olunan bu gibi şeylerin asılsız 
~ llaıiııd .. olaydı, id Ömerin idaresindeki 916 numaralı Oyunu İstanbulspor nısıf sahasına ve çfrkin bir iftiradan ibaret bulun
b a ho~ unı, .taşındım .. hastabakıcı- hususi otomobille Ra§idin idaresin - intikal ettirerek yavaş yavaş vazi - duğunun değerli gazetenizle neşrini 
\'~tlı hik~eçınıneğe ba§ladını. Tat- deki 1621 numaralı taksi otomobili yete hakim olmağa başladılar. Maa·· sonsuz hünnctlerimle rica ederim. 
~ Ueı-ı. lll1eler anlatır onları hoş Şişlide çarpı~arak her iki otomobil mafih bu hakimiyet henüz tamamen I Bölge Dağcılık ııianı 

~alardım. Fakat bir onba- de hasara uiramıQtır. müessir bir safhaya girmivordu. • . ..,Hikmet Ustu.uda.fi 

J& • 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma. 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında gUnde 3 kafa ahnabllir. 
Her yerde pullu kutuları ısrarla lateylnlz. _ .......... _ 
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MAZON MEYVATUZU 
Y' .EN! SABAH 

_!X! 

Müferrih ve midevidir. MiDEYİ ve BARSAKLARI temizler, Mide ve ARSAKLARI alışhrmaı 
ve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak teınbelliğinde, 
MIDEEKŞıLIK ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. Mazon ismine ve Horoz Markasına dikkat 

~~~~--~~~--~~~~~ ==============:.======================================-:=====================---~ 

1 Mahliit Yağlardan 
Saı•J Sa kınınız! 

Diş doktoru diyor ki: 
20/11/939 PAZARTESİ Her aksam Bayan Mualla, 

12.30 Program ve memleket saat haddin Pmar ve arkadaşları. ı 
-"'yaı·ı, 12.35 Ajans ve meteoroloji Tarihi kostümli.i tablo 
haberleri. 12.50 Türk. müziği "Pi.,. SAZ, CAZ, KABARE, VARYETE t 
13.30 14.5:i .\iüzik "Karışık hafif mü Bütün programla her pazar ic;kisizl 
zik - Pi.,. Çaylı matine. Tel. 43776 

18.00 Prot;Tam, 18.05 Memleket 
·saat ayan, ajans ve meteoroloji ha
berleri, 18.25 Müzik "Radyo caz or
kestrası ,, 19.00 Konuşma "Su nimet
-teri, , Hl.15 Türk müziği, Çalanlar: 
V"cihe, Reşad Erer, Ruşen Kam, Şe
ıı llçi. 

/ Okııyaıı : l'ıltı::rıffcr llkar 
1 - Gerdaniye pcRrcvi, 2 - H. Faik 

bey - Gerdanı) e beste "Ey keman 
ebru,, 3 - H. Faik Bey - Gerdaniye 
ağır emai ''Beni serm<':.t eder çes

• • 1 

İstik!UI Cadde. incJt' Komedi 
Kısnıuıdu 

gece saat 20.30 da 
Btn .MPHASm ARANI\ oı: 

4 • • 

H ALK OPEia~·i 

eski Çağlıyanda 

miulc,, 4 - H. Fnik Bey - Gerdaniye Yazan : M. İbrahim 
§arkı - "Aşıkın ganızenlc yandı,. 5 -
Şerif tdi - Ud tak.simi. G - Tamburi- -
nin - Gerdaniye şarkı "Çıkalım dağ- ır Dr. IHSAN S AMI 
lar 1 LŞına,,~7 - Ad~n~nın - Gerda~i- BAKTERİYOLOJi 
ye s ı rkı "Kara gozlum ne gezersın 
bur11da • 8 - Hacı Faik Bey - Gerda- L A B O R A T U A K 1 
niye yüriik semai "Bülbül gibi lı<'r Umumi kan tahlilatı, F'rengi 
5amU seher nnklerim var 9 - Gerda- noktai nazarından ( Wassermaıı 
nıy& saz semaisi. " ·c Knhn t~amiilleri) kan kürey-

vatı sa.yılması, lıfo ve sıtma has-
1/ - Ok"Uyaıı: lllüzeyyen Seııar talıkları teşhisi, idrar, balgam 
1 - Rahmi Bey - Bayati şarkı "Gül cerahat, kazurat ve su tahlilatı, 

hazin sümlfül perişan,, 2 - Lemi - Ba- Ültra mikroskopi, hususi aşılar 
yati şarkı "Bakasız hüsnün güvenme istihzarı, kanda üre, şeker, klo- ı 
anına., 3 _ 8adeddin Kaynak _ Bn- rür, kollcstcrin mikdarlannın ta-

l 
yini. Divanyolu No. 113. 

yati şarkı - "Mecnun,, 4 - Lemi - Tel : 20981 
Hicazkar !'jarkı - "Son aşkımı can - ill••••••••••••li 
!andıran,, 5 - Subhi Ziya Bey - ~fu- .... ••••••••••-ı 
hayyer şarkı "Dedim bu kız,, 6 - Mu-
hayyer saz sc.nıaisi. 1939 senesi zarfında yalnız 

20.15 Konuşma "Çocuk esirgeme Z E N 1 T H R A D Y O 
kurumu,, 20.30 Türk müziği "Fasıl Bütün dünyada diğer 3 muh-
lra - Şef: Necib Aşkın .. ı - Rich. telif fabrikanın satmış olduğu 
heyeti,, 21.15 Müzik "küçük orkes- radyolardan fazla radyo sat -
Heuberger - Şarkda isimli suitten - mıştır. 
Çeşmede parçası, 2 - Moszkowski - & V8 8 llmbah 
fspanyol dansları, 3 - Thco Rupp - En son model ZENİTH rad-
techt - Marş, 4 - Alois Pachernegg - yolarım tecrübe ediniz. 
Hazin vals "Vals Tristc,, 5 - Franz BAKER Mağazalarında her 
Lehar - Lüksenburg kontu operetin- yerden müsaid fiyat ve şartlar-
den potpuri, 6 - Beethoven - Menüet 1 la satılmaktadır. 

''ol majör,, 7 - Gustav Lindncr - Be- İİI••••••••••••• 
gatcllc, 8 - Josef Gung'l - Okyanus ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!~'!!!!!!!'!~~~~~ 

denizinde Hülya "vals,,. daki programın devamı,, 22.35 Mü-
22.00 Memleket saat ayarı, ajans zik "Stravinsky - Cappriccio,, "Piya

ıaberleri - Ziraat, esham - tahvilat, no ve orkestra için - Pl.11 23.00 Mü
hımbiyo - nukut borsası "Fiyat,, zik "Cazband - Pl.,, 23.25/ 23.30 Ya-
2:t20 Müzik ''küçiik orkestra - yukar rınki program ve kapanış. 

r_ inhisarlar U. Müdürlüğünden ı 
1 - Değiştirilen şartnamesi mucibince 1 adet Linotyp veya lntertype 

yazı dizme makinesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
II - .Muh. mmm bedeli sif 8000 lira, muvakkat teminatı 600 liradır. 
lll -- Eksiltme 27 /Xl/939 pazartesi günü saat 15 de Kabataşta Lcvazun ve Mü

bayaa şubesindeki alun komisyonunda yapılacaktır. 
ıv - Şartmımcler her gun sbzü geçen şubeden parasız alınabilır. 
V - Fiyatsız teklif ve kataloğlar ihale gününden en az bir hafta evvel tetkık 

edılnıek uzer c Tutun !abrlknlar şubesine verilecektir. 
VI - Munakasaya girecekler rnühUrlu teklif rnektublarını knnunt vesaikle % 7,5 

guvenmc p::ırası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarf
larını ıhale saatinden bir saat evvel mezkur komisyon başkanlığına makbuz muka-
bıllndc vermeleri ıhın ulunur. <8330> 

Cim;I 

••• 
Muhammen 

bedeli 
!\A •• :ın Lira K. 

3 7,:> teminatı 
Lira Kr. 

Eksıltroe 

Şekli 5mati 

Zımpara taşı 50 takım sif 2900 00 211 50 Pazarlık H 
Arı::.p sabunu 3000 Kgr. 630 00 47 25 '"'ık ek. 16.30 

ı - Şartname ve l:rokisi mucibince yukarıda miktarı yazılı iki kalem 
malc:cme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

n - Tahmini bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hiza
ıarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 27 / Xl/ 939 pazartesi günü Kabataştaki levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve resimler her giln liözü geçen şubeden parasız alı-

nabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü

venme paralcrile birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. "9385,, 

••• 
Cinsi Mikda.rı Muhammen B . % '1.5 Teminatı E ksiltme 

Lira. Kr. Lira Kr. Günü Şekli Saati ------- ---- - ----------------
Reçina 4000 ~gr. 2200 00 165 00 20/XI/ 939 Paz. 16 
Kalın çivili ka-
rış rapit 1500 met. sif 
tnce ,, ,, ,, 1500 met. 4075 50 305 66 27 ,, ,, ,, 16 

r _ Şartname ve mevcud ntimuneleri mucibince yukarda yazıh iki 
.o.alem malzeme hizalarında yazılı g~ ve saatlerde pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

lI - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları yukarda yazılıdır. 
m - . Sartname ve numuneler her gün sözü geçen şubeden parasız 

alınabilir. • · 
IV - 1:.ıteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde %7.5 

~·enme J>nral&ıile birlikte mezki'tr komial(~ .plmeleri ilftn olunur. 
"9151" 

Sabunluk yağları tasfiye ediyorlar, Çiçek yağla-
rile karıştırıyorlar. Ço ·,dikkat ve ihtiyat lazımdır. 

HASAN 
z y INY Gı 

Diinyanın en saf \'e leziz )ağıdır. T~rkihiııde zcrr~ kada r rafine ya.ı:;ı 
yoktur, halis tir ve kat 'iyyen kan~ık dr:~ildir. Yemeklerde, tatlılarda, pi
lll.\•larda, sala tala rda, balıklarda, nefasetine ııayan oiıımaz. Ta babet te 
Kum, Böbrek, Mesane, bilh~sa Safra ve Karaci~er ha. ... t:alıklarmda şerbt•t 
gibi hol hol içilir. Zafı umumide hu.yat w sıhh ılt v.-rir. 

ŞiŞELER : 1/4 40 - 1/2 60 - 1/1 100 Kr. 
3 k ilo tenekesile 250 Kr. 

HASAN Deposu Yeni Adresi: 
BAHCEKAPI Beyoğlu tramvay durağı karşısında 

' 

Kış · Geceleri 
Uzun kış gecelerlnl hem fayd•h hem 

uaança•z geçlrmsk için 

KANAAT KiTAPEVi 
nefrlyatına kuvvet vermlftlr. KıymetLI edlble

rlmlzln ••alıda yazdı an son eaerlert 
bu tefabbUaUn başlangıcıdır. 

Fiatı 

AkagUndUz GİDER AYAK 75 
Hant Fahri Oz•n•or Aşıkiar yolunun yo icula rı 7 5 
Ercumend Ekrem Talu Beyaz şemsiyeli 125 
M. Turhan Tan Hind denizlarinda Türkler 100 

,, 
" 

Safiye Sultan 125 

" " " 
Devrilen kazan 125 

Cildi isi 

100 kr. 
100 il 

150 " 
125 " 
150 " 
150 " 

~ Kısa bir mi.iddet "RADYOLİN°ı• 
kullandıktan sonra dişleriniz in · 
gibi parladıktan ba;ıkn mikroplart11 

kfımilen mahvolduğıınu: zarar 
Ralya \'e ifrazatın kesildiğini, di 
etlerindeki iltihabların durduğun 
ve nihayet ağzınızda latif bil' ra 
yiha başladığını dııyarakı;ınız. 

Gayet temiz 
Gay~t sıhhi 

Gayet ucuz 
Her gün sahaf , ::iğle 

ve akşam yemeklerin
d·:!n sonra günde üç 

defa dişi rinizi 

İŞLETfv'IESl 
İLANLARI 

YOLLARI 
IViÜDÜRLÜGÜ 

20 ikinciteşrindeı 27 ikinciteş-ine kadar muh ·eı,f h3f1 
.. r 

kakacak vapurl~rın isim'eri, ka lkış gün va s3 a tle rı ve 
ka'kac1kl1rı r,hf,m ar 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Güneysu), perşembe 12 de (Ta· 

rı) ve pazar 16 da (İzmir) . Galata rıhtımından· 
NOT : lstanbuldan cuma günleri snat 10 dıı 
kalkmakta ve doğruca Trabzona gitmekte 
olan dörcfüncü postalar, badema on beş giin· 
de bir t stanbuldan c.:umartcsi saat 10 <l:ı kal· 
kacaklar, gidişte yalnız Samsuna ve dönüşte 
Gcirelc, Giresun, Ordu, Samsun ve İnebolu iskC· 
lelerine uğrıyacaklar<lır. tstanbuldan 17 11 93!) 
da son defa olarak kalkan cuma postası yal· 
nız dönüşte yeni proğramı tatbik edecektir. 
Bu cumartesi dördllnci.i pçsta yoktur. 

Bartın hattına - Sulı 18 de {Mersin), cumartesi 18 de tülgenl· 
Sirkeci rıhtımından. 

İzmit hattına. - Salı, perşembe ve ı)azar 9.30 da ı Uğur). 
Tophane nhtımıııdan. 

Muda nya hattına - Pazartesi, salı ve pazar 9.50 de ve çarşanıbll· 
perşembe ve cuma 15 de (Trnk). Cumartesi 

ayrıca 13.30 <la (Sus). Galata rıhtımından. 

Uandırmu. hat tına - Pazartesi, ça t'Şam ba ve cuma 8. 1.5 de (sus 1 · 

Galata rıhtımuvlan . Ayrıca çarfjamba ve cu· 
martcsi 20 de {.Antalya) . Tophane rıhtımın· 
dan. 

Karahi~a hattına - Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtt· 
mından. 

Ay,·ahk hattınıt. - Çarşamba 15 de (Kemal), cumal'tesi 15 de 
(Saadet). Sirkeci rıhtımından. 

İzmir sür'at hatt ına- Pazar 11 de (Kadeş). Galata rıhtımından. 

Mersin hattına - Sah 10 da (Etrüsk), cuma 10 da (Çanakkale)· 

Sirkeci rıhtımından. 

İmroz hattına - Pazar !"l da (Bursa). Tophane rıhtımındnn. 

NOT: 

Vapur seferleri hakkında her tiirlü m:ılümat nşağıdn telefon ııtı• 
maraları yazılı acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baş Acenteliği - Galata rıhtımı, Liın : ·" ı 

U. Müd. binası alt• 42362 
Galata şube Acenteliğ'i - Galata rıhtımı, MJı ,a 

Liman Re. binası ult.ınrla 40133 

Sirkeci Şube Acenteliği- Sit'keci, Yolcu salonu 
"9536,, 

===~=============================~==~~ 
lstanbul inhisarlar Baş Müdürlüğünden ı ... 
Hükmü ikinciteşrin sonunda bilecek olan ıni.lskirat tezkereıcrıfl 1 

yenilenme muamelesine 22/ 11/ 939 gününde başlanılarak 5 12 !}39 
511 

günü akşamına kadar devam edilecektir. rde 
Tezkerelerini tecdiıl ettirmek istiycn satıcıların tayin olunan günle 9ı 

ellerindeki tezkerelerile Kaba taşta kain başmüdürlüğümüze nıürııc::' l<I 
etmeleri \'C 5 12 939 tarihinden sonra tezkerelerini ycnileınıyd·ek: ıı: 
satanlar hakkında kanuni takibat yapılacağı füm olunur. "9305,, __ ---=:_. 

1 Devlet Demiryollan banlan 1 Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanlığında~~ •. 
Deniz lisesinin kadrosunu tamamlamak üzere yeniden lise l ine• 

rufa 34 ve Il inci sınıfa 15 okur alınacaktır. 9 
Muhammen bedeli 3900 lira ve 20 metre murabbalık topu 43 kilo o- a - Yeniden müracaat edeceklerden kabul şartlarını haiz oltIP d$ 

lan 300 Rulo Beton inşaat için tecrid veya bina damlarını örtmek için uncu sınıfı bitirmiş olan 9. sınıfa "e onuncu sınıfı bitirmiş olnııııır 
karton bitüme 27 / 11/ 939 pazartesi günü saat "11,, on bird~ Haydarpa- onuncu sınıfa imtihansız olarak alınacaklardır. ı.ığıl 
şada gar binası dahilindeki komisyon tarafmdan pazarlık usulile satın b - Bu yıl okula girmek için miil'acaat edip tc şeraiti haiz old 
alınacaktır. halde o zaman kabul edilmiyenler de kabul olunacaklardır. at 

Bu ~e girmek istiyenlerin 585 liralık kat'i teminat ve kanunun ta- c - İsteklilerin en geç 28 11/ 939 tarihine kadar okula ınUrncJ 
yin ettiği vesaikle birlikte pazarlık gi.iiıü saatine kadar komisyona mü- ları. "9519,, ~ 
racııatları lazundır. ~""!!!!!!!~~~~~~~~""""""!!~~!!!'!!!~~~~~~~~~~~;;...--~ 

Bıı işe aid şartnameler komisyondan paras121 olarak dağıtılmaktadır. Sahfüi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOGLU 
~317.. Neşriyat müdürl\: Mııcit ÇETİN Basaldığı ye'r: Matba.ai Ci!l:>~ya 


