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lngııızıec e gör~; 

Çahşmak 
Andre Mauroi.a'dan 
LUzumundan fazla çalışma. Bilhassa 

fazla gayret sahibi görünme. Yapılması 
icap eden bir iş varsa bekle ki, bunu sen
den istesinler. Haddinden ziyade bir te. 
halük ile ileriye atılmamağa dikkat et. 

Bu sözlerime bakıp da bana soracağm 
neyi anlıyorum: 

- A~ba İngilizler tembel insanlar 
mıdır? 

Asla b8yle değil. Fakat İngilizler ıu. 

ıumundan fazla bir it hakkmda gayret 
göııtermeği insanlık izzeti nefsine uygun 
görmezler. 

Jngtlizlerln adım atr§le.rına dikkat e· 
diniz: Onlarm adımları biraz ağır, fakat 
çok genf§tlr. İşte İngilizler hayat lçinde 
hu suretle ileriye giderler 

İngilizler hayatın talihini zorlamağı 
sevmezler. 

Orduda bulunduğumuz zaman lngtllz. 
ler bana bC:lyle derlerdi: 

- Size blr vazife verdikleri zaman 
aıla tereddilt etmeylniı. Fakat hiç bir 
vakit kendfniı için blr it te rica etme. 
ylntı. 

tnglllzlerlıı de bUtUn fnıanlar gfbf ten· 
dilcrlne gl5re ambüıy. ınlan vardrr. Fakat 
onlar lçlerfndekl lhtlraııı gizlemeğt pek 
i31 bilirler. 

( __ K_ı_sa_h_a_be_r_ıe_r __ · ) 
• İtalya b:ındırah, 2000 tonluk Ksmplc

lorio vapuru evvelki siln Köstenceden li
manımıza gelirken, Bulgar kara suları da. 
hillnde ve Burgaz körtezl önünde karoya 
olurm uştur. 

• Cumhuriyet Halk Parfrılne bağlanmak 
menuu etrafında konuşmak üzere dün de 
lııımamcılar, şoförler, süı~·üler ve balıkçı. 
lar cemiyetleri fevkalilcte olarak umumi 
heyetlerini toplamı:,J:ırdır. 

• SDmerbank, M:ıTııtyn bez ve iplik fab. 
rikası dokuma usta~n yellşllrmek ü:ı:ere AL 
manyaya gençlerden mllle~ekkll bir heyet 
göndenneğe karar vermi,tlr. Bu gençler, 
sanat mektepleri mezunları oruından se
çilerek &nümfizdeki ay başında sônderlle
ceklerdir. 

Bir Çek askeri görüşü ile 
ı~nanyadan Balk4inlara 

açılan kapı 
Küçük Antant Devletleri bu 
kapıyı yarıyarıya . tutuyorlar 

Orta A Vl"Up&nm buhranlar 
atlattığı son günleri mUtcakıp 
KUçük Antant devletleri top. 
lantlılar ve vaziyeti müzakere 
ettikton l!IOnTa dağdclılar. Bu 
toplantının en mtihim karan 
oln.rak, Macnrlstanm sllAJılan. 
ma hakkı tanındı. Bu suretle, 
Orta ve Şarkt Avrupnda biribi-
rln<lcn korkmayan ve artık 
dost geçinen memleketler, 
nıUşterek emnlyet ve nıenta. 

atlorinl korumak lçtn dahası
la bir •urette blrle!JDlit olu. 
rorlar. 

Bu mllnasobetle KDtttk An· 
tant devletlertntn coıtrafl, ta. 
rlht ve siyasi vaztyetlerlnt göz. 
den geçirmek faydalı olur. A.. 
şağıdaki yazıyı Çek Albayı E· 
ma.nuel Moravec "Çekoslovak. 
1an:m Garbt Avrupa l~in aske
ri ehemmiyeti" ndh kitabın. 

dan alıyoruz: 

KüçUk Antant Uç devletten mUte· 
eekkildJr: Çekoslovakya, Yugoslav. 
ya, Romanya. Bu antanta dahil Uç 
memleket bir arada 50 milyon nü
fusluk ve 700 bin kilometre murab. 
balık bir kUtle teşkil etmektedir. Bu 
suretle, bu Uç devlet grubu, mesaha 
itibariyle Sovyetler BtrUğJnden he. 
men sonra gelmektedir. Ondan son. 
ra UcUncU olarak Fransa, dördUncU 
olarak da, Avusturyanın ilhakından 
sonraki genişliği Ue Almanya gelir. 

Nüfus itibariyle KUçUk Antant Av
rupada, Sovyetler Blrllğl ve Alman· 
yadan sonra Uçilncil dereceyi alıyor. 
Ondan sonra da, sıra ile, İngiltere, 
Fransa ve lt alya gelmektedir. 

Bu ilç memleket Tuna havzasında 
Rulhu korumak maksadiyle blr btr. 
llk kurdukları zaman her biri iki ta. 
r a ftan tehlikeye maruz bulunuyor· 
du. Hepsinin Macarletanla. mUşterek 
bir hududu vardı. Fakat, bundan 
hnşka, her üçUnUn de uzun zaman. 
danberl Orta Avrupanın ~arkt kıs. 
romda nüfuzlarını artırmaya çalışan 
Uç devletten biriyle müşterek hudu• 
du vardr: 

Çekoslovakya Alma.nyanın, Yu. 
goslavya. ltalyanın. Romanya da 

Rusyanrn komşusu ldl ve bu kom~u· 
luklarm hiç blrl pek de hoş bir va. 
ztyet değildi. Almanya Çekoıılovak
yanrn Almanlar bulunan arazhslne, 
ltalyanlar Yugoslavyanın Dalmaçya 
sahillerine karşı bazı niyetler besle· 

yor, Rusya Beearabyayı haritaların· 
da kendisine aitmiş gibi gösteriyor· 
du . 

~u Alman • İtalyan • Rus tazyiki 
Hltler hükOmetinden evvel bu Uç 

devletin dllnya slyaııettnde blr an· 
Iaşmaya varma.ları Ue tezabUr et. 

miştl. O zamanlar Çekoslovakya Al· 
manya tarafından en az bir tehlike· 
ye nıaruz bulunuyordu, ~Unkll .Al. 
manya, Çekoslovakyanın doııtu olan 

Franıayı gözönUnde bulunduruyor· 
du. 

Almanya Rusya.dan ayrıldığı za • 
man Küçük Antantın şarkı üzerin • 
deki tazyik ehemmiyetli derecede 
hafifledi. Fransada.n sonra Sovyet· 
ler Birliği ile de bir anlaşma imza
layan Çekoslovakya Tunalı komşusu 
Romanyanın vaziyetini de kuyvet . 
leJ;1.dirdl. 

Nihayet ltalya ile anlaşan Yusos· 
la.vya Almanyadan ve Rusya.dan çok 
uzak bulunuyordu. Onun için Al
manya, meselA TUrkiye Çekoslovak. 
ya için neyse ö1le blr şeydi. Avus
turya mllstakll kaldığı mllddetçe Yu
goslavya, KUçUk Antant devletlerin· 
den, vaziyeti en uı.Uealt olanı idt. 
Komşularınnın taylkl cihetinden de 
Çekoslovakya ve Romanyadan daha 
az blr tazyik altı1;1.da bulunuyordu. 

Fakat Avuıturyanın Almanya.ya 
ilhakından sonra, Çekoslovakya ve 
Romanya nzerlndekl tazyik ayni kal. 
makta beraber, Yugoslavya Uzerin· 
deki tazyik fazlalaştı •• Bugün KU. 
çUk Antantta Almanya lle hududu 
olan bir devlet değll, ikl devlet var. 
Ondan evvel Çekoslovakyanın - bl. 
naenaleyh KUçUk Anta.ntın- Alman
ya na 1500 kllometrellk müşterek 
bir hududu vardı. BugUn KUçUk 
Antantın bu hududunl\ı 600 ktıomet
re daha 11Ave olunmuştur ve bunun 
300 kllometrest Çekoslovakya Ue 
Almanya arasındadır. 

Vinston ÇörçiJin yeni bir makalesi 
• 

Bir memleketle müşterek hudut • 
ıarı olan devletlerin mUeterek blr 
siyaset tutmaları JAzımdl.r, çUnkU. or
tada mUşterek menfaatler var de
mektir. Almanya bugUn artık Yu. 
goela.vya içtn uzak bfr memleket de
ğil. yanıbaşındakl bir komşudur. Dünyanın istikbali 

Hitlerin elinde 
Vfnston Çörçtl Alman ma.

ne\·raJarı mön~ebcttyle yaz. 
dıl;ı bir 7azıda 0Dünyanın 

70.km 1st1kba.U nttlorin elle. 
rl arasında" başlığı ile, son 
Alman manevralarmı gözden 
geçiriyor ve bu manevraların 
mahlyetinf endişe ile karşıla. 
mamaya ~lı~nlarm fikrini 
tenkit ederek clJyor ki: 

Bazı lnglllz gazeteleri Almanya
nm hudutlarda sıkı tedbirleri Al. 
manların, komşuları oJan fena ni. 
yetJl demokrasilerden korkarak aı: 
dıkJarını yazdılar ve HA.ve ettiler: 

"Bütün hudutlarda hararetle de
vam eden bir takviye siyaseti, tabii. 
dir ki, alman tedbirlerin glzU tutul. 
ması ıcın. seyyahların, bUhassa as. 
kert rütbeyi haiz kimselerin bazı 

mıntakalara girmesini menedecek~ 
tir." 

Buna karşı birisi çıkıp da. "Bahçe. 
sinin bir köşesinde bir cinayet işle. 
meye karar veren blr adam evvelA. 
kapısını kilitler" derse cevap olarak 
Alman hükömet adamlarının sulh
cu niyetleri, muahedelere ve mill e t· 
lerarası haklara riayet etmeleri, ln. 
gtltere ile dostluk tesisi haklpnda.. 
kl arzuları gözönünde tutulursa 
b6yle bir şeyin akla bile getirilmesi 
doğru olnuyacağrnı söylerler. 

lliller Alman ordıuıınıın mnntvralarıtııla 
hnrekdlı tetkik ediyor .• 

de aynl tarihte ayni tand~ manev
ralara başlamalarıdır. Bu manev. 
ralarda askerin kooulcağı mevkiler 
sayeslnd~. vaziyeti berrak görenle. 
rln haksız oldukları meydana. çıktı. 
ğı gUn, gelecek zararın öııUne geçil
miş olacaktır. 

tngiltere hUkftmetı, SUdet Alınan. 
ları meselesinde samımı niyetle bir 
bal şekll bulması lcln Lord RUncl. 
manı Prağa gönderdi. Kendlalnl ta. 
nıyanlar Lordun oradaki hakikat\ 
meydana çıkarmağı ve lkl ta.rafın da 
hakkını vermeğl kendlshıe bir şeref 
meselesi yapacaktır. 

Lordun çalışmalarında vazifesi • 
nin tabii seyrtnl ihlU edecek hft.dt. 
seler çıkmazsa en geniş eeaıılar Uze. 
rlne dayanan bir Çek cumhuriyeti 
dahilinde Slldetlere mllvazl haklar 
vertlmesi şeklinde bir anlaşma7a 

varılacağını dUşUnebUirlz. 

İki memleket araııında. öyle lhtt
Ja.fh h!diseler olmuştur kl bltar'af 
'bir UçUncU devlet bunu halde diğer

lerinden daha faydalı bir rol oyna. 
mıştır. 

Müşterek komluluk aynl zamanda 
biraz da müşterek sevkUlcen vazlye. 
ti demektir. Nitekim KUçUk Antant 
devletlerinden ikiııi: Yugoslavya ile 
Macaristan, A vusturyanın llhakın • 
dan sonra, emniyet pl!nlarını esaslı 
bir surette takviyeye giriştiler. Mil· 
ıt müdafaa. plA.nları ltaly&da da, Çe
ke>11lovak:rada da biraz yenJdea göz. 
den geçirilmiştir. 

Rus - Çekoslovak misakından son. 
ra Ruı .. Romen hududunda da su. 
kOn sUkUm sUrmektedir. Yugoslav. 
ya ııe İtalya arasındaki anlaşma da 
Adrlyatik üzerinde bir sulh havası 
yarattı. Çekoslovakyanm bugün ar· 
tık İtalya ile hiç bir ihtilA.fı kalma. 
mrştrr ve dlyebtllrlz kl KUtUk Anta.n
tm iki tarafı emniyet altındadır: 1. 
talya ve Rusya tarafları. 

BugUn mesele Orta Avrupadakl 
başlıca devlet olan Uçll.nctl memle -
ketle olan komşuluktur. 

KUçilk Antantı bilhassa Almanya 
ne olan vaziyetini gözden geçirirken 
bir kUl halinde ele alırsak, mUhlm 
bir lroil saymak IA.zımgelir. Bu 
kUtıeyl tcşkJl eden devletleri~ ikisi 
garpta 7 3 milyon nüfuslu bUyük bir 
devletin komşusudur. Bu devletin 
kuvvetll bir kara ve bava. ordusu var 
dır ve Tuna Uzerlndekl bA.diselere 
alAkaınz kalamaz, çUnkll ha1p filo
sunu buraya yerleştirmektedir. 

Şimal garbından Tuna havzası ve 
Balkanlar üzerine açılan kapının re. 
zelerinden biri Flumede. diğeri de 
Moravska. Ostrava'dadır. 

Bu, 600 kllometre kadar genişlik
te bir geçittir. Avusturyanın Al· 

Nakil vasıtala
rında inkişaf 

\' ollarda yolcu ve ge
lir mlkdarı yükseliyor 

Alakalı makamların tesbit ettiği ra. 
ka.mla.ra göre, devlet idaresindeki il&'" 

kil vasıtalarının ia hacmi, devamlı o .. 
lara.k yUkselmektedir. Bu arada bil. 
bassa devlet demiryollarmın gerek 
yolcu, gerek varidat bakımından gös• 
tenliği inki~, son aylar içinde rekor 
teşkil edecek bir seviyeye çıkmıştır. 

Avrupa hattı hariç olarak, devlet 
demiryolla.rmın haziran ayında taşıdı .. 
ğı yolcu sayısı, 1,576.227 dir, Bu mik. 
tar geçen senenin ayni ayında 1 mil· 
yon 235.782 idi. Arada yeni sene le. 
hine 946.355 sayılık bir fark vardır. 

Bu artı§ biltün tarüelerde ve bilet 
tiplerinde kaydedilmiştir. Umumi ta. 
rife ve mrntaka tarifelerindeki yolcu 
sa.yrın, ha.ziran 1937 de 285.628 iken, 
haziran 938 de 68.628 fazla.sile 
357.917 olmU§tur. En bariz artış ban· 
llyö hattındadır. Haziran 1937 de 
631.311 olan banliyö yolcusu sayıııı, 
haziran 938 de 845.234 olmuştur . .A:ra. 
da.ki fazlalık 213.923 dir. Gidiş dönüş 
biletlerinde, halk ticaret biletlerinde, 
aile biletlerinde talebe, çocuk ve di. 
ğer tenzill1 biletlerde, aakert biletler. 
de, gezinti katarlarmda devamlı bir ar 
tış vardır. 

Yolcu gelirinde haziran 1938, hazi. 
ran 1937 den 77.901 lira fazla.sile 
781.380 dir. Artıg her çe3it biletler 
Uzerindedir. Fakat bilhassa en bariz 
a.rtı§lar, gtdlı - dönüş biletlerile, ta. 
lebe, çocuk ve diğer ten.zilli blletler
dedir. 

iki eenenhı haziran e yla.n ara1Sın. 
dald bu artıılarm nıl!betleri eudur: 
Yolcu adedindeki artma yUzde 10.54, 
talebelerdekl fazlalık ise, munzam Uc. 
retler dikkate alınmama yüzde 9.07 .. 
dlr. 

Bu &rtıt Avrupa hattında da. göze 
çarpmaktadır: HM1ran 1937 de yolcu 
ısayu11 491.638 lken,1938 in ayni ayın. 
da 10.541 fazluile M2.179 zu bulmuş 
tür. Yolcu gellii de 70.864 liraya çık. 
mr§br. Artıf, devlet demir yollarmm 
diğer hatlarmda olduğu gibi bütün 
§Ubeler ve bllet çe§itleri üzerindedir. 

BÜ'l'ON HATLARDA VE LfMAN· 
LARDA GEL1R AA1'IŞI 

~lir artııı. bllhaM& limanlar ve 
hatlarm wnu.n11 vaziyetiyle mUtalea 
edildiği zaman, bUyilk ve memnuu e. 
dicf bir r8.kam halinde karşımıza çık. 
maktadır: 1937 buiranmda. 2.629.130 
senesi ha.ziranmda 3.004.774 lirayı: 
bulmuştur. Arada.ki fark, mUsbet ola. .. 
rak 375.64• dir. 

Bu artıfm 81.565 liraaı yolcu hası. 
llt:. 4820 al bagaj huıla.tı. 9.573 lira.. 
sı ııeyrlseferi, 269.010 lirası eeyrlhafit 
15918 llraııı tUrlll gelirler, 14:.837 11..rası 
Ha.yda.rpqa. Ilınan hasılatı.. 12102 lira· 
sı Imıir, Sapa.ne&, Sa.maun, Menin ve 
Alsancak iskelelerinden temin edilen 
fazla hasılattır. 

Devlet demiryollar idaresindeki 
btltün servislerin gelirlerinin devam. 
1I olarak arttığını anlatan son bir mi. 
Hl olarak almdığma göre, devlet de. 
ve otobUa nakliyatını verelim: Hazi. 
ran 1938 de yolculardan temin edilen 
gelir, 1937 aeneainin ayni ayından 
1541 lira fazla olarak 2701 lira; bagaj 
gellri 143 lir& fazla olarak 233, seyri. 
hafif 1446 Ura fazla olarak 1601 lira.· 
ya çıkmıştır. Arbt bazı kuıımlarda bir 
sene evvelin ayni ayına göre bire onu 
dahi bulmaktadır. 

Nakll vaartalarının faaliyetinin ar. 
tışı. hayat ve i§ hacminin yilkseldiğj_ 
ne ve genieledlğine en kuvvetli bir mi· 
sal olarak almdğma g6re, devlet de. 
miryollarmm bize verdiği rakamlar, 
bu itibarla, dikkate değer bir mahiyet 
göstermektedir. 

Bunlar, vaziyeti berrak görmeye 
çalışanların fikirleri. BütUn kalbi· 
mlzle temenni ederiz ki vaziyeti bu 
~ekllde görenler haklı olsunlar. E
ğer Almanların hudutlarını tahkim. 
Ierl sulh havası tcinde cereyan eder, 
bir Jkl aya kadar her şey lyl bir va. 
zlyete dahil olursa hepimiz rahat 
bir n~res alırız ve yeni bir iman ka
zanırız. 

yetten mesul olan memleketler ve 
hUknmetler umumi bir harbin daha 
ilk günlerinde bUyUk zarara uğra. 

mış olacaklardır. Binaenaleyh, bu 
ağustos stcağında düştükleri bir re. 
havetle veya akıllarına yaz tatill 
yapttrarak vaziyeti olduğu gibl gör. 
mekten kaçınanlar mllletlerini al • 
dattıklarmdan dolnyı büyük bir me. 
sullyP.t altında bulunuyorlar de. 
mcktlr. 

Fakat şunu söylemek lAzımdır ki 
dünyanın yakın istikbali B. Bitlerin 
elleri arasındadır. Bugün, dağdaki 
eayffyesine Slr Ian Hamllton'u 
davet etmiş bulunuyor. tngfllz gene. 
raUnln söylediğine bakılırsa, orada 
bütün işittikleri kuş sesleri ve iyi e
meller hakkında vaadlarmış. Gene 
ona göre, böyle bir dekor lclnde har· 
bl akla getirmek bile manasız olur. 

manyaya ilhakı bu geçidi yarı yuı. --------------

Fakat, bu şekilde dUşUnenlerln 

yanıldıkları görüldllğll zaman vazl • 
En basit bir ihtiyat tedbiriyle, Al. 

manyanın komşusu olan devletlerin 

Belkl hakkı var. E~er hakkı var. 
sa, dünyada btr muvazene temini l. 
çin uğraşan miIJetlerln gayretleri 
daha emin bir surette sulhla netice
lenecektir ve elde edilecek sulh bu· 
gUnkUnden daha esaslı ve mUetakar 
olacaktır. 

ya açmış bulunuyor. Geçidin diğer 

yaı:ısınro Ucte ikisini Çekoslovakya, 
Uçte birini de Yugoslavya tutmakta. 
dır. 

Almanyanın, Tuna havzası kapı
sının kapalı kalan kısmına askeri 
bir tazyik yapmaktan vazgeçmesi de 
muhtemelcllr. 

Macaristan da, ister KUçUk Antant 
(aoau 10 11DC11cla) 

tıs YIL EVVEL BUG'VN 
.Muıuldan gtlın habtrltrt gl1re Musul 

halkı Kral Ftusolın ndmüttnaht tehditleri
ne; aba, akel. •aat, para oı'bi hedlueltrlnt. 
ve polis kırbaçlarına rp.ğmen Türk heyeti 
mıırahhasaıını görilr gdrmeı "Yo~asrn 
Tilrklue. Yaşasın Annvalanr' diye Ceval 
pa,a De rilftkaırnın ellerini öpmO,lerdlr. 

Po1lsltr lınlkı kırbaclnrla dn!Jıtmnk is. 
temlılerıe de lınlkın le::aharnl ve ntf reli 
karımnda altldcelı dalılmııtar.dır. 



3 - KURUN 

Trahomlu 
Hususi Sr~~?a~~~!w·~nacak Romanya ile ti--...-: . 
Okullarda çıkarılan mecmuı:ılar caret anlaşması s;:;·~·=~ ~;·~:~~dan 

· · talimatname hazırlandı Rumen tktısatçıları geçilmiyor 
iÇi n külleri, okulun hayatını ilgilendiren tedk ik (erine başla dl DUn bir okuyucumuz idarehane. 

!stanbulun muhtelif serntlerinde- ı • kala r etrafındaki yazılar olacak. Evvelki gün Daçya vapuriyle şeh. mize telefonla şu şlk~yette bulundu: 
ki ilkokullarda okuyan ve gözlerin. -va ' i · Ben Karagümrilkte Sarmaşık ma-l ukla tır. r mıze gelen Romanyanm tanınmış 
den rahatsız olan trahom u çoc · G ne· muzır ve menft tesirler ya. iktısatçılarından sabık maliye nazı. hallesinde Niyazii Mısrı sokağında 
rın önümüzdeki seneden iti:ar;nk:~~ pac:k ~er nevi yazılarla ulusı:ıl Ul- rı Profesör Viktor Slovesko ve Ro. otururum. Fakat, bugilnlerde, bu 
araya toplanarak ayrr okul a 0 k .. yU zayıflatacak, başka rejimlere manya kredi bankası umum mUdürü sıcaklarda bu sokakta oturanlar 
!arın nezareti altında tedrisat yap- k~rşı sempati uyandıracak yazılar, ve Türk_ Romen ticaret odası mec. müthiş bir hela kokusu içinde ken. 
malan uygun görülmüştür. 

1 

aleni yanlışlarla marazi tipleri tasvir lisi idare Azalarından M . Grigor dlleririe kaçacak delik aramaktadır. 
Okulun Fatih kazasında .~ç~~ma~ eden. falcılığa, dint, cinayet ve Karp'dan müteşekkil heyet dün iktr. Sokaktaki eski Sarmaşık tekkesinin 

düşilntilnıektedir. Bu işle kultur dı. . Uhar gibi vakalara ait yazılar, o. sadt bazı mevzular üzerinde tetkik- karşısında bulunan bostanın bil.. 
rektörlüğü yakından meşgul oımak ~:ı talimatname ve kitaplarmı ten. lere başlamıştır. tün yanaşmalarının kendilerine he. 
tadır. Sağlık ispekterlerirıden Bay kit ('den yazılar, olrnlun iç ve dış Romen ticaret heyetinin şehrimi. la yapmış oldukları harap bir duva. 
l bsan da tetkikler yapmaktadır. havasını bozacak yazılar, öğretmen- zi ziyareti lktısadl mahafllde ve bil- rın dibindeki çukur o kadar berbat 

Jerı• alt karikatür ve resimler ayni hassa Romanya ııe alışveriş yapan bir hale gelmiştir ki bu mundar ko. 
zanıanda talebe karikatürleri neşre. ihracat tüccarlarımız arasında bu. ku yilzilnden sokaktan geçmek im
diimeı::i yasaktır . yük blr al~ka ye memnuniyetle kar. kAnsız hale gelmiştir. Ayni zaman. Yeni açılacak ortaokullar. 

d · t vaıJyetı-
Şehrimlzi n orta te rısa 

n1 tetklk etmek üzere Ankaradan 
1.~· 

tanbula gelen orta tedrisat direkLo. 
rü Bav !\>ninin tetkiklerini tamam-

. · dön 
ladıktan sonra tekrar Ankaraya 
mllş olduğunu yazm ıştık. 

Orta. tedrisat direk törü ıı az ı r l adt. 
d •· · rapor u-

ğı okul ihtiyacı etrafın a~ı . 
"nu balrnnlığa vermiştir. Rapora gö. 
re, bu yıl Yenikapı, Unkapanı, ze:. 

, . dikde oımak il. 
l'PtQ•okuşu, Şışll, Pen 

k 1 Çıımasına zere dört yerde orta o u a . 

Oknl mecmuası bir ders yılı için. şılanmıştır. da bu bostanın duvarları da hemen 
de ancak sekiz tane çıkabilecektir. Dlin bu miinasobetle ala.kadar tile~ hemen yıkılmak üzeredir ki bunun 

Polonyalı talebeler carlar arasında yaptığımız temaslar altında çocukluın kalmak tehlikesi 
Şelırimlzde bulunan Polonyalı neticesinde öğrendik ki Romanya ilo de çoktur. Bunlar için Fatih hele. 

misafir talebe ve öğretmenler dUn aramızda yapılacak yeni bir ticaret diyesinin dikkatin! çekmenizi ·dne-

rııüzole.ri, Halkeviul ve tlni\•ersiteyi anlaşması iki memleket için <;ok ha· riz. 
geznılşlerdir. Misafirler Galatasa. yırlr neticeler tevlit edecektir. ~ı~•••ı ......... 
ray lisesinde ayrılan hususi bir dal. Romanya ile iktısadt mtinasebeti. 
rede ikamet etmektedirler. miz eski olmamakla beraber az za. 

Bir kadın fabrikada 
doğurdu 

Defterdardaki (Dikimhane) deni. 
len fabrikada çalışmakta olan a.me. 

Erzurumda ya
pılacak abide 
Heykeltraş Belllnge 

200 hl n liraya verlldl 
Geçen sone, Erzurumda yapılma. 

sına karar verHen 100.000 lira kıy. 
metindeki A.bide için Tiirk hekeltraş. 
lan arasında bir milsabaka açılmış 
ve gilzel sanatlar ak.ademisinde teş. 
kll olunan jllri heyeti gelen maket. 
ler 8:rasmda akademi muallimlerin
den Iladi'nlnkinl birinci, milzeler 
heykelLraşı Zühtüniln maketini de 
ikinci olarak seçmişti. 
noU ,darögeleltnl cm t 0 mföypcmfö 

Bunun üzerine Erzuruma gönde.. 
rilen maketler, umumi müfettişlikçe 
de tetkik edllm1ş ve bunların, sanat 
nokta! nazarından kıymetli olmakla 
beraber Erzurumun milli mticadele 
ve fnkıJtı.p yıllarında oynadığı rolU 
tebarüz ettiremedikleri ileri sürüle • 

, rek tı.bidenln inşası için ecnebi bir 
f heykeltraş aranmıştı. Son günlerde 

1 
Abide daha büyük eb'adda. olarak, 
Almanyadan getirtilmiş bulunan a
kademi profesörlerinden heykeltra~ 
Belllng'e 200.000 llraya verilmiştir. 

Belling bunu gelecek sene Cumhu. 
riyet bayramına. kadar hazrrlamağa. 
çalışacaktır. 

k rar aun kill. 
karar verilmiştir . Bu a -
tür dlrektörlUğUne bildirilmiştir. 

San'at okullarına alınacak 
talebe 

manda inldşar göstermiş ve aramız. 

da tlcart ve iktrsadi ala.kası fazla 
olan memleketler arasına girmiştir. 

Ancak, goçen yıl Romanya ile lm· 
zalanmış olan mukavelede lcleringin 
iyi işlememiş olması ve formali. 
telerirı çok uzun devanı etmesi bu 
memleketle llaha geniş mikyasta iş 
yapılmasına imkAn bırakmamıştı. 

leden bir kadın ewelki giln öğleden - -::-- -----------

Pendik orta oıculu direktör ve· 
killiğlne Kadıköy birinci orta. ok~l 
direktörü Nahit Cemal tayin edılınJ.i. 
tir. Tra 

kö ve -"' 
Bundan başka Bakır Y · 

t şkilMI yeni 
stmpaşa ortaokulları e 
yapılan iJAvelerle genlşletilnı lştir. 

san'at okullarına alınacak mecca. 
nl leyli talebenin imtihanları dlin ta. 
mamlanmıştrr. lmtlhanlııra 210 ta.. 
lebe iştirak etmiş Ye evrak tetkike. 
dilmek üzere ktiıtür bakanlığma 

gönderilmiştir. 

.. t ta okul kendi 
Yeni açılan dor or 

civarındaki bUtUn llkokul mezunla- i ki den iz 

genç kızla anasını 
bu;okladılar 

rmı alacaklardır. 

enibil!ilkokuı amelesi 
~~~u~4ftc~kul ihtiyacını karşı. bir 

le.mak üzere yapılan lkt okuldan 
başka yeniden J{uınkapıda L anga 
taraflarında bir Ukokul bine.sının 
inşasına karar verllmlştir · Bu bln a. 
nın bulunduğu yerdeki bJnaların is
timla.k işine yııkmda başlanacaktır. 

Okullarda çıkarılan 
mecmualar 

Kültür Bakanlrğr olrnl taleb~si 
tarafmdan okulların gerek tedris 
yıh içinde, gerekse tedris yrlı son un. 
da çıkarılmakta olan mecmualar 
hakkmda bir talimatname hazırla • 
mrştrr. Talimatname dUn blitiin vl -
JAyet orta okul ve liselerine göndP. -

rilmlştlr. 
Okullarda. çıkarılacak mecmua. 

ların bütiln yazılarından okul da· 
hilinde çıktığı takdirde okul direk. 
törü mesuldür. Okul direktörü ken. 
di başkanlığı altında beş klşiıtk bir 
öğretmen kontrol heyeti seçecektir. 

Mecnı uaya girecek yazılar e,·vcla 
son sınrf talebesi tarafından ayrıla. 
cak bir heyet m ari fetlyle incele ne. 
cek ve daha sonra da öğTetrnenler 
hevetine verilecektir. 

Öğretmenler mecmuaya girecek 
yazıları muvafık gördükleri takdir. 
de karar halinde imzalayacaklar. 

dır. 
Mecmualara girecclr yazılar; öğ. 

retmenlerln tashihinden geçmiş, 
talebe tarafından doğrudan doğruya 
yazılan ilmt ve edebf yazılar, Türk 
inkıJ~bmın muhtelif cephelerinin 
önemini tebarüz ettirecek yazrlar, 
talebenln muhtelif derslere ait yapa. 
cağr tetkiklere ııılt yazılar, okulun 
bulunduğu şehrin tarihi, eski eser
leri, coğrafyası, yetiştirdiği büyük 
adamlar, TUrk lnlulfi.bınrrı mevkii 
hakkında talebenin yapacağı tetkik. 
ler, okulun tarihine ye okula hizmet 
etmiş olan değerli şahsiyetlerin ha. 

k serict" 
Yatr ve eserleri, yeni çı an e ' 
fen bilgisine alt ı;neseleler, büyük 
şahsiyetlerin okulu ziyaretleri, O· 

kulda Yerilecek müsamere. kon fc· 
ı r ve 

rans, konserler, mllli barram a 
ttlusaı ekonomi tutum hartası mil. 
naeebetlyle okulda yapılan nıerasint 

. . • - - ı ı .. ~n 

Küçükpazarda Hacıkadın Bostan so 
kağında oturan Hamit kızı 16 yaşın.. 
da Sinim, dün annesi Sultan ile Çen
gelköyüne giderlerken peşlerine iki ki· 
şi takılmışlartır.Bunlar deniz amelesin 
den Osman ile Azizdir. Bunlar plajda. 
Senim ile ayrı ayrı bul~ınuşlarsa da 
kız başka bir gün diyerek ikisini de 
atıatnıı~, hir daha görünce konuşma
mıştır. 

Dün .Azizle Osman kızı Eeylerb<ıyi· 
ne kadar takip etmişlerdir. Tenha bir 
yere gelince de bıçaklarını çekip SL 
nimi yüzünden, sol kolundan, kalça • 
smdan ağır surette yaralamışlar, kaç· 

roışlardır. 
Yere düşen yaraliları, yoldan ge • 

çenlcr görmüş, vaka Beylerbeyi kara. 
kolunu. haber verilmiş, yaralılar has· 
taneye kaldırılmıştır. Carihlcr birkaç 
saat sonra yakalanmışlardır. 

Bundan başka Topkapıda oturan a. 
rabacı izzet oğlu Mestan ile Ali Nuri 
alacak meselesinden kavga etnıi.şler, 
birbirlerini bıçakla sol memelerı al. 
tından yaralamışlardır. Yaralılar has· 

taneye kaldrrılnıışlardır. _ 
l{asıınpaşada Fırın sokagında ot~. 

ran Mesrure ile Sarnıçlıhanda sakın 

H 
merkeze müracaat ederek İs -

asan f d d" "'l 
mail isminde birisi tara m an ovu • 

d
'"kl rini iddia etmişlerdir. Hasan, ay. 
u e d .. l 

rıca bıçakla yaralandrğmı a soy e • 
miştir. İsmail tutulmuştur. 

DÖRT ERO!NCİ y AK.ALANDI -
Şehremininde Uzunyusuf mahallesirı_ 
de Çeşme sokağında 12 numaralı ev. 
de oturan kaçakçıltktan sabıkalı A. 
rap Tahsin dün, Türbedar sokağında 
dıvar dibinde çimenlikler arasına ero· 
in saklarken gcrülmüş, yakalanmış. 

tır. 
Arap Tahsin karakola götürülmüş, 

iki memur sokakta gözcü olarak bı. 
rakılmıştrr. Bir saat sonra Samatya· l 
da Pamukçu sokağında oturan Suat 
isminde bir genç şüpheli bir halde gel ı 
miş, etrafına bakındıktan sonra çi • 
menlikler arasına elini sokmuş, cro· 1 
in paketlerini alırken tutulmuştur. 

'fahkikat derinleştirilince Arap 
T:ı hsinin K~.canrnstafa pa§alı 67 ya. 

Yeni ticaret anlaşması yn.prlması 
takarrür etmişken tüccarlarımız bil· 
hassa formalitelerin kolaylaştırıl • 
masmı alAkadarlardan istemeğe ka. 
rar vermişlerdir. 

Romanyadan memleketimize ke. 
r este, ı; ı ğı r deris i \'esalrc gt>tlr ilel,Jl. 
diğl gibi memleketimizden Roınan
yaya. lıilhassa, pnmuk palamut, bal. 
mumu, çögen, susam, zeytin ya~ı 

ve iyi şerait temin edildiği takdirde 
yapağı ve tiftll< ihraç etmek milm. 
kün olabilecektir. 

Romanya, ~eçcn yıl mr.mlelH~tl . 
m izden en iyi pamuk cinslerinden 
olan Akala, KleYlant cinsinden uzun 
elyaflı pamuk almak istemiş ise de 
bu cinsten pamuklar gcc:en )·ıl az ol
cıutundaıı ve an.cak ihtiya.ct karşıla. 
yabitecek kadar bulunduğundan 
göndermek imka.nı bulunamamıştı. 

Bununla beraber gene ayni şekilde 
kU lliyetli m iktnrda istenen pirinç 
nıahsulllnden de fiyatların müsait. 
sizliği JÜZüuden gönderilememlştl. 

Bu ·yıl, )'apılacnk ticaret anlaşma· 
sm<la bülün bu noktaların gözönUn. 
de tutulmnsr için alt\kndar ihrncat 
tüccarl:ı.rr Romen heyetiyle temas e_ 
dccok, hı>yotimize bir rapor hazırlı· 
yarak vcrmcğe karar yermişlerdir. 

Tarifeler hakkında yeni 
kararlar 

Kahve, lokanta, gazino, bar, dansing, 
içkili bahçeler, han, hama; otel gibi 
yerlerin tarifeleri temmuz başından. 
beri gözden geçiriliyordu. Bu tetkik 
sona ermiştir. lçki ve mezelerle yiye. 
ceklor üzerinde yüzde otuz tenziljt 
yapılmıştır. İçkilerin meze ile satil -
ması mecburiyeti konmuştur. Bütün 
içki sala 11 yerlerde duvarlara ''bütün 
içkiler meze ile verilir,, levhaları a. 
sılacağı gibi (Lüzum gördüğünüz her 
zaman fiyat tarifesinin belediye tara. 
fından tasdikli aslını isteyiniz., levha
ları da asılacaktır. 

Belediye ~ubelerine bu hususta teb. 
ligat yapılmıştır. 

Ali ile mliştereken eroin sattiğı tee. 
bit edilmiş, satıcılarla alıcı genç mah· 
kemeye Yerilmiştir. 

ll"-ıYON Ji'RANSEZ BlNASI)TDAN 
SIV Al.AR Dt'ŞTÜ - Bir kaç gün ev. 
vel üst kotları yanan Ünyon Fransez 
binasının en üstünqcn dün külçe ha • 
linde sıvalar yere düşmüş ve yolu ka
pamıştır. Bu yüzden tramvaylar on 
dakika işliyememiş, emniyet tedbir • 

son rı:ı. fabrikada çalışırken birdenbi
re doğurma sancrsr tutmuş, bl.raz 
sonra da oracıkta dUnyaya nurtopu 
gibi bir yavru getirmiştir. 
Kocasından yeni ayrılıp fabrika. 

da amelelikle çalışmaya başlamış 

olan kadın için hemen bir karyola 
kurulmuş ve yavrusiyle blrlikte bu 
karyolaya yatırılmıştır. Yeni doğan 
tocuğun ismi fabrika ti.miri tarafın. 
dan (Dikim) konulmuş, kadının lo-
husı:ılık müdcletinçe lıUtün mnsrafla. 
rı fabrika tı:ırafınclan .deruhte edll
dlğl gibi ~ocuğun da bUyüyi.ince fab. 
rlka tarafından tahsil Ye terbiye et. 
tirilmesine karar Yerilmiştir. 

--<>-
Milli oyunlar 

Il~yoğlu Halkednclen: 
Bu yrl E' lmizde "Millt oyunlar" 

meyzuu üzerinde ehemmiyetle çalı

şılacaktır. Heves ve istidadı olan 
kadın ve erkek vatandaşlarımızın a. 
cele Evimize müracaat eylemelerini 
ı·lca ederiz. 

-o-

İzmir O züm Kurumu 
Başkanı 

lzınlr üzilm kurumu başkam Bay 
lsmail Ilal~lu dün !zmirden şehrimi. 
ze ~clmlştir. ' 

Bay lsmail Hakkı birkaç gün ka-
larak bazr lıüyük iktısaclt firmalarla 
temasla rcla bulunacak, İktısat Yeki. 
11 D. Şakir Kcseblrle birlikte Anka. 
raya gidecek tir. 

.Aldığımız malumata. göre: !zmlr 
ilzüm kurumu bu sene daha geniş 

mikyasta Avrupa :piyasalarına i.izüm 
ilıra.ç ctmeğe başlamıştır. Kalifor
rıia sistemi ağaç ambalajlar içinde 
ve güzel kağıtl~ra sarılmış olarak 
Avrnpaya gönderilen, tzmirin meş. 
hur ~ekirdeksiz üzümleri bu sene son 
derece rağbettouır. Ayni üzümler. 
den şehrimize de gelmeğe baş1amış. 
tır. 

Ticaret Odasında bugünkü 
toplantı 

f)ehrimizdc bulunan sanayi umum 
müdürü B. Reşadın başkanlığında 
lnıgün öğleden sonra saat 4 de tica~ 
ret ?dasında biitün sanayicilerin işti
rakıylc mühim bir toplantı yapıla. 
caktrr. 

Bu toplantıda, yeni çıkan sanayi 
kanunlariyle, tadiHU yapılan ka
nunlnr üzerinde sanayicilere izahat 
verilecek, anlaşılmayan veya te. 
reddüdü mucip olan noktalar anlatı
laı!ak, bu n.ı·ncla sanayi erbabının df. 
lek Ye şika.yetlP.rl dinlenecektir. 

Bu toplantıda sanayi umum DlU. 

dürlüğti müfettişlerinckn B. Etem ile 
1sl:ın l nı l sanayi müf0ttisi B. Daniş 

Basın İstahlak 
Kooperatifi 

lktısat Veklli Bay Şakir Kese birin 
başkanlrğr aıtın9aki toplantıda tesi
sine karar verilmiş olan Basım istih. 
Ia.lt kooperatifinin teşkilini temin et. 
mek lizere bugün saat 14 de B.eyoğ. 
]unda Hasın Kurumu binasmda ye. 
ni bir toplantı yapılacaktır. Bu top. 
lantıya gazete ve mecmua sahipleri 
da\'et oluumuşlardır. 
Toplantıda lktıı:ıat YekA.Jetinl Bay 

Samet Ağaoğlu, Dahiliye YekAleti. 
nln de Matbuat Umum 1-~UdlirlüğU 

mUşaylrlerlnden Bay Sadri Ertem 
temsll edecektir. 

-o-

Basın Kurumumun daveti 
P...nsm Kurumu Haşkıın1ığından: 
Kurum umumt heyetinin fevkalA.. 

de olarak toplanmasına ıuzum gö· 
rillmüştur. 7 EylUl 1938 çarşamba 

s:ı.at 13 de asit nzamızın Kurum mer 
kezine gelmelerini rlca ederiz. • 
RUZNAME: 

Meriyetn girmiş olan Basın Blrli. 
ğr kanunu hllkmünce ilk toplanacak 
kongrenin ınUzakere edeceği nizam~ 
name esasları, 

---o-

Şehir Meclisi intihabatı 
hazırlıkları 

Şehir me.clisi intiha.batma esas olacak 
defterlenn tanzimi işi hayli il 1 . 
t
. er emış. 
ır. 

Adal~, Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer 
Bakırko!, Eminönü kazalarında def: 

'terler hır kaç güne kadar bitmi l 
cakt n· - · ş 0 a. ır. ıger kai.alarm defterleri de 
bu ay sonuna kadar muhakkak ta • 
mamlanacaktır. Bu iş için 200 memur 
çalıştırılmaktadır. Memurlar .. .. pazar 
gunu de geç vakitlere kadar meşgul 0 • 

lacaklardır. 

Eyhilün ilk haftasında defterler a. 
?ı~acak'. altı gün zarfında defterlerde 
ısım_lerı olmıyanlar itiraz edebilecek. 
lerdır. Teşrinievvelin on besine kadar 
Şehir Meclisi azaları seçil~iş olacak· 
tır. 

Bir aydaki inşaat 
Temmuz ayında lstanbulda 23 ev, 

12 apartman yapılmış, 225 bina ta . 
mir edilmiştir. Apartmanların altısı 

Beyoğlu semtindedir. Evler de Suadi· 
ye, Bostancı taraflarındadır. 

--o-

itfaiyenin yıldönümü 
!t!aiyenin 16 mcı yıldönümü bu gün 

saat 15,30 da Fatihte merkez binasın. 
da kutlanacaktır. Merasime 1stiklfi.l 
marşile başlanacak, vali bir söylevde 
bulunacak, itfaiye mektebinin bu ~
neki mezunlarına diploma verilecek ~ 
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Başvekille Dahiliye Vekili 
Doğuya gitti 

DahlUye Veklll Te Parti Genel sete 
reterl ŞllkrU Kaya da Başveklle re. 
fakat ey!Rmektedlr. 

Ankara, U (A.A.) - Elazığ'a git. 

eıekte olan Başvekil CelA.l Bayar re
takatlncle Haricl7e Vekili TeTflk 
1Uittf1 Araa olduğu halde bu sabah 
Aıı&4olu ekspres11le şehrimize gel. 
mişler ve istasyonda kısa bir teTak. 
oftan eonra eeyahaUerlne dnam 
etm1•lerdir. 

Başvekil istasyonda Büyük MiJlet 
Meclisi Reisi Abdülhalik Renda ile 
veklller, lsmet tnönil, mebuslar, 
mllıt müdafaa ve bilyük erkAnt har. 
biye ve diğer vekA.letler ileri ge1en
İert, Ankara valisi ve emniyet direk· 

MA.~EVRALAR BAŞLADI 

Elazığ, H - tlçUncli ordunun btl
yilll: manenaları bu sabah ptakla 
beraber başladı. Genel Kurmay Baş
kanı Mareşal Fevzi Çakmak ile O. 
çtıncn Ordu Mllfettlşl Orgeneral KA. 
zım ve dlter kumandanlar blr haf. 
tadanberl manevra hazırhklannı ta
kip etmekte ldtıer. KaneTI'&J'& mo· 
törlil krt'alarımız Te hava ttıoıarı_ 

mtz da iştirak etmektedir. 

törü tarafından karşılanmış ve u. 5dEltıtbM Ay ço cmföy pcmtö P 

furlanmıştır. 

Japon umumi karargahı 
Nankine nakledildi 

Şanglıay, 24 (A.A.) - İtimada 1 sı tayyaresi bu 11abah Kanton deltası 
p.yan bir Japon membamdan bildiril· merinde uçarken yere düfiiıiilmli§ • 
diğine göre Japon umumi karargahı} ttir. Kumpanya yolcuların sağ ve sa: 
Şangfıaydan Nankine nakledı1miştir. ı lim oldaklannı bildirmekte, fakat 

Tokyo, 24 (A.A.) - Domei ajansı hldisenin enternasyonal :neticeler do. 

bildiriyor: ı' ğarabileceğini ili ve eylemektedir. Bun 
Bahriye nezareti, Japon tayyarele. dan da anlaşıldığına göre, tayyarede 

rbıfıı bambardmıanı yilzfinden bir ta. yabuetlar lııahmmalda ldf. 
lam demir yollan münakalitmm in· Tokyo, 24 (A.A.) -Japonyanm ec. 
htaa uğram11 olduğunu bildirmekte. nebi devletler menfaatlerine ancak 
dir. bunlann Şan Kay Şeke yardımı ker 

Bu tebliğ, Yuişangyaç ve Sun ya. meleri p.rtile riayet eyliyeceği bak. 
kmmda kAin madeni köprülerin Japon kmdalri haberlerin mahiyeti hakkmda 
!arın deniz tayyareleri tarafmdaR tah sorulan auallere Haric:iye Nezareti na. 
rtp edilmig olcbıfun11 taS'ih etmekte· mma söız 8ıöylemeğe salih.iyettar zat 
dir. demiştir ki: 

Tokyo, 24 (A.A.) - Japonlar, Jui. Yabancı devletler menfaatlerine Ja· 
pııg:ı zaptetmi§ olduklarmı iddia et. ponya tarafmdan hürmet ve riayet e. 
mektedirler. dilmeei prta maall!k bir keyfiyet de. 

Londra, 24 (A.A..) - Çin mabafi • ğildil'. Fakat yabancı devıetlıeriıı de bil 
!inden bildirildiğine göre, Hongkong.. mukabcle muhıuıema.tm Japonyaya 
Ga.vuçeo servisini yapan ve yolcu nak tahmı1 ettiği gUç 'fUi,ete hürmet et· 
leden bir millt Çin nakliyat kumpanya meleri Jeap eder. 

Cü.mhurigetçiler 16 Franko 
tayyaresi düşürdüler 

lradrit, 24 (A.A.) - Toleldo eya • 
Jetinde Pranlriatler, Puento del Arzo. 
biaponun cenubu prkiaine 30 kilomet 
re kadar mesafede taarnularına devam 
etmekte w ayni htibmette Wr iha.. 
ta ı.rebti 1cruma çahpmktadır. 

Jar. 
Prankiıtler, Toledo n Kaseıu eya. 

Jetleri Jıududumla Siyera AJtamiranın 
9ekb kilometre kadar cenubunda ki. 
in Paerto de San Vilrotteye bdar i.. 
Jerlemiılerdir. 

Radajoz eyaletinde, (Puerba dCS 
1Jkonr mmtabsmda. geçenlerde bu 
mmtabnm cenubu prJdsinde za .. 
jar nehrinin aağ sahili tızerine çekil • 
mit olan hük6met ~etleri tekrar 
ba acmt pçmif)entir. 

Valansiya. 24 (AA)-=. Şark cep • 
Jwsinde Jlrankiatlcr, Vinr mmtaka • 
.,..a.M hilcvmlarmm akamete u&rama 
aı ii%erine Sierra Spadonun §imalin 
de Beki ile Jinker arumda da baskın 
Jaticamlan yapmıflar1a da yine bcngu. 

na uğramıı1ar ve tard.;diJmiıJerdir. 
Baracl~ 24 (A.A.) - Sierra Pan

dols ve Mora de Ebrede vukua gelen 
bir hava muharebesi nnumda, cümhu 
riyetçiler, 16 Frankiat tayyare düıür 
JDÜtlCr ve kendileri ancak bir tek tay. 
yare kaybetmitlcrdir. 

Salamanka, 24 (A.A.) - Umumi 
karargihm bildirdiğine a;öre, Jlranküıt 
ler Ebre mıntakasınl:ia yeni bir ilerle. 
me kaydetmişlerdir. 

Eatramandurede düşmanın bütün 
mukabil bücumlan tardolunmuştur. 

Tage mmtabamda, Frankistler, El. 
kanpillo ve Puetrode San Viconte köy 
Jerini zaptetmiılerdir. Uç gün zarfm .. 
da fran'kiıtler on köy ele geçirmif.. 
ler ve 700 kilometre murabbaı arazi 
zapteylemiılentir. 

Banelon, 24 (A.A.) - Bu ubah, 
(Yünkera) markalı on tayyare tehri 
bombardıman etmiftir. Bir balıf yara. 
h vardır. 

İstanbul belediyesi 
maktu fiat kanununun 

iki tayyare 
çarpıştı 

18 kiti UldD 190 kiti 
yaralandı 

Tokyo, 24 (A.A.) -iki tayyarenin 
birbirlerile müaademe etmeleri ve 
fabrikalar üzerine ffiiterek yaııpn 

çıkarmaları neticesinde Tokyonun en. 
dllatrlyel varoşlarından blrlnde on 
üç kişi ölmüı ve 190 kişi yaralanmıt-
tır. 

Dört bina yanuupu. Tayyarelerde 
bulunanlardan üsü derhal ölmü§, be • 
fİ ağır surette yaralanmıı ve pilotlar -
dan biri de parafiitü açı1malığııidan 

dolayı yere düterek ezilmiştir. 
Tokyo, 24 (A.A.) - Domei ajansı, 

bu sabah Tokyo civarmda Omoride 
vukua gelen tayyare kaza111 i1e yan 
gm hakkında apğıdaki mütemmim ma 
JCimatı vermektedir. 

Hava':fa çarpııan tayyareler, sivil 
antreneman tayyareleri idi. Çok ka _ 
lın sis, göri.lı kabiliyetini ualtnq bu. 
lunuyordu. 

Çarp1'ma bu sebepten vukua ıeL 
miıtir. Tayyarelerden bir taneıi eaki 
bir fabrikanın büyük bir halk küt\eai 
ile dolu avlusuna dütmilftilr. 

Benzin depa.u ittial etmit ve ateı 
derhal civardaki iki eve de sirayet ey. 
lemiftir. Bur.ta dokuz kiti ölmilg, 
iki yüz kiJi yaralanmıttır. Yaralıların 
ekaeriainin vaziyetleri ağırdır. Diğer 

tayyare de civarda bir evin iiıtüne 

düpÜftUr. Pilot ile bir yolcu ölmüı
tilr. Evde oturanlara bir ıey olmamı1-
tır. 

Tayyare kazalı ile yangmm inan 
zayiatı billnçoau tudur: 14 ölil, 200 
yaralı. 

Amiral Horti 
(Uat tarafı 1 incide) 

lan müzakereler ean•mnda, halledil • 
meleri Tuna Havası devletleri müna. 
l!lebetle.rine iyi bir surette teair eyli· 
yecek bütün diğer meseleler de hUmU 
niyetli ve derin bir tetkike tabi tutul. 
muttur. 

MacariSta 
meselesi 

(Vst<ı ttJro./ı ı incide) 
Zira umumi harpten eVVlll BtıJtlk 
Avusturyanm kAqlllmda keWHwlwl 

dttallte çerçevesi için& bir demıeee,. 
kadar muhafaza edebilmiş olan )fa. 
ean.taam baadan eo:ara BIJilk AL 
maıcya karşısında mevcudiyeti bll· 
um bütin tıelıllkede görtlnilyoıdu. 

HİUAsa Macaristanm revizyonu oL 
IWl8l b8 memleketi bir taraftan AL 
manya ve lta.Iya ile birlikte J1lrilme. 
ğe sevtr.edfror, fakat diler taraftan 
Almanya ka1"'9mda Odncl bir A.vua.. 
tueya olması Alman nasyonal tlOSJ&· 

llzmlne karşı kendisini thtlptlı ha
reket etmete mef!bur blJ'aıa,_. 

tştc Macaristan bö7Je blrtblrlL 
den arn ve biri.birine nd Ud lllyul 
hava cere:ranmm orta811ld& terecldllt 
eder bir vaziyette balunurkn btr 
taraftan Kral N albl Hortfnln Beril. 
ne seyahati vnlmbulmu~r; diitel' 
taraftan Yu1Joslavya., Roman,a, Çe

koslol akya mttmesstllerl Bled'de 
l\facarlstan meselesini komışmu"lar
dır. 

nk gllnlerde Almanlar Amiral 
Hortinln Berlln ziyaretine böfttk e.. 
hemmlyet verdiler. HattA ban AL 
man auet;elerl ha sl)'&l'etln "Dllnya 
)'llztlnl d lfştlnıcek bir hAtJlııre" old•· 

tuncJ.au bUe bah.9ettller. Şllphesls Ma.. 
carlstan Kral Nalbtnln Ahnaapya 
gtdl~l umumi harpten sonra nıt defa 
vukubuldup tçln bu blcll!ıe Alman. 

yaya karşı olan Macar clostlutnnun 
manalı bir tezahürlldllr. l akat Bled· 
de 1apıtan KUçlllr. Antant ım.fer&L 
sının vardılı kararlara bakılırsa bıa
doetl•tan ÖJle Almanlar tarafından 
~il derecede hudut.su bil' 
slpse& blrlfll demek ohDadıtuu da 
bbal etaek Jbımdır. 

Zira dtlnk9 teıgratlana Tel'dlkleri 
ma16mata göre Kii(ak A•tant dev
letleri ile l\lacaristan a:rasmda her 
suretle tam bir anlaşma yapılauna. 

11Uf ise de fU Ud aetice elde e4llmlf· 
tir. 

1 - Ktl~ Antant tara.fmdan Ma.. 
ttrr 
caristan için &tlAhlanma huınuun4a 
hukuki mtl1AT1itm tanmm-. 

9 - Oerak Klcilk Antant ve gerek 
lılac&riataa tarafından lbf.AJA.fb me.. 
llelelel'de Jaınete mllracaai edilme.. 
mek premibi berinde lttUak hasıl 
olmuş bulnpmuı. 

Şlmdlld b&lde bu :nıetlceJi ıumııu· 

iktisat ve Adliy 
Vekilleri 

(Ust tarafı 1 incide): 

B. Reşat, toprak mahsulleri ofiai 
mwa mlldllrt1 B. Hamza Osman, 
mantar umum müdürü B. Müfit N 
det Deniz, iu daireai İstanbul imiri 
Halü ~ diğer denis ve iktmadl 
i.mlrlerinde.n mtırekkep kala.balık b · 
heyet i8tikı.l etmittir· 

A.Jlli. -,vıa, Tllrkofia ubqk 
B. Nihat Odacıofhı, lstanbal ofis mü• 
di1rU. B- Cemal Ziya. ve ticaret oda.si 
umumi kltibi B. Cıevat Nbaminiıl 

baalwWğmdald od& heyeti de tehri • 
mim clömnilllerdir. 

Adliye Vekili, B. Ştıkrt1 Saraçoğlu, 
ve tJrtısat Vekili B. Şakir Kz etıir kea 
disini vapura kadar plerelt karpbyaa 
lann avn ayn elleriııl mlnnqlar, ha. 
tlrlarmr llOMDUfllardU'. Bu arada ken. 
dlllhıl gann guet.ecilere İktisat 
Vekili B. Şakir Keeebir hatırlanm aor 
duktan aoara. Jmaca. 111 beyaııatta. bu· 
lunmuştur: 

·-Bapelrllbnin fuarı ~ken. .ay. 
lediğt gibi bu BeneJri fuar geçen sene. 
lerden daha fazla teklmUl yolunda i• 
lerlemif ve muvaffak olınll§tur. 

tzmirdekl temaslar ve mtlşahedelet 
bu senenin bereketli ve iyi ciııs mah. 
sullerinden memleket için faydalı ne. 
ticeler beklenmesi muhik oldugunu 
gfıetermiftir. 

Seyahatimizin intibaları memnuni· 
yet verici mahiy~ttedir. ,, 

BUGON OFİSTE VEKlLtN BAŞ. 
KANLIGINDA BlR TOPLANTI 

YAPILACAK 

lktm.t Vekili B. Şakir Keeebir, bu 
gün afleden 80ill'& İatanbul TUrkofia 
direktörltlğUııe gelecek, ofisin ve dl. 
ğe.r iktısadi daire amirlerinin iştira• 

kile bir toplantı yapılarak muhtelif 
iktJaadl meaeleler ibıeriDde Pllfllle. 
cektlr. B. Şakir KeseblriD öğleden ev. 
veı de Deniz ticaret mUdUrıtığimde ve 

Denizbankta metgul olacağı sanılma1i 
tadır. 

B. Şam~ -~ kal&

aiı müddet sarfmda muhtelif iktJla. 
dl m.eaelelerle yakındın &llkadar ola.. 
cat, bllhama &rllırıU2ıdeld yd kunl1 " 

mam takarrt!r eden dalmt ~ me. 
selesi tır.eıiııde mE!KUI alaoak. allka. 
darlara direktif ve tallınat verecektir. 

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

Yukarda ismi geçen devleUeri.u bu 
meaeleler hakkındaki hattı hareketle. 
rini tellbit eden. beyannameler mewuu 
behia edilmigtir. Yalnıa bunla.rm kat't 
metinleri tesbit olnnamımlfbr. Bu 
güçlükler iktibam edilir edilmez. bu 
meseleler hakkındaki :pıüsakereleriıı 

iyi neticelere vardırılacağı ve realize 
edilen an1a§ll')a1ar ile beraber menuu 
bahia bey1mnamelerin hep birlikte Det 
ro11macağı tlmit ohuımaJrtaıdır. 

nl 7 etle kaJd tmek tabU4lr. lhtiWlı 
meee&elerde nvvete maraeaat etme. Tarım krdl Koopratlf • 

BudaPette. 2' (A.A.) - KAçWı an· 
tant ile Macari.tan anamda iptidat 
anlqmalarm aktedildiji haklmıdald 

tebliğ burada iyi kartılam:DI§tır. Fa. 
kat Mac:ıristanm Bil&hlanrna bahain. 
de hukuk müsavatmm tanlllm88I, yal· 
nız manevt bir Wür icra eylemittir· 
Zira Macaristan. bet yıllık iı r pl&nla 

melt eeam berinde .. ,..,... Pfll· JerJnln damaa resmi 
4rl:tın •on-. ~et lUlçllk .Aniant 111 
dev1etlert ne !\laca.ri8tan a asında 
- Balkan Antantı ile Bulgaristan a... 
rumda <>lduğu gibi - tam anlaflll• 
neticesine varılacağı kuVTetle tlmit 
ohuıabillr. A8DI l: S 

aiWJJanmak hakkındaki azmini daha meselesi ile alakadar olarak inkipf e. 
evvel bildirmilti. decek miinasebeUerde mu.ait bir un. 

Kuvvete mttracaatten Tupçmek aur t.eekil eylediği fikrinde bulunmak· 

haklrmd&ki taahhütlere gelinee, Bu. tadır. 
dapefte mahfilleri, bunu, 11acari8ta • AlClRAL HORTl BERLINDE 
nm sulh azmi hakJonda bir bürban o- Ham.burg, M (A.A.) -Amiral Hor 
larak tel~kki etmektedir. Bu suretle, ti ve B. Bitler, refakatindeki zeqt ile 
Amiral Harthıin Almanya seyahati birlikte bu sabah Heligoland'dan bu.. 
hakkmda enternaıiyonal matbuatta raya gelmi,ıer ve yatla Hamhurg li. 
mevzuubahis edilen kombine7.0n ha • mamm geçmişlerdir. Bunu mUteakıp 
berleri de yalanl&DDU1 olmaktadır. !'Minen belediye dairesfııf ziyaret et -

Macar ekalliyetleri meeelellf fae dL mişlerdir. 
ha balledilınemJı bir halde kalmakta· Hamburg, 24 (A.A.) - Amini Hor 
dır. Bu meaelenin idiline bir suretle ti ile refikası ve Hitler, husust tmııe 

Ankara, 24 (Telefonla) - 2814 sa. 
yılı tarım kredi kooperatifleri kanu· 
nunun damga resmi muafiyetine mlite 
aWk bulunan 21 inci maddesi hilkmtı. 
ILÜJl bqka auretlerde tatbik edilmek. 
te olduğu yapılan muhabereclen anla· 
ııtmıp. Tarım kredi kooperatifleri 
birlikleriniıı ödünç alma ve verme 1§. 
lerile para. yatırma ve diğer bW:l11l il
lerinde ya.pllacak senet, rapor, muka· 
velename ve kiğıtlarla remıl dairele. 

halledilmesi, Macar talebleriıılıı hllt Berline avdet etmişlerdir. 
:Maktu fiyat kanunuııwı gıda mad· nilne takip edebildiklerinden bunlarda en eaaslm olarak bulumnaktachr. 

deleri Uzerinde tatbik edleceğinl yaz. aldanmalan mUşJrllldttr. Fakat tuba. Burada. doktor Stoyadinoviçin oto. MACARtSTANIN SlYASBITl 

re vvecekltri dilekçelerin damga rea. 
mindeıı muaf olduğu 2814: numaralı 
kuunun 21 ind. maddemiDıde turih e
dilmit bulunduğmıdan bu birliklerin 
kendi tetekkWlerinin mahiyeti icabı o. 
larak yapbklan biJd'mle muameleler 
dolayıeile tamıimı lbmı gelen evrakın 
21 inci madde hWmıilne tevfikan dam.. 
p resminden muaf olduğu allkaJı 

dairelere tam.imen tebliğ edilmekte • 
dir. 

" mJ1tık. Kanunun tatbikabna ait tali. fiye, züccaciye gibi eşyanm fiyatını ritesi ile bu meeelenin pyanı mem. NEREYE YAKLASIYOR y 
mata•ınenin bugünlerde Ankaradan bilmediğinden mağaza ve dükkina se- nuııi~et bir hal suretine raptedileeefi· BudapetJte, H (A.A.) - Htlkbıet, edinci mlllt Tıp 
bildirileceği anlqılmaktadır. nede bir veya ild defa UğraYJfmda bir timidi mevcuttur. Macaristanda1d naayonal llOBY&llst k UrDlf&JJ 

Haber aldığımıza göre, İstanbul be- kadmm veya bir erkeğin aldanması İyi haber alan mahfiller, elde edf. harekeUnl ortadan ka1dırmalt flit • Ankara, 2• (Telefonla) - Yedhld 
lediyesi maktu fiyat kanununun ayak. daha kolaydır. Nitekim bir çok tuba. len iptidai anlqmaları, bilihare reali. rinde lae de, bazı naıyonal sos-ya • milU Ttp Kunıltayı bakkmd& &hhat 
kabı, zilccaciye, tuhafiye, mahrukat fiye mazalarmdan içeri giren bir mllş ze olunacak anlqmaya nazaran bir Uıt ve raslst mllesseeelert Kacarlı· 
fiyatlarında da tatbik edilmesini ve. teriye malın fiyatı 2-3 misli fazla o. nevi conUemen agreman telikki eyle. tanın dahili vazlyeUne intibak ettir. Vek&letl altkadarlara gönderdiii bir 
klletteıı ıatemi§tlr. 1aralt söylenilmektedir. Hele kadın· mektedir. mek niyetindedir. tamimde l(Syle demektedir: 

Seme ve meyva. ve ulr yiyecek gıl>i lann çeki§e çekişe pazarlık ettiklerini ROMADA.Kl fNTIBA. Bu cumleden olmak tızere, pro • Yedinci lıılilU Ttp Kurultaymm tap. 
bir günde bir kaç defa fiyat temevvU· bilen esnaf metresi iki liraya olan bir Roma, 24 (A.A.) - Politik mahfil. paganda milstPşarı bay Antaı, bir lanm88ı için intihap edilen Ankara 
ebe marws kalan maddeler ha1rkmda kumaşa on lira iatemekte, beş qağı, ler, Bled anlqmaamı sempatik bir su.. propaganda ofisi tesisinden evv 1 halkevi içtima salonunun 20 birinci. 
maktu fiyat tatbik edildikten sonra on yukan pazarlık hayli müddet eür. rette tea.kki etmekte ve bu anlaşma· Almanya ve ttalyada bir tetlcik ıe- tepin 1938 ten itibaren ctlmhurlyetin 
bilyllk sermayeye dayanan toptan fi. mektedir. Netieede mağua.cI tuttun.. mn Seli.nik anl&§Dlumı mesut bir 1111. yahatl icra etmek tlzere bul11nn7or. 15 inci ytlldönUmtı mlbwtebet:n. ,... 
yatJan ancak IDevaimdeıı menbne de. bildiğine malmı satmaktadır. rett.e ikmal eylediğini bildirmektedir. Macarlstanın siyaseti, bu takdirde pılacak kutlama. bamhk ve faali,etle. 
l1teıı •Hccaciye. tuhafiye eeyalan ile Bu hal ayakkabl, zilccaciye, tuh.afi· Roma. mahfilleri, Allı muahedelerfn • A1man ve ttalya.n etyasetlne yakl rlne taUia edllecefl C. B. P. gmel aek. 
mahrukat ve ayakkabılar hakkında ye ve elbiae levazmıab mahrukat f"ı. den birinin daha lıılilletleır cemiyeti şacaktır. Fakat Macar hOkflmetl, ret:erlijinden ba kere yapılan lf'anlaD 
bmıa daha. kolaylıkla. tatbik oluna - yatıarmda da öyleclir. Belediye bu haricinde değİftirilm.if olduğunu te • bu sl;yuetıere intibak husus*n4a in- anlıplm11 olmaJrJa Tip Xunılta)'JDJD 
lllUr. maddeler baklanda da kanunwı der. barll& ettirmekte ve kuvvete mUraca.. tlhap edecett tedblrlerl ve kabul e,. 17-19 birlııc1tepin 1938 ta.rlılDdl 

Band•n bqk& pi& maddelarindekl hal tatbik edllmeablt marla latemlr atten vupçmek aiyuettnt Kacarlll - 4ecetı ahengi ntihaıt merbelltlslnl tapılD!Dur ~ • 
.... ,...._~ı..Dr..>emmıw.._..aa_........ı_~t11!----~~~~'--~~~~~~~:.......taa..11a..1ııııııı .. ..ıem...;.,.,...ıo1-....,....wı.-ııı...ı...-ma..d. .... _......,,...a,u._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.ıa~ 
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VıldönOmlerl : 

işaretler: 

ibret dersi 
Zaman •aman inaanlann ctiliııden 
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Hoca paşa 
düıaıeıı 

''- ibret olıun 1 
tbret nikbin il1l&IUA talebe ait Gmlt 

lerindeıı biridir. Kötil birfcy, bir da
ha tekrarlanmayacaktır. Meaell cina
yetler, harpler, !asanlann kafun*la 
facia filmi çeviren her tUrlU hldiaeler 
bir ibret deni Ut ortadan kalkacaktır. 
ibret bir tarlada lflıycn orak sibi W.. 

Denizde, karada ve havada 
harp hazırlıkları 

yangını 
lıııtanbul en büyllk f eli.ketleri, yan. 

gınlar ve haatalıktan görmüştür. Ta. 
rlhte öyle yangmlar vardır ki, iJıNnm 
aklı durur, inanamaz. 

Haliçte bqlayarak lılarman.ya ka
dar nunan. ve önüne gelen bflttlıl ev 
lerl yakıp kül haline getiren bu yan. 
amlar gi1nlerce devam eder ve tabii 
pek iptidai olan eöndürme vuıtalan 
ile hiç bir eey yapılamaz! 

tülülderin bqaklamU köktbıdtıı, top.. Bl1ytlk devletler harp fllolan tein 
raktan ayıracaktır. fOılerce yeni gemi lntuına batla· 
Çok aaf ve hattı biru da gUIUıı~e °" mıt bulunu1or. Denlı ıllAhlarında 

lan bu ibret hlklyealne 'bUtiln bettıi. görtılen teknik ilerleme en son ke· 
yet inanır. En ıUpheci 11kllar bile malini bulmuttur. JClektrllln 411n-
zaman saman lbNti bir "baJU',. aJA.. 

1
a medenlrettne verdlll hıı, bari. 

meti ııynuflardır. tbr•t ollun diye ka denebilecek btlytlk 1enlllkler mer 
büyük cinayetler lflemit olanlara.: dana getlrmlotlr. Dretnotların ton 
za verenler 'kendi hiakrl, kndl .. ve ıQratlerl yllksellp faılalatıyor. 
lerl beaabına hareket eta1edfldertnl an BO)'ilk devletler aruındakl Ulttln 
tatmak için ''lbrıt,, l Uıri .Ormutler.. ıelmek rekabeti devam ediyor. 1922 
lclir. Hattl basan "ibm .. klff ,aruı.. yılında Vaolngtonda yapılan anlao-

memi.J, bunun aonuna bir dı "lllll"'!:;• ma 1936 rılında bozuldu. Bası dev. 
Jrelimeai ilave edilmittir. "ibreti ~ ıetıır bu arada 36.000 tonluk bir· 

re., beterlyetl Jrurtarmak isfn . • k&O harp ıemlıl ınoa etmlftl. Bu ın. 
n biraz daha bil.mık cesaretim ver. t••t Vatlnıton anlatmuının mtlla • 
mit. cinayete kırtı cinayeti d..a •Y· adı ettltl hududu atmayordu. Ja. 
mııtır. ponlar bu aaıaştnaya girmemekle 

Beıeriyetl, .. ibret,, ıa.tererek ua. beraber, bOytlk gemi tneaatına da 
ııJ batJamamıtlardı. Almanlar 1921 ıe-

Janchrmak lıteye ere; 1 t-rllbelet neatnd• Vena1 muahedesi ahklmı. .. _ Daha 6ncı c!e bey e .... 
yapıldı, cUrUmlerf, cinayetleri l~)'..:; na u1guo olarak 10.000 tonluk ıırh· 
lere ne cezalar verlJdl. Fakat riAç i lılar 1aptılar. 
ımiiıtakbel cinayetlere, cUrUmJe Is .t Alman mUbendlılerl muahede ah-
Jenmeaine mani olamadı . ., De1tn kAmınıo müsaade ettlll tonu atma· 
ze verecekl•rl cevap ıudur: matla beraber, yeni tip bu zırhlı. 

.. _ Onlar ibret denini iyi vereme. ıara cok kuvvetli top yerlettlrdller. 

dile..t •• atdmaer: suratlerlnl de başka devletlerin en 
Bunun altınck ıu asana 5- ıon ılatem zırhlılarından daha ıtır. 
n_ Ben onlann hatalarına tdOpe- atll yaptılar. (Deutcbland), (Adml. 

yec~ğlmt nl Seheer) ve (Admlral Graf Spee) 
Kendi kendini dönyadan ve dilft)'l-I namı verdikleri bu Oç harp gemisine 

d Uattln ıaren n.. 1 ı ti dil nm tecrübelerin en ~ s - U ilk top ar yer eş r er. 

san bilmez Jd keadlnc!en _:::ı. "lb- Almanların bu semllerlnden ata-
de ayni unaatle, ayni heT .. - dlr 
ret,, lavhalırı .acuda ıetlrmffler _:,,. tı kalmak lıtemeyen Fransa 26.000 

da ibret almayan s&•9UO tonluk iki harp gemlılnt denize in. 
Bu nokta mek iıteyen dlrdl. Bu iki gemiye (Dunkergue) 

beı~rlyetle, ibret d:-ıb.vıe~ırlr yoktur. ve (Straebourg) namlarını verdiler. 
a.kılhlar arasında ç ır ---~--..-- --afiiiU ~· ~ llr••l •cfdli ... 
H~ö.i,jiııN Fransanın bOyttk mllll bayramında 

Y tnl cua kıDunlan çıktılı aman. 
C\lrUmlcrln ortadan kallr.ıcapu .... 
Dan in1aalır buJwıdulu ~bl,· ~:: 
rebelerden sonra muhare enıı 
lannı uyıp dö'Janekle Jcavıalaml bir 
daha tekcrrtk ,tuıiyecetlnl lıl!lanlar 
da vardır. Ne bapieaııeler bofaldı? Ne 
de bir harp bir bafka b&rıM anısı ol.. 

suya indirildi. Bunun ıOratl 31 • 31 
mildir. 

,Alır toplar zırhlının ön tarafına 
dörderli iki kule7e 7erıe,t1rllmltUr. 
Bu toplar 23 santlmllJr 8 tanedir. 
Franıac!an a•afı kalmak lıtemeren 
ltalyanlar derhal faaliyete geçtiler. 
Llttorlo, Vlttorlo, Yeneto namında 

3500 tonluk 9,38 santimlik iki b'1· 
Jtlk harp semlılnt ınea ederek denl
ıe indirdiler. 

fNOILIZ. ALMAN ANLAŞMASI 

Deniz ıllAhJarı hakkmda Alman. 
ya tle lng11tere arasında bir uzlatma 
7apılmıetır. Bu anıaema hOkOmlerl· 
ne göre Almanlara 26,000 tonluk 
lkl ve 25000 tonluk daha lkl, ki dört 
harp gemisi ın,ası hakkı verllmlotlr. 
Almanlar bu haktan hentlz istifade 
etmemiştir. Harp bUtçelerlnln mU· 
eaadeslzltğl şimdilik buna manidir. 
Fakat İngiltere, Amerika ve Japon• 
ya gibi dlinyanın birinci derecede 
ffli1iif 49YleUel'I 'Wapa tntumd .. 
Jı:I denlı llllhlanmalan kart11ındı 
tedbirler almata batlamıttır. SoY. 
7etler bile Oo bO)'tlk harp gemlılnlı; 
lntuına baelamıttır. fng1UılerlD 
harp tez,;lhlarında tnea edllmektn 
olan bee harp gemileri vardır. Bu 
tene lolnde daha beş tane tezglha 
konacaktır. Umumiyetle kOçUk, bO· 
)'lk tnrlllz tesglhlarında hail lnoa• 

da 150 den fazla deniz harp vasıta· 
ıı Tardır. BunJann tonu 600.000 
dlr. Hiç bir devirde tnglllzler böyhı 
topyekOn gemi ;rapmamıttır. AaıerL. 
kahlar da dört bOyttk zırhlı yapıyor. 
Japonlar da H.000 tonluk dört bO. 
)'tlk harp gemlıl 7apmata bafJadı. 

Tarihi, nisbeten eski olmıyan bU -
yt1k yangınlardan biri de Hoe&p&§& • 
nmdır. Bu Y.&Dglll lSM yılı 25 ajua
toe günü, yani tam 7 4 sene evvel bu· 
gün çıkmqtı. 

Atef, o vaktin mühim gazetelerin. 
den biri olan Ceridei Havadia gar.ete. 
aiııin matbaasını da yalnnıftı. Bu ga
r.ete yangından sonra çıkardıfı ayı. 
amd& ateei l(>yle anlatıyordu: 

''Kıvılcımlar, rUzginn yardımı ile 
etrafa sirayet ederek yer ve gök at.et 
içinde kaldı. Alevler Cağaloğlu ve Ta. 
vukpuarma ilerledi. Çlmberlitq, Df· 
vanyolu, Gedikpqa ve Kadırga, Kum. 
kapı, bu alevlerden kurtarılamadı. Sul 
tanahmet meydanındaki Kılıçhane aıı. 
lerine kadar her teY kUl oldu. Yirmi 
saat bağırıema dinmedi • ., 

O vakit yukarda laimleri sayılan 
yerlerde en büyük pap konakları var
dı. Hepsi yanan alevler arumd& fdf. 
Bocapqa yangmmdan evvel latan • 
bulda mUthit bir kolera salgmı oldu. 
ğu için bekarlar, hamal takımı aehri 
terkedip gitmiılerdi. Yangın fellke· 
tinden aonra da efY& taıımak için 
eehirde hamal bulmak imkAnm hale 

YlDNt BAR.P GEMtLER.tNIN gelm.lfti. 

SISTJDMt En nihayet, bir tabur aaker, ewiz 
Umum devletlerin lnl}a halinde O· kalanların kurtanlan eeyalarmı tqı. 

lan yeni .dretnotları kalın zırhlılarla mak için gönderildi. Fakat eıyalar ne. 
kapalı olacaktır. Bu zırhlar tayyare reye tatmacaktı. Binlerce insan gök 
bombalarından korunmak lçlndJr. kubbe altında kalmı§lardır. Şehirde 
Meseli., "Vaetngton.. dretnotunun bir de ev buhranı bqlamı§b. 
Ust kısmındaki zırhının kalınlığı 25t Bu feci hal aylarca devam etti. Fe
mlllmetredlr. Bu 'kadar ıırhlı k•· liketzedeler yangını mtiteakıp tefek. 
ınıııtı 71 •anU• ......... ..alwıta kül ed8ll iane komiayoııunwı ve.rdiji 
demektlr. Bundan batk& 7enl dret. elmıelde b.nn1amıı doyunıyor, cami 
notlar blrook 7enl ılıtem bölmeler11 avlularmda l&bahleyorlardı. 
ayrılmı,tır. Bu bölmeler blrlblrln .. _______ N_ı_y_a_z_i _A_h_m_e_t _ 
den ayrıdır. Ta17are veyahut tah. 
telbablrden gelecek bir bomba nya 
torpil bu bölmelerden birini, lklılnl, 
hattl Uç ve dördtlnO delecek olsa bl· 
le, dretnota hle bir ıe1 olmıracak· 

(Devamı 10 mıcu sayfada) 
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OQLB NBfjRIYATI: 

Saat: 12,30 Pllkla Ttlrk mualklıl, 12,50 
Hnıdll, 13,05 Pllklı Tflrk muaiklal, 13,30 
llubtellf pllk nqrlyıtı, 14 Son. 

maktanç~u. Y 
Halbuki, cUrilmler ye cinayetler me 

aimler pbi, rU.ı&rlar sfbl, tabi! bir 
cereyan takip ıtmtktedirlır. 

Tehlike 
AK$All NBSRIYATI: 

Sut: 11,30 PIAkla Tflrk musiklsl, 11,11 
Spor musababerelerl: Eırer Şefik, 19,55 
Borsa haberleri, 20, Saat ayan: Grenvlç n.. 
aatbaneslnden nakelen. Belma ve arkadat
lan tarafından Tllrk mualklıl ve halk ,.,_ 
kılan, 20,40 Han raporu 20,'3 Omer Rı. 

Cinayetlere, eOrOmltrı biati anlll· 
Amellerin lf ıdeal olan "c11alar" ID&· 

nl olamadı. Cuanın flıldetl cOrmilft 
ualmaama hiçbir aet çekemedi. 

Osmanlı bnparatorlu&unda bir sa
manlar tOtUn lp11k idam cea1111ı IDU. 
cip cinayetlerden u)'llmmt. Bir sOn 
bir tiryaki yak11anmq, idam edUmlt. 
oınuzlannm derileri ıcıJnnt aroma 
birer mum 11Jattınlmıf. Mabat bu 
bUyUk dehttt Uı balla tlltOn ipelr. 
ten menetmektir. 

Bu dıhıetll mannranm anOllmıll, 
bUtün azametilı: vtlcudu bir pmdan 
halin• ıtren llllnlln Cjeatdlnl bekle. ,.n yeniçeri neferiıicle pblanıyor. 
Yeniçeri tiltiln ketellnden bir tutam 
tiltiln çıkanyor, çubupna koyuyor. 
Çubulunu ölUnlln ornus derileri •· 
raırndan ftflanr sfbl JU&ll muma 
tutuyor. Ve pipolUJla tUttOre, tOttOre 
8JOyU bekliyor. 

Her "'ibreti mOelllre., n1n arlramn
d• onu JrarikatOr halla• koyan glSH 
rısrUnme• bir nruret ftl'clır. o. 
nun için, "ibret,, de haddfsatında 
bir 1uıunçlilk mevcuttur. 

Sadri nı .. 

TESEKKCR 
S r Uz'un ani bir n. Sevgili yavrumuz eze 

lQm netkesl ebedi ılyıındın ileri ıclen 
tımıılmaz acımıza; e.-lmlze gelmek, cen•. 
zeıılnde bulunmak, teJırllf"' meklUP gö~; 
rtennek suretiyle iştirak eden akraba 
•ile do Uarımııa fU elemli ınımııdı •1" 
•1"1 tllkranlınmın sunmak tmkAnını bu. 
lanıadıluaasdan pııtenllln deWetlnl rica 
e 

Yızen: Stdn•v Horlar 

Granston, bu dedikoduyu btııat 
tahkik etmek istedi. 

0 gece Montag'a ufrayıp haktkaU 
kendisine sormaktan l7lıl yoktu. 

:mıır Beril, ı•foekten ihanet et. 
uılpe, artık bu iti bir ıon vermek 
ıuımıellrdl. Zaten o gtlne kadar 
Berlll _ parası ıeın - aldıtına dair 
Japıl&D dedikodular, onu bıktırmı~ 

tı. Gralllton, bu tat'I karar Oaerlne 
dotruca Montasın evine gttmletl. 
Ka"ıl&ftıtı vasiyet. eot ıtlrmeden 

rl l d. ıaptedllemeı bir kunet 
lee 1 D • 
halin• gelen. kara bir ftlpbe uran. 

dırmıttı. h d 
Montaıın uoatı. ,atkın bir al e 

"efendi" tinin eYdl olmadılını IÖJ· 

Jt17ordu. 
Gr&Dlton. hiddeti• uplı btr ta. 

rafa ltmlf ,.. derhal oturma oduı. 
nın kapıııaa da1aamıftı. 

toerde Montaır ... Yarı tarhot bir 
halder ... ye kollan aruında Bertır .• 

Montac uablJ•tl• kı11 bıralnror 
Ti arata kalkarak terbl1eıtsce ha1. 

kın1or: 
- Ne l1U7onan f Ne hakla bura-

:raf ••• 
Fakat ıörDDen manıara. Oranı. 

tonun bir ınun n11akett1le cevap 
vermeıtne lOıum bırakmıyor. 'Uze· 
rinde tekiler dolu bir masa batında 
oturmaktadırlar. Berilin ıaclan da. 
tıoıt ... ve 70zU tıpkırmııı ... 

Granaton o anda fırsat bulu. b11 
ftUHD'WlllQf ... r 

-1•- Çeviren: Hikmet Münir 

serseri daha çabuk davranıp, bir ta. 
banca çıkarıyor ve Granstonun 78. 
ıtlne dotru tutarak: 

- Çekti, diyor. Çekil. Öldtırnrnm! 
Granıton bu tehdide ratmen, ye

rinden ııçrayor, Montagın blletlne 
atılrror. Derken, bir tabanca 1111 ... 

Ondan ıonra .... Karanlık .••• . . . . . . . . . . -
Bltt1n bunlar bee sene enet ol· 

muetu. O zamandanberl Granıton, 

ne Jlontaıı. ne de - blllhare Kon. 
tagla evlenen - o rezil kadını gör. 
mu,to. Hiç ettphestı ki skandal ol. 
muttu. Jl'alı:at bu skandalln akisleri, 
ktıetlk Rodburo •ehrlnln hudutlarını 
qamamıttı. Hele Londraya ula va
ııl olamamıftı. 

Bu 11ralarda Granstonun, lıtmle
rlnden birini de dellttlrmtı olmuı, 
h&dt11nln tamamlrle uaak Ye geni• 
çalkantılar 7apınakııını ıeçmeılne 

1ardım etmltU. Granıton daha öıı.. 
oelert Flllp Norlı diye anılırdı. Rod. 
barodan a,-rılıp da Londra1a 7erı.._ 
tltt ıaman Norlı lımlnl detıettrlp 

anne tarafından kendisine vertlmlt 
olan dller bir lemi, :rant buıtınkO 
Graııaton adını aldı. 

Tam beı sene!. .. Zamanın ıoratle 
reottt bakımından kısa bir mesafe ... 
Fakat bu kısa mesafe içinde bugüne 
kadar neler olmamıeb! 

Flllp Granston, muvaffak olmak 
ıetn kllçUk bir ıehlrde, durmaksızın 
1»ocala7uı bir &TUIE&toık la&Uaclell, 

sa Dotrul tarafındın ırabcı söylev, 21, Sa. 
bir dAva vekUI meYkllne 7ilkselmlt- ıt ayın: ORKESTRA: ı -Veber: Oberoıı. 
ti. 2 - Nedbal: Vals trlsL 3 - Ganne: Le ..ı.. 

Bittabi bu mevtle yOklelmeslne 
talih de yardım etmltU. Lord Bar. 
dabörl isimli ytlkaek ntıfu&lu bir ıos.. 

tenbant. 21,30 Şan : İnci ve arkadıılan 
21,50 Saz eserleri: Refik Şemsettin Te ar: 
kadaılan, 22,10 Akel idaresinde, 22,50 Son 
haberler ve erteıl ınnıın Prosramı, 21. Sa. 

yete adamına rastlayıp, onu gayet ıı ayın: SON. 
mutktll bir vaziyetten ~urtarması o. 26 _ ACUSTOS _ 938 • CUMA 
nun muvaffaluyetlnde bQyOk rol oy· 
Damıttı. OQLB NEŞRIYA'l'I: 

Lord Bardıbörl, ıellmete erdik. Saat: 12,30 PIAkla Ttırk muslklıl 12 50 
ten sonra, btlttlıı tanıdıklarına ll'Ulp Hnadia, 13,05 Pllkla TOrk musJldat

1 

ıs' 30 
Oranıtondan bahıetml•tl. Harika- Muhtelif pllk neıriyıtı, 1' Son. ' ' 

., AKŞAll NEŞRiYAT/: 
lar, harikaları takip ederek, mUşte. Saat: 18,30 PIAkla dans mosildai, ll,t& 
rller, mtll}terllerln peşinden gelerek Konferans: Selim Sım Tırcan (tnsanlat 
Oranston bugtlnktl mucizevi tttbarL nasıl mesut olabilir), 19,55 Bona haberle. 
Dl elde etmı,u. rl, 20, Soat ayan: Grenvlc nsalhanesln-

Muyaffakıyetln muvaffakıyeU do- den naklen. Neılbe Uyar ve arkadaşlan ıa. 
turdulu rotunda BÖ)'lenen ta "ztı "'t'afından Türk musikisi Te halk ,.rkılın. 

a Bu , 20,40 Havı raporu 20,43 Omer Rıza J>olral 
Ftllp Granıtonun ha1atını anlatmak tarafından arabcı söyln, 21, Saat ııan: 
lota tam blçllmtı kaftandır. Grans.. ORKESTRA: 1 - Fredertkaen: Penlandt. 
ton hatır ve hayalden geçmeyen ıer. J'L 2 - CaykoYlaky: Valı de nnr. ı- Lln
vetlere lrt,mt1t1. Fakat fU dakika. ke: La ı>ötit pope. 21,30 Nihal Amil ft ar
da kendlalnl 0 rütbe)' çıt t 11 kadaılan tarafından Tllrk mualldsl " balk 
he de esef e aran a - şarkılan, 22,tO Viyolonsel, Piyanoda Aleti 

edtror'du... Nl7ton Mon· Keteci tstanbul tonserTahnan profes&ie. 
tasr ... Haraaıı herif bu cezan tlrık. rtnden Muhittin Sadak. 21,50 Son haber. 
tı ... Ao kalmalı, ıırtınmett hak et. ler ve ertnl lllntıa p,.,....1111. 23 Sut a. 
mlı bir adam ..• Her ne hal ile ... Ho. nn: Son. 
ıa ııtmlrecek herhangi harekete kal --Z-lr-a-, -oo-er_k_e_k_pe_k_m_e_,-h-ur_kl_m-ıe.-
ıueacatr oluna, Granıton onu poU. Jerdl. Kıs tee, o ıalonda kadın namı
ıe verecekti. Hldl1e1l bltmlt sayı- na en stıseı mahlQktu. 
1ordu... Stefan BraD4el, kın Kerl7e baktı. 

V tı zaman, onu etmdlye kadar ıGrme. 
O aktam SaT07 o\ellD Jotantasna.. dlft bir nqe içinde buluyordu. Bu. 

da bir mua bqnıda 111D•ll: 7fJ'8D tlO na da •bebl buttu. Çlhıktl Kert, 
erkek ile bir kız, oolr lrllDHlerln dl~ o alqlam, HY4ltlne kani olclulu er. 
kaUnl celbe4l,-or411. J>U~ll.A~eM 
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Şark için deli olan 
seyyahlar 

Bir ömer ağanın uydurmalarile 
"Bey konağı,,nda neler görürler? 

Adriyatik denizinin kıyısında bulu
nan tarihi Dubrovnik şehrinden birkaç 
saatlik yolculukla, Bosna Hersekte
ki eski Türk kasabası Trebinyeye varı
lır. 

Bu küçük ve tarihi kasabayı yazın 
sık sık ecnebiler ziyaret etmektedir. 
Burasını neden acaba ecnebi seyyah -
lar daima ziyaret ediyor?. 

Onlara göre orası henüz şark sırla
rile dolu imiş! Orada bugün de haremi 
ve esrarengiz şark adetlerini görebili
yorlarm·ş ! Malumya, Avrupalı seyyah
lar umumiyetle şark delisidirler. Ha -
reme, feraceye, şark adetlerine bayılı
yorlar. 

Yugoslavyada, bugün de herkesçe 
malüm eskiden kalma pek çok Türk 
şehirleri, Türk kasabaları, mahallelerı, 
camiler, çeşmeler, abideler vardır. Bun 
ların başında Saraybosna ile Mostar 
gelmekterir. 

Parası olmadığı için Saraybosna ile 
Mostan ziyaret edemiyen Avrupalı 

seyyahlar, Dubrovnik'e yakın olan bu 
küçük Trehinye kasabasına koşmakta.. 
ıclzr. 

Oradaki açıkgözlerden biri olan Q_ 

mer ağa, seyyahlara klavuzluk ederek 
mükemmel bir şark uydurmasını on _ 
ların gözüönünde canlandırmaktadır. 

Bu adam, seyyahların geleceğini ha
ber alır almaz, hemen her günkü kı
yafetıni çıkarır, fes, şalvar ve yelek 
giyer, ecnebileri karştlar. Bunları ken 
disini seyyahlara sanki hakiki bir şark 
Jr imiş gibi göstermek için yapmakta
dır. Adamın bu kıyafeti ecnebilere 
esrarengiz, gayet merakh görünmekte
dir. Bir başkalık, Avrupada olmıyan 

görülmeyen birşey: Hakiki ıark ı 
Şarki 

Ömer a!a, onlara bozuk fakat ecne. 
bilerin anlıyacağı kadar bir almanca 
ile: 

- Kale 1706 da inşa edilmiştir, 

der. Kaleyi inşa ettireb Osman paşa 
Resül beydir. Kasabayı kuran da o
dur. Kasabada gördüğünüz saat kule. 
sini de o yaptırmış, kuledeki saati Ve
nedikten 300 altına getirtmiştir ... 

Kaleyi gezerken iki camiye tesadüf 
edilir. Birisi Sultan, öteki Osmanpa
şa camisi. Ömer ağa, seyyahları Os
manpaşa camisine götürür ve şu i.. 
.zahatı verir: 

- Osman Paşa, bu camiyi inşa et
tirdiği zaman, lstanbulda, padişahın 

huzurunda onu itham etmişlerdir. QQ_ 

ya onun yaptırdığı bu cami, sultanın 

camisinden daha güzel imiş ve halk 
namaz kılarken padişahın ismini ıdcğilı 
onun adını söylüyormuş. Bunun Ü

zerine lstanbuldan gelen bir ferman 
Osman Paşayı ve on oğlunu idama 
mahkum etmişti. Kendisi tstanbula 
gitmiş, orada idam edilmiş, gitmeden 
evvel oğullarım Zagora isminde bir 
köyde saklamıştı. 

Ömer ağa, izahatına devam eder: 
"'Bugün gördüğünüz gibi, kale sok 

metrCıktür. Nerede ise bu tarihi ve 
ortaçağı gösteren abide yıkılacak. 
tır .• ,, 

Seyyahlar hep bir ağızdan: 
- Ne yazık, ne yazık t derler. 
İki tarafı yüksek duvar olan yoldan 

y ürüyerek Osmanpaşa sülalesinden 
Süleyman P~a Resülbey konağına gL 
riyoruz. Buraya kapalı bir methalden 
giriliyor. Geniş bir sahada bir sürü 
kagir bina vardır. 

Ömer Ağa, seyyahlara hitaben: 
- Madam ve mösyöler, şimdi haki

ki bir bey evinde birkaç heyecanlı ıda
kika geçireceksiniz, diyor. Burada 
Türk asılzadelerinin hayat ve adet1e
rini öğrenmek fırsatını bulacaksınrz. 

Burada sizi hayrette bırakacak merak. 
lı şeyler ve adetleri göreceksiniz. 

Ecnebiler, Ömer ağayı merakla, a. 
iulan bir kan 1 açık, büyük bir dik
katle dinliyorlar. Ben de kendimi bu 
anda gayri ihtiyari bir ecnebi sayarak 
Omer ağayı dinliyordum. 

" Begenhavs,, un (bey konağı) nın 

methalinden giriyoruz. Ömer ağa, ko
nağc almanca olarak "havs" diye ter
cüme etmişti. Oradan (Begenhavs) 
gelmektedir. 

Yoldaşlarımın yüzlerinde merak ve 
heyecan okuyorum. Herkes telaşta. 

- Bayanlar ve baylar, bu ilk avlu. 
daki bina, selaml:ktır. Bu binada bey
ler, erkek misafirlerini kabul ederler. 
di. Şu binada da yabancı ve misafirler 
alıkonulurdu. 

"Buyrun, ikinci avluda uşaklara ve 
atlara mahsus binalar bulunuyor. Fa
kat beylerin nasıl yaşadıklarını ancak 
üçüncü avluda görebileceksiniz. O av 
lucla harem daireleri bulunuyor. Yani 
orası Bey ailelerinin yaşadığı yer
dir. 

Ömer ağa, misafirlerini gezdirerek 
devam ediyor: 

- Yazın, bunaltıcı sıcak günlerde, 
beyin hanımları ve cariyeleri işte bu -
rada banyo yaparlardı. Bu gördüğünüz 
delikten, ırmağın suyu avludaki ha • 
vuza girer, ötekinden çıkar. Havuza 
giden merdiven pembe mermerdendir. 
Etrafında mermerle döşenmiş yer 
güneş banyosu yapmağa mahsus yer -
dir. 

Ömer ağa, burada övünerek şunları 
ilave eder: 

- Görüyor musunuz, bizim hanım. 
lar yüzlerce sene evvel su ve güneş 
banyosu yaparlardı, sizlerde bu, ancak 
son asırda plajlarda moda olmuş. 

tur. 

Haremliğin birinci katına çıkacağı -
mız zaman bizi merdiven başında Türk 
milli kıyafetlerini giymiş genç kızlar 

karşıladı. 

Bunlar, konağın dairelerin ve ora
da ki mobilyanın resimlerini sabyor
lar. Bu da Ömer ağanın marifetlerin. 
den biriydi. Asıl marifetleri yukarıda 
görecektik. 
Taş merdivenden çıkıyoruz. Geniş 

bir sofaya geliyoruz, sofada yan daL 
relere giren birçok kapılar var. 

Bir daireye dalıyoruz. içerde genç 
kızlar. gergef üzerine gerilmiş bir ku
maşı sırma ve ipek ile işliyorlar. Di. 
ğer bir :lairede kadınlar halı dokuyor. 
lar. Bu işlerle vaktile beyin harem dai 
resindekiler uğraşıyormuş. 

Üçüncü dairede seyyahlar hayretten 
afalladılar. Bu daire tam bir Türk - Boş 
nak üslubunda döşenmiş bulunuyordu. 
Her tarafta güzel halılar, seccadeler, 
yastıklar, peşkirler, nargileler, raflar, 
minder ve türlü türlü küçük eşya. 
tar. 

Ömer ağa, yine izah ediyor: 
- Muhterem bayan ve baylar, şim

di hakiki bir beyin nasıl yaşadrğını gö. 
receksiniz. 

Omer ağanın komedyası, işte şimdi 
yine başladı. Bir mindere uzanarak 
ellerini çırptı. Bunun üzerine genç bir 
kız odaya giriyor, derin bir temenna 
ederek önünde emirlerini bekliyor, el 
pençe divan duruyordu. Ömer ağa, bir 
kahve istedi. Hemen parlak bir bakır 
tepsi ile kahve getiriliyor. Ömer ağa, 

(sonu 10 uncuda) 

- l?f'n rle uni rn!iırnraldım, rmrrli11an! 
Ciliııaire lıaber ııcriıı ; benim kaµırıırn ki_ 

Udi bozuk! lJir sujjlamuu luksıııl 

• 
Oün gece yapılan ikinci karşuaşmada 

Güreşçilerimiz 4 - 5 galip 
Festival komitesi tarafından getlı-1 

tilmiş olan Peşte güreş muhteliti ile 
İstanbul muhteliti arasındaki ikinci 1 
müsabaka dün akşam yapılmıştır. 

Seyirci miktarı geçen seferki kadar 
az olan bu güreşlerin ilkini 56 kiloda 
Macar Zöke ile Çakır Ahmet yaptılar. 
Güreş serbestti. Her saniyesi heyecan 
içinde geçen bu çarpışmanın ilk dev. 
resini Zöke kazandı. Macar, hakim ol. 
maltla beraber Ahmedin müdafaası da 
çok güzeldi. Güreşin onuncu dakika• 
smda Ahmet rakibini sırtına aldı, tay. 
yare oyunu yapar gibi rakibini uzun 
müddet dolaştırdı, fakat bir netice a. 
lamadı. 15 dakika süren güreş netice· 
sinde Macar Zöke ittifakla galip gel. 
di. 

61 KİLO: 
Bu güreş, Ya§arla Zendi arasında 

ve Greko Romen olaray yapıldı. Mü • 
sabaka çok çetin oluyor. Yaşar bütün 
oyunlarını minder kenarında tatbik 
ettiği için bir netice alamıyordu. 

llk devre berabere bitti, kurayı Ma
car kazandığı için Yaşar alta düştü. 
Zendi rakibini saltoya almak istedi. 
ise de muvaffak olamadı. Bu kısım bir 
netice vermeden bitti. 

Macar, alta düştüğü ilk anda bariz 
bir şekilde minder dışına kaçtığı için 
hakem tarafmdan ihtara maruz kaldı. 
Her iki güreşçi de bu devrede sık sık 
favul yapıyorlar ve oyun hakem ta. 
rafından durduruluyordu. Devre bu 
suretle sona erdi ve güreş ayakta baş. 
ladı. ÇarpI§ma tamamen müsavi şe· 
kilde devam ediyor. 20 dakika sonra 
karar merakla bekleniyor. Neticede 
Yaşar ittifakla galip. 

66 KlLO: 
Mersinli Yahya - Fobyan (Greko 

Romen), hakem Macar. 

l lk on dakika hiç bir oyun tatbik e. 
dilemeden bir itişme halinde devam 
etti. Yalnız, devre ortalarında Yahya 
bir kere rakib inin kafasını kaptı ise 
de, bu minder kenarında olduğu için 
netice alamadı. 9 uncu dakikada bir 
kafa daha kaptı, bu da ayni şekilde 
neticelendi. 

İkinci devre kurada Yahya alta düş 
tü, Macar, rakibini saltopa almak is. 
tedi, muvaffak olamadı ve böylece 3 
dakikayı ayni oyunu tatbik etmek i
çin uğraşmakla geçirdi. Yahya da 
üstte olduğu müddetçe hiç bir oyun 
tatbik edemedi. Son saniyede Macar, 
tam tuş olacakken, gonk imdadına 

yetişti. 

Şimdi, ayakta güreşiyorlar. Yahya, 
daha atak. Neticede Yahya ekseriyeL 
le galip geldi. 

I , 12 KİLO: 
Proka - Sadık (Ser'best), hakem 

Necati. 
H alk, umumiyetle serbest güreşe 

daha büyük bir alaka gösteriyor. NL 
tekim bu güreşte de öyle. Sadık ilk 
dakikada rakibini alta aldı ve ayağını 
bükmeğe başladı. Proka, bu vaziyetten 
ancak dışarı kaçmakla kurtulabildi. 
İlk devre bu şekilde ve Sadığın gali· 
biyetile bitti. İkinci devrede Macar, 
yine altta, Sadığın oyunlarına ka. 
pılmamak için bütün gücünü sarfedi. 
yor, Proka, bu esnada menfi çalışma-

- ~ ne/ defadır, 1d 11ii::iimıi /.'rsthıf:. E
i'fer biiyle ıraş ederserıi::, yukrnc/<1 tek müş
terirıı'z kalma:! 

- llerıinı nııışferileri traş etmeme mii
ıtaade vermez, ki patron/ Ben, S(Jde yaban· 

sı yüzünden bir ihtar aldı. Yerde gU. l 
reşmek hiç bir netice vermediğinden 
hakem güreşin ayakta devamına ka. 
rar verdi. Proka, güzel bir oyunla Sa
dığı yere vurdu ise de bir iki oyun 
tatbikinden sonra tekrar alta düştü. 
Ve neticede Sadık ittifakla. galip sa. 
yıldı. 

79 KILO: 
Kovaç - Adnan (Greko Romen), 

hakem Macar. 
Güreş, çok sıkı başladı. Kovaç çe. 

tin bir güreşçi. Adnanı hayli sarsıyor. 
Bir aralık bu çetinlik minder dışında 
da devam etti ve hakemin arka ar
kaya imdat ister gibi çaldığı düdük.. 
lerden sonra ancak süklı.net teessüs 
etti. ilk devreyi bu şekilde berabere 
bitti. 

Kurada Macar alta düştü. Adnan, 
bir oyun yaparken köprüye gelir gi. 
bi olduysa da kurtuldu ve üç dakika, 
hiç bir netice vermeden bitti. 

İkinci üç dakikanın Adnan için teh
likeli olacağı talimin ediliyor. Nite. 
kim Kovaç güzel bir salto yaptı ise 
de neticesiz kaldı. Adnan saltodan son 
ra müdafaaya geçti ve devre bitti. 
Şimdi ayakta güreşiliyor. Kovaçın 

bazı uygunsuz, asabice hareketleri hal 
kı sinirlendiriyor. Sonunda Kovaç ek. 
seriyetle galip geldi. 

87 KİLO: 
Polataş - Şevki (Greko Romen), 

liakem doktor Saip, 
İlk devre gayet zevk.siz bir surette 

ve bir itişme halinde devam edip git· 
ti. Her iki güreşçi de hiç bir oyun ya. 
pamıyorlardı. Son dakikalarda Şevki. 
nin yorulduğu farkediliyordu. 

Kurada Macar kazandı. Şevkiyi bir 
kere saltoya ve bir kere de kündeye 
aldıysa da tuş yapamadı. Üçüncü bir 
oyunda Polataş, bir burgu ile rakibi· 
nin sırtmı yere getirdi. Şevki köprü 
kurdu ise de neticeyi değiştirmeğe mu 
vaff ak olamadı ve 12 dakika 12 sanL 
yede yenildi. 

56 KlLO: - ,. 
Emin - Harvart (Greko Romen), 

hakem Macar. 
Miisabaka harici olan güreş çok gü. 

zel başladı. Macar bir ara kafa kap -
mak isterken, belini kaptırdı, fakat 
kurtuldu.Kilosunda Balkan birincisi o 
lan Yunanlının sırtını yere getirdik. 
ten sonra parlamağa başlıyan min, 
iyi güreıjiyor. Rakibini bir kere sal. 
toya aldı, fakat yenemedi. Bunu mü· 
teakıp kaptığı bir kafa kolla tuş yap • 
tı ise de orta hakemi görmedi. Har • 
vart akabinde bir köprü kurdu ve u
zun müddet bu vaziyette kaldıktan 

sonra kenarda olduğu için kurtulabil. 
eli. 

İlk ilç dakikalık devrede Hanrart, 
alta düştü ve bu esnada Emin çok gü. 
zel güreşine rağmen kendi oyunu ile 
12 dakika 50 saniyede tuş oldu. 

72 KlLO: 

Madaraş - Celal (Greko Romen), 
hakem doktor Saip. 

Bu güreşte müsabaka harici idi. Gü 
reş başlar başlamaz Celal taarruza 
geçti. Bu sırada rakibine kafasını kap 
tırdı ise onu da tehlikeli bir vaziyete 
sokmağa muvaffak oldu ve Macarı al
tına aldı. Bu şekilde uğraşırlarken 

- D111: lıele! Sr.rı fıl'ni maferlr.re•iı'ni ~a. 
myorsıın clemrl:, /111! S·ı~arım ıı/;[11111, Çar· 
li/ Şimdi apışıp kulııcaJ.:sııı karşımda! 

Madaraş kurtuldu ise de Celil bir da 
ha yakalayarak köprüye getirdi. Fa. 
kat kaçırdı. llk devre bu suretle sonı 
erdi. Galip olan Celal, rakibini alta y 
tırdı ise de, Macar ayağa kalkmağ 
muvaffak oldu. Güreş müsavi şekildt 
devam ederken Celal bir kafa kolla. 
16 dakika ve 50 inci saniyede tuşla ga. 
lip geldi. 

ÇOBAN MEHMEn' - KOŞA.Hl 
Serbest olarak yapılan bu güreşte 

Çobanın kazanacağı muhakkak görül• 
mekte idi. Nitekim ilk tutuşma bunu 
gösteriyor. 87 kiloda Avrupa şampi. 
yonu olan ve sonradan ağıra geçen Ko 
şahi Çobana dayanamıyor. Dördüncü 
dakika 50 inci saniyede Çoban rakibi. 
ni yere yatırdı ve bacağını bükerek, 
sırtını yere getirdi. 

CUMA AKŞAMI YAPILACAK 
GÜREŞLER 

Cuma ak~amı son güreş yapılacak· 
tır. Bu, revanş mahiyetinde olacak ve 
56 da Kenan, 61 de Yaşar, 66 da Yu.: 
suf Greko Romen güreşeceklerdir. 

Celal ve Mersinli Ahmet serbest, 
Mustafa ile Çoban da yine Grek o Ro. 
men güreşi yapacaklardır. 

----0--

Kulelide dördüncü deniz 
bayramı 

Kendi köşelerinde, bütün kara 
sporlarına da ayni derecede ehe~ 
miyet veren ve bu suretle meslekle. 
rinin icapları kadar yüksek bir vücut 
kültilrlyle yetlşmeğe uğrnşan Kule.ı 
liler dördüncü deniz bayramına ha .. 
zırlanıyorı ar. 

BiitUn komutanlarla bilyüklerlnt 
ve bu sporla al~kadar herkesi davet 
eden bu genç subay nameztlerinln 
değerli çalışmalarını bir kere daha 
irtlha:-Ja seyredeceğiz. 

Kuleliler hazrrladıkları program. 
la bilhassa techlzatlı atlamalar, e1;j 
bise?I yüzmeler ve su fçlndo boguı;;lllı:t. 
ve kurtarmalara ehemmiyet vermiş. 
lerdir. 

Ayni zamanda müteaddit bayrak 
ve sutopu takımları da alAkadar~ 
rrn takdir ve sevgisine !Ayık olacak .. 
tır. 

Gençler sayın Başvcldlin mektebe 
hediye ettiği iki şarpi l!e de milsa.
balrnlar tertip edeceklerdir. 

Mckteplcrlnln önünde, kendi mal., 
zeme ve '·aı-rtalariyle her şeyi başar. 
mağa çalışan Kulellleri ve onlarrn 
yılmaz öğretmenlerini şimdiden teb .. 
rlk eder, başarılar dileriz. 

FRANSIZ HARİCİYE VEKİLİNİN 
ANKARA SEYAHATİ 

Paris, 24 (A.A.) - Suriye Başve .. 
kili yarın Parise gelecek ve bilhassa 
Bay Bone ile görüşecektir. Bu lkl 
zat, Bay Bonenin Ankara seyahatin .. 
den eYvel, halletmek istediği Fran .. 
sız - Suriye meselelerine ' mtitealllk 
tavzihlerin tetkik edeecklerdir. 

Bay Bonenin Ankara seyahatinin 
tarihi henüz tesbtt edilmiş değildir~ 
Bu seyahatinin tarihi dams 
Bu seyahat ya eylül nihayetinde ve.. 
ya teşrinievvel bidayetinde yapıla. 
caktır. 

ZONGULDAK ESNAF CEMİYET
LERİ PARTİYE BAGLANDI 

Zonguldak, 24 (A.A.) - Esnaf ce. 
miyetleri parti salonunda fevkalade 
kongre halinde birleşik umumi bir 
toplantı yaparak ferden olduğu gibi. 
cemiyetlerinin hükmi salahiyetlerinin 
Cümhuriyet Halk Partisine bağlanma. 
sına ve nizamnamelerine cemiyet in 
faaliyet sahasında Kemalizm ve par 
ti prensiplerini tahakkuk ettirmeyi 
asıl gaye addeden bir maddenin ilave. 
sine ittifakla ve alkışlarla karar ver -
mişler<lir. 

KU ~ UNA 

~ lQ) a:.11 lr" e on u n uz 
ve edDnlnOz 



I 1-rmtUN D AGVSTOS 1938 

Atatürkün iradeli eli ile :kurulan 

Türkiye iş bankası yarın 15 
yaşını dolduruyor 

TUrklye fş Bankası bir ~ejlm ese~ 
d .. .. k bı'r ı'htıyacını kar olarak yur un uyu . . . 

şılamak için AtatürlClin iradelı eli ıle 
kurularak 26 Ağustos 1924 de Anka· 

· t• o tarihte an. rada faaliyete geçmış ır. . .1 
cak dörtte biri tediye olunmuş bır m~ 
yon Türk liralık mütevazi sermaye~ı. 

·ıır ·· essesenın 
le işe başlayan bu ~ıw· .~u . 
14 yılda temin eyledıgı ıtib~r ~~ ın. 

.. .. larak bugünku ser 
kişafm bir ölçusu o .. . 

. ed 5 milyon Turk ~ ma.yesini teşkıl en 

Sene 

1924 
1925 
1926 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

Mevduat 

2.474.446 
s.201.964 

15.116.600 
26.004.615 

37.575.922 
45.339.538 
44.983.124 

41.141.444 
46.090·806 
50.177.835 

53,340.782 
61.505.768 
73,906.814 
90.768.361 

. ..k k men· 
Müessese memleketın yu se 

. dan ve her 
faatlerini kendı kazancın 

d .. t" t tarak yurtta.Şiara re. 
Şey en us un u tl . . 
fah verecek kalkınma. hareke erını 

' · • nge temin edecek tedbirlere ımkanıtı e 
niş nisbetinde yardıma. koşmuş, yalnız 
kredi veren bir mevduat bankası ola. 
rak çalışmaktan uzak kalmamıştır •.. 

Yerleştiği her piyasada faiz ve er 
dUnç para alma şartlarını normal had. 
lere indiren Türkiye İş Bankası, kay. 
naklarını bir kredi iptizaline sebep er 
lacak şekilde kullanınaktan daima ç~ 
kinmiş ve mevduata her vakit yem 
istimal imkfuıları bulunmuştur. 

Yabancı memleketlerde bir Türk 
Bankanın şubeler açması şerefi bi. 
rinci defa olarak Türkiye İş Banka· 
sına nasip olmuş ve 1932 de 1skende· 
riye ve Hamburg şubeleri açılmıştır. 

Türkiye tş Bankası, bu gün yurt i. 
çinde 45 şube ve yurt dışında 2 _şube 
ki ceman 47 şube ile faaliyet hahnde· 
dir. Dünyanın her tarafında muhabir. 
leri vardır. 

MODERN BANKACILIK 
Türkiye Iş l3ankası, memlekette 

:modern bankacılığı kurmuş olmak ve 
bu cihazın işlemesi için elzem unsur. 
ları da yaratmış bulunmak gibi ~~z • 
rnetıeri ile daima övünecektir· Mues.. 
sese 14 yıU,ık hayatında bankacı ola. 
rak yetişmek istiyen gençlere esasi~ 
bir mektep olmu!';tur. Bu gün kendı 
kadrosu içinde çalışan 689 memurd~ 
başka zaman zaman yeni kurulan mu· 
esse~~lere verdiği elemanlar ve biz:3t 
alakalı olduğu şirketlere geçen yuz.. 
lerce değerli memur, bu mektepten 
feyiz almış, tecrübe kazanmış, ıftıh.a. 

e Iemektedır. 

Celll Bayar 6 tem 
muz 1924 te müba. 
dele, iınar ve iskin 
vekili olarak bu· 
tunduğu kabineden 
ayrılarak T. lş Ban 
kasının başına geç. 
uıiş 9-9.1932 de 1k. 
tısat Vekili oluncı. 
ya kadar müessese
nin başında fasıla. 
sız hi.znıet görmü§. 

tür· 

-
1 
lş Bankası mUe.s. 

sislerinden sayın 
Başbakanımız Bay 

Celal Bayar 

- -
rasmni yanında ihtiyat akçesini~ de 
sermaye miktarına yaklaşmak üzere 
olduğunu göstermek kabildir. 1938 yı. 
lı başında ihtiyat akçesi 3.470.000 11. 

rayı bulmuştur. 
Bundan başka banka.ya mevduat 

her yıl mütemadiyen artmış, plAsman 
ve iştirakleri de bu nisbette genişle.. 
miştir. Bu hareketi ğösteren cetvel a. 
şağıdadır: 

Plasman 
933.897 

lS.372.~ 

11.426.080 
15.912.718 
25.828-082 
31.921.344 
32.355.915 
29.392.845 
30.105.389 
33.097.952 
33.512.575 
38.069.204 
42.808.385 
56.680.050 

~ham ve tahvilat cüz 
danı ve iştirakler 

24°000 
158().340 

552!942 
1.854.478 
2.007.634 
6.106.265 
7.280.186 
6.110-720 
8.065.111 

11.334.493 
13.669.552 
17.695.657 
18.386.015 
19.196.242 

la.nmak usulü ilk defa olarak Türkiye 

ı Bankasının delalet ve teşebbüsü i. 
ş 1 . t• 

le memlekete girmiş ve yer eşmış ır. 
Türk gençliğinin, bıkmak, us~ak 
bilmiyen azimli çalı§ması ve kab~hye. 

t
. . yu"ksek derecesi hesap makmele· 
ının k.b . . kullanılmasında, dünyada ı en 
rının . 
zer vaziyetlere nisbetle b~ .re~r teş. 
k·ı decek neticeler vermıştır. Az me. 

ı e . t . 1 
1 iyı· ve sağlam ış emın o un • 

mur a . . , k' d b" 
andmıan tahmının .ı.ev m e ır 

muş, r .. 
yükseliş arzetmıştır. 

Türk inkılabının TUr~ kadını~~ ce. 
. t . ı·nde ıayik oldugu mevkiı her 

mıye ıç . d ·sı· 
ti t min etmış olmasın an ı ı. 

sure e e 
d 

Türkiye tş Bankası, bu da· 
fade e en d' in d .. 

t hakkukunda ken ıs e uşen 
vanın a . k lm 

if i başarmakta gerı a amış 
vaz ey · k 1 k . k dınına teknık ban acı ı ser 

ve Türk a işt' . . d d geniş ölçüde yer verm ır. 
vısın e e 

ASARRUF PROPAGANDASI VE 
T NETt~l 

. tecnrik vasıtalarının her 
Telkın ve !l" w d 

t" IUsüne ba3 vurarak, çocugun an 
ur . encinden ihtiyarma kadar 
gencıne, g h·ta.p edecek geniş 
her yaşta yurttaş& ı . . 

. arruf ropagandasına gırışen 
bır tas P . A • 

Türkiye iş Bankası mıllı sermayenın 
temel taşlarını teşkil eden ~arruf 

k t . . muvaffakıyetle ılerleme. 
hare e ının mı· kli 
sinde amil olmuştur. Siste ı, zev. . 
ve menfaatli bir biriktirme vasatı~ı 

ı k 1928 de Türk yavrusunun elı. 
o ara . t• p b" 
ne ilk kumbarayı o vermış ır. ara ı. 
'ktirerek ~kaya yatıranlar arasın. 
~a kura çekmek suretile ikramiye da. 
ğıtmak ve tasarruf mevduatına dol • 
gun f ai~ vermek usullerini ihdas eden 

·ne Türkiye tş Bankasıdır. 
yı . 1 d 

Türkiye tş Bankasının tesıs o un u 
ğu 1924 yılında 96 yurttaş bankaya 

ak 12.5M lira 

Bu mllBT müessesenin ihtiyat akçesi, sermaye 
miktarına yaklaşma~ta .... 

tasarruf mevduatı 924 yılında 12.554 llra iken bugUn 
29,500,000 lirayı buldu 

yatırdıkları halde 1937 yılının sonun. 
da bu rakamlar azametli ve uıAnalı 
bir yekftna varmıştır. 106.905 yurtta. 
şm Türkiye lş Bankası hesaplarında 
27.118.971 lirası birikmiştir. 

1938 yılının beşinci ayı sonunda bu 
yekun 29.453.198.26 liraya varmıştır. 
Türkiye lş Bankasında tasarruf hare· 
ketinin takip eylediği seyri gösteren 
aşağıdaki cetveli hazla tetkike 18.yık. 
tır. 

TURKİYElŞBANKASITASARRUF 
HESAPLARININ YILLIK HARE. 

KETLERi 
Yıl 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

Hesap adedi 
96 

Biriken T.L 
12.554 

132.290 
220.310 

1.178.325 
1.705.968 

433 
617 

3.914 
9.788 

Jş Bankası Umum Müdürü 
B. M-••mme" Erit 

1929 
1930 

1931 
1932 
1933 

1934 
1935 
1936 
1937 

22.161 
33.666 
38.387 

48.600 
64.501 

75.836 
85.670 
92.072 

108.905 

2.589.836 
3.913.655 
5.422.826 
7.452-719 

13.881.085 
16.960.799 
20.190.444 
22.616.976 
27.118.971 

ENDUSTRI~ME DAVASINDA 
İŞ BANKASI 

Türkiye lş Bankası, kurulduğu ve 
faaliyete geçtiği yıl, istikli.lin en esas· 
1I temel taşlarından sayılan endüstri. 
leşme davasına bir miııt vazife olarak 
el atml§tır. 1924 ten bu güne kadar 
geçen yıllar içinde bu milll müessese 
yurdun endüstri ihtiyacına faydalı bir 
rehber olmaktan geri kalmamış, ser. 
maye ve membalarmm artmasile mü· 
tenasip olarak endüstri hareketine iş. 
tirak ve yardımlarını arttnınıştır. Hu 
susi müteşebbislere kredi vermek su. 
retile yaptığı mühim yardımlardan 

başka, bizzat tesis veya iştirak yolu 
ile yarattığı müesseselerle memleket 
ekonomik kalkınmasında başlı başına 
bir amil olmuştur. 

Türkiye iş Bankası kuruluşunu mU· 
teakıp Türk endüstrisinin isnat nok. 
tası ve Türk tabiatının yeşilini koru. 
ma davası olan kömür meselesini e· 
hemmiyetle ele almıştır. Bu maksat. 
la muhtelif tarihlerde Zonguldak hav. 
zasında dört şirket kurmuştur. 

1 - Maden kömürü işleri TU.rk a· 
nonim şirketi (Türkiş) 

2 - Kozlu kömür işleri Türk ano. 
nim girketi (KömUriş) 

3 - Kilimli şirketi 
4 - Kireçlik şirketi 
Türkiş ocaklarında 1934 - 1935 

yılında bUyük bir antrasit fabrikası 
ve 1937 de bir de briket fabrikası ku. 
rulmuştur. 11 Birincikaıtun 1935 te 
işletmeğe açılan Türk antrasit fabri· 

'::tn UJZJ=::::lDJlt an Inl[ 

Ilın tesirinden kurtarılınış, ekonomik 
ve temiz mahrukat elde edilmiştir. 

Bu suretle Türkiye lş Bankası, beş 
yıllık birinci endüstri plAnmm tatbi· 
katından kendisine düşen vazifeyi mu. 
vaff akıyetle başarmıştır. Resmi ve 
hususi tecrübe ve tahliller Türk an. 
trasitinin yerli kokla mukayesesinde 
yüzde 40 ve ecnebi koka nazaran yüz· 
de 35 faikiyeti tebeyyün etmiştir. 

Türk antrasitinin başlıca vasıfları a. 
rasında kolaylıkla ateş alması, açık 
maltızlarda ve her nevi ıııkaralı so • 
balarda koku ve zift yapmadan du. 
mansız, yanması, sayılabilir. En iyi 
cins tabii antrasitle Türk antrasitinin 
mukayesesinde bu sonuncuda yüzde 
3 kadar az kalori farkı bulunmakta. 
dır ve Türk antrasitinjn kalorisi o. 
dununkinden 2,4 misli daha fazladır. 

Türk antrasit fabrikasının tali is· 
tihsali.tı arasında ise au kimyevi mad. 
deler vardır. Tayyare benzolü, motör 
benzolü, ağır benzol, kreozot, krezilol, 
antrason yağı, zift, yol katranı, kar. 
bolineum. 
ANTRASİT FABRİKASININ MA· 

MULATI ÇOK RACBE'ITE 
Antrasit fabrikasının mamuıatı yıl 

geçtikçe yurdun her tarafında rağbet 
görmekte ve alıcı bulmaktadır. 1937 
yılında fabrika eski yıllardan elinde 
kalan stoku da sarfetmek suretile 
77.327 ton plase etmiştir. 

1937 yılında faaliyete geçen briket 
fabrikası ise 0-10 lave ve Q.10 antra. 
ait ve ziftin yUJmek valörlU b.iı' mahsul 
gekline girmesine hizmet etmi§, imal 
eylediği, kolay ve çabuk yanma has. 
sası olan briketler derhal alıcı bul • 
muştur. 

Türkiye İl Bankası havzaya yalnız 
ileri teknik getirmiş değildir. O ayni 
zamanda bu mıntakada amelenin re• 
fah seviyesini yükseltmek, yaşayış 
şartlarını ıslah etmek yolunda çok 
yerinde sosyal tedbirler de almıştır. 
Maden ocaklarında yaptırılan yatak. 
haneler sıhhi ve ucuz aş evleri, yıkan. 
ma yerleri, sinema, amele çocukları· 
na mektep, çocuk bahçeleri, parktan 
başka bütün memur ve amele için iç. 
timat yardım teşkilltı da kurulmuş.. 
tur. 

Türkiye İş Bankası Havzada istih· 
sal maliyetinin dUşUrUlmesine hizmet 
etmiş ve istihsal kudretinin yüksel • 
mesine yardım etmiştir. 

Dört şirketin son yıldaki istihsal. 
leri: 

1934 753,207 Ton 
1934 782. 709 Ton 
1936 836.392 Ton 
1937 890.869 Ton 
Havzanın 1937 yılında ~um lstih· 

s~.ıat~ 2.306.869 ton olduğuna göre, 
Turkıye İş Bankası şirketlerinin ayni 
yılda elde ettikleri muvaffakıyetin d 
recesl kolaylıkla ölçülebilir. e. 

Banka memlekette eeker endüstri 
sinin teessüsüne büyüle mikyasta • 
dım etmiştir. yar-

CAM FABRİKASI SA~E 
MEMLEKETrE KALAN PARA 
P9:!1abahçede kurulan şişe ve cam 

f a:brıkası onun eseridir. 
Bu fabrika, memleket"ımızı' ·n k d.. k ya ın 

une adar hariçten ithal ett' w. . zü . ıgı şışe 
ve ccacıye ihtiyacını tama.men kar 
şılamakta ve her yıl bir milyon lira: 
nın yurt içinde kalmasını temin et· 
mektedir. 

Fabrika şimdilik yurdun başlıca ih. 
ti yacı olan: 

a ş· b. - ışe, mlik, damacana ve ben. 
zerleri, 

b - Kase, tabak, bardak, silrahl; 
kavanoz gibi adi ev ve piyasa zUcca· 
ciye eşyasını, imal eylemektedir. 

Şiee kumıınm kapasitesi 4.200.4.600 
ton aramda ve zUccactye kı11mmm 

P~bahçe fabrikasının bu günldl 
imalatı piyasalamnıı.da takdirle kar. 
şılanınıştır. Şişe ve zücca.ciye eşyası· 
nın yanında fabrikada muvaffakıyet. 
le yapılan kristal eşya en ağır ve lüks 
Avrupa mamulitını aratmıyacak ka. 
dar zarif ve güzeldir. 

Fabrikanın planı yapılırken, mem· 
leketimizin bu giinkü şişe ve züccaci. 
ye sarfiyatının atiyen artması ihti • 
mali göz önünde tutulmuş ve inşaat 
tarzı fabrikanın kapasitesinin yüzde 
50 nisbetinde genişletilmesi esasları
na göre teemmül edilmiştir. Bundan 
başka fabrikada pencere camı imale. 
debilmek için lAzım gelen tesisatın ya.. 
pılması da inkişaf programında yer 
almıştır. 

Ankarada Yüniş fabrikası ve Buı
sadaki lpekiş fabrikası ile dokumacı. 
lık endüstrimize hizmet etmiş, Malat. 
yada kurulmakta olan bez ve iplik fa'D 
rikası için teşkil olunan şirkete Zira· 
at ve Sümerbankla müsavi nisbetle i!J,. 
tirak etmiştir. 
1Ş BANKASININ KURDUCU S1GOR 

TA ŞlRKETl 
Türkiye Is Bankası, memlekette 

milyonlarca liralık servet ve muame. 
lelerin emniyet ve kefaletini üzerine 
alacak milli mUesseselere olan ihtiya· 
cı gözönünde tutarak 938 yılmda ya. 
rım milyon lira sermaye ile (Anadolu 
Sigorta) şirketini kurmuş ve bu te. 
sis Türk 'Sigortacılığının nüvesini teş· 
kil etmiştir. 
BiWıara 1936 yılmda ~kil eyledi. 

ği (Ankara sigorta) şirketi de ban. 
ka, bir taraftan yurtta milli sermaye 
ile te§ekkUl etmiı Türk sigortacılığı· 

Bankanın htanbu1 ıubeai müdürü 
Bay Nejat 

nm teessüsüne hizmet etmekle bera.. 
ber whususi bir teknik işi olan sigorta. 
cılı~ hakkile öğrenen ve bu sahada 
da dırayet ve iktidar gösteren gençle· 
rin yetişmelerine yardım eylemiştir. 

Bundan başka milli servetin emnL 
Ye!'i düşüncesile her yıl harice gıden 
mukerrer sigorta ücretinden bir kısmı 
nın memlekete alıkonulması maksadile 
1~29 ~lında (Milli mükerre sigorta 
şırketı) ni kurmuştur. 

Bunlardan başka Türkiye lş Ban. 
kasının kurduğu şirketler veya işti· 
rak ettiği diğer teşebbüsler arasında 
şunlar sayılabilir. 

Ergani şirketi, Kunduz ormanları 
şirketi, Canlı hayvan ticaret kurumu, 
iş Limitet şirketi, Kurşun sana;ii U. 
mitet şirketi, Pamukiş limitet, Sün. 
gercilik Türk anonim eirketi, Tel ve 
ve çivi işleri Türk limitet şirketi, Türk 
gülyağcılığı, limitet şirketi, Uzüm ku 
rumu limitet şirketi, Türk tütün limi· 
tet şirketi, Umumt mağazalar anonim 
şirketi, Şilepçilik şirketi. 

KURUN: Türkiye lş Bankasma şim 
diye kadar olduğu giıbi bunclan sonra 
da memleketin lktısadt kalkmmaam. 
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Kol o hastalarından 
hazınısızhk çeken l~r 

Kalp hastalıklılar hazimsizlik çeki -
}'arlarsa yeme ve içme tarzlarını ona 
göre düzeltmeleri icap eder. Hazimsiz 
lik doğru:lan doğruya hazmı güç 0

-

lan ağır yiyecekler yemekten ileri ge
liyorsa hazmı güç yemekleri ye
memek ve yemekten sonra yorulma. 
ll'lak suretile önüne geçilebilir. 

Bu şeklin tatbiki işi, şikayetini bir 
doktora tetkik ettirdikten, hazmın 
ll'lide iç ve dışındaki hiçbir sebebe bağ. 
lanamadığı kanaati hasıl olduktan son

ra yapmak doğrudur. 
Bir doktorun kanaatini almadan tat. 

bik edilecek rejim sistemi, mcnenduye 
ti fark edilemiyen bazı hastalıkların 
ilerl::m::s:ni mucip .olabilir. .. 

Bha~:ıaleyh, buna göı e hazmı guç 
veya kı::•lıy olan yaza ait meyva, sebze 
lerl~ sair gıdanın bir listesini yap.~
bıliriz: Al::ıca[;ımız gıdaları şöyle du. 

§Ü.ıf.biJir:z: 
Nişat maddeler, etler, balıklar, mey. 

valar, sebzeler, hayvanlara ait uıuv. 
lar. 

Niiai madd?ler: Daha ziyade kışa 
tnahsus olmakla beraber, bazı kimsele
rin yemeleri ihtirr:aline binaen ica~ e. 

.. şıın 

den tafsilat kışın verilmek uzere • 

di yalnız adlarını yazacağız: 
· • maddeler: 

Ha:-ıuı kolay olan nışaı 
ko korn-

Satcp ararot, sagl, topya • k 

f 
' · · bugday, a. 

lür, patates unu, pırınÇ, 

ka .n~ur. M 
· • addcler · ı. Hazmı güç olan nışaı m · 

· · k kuru bak 
sır, patates, kuru mercımc , 

k t e arpa ve yu. 
la kuru fasulye, es an • 

laf. hafif 
Etl~r: Genç ve hastalıksız, 

. iyctlc hazım 
bayat olmak şartılc umum 
1 da vermeleri fazladrr. 
arı kolay ve gı ·· tür 
Ç k ~ı etlerin hazımları guç • 

0 yag ı etler 
liele çok bayat ve kokmuı 
b h ddeleri haszl cdeceklt-
azı şa ım ma ı . . . ·ı k •artile taze et e. 

rınden ~ok pışırı ı:r:e :ı ~ 
k d ha dogrudur. 

ri tavsiye etme a . . k ·ı 
T d 

. e hemen kesıhr, esı. 
aze eyınc , d k 

~. .. dört saat dur u tan 
ınez degıl, uç. "d h t 1 kla 
sonra olmalıdır. Bazı mı e as a ~. ~ .. -

d b
'lhassa yazın etler, soguş 

rın a ve ı . 
kl

. de yenilmelidırler. Ba-
ve ıskara şe ın . . 1 yenmesi tavsıye 
zan taze ve çıy et er 
ed"ld" ~. rnan eti yenecek olan hay. 

1 ıgı za , . k rem e edılere ve 
Van çok iyi muayen 
olmamasına ve trişin denilen tenyanın 
bulunmamasına dikkat etmelidir. Bu ; 
na dikkat edilmezse, bilhassa sık sııc 
arızalarına tesadüf ettiğimiz tenya 

· adları veri
:Yani aptestbozan ve şerıt 

b g~ ırsaklara len tufeyli bulunursa onun a 
geçmesine sebebiyet verilir. ~· 

Yarın da buna devam edecegız. 
Dr. Necaettin Atıuagun 

ASKERL1K !LANI 

İstanbul vilayetinden: 
ı _ Askerlik mükellefiyeti kanu. ' 

nunun 20-33 üncü maddeleri muci. 

bince yapılacak olan 334 doğum!u. e· 
ı-atın ilk ve son yoklamaları (bırlık. 
te) 1-9-938 gününde başhyarak 3-
10-938 gününde bitirilecektir. 

2 - Yerli ve yabancı Beyoğlu as. 
kerlik şubesi mıntakasmda bulunan 

334 doğumlu ve bunlarla muameleye 
tabi erlerin (tek tarihli günlerde yer
li) \"C ( c;ift tarihli günlerde yabancı) 
§Ubelerinde toplanacak olan askerlik 
ınec'i3i Larafından yoklamaları yapı. 

laeaktır. 
3 _ İhtiyat erattan olup sıhhi se. 

beplerden dolayı muayenelerini istiye
ceklerin de askerlik meclisine gelerek 
buradaki hekimler tarafından muaye. 

neleri yapılacağından bu g~b~l:rin de 
askerlik meclisine gelmelerı ılan olu. 

nur. - GEÇEN YDA KESİLEN 
ffAyVA~LAR 

Temmuz ayında 16!>88 karaman, 
9152 d ~I 4479 kıvırcık. 2864 7 ku· ag ıç, 68~ 
zu, 13 tiftik, 61 keçi. SS oğlak. 1 ' 

öküz, 360 inek, 15:~ dana, boğa: 366 

manda; 277 malak kesilmiştir. 
k . nıik 

Geçen seneye nazaran esım .. ~ 
tc.r ·irmiden fazla te:ıayu 

9 - KURUN - 25 i\GUSTOS 1938 . 

·Vaydmanın 
• 
muhakemesi devam 

vasikalar ele geçti yen ~ 

ederken 

"Paris Canavarı,, veya "Öldürücü., 
isimleri ile günlerce herkesi meşgul e. 

miş olan azılı katil Vaydmanın mu. 
hakemesi devam ederken bazı yeni ve 

mühim vesikalar da bulunmuştur. 
Bunlar, Vaydmanın suç ortağr Mil. 

yonun, o zamanki dostu Magi ismin. 
deki bir kadına yazdığı mektuplar. 

dır. 

Milyon bugün Vaydman cinayetle. 
rinde ona ortak olmuş ve hatta bun. 
]ardan birini bizzat işlemek cürmü ile 

suçludur. Vaydman, altı cinayetinden 
beşini itiraf ediyor, fakat son cinayc. 
ti Milyonun işlediğini söylüyor. Mil _ 

yon ise son cinayeti de Vaydmanm iş

lediğini iddia ediyor. 

Bugün bulunan mektuplar Milyonu 
çok hassas ve içli bir genç olarak gös. 
termektedir. Milyon, bu mektupları 
sevgilisine, Frankfurt hapisanesindey. 

ken yazmıştır. Milyon o zaman kendi. 
sini hapisaneye düşüren suçtan do. 
layı nedamette bulunuyor, hapisane • 
den çıkar çıkmaz artık fena arkadaşlat 
la düşüp kalkmayacağım vadetmek. 

tedir. 
Halbuki Milyon, bu vaadini tutma. 

mrş, Vaydmanla arkadaşlık ederek 
onun suç ortağı olmuştur. 

Bununla beraber, Milyonun bu mek. 
tuplan kendisini bir cinayet işlcyemi. 
yecek kadar zayıf ruhlu ve içli göstec 
mek bakımından lehine bir !delil ·sa. 

yılmaktadır. 

Şimdi çocuk, seyahatlere götürüle. 
bilecek kadar büyümüştür. Sen Mo • 

rits, Vcnedikte Lido! Bütün bu yer. 
ler binnisbe te:iı1ikesizdir, zira bulu. 

ııulan kıta, Avrupadır, Amerika de· 
ğil.. Buna rağmen tabii yine ihtiyati 
tedbirleri hiç mi hiç elden bırakma. 

mak ~erek; çünkü Amer!kanm gan. 
gsterlcri için Okyanus da a~ılabilir bir 

ummandır. 
Demek, şimdiki halde çocuk zinc:c, 

annesi zinde, b(lba ne5c!i ... Ama, uiul~
ta yeniden tahdit edici bulullarm 

gözükmesi, gecikmiyor. Barbara Hut. 
tonun parası, Amerikadadır. Kaı ı, 
koca, vergilerini hangi memlekette ii. 

demek zarurctindedirler? Her ikisi de 
Danimarka tebaasıdır; Ancak Bar • 

baranın pasaportu daha hala Amerika 
pasaportudur ve kendisi, bu pasaport. 

1 Y
ahat etmektedir. l{arı, kocanın 

a se 1 d'kl · davamlı surette durup din en ı erı, 

b·t bir ikametgahları, müstakar bir sa. ı .. U .. 
tl Yok ki, Bütün ycryuz nu çc. 

yur arı · . 
. dola"maktadırlar; umumıyet-

pecevre '~ . hi bir yerde 3 aydan zıy·ade kal • 
le ç . b. d 

_, . "'u ha le f""Öre de hıç ır cv-
mıyoı .aı. iJ ' ı::ı • -

. k a·ııerinden vergiler ıstcmcge 
ıe t·n en 

• ' • ? ' 1 t .·· .. hakkı yok. dcmektır. •• evcu • 
yuzu, A "k d ,. ı·~ı· 

1 nazaran mcrı a a c v 
kanun ara ,, ' 

. oturdukları memleket, ora· 
ıstı yemez. 
sı değil, mademki! .. 

F k 
t kızına ve torununa karşı bu. 

a a .. 
yilk sevgi besliyen ihliyar Hutto~, d~-
.. . Danimarka tabııyctı, 

şuncelenıyor. . 
. ti mükemmeldır, 

haddizatında ga)C e 
. k ın o<Tlunu arada 

ancak o kızı ıle ızın ı::ı 
, Am r·k·ıda da görmek 

sırada olsun e 1 ' r 

arzusundadır. Acaba bu tarafta hiç. 

bir vergi verilmediği takdirde, kızı ~-
. · Amerı· 

le torununun muhafazası ıçın 
• t k"l' t n ı bu derecede kanm rcsmı eş ı a 1 

ışümullü bir şekilde işgal etmenin ar. 
tık mümkün olamıyacağı hususuna 

memleketinde iı:arct mi edilmiştir? 
Her ne halse, aile, birdenbire Ameri. 

kaya hareket cıdiyor. Eont . Amerika 
tabiiyetine gec:ecektir . .Amerıkaya va. 

rış ! Avukatlarla ,.e fi~ans .. ajanlari~e 
hukuki ve mali cihctlcrın muzak('rcsı .. 
Ve çiftin Amcrikadan derhal gerisin 

. ti! 

.Vayc!mruırn tu~ <'" ~c.:. Mi~.l'on 

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

193Da- ll"ilaıya~ ~~ \Uı~ s®~~n 
Dünyayı üç günde dolaşan tayyare. verildikten sonra, onunla beraber bir 

ci Hovard IIughesin hayat.ı üç sev. film çevireceği de bildiriliyor. 
gi arasında taksim edilmiş bulunuyor. Hovard Hughesin çevireceği film 
du. tayyareciliğe ait olacak ve mevzu ola. 

Havacılık, sinema ve Katerin Hep. rak kadın tayyareci Amelia Erhart'in 
burıı. kaybolması alınacaktır. 

Tayyarcciliktc muvaffak olarak son Film:le tayyareci kadın rolünü de 
iki emeline <le varmış bulunuyor: Ka. Katerin Hepburn üzerine almıştır. 
terin Ilepburn ile evleneceği haber 

VERVl:JZONON 

Eını ze·llllgünı ~ lk·o~:~'.~,r.o · . 

Yazan: Tefrika (\'o. t5 

il ıl'barıı, rnnııiu T. rıı.ç ııe f;nrrr.~ı fioııl llıırırıuils Tlr•fr111/oı>: lmrrrlnn ~ .•rııe 
- " C'l'l'cl, 

Cebcğin müstakbel serveti, 102,5 
milyon dolar o'arak hesaplanıyor. Mc. 

ri kanunlara güre, bundan 85 milyonu 

sonradan veraset \'C intikal vergisi ol. 

mak üzere Amerika devletine ödene

cektir. Peki, ya "fakir,, kalarak Lens, 

mütcbakisiylc nasıl geçinecek? üste. 
lik, Amerikada geçirilen bir kaç gün, 

son derece can sıkıcı olmu!)lur; sade 

fotoğrafçılar, mağnczyumlarla resim 

çekilmeler. dört bir köşede muhbir, 

her köşede muhbir.. (Mütehassıs a. 

jan), alnını kırıştırarak, bu vaziyette 

üzerine mesuliyet almanın zorlukla· 

rrndan bahis açıyor. O halde haydi ge. 

risin geri A vrupaya ! 

/ıİ/' .~<'Uıtfııı//c/Nkt'Jl ..... 

Londrada avukatların telgrafı, ora_ 

ya g~nderilen bu telgrafla, Amerika 

\":rgi. ~aiı~esin in Baı bara Hut tonun, 

şıındıkı hontcs Havrrvı"ts R f tl 
b • e en o. 

vun servetini, kendisinin henüz Ame • 

rika pasaportunu kullanmasına, bu 

pasaportla seyahat etmesine ve bir 

Danimarkalı ile evli bulunmasına rağ 
men _Amerikalı kalmasına istiııatla, 
vcrgıye tabi tutup tutamıyaeağmı tet. 

kik ettiği anlatılıyor. 

Amerikaya en erken hareket eden 

vapur, ne zaman kalkıyor? Akşam ü· 
zeri!.. 

Birkaç gün sonra bir sabah bu va. 

pur , Amcrikaya varınca, Barbara, ay. 

\\ 

- Heı-Gun 
·Biz. Hi.fi.aye 

Büro ve ırmak 
arasında yalnız ... 

Yazan: 
Kadın Alman hikayecilerinden 

L ENE; akşamlan ırmak boyun • 
ca gezinmekten hoşlanır. Ken. 

disi, büyük bir firmada stenotipisttir. 
Büroda yorucu çahşmaJdan sonra, ır _ 
mak sükunu ve inzivası ile onun yor. 
gunluğunu giderir. Boyuna yalnız oL 
mak, kendisinin alışkın olduğu bir 
şeydir; zaten serbest zamanını payla. 
şabileceği yakınca tanıştığı bir kim • 
sesi yoktur, ki.. Ne ana, babası, ne 
akraba ve taallukat, ne de bir dost .. 
Hiçbir kimsenin kendisile alakadar 
olmaması pek öyle şaşılacak birşey de 
değildir; çünkü Lene, çirkindir. Çir. 
kin vücudde en güzel ruhun mevcu. 
diyetinin de hiç kimse farkına varmı . 

yor ve bu ruha hulul etmek zahmeti. 
ne katlanacak kimse de yok ortada .... 

Bu akşam, ortalık yavaş yavaş ka. 
rardığı sırada, Lenenin çekilip din. 
lendiği yer, bilhassa güzel. Agaçlar 
ve çalılar, varlıklarında esrar dolu 
birşey saklıyorlar, görünüşleri yumu. 
şak ve müphem, ... herhangi bir yer. 
de de bir kuş, uyku safhasında ninnı 

söylüyor. Ve aşağrda umak akıyor; 

sakin ve koyu ve bir parça teselli ve. 
rici.. Lene, bugün o ka'dar ürkek. 
o kadar gamlr, ki..; halbuki neşeli oL 
ması için yeter sebep vardı. O, bugün 
firmasının umumi direktörünün husu. 
st sekreteri olmuştu; hassa tan mahir 
ve faal sayıldığından .. Fakat, bu ta _ 

yin, kendisine iç raha~ığr vermiyor. 
du; ne de olsa, sadece kusursuz işle. 

yen bir makine gibi beyeniliyor ve 
ona göre kendisine para ödeniyordu: 
biraz olsun hususi bir tarafı olduğunu 
kimse düşünmüyordu. Lene, bugün 

(Lutfcn sayfayı çevirinizl 

ni sabah iki avukatı Vayt ve Çeysle 
beraber devlet mahallesinde hakim 
Vilyem Bondinin karşısına çıkıyor ve 
usulü dairesinde, resmen Amerikadan 
vazgeçerek formaliteyi yaptırıyor. 

Bundan sonra Danimarka pasapor
tundan faydalanacaktır. Akşam üzeri 
de ayni vapurla tekrar Avrupanın yo. 
lunu tutuyor. 

Londradaki vergi tekniği etrafınc.la 
telkik1er ... Lens, çocuk, hangi tebaa. 
dandır? Kendisi, Londrada doğmuş 
tur~. O halde bir kere İngilizdir. TI.üı;
tünü isbat edince, ana, babasının ta. 
biiyetini, yani Danimarka tabiiyetini 
edınmck isteyip istemediği hu~u~unda 
fikrini hildirebilcccktir. Çocuğun Lem. 
drada doğmuş olması itibarile bir kat 
dnha karma karışık olan pek girıft va 
ziyctlcr. bu servet etrafında dnl, bu . 
d:ı.k._salıyor, c:~cuk, ana, babasilı' ayııi 
tabııyctte degil; bu nokta, mc""leyi 
sons;uz derecede çapraşıklaı;tırıyor. 

.. F.~1'.»t, bir cihet apaydınlık gibi gci. 
run.u~or; ~ocuk, eğer lngiltcre. tabii. 
yetını benımscrs~. malından mülki:n: 
den ancak rüştünii ispat edince \ 'Cr"i 

almaca k. Bu karma karıı:;ık vaziycll~ı 
tavazzuh edince baba basını d . 1 , . • ' :. ın e • 
me.\, dınlenmek ihtiyacını duyu~·or'" 
Sen Moritse gidiyor. Kontes de bu ~ı 
rada Londrada Regnts Parkda, Scnt 
I?anstınsda satın aldığı bir e\'e c;chı 
lıyor. (r-.tütehassıs ajan) la detektif 
ler de beraber tabii! 

Konta, birden bir mektu~ geliyor 
nu mektupta hizmetinde bulunmıyan 
lakin Londrada kalan bir şoför. kon 
tun yuvasında intizamı temin etmel 
iizcre eve gelmesi lüzumunu vazıvor 
Orada Londra !;osyetcsine me~sup. bi 
centilmenin bulunduğunu, bu centil 

ın~nin kontesle pek fazla meşg-ul ol 
duğunu ve kontesin hüsnü şöhreti! 
telifi kabil olmıyacak kadar sık ve u 
zun müddetlerlc Regent's Parkdaki e 
de oyalandığmı ihbarına katıyor. 

(Arkası var) 

A lbHJı ne © n lYI ır·uuı z 
ve edDnlnDz 
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Hukuk Fakültesinde 
birinciler 

Ali Bedri Sal. 
tuğ, Talat Saltuğun 
oğludur. 1015 te Üs 
küdarda doğmuş • 
tur. llk, orta ve lise 
tahsi11erini Gala • 
ta.saray lisesinde 
yapmış ve liseden 
pek iyi derece ile 
mezğun olmuştur. 

Fakültenin birin 
ci em.Ifmı da. pek iyi derece ile geçen 
Bedri Saltuğ 1938 haziran devresinde 
fa.kUltenin ikinci sınıf birinciliğini ka. 
zanmıştır. Kendisini tebrik ederiz. 

kendisine ırmak alışkın olduğu teseL 
liyi bahşedemeden, eve döndü. 

Bir sabah şef onu müteheyyiç bir 
halde kabul etti: 

- işle alakadar bir dost ziyaretini 
bekliyorum; rahatsız cdilmememi te -
min edini:z, lütfen ... İçtimaımız, fev -
kala.de ehemmiyetlidir. Siz de hazır 
bulununuz; yapacağınxz bazı şeyler o. 
lacak bu arada 1 

Lene, herşeyi ciddi bir alakayla te. 
min ederek, yazı makinesinin başına 

oturuyor. Bir .saat sonra müstahdem -
Jerden bir çocuk, bir kartvizit getiri. 
yor. Şef, heyecanını zapta uğraşarak, 
sesleniyor: 

- Misafiri derlıal içeriye getirL 
nizl 

Ve Lorents içeriye giriyor. Lene, 
bir an etrafındaki her şeyi unutuyor. 
Biliyor; bu adamı onun mukadderatı
dır. Demirden bir iralde kuvvetile his 
]erini belli etmemek için kendisini 
zorluyor ve bu iki adamın konu§l'Jla
larıru stenografi usulile not ederek, 
müzakereyi takip ediyor. Bahis mev • 
zuu elan §ey, Lorentı ve Vilsner fir
malarının birleştirilmesidir. Uzun 
süren bu müzakere, ba~ka günler baŞ
ka müzakerelerle teselsül ve temadi 
ediyor; ve eninde sonunda muayyen 
bir esa5 üzerinde anlaşılıyor. Lene Li
nert; Vilsner firmasının iş vaziyeti 
hakkında izahat vermek üzere, Lo.. 
rentae sekreter aıfatile yaklaştmlıyor. 
Lene için güçlüklerle ldolu gUnler baş 
lıyor. Bu yeni gefe kar~ içinde bes
lediği duygunun ne kadar il.mitsiz 
neticeli olacağını iyice k~tiriyor. Ba
zı bazı yeni şefin bir kadına tele
fon etmesine şahit olarak, konuJmast
na kulak kabartıyor; o zaman ıefin 

.ae:ıi o kadar yumuşuyor, tatlılaşıyor 

ve nazikleşiyor, ki .. ve Lene, meçhul 
kadına haset ediyor; içi yanarak ha • 
set. .. 

. 
Bugün gene sevdiği ırmak kenarın.. 

da teselli arıyor. Yorgun argrn, gev • 
!emiş bir halde, kıyıda uzanmış, yal. 
ruz romanlardan tamdığx bir saaldeti 
tahayyülle, dalgın .. Hemen de farkı
na varmaksızın, uyku bastırıyor. Rü _ 
ya görüyor. ,Rüyasında gördüğü, 

Lorents. O, kızı küçük bir orman lo
kantasına akşanı yemeğine davet edL 
yor; orman ıssız, tenha... K•ZI o de -
recede mesut, ki. • • Yemekten son -
ra Lorents, kendisini güzel, kuytu or
man içersinde gezdiriyor. Sarmaş ldo
ıa,, gidiyorlar oraya .•• Erkek, kızın 
kulağına 1000 türlü sevgi sözü fısıl • 
cbyor. Ansızın, taşrp dökülen bahti. 
yarlığma rağmen, Lene, telefondaki 
kadmı hatırlıyor. Lorentse soruyor. 
O, .gUlümsüyor: 

- Annem .••• 
:Artık saadetini biç birşcy bulan.dır 

nuyor. Tam o aralık da uyanıyor. 
Ey, nerede Lorents? Lene, pşırmış 

bir halde etrafına bakmıyor, ırma _ 

ğr, yatıp dinlendiği yeri tanıyor ve 
timdi hepsinin bir rüyadan ibaret ol. 
duğunu kavrıyor. O, yalnız,. • dai
ma. olduğu gibi yalnız 1 

Kalbi ölmek acısile sızlıyor. Tam o 
lihzada da, bir klüşünce şemşekleni. 
yor; evet, ölmek! Sanki bu kelime ka. 
ran.hktan aksederek, beraberinde ha • 
rikulade bir rahatlık getiriyor kendi _ 
ıine .. 

·. 
Bir Çek askeri 

görüşü ile 
(Baş tarafı 2 incide) 

arasında kendisine dost arasın, is
ter Almanyaya karı;;ı kendisine dost 
bulmak için tamamen şarka dönsün, 
Tuna havzasında mühim bir Amil. 
dir. Küçük Antant devletlerinin hep. 
sinde halkın yarısı Sırbistanla Ro
manyaya karşı Çekoslovak, Yugos
lav ve Romen askerlerinin gönderil. 
diği günleri hatırlarlar. Bugün böy. 
le bir ha.discmin tekerrür etmesi • 
ne mani olmak bu develtlerin elin
dedir. Bunun için ıa.zım olan birlik 
de ktiçUk anlaşma devletleri arasın. 
da tamamiyle temin edilmiştir. 

Küçük Antantın lehindeki vazl • 
yetlerden biri de iki ,deniz üzerin • 
de salullerl olmasıdır. Bunlardan 
biri Karadenizdir kl Rusların kon
trolü altında bulunmaktadır, diğeri 

de 1ta1yanlarm kontrolU altında bu. 
lunan Adrlyatiktır. Onun içindir ki 
KilçUk Anlaşmanın bu fkl memle • 
ketle olan mUnasebetlerlnln büyük 
bir aekerl ehemmiyeti vardır. 
Almanyanın silAhları ne derece 

kuvvetli olursa olsun, bir taraftan 
1taly:ıya, bir taraftan Ruşyaya da
yanan KU<;ilk Anlaşma bugün Tuna
mn hAkimldlr. Cenova • Prağ • Var· 
şova cephesi, Split • Sulina hattı da 
dahil olmak Uzere, hazerde 40 İtal
yan, 60 Küçük Ant.ant ve 40 Leh kı. 
tasr tarafından muhafaza. edilmek. 
tcdir. Böyle bir cepheyi şimali gar
bldcn gelecek hiç bir hUcum dele
mez. Bu hududu tel}kll eden devlet.. 
lerin elinde, petrol de dahil olmak 
Uzere, harp için lAzrm bütün madde. 
ler mevcuttur. 

Bu cephenin siklet merkezi Prağ
dır. Küçük Antantrn anayolu olan 
Prağ Ccnova ile Varı;ova arasındaki 
başlıca muyasala hattıdır. 
KU~Uk Ant:ıntın yardımı olmaksı

zın 1' una havzası ve İstanbul yolunu 
müdafaa etmek imk!nsızdır. Çekos. 
lovakya ıınsıl şimali garbtden gele. 
celr hücuma karşı Tuna havzasını 

koruyacak nöbetçi iee, Yugoslavya 
ile Romanya da Tuna havzasına kar 
şı Balkanların UerJ karakoUarı va. 
zlyetindcdir. Yugoslavya ile noman· 
ya Çekoslovakyanrn yardımı olmak. 
sızın bu mıntakayı mtidafaa edemez. 
Ier, çUnkü coğrafi bakımdan oldu· 
ğu glbl askert bakımdan da onlar 
Balkanlara mensup memleketlerdir. 
Yalnız, Çekoslovakya beraber olursa 
bu iki memleket Orta Avrupa ve 
dünya siyasetinde mühim bir Amil 
halini alırlar. 

Kızkulesi Parkında 
müsamere 

Zafer ve Tayyare bayramını kut. 
lamak üzere 30 • 8 - 938 salt günU 

Yugo·sravya __ _ 
mektubu 

(Baı tarafı 6 mcıda) 
sonra getirilen nargileyi alarak haki
ki bir bey gibı içiyorıdu. Fakat bu uy
durulmuş "keyif,, pek uzun süqnedi. 
Ömer ağa, gene ellerini çırptı. Hemen 
bir sofra kurdular. Odaya üzerinde 
.sahanlar dolu büyük bir tepsi getirdi
ler. Sonra bir kız elinde ibrik ve le
ğenle geldi, beyin ellerini yıkamasına 
yardım etti. 

Bey kahvealtısmı etmeğc başladt. 
Seyyahlar hayret içinde idiler ve şark 
güzelliğine meftun olarak nerede ise 
bayılacaklardı. tı bununla 'kal.maldı: 

ömer ağa, onların hayretlerini gö -
rüyor ve onlara aman dedirtmiyordu. 

Sofrayı kaldmrlarken Ömer ağa: 
- Bey biraz istirahat etmek istiyor, 

diyor. 
Gene el çırpıyor. Kız giriyor, oda.. 

da.ki yüklüğü açıyor, !döşek, yorgan 
ve yastık çıkarıyor, 

Bakın hele 1 Bizim uydurma bey de 
yatağa uzanmadı mı? 

Bu son hareketile beyin hayatı bL 
tiyordu. Omer ağa, kütüphaneye gidL 
yor, bize oradaki kitaplar hakkında 

malıimat veriyordu: 
- !şte, burası kütüphane. Bu kü

tüphane en nadir p.rk eserlerini ihti
va etmektedir. içinde tıbba, felekiya. 
ta, tarihe ve riyaziyeye ait eserler var. 
ldır. 

"işte, buyurun, bakınız r 
Derken, Ömer ağa, bize, beı yUz 

sene evvelki bir tıb kitabı gösteriyor. 
Yapraklannr çeviriyor; bize insan vil.. 
cudunun parçalarının resimlerini gös
teriyordu. Bir kitap daha gösterdi, son 
ra eczahaneyi işaret ederek oradaki 
muhtelif otların faydalarından bahset
ti. 

Nihayet, Ömer ağa, konağın bama.. 
mını açıyor, içeri giriyor ve sanki yı. 
karuyormuş gibi, tasla bir takml hare. 
ketler yapıyor, 

Bu sahne, oynadığı rolün son sahne. 
siydi, zira bu bey rolünün yakında 

sonra ereceğine kendisi ide çok mem.. 
nun görünüyordu. Yalnız bahşişi top
lamak, resimleri satmak işi kalmıştı. 

Yoksa uydurma sona ermiş bulunuyor
du. 

Taraçaya çıkıyoruz. Buradan dağ -
lann ve mavi Trebinye ınnağırun çok 
güzel bir manzarası görülür. 

Seyyahlar, güzel manzaradan ve 
çok ciddiye aldıkları Ömer ağanın ko. 
medyasından afallamış gibi. Ben ide 
çok memnun oldum. Zira, Ömer ağa.. 
run gayet mahir ve zeki bir adam ol
duğunu gördüm. İhtiyarlık günlerinde 
para kazanmak hevesile artist o_ 
lan bu adamın 'becerikliğine hayran 
oldum. 

E. B. 

akşamı sabaha kadar devam etmek ----------------
üzere TUrk Hava Kurumu menfaati. 
ne t.tsküdar Kızkulesi parkında. fev. 
kala.de bir mUsamere tertip edilmiş. 
tir. Müsamerede kurumun yüksek a.. 
dı ve şerefine ücret almamak sureti. 
le Bay Münir Nureddin saz heyeti ar. 
kadaşlariyle birlikte iki seans kon.. 
ser vermek U.zere vazife almışlar~ 

drr. 
Müsamerenin caz, incesaz, alaf. 

ranga piyano konseri, revü, milli 
memleket havaları konseri, gibi bir. 
cok eğlencelerden maada memleke
timizin tanınmış yüksek bir sanat. 
ka.r ve kumpanyası tarafından da 
temsll verilecektir. 

Ahcı el sinema makinesi 
ah nacak 
C. H. P. Genel Sekreterliğinden : 
1 - Bir adet norm.al 35 mm film üzerine çeken el sinema. a.lıcI makinesi 

teferrüatile birlikte açık eksiltme sur etile münakasaya konulmuştur. 
2 - !halesi 8 eylıll 938 perşembe günü saat on beşte Ankara.da C. H. P. 

genel sekreterliğinde yapılacaktır. 
3 - Evsaf ve ~artnamesi bedelsiz olarak .A.nkarada C. H. p. genel se re· 

terliğinden ve !stanbulda C. H. P. başkanlığından alınır. 
4 - Taliplerin muvakkat teminat olarak maktuan 200 lira ve 2490 num'l. 

ralI kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte C. 
H. P. genel sekreterliği muhasebesine müracaatları (3326) (5762) 

Lene, ırmağın fışıltrsını işitiyor, 
yerinden kalkıyor, doğrulunca admı 
adım aşağıya iniyor: su, iskarpinlerini 
hemen hemen ıslatıncaya kadar .• 

Nafıa VekAletinden: 
!rmak, çekiyor, çağırıyor: 
- Gel, gel; ben kurtaracağım! 
Bir an ölüm korkusile kalbi daralı _ 

yor, yalnız bir an. . Sonra, yavaşça 

suya kayıyor, büyük sükun içini kap. 
lıyor. :trmak okşayışla, sevgiyle alıp 
onu rahat rahat dinlenebileceği yere 
götUrUyor!?. . . HiJde Hengge 

10 Teşrinievvel 938 pazartesi günü saat 11 de An.karada Nafıa Vekaleti bi. 
nasında malzeme eksiltme komisyonu odasında ceman 1500 lira muhammen 
bedelli Haydarpa.şada sif su palan teslim şartile 10000 adet telgraf fincanı
nın açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 112-50 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Nafıa Vekaleti malzeme mü. 
dürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla birlik. 
te a.yni gün saat 11 de komisyıonda hazır bultınmalan 18.zımdır. 3218 5675) 

,.. 

As1<erın< 
bahisleri 

(Baş tarafı 5 incide) 
tır. Fakat böyle bir dretnota. ya. 
kınlaşacak tayyarenin akıbeti cok 
tehlikelidir. Çünkü yeni diritnotla. 
rın üzerlerine yerleştirilen tayyare 
dafl topları çok uzaklara ve en 

son silratle endaht edebilen müthiş 
tehlikelidir. günkü yeni dretnotla
lerinin bundan her vakit kurtulabil· 
mest hayli gilçtilr. 

1NG1L!ZLER HARP 
FABRİKALARINI NAKLEDİYOR. 

Denizlerd ki harp hazırlıkları de. 
vam ederken, diğer taraftan ütlln 
devletler karadaki hazırlıklara da. 
çok büyük ehemmiyet veriyor. Hayll 

zamandanberi İngUlzler Taymis neh 
rt sahilleriyle, Londra civarındaki 
silA.h, cephane ve top fabıikalarmm 
tayyarelerin zor bombalayabileceği 

mrntakalara nakli hususunda mUna. 
kaşalar yapıyor. Bir ,.ok mütehas
sıslar Alman tayyarelerinin tehdidi 
altında addettikleri bu fabrikaların 
başka yerlere naklini israrla iste. 
yor. Alman zepllnlerlnln bir harp 
vukuunda bu fabrikaları bırkaç gün 
içinde imha. edebilecPğinl iddia e. 
denler de çoktur. Bu mllnakaşala.ra 
ciddi bazı gazeteler de karışmıştır. 
Fikirlerin toplandığı nokta, fabrl. 

kaların yerli yerinde bırakılarak 

yalnız şarapnel, bomba, ve torpil 
kovanlarının bu fabrikalarda yapıl
masını, fakat içelerlnin uzak mın.. 
takalaruakl fabrikalarda doldurul. 
masıdır. Maaınafth, bu fikir ka
bul edilmekle beraber m evcut fn.bri· 
kalarm kdfl eılm:ı.dığı ve İngiltere. 
nln yeni sll!hlanm:ı. programı lçln 
mevcudun dtlrt mlsll derecesinde ye. 
ni fabrikalar inşası icap edeceği de 
anlaşılmıştır. Bunun ü~erine tngil. 
tere dahilinde daha dört mmtakadR 
yeni fabrlkalaı inşası kararı verll -
mlştlr. Bunlardan biri (Gal) iD 
Bridjen mmtakasında, ikincisi gar. 
bt !ngilterenin Streford mıntakasın4 
da, üçüncüsü Snltandiyennin !rvin 
mıntak:ısıuda, dördüncüsü de Lan· 
kaşirin Çorley mıntakasında olacak· 
tır. Bu dört fabrikanın en büyilğii 
Çorleydekidir. 

Milyonlar sarfedilerek 360 hektar 
ara~i üzerine dilnyanın en bUylık sl. 
l!h fabrikalarından biri kurulacak.. 
tır. 

HAVA HAZIRLIKLARI 

DUn~~n ytizündeki çeşit, çeşit re. 
jimlerle idare olunan bütün dEwlet
lerin havadan gelecek tehlikeye 
karşı çok titiz davrandıkları malCı.m· 
dur. ÇUnkil, tayyare denilen yeni 
harp ana.hı şimdiye kadarki harp 
sistemlerini temelinden sarsmıştı.-. 

Cephe arkası halkmış gibidir. Şim· 
diye kadarki harplerde orduların 

kurdukları cephelerle düşman hU.cu. 
muna karşılamak mümkün olabm. 
yordu. Tayyare, bu cepheyi tehdit 
altına almış bulunuyor. 

Tayyareler düşman memleketle .. 
rin en uzak köşelerine kadar gide -

-
( Yeni Neşriyat 

Mühim bir kanun şerhi 
İstanbul defterdarlığı irat ve 

vet vergileri müdütü kıymetli maliy 
cilerimizden 'Mümtaz Tarhan Mali 
Vekaleti Kanunlar Müdürlüğünde b 
lunduğu sırada topladığı notlardan · 
tifade ederek (Art~ eksiltme 
ihale kanunu §erh ve iza.b.ları) adıy 
faydalı bir eser vücude getirmiştir. 

Kitapta artırma. eksiltme kanun 
dan başka buna dair nizamname, 
limatname ve tatbikatta. görülen 
reddütleri izale için Maliye Vekale · 
ce malmemurlarına gerPk ta · 
gerek mevzii olarak verilmiş emirle 
D'vanı Muhasebat ve Devlet şiıras1 
rarları ile alakadar sair bütün h.. ·· 
ler kaj-dedilmiştir. 

Hükümlerin tasnif ve tahlil bala 
mından orijinal bir mahiyette ol 
bu eser bu kanun ile alakalı işler 
meseleler üzerinde olan herkese bü 
yük bir kolaylık temin ediyor. Takd 
ederiz. 

Kazanç Vergisi 
Maliye Vekaleti Varidat Um 

Müdürü Muavini Bay Nıhat Ali 
çüncü, (Kazanç vergisi ve tatbikat 
adı ile büyük bir kitap neşretmişt' 
Kazanç vergisi veren veya bu ve 
nin temekkün, tahsiline veya buna a 
davaları takip ve hüküm ile a.ıa 
herkes, itiraf ederiz ki, şimdiye k 
dar bu derece mükemmel bir tasnif 
le etraflı bir izahtan malırum bul 
nuyordu. 

Bay Nihat Alinin eseri, ihtivıı. e 
tiği tahlili fihristler ve cetvellerle 
ramayı kolaylaştırınış olduğu ve h 
susile geçen 15 temmuza, Meclis· 
geçen devresi kapanıncaya kadar ç 
ınış bütlin kanunlarla bunlara 
den yapılmış olan en son resmi 
zahlar ve maddeler üzerine ileriye · 
rülen bütj.in şahsi düşünceler bur 
toplanılmış bulunduğu için bu kita: 
fiimdiye kadar !'apılan bütün neşri 
tın yerini tutabilecek bir df'ğer alnı 
tır. Eserin genç ve değerli müellifi 
tebrik ve takdlr ederek kitabı ok 
cula.rımızın istifa.desiI!e arzederiz. 

Bir suçlu mahkUm. oldu 
!star.bul belediyesi tahsildan bulun 

duğu eıralarda tahı;il ettiği 1624 lir 
run 1569 lirasmı makbıulann dip k 
çanlarını tahrif ederek ihtilas ed 
Nadinin ağır cua mahkemesinde ij 
ru~ma.sı dün bitirilmiştir. 

Nadinin, suçu tahrifat yaparak dai 
rei aidesini bile ile iğfal mahiye · 
de görülmüş, ve be§ @ene milddetl 
hapse ve 3 ıene de mem·ıriyetten ma 
rumiyete mahkUın edilmiştir". 

Ancak tıuçun tekerriitü ve Öevaını 

sebebi tiddet addedilerek hapis ceza. 
sı be§ sene on aya stkarılmı:ı, nıemu.. 
riyetten mahrumiyet de üç sene ıaltx 

ay takdir edilmiştir. 
Suçlu tahsildar, aynca ihtilas ettiği 

1569 lirayı tazmin edecek, 1569 lira. 
da ağır para cezaat ödeyecektir. 

-o-

Esnaf hastahanesi 
İstanbul Esnaf hastanesi 30 a~ 

tos günü merasimle açılacaktır. Has. 
tanenin bütün hazırlıkları tamamlan '"' 
mıştır. 

re k en m Uhl m as kert noktaları ya . ;:;;;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;;::;;;;=;;;;:;;;;;::;;;;; 
kıp yıkabilecek derecede tekemmül B Q R S A 
etmiştir. 

Seferberlik tıanı vo harbin başlı • •--- Ankare24 ·8-938----1 
yacağr ilk günlerde tayyarelerin ya. Hlzıılıırında '.t"lldıı lıaretl olanlar, l\ı .. 

h ıb t t h rinde muamele ıörenlerdir. Rakam· 
pacağı tesir ve ta r a r a m tn e- ıar ~aat 12 de kapanı, :utus fı1·allarıdır. 
debilmek bile güçtur. Binaenaleyh 1----ç E K. L E R 
cephe ortadan kalkınca, çarpışan trı· • Londı 8 6 lt • Praı 4 842!1 

rafların bütun topraklan boğuşma • NcT:'ı'Ork 125 88 • Madrid 614. 

yeri olacaktır. Bu itibarla, harple. • Pını 8 4425 • Varıo'!"• 288HS 
re hazırlanan devletler sivil halkr • J.lillno 6 t6225 • Budaı>eıh 23 wıa 

tayyare bombalarından korunma ça 
relerine alıştırmak manevi kı1vvetln 
muhafazası ve cephede dövüşenlerin 
geride bırakacağı ailelerinin df!imf 
bir tehdit altında bulunmadığını 

• Ce•ıevre 2ı:i 83 • Bükreı 25 06 
• Amsterdam 3 84 • Be.ları1 O 9175 

• Berliu ISO 41 • Y olmhamı 2 805 
• Brüksel 21 2250 • Siokholm S"i 845 
' Atına 1 1225 • Moslrnvıı 316M 
• Sofya 1 515 Viyana 23 733 

lstlkraztar telkin etmel~ maksadiyle kurslar
1
:• .,.. __ _ 

nçmış, teknik ve kimya korunma a.. • 1933 T. Bor ı 96 7l5 • Erııanl t~tik. 

!etleriyle ülfet peyda etmek üzere • " • ı1ı1ı ...... 
propagandalar yapmağa çoktan baş., 

S.Emınını 
S. Enurum 

lamıştır. Bu propagandalarla öğre- ---------~------
tilen bilgi: Cesaret, disiplin, süku. --------------
net ve tehllkell anlarda manevi kuv. 
vetin muhafazasından ibarettir. Mat 
buatın bu husustaki rolü çok büyük. 
tur ve bütün m111etlerin gazeteleri 
Qzerlerlne terettüp eden bu mUhlm 
vazifeyi görmeğe ba lamı tır. 

AIQ>lYlne oDtYJınuz 
ve ecJIDınDnllz 



-"il lllfflll 
..atlllllltoo _.LLs&LtoaSCi&ld _ i__ QJ# boUllIDIAlltıtılltlllllllRllUııtlllPnmtilllU~ . mmmm-

1 ıuuıııı htıllllfl"'""llQllllll'IPml .......... ' - ,, l,, rm ff1llt [ ı ••t .. 1 
•• ·-·-

e kt•• , .. .., .. de . "' "' l •ı~·· L! •lll•[?J ist'kl81 Lisesi Dıre or ugun n • ··- -· 
. kı l na yatılı ve yabıız; kız ve erkek talebe kaydına bat· 1 takım yeni rakı klifCSi 25 Cl. lik 3 renkli 50X70 eb'adında 

l - tik, orta ve lıse ıım arı ı " iyi ,. ,, 2s ,. 3 .. sox10 .. 
lanmıştır. 1 ... dan mektebe girmek isteyenler bir an evvel 1 " " ,, ,, so ,, 3 .. sox10 " 

2 
B l yeniden az talebe a ınacagın I - Şartnamesi mucibince yaptınla cak yukarda yazılı 3 takım prinç kliıe 

- u yı rd· 1 r a~ık eksiltmeye konmuıtur. . 
müracaat etme 1 ır e • 1 .. 

1
.. uncu gününe kadar gerek mektupla, gerek mektebe bat il - Muhaı:nmen bedeli beher takı mı 210 lira heaabile 630 lira ve muvak-

3 - Eski talebe e~ u un
1
• od~ E ki talebenin eylülün onundan ıonra yapacakları kat teminatı 47 .25 liradır. 

vurarak kaydını yenileme ı !r. 1 III - Eksiltme 5-IX.938 tarihine rastlayan pazartesi gilnil aaat 13 de Ka-

müracaat kabul edilmiyecekt~r. fi b"tilnleme ve engel sınavları eylülün birinde, bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
4 

S k • • cİ ve on birin CI sım a~ U IV - Şartnameler parasız olarak her gUn söıü geçon şu belden alınabilir • 
. .., - e ızın lülün yediıinde batlayacakt_ır.. • .. ·r V - bteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

dıger sınıfların ey kt b• kayıt §artlarını bıldıren tarıfname parasız gonderı ır. parasile birlikte yukarda adı geçen komi ayona gelmeleri itan olunur. c5653) 

5 - İsteyenler me e m 1• k kolu arkası. Telefon: 22534 
ADRES: Şehzadebaşı Po ıs ara I - İdaremizin kutu fa.brikasında ki memu_r, müstahdem ve i§<Silere §arl. 

__ ....._.,,_ .... ırza FQ i2 il •• il ··-----nııııınınuıııııuııumınımıınıııımmıun :~::; =clbince yemek hazırlayıp aa.tmak ışl pazarlık usulile eksiltmeye 

"""111ııııı11111111ıııııııııı11111111ııı11ııı11Hu"""'1lllll111111P""'··- n ş Eks. ·1tm 31 8--938 ı-..:'-i a.stı .. . M k B k - ı e - a.nu ne r ıyan çarşamba gunü saat 11 de 
Tür.kiye Cuoıhurlyel er ez 80 ası Kabataşta levazım ve mUba.yaat şubesindeki alım komisyonunda. yapıla. 

caktır. 

20 / 8 ı 1988 Va z 1yet1 m - Şartnameler parasız olarak her gUn söztı geçen gubeden alınabilir. 
ıv - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen giln ve saatte yür.de 7.5 gU. 

..Al\KTIF --· AJ tııı ia.1'1 ldlCllJl'UI ı 7 167 8 .o 
ISaruu.ıoL • e • 

lJtaklıll. • • • 
b.a..lıildeld llulıalılrlel ' 

J'tırk ııraa, • • 
BarlOLe.ld aınallabCrlSI 

AJtm -.an ldlo&ft.I 9 liM 614 
Altına tabTIU 11.atıll ..,.._. 

Dtgeı dl'- ··taı• .. tıorctu 

ltlınnı hllkJyeJer:ı • • • • 

Badoe tallftlleıtı 

T'leruhtt edilen eYralD D&ktl1' 
ır .. ·····ıtı. 

Kanunun 6 • 8 inci mad· 

14.1aa.1U.IS9 
14.839·8'8· oıırı 

t.401.881.41 89.894.-.. • --
ıı.'188.088 

a.968 

864.890.91 

ıo.soa. n1.&0 sa.on. 700.42 

fnıdllft •akt tedtyat. __ ..:,;;;,;;;;.;..;.;o--

PASiF 

.......,. 1 ••••• 

lllU,.1 ~· 1 l ı 
o\dl ft feYkai&de. t t a ı 

EIUIWll • • • • • • 

ı.cıaYWcıuı su.-otıar: 

()erııbte edUU ln'&lu aalltiye 

Kanunun 6-8 inci madde· 
ıertnı tevfikan UZiDI taraf• 
daD YalCI ~ 

o.rwıte edUeD enall:ı G&llU,. bak!,. . . . . 
l(&rfllılt tamamea aftlll oı...u 
UIYtteD teda..W. ......,.. 

KeUllODf 1DuJra1ıllt 11& .. &u fıM ....... 
nl'll unaı ....... 
........ J'Ulllılda•ı 

2.712.234.11 
6.000.000.00 

158.748.568.00 

18.03'7 .949.00 

1'8.6to.614.00 

ıo.000.000.00 

ıs.000.000.00 

ı&.000.000.00 

8.712.234.11 

~ 

1'75.890.614.00 
su .8'70.040.94: deıertne tevfikan HutD• W-- ır1.0S'7.949·2! 148.890.614.00\ 

lle11M&t o09.daml 8. 100.000.00 A.ltm8 tab'ltli IEabU dlYISI• 

61.648.0I0.27' Dt,., dflr ·'•r " lllaaaldt Rmne oonotarL • • • IS'1.9'8·020·9'7 

487.8'7 

40.2168.617.67 40.289.0~lUH 
• • • • 

l!:11ham " l'abYll&t .,..._.., 

'0.nıhte edfleD enalD .... 

·- l(!lrln« .. kt,.... • • • .......... . . . . . 84.llZS.831.0Z 

l l Uyentn karfılıl> .... " 
ftabTtJ&t ttlb&rl ..,,...... 

• BerbNt eabam " talıt'll&f 
&'ftUlıdarı 

llaztne7e kısa yadelf aYant 
41tm •e rl(.YI~ uııen-

hJıYllAf QArlM .......... 
Mlllllelll 

8.904.881.Bf' 48.9'11.089.M 

,.101.soo.oo 
M.:580.18 

0.119.218.IU 
18.488.998.6'; 

4.tS()().000.()(. 
d.85'1.'8'1.11 

843.774.996.81 
i ...... 84&. 7'74.1193.81 

1938 tırlhfnden Ulbaren: 
ı Temnıuı 

./ 

Iskonto haddi % 4 Alh'll tlıertnt ınnı % S 

. · ıstanbul Beledi vesi llinları · 
... , , , ~ . 

. tahsili görmüş ve askerlik vazifesini ikmal etmie o-
Orta mektep ve lıse inliğine talip olanlar varsa yakında açılacak 

!anlardan itfaiye Amir m:~ımek ve §eraitl anlamak için ~im.diden itfaiye 
itfaiye kursuna !~tırak 

1
et ıtln otunu r. (B) (tS722) 

müdüriyetine müracaat an 
. uryesinde batı boş olarak bulunan bir adet J 

Bakırköyline tabi oımıanıye 1 n ara~ağa ra.ımen aahibi buluna • I 
merkep yavrwıunwı mahallince yapı a ı 
mamıştır. 

yavruyu Bakırköy temizlik iıleri mU. 
ı Eylul 938 gününe kadar m~ dığı takdirde satılacağı na.n olunur. 

dürlüğünden sahibi her kim ise a (B) (~7s:5) 

Z AY t 
lstanbuldn Mektebi Mülkiye idadisi Mer

can kısmından üç yüı on sekizde aldıfım 
ıehadetnameyi kaybettiğimden icabı icra 
olunmak üzere keyfiyet llAn olunur. 
Mehmet Cemil 522. (26541) 

SATILIK HAN 

Aımaaltında 58 numaralı LAzhanı acele 
ııtıhktır. Fasla tafıillt için bt. Ankara 
caddesinde 105 numarada IIA.n Bürosuna 
milracaat ... 

Bakırkliu lct'fl Dairıalnden: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup satışına 
karar verilen piyano, oda takımı ve büfe 
ve salrenln 2 - 9 • 938 cuma stlnll saat 
12 • U de kadar Bakırkö;vOnde aatlar tn. 
clrli caddesinde 27 No. kö,kte aahlacafın. 
dan talip olanlann mezkör tarih son ve 

venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri il~ olu. 
:n.ur. (M 73) 

I - Şa.rtname ve keofl mucibince yaptırılacak Maltepe enstitü motör bi. 
nası tavanmm kapatılması duş ve elektrik tesisatı iel pazarlık usulile eksilt· 
meye konulmuştur. 

n - Kegit bedeli 568.83 lira vem uvakkat teminat 42.51 liradır. 
m - Eksiltme 31--8-938 tarihi ne ra.stlıyan çarşamba günü saat 13 te 

Kabataşta. levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak_ 
tır. 
IV - Şartnameler paruız olarak her gün sözll geçen aubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatte yür.de 7.5 gU. 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilin olu. 
nur. (5475) 

I - İdaremizin kut'u Nbrikası içi n cıartnamesi mucibince 300 kiloluk ı 
adet ve 500 kiloluk 1 adet ki ceman 2 adet basldll pazarlık usulile aatın 
alınacaktır. 

ıı - Par.arlık 12-9-938 tarihine raatlıyan pazartesi günü saat 10.15 
te Ka.bata§ta. levazım ve mubaya&t gu besindeki alnn. komisyonunda yapıla. 

caktır. 
m - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen §Ubeden alınabilir. 
IV - Eksiltmeye iştirak etmek is tiyenlerin fiyatsız teklif ve kataloğla. 

rmı münakasa. gününden bir hafta evveline kadar TUtUn fabrikaları eube· 
ıine vermeleri lAzimdır. 

V - İsteklilerin pazar111' için tay in edilen gUn ve saatte yfude 7.5 ~· 
venme paralarile birlikte yuke.rda. & dı geçen komiayona gelmeleri llAn olu. 
nur. (5fi89) 

I - İdaremizin Çam.altı tuzlası 1h Uyacı için cins ve miktarı listesinde 
yazılı 80 kalem eczayı tıbbiye. açık ekalltme usulile aatm alma.ea.ktır. 

JI - Muhammen bedeli 7&58 JJnt .,. muvakkat t.emloab 156.85 liradır. 
m - Ekıiltme 27-VIII-938 tarlfıhıe raatlıyan cumartesi günil 1aat 

10 da Kab&tqt& levunn ve milbayaat pbeslndekl alnn. komiayonunda ya. 
pılacaktır. 

iV - Listeler parasız olarak hergUn söt:ll geçen eubelerden almabilir. 
V - isteklileri eblltme için tayl n edilen gUn ve saatte yüzde 7.5 güven. 

me paralarlle birlikte yukarda adı ge çen komisyona gelmeleri llAıı olunur. 
(5356) 

I - Şartname ve nUmunesi muclblııce aatm almacak 57 x 82 Cm. ebadın. 
da. 40 ton zivaııa klğıdı açık eksiltme u.sulile ıatm alınacaktır. 

Il - HeyeU umumlyesinin muhammen bedeli 800 lira. ve muvakkat temi
natı 60 liradır. 

m - Eksiltme ~38 tarihine rastlıyan cuma gilnU saat 13 te Kaba.. 
taşta levazım ve mnbayaat guheslndeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler p&ralSız olarak her gl1n eözU geçen şubeden alınabilir. 
V - leteklllerln ekslltme için ta.ytn edilen gtlıı ve ıaatte yüzde 7,3 gliven. 

me paralarile b1:llkte yukarda adı geçen komisyon& gelmeleri nan olunur. 
(5785) 

Cinai Miktarı Muhammen bedeli 
Beheri Tutan 

L.K.S. L. K. 

Muha~en 

bedeli 
1750 

55.85 
18,80 

tık 
teminatı 

131,28 
4.19 
1.26 

saatte mahallinde hazır bulunacak me· Motorin 
rnurlne mQracaallan llAn olunur. (211546) Maklneyağ 

6000 Kilo 
250 Kilo 

7- 420-
16- 40 -

Muvakkat Ekailt 
teminatı me ıaati 

L.K. 

34.50 U.15 

Ecza !Kalem 
Diş alatı Kalem 
Cerrahi alat Kalem 

t61 
17 

IS 

.
1 

ilk teminat akçaları gösterilen ec· 
Düşkünler evi Jçin yukarda miktarı e ktır Şartnamesi levazım müdür. 

za ve a.ıa.t ayrı ayrı açık ~kailtıue ıle a!~~:nunda yazılı vesika ve hiza.tarın. 
lüğünde görülebilir. tsteklıler 2490 saY b ya mektubile birlikte 9-9-
da gösterilen miktarda ilk teminat ma!cı uzb:ı'unınalıdırJar. (5788) 

TAKSİM BAHÇESİ 
938 cuma gün.il sa.at 11 de daiml encU me e 28 Aluslos tarihine kadar Filipidisin 

Yunan opereti oynayacaktır. Bu ıeee Fl
)ipldbln Rala gecesidir. 

Na" a Ve k a 1 etinden: ,.1-Al-em-dar-Sin-em-aıı--., 
d 1-7-937 tarih ve 3645 sayılı res. 1 K 1 F l L M 

1 - .Müteahhitlik vesikaıı~ hakkın c aile bu talimatnameye göre Nafıa 
mi ıazete ile neşrolunan talıuıdaa.t~ve muvakkat (müteahhitlik vesf}luı) u· T arzan kaçıyor 
VekAletince verllmekte olan u.u. Rövü 
aulU ilga edilmiftir. . ~. ==~~~~~~~~--~ 

. . 1 bütün nıUtea.hhitlik vesıkalan ~ 
. d. k dar verıtmıı o a.rı k ım 

Binaenaleyh eım ıye . a. t lediği talimatna.nıeniıı hükmü a amı1- .. _.. 
·ı b 'ka usulilnUn ıstına ey • ==_,..,.,..,,_onm __ .._~-
ı e u vesı 
tır. eksiltmeler 1 eylQl 938 tarihine ~adar BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 

2 Halen illn edilmiş bulunan l uıule göre intaç edilecek ve 1 eylfıl 938 
ınUte~hitllk veıikaaı hakkında ctr ekılltmeler için buna göre ta8hihat ya. Saat 
tarihinden sonraya illn edilmiı 0 an 12 

9.30 
pılacaktır. 

recek taliplerden aranacak evrak ve 
1 - Bundan IQDr& ekıUt;melere ~e usulen Uatl edilecektir. 

'V'eeaik eksiltme p.rtnamelerıne derç (3156) (5682) 

16.30 
11 

ıı.t6 

Vapurun adı 
Aksu 

Kocaeli 
Sus 
İzmir 

Glttl§i uoı 
Karadeniz 

İzmit 
Mudanya 

İzmir 
GELECEK VAPURLAR 

Saa Mudanya 

-460 
40 lık çivi 2000 Kilo 15.05 301 - 22.57 13.-

I - 23:-8-9~8 tarihinde ~eleri mucibiİıce satın alınacağı ilin edi· 
len 6250 kılo yaglama yağı iatekl1J1i ~ı km.a.dığından ve 2000 kilo çivi · · ide 
edilen fiyat layık hadde görülmediğinden ihale edilmediği cihetle aç:~

1

:ıc:ııt. 
rneleri 10 gün temdit edilıni§tir . 

. II - Muhammen bedellerile muvakkat teminattan hizalarında gösteril. 
mıştir. 

m - Eksiltme 2-9-938 tarihine rastbyan cuma günü yukarda yasılı 
staatlerde levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
ır. 

IV - Şarbı~me!er parasız olarak her gün sözü geçen §Ubeden alınabilir. 
V - lsteklılerın eksiltme için ta ytn edilen gtııı ve saatlerde karda adı 

yazılı alım komisYonuna gelmeleri ilan olunur. (5783) yu 

Devlet Basımvel DlrektUrlUğUnden ı 
Tipo usulile buıla.cak 68x1001/16 krtasında 10 formalık bir kitabm 

100.000 bukı Uzerinden basım ve cilt tıl açık eksiltmeye konulmuştur. Kita· 
bm klfrt ve cilt malzemesi Basıınevin ce temin olunacaktır. 

Eksiltme ve ihale 29--S-1938 pa zartesl günü saat 10 da Devlet Banm.. 
evi dlrektörlUğUnde yapılacaktır. Muhammen bedeli (5886) liranın muvak. 
kat teminat miktan da bu bedelin yU?.00 7,ts nisbetinde olup usulü daireain· 
de isteklilerin ekalltıne samanından bir saat evvel bu tenıbıatları Devlet Ba. 
Bmıevi veznesine yatırnuı olma.lan lhmdır. " 

Eksiltmeye ittirak edeceklerin bu işi yapabilmek için lizmı gelen teknik 
ehliyeti haiz bulunduklarına dair mahalli Ticaret odasından almm11 bir mek. 
tup getirmeleri ve eksiltmeye konulan kitap nevinden bir kitabı muvaffakı
yetle baamıı olduklarım lsbat eden belp ve fflerl de g8stermelerl llzrmdır. 

Genel ıartname Devlet Bumıevl dlrektörIQOnden parum olarak veri. 
• (G.198) 



CDğeırOeırn t1:ayı'ff ve sın~ırDerı bc~uk 0Danla1r11rn kallb>lın~ 'ffeıralfoDok v~rnr ve ~~ınlQnO 
a ç a r. A D A ÇamDaıroınun DSıtDif ve sıhhi kclkuD~f'I EN ÜS cç;am KcDcnyasında 
mevcuttur 

.. (Q)epo su: NUREDDiN EVLiVAZADE 

:~. ~.: 
. f i .. 

- --... .. - O LO 

Aylık EV DOKTORU l5Utun hazırlıklarını tamamladı. Bu nefis aile 
mecmuası şimdiye kadar görülmemiş bir nefasette çıkacak ve mU. 
kem.mel fotoğrafları ile süslü faydalı yazllan bütün okuyucularını 
teshir edecektir. 

EV DOKTORU'nun 
tık sayısını elinize aldığınız zaman sıhhi mevzuların bu derece ca
zip gekilde takdim edilmiş olma.cıma siz de hayret edecek ve bu 
mecmuaya tamamen bağlanacaksınız. EV DOKTORU bütUn güzel
liğine, bol ve cazip fotoğraflarına rağmen yalnız (10) kuruşa sa-

tılacaktır. 

EV DOKTORU ( Vedl-
gUn) neşrlyatındaodır 
Bayllnfze şimdiden 

sipariş ediniz 

1 
I 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Mühendis ve Fen memuru kısımlarının (Yol, demiryol, su işleri, yapı iş.. 

leri) ve makine şubelerine talebe kay dine 1 Eylfıl 938 de başlanarak 30 ey
lfil 938 akşamı nihayet verilecektir. Kaydolunmak istiyenlerin bu müddet 
zarfında salı ve cumartesinden maada her gün saat 9 dan 12 ye kadar Yıldız. 
daki okula müracaatları. Kayıt ve kabul şartları okuldan alınabilir. Veya ta_ 

lep üzerine gönderilir. (5693) 

ı=ALill5i%LiillLIEU j . 

KARSI 

CELiill Si~ER 

,. "r--·------------·--ı Uykusuzluklarda 1 •ii U m u m i b ir rağbet 
l<azanmış olan: 

\ 

tath bir uyku 
temin eder 1 

Sinir ağrıları, asabı, ök- j 

sürükler, baş dönmesi, 
bayğınlık, çarpıntı ve 
sinirden ileri gelen bü-

tün rahatsızlıkları 

EYi EDER 
Ne nebati ne kim
yevi zehirlt biç bir 

madde yoktur 

Havadar, konforlu, ucuz, hususi 1 
hastahane 

Şişli cerrahi kliniği sahibi ve 
operatörü 

Birinci CAFER Paristen 
sınıf Mezun 
operatör TA YV AR 

Jmumi, cerrahi, dimağ, sinir ve es· 
tetik (gençleştirme) cerrahisi ve ka. 
dın, doğum mütehassısı. 

Ameliyathane masrafı alınmaz. Dok 

1 
tor hastalarına yüzde 30 tenzilat. 
Şişli meydanı No. 201, Telef:35.26 

FaUh Sulh Birinci llukuk ~Iahkemesi 

Satış Memurluğundan: 

Samiha, Piraye, Resmi Kemal, Feride, 
Sadık'ın şayian mutasarrıf oldukları Sü. 

Pudra renklerinde 
inkilap yaptı 

ailıramiz 

renkleri 

tecrübe ediniz. 

On kadın da dokuzu tenlerine uy. 
mıyan bir renkte pudra kullanırlar ve 
yüzleri suru ''makyaj görmüş,, bir §"" 

kil aldıkları gibi yaşlarından fazla 
ihtiyarlamış görünürler. Yeni icat e
dilen şayanı hayret "Chromoscope .. 
makinesi, pudra renklerinde bir inla
tap yaptığı gibi sihirli bir göz. mev· 
cudiyetinden bile şüphe edeceğiniz 

nisbette pudra renkleri arasındaki a
hengi ifşa etmiştir, ki, bu, Tokalon 
müessesesi kimyagerleri:ıe bir çok ta
bit renkleri esaslı bir tarzda mezcet
mek imkanını vermiştir. Artık yüzil
nüzde pl!kalar halinde yapışan adi 
pudralara nihayet veriniz v' bugün-

Artık sizi yaşınızdan fazla ih· 
tiyarlamış gösteren vı yüzünüzde 
r•pıakalar,, halindi yapışan adi 

pudraları bırakıntt ve bir güzıllik 

1 
mütehassısının dediklerini oku
yunuz: 

den TokaJon pudrasını sihmmız rerık· 
terini tecrübe ediniz. Yüzünüzün b1ı 
tarafına bir renk ve diğer tarafına da 
başka renk bir pudra sürünüz ve cil· 
dinize hangisi daha uygun ge\diğinı 

görünüz. Bu yeni pudrayı kullanarak 
cazip, sehhar ve adeta tabit bir gü. 
zellik temin ediniz. 

r·"""'"~'ifXY"ANi'7Al:{iN'I 
J nazarı dikkatine: 
J Satın aldığınız T okalon kremi 7azolarının 
~büyük bir kıymeti vardır.Onları bayiinize 

-~ i iade ettiğinizde beheri için 5 kuruş a lacak, 
j ayni zamanda kıymettar mükafatları bu
:= ~unan Tokalon müsabakasına iştirak hak
\ kını veren bir bilet takdim edecektir. 
~ uııııımuımmıınııımııınıııııııumıııı11 ıııımıınııınıınnmııımıunııımı ııınnımı ııııııı ınnııunııııuıın lftll!dlllllllı 

Ieymaniyede Şifahane sokak eski yeni 5, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
619 ada 15 parsel bin beş yüz yelıniş üç 
buc:uk metre murabbaı sahasında ve bir 
tarafı Medrese sokağı diğer tararı Darüş.. 
şifa ca<ldesi ve di):ter iki tarafı muhtelif 
numaralarla mahdut olan evler ve 2360 li. 
ra kıymelinde bulunan ve tamamı altı hin 
liraya Kirkor oğlu Bo~os'a vcfacn mefrıı!t 
bulunan hali arsa izalei şuyu zımnında 
açık arttırma suretiyle :ılideki şıırllnr dal. 
resinde 9 eylül 938 tarihine mfısaılif per~ 
şemhe ~ünü saat 1t den rn ya kadar mah
keme lıa~ditibinin odasınrla salılnc.-::ıldır 
ve bedeli vefa temin edilcliği surette ihıı. 
lesi yapılacaktır. Ş::ıyet bu bedel lıulun-
mnzsa 14 tıkteşrin 938 lnrihine mü<;arlif 

asa 
Her akşamsaat 10 da 

Tepcbnşr bahçesinde tcmsHlel'l ne de\·am ediliyor. 

Fiyatlar: 50 - 100 - 150 kuruştur. ı 
Konsomasyon mec huri değildir. 

cuma ~ünü ayni snltcve ayni mahal<lc nrt_ ~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tırma ynpılnrak gene ayni snrC'tle bedeli 
vefa trmin edilirse ihale yapıl::ıcaktır. 

1 - l~hu ~nyri mcnknl ü1erinde müsec.-. 
cel, ve g:ıyri müse('C'Cl hak sahiplerinin ta_ 
rihi il:inclan itibaren 20 gün zarfında rnli

rac:rnllrı haklarını tesbit ettirmeleri Irızım. 
dır. Aksi tokclirde gayri mtlsc<'rel hak sa
hipleri paylaşmarlan hnric kalırlar. 

istan bul , Bursa, lzmir, Adana Ziraat 
Mekteplerine t alebe ahnacak 

11 Eylıildc açılacak olan bu mek teplcrden birine girmek istiyen o 
mektep mczuI!larınm vilayet veya me ktep müdürlüklerine acele müracaat 
ları ilan olunur. (3151) (5514) · 

2 - Arttırrnn peşin para ilcdi~ Bedeli ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ihaleyi mü-;teri miochn<ln ,·ermezse ihale 

fe">heılil!'rek ı::ani menkul yenirll'n arıtır. r·~-·ı••mı••••••••••••e••·········· mayıı ı:ık:ırılır ~e en çok v;rene ih::ılc celi. 

0
1L~ • z 

}erek her iki ih:ıle ar:ısındaki fark ve za- lı ı 

rar hilrı!.:iil;iim mii5teriden alınır. 1 
3 - İhale tarihine karlar olan ''C'rl(İ ve _ ,,.... ...,.. ___ ~ ___ ~ ~ ...-..c ~ 

sair horc;1ar hi~se,Jnrlara T'e % il\i llt1 ~11~,~ ~~~~~ .... -~ 
delltıliyc ile 20 senelik CYkar laYİZ lı(•ıh•liı lslanbu l Şubesi MildUrlilğUnden 
müşleriye nittil". 

Bankamız merkezile Bankamıza bağlı müessesatta kullanılan 
4 - .\rlfırmav:ı i-:;tirak edecl'kler <"(, ye- ! 

di hu <;uk n isbelintle pey akçesi ,·ermeye 
mc<'htırdurlar. 

!i - S:ırlname hcrkC'sin görehilccc~i su_ 
rette ac-ıktır. Fazla ma!Cımal alınnk istc
:reıılcr satı~ 103 nunırıra ile memuri) etimi. 

yazı ve hesap makinelerinin muayyen zamanlarda temizlenmesi ve 1 
silinmesi bir müteahhide verilecektir. İstekliler tekliflerini en geç 
5 • 9 - 938 tarihine kadar Bankamız ~Tnteryel Dairesine vermeli. 
dirl c r . 


