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~U GAZETE. ·ı 
htanbuhm en çok satııan hakiki 

akşam gazetesidir 
İlaruarını SON TELGRAF'a veren
ler en çok okunan bir vasıtadan 
hakkile istifade etmiş olurlar. -----
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ALMANYA HARBE HAZIR MI? 
fransız ve lngiliz matbuatı endişeli neşriyata 
~-------

başladılar, 
~ 

serı tedbirler alınmasını istiyorlar 
Harb çıkarsa 

Frank o 
Almanya· Japonya 
ordularını ittifak 

- ltalya - Lehistan - Portekiz -
halinde göreceğiz! 

4lmanya ve İtalyanın harb planı ifşa ediliyor! 
Vaziyet yeniden buhrana doğru gidiyor, mu
kabil tedbirler alınması israrla isteniyor 
- -- - -

4"11ıııa ınılhunllll yeniden pıliği buhran deVN1ılnde lıerkesin merakla takip edecekleri battı hareketi bekliyen dört başvekil 
Mussollııi Çemberlayn 

t.ı 
Bitler Daladlye 

~~~:a. . 28 HU9Usi) - İngiliz 
ll:ıı ç elının ve elyast mehafili. 
~n €koslovakya, orta Avrupa ve 
'it· Ya ltıt'aları üzerindeki has.. 
ı~r 
bıııı ı her an artmaktadtır. 

Soıı. Telgrafa yetiıtirmiı ol-

duğum haberler bugün tamamen 
teyid etmiş Hoavas, Rayter ajansı.. 
nın ıtebl:!ğler!ne girmişhr. 

İngiltere kadar Fransa da bu 

bahisler üzerinde çok heyecanlı 
!bulunmakta ve hatta İngiltereyi 

geride bırakacak derecede bu he
yecan göze çarpmaktadır. 

İngiliz Başvekilinin dün Hari• 
ciye Nezaretinde yaptığı uzun ted. 
kl"k ve görüşmeler, hükumetin 
.toplantısı İngilterenin yeni bazı 

mühim kararlar arifesinde bulun. 
duğıına dşaret sayılmaktadır. İn· 

giliz ve Fransız gazeteleri de iki 
gündenberi tamamile neşriyatla _ 
rını bu bahse hasretmiş vaziyette. 

ı Oe\"Bmı 6 ıncı sahifemhde) 

sahasında Güzel 
Manevra muvaffa-ı Bir kız 
kiyetle başarılıyor 1 Kaçırıldı 

Başvekilimiz manevra -

Kat'i neticeyi temin edecek karşılaş. 
ma bugünlerde yapılacak 

Elazık 26 (Hususi muhabirimiz. 
den) - Dün burada büyük ve em
salsiz tezahüratla karşılanan Baş
vekil Celal Bayar, refakatinde 
Millt Müdafaa Vekili General KL 
zım Özalp olduğu halde doğruca 
manevra sahasına gelmiştir. Bu - j 
rada büyük erkanıhaı·biye reisi ! 
Mareşal Fevzi Çakmak ile manev-

' 

ra kumanda ve hakem heyetini 
teşkil eden güzide kumandanla -
rımızla temas eden Başvekilimiz 
Kırmızı ve Mavi tarafların karşı -
!aşma harekatında da bizzat ha
zır bulunmuştur. 

HAREKAT NE SAFHADA? 
Bugün üçüncü gününe girmiş o.. 

(Devamı 1 Dtl .. 7femızda) 

taşYCkilimiz lzmir fuarının küşad 

-.· 
resmi esnasında 

Kadıköyde Hacı Şükrü sokağın.. 

da oturan Hüseyin Raşidin birkaç· 
sene evvel Rumeli muhacirlerin -
den birinden evliıdlık olarak al • 
dığı ve şimdi 13 yaşında bulunan 
Emine ismindeki kız 4 gün evvel 
esrarengiz bir surette ortadan k.;.y
bolmuştur. Güzel bir kız olan E. 
minenin iğfal edilerek ka _ 
çırılmış olduğu zannedil • 
mektedir. Emine bütün araş _ 
malara rağmen henüz bulunama. 
mıştır. • 

BakkaJJar 
Toplandılar 

Esnaf cemiyetleri umumi mer
kezi binasında bugün de cBak _ 
kallar ve müstahdemini• cemiyet< 
•bir toplantı yapmıştır. Neticede 
cemiyet nizamnamesine bütün 
cemiyet mensublarının C. H. P. 
ne bağlılığını göstermek üzere ni_ 
zamnamelerine şu maddenin ila
ve edilmesine karar verilmiştir: 

•İstanbul bakkallar ve müstah. 
demini cemiyeti yurdu kurtaran 
Büyük Önder Kemal Atatürke 
sönmez ·bir aşk ve inanla bağlı 
olan, onun bliıyük prensiplerinin 
nuru iz:nde ilerliyerek daima 
fedakarlıkla çalışmağı kendisine 
en büyük ve en şerefli ödeme bi-

(Denmı 6 mcı sahifemizde) 

16yıl .. • 

Once 
Bugün 
Büyük taarruzun 

ilk günü .. 
16 yıl önce memleket he • 

nüz kara günlerini yaşıyor, 

Sevgili yurdumuzun en kıy -
metli köşeleri düşman işgali al
tında bulunuyordu. Fakat 
memleketi zulüm, esaret ve iş· 
galden kurtarmıya azmetmiş 

olan Büyük Başbuğumuz yek
pare ve hür bir Türkiye yarat· 
mak için icap eden hazırlıkla
rını tamamlamış idi. İşte 16 yıl 
önce tam bugün şafakla bera
ber milli ordumuz Afyon cep-
hesinden büyiik taarruza geç -
miş, daha ilk adımda ümidin 
fevkinde neticeler alınarak 

düşman bozguna uğratılmış idi. 
Hiç kimse Türk ordusundan 
böyle bir hareket beklemiyor-

Kalp 
Para 

---
inhisarlar idaresine 
v~rilen gümüş lira· 
nın sahte olduğu 

anlaşlldı 
İnhisarlar idaresi Satış şubesi

ne tütün almak için müracaat e
den Galatada tütüncü Musta!amn 
verdiği paralardan bir gümüş li· 
ranın kalp olduğu görülmüş ve 
derhal polise haber verilmiştir. 

(De\'arnı 6 ıncı ıahUede) 

Bir kayık 
Devrildi 
Kayıkçı boğuldu ve 
res"di bulunamadı 
Dün Boğazda b;r facia olmu~ bir 

kayık batmış kayıkçı da boğul -
muştur. 

Kazım isminde biri dün Büyük. 
dereden kayığına saksı yükleyerek 
İstanbula gelmek üzere yola çık. 
mıştır. yolda Kazım Tarabya ön· 
!erinde yelken açmış o sırada 
şiddetle esmekte ol;ın rüzgar ka. 

yığı devirmiş ve batırmıştır. Ka. 
zım boğulmuş cesedi bulunama -
mıştır. ----.. - · 
Uç aylıklar 
Veriliyor 

Dul, yetim ve emeklilerin üç 
aylık maaşları eylCılün beşinci gü
nünden itibaren verilecektir. Ma

aşlarını Emlak Bankasına iskon
to ettirenlere ay başından tediyat 
yapılacaktır. 

Milli eserimiz 
!Ş BANKASI 

Ekonomik ve endüstiriyel kal· 
kınmamızın analığını yapan bu 
müessesemiz 14 üncü yılında •• 

diiektör Muammer Eriş 'in. 
gazetemize beyanatı "' 

Genel 

Bugün Türkiye İş Bankasının 
14 üncü kuruluş yılıdır. Türk ban
kacılığının analığını ve Atatür -
kün işaret buyurdukları hedef ii
zerinde Türk ekonomi ve endüs
tri kalkınmasının en muvaffak 
hamlelerini yapan milli hüviyeti
mizin en gururlu eserlerinden bi
ri bulunan banka hakkında ilrin
ci sahifedeki sütunda Başmuhar· 
ririmiz Etem İzzet Benice fikir
lerini izah eylediği gibi beşincı 
sayfamızda da bankanın kurulu
şundan bugüne kadar geçirdiği 

çalışma safahatı hakkında mald
mat vardır. Bu sütunlarda iie Aıı
kara say lavı ve İş Bankasının çok 
değerli Genel direktörü ve Türk 
bankacılığının en mümtaz siması 
Muammer Erişin beyanatını neg
rediyoruz. 

Muammer Eriş muhtelif sualle
rimize atideki cevapları vermiş -
tir: 
BANKANIN İNKİŞAFINDAKİ 

KUDRET KAYNAÔI 
•- Türkiye İş Bankasının gös

(Devunı 6 meı sahifede) 

İş Bankasını büyük bir mnvaffa
kiyetle idare eden Umumi Mil
dür, kıymetli bankacınıız Muam-

mer Eriş 

Askeriterfi listesi yük
sek tasdika arzedil
mek üzere şehrimize 

getirildi 
Bir amiral, 6 general, 12 albay 

terfi ediyor ve bazı generaller 
tekaüde sevk ediliyor 

Ankara, 26 (Telefonla) - 30 a· 
ğustos zafer ve tayyare bayramın· 
da neşrolunacak Subay ve aske-
ri memurlara ait Askeri fi lis-
tesinin hazırlığı bitmiştir. '. e 
yüksek tasdika arz edilme· ~ 

dün akşam memuru n 
İstanbula gönderilmiştir . 

tesinin bugün tasdiki 
·-

mekte ve listenin yarın l·ı 

kıt'alara tebliği için hazır • ık· 

mal edilmiş bulunmaktaur Lis
tenin 27 ağustosta kıt'alar •ehli· 
ği suretile terfi edecek suba» v" 
askeri memurlarımızın ma:ış bor· 
droları yeni maaşlarına göre 29 
ağustosta hazırlanabilecek ve bun
lar ı eylıllde terfi ettikleri rütbe 
üzerinden maaşlarım alabilecek· 
!erdir. Bu sene terfi edecek Gene
ral, ve Amirallarimizin kimler o· 
Jacağı henüz haber alınamamalda 

beraber bir Amiralın ve altı Ge
neralın terfi edeceği, 12 albayın 

General olacağı söylenmek duı. 

Yeni Generallerimiz arasındıı. 

Tuğ komutanlarından Kırklare -
linde bulunan piyade albayı Fik
rinin de bulunduğu haber veril
mektedir. 
Diğer taraftan Jandarma genel 

komutanlığı da jandarma subay 
ve askeri memurlarına ait terfi 
listesine ait kararname projesinin 

hazırlığını bitirmiş, bu liste de 
yüksek tasdika arzedilmek üzere 
İstanbula gönderilmiştir. 

Haber aldığımıza göre sıhhi S<!· 

beblerden dolayı 30 ağustosta ha· 
zı Generallerimiz tekaüde sevke

dilecektir. Tekaüde sevkedilecek 
Generallerimizin de altı tane ol
duğu bildirilmektedir. 
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Bugün Türkiye İş Bankası 14 üncü yıl dönümünü kutluluyor. Mem
lekette ecnebi müessese parmakla gösterilecek kadar azalmıştır; 
hepsi Türktür. Fakat, onların yıl dönümlerinden bahsetmezken 

niçin bütün Türk matbuatı her yılın bugününde İş Bankasının teessüsü 
üzerinde duruyor?. Bu hakikaten vaziyeti yakından mütalca ve muha
keme edeıniyenler için yerinde bir soru ınevzuudu.r. 

Türkiye İş Bankası, memleketin milli varlığında, içtimai hüviye
tinde, ekonomik ve endüstriyel kalkınmasında en büyük hizmeti ifa 
eden varlıklardan biridir de onun için bu müessesenin varlığı ve ben· 
liği üzerinde ehemmiyetle dururuz. Yalnız matbuat değil, her kafası iş
liyen, düşünen Türk vatandaşı da bu idrak içindedir. 

Türkiye İş Bankası 1924 de Ulu Önderin işareti ile Cumhuriyetin 
ilk bankası olarak mütevazi bir eda ve iddia içinde kurulmuştur. 

O yıllar içinde ve memleketin tabi bulunduğu iktisadi ve mali şart
lar arasında böyle bir teessüs milli ekonomik ,.e sanayiin analığını ve 
temel hizmetini ifa edecek kadar mühim, ağır, mes'uliyetli bir iş ve ile
ri bir hamle idi. 

Atatiirk bu hizmetin başarılmasını bugünkü sayın Başvekil Celiil 
Bayar'a bırakmıştL Celil Bayar ""ki Ankaranın iki küçük odalı binasın
da açtıit bankası ile on dördüncü yılın sonunda bize memleket içinde 
ve dışında 47 şube ile çalışan muazzam bir milli bankanın bütün ihti
şamını vermiş ve bu milli varlığı kazandırmış bulunuyor. Halkın en bü
yük güveninin ve takdirinin vesikası olarak la yalnız mevduat olarak 
ilk seneye nazaran 45 misli bir fark ile 90, 768,~61 lirayı hesaplarında bu
lunduruyor. 

İş Bankasının hizmetlerini rakamları ve istatistikleri ile okuyucu
Jıuıınız ayrı bir sahifemizde bütün izahı bulacaklardır. Fakat, bu sütun
larda bilhassa tebarüz ettirmeye mecburuz ki, İş Bankasının yüksek va
mfları arasında ve hatta onların en başında •Türk halkına, Türk tüc· 
carına milli ekonomi n sanayi• in ne olduğıınu öğretmesi gelir. Bu esas 
\•e ana prensibin takibi sırasında bankanın milli bünyemize olan hiz. 
metleri sayısız ve hesapsız kalır. İş Bankası bu memleketin muhtelif 
nıiıesseselerine va teşekküllerine en .ı:üz.ide elemanları yetiştirdi, Türk 
i!tti,atcılığında ve maliyeciliğfode en büyük mektep vazifesini gördü. 
Türk endüstrisi hareketini yarattı ve filen bu kalkınma hamlesinin a· 
lemdarlığmı etti. Memleketin içinde ve dışında kredi emniyetini yarattı, 
halkı murnbahacıdan, yüksek faizden kurtardı, geniş ölçüde tasarruf 
hareketini meydana getirdi. İktisadi kalkınmamıza en kudretli amil ol· 
du. Kurduitt bir çok sanayi şubeleri ile hem halkın ve köylünün refahı
nı temin etti, hem de memlekette milli ekonomi, saanyi ve ziraat inkı
Jabını başardL 

Görülüyor ki, Türkiye İş Bankım Jaalettayin bir müessese olmak
tan sıkmış Atatürk'ün milli kıırtuluşnınuza esas ittihaz ettiği iktisadi 
kurtulnşumuzdaki en ağır, en mes'u]iyetli inkılap hamle ve vazifelerini 
deruhte etmiş ve muvallakiyetle ileriye götürmüş ve Türk milletinin 
varlığı içinde yer almış bir müessesedir. Onun her geçen giin içindeki 
yüksek kemalini yakından takip cfnfek her Türk vatandaşı için hakika
ten en hudutsuz haz ve gururdur. 

ETEM İZZET BENİCE 

0 Ç!}=K=H=A=B=E=R=L;=~=~ 
* Saruıyi umum müdürü Re -

p.dlll ~ıi.lığında Ticaret Oda
sındaki sanayfüler toplantısı ek
seriyet basıl olmadığından başka 
hır gııııe bırakılmı.ştır. 

~f cemiyetleri b.'rliği has
tancsinln bütün noksanları ikmal 
<!dilmiş, açılış töreni 30 .ağustosta 
yapılması karar altına alınmıştır. * Adalarda su derdiıı.i.n iza
lesi için belediye ile Denizbank 
müştereken tedbir almaktadırlar. 
Büyüldadadaki eski gaz depoları
nı belediye sarnıç haline ifrağ e
decek, Denlzbank da su tankla
rile Kartaldan getirilecek suyu 
buraya depo edecektir. * Müzeler İdaresinde tamirine 
lüzum görülen eski eset"ler için 
M:ıarif Vekaletinden istenilen 
tahsisat gönderimişlli-. 

Eserlerin tamirine hemen baş
lanacalı:, vestorasyonlann bozul • 
madan tamir işi sür'atle başarı _ 
lacaktır. 

1 
* Yerli işçi ve ustalarımız ta _ 

rafından Haliçteki havuzlarda 
yaptırılarak limanda çalışmağa 
başlıyan 3 kılavuz gemisinin faa
liyetinden iyı neticeler alınmış • 
tır. * Bu senenin üzüm piyasası İz 
mirde dün büyük merasimle açıL 
mıştır. İlk fiatlar 10-14 kuruş a. 
rasında bulunmakta, ilk ihraç ka_ 
filesi yarın scvkedilmek üzere ha 
zırlıklar yapılmaktadır. 

Bu haf aki ok a' ş
iarı tehir er"ird 
Okspor kurumu arafından her 

hafta cumartesi günleri oı,mey _ 
danında yapılmakta olan ok atış_ 
!arı bu hafta tehir edilmiştir. 

Okspor kurumu, ok at~larının 
yıl dönümü için hazırlıklar yap
makla meşgul bulunduğundan 

bu haftaki atışlar 3 Eylul cwnar_ 
tesi günü yapılacak ve devam edL 
lecektir. 

ONU:SENv 

AŞK, HEYECAN ve iHTiRAS ROMANI 
Tefrika 
N.86 
şehvetli dönüş ve bükülii~leri var 
ki . . 

Caz bırdcnbire durmuştu. 
Dans edenler; 
- Bız ... Biz ... 
Dıye haykırdılar. , 
Gültekin: 
- Göniyorsun ya, dedi, ateşli 

çiftler birbirlerine öyle yapışmış
lar kı .. Ayrılmak istemiyorlar. Ya 
sen de bu erkeklerden birinin kol
ları arasında bulunsaydın! .. 

- Fakat, ben sana, senden baş
ka bir erkekle dans etmiyeceğimi 
söylemiştim. Bu ihtimal bizim icin 

vozan l eken der f, 
SERTELLi 

varid olamaz ... 
- Bır ecnebi sosyetesinde bu

lunduğumuzu unutmıyalım, Ay -
ten!. Dansa başladığımızı görür -
lerse, züppenin biri yanımıza ge
lip de seni dansa davet ettiği za
man - nezaket icabı • beniin de 
müsaade etmem lazundır. İşte o 
zaman, ben sevgilimi kendi elim
le başkasının kolları arasına ver
miş olacağım. Hayır .. Hayır .. Ben 
buna tahammül edemem, Ayten! 
Ben bunu yapmamak için, dünya
nın en büyük kabalığını yapma -
~a mecbur olurum. 

> ~ • 

lübü azasından Kanoks Afred is.. 
minde bir genç sporcu bisikletle 
devrialem maksadile seyahat ede
rek şehrimize gelmiştir. 

Bu sporcu; Fransa, İtalya, Yu
goslavya, Yunanistan · - Edirne 
yolu ile şehrmize gelmiştir. 
Doğruca Ankaraya; oradan da 

Bağdad ve Hindistana gidecektir. 

30 Ağustos 
Zafer bayramı 
Şenlikleri 

Zafer ve tayyare bayramı mü.. 
nasebetile 30 ağustosta büyük şen 
likler yapılacaktır. 

Bu hususta hır program hazır
lanmıştır. 

Ezcümle zafer ve ta)'l)'ale bay
ramını kullulamak üzere 30/8/938 
salı günü akşamı sebaha kadar 
devam etmek üzere Türk Hava 
Kurumu menfaatine Üsküdar Kız 
Kulesi parkında fevkalade bir 
müsamere tert1b edilmiş ve' bu 
müsamerede kurumun yüksek adı 
ve şerefine ücret almamak sure
tile Bay Münir Nureddin saz he
yeti arkadaşlarile 'birlikte iki se
ans konser verme-k üı.ere vazi
fe almışardır. 

Müsamennin caz, incesaz, a -
Iafranga piyano konseri, revü, mil 
li memleket havaları konseri gibi 
birçok eğlencelerden maada mem 
leketimizin tanınmış yüksek bir 
san'ıatkan ve kumpanyası tarafın 
dan da temsil verilecektir. 

Kunduracılar 
Toplandı/a,. 
Pazarlıksız satış hakkında gö

rüşmek üzere dün ayakkabıcılar 
cemiyetinde son bir toplantı ya_ 
pılarak hazır kundura satan ma
g:ızaların kullaıunağa mecbw: tu
tulacakları etiket şekli tesbit e
dilmiş ve beediyeye bidirilmiıjt ir. 

Et.ketlerde kunduraların yapı
lış tarzı, derinm cinsi hakkında 

malıimat bulunacak, meseli\; •bu 
deri ıyerlidiu, •bu kundura mu
kavvıalıdır• ibareleri kat'iyy~n ih
mal edilmiyecektir. 

F iat serbesttir. Yani etikete ar
zu olunan fiat konacak, fakat pa
zarlık kat'iyyen yapılmıyucak ve 
bir nevi pazarlıktan başka b;rşey 
olmıyan, günde birkaç defa etiket 
tebdili gibi hii.diselere meydan ve 
rilmi:yecektir. 

Muamele vergisi 
itirazları 

Muamele vergisine tabi tutulan 
37 ağaç sanaj"ii branşından 14. ü 
maktu vergiıye bağlanmıştır. Ma
rangozllar cemiyeti reisi ile umu_ 
mi katibi tarafından teşkil edilen 
komisyon bu verginin nisbetini 
tayin <!decektir. 

Maktu vergiden istisna edıluı 
23 branşın arasında ağaç tornacı 
esnafı da bulunmaktadır. 

İstisna edilenlerden beş beygir 
kuvvetinde motör ve 10 işçiden 

fazla adam çalıştıranlar defter 
tutmak mecburiyetindedirler. 

- Pekala. O halde dans etmi -
yelim. Haydi gel, şu yan salonda 
iskambil oynıyalım seninle! 

Gültekin sevindi; 
- Ah .. Ne iyi bir teklif! Vallahi 

şimdi Mısır tahvilinin birinci ik
ramiyesi çarpmış gibi sevindim. 
Hem oynar, hem de viski içeriz, 
olmaz mı? 

Aytenin gözü dans edenlerin 
üzerinde dolaşıyordu. Yavaş ya -
vaş Müzikholden çıktılar. 

* Küçük bir salon. 
Dört masada poker oynuyorlar_ 

dı. 

Köşedeki boş mas.ııya oturdular. 
Gültekin garsonu çağırdı; 
- Bize iki viski, soda ... 
Müzik holden akseden cazın 

güriiltülii sesleri kulakları tırma_ 
lıyordu. 

Ayten: 
- Ne oynıyacağız? diye sor -

du. 
Gültekin gülümsedi: 

Cebeci 
, NAHiD SIRRI -----

Küçük An•ant'ıf1 
Bled içtirn81 ·tı' 

.. f;:>· 
Yazan: Ahmed şiiJırU ~ 

nın en , 
Harb sonu Avrupası ~u1-ı1I 

Cebeci, eski Ankaranın istas
yon tarafına inen eteklerinin ta
mamile aksi cihetindeki etekler
inden başlar, ve yavaş yavaş yük
selerek, Ankaranın üstünde mD
azzam bir kuş gibi tünemiş kale
sini çok güzel seyreden çıplak 

tepelerle nihayet bulur. Brr mün
tehasında musiki muallim mek
tebinin binası vardır, öteki nıün
tehasında ise mülkiye mektebi 
binası yapılmış ve hukuk fakül
tesi b inası yapılaca!;tır. Şehre gi. 
den bir asfaltla Yt":ı i şehre giden 
bir asfaltı bulunduğu ve Yenişch
re ikinci bir asfa!t yolu yapılma

ğa başlandığı için, son iki ~·ıl i.. 
çinde pek büyüyüp şenlendi; o 
kadar ki, asıl Cebeci Öncebt-ci ile 
iltisak peyda ettiği g;bi, Öncebeci 
de Yen:ŞChre hemen hemen bağ_ 
landı. 

Bugünkü spor hareketleri siyasi kombinezonu olan 
0 

Jjıi" 
•avY• 

ıantant konseyi, Yugos-.. ainJ' g 
vekili ve Dış Bakanı sıo; a JJ·i 
in reisliği altında Roınaı>Ya ı;.el 
Bakanı Kroftanın iştiraJ;ı·~11uı· 
şehrınde içt imaını akde .

1 0.ı' 
Macarlarla son güreş
ler bu akşam yapılıyor 

Cebeci böyle büyüyüp şenle -
nince oldukça iddialı bir ruh da 
kazandı. Hatt11 bu ruh dile gel -
drkten sonra kendisine: •- An.. 
karanın yepyeni bir kısmı var -
mış ve burası tamamile Avrupai 
bir semtmiıj. Nerdedir, lütfen söy
leyin de g'.dip göreyim.• diye so
rulsa, cHa anladım, Yenişehri 

mUl\ld ediyorsunuz. lşte o Yeni
şehir benim!• cevaoını verip ya
lan söyliyeceğinden korkulabilir. 
Mülkiye mektebile hukuk iaküL 
tesinin aşağıda.ki asfalta yapıla • 
cak yerde yükıı&k tepelere yapıL 
mııo,şlarına şehrin umumi silueti 
namına esef ettiğimi de kayıddan 
sonra Have edeyim ki, bu tepele
rin en yüksek bir noktasında çok 
sevdiğim bir yer vardır ve bu, 
sultan Hamcd zamanında burada 
epey bir müddet valilik eden Abi
din Paşa namındaki vezir tara -
fından say!iye olarak yaptırıl -
mış eski ve ahşab konaktır. C'ınün 
deki kamer!ye ve çeşmesile, şiin
di bilmiyorum, hkat birkaç yıl 

öıyle asiide ve ferah bir hali var
dı ki, devrinin okumuşlarından 
ve münevverlerinden olan bu 
vali paşanın - arkasından tüfekli 
jandamıalar koşan _ arabasile 
nerede ise şehirden döneceğ;ne ve 
ketenden gecelik entarosi ile hır
kasını giyerek, vücudü serin ve 
rahat, kameriyede baş köşeye ku
rulup büyük memurlar ve eşraf
tan seçkin kimselerle çok sevdiği 
mesnevi veya buna benzer mev
zular üzerinde sohbete koyulaca
ğına insanın inanacağı geliTdi. 
Ankaranın muhakkak ki en ne_ 

zaretli ve güt.el noktalarından bL 
ri olan bu yerde. belki ileride bir 
güzel otel, hiç değilse bir gaıino 
ve lokanta yapılacaktır. 

Barbaros 
ihti fali 

Barbaros iMifalinin prognımı
nı hazırlamak üzere seçilen ko _ 
misyon dün komisyon başltanı 

vali ve belediye reisi Muhiddin 
Üstündağın riyasetinde belOOiye
de ilk toplantısını yapmıştır. 

Belediye reisi Barbarosun tür_ 
besi et.rafında yapılacak park ile 
rbuasırun tanzimi iıji i'Çin tahsis 

edilen 400,000 liranın sarfile mey_ 
dana getirilen imar işlerine aid 
proje etrafında izahat vermiş, bu 

- Briç bilmiyorsun! Yine alt
mış altı. .. Öyle değil mi? 

- Bana briç öğretir misin? 
- Şimdi k'abil değil. Bu, uzun 

zaman ve görgü meselesidir. Baş 
kalan oynarken dikkat etmelis:n! 

Garson viski ile bir deste is 
kambil getirdi. 

Ayten kendine güveniyordu. 
- Nesine oyn~yacağız? diye sor 

du. 
Gültekin: 
- Ne istersen gözüm! 
Diye cevab verdi. 
Ayten istediğini söyledi: 
- Venedikte bana meşhur mu. 

siki;•nasların küçük heykelerini 
bulup alacaksınız. , 

- Bu kolay iş canım. jüzettanın 
falan değil m!? 

- Evet. Geçen yıl İtalyaya se
yahate giden bir ailenin ev:nde 
gördüm. Çok hoşuma gitti. 

- Pekalii. Ben yenersem ... ? 
- Siz istevin:Z onu da ... 
Gültekin düşündü, düşündü .. 

futbolcular saat 16 da Mısırlı 
şehrimizde olacaklar! 

Şehriınlıde iki maç yapan Ma
car güreşçileri bu akşam yine Tak· 
sim stadında üçüncü ve son miı· 
sabakalarını icra edeceklerdir. Bu 
akşam Macarlarla yapılacak olan 
temaslar revanş mahiyetinde o
lacaktır. Bu akşamki müsabah
ların çok heyecanlı geçeceği tah
min olunmaktadır. Çünkü iki de
fa muhtelit takıma birinde 5 • 3, 
diğerinde ise 4 - 3 mağlıip olan 
Macar güreşçileri bu akşam her 
iki mağlubiyetin acısını çıkarmak 
için çok çalışacaklardır. Bilhassa 
Mersinliye mağlup olan Fuoh bu 
akşamki müsabakada yine Ahme
de mağlup olmamak için çok ça
lışacaktır. 

livanlarımız şunlam..ı'~ 

56 kiloda Kenan, · 
61 de Yaşar, 

Macar takımı hiç şüphe yok ki 
çok kuvvetli elemanlardan müte
şekkildir. İlk müsabakalarda a
ğırda Samsunlu Ahmedi yenen 
Macarların en teknik güreşçisi 

Polataş bu akşam da Mustafanın 
karşısına çıkacaktır. Üç sene ev
vel yine Mustaianın karşısında 

muvaffakiyetli maçlar yapan ve 
Mustafanın kolunu kıran Polata
şın bu akşam her halde iyi bir de- j 
rece alacağı şüphesizdir. 

Bu akşam güreşecek olan peh-• . . 

66 da Yusuf Aslan 
72 de Celfıl 
76 da Mersinli Ahmed 
87 de Mustafa, 
Ağırda Çoban Mehmed karşı

laşacaktır. 

Mısırlı fudbulcular 
bugün geliy0r 

Mısırlı futbolcular bugün saat 
16 da Romanya vapurile şehrimi
ze gelecekler ve doğruco. otellerı
ne giderek istirahat edeceklerdir. 
Ve ilk maçlarını da yarın Güneş
Galatasaray muhtelitı ile yapa -
caklardır. 

İstanbul muhteliti 
lzmire gidiyor 

İstanbul muhteliti bugün saat 
16 da Bandırma yolile ve Sus va
purile İzmire hareket edecektir. 
Gidecek olan futbolculara mın

taka asbaşkanı Muhtar ve antre
nör olarak da Kelle İbrahim ri
yaset edecektir. Takını ilk maçını 
yarın Trakya muhteliti ile yapa
caktır. 

• • 
Bütü medeni Avrupa mem eket

lerinde o duğu gib ..... 
Bizde de bisiklet sp0runu tamim etmek ve 
ayrıca işine, kasabaya gidib ge:le:ı amele, işçi 
ve genç köylüleri de bundan is ifadeye ahş

hrmak Üzere çalışmalar yapılıyer 

Buhususta bazı Halkevleri ha
rekete geçerek istifadeli 
toplantılar fertib ettiler 

Son senelerde memleketimlzde 
bisiklete binenlerin sayısı artmış
tır. Fakat bu artış; umumi nüfu
sa nazaran yine mahdut görül -
mektedir. 

Bilhassa, A vrupanın diğer muh- ı 
telif şehirlerindeki biisklete bi -
nenlere nazaran umumi yeklın; 

yine pek azdır. 
Hemen bütün Avrupa memle -

seneki Barbaros ihtifaline donan 
manın da iştiraki etrafında konu· 

şulmuş ve bu seneki ihtifal prog_ 
ramının hazırlıanınası için bir en. 
cümen seçilmiştir. 

- Bir türlü bulamadım, Ayten! 
Aklıma birşy gelmiyor ... 

- Söyleyin canını! Siz de res
samsınız! Kendi san'atınıza dair 
hiç olmazsa birşey isteyin! 

- Şey ... Ben ikimize aid birşey 
isiyeceğim. 

- İsteyin bakalım! 
- Vadediyor musunuz? 
Ayten kahkahalarla güldü: 
- Vaid ne demek acanım? Bu 

b:r borçtur. Yenilirsem, muhak -
kak borcumu ödiyeceğim. 

Gültekin, Aytenin kulağına iğil 
di: 

- Ben, seni istiyorum, Ayten! 
Ayten birdenbire şaşaladı: 
- Bu da ne demek ... ?! 
- Çok sarih. Hayatımızı birleş-

tirelim artık. 

- Bunu rskambil kiiğıdının do 
ğuracağı talihe bırakmak doğru 
mudur? Ben zoten haY'atmu sizin 
hayatını7.a boğlamı~ım. Böyle cl
m11sayd1, siziı:~C' be!'aber lıu s~ya
hate çık-'lr mıydım? 

ketlerinde bisiklete binmek; ta
ammüm etmiş bir spor halini al
dığı gibi ayrıca bisiklet; amele, iş
çi ve köylüler için de en kolay bir 
nakil vasıtası haline gelmiştir. 

Her sabah ve her akşam evin
den fabrikaya, mağazaya, çalıştı
ğı yere bisikletle gidip gelen ka
dın, erkek ameie; köyünden kasa
baya veya şehre gelip gitmek için 
bu vasıtadan istifade eden ecnebi 
köylülerin sayısı milyonlara baliğ 
olmaktadır. 

Aldığımız malıimata göre bizde 
de; gençlerimizin bisiklet sporu
na teşvik olunması ve ayrıca a
melelerle işçilerin ve köylüleri
mizin bu medeni nakil vasıtasına 
alıştırılmaları çok yerinde görül
müştür. 

Bazı Halkevleri; muhitlerinde
ki gençleri bisiklete teşvik etmek; 
hayvan ve merkeple köyünden 

kasabaya giidp gelen genç köylü
lere bisikleti sevdirip kullanma
sını öğreterek Avrupalı köylüler 

gib>; hayvan ve merkeb yerine bL 
sikleti tercih etmelerini temin ey
lemek üzere faaliyete geçmişler
dir. 

Ezcümle •Kars Halkevi• de ge
rek spor gerekse şehircilik bakı
mından bisikletciliği bir nizama 
koymak, bisiklet amatörleri sayı

sını arttırmak, bisikletin ucuz ve 
müsait şartlarla alınmasını temin 
etmek için •Kars• daki bütün bi

siklete binenleri; sahiplerini, ta
mirci, kiracı ve satıcılarını umu. 

mi bir içtima halinde toplayarak 
faideli görüşmeler yapmış ve ka
rarlar almıştır. 

•• bıf 
Antantın uzuvlar"'.""'!1 p.ııııa:ı11 
Çekoslovakya ile buyu,k ;.<.~'!' 
arasındalt.i. münasebet,er d,,cıl 
sulhu için tehlike te~kil -~ bı: 
derecede gergin bulundt18 bil:ul 
sırada yapı . an bu içtim ad•· 
ehemmiyet atfedilmekte ı ~;:· 

. t"na 
Küçük antant l\1acarıs ]<tı ,1 

şı teşkil edilm:ş bir ittı 1 ğ• 11 ~ 
revizyonist alo;. htarı oldu ~, • 

ntı•, 

ayni cephede olan Frans• no-"' 
sıt dımına mazhar ve Fran k 

zuna tabiydi. Avrupa polıt·ıcıı l 
nın yeru istihalesi içl!'de k sı Jl 
antantın rolü ve wzıfrsi es p dl 
dar basit değildir. Orta A'~~Jll~ 
?üyük b:r Al~1anya ı,eıır ııJ',.e
ltalya ile Bcrlın • Roına ass> f.
rini teşki ettikten ve bııh ,0r.fl 
vusturya ile birleştikten d•i~ • 
orta Avruparun vazıyet! "11~~ 
miştir. Küçük anta~tın :~;bıJ/. 
poL1'::kası şöyle hulasa e ı .,ııııo 

·u "" •·· 1921 senesinde kuruJdug .. n d'.,. 
ne :yapmak ist;yol"sa, buguey• : a 
ğişen şartlar içinde ıaynı ~ lş!l' 

: ·ııın• maktır. Bu da Mac.ar.s Jl<İ ıı ' 
üç antant devletinın nıu reııil' 
mamlığını korumaktan ~l:ı3 1.;ııı • 
Kü~ük antantın palitıl<• ,~ 

• d ııer• 
yesı değiştJLŞ fakat he e graıl'r 
gayesi en ufak bir tadile u -e . ' . ıısız ı 
mıştır. Macaristıa~ sıl!i dJ l ~ 
mayesiz olduğu zamanla! " f 

kar,. 
çük antant bu devlete . ıwıı" 
det siyaseti talcib etmıştı· 81 ~,-ı 
bir takım ıimı!lerin . te~.rı f,•~ 
bu siyıaset değişmıştır. ·ıf d 
Macaristan eskisi kadar ı•lreieı" 
ğildir. Blcd içtimaı ınüzı>l<t ı!ol 
ne başladığı sırada Arn:!& fll"' 9 
nin Almanyada Hitler tat8 jjl:cr• 
debdebe içinde kabu!iı de 8,~ı 
miştir ki eskisi kadar hı:.~ı. ~~ 
değildir. Esasen küçiilc aıı ·"~' 

\18-".P ~ 
dutların revizvonunda.O 8ıı18, 

mesi şartile, Macaristan jlt k f • 
mıya ötedenben taraftar ~:ıd·ı~ 
termişti. Macarıstanın. hıMa y~l; 
garanti altına alan bır ıtı (içUk \ 
laşmıyacağı anlaşılınca k rıt''~' 
tanı devletleri, bir saJdı -•ılF 

k ı f etn• •e· 
paktı yıa pılmasını tc · 111.rr. 
di. Macar :stan, üç an u.ııl ıer · ~ 

Jrre • 
ketindeki Macar eka 1

• da f'
1 mukadderatları hakkııııl;.ur. ~, 

kın bir alaka göstermek ·ııı ıı" 
. e ıs · 

üç devlet de kendiler<O jJll ıP 
ekoalliyetlerin vaziyetler ~,ıı: 

1 
etmek için tedbirler alın"f,,_rı1' 
ettiklerinden bu mes• 1'1 ~ııı' ~ 
de Macaristanla bir aıı ıl'· fi .. rı ı.o f' 
mini bulunması müınl<" p.~ıısl", 
kat bu sırada Almanya • t rrı11 ı 

S .. det " ·ıf' 
yayı ilh•k etti ve u ,,.ıet• 

!Mı bahanesile antanl dek.., ~ı>' 
den bin obn Çekoslo'"81~d•· • 
rine tazyrk yapıIUY• bai ç.eı# • 
nun üzerine, Macari.>t•~yeı~rr 
vakyadaki Macar elı:al p.l~ , 
mukadderabnı, Südet -ıad• ~ 
nın mukadderabna b3~ rı ııl':. 
manyada Südet .AJm30,~0.jııl' ;P' 
da mücadeleye gıt'.ftı~ •• ..,r ,ı 
ekalliyetler meselesı it teflp , 
ile Almanya arasmd3 b ·ııi!l /.· • 
noktası ~kil etti. ıror~,;aıı~ , 
manya ziyareti de bil bul et-" 
hlr nümayişi olarak ıca .· 
bilir. ıeMe f 

İşte küçük antan1'.:ılerı rf'
1 ~ 

maını Macar eJ<allı} odaP ~I 
' ktası,. I' 

lesini halletmek no Jı6)' ~ 
de elverişli görünrniYeıı bıl P J ve ı 
zamanda yaprnı.şt_ır. ,,.9rılr' . 1 
üzerinde bir !tiliıia ırısn1' 
anlaşılmaktadır. Ro 11 
bakanı: Jhılıı~ ı b1 

- Orta A vruP8 5ll 0s~8 · ,ı 
. ld g-ını . 1 1 hır yardım yapı ı •ı~• 

·sıer" rrı' akşam Han etmek ı 8ıın J"' 
önce nazarı dikkateJıtıs••'t' 
bazı şarUar bize bU ~ 

. ı· ,o • 
sa~de etmemış 1r J11lı~ ·dl~ 

Dediği zaman. buıı.u ~ıscar' ıJ 
miştir. Anla~ı!ıyor J<ı•·iı ~~ıP ' 
Çe'·~-10,••kvadakl s•~ •8~ • 
- l:\.v.:> - • ·atı ı• "" 
"-!ııcann muk.3d~eı .:tıı!'l e (; 1 

B ' Jıı'1 
bir anla~mtva v~rırı. ı A dl' 

. '·' S ıJ< il'• Çekoslovu.kyad•"' • .,ıer , ti 
örfü

11 ~ !arı etrafındaki. g el .ıı i Jl P' ı 
ha doğrusu mucad .-ı• 

6 ııı•' @ev•l!!!-- ....... 

1 

1 



Bursada büyük imar işleri 
planı hazırlandı I.. 

lstanbulun planını yapan mütehas
sıs Prost; Bursayı da sür'atle 

güzelleştirecek ! .. 
Sehirde birçok yenilikler yapılacak!.. 
lılltlaı.ııbuı &fut Bursanın da sür
ll~ı Urarlaştırılmıtır. 

~'""'11n da imar pJinını §eh
i>ı-aat PlAnını h<lzırlıyan bay 

llıır YapaceJor. 
'taya esas bir proje vermek 
~ Bursada bir .imar ko- · 

~onu te§kil olunmuş ve ko

' da muhtelif komitelere 

Bu şekle göre her G:kanıetgtth 

mıntakasında, o civarın ihtiyacı. 
nı /:~rşılayacak vaz;•;ette ilk mek. 
tep bmaları yapılacak ve çevre
leri diğer kültür hareketleri be. 
saplanarak genış tutulacaktır. 

Devlet mahallesi, şimdiki ye. 
rinde olacak, ııanayı mıntakası 

ise Merinos fabrikası civarında 

teessüs edecektir. it ştır. 

ıı.r~eler esaslı tetkikler ya
~. b~r rapor hazırlamışlar. 

ıı 
"' u raPorlar evvelki gu·· n Bur-
.. ~al" · ' hıııaı: ısının reisliğinde toplanan 
al~n komisyonu) nda müzskere 

Mecut abideler, parklar içine 
ı alınacak ve stadı)·omla Çelikpalas 

ıarasındaki saha •kültür park» 
olarak ayrılacaktır. Lise ve orta 

' mektepler, şi!ndiki yerlerinde tev
si ve inkişaf ettirilecektir. 

ll llı~tur. 
~sa muhabirimiz ıu tafsilatı 

ektedir: 

ıtı~ komisyonu•; içtimaında 
1-rın lif koıruı,;-oruarın r;ıpor
~ ~kik ve kabul etmiştir. 
~ ··ınıe cMuhtelıf amiller ko. 
Qı. onu. nun okunan raporun-

' 
)tı~rin İ3tilı:balde alacağı vazi. 

~ lıesbıt 1!dilmekte ve devlet 
'4ııı allesiı.e sanayi, ticaret, iş ve 
~ etgah mıntakaları, hastaha.. 
~ llıezbaba, :mezarlık yerleri 

hti .0~1llnakta, bal, gar, pazar 
~i g,bı ınıntıakalar göst~rilmek-r, 

Hayvan pazarı için buz fabri. 
kasile Atıcılar arası ayrılacak 
ve mezbaha, tabakhaneler ve de. 
ri sanayii imalathaneleri kamilen 
bu sahayı kaplıyacaktır. 
Şehrin istasyonu için cMera 

mezarlığı, uygun görülmektedir. 
Diğer bir çok mıntakalıır da ayrı 
ayrı tesbit ed!lıni§tir. Mezarlık

Bursanın şarkında ve clşıklar> 

ın arka tarafında olınası d~nül. 
mektedir. 

Rapor, esaslı incelemelerden 
sonra, ufak tefek tadilatla kabul 
edilmiştir. Bu suretle imar ko
miı~yonu, bay Prosta verilmek Ü-

7.el'i! istenılen raporu hazırlamış 
bulunmaktadır. 

lktısad Vekilin!n beyanatı 
IJQg Şakir Kesebir muhtelif 
""-es'eleler hakkında mühim 

be ganatta bulundu 
~~llti gün İzmirden gelen İk
~ .. ekili Bay Şakir Kesebir 
l(~llofiste meşgul olmuştur. 
'leyh bu ııkşam veya yarın 

ıı_ aya gidecektir. 
'l'-~a y ŞaJtir Kesebir dün Deniz 
"'tı:e~ llıektebine giderek geç 
~ 'l" &dar me~gul olmuştur. Dc
Scaret mektebinin ıslahı ve 
' .:,hrıiz.e elemanlar yeti§tiril-
ıı_y ar laştırılmıştır. 

it C Şakir Kesebir dün kendisi
~lt.ı~ gazetecilere şu beya-
·~llnmuştur: 

><teı adan İzmire giderken zi
ıı.:,"1. e_tUğim Eskişehir ve Afyon 
~l$ıJe Ege rnıntakasının Gediz 
~ \1e l<:araburun iitikameti 
~et· llıahsullerınde bu farkı 

ı 
1Yordu 

tıııır . 
' ~e alakadarlarla yaptığı
t'~ıı 11.SJar üzüm rekoltesini 
~ ~neye nisbetle takı-iben iki 

'ıı 0~atını incirin geçen se -
~ . ~ fazla olmakla beraber 
~ı:ri kalite beklendiğini, tü
~e ~tarca geçen seneden 
~bYIJıni beş noksan olmasına 
ıı,.~· ıı b'" , ~ U}'ilk kısmının geçen se-
1 ~a yüksek kalitede ol -

. :a 

SON TELGRAF'm 

mak itibariyle kıymetçe geçen se
neki rekolteye tekabül edebile -
ceğini, pamuğun hem miktarca 
yüzde yirmi fazla, hem kalite iti· 
bariyle geçen seneden çok iyi ol
duğunu, hububat, palamut gibi 
mahsullerin geçen senenin iki mis· 
lini bulacağını, zeytin mahsulü -
nün bereketli görüldüğünü tesbi
te imkAn verdi Muhtelif memle
ketlerle olan ticaret anlaşmasının 
satışı teshil edeceğini nazarı iti
bara alan ihracatçılarımız ynı 

faaliyet mevsimini emniyetle kar
şılamakta ve müstahsil halkımız 

da mahsullerini neşe ve kuvvetli 
ümitlerle toplayıp hazırlamakta -
dırlar.> 

Senelerdenberi bu eseri vücude 
getirebilmek için İzmir vilayeti
nin, İzmir belediyesinin ve Fuar 
komitesi ile bütün alakadarları -
nın sebatlı ve vukuflu çalışmala
rı semerelerini Yermiye başlamış
tır. 

* Eylfıl ayı zarfında bir İtalyan 
ticaret heyeti şehrimize gelecek, 
umumi bir ticaret oanlaşması yap. 
mal< üzere müzakerelere başhya. 
caktır. 

Yazan: M. Sami KARAYEL 
~ Tarihi tefrikası No. 7 5 

:ten olarak gelen Fransiz, derhal 
"aın olmanın yolunu aramıya ko· 
~ulmut imtiyazlar peşinde 

Fuar vesilesi ile 
Halkı aldatmak 
lst iyenler !. 
1 günde 151 esnafa 5 
şer lira para cezası 

verildi 
Açılalı henüz beş gün olduğtı 

halde İzmir Fuarını; 100 binden 
fazla kişi ziyaret etmiştir. 

Bu münasebetle; muhtelif şe. 

hirlerimizden İzmire pek çok halk 
gitmektedir. 

Bunlardan mahalli esnafın ba.. 
zan fazla ücret istedikleri görül
mektedir. 

Ezcümle; pazar günü akşamı 

yapılan tefti§te ıoför, arabacı, 

kahveci, lokantacı ve gazinocu 
olarak 151 kişiden bu sebeble 5 r 
lira para cezası alınmıştır. 

500 geni tip 
Mekteb daha 
Kazanıyoruz 

Bunların hepsi; 
Cumhuriyet bay
ramımızda mera-

simle açılacak 
Maarif Vekaletinin muhtelif 

vilayetlerimizde yaptırmağa baş. 
ladığı 500 yeni tipte köy mektebi. 
nin inşaat faaliyeti büyük bir hız
la devam etmektedir. 

Bu mekteplePin hepsi; 29 teşrin 
evvel cümhuriyet bayramımıza 

kadar hazırlanmış olacaA: ve o 
gün her biri büyük merasimle 
açılacaktır. 

Maarif Vekiiletl; bu mektep. 
lerde ders görecek muallımlerin 
isimlerini ve tyerlerini tesbit et. 
meğe ba§lamıştır. 

Bu husustaki kadrolar yakın. 

da a!Skadarlra tebliğ olunacaktır. 
Bu yen: tib köy mekteplerinin 

hepsinde son si6tem sıra, masa 
ve vesaH vardır. Yazı tahtaları 

gibidirler. Bunların bir kısmını 
köylüler vücude getirmektedir. 
Jer. 

Memleketimizde 
100 yaşını aşmış 
Kaç kişi var ? 
6241 asırdidemizin yarı· 
sından fazlası kadın!. 

Turist bürosunun tesbit ettiği
ne göre memleketimizde 100 ~·a. 

şını aşm~ olan ihtiyarların sayısı 
6241 re varmıştır. 
Bunların 3985 i kadın ve 2256 

sı da erkektir! ... 

"Yeni Asır,, 44 
aşına basb 

İzmirde intişar eden cYeni asır• 
refikimiz; evvelki günkü sayısile 
c44• üncü yaşına basmı~tır. 
Yarım asırlık bor asra yaklaşan 

muhterem meslekdaşımızı teb. 
rik eder ve asırlarca mu\·affakı. 
yet dileriz. 
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Ah .. Başka nasll 

çıkar? fimizde teşkilat yapılıyor 
Bu kabil eşgaga daml(a nasıl 

vurulacak oe ne kadar 
alınacak ? • 

resım 

Altın, platin ve gümüşten o'a- yayı, dükkan ve mağazaforında 

Tokyo üzel"'.mde iki sivil tay
yare çarpışmış. Dünyadaki tay. 
yare kazafarının en feci1 v~ gö
rülmemişi .. diye tavsif edilen bu 
kaza neticesinde 14 yolcu ölmüş, 
200 kişi traxalanmış, 4 bina da 
yanmış. Sakın bu 4 bina ile 200 
kişimiı de hıavada bulundukları 
zannedilmesin. Feıınbı tekamülü 
henüz ne ~nsanların hava cadde. 
!erinde yürümesini, ne de kübik 
binaların gök arsalarında kurul. 
masını imkan altına almış değil
dir. Havada çarpışan tayyareler. 
den biri bir f.abrika avlusuna düş. 
müş, oradaki toplu halde bulunan 
işçileri yaralamış. Öbürü de ya
naral< 'bir dama ıinmiş, birnılardaki 
yangını çıkarmış. 

pılan her nevi eşyaya damga vur bulunduran iımil ve sahiblerl bu 

Havadisi benimle beraber oku. 
yan arkadaşım düşündü, düşündü 
de: 

- Ah .. başka türlü n:asıl çıkar?. 
dedi, ilave etti: 

- Çinde öldürülen silahsız in.. 
sanların on binine karşı bile yine 
biT tane düşmüyor .. 

BÜRHAN CEVAD 

Doğu şehir ve 
Kasabalarında 
p,·de ekmeği 

Bu nev'i ekmek çıkarıl
ması bazı yerlerde 

yasak ediliyor 
Bir çok doğu şehir ve kasaba

larında görülen ve h!çte sıhhi ol. 
mıyan ayni zamanda modern ha. 
yata uygun gelmiyen pide ekmeği 
sat~ı bazı belediyelerin dikkat 
dikkat nazarını çekmiştir. 

Ezcümle Karsta da fırıncıların 
'badema bu kabil ekJIV>k çıkarma
ları kat'yyen ~<ısak edilmiştir. 

durulması mecburiyetine dair bir kanunun tatbiki tarihinden iti -
kanun propjesi hazırlanmış ve haren altı ay :ııarfında darbhane 
Kamutayıa takdim edilmişti. Pro. ve damga matbaası mudürlüğü :i.. 
jeyi tatilden önce tetkik etmiş o- le damga memurluklarına beyan.. 
lan Maliye encümeni, maddelerin namelerile müracaat ederek mev-
mühim bir kısmını tadil etmiş ve cut eşyayı damgalattırmak mec. 
yeni bir metin hazırlarmştır. buriyetinde olacaklardır. 

Herkesi alakadar eden projede Projenin tatbikine ait bütün 
memleket dahilinde, kuyumcular masraflar ile elde edilecek varı. 
tarafından yapılan mücevherleı· _ datın, bütçeye nasıl geçeceği hak-
le ala.kalı eşya ve üç gramdan a. kında projeye hükümler konul -
şağı veZ:ndeki mamuller, diğer muştur. 
memleketlerde mecburi damgaya Damga vurdurulması mecburi. 
tabi tutulduğu halde bu gibi eş- yeti teşkilatı yapılan mah31Jerde 
ıyanın damgıalattırılması ve yalnız yavaş yıavaş tatbik oulnacağına ve 
altın, pliitin ve gümüşten mamul bu kanunun tatbikatında idare, 
eşya ile, kaplama \"C yaldızlı mas- takib ve kontrolu ile İstanbul 
nuata ayar, derece ve mahiyetleri Darphane ve Damga Matbaası 
ni gösteren bir damga vurulması Müdürlüğü ve merkez He vilayet-
muvafık görülmüş ve buna ait lerde defteroorlıklara bağlı dam. 
hükümler konulmuştur. ga idarele~; vazifelendirileceğine 

Memleket dahilinde satılığa çı. göre, lüzum görülen mahallerde 
karılan her nevi altın ve platin kullanılmak üzere diğt'T bir kad. 
ve gümüşten mamul eşya ile kap ı ronun ilavesi lüzumlu görülmüş, 
lama ve yaldızlı masnuata arar altın, platin ve gümüşlerden mad 
derecelerini ve mahiyetlerini gös- delerle, kaplama ve yaldızlı mas-
terir devlet damgası vurdurmıya nuata damga vurdurulmasının iyi 
sahibleri mecbur bulunmaktadır. tatbiki için İstanbul kadroları da 
lıar. Pırlanta, elmas ve sair kıy _ genişletilmiştir. 

metli taşlarla işlenm:ş ve taş kıy- Bu kanurl mecburiyet dolayı-
metleri satışa esas olan eşva ile sile, ayrıca yapılan tetkikler ne -
vezni üç gramdan aşağı olan ma. tices:nde memleket dahilinde an-
rııulaata damga vurulması mec _ cak, AnkarG, İzmir, Eskişehir, Af 
buri olmıyacaktır. yon, İçel, Eliizığ, Balıkesir, Bur _ 

ALINACAK RESİMLER sa, Çanakkale, Diyarbakır, Ma -
Damga resmi olarak altın ve latya, Kocaeli, Gümüşane, Kars, 

platin maddelerin her gramından Samsun, Seyh'1n, Gaziantep, Kon 
on kuruş ve gümüş eşyanın her ya, Çorum, Trabzon villiyetlerin-
gramından 25 santim alınacaktır. de bu endüstrinin inkişaf halinde 
Altın ve platin kaplama eşyanın bulunduğu tesbit ed!lmiş oldu -

iskan umum müdür damga resmi beher parçadan 25 ğundan. şimdilik bu vilayetlerin 
ve gümüş kaplama eşyanın beher oıalnız bir kısmına münhasır ol -

muavini ve tahlil· parçasından da 10, ve yaldızların 1 mak üzere 10 adet 40 ira maaşlı 
h:Jn!I) rnÜrlÜfÜ beher parçasından da 7.5 kur~ O- birer kimyager ve 10 adet 30 hm 

İskan umum müdür muavini !arak alınacaktır. Kırılarak sahi.. maaşlı birer damga memurluğu 
b31Y' MuhH.ı !zer ile belediye tah- bme iade olunan eşyadın alına _ ihdası muvafık görülmüş ve buna 
lilhruıesi müdürü bay Arif, An- cal< damga resmi yarı olarak alı. ait hükümler de konulmuştur. 
kara erkek lisesi müdürü bay A.. nacaktır. Projenin tatbiki için ayrıca bir 

=r=if=C=e=mal==; =B=u=rsa=y=a=g=i=tm=iş=le=r=>d=ir=. ===Y=u=k=a=r=ılti='=h=ü=kü·· m=le=r=c==tiı=b=i =t=·Ş=-
1 

de nizamname yapı1aeaktır. 

Kalp 1 liralık 
Madeni 
Paralar 

Bir çifte tüfeği bir 
.. d"" d .. ' son uru ... 

aileyi 

8 yaşında bir çocuk 
kardeş katili oldu ! .. 

Küçük katil kız kardeşlerinden birini 
kazaen öldürdü diğerini yaraladı 
Torbalının Çapak köyiınde iki 1 

çocuğun ağır surette yaralanma
sile neticelenen bir hadise olmuş
tur. Çapak köyünde 8 yaşında Ha
lil İbrahim isminde bir çocuk bağ 
beklemekte iken çardakta asılı 

duran çifte tüfenğini indirerek 
kurcalamağa ve arkadaşile şaka
laşmağa başlamıştır. 

Çifte tüfengi birdenbire ateş al
mıs. orada bulunan beş yaşındaki 

Hacer ve 10 yaşındaki Elmas ağır 
surette yaralanmışlardır. Hacer, 

yaralayan Halil İbrahimin karde
şidir. 

Yaralılar hadiseyi müteakip İz
mire getirilerek memleket hasta
nesinde tedavi altına alınmışlar
dır. Elmas hayata gözlerini yum

muştur. Küçük katil yakalanmış
tır. 

2!L 

Kars p@Esi; bu hususta 
tahkik:ıi. yapıy0r 

Kars emniyet dairesinin na
zarı dikkatini bir Jıralık kalp ma.. 
deni paranın tedavülde görüldüğü 
celbetıniştir. Alış ver:ş ıçinde 

bulunanların bu hususta da u'Va.. 
nık olmaları ve böyle btr hal kar
şısında hemen mahalli en.niyet 

dairesine haber vermeleri bildi. 
rilmiş ve kalp paraların ne suretle 
Karsda pı,yasaya çıktığı da; ehem
miyetle tahkik olunmağa ~la

rmştır. 

* 21 eı Jül Barbaros günü ola.. 
rak büyük tezahüratba tes'id ohı. 
nacaktır. ---

Ayıb şey 1 
Büyük taransatlantıklerın lL 

manımıza boşaltıp, son sisi.cm tak. 
silerin Ayasofya ile Siıleym"niye 
arasında mekik dokuduğtt sey
yahların mevsimı bu mevsimdır. 

Caddeledmhtle beyaz kasketli, 
büyük gözlükiiı, dürbünlü ve bo. 
yunlarında ktiçük birer fotoğrof 
makinesi asıiı olan seyyahlara 
sık sık ı as:g<>Jmekteyız. Şüphe 

yok ki bir şehir için bir turıst ka
labalığı şeref olduğu kadar da 
süstür. Yi>ne muhakkak ki tarih! 
servetile, abidelerile, müzelerile 
övündüğü kadar bir memleket b;ı 
gezgin kafilesile koltuklarını da 
kabartabilir. 

Bütün bu göğsümü-zil gere gere 
söylediğimiz, yüzümüzü ağırtan 

bu servetlerimize ve yurda kar~ı 
bu akın ve tecessüsü biı· anda ıh
JiıJ eden, kirli ve pis sokaklarım,z 
kadar hicapaver ha ka h•r ıl'an. 

zara daha vardır ki o da su y1h
Jarın ardından ko ·arak ınirünt• su
rüne elindeki bir tunç deveyi ve 
ya bir sigara ağızlığını yah ara 
yalvara satmak istiyt-n n ak sat:. 
cılarının halleridir. 

Bunlar, dudak büke10k, omuz 
silkerek, binbir istiskalle ıstemc
diklerini söyliyeıı bu yabancı 

müşterileri bıktırarak malını sur. 
mek istiyen saygıs•z satıcılardır. 

Bir sevyab grupunuıı arkasına 
takılmış mutlaka malını sürmek 
ls~i:ıen bunlardan bir taııcs.ni 

dün gördüm de satıc< ile diknci 
arasındaki farkı ayırdedemiyccr. 

ğimiz kadar birbirine yaklaştır
mıştı. 

Yüzümüz yerlere geçerek sey. 
rettiğimiz bu manzaraya ne za. 
man bir nihayet v~rPCcğiz? Di ·@ 

soruyoruz. Fak•: b.ı sorru kime
dir? Onu bilmiyoruz. 

HALK FİLOZOFU 

180 Istanbullu 
Muallim; bugün 
Bursaya gitti 

Orada 3gün kala· 
cak olan muallim· 
!erimiz Ulu dağa 

da çıkacaklar 
Şehrimiz muallimlerinden 180 

kişilik bir grup; Bur,aya gitmiş. 
tir. 

İstanbullu muallimler Bur da 
3 gün kalacaklar ve şehrin göriiL 

meğe layık yerlerin giew.:ekkr
dir. 
Kendilerini gezdırmek ve karşıla_ 

mak üzere Burso muallımleri, 

hazırlıklar yapmışlAr ve bu işle 

uğraş ak üzere bir komisyon kur

dukları gibi; ayrıca biı de prog_ 
ram vücude getirmişlerdır. 

Bu programa göre, lstanbullu 

muallimler Uludağa d• rıkor•k
lardır. 

Sametyakemun Yôn 
Kurulu müsameresi 

tehi•· edildi 
C.H.P. Samatya kaınunıı yön 

kurulu tarafından 27 ağu•tos cu. 
martesi akşamı sabaha kadar sür
mek üzere Taksim bahçesinde ter. 

betle, her Avrupalının el atıığı \ ist'E!mem; bütün sahil fenerlerim [ caktı. \ 
işi yalnız siyasi bakımdan mü ta. yapacağım. Eskileri de yeni usulde 1 Hem, fenerleri Avrupai şekilde 

kalaınıştı. Derhal Beyoğlu liıva!l- tip edilen eğlence ·bahçenin o ak_ 
tinlerine müracaat etti. Otuz bin şam festival komiwsi tarafından 

lea ediyorlardı tesis edeceğim. Maksadım devleti yapacak adam da yoktu. \ 
Devletin iktısadi varlığı mezada aliyeye bir hizmettir. Mişel Efendinin talebi ve hükıl.. 

çıkm~tı. Mesela: Zaten bazı devletler, Akdeniz meti osmaniyeye karşı gösterdiği 
Bir Fransız gemisinin kaptanı ve Karadenizde tüccar gemilerinin hüsnü niyet yerinde idi. Hiç yok-

olarak istanbula gelen Mişel is _ fenerszilik yüzünden daima müş. tan sahillerimjzde fenerler yapa. 
minde bir Fransız, Türk 'sularını .külata maruz kaklıklarını ikide cak, Gala tada ve Eminönlinde ge. [ 
seyredip !stanbula geldiği zaman birde sefirleri vasıtasıle Babıaliye milerin yanaşması için rıhtımlar 
ilk iş olarak aklına geien bir fe. bildiriyorlardı. vücude getirecek ... Üste de dev. \ 
nerler idaresi teşkilini ve bir rıh. Fakat İmparatorluğun ba5ında lele her sene bir miktar para ve-
tım imtiyazı alarak hiç yoktan bulunanlar ticari zihniyetten u- recekti. 
milyoner olmak sevdasına düş - zak klasik birer hükumet adamı Bundan karlı, bundan menfa - ı 
müştü. olduklarından, fenerler ne demek.. atli devlet için ne olabilirdi? 

lirası olan bir Fransızı kendine şe. angaje edilmesi üzer;ıne 3 E •lül 
rik yaptı. Fenerler idaresinı teş _ cumartesi akşamına bıraktlmış-

kil etti. J tır. 
Oradan, buradan bir parça daha r·-~:;;;;;,;-;;.,-;;::.-;::======,-~ 

para bularak rıhtımları yapm~ğa ı· tS 7 ıtr;rl 1 1'' 1 ( 1 :\1 
başladı. ' Ccmo~9elahır Ağustos 

M:işele, bu imtiyaz'arile kim şe. .c; 1~ 
rik olma:odı. 1:--Y-ıl_;,l;;.,b;.8._A"'."""r':'8,-l.J~;-ı 2:-.-:8:-,-. -;-L-tır 11 J 

Aradan epeyce geçti. Mişel Pa- 25 Ağustoa ı Cuma 
şa oldu. 

Artık, devleti aliyei Osmaniye. 
nin ricali benamı meyanına da 
girdi. 

Ouınluptnar zaferiııin 
başlansııcı 

s ko,mıya başmıştı 
lh.e~1~n 11.·ız· b"t" k k 

Nitekim vasıta buldu. Türkiye tir? Bu tesisattan ne gibi menfaat- Mişel Efendi; Türk milletini, \ 
d sahillerinde fenerlerin eksik ve lar hasıl olur? Rıhtım da para çı- ı Türk devletini düşünen ve ona en 

, ltt; . . • , u un eşme eş 

cle,,let ıçınde nefs' nı topar !ayıp 
lıııı~~~lerine bir cephe vermeğe 
~ ~' . ır denııd· G" .. .. t 

pılmış, sanki, ö enmiyecekmi§ gi. çok iptidai olduğunu, bu sebeble buhranlı zamanında fisebilullab 
bi, durmadan ecnebilerden para kar mı? diye düşünemiıy~rlardı. 
ikraz ediyordu. ecnebi gemilerin seyrüseferde Zanned;yorlardı ki; avuç dolusu hizmet etmek için ta, Fransadan 

İşte Sultan Aziz devrınde dev. 1 t 
letin hali böyle idi. Yağma Hasa
nın böreği gidiyordu. 

Vakili ar \' s' ti 

ır; ı.. d. 

Ez .. ı 

... d. 

~~ 6"" ı. orunuş. e a -
~d· '~sur bir pehlivan oduğu 
1iıı •, d' 

~.1.i unya _İ§lerini ve memleke-
lııq~t~etını bir türlü kavrıya -

)>•<1· 
ı~ ~h ta 

Paı 1.ih nı..ınattan sonra Av. 
---- niV H-. L--:---~ .... 1."::--- ,_,. 

müşküJ.ata uğradılıılarını, hatta İstanbul dzyarına gelmişti. Ne fenerlerden, ne rıhtımdan,· 
ne de ikraz ve istikrazdan haberi 

Memleket; Avrupalılara kapı • Osmanlı donanmasının icabında para sarfedecekler, mukabilinde 1 
sını açtıgı- gu·· ndenberi, öteden be. imaret sebili gibi herkes gelıp ge- İşin tuhafı Mişel Efendinin on 

müşküller le karşılaşmak zarure - kt Al l • d b · ka t d vardı. 
riden gelen tuie.ylilerle dolmuştu. tinde bulunduğunu ;bde ederek çecek... parası yo u. e a e ır p an ı. 
imparatorluğun bakir kalan nesi sözlerini Sultan Azize kadar isal Daha, ilerisine giderek fenerle. Mişel Efendiye; bain;deı seniye \ Sultan Aziz, yalnız, zırhlı, top 

Güne~ 

Ôgle 

l.indi 

Akşam 

Yat11 

5 19 10 25 

12 l;, 5 22 

16 ()'\ " U6 
18 53 lJ JJ 
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I 

~izans . tahtından .. 
Yanastır hü~resine .. 
Ogün imparator, her zaman
~inden daha yakışıklıydı. 
Orglar çalarken genç çift Patriğin 

önünde diz çöktüler .. 
Ödoıt ., . 
~ sının sarayı büyük saray-
~)'rı idi. Ma.iıyetine o kadar çok 
1ı.,.,, fız har • ·• · t· kı' ~~ ' ernagası verıımış ı 

~ rdan adeta ürküyor; kendini 
d,_ ~d halifelerinin sarayların • 
"re ıı.,'d altında yaşıyan esire -

İııı nıetiyordu. 
ı,t Paratoriçenin husus! bir ma-

l!ıcisı b' k d • ır muhafız uman a -

1iı, hı, d 
ı'llı, is e .~azinedarı vardı. Haya.. 
~,~11.ed.igı gibi tanzim etmekle 
ili~ b' 0ldı.ığunu öğrenince kü -
~ıı:. Çocuk gibi sevindi, ellerini 

'l'"lıd!a başladı. 
loıııu. {' karısını pek ço1< sevi· 
h~ ~ Zdivaclarının onuncu ayı 
1 ~z ÇO<:ukları dünya,ya gddi. 
"1ı_ ;torun sevincine payan yok
''llıld Yasofyada büyük bir ilyin 
1-ı ı,/ F'ıkaraya avuç J.VllÇ pa. 

1J1tıldı. Meydanlarda danalar 
lııee,'. • kızartıldı. Ç~şmehr<1<n 

ı<a ~ne, şarab akıtıldı. <Iallc, sa· 
~ • ._ adar yedi, içti ve bağırdı: 
t""'ıııı + 'l<ıli mparator! Yaşasın ,L!'.lpa. 

Çe! 'i aşasm veliahd! ... 
n~ A»A ŞEFKATİ 

'ada k" "k b' sarayın uçu ır o. 
)~t Pembe ipek cibinlikli bir 
~~n İmparatoriçe, vazı· 

haınlin verdiği acı ile bitkin bir 
halde yatıyordu. Az sonra gözleri 
kapandı, uykuya daldı. F.üyasında 
kızını görüyordu. O da tıpkı ken. 
disi gibi İmparatoriçe tacını ba -
şına koymuş, kırmJzı mantosunu 
gilY'inmiştL Aydınlık bir yokuştan 
yukarı çıkıyordu. Aksi cihetteki 
karanlık bir yokuştan da siyah -

, 

lara bürünmüş bir kadın iniyordu. 
Ödoksi bu kadını tanıdı : Kendisi 
idi. Titriyerek yatağından fırladı. 
Çocuğun beşiğine koştu. Yavrucak 
mışıl llll§ıl uyuyordu. 

Ödoksi omuzlarını silkti. Kilise, 
rüyalara inanmayı menetmi(yor 
muydu? ... 

Ödoksi, hayatını kızın~ hasret. 
mişti. Onu, Bizans tahtına muadil 
bir tahta oturtmak, gar':ı Smpara. 
torçiesi yapmak emelini b~s~iyor

du. 
Babasının vefatından sonra düş. 

manları tarafından sürgün ed 'len 
Roma İmparatoru Valansiyen, a
n asile beraber Bizansa iltica •t • 
mişti. Teodoz, kızile ni~anlan· .ı ak 
şartile tahtını elde ctmcsın> yar . 
dıın edeceğini Valan~i~'C·nc si;J~ . 

dL Nişan mrasımi yapıldı. Ö i ıski, 

Kadın 
4ıuaşılmıyan muam

malardan biri •• 
Ge11 • 

kalbi 

Ç prensın aktrise birden 
bi,.e bağlanması mıdır? 

q,~ttl~ 
1~ ~İir~ Kr•t•ıçesi viktoryanın 

•ıı., çuk yaşında iken yakın 
L "'I•~ndan prens Corc Kembriç 
"l " "tne · k ''kt sı ararlaştmlmış, fa. 
~ 1• Jı, ~rya Kraliçe olduktan 
~ ~. lng~~s onu almaktan vazgeç· 
~ ~d,n b·ereden uzaklaşmıştı. 

~· Re '' müddet sonra Lon -
ııı4, ;,; Ve güzel bir aktris 

\ ın alıçen'n muvafakat et. 
• r, ,,' tagnıen bu artisti al"'lll. da,, ıçe Vıktory•nın h.aya-

·~'len ~n tetkika~ neticesinde 
~ar u macer::.nın m'1htelif •r, goç 

tq,a en günJ.•r •Son Tel-
~ o:ı..ıı ~l f ntJ-•n İnı;iiiz matbua· 

1i ~u·naraK hu!Psa cdılmiştir. 
~ard maceranın tlig~er b:r saf.. 

ırk · · 
\ı ~ ~ gqZe ı .onu da )'eni ;?el~n 

0r. il lesınden 1lmak ıktıza 
Und 

tq0~ an evvelkı vazıları 
"lır )ı Okuyucular un.ııtnıa -

' rens C .. t C! • orc nuze l ;ı k1 ris 
t ta kn sonra °Kraliçe bu 
• 0, nımamıs, 1lukümdar ;ı-

1; , • olan prensi hiç 
~'lıe"" . altt .... !ır Fakat pı ens 

~ ltarisı~ı hakiki bir 
b r k ı Yasatıyor. muh -

0natt · a oturtuyor, Jp_ 

Aktr isin Prense vardıktan sonra 
yapılmış bir resminden 

giltercnin en kibar adamları oraya 

mısafir geliyordu. Pek çok da ya. 

hancı prensler bu gelel'ler arasın-

(De,·aını 6 ınc ı sahücde) 

.. 
Artık İmparatoriçe mcnsimden 

ziyafetlerden kaçınıyordu. Gün _ 
!erce odasına kapanırıor, dua edi
yor , haftalarca oruç · c11tııyordu. 
Bazı günler, İmparatoru bile ya _ 
nına kabul etmiyordu. O zamana 
kadar bir ana gibi hürmet ettiğ; 
Püelşeri'yi kardeşinden soğutmak 
istiyordu. 

Ödoksi, d ini bir inkıliib hazırlı
,vordu Bu SPb1>ble İstanbul patri
ğinin en büyük hamisi ııbn Fül. 
ŞCl'i'nin nüfuzunu kırmaya çalışı
yordu. İtimad ettiği kimseleri c·a
nına topladı. Fikrini bunlara açtı. 
F.ıkat, kuvvetli, azimka< bir ada
ma ihtiyacı vardı. Poleni seçti. 
P olen, İmparatorun mabeyıncisi 
ve çocukluk arkadaşı idi. Asalet, 
güzellik ve zeka itibarile İmpara
torluğun en nüfuzlu adamlarından 
biri idi. 

imparatoriçeye körkörüne tabi 
olmasına sebeb ne? Buna yalnız 
bir kelime ile cevab verilebilir: 
Muhabbet! ... 

Polen, İmparatoriçeyi dclicesıne 
seviyordu . Ve bu sevgisini kalbı
nin en derin köşelerinde raklıyor. 

du. İmparatora ihanet etmeye razı 
olmasına sebeb bu idi: Muhabbet!. 
Doğruıyu söylemek laz•ın gelir

se İmparatoriçe bunun farkında 
değildi. P olen'den hürmetten, ve 
bir dost muamelesinden başka bir 
şey görmemişti. 

Fakat genç ve güzel bir kadın, 
genç ve güzel bir erkekle saatler
ce bir odada yalnız kap3iı ka!ırsa 
buna işte birok mana veren !er bu_ 
lunur. 

İFTİRA 
Püeşeri, pencerenin önüne otur

muş düşünüyordu. Bir evlıid gibi 
büyüttüğü, tahta oturttuğu kız, 

küfranı nimet ed:yor, kocasını al. 
datıyordu . Buna şüphe voklu. Bu 
hale nihayet vermek lazımdı. Pül_ 
şeri ölmemişti. Tarafta;ları var -
dı. Kuvvetli. Kardeşine ihanet e_ 
den bu kadını yola getirmek, lü • 
zumunda yok etmek vnifesi idi. 
Fakat nasıl? . 

O günden sonra İmparatoric;e ;ıe 
Poleni tarassud altına aldı. Polen, 

artık İmparatorla ber .bcr ava git
memeğe başlamıştı. Bütün giın -

(Devamı ij ıırı ıayfamızda) 
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iŞ BANKASI 
Bugün on dört yaşında 

Türk endüstrisinin en kuvvetli 
temeli iş bankasıdır ! 

Türk Cumhuriyetinin en güzel 
eserlerinden biri de lşbankasıdır~ 

İş Bankasının İstanbul şubesini 
büyük bir liyaka tle idare ettikten 
sonra Den iz Bank Umum Müdür· 
lüğüne tayin edilen B. Yusuf Z iya 

Ön iş 

1924 2.474.446 
1925 8.201.964 
1926 15.116.600 
1927 26.004.615 
1928 37.575.922 
1929 45.339.538 
1930 44.983.124 
1931 41.141.444 
193! 46.090.806 
1933 50.177.835 
1934 53.340.783 
1935 61.505.788 
1936 73.906.514 
1937 90.768.361 

Müessese memleketin yüksek ~ 
menfaatlerini kendi kaıancmdan 
ve her §El)·den üstün tutmaktadır. I 

Yerleştiği her piyasada faiz ve I 
ödünç para alma şartlarını hadle'.e I 
indirmiş, kaynaklarını bır kreJı 
iptizaline sebeb olacak ~ekiide kul. 
lanmaktan daima çzkinmıs ve 
mevduata her vakit yeni istimal 
imkanları bulmuştur. 

sesenin 14 yılda temin eylediği l 
itibar ve inkişafın bır ölçiısü ola. 
rak bugünkü sermayeshi teşkil 
eden 5 milyon lirasının yanında 

ihtiyat akçesinin de serma.:;e m;k· 

tarına yaklaşmak üzere olduğunu 
göstermek kabildir. 1938 yılı :,a • 
şında ihtiyat akçesi 3.470.UOO li:a· 

yı ~ulmuştur. 

Bundan başka bankaya mevduat 
her yıl mütemadiyen artmış, pHls.. 

man ve iştirakleri de bu n; J'ıotte 
genişlemiş~ir. Bu hareketi gJıte
ren cetvel şudur. 

!erini ihdas eden yine Türkiy~ İş 
bankasıdır. 

Türkiıye İş BankasLnın test~ o
lunduğu 1924 yılında 96 ·urdda.ı 

bankaya tasarruf mevduatı ola -
rak 12.554 lira yatırmışlark~n 1937 
yılının sonunda bu mıktar 108905 
kişiye ve 117,118.971 liraya yifa -

selmiş\ir. 
1938 yılının beşinci ayı sonunda 

da bu .yekun 29,453,198,26 liı'aya 

varmıştır. 

y,ı Hesab adedi 

müteakıb Türk endüstrisinin isti
nad noktası olan kömür meselesıni 
ehe~le ele ~tır, bu mak. 

muştur. 

Tlirltiş ocaklarında 1934 • 1935 
yılında büyük bir antrasit fabrl .. 

Türk Bankacılığının en kıymetli o seri olan İş Bankasını senelerce ida 
re eden ve bugünkü fevkalade te rakkl ve inklgafının esaslannı ku 

ran sayın Başvekllimlz B. Celil Bayar Yabancı memleketlerde bir Türk 
bankasının şubeler açması şare -
f i birinci defa olarak 'l'ürkiye İş 
bankasına nasib olmuş ve 1932 de 
İskenderiye ve Hamb urg şubeleri 

açılmıştır. 

Bi ri keıı 

T. Lirası l-----....;.;...;;;.._-
satla muhtelif tarihlerde Zongul
dak havzasında : dört şirket kur. 

kası ve 1937 de bir de br iket fab
rikası kurulmuştur. 11 birlnclkA. 
nun 1935 de jşletmeğe açılan Tür 1 
antrasit fabrikası ile kimya en • 
düatrimizin temeli kurulmUJ, ar . 
manlarımız baltanın zaliın tesl -
l'inden kurtarılmış, ekonomik ve 
temlz mahrukat elde edilmiştir. 

Türkiye İlj Bankasının, bu gün 
yurd içinde 45 şube ve yurd dışın. 
da 2 şube ki ceman 47 şubesi var· 

dır. 

Bankalarda hesab makı -
nelerini kullanmak usulü ilk de· 
fa olarak Türkiye İş Bankasının 
del.alet ve teşebbüsü ile memle • 
ket e girmiş ve yerleşm'ştir. 

Türk inkılabının Türk kadınma 
cemiyet içinde lao•ık olduğu mev· 
kil her suretle temin etmiş olma
sından istifade eden Türkiyz İş 
Bankası, bu davanın tahakkukun· 
da kendisine d~n vazifeyi ba -
şarmakta geri kalmamış ve Türk 
kadınına tek nik bankacılık servis
lerinde de geniş ölçüde yer ver • 
miştir. 

Sistemli ve menfaatli bir birik
tirme vasatisi olarak 1928 de Tlirk 
yavrusunun eline ilk kumbarayı 

da İş Bankası vermiştir. Para bi. 
rikt irerek bankaya yatıranlar 8· 

rasında kur'a çekmek sur~tile ik
ramiye dağıtmak, ve tasarruf mev
duatına dolgun faiz vermek usul. 

1924 96 
1925 433 
1926 617 
1927 3.914 
1928 9.788 
1929 22.161 
1930 33.466 
1931 39.287 
1932 48.600 
1933 62.501 
1934 76.836 
1935 83.670 
1936 93.072 
1937 100.905 

12.354 
132290 
220.;110 
1.178.325 
1.703.968 
2.589.836 
3.913.655 
5.422.326 
7.452.719 

15.881.085 
16 969.799 
20.190.444 
22.616.976 
27.118 971 

Türkiye İş Bankası, kurulduğu 
ve faaliyete geçtiği yıl, istiklalin 
en esaslı temel taşlarından sayı
lan endüstrileşme davasına bır 1 
milli vazife olsrak el atmıştır. 1934 
den bu güne kadar geçen yıllar 

içinde hususi müteşebb ' slere kredi 
vermek suretile yaptığı mühim 
yardımlardan başka, bizzat tesis 
veya i§itirak yolile yarattığı mües
seselerle memleket ekonomik kal. 
kınmasında ba.şlıbaşına bir amil 
olmuştur . 

Türkiye İ§ Ba:ıkası kuruluşunun 

Kömür iş Tasfiye daire•İ \'O İ§ Bmıkası merkez binası 

İş Bankasının en faal şubelerin

den İstanbulun değerli müdürü 
B. Nejad 

Bu suretle Türkiye İş Bankası 
baş yıllık birinci endüstri plAnııuı 
tatbikatından kendisine düşen 

vazifeyi muvaffakiyetle başarmış 
tır. 

Türk antran•it fabrikasının tali 
istihsaU.tı arasında ise şu kim -
yevt maddeler vardır. Tayyare 
benzolü, motör benzol!i, ağır ben. 
zol, kreozot, krozi!ol, antransoıı 

yağı, zift, ıyol katranı, karbolineun 

Antrasit fabrikasının mamuial 
yıl geçtJcçe, yurdun her tarafın • 

f0e\·nr.ıı 6 ınc ı sahifemizde) 

Arabistan ı n "tacsız kralı,, miralay 
Lavrens'in müdhiş bir hediyesi 

Miralay Lavrens, ö!mezd"n evvel vatanınıJ, 
müdhiş bir makinenin planl ıtrını bırakmıştır. 

in gl!ız bahriye neza· 
retl bu k UçUk motörün 
lnt- sı n ı ka rar l attırmıt• 
tı r . Bu mot ö r , torpil 
endehtında ku llan ı la
coktır. Ve e n b UyUk 
zırhlıları anide batıra• 
cektır. 

Eilahara miralay Lavrens olan 
ve Arab:Stanın •tacsız kralı• un
van•nı kazanan tayyarecı - n fer 
T.B. Sav bir otomobil kazasına 
gittiğı zaman Dorest'deki kulü
besinde, mühendıs Eduar Süpüre 
hitaben yazılmış na temanı bır 
mektup bulundu: 

•Yaptığınız maket çok güzel. 
inşaata başlamanız içın plônları 

gönderiyorum. bankaya da namı
nıza 100 İngiloiz lirası verdim .. Mu. 
vaffakıyetler dilerim ... • 

Bunu haber alanbahriye naza
reti mühend,sle muhabereye gı . 

rişmiştir. 

Bu, küçük bir motorbollıır. Ç'olt 
süratlidir. En bü,vük zırhlılara 

yaklaşıp torpil atacak, ve sür'ıı.t'e 

kaçabilec~ktir. 
Lavrens:n arzusu veçhile buna: 

cEmpir Day• ismi verilmiş ve ilk 
tecrübelerinden şayanı nııemnu.

'>.i.vet nctıceler elde edilmiştir. 



-------------- -

16 yıl önce bugün iş Bankası Almanya harbe 
hazır mı? 
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Halat hırsızı 

yakalandı 

A lacak y üzünden 
yarnlad ı.. 

Azılı korsanlardan sabıkalı 
Mehmed Ayakapı iskelesinde bağ 
lı Hızır kaptanın yelkenlisine Si
rerek halat1arı ça !arken suç l!ıs
tünde yakalanmıştır. 

Elbiseleri çahyordu 
Sabrkalı Ha9all oğlu Şerif Olim.. 

pos gazoz fabrikasında çalışan To
manın elbiselerini ç~larak savu -
ıurken tutulmuştur. 

Uyurken başına 
taş düşmüş .. 

K•za h•kkınd•ki i hbar 
t Upbeli görUIUror. 

Beşlktafta Ha§irobey fırınında 
ça!ıfan Mustafa Çavuş isminde bi 
ri fırına aid ahırın bahçesinde du 
var dibinde ymmakta olan Rasi. 
m.in başına duvardan bil.yük bir 
t8§ düşerek yaralandığını ihbar 
etmiftlr. Zabıta ifade veremiye -
cek bir halde buluno.n Rasimi Be
yoğlu hastanesine kaldırarak bu 
flipheli ihbar hakkında tahkika
ta başlamıJlır. 

Tava parladı 
Hacıkadın mahallesinde Muha

bir sokağında Hasanın barakasın 
da ocakta yafı eritilmekte iken 
yağların parJ.anıasile ıranyın çık
JJll§, baraka kısmen yandığı hal
de söndürülmüştü•. 

Galatada Çoruh otelinde otu.. 
ran Davud isminde biri bir ala
cak yüzünden çıkan kavga nt!ti
cesinde Arabcamide Kalafat ye
rinde oturan Nazım isminde biri
ni muhtelif yerlerinden ağı rSU
rette yaralamıştır . 

Nazım hastanEl,: e kaldırılarak 

tedavi altına alınmış, :i)a,·ud ya
kalanmıştır. 

Biaiklet tramvaya 
çarpb 

Kızıltopı:ıakta Kalamış cadde _ 

sinde oturan Cahid ve Hasan is

minde iki yenç bir bisikletle Fe
Il(>rbahçed<e>n geçerlerken vatman 
Hasanın idaresindeki tramvaya 

çarpar&k her ıkısi de bisikletten 

düşmüşler, muhtelif y2rlerinden 

yaralanmışlardır. 

Kıskançhk yüzün· 
den olacak .. 

Sirkecide Demırkapıda oturan 

Ahmed ısminde biri bir seneden

beri ayrı yaşamaktı.. olan kansı 
Muazzez tarafından yüzüne kay
nar su dökülere\. yüzü fena hal

de yanmıştır. 

Bizans tahtından Manasır hücresine 
(5 inci uhlfeden devam) 

l«mi saracyda, Ödoksinin yanında 
geçiyordu. 

Teodoz karısından Jıiphelenmi _ 
yordu. Çocukhık arluıdaşının ha -
llndeki değişikliğin de farkında 
değildi . 
HıUbuki saraydaki dedikodular 

şehre aksetmişti. Avamın diline 
düşmüştü. Hatta, nakaratında Ö
doksi ile Polen'in isimleri tekrar 
olunan bir de şarkı ~~!elenmişti. 
Meyhanelerde söyleniyordu. 

Teodoz, bunu işitince hiddetten 
köpürdü. Gece ve gündüz karı -
sını takib ettiriyor, ihanetin bir 
delil e1e geçirmek istiyordu. Fa -
kat, bir türlü muvaffa1< olamıyor
du. 

BİRJİ ELı\iASl 
O gün Teodoz ava gitmek .çir. 

şafakla beraber saraydan çıktı. 
Aıtın kapıdan ge9E!rken kalaba _ 
!ık arasından ıyaşlı bir adam iler
ledi, elindekı iri bir elmayı uza -
tarak: 

- Tanrı, İmparatorun ömrünü 
uzun etsin! ... 

kalkmıştı. Duvardaki sa!ib;n i.ıııün
de dua ediyordu. Elmayı .ıldı, k•~
çük bir masanın üzerine koyılu. 

Bu sırada Polen gel".l!. l?.ıın 
uzun konuştular. Polen, ">3trık!e 

olan mülakatının bir fayda ve: -
ID('diğini anlattı. Ödoksikalktı, 
gitmeğe hazırlandı. 

Nedimine bir cemıle göstermek 
istedi. İmparatorun kendis!ne gön
derdiği elmayı verdi. 

Bu hareketi mahvine sebeb ol
du. Polen, İmparatoriçenin d1ire
sinden çıkarçıkmaz 1mparaorun 
avdan döndüğünü duydu, kapıya 
koştu. İmparator atından yere at
lar atlamaz: 

- Polen susuzluktan ya'lıyo -
rum. Çabuk, bana bir kadeh ş•rab 
getn-... 1 

Polen, elindekı elma\'ı ~mpara
tora uzattı. 

SALİBİN ÖNÜNDE 

Duvarları beyaz kireçle badana 
edilmiş küçük bir :ıöci'red~, bü -
yük bir salibin önünde J:.'r kadın 
ölüme hazırlanıyordu. 

İmparator, elmayı alınca artık 

karısının ihanetine şü phPsi kal -
madı: 

' (Blrlncl ıablfeden devam) 
du. Fakat istiklal ve hürriyet 
için mücadele eden kahraman 
l\fchmedcikler, Biiyük Önderin 
harikulade ,c,·k ve idaresi al
tında kendilerinden her dhet
ce kat kat faik olau düşmanı 

Dumhıpınarda mağlôp ederek 
milli müdafaa tarihinin unutul
maz bl.r hadisesini yaratmış -
lardor. 

Bugün on dört yaşında 
(Birinci sahifeden devam) \ 

dırler. Birinci derecede Almanya, 
ilcinci derecede de İspanya mese
lesi ile meşgul bulunmaktadırlar. 
Bilhassa Almanyanın her aıı har
•be hazır bir vaziyet içine girmiş 
bulunması ve 1,300,000 kişiyi si• 
lilı altında bulundurması ve Çe
Jı:oslovak Almanları bahsinde nok- 1 
tai nazarında sert davranması ve 

JilOııı' 
tahtelbahiı· ve destroY~r gilil d ' 
kesecek ,.e Akdcnizi Jn al~ 

30 ağustos Başkumandanlık 

ve 9 ey!Ul İzmir zaferlerini ve 
nihayet Lozan, l\lontrö muvaf
{akiyetlerini hazırlıyan 26 aeus
tos her Türkün her yıJ sevinç 
ve iftiharla andığı bül Uk bir 
gündiir. 

Kalp para 
(Birinci &alıifeden devam) 

Bunun üzerine sorguya çekilen 
tütüncü Mustafa gümüş lirayı bir 
müşteriden aldığını fakat müşte
rinin kim olduğunu bilmediğini 

söylemiştir. Yapılan tahkil:at ne
ticesinde kalp liranın bir kaç se
ne evvel Diyarbakır civarında bir 
kalbazan şebekesi tarafından ya
pılarak piyasaya çıkarılan para - -
!ardan olduğu anlaşılmıştır. O va
kit bu şebeke yakalanmış ve pi
yasaya sürebildikleri bir kaç li
ra da toplanmıştı. 

Mustafada bulunan liranın ha
kikaten kalp olup- olmadığının 
tesbiti için para Darbhaneye gön
derilmiştir. 

(Dış politikadan devam) 

lenmesini bekliyor. 
Diğer taraftan Macaristanın 

silfıh müsavatı küçük antant dev
letleri tarafından tanınmıştır. Ma 
lfundur ki Macıaristan da büyük 
harbin bütün mağlupları gibi, si.• 
lfıhtan tecrid edilmişti. Tr!yanon 
muahedesinin bu hükümleri Bled 
kararile ilga edilmlş sayılabilir. 
Macaristan ile Küçük antıant dev
letleri arasında imzalanacak bir 
itilafname ile her iki taraf da kuv 
vete müraooattan karşılıklı ola _ 
rak vazgeçeceklerdir. 

Silah müsavatının tanınması ve 
saldırmazlık itdiı!ının imzası Ma. 
caristanla küçük antant devlet _ 
!eri arasındaki münasebetlerin 
normalleşmesine doğru atılmış bir 
adım olmakla beraber, ekalliyet. 
!er hakkında bir itilafa varılma • 
dıkça, bu anlaşma natamamdır. 

Bled içtimaında elde edifon \'e 
edilemiyen neti-celeri sayarken, 
bir nokta üzerinde ehemmiyetle 
durmak lazımdır: Bu da ü~ kü -
çük antant devleti arasındaki te.. 
sanüdün sarsılmamış olmasıdır. 

Bu tesanüd, ekalliyetler üzerinde 
Çekoslovakyasız Macaristan la bir 
anlaşma yapmııya diğer ikı devle. 
tin razı olmamalarile tezahür. et.. 
1ıiği gibi, antantın Milletler Ce _ 
miyetine karşı takib etmiye ka. 
rar verdiği müşterek politikasın. 

da görülmektedir. 
A. Ş. ES!\IER 

(5 inci ıahifemizden devam) · 
da rağbet görmekte ve alıcı bul. 
maktadır. 1937 yılında fabrika es
ki yıllardan elinde kalan stoku da 
sarfetmek suretile, 77,327 ton pla
se etmiştir. 

1937 yılında faaliyete geçen bn
ket fabrikası ise 0/10 lave ve 0/10 
antransi<t ve zift yüksek velörlü 
bir mahsul şekline girmesine hiz
met etmlş, imal eylediği, kolay ve 
çabuk ıyanma hassası olan' briket- 1 

Jer derhal alıcı bulmuştur. 
Türkiye İş Bankası havzaya 

yalnız ileri tekni·k getirmiş değ•l
dir. Ayni zamanda bu mıntakada 
amelenin refah seviyesini yükselt
mek, yaşayış şartlarını ıslah ':'t -
mek yolunda çok yerinde sosyal 
tedbirler de almıştır. Maden ocak
larında yaptırılan y~takhaneler 

sıhhi ve ucuz aş evleri, yıkanma ı 
yerleri, sinema, am<>le çocuklarına 
!llEkteb, çocuk bahçeleri, parktan ı 
başka bütün memur ve amde için 
içtmaii yardım teşkilatı da kuruL 
muştur. 

Türkiye İş Bankası havzada is
tihsal maliyetinin düşürülmes'ne 
hizmet ve istihsal kudretinin yiik
selmesne yardım etmiştir. 
Havzanın 1937 ıyılında umum 

istihsaıatı 2,306,869 ton olduğuna 
göre Türkiye İş Bankası şirketle -
rinin ayni yılda elde ettiklerı mu. 
vaffakiyetin derecesi kolaylıkla 1 
ölçülebili:r. 

Banka memlekette şeker en - 1 
düstris>nin teessüsüne büyük mik
yasta yardım etmitir. 
Paşabahçede kurulan şi~e ve 

cam fabrikası onun eseridir. 
Bu fabrika, mernieketimizin. d1-i

ne kadar haricden ithal ettiği şişe 
ve zücaciye ihtiyacını tamamen 
karşılamaklE ve her yıl bir mil -
IJ'On liranın yurd içinde ka 1ma -
sını temin etmektC'dir. 

Şişe kısmının kapasitesi 4,200 _ 
4,600 ton arasında ve züccaciye 
kısmının kupasitesi ise 1,165 ton 
raddes'ndedir. 

Şişe ve züccaciye eşyasının ya. 
nında fabrikada muvaffakiyetle 
yapılan kristal eşıya en ağır ve 

lüks Avrupa mamuliitını aratmı
yacak kadar zarif ve güzeldir. 

)·a ç ıti' 
n.anmasına kapa mı . de P' 
Mısır ve Filistin uzerın 
sir olacaktır. ılı' ~-

Fakat bu plan ve bu ıJ 
el<te. .» 

ve kati addedilıneın ııJll O'' . . 

Ankarada Yüniş fabrikası ve 
Bursadaki İpekiş fabril<ası ile do
kumacılık endüstrimize hizmet 
etmiş, Malatyada kurulmakta olan 
bez ve iplik fabNkası için teşkil 
olunan şirkete Ziraat ve Sümer 
Bankla müsavi nisbetle iştirak 
etmiştir. 

Türkiye ~ Bankası, memleket
te milyonlarca Hralık sen·et ve 
muamelelerin emniyet ve kefa 
Jetini üzerine alacak milli mües
seselere olan ihtiyacı gözönünde 
tutarak 1935 yılında yarım milyon 
lira sermaye ile «Anadolu ,,;gorta• 
şirketini kurmll§ ve bu tesis Türk 
sigortacılğnn nüvesini teşkil et -
miştir. 

' Alman matbuatındaki akisler h&
disenin birinci plana geçmesinde 
ve bHhassa Fransayı end.~eye sev

re, Fransa, Ameril<:re~tl ııJ 
müşterek bir hattı lı 1ııunu · 
~!erinin Avrupa su ııart~ı,, 
viye ve Almanyanın Je !ıl'l 
tahdid edeceği kuvvetı,eltl'iJl 
dilmekte, Esasen gazc, .• ' hıııf 

dt !~p 
riyatı da bu maks• 

1936 yılında teşkıl eylediği ·Arı.. 
kara sigorta. şirketi de banka, bir 
taraftan yurdda milli sermaye ile 
teşekkül ve Türk sigortacılığının 
teessüsüne h:.Zmet etmiştir. 

Bundan başka milli sen·etin em
niyeti düşüncesile her yılharice 
giden mükerrer sigorta ücretin. 

den.bir kısmının memlekete alı -
konulmak maksadile 1939 yılında 
cmHli mükerrer s!gorta şirketi» n · 
kurmuştur. 

Bunlardan başka Türkiy~ İş 
bankasının kurduğu şirketler ve 
ya iştirak ett;ğc diğer teşebbüsler 
arasında şunlar sayılabilir: 

Ergani şirketi, Kunduz orman· 
ları şirketi, canlı hayvan ticaret 
kurumu, İş limited şirketi, inşaat 
limited şirketi, İş kominport, Ke 
çiburlu kükürtleri şirketi, kurşun 1 

sanayii limited şirketi, pamuk İş 
Hmited, süngercilik Türk anonim 
şirketi, tel ve çivi işleri Türk li
mited şirketi, Türk güJıyağcılığı 

limited şiTketi, üzüm kurumu li. 
mited şirket, Türk tütün limited 
şirketi, umumi mağalar anonim 
şirketi, şilepçilik şirketi. 

Celfil Bayar 6 temmuz 193~ de 
mübadele, imar ve iskan vekili o
larak bulunduğu kabineden ay -
rılarak T. İş Bankasının ba~ına 
geçmiş 9/9/1932 de İktısad Vekili 
oluncıy'a kadar müessesenin ba -
şında fasılasız hizmet görmüştür. 

ketmektedir. 
Londra ve Parise hakim olan 

iki kanaat vardır. Galib kanaat: 
Almanyanın er geç hazırlıkla -
rını tamamlıyarak Çekoslovakya 
üı.erine ve cenubu şarki Avrııpası 
üı.erine yürümesi m~;·kezinde top
lanmaktadır. Ekalliyette kalan ve 
nikbinı ~-aı·atan diğer havaya ve 
kanaate göre de Hitlcrin Çek me
selesini silah patlamadan hallet -
mek üzere en geniş ôlçü da!ıı;in. 
de ·bir siyasi manevra ve blöi yap
tığıdır. Telaş ve endişe gösteren. 
!er şu talebleri ileriye >Ürmck -
tedirler: 

mektedir. v'~~ 
Londra 26 (A.A.l -. detl<~ 

Prag hükumeti ile 50 ~ ıkl<'~ 
sındaki görüşmeler .!il"' 

b' ... "' raporu herhangi ır ıuııdU~I 
famamile imkansız bu dıt ır 
ticesine ,-armama~t.a bi; ,si 
vaziyet endişe verıcı 11 

fivel. 
yette gösteern key · 
güçlükleri değildir .. rJB'ar - . 

Prag 26 (A.A.) - . f'fı;<I' 
tariyet partileri birlı[(l• ,,..--,.. 

.. k'ın,.ıın r 
mento grupu hu " J<k1pdl ...ıı 
!er statüsü projesi h" .e J" . 

1 n tn l1ş t, zakerelerde bu u . tl<İ~ 
mukabil tekliflerini te "' 1 - Fransa derhal Almanyar.ın 

tutumu dahilinde askeri manev- miştir. 
ral.ara başlamalı ve sevkülci~ me- Macarların 

te~..J 
mukabil ~tJI'' 

. "'~ içın 
vakide tahşidat yapmalıdır. Bu Macar ekalliycti 

istemektir. tahşidat ve manevra halindek; te-1~~~~~===~":" lı 
cemmü ani bir baskına karşı ko_ B . · hla" 
yabilir. asın ıs tı 

2 - İngiltere, Amerika, Sovyet Kooperatif.i. ot 
Rusya ve Fransa Çekoslovakyaya 

karşı yapılacak en kü~ük bir ha. T k"J,. btt1~ 
rekete derhal silahla mu~<avemet eş 1 atı . ··eıt ıf 
edeceklerini ilan etmelidirler Kağıttan başlamak u~dd~· 

3 - Tuna dvletlerinin emn~:;eti işlerinde kullanılan )1l r~ 
yine büyük garb devletleri tarafın- zerine kurul mas~ , ka;"ıkti!'ı i' 
dan garanti altına alınmalı ve istihlak kooperatılını roi# 

1 
bunların tereddüd yüzünden yan- kaletince hazırlatılan ;a~ b~ t' · 
lış siyaset yollarına sapmalarına Basın Krumunda Y"P.~akfır 
mani olunmalıdır. lantıda tetkik ve ınu · 

Fransada bilhassa Basvekillik ve · t· 1 ı • mış ır. tblla _... 
ve Hariciye Nazırlığı yapmış olan Bu toplantıda :Ma dri ,,.. ~· 
zevata aid olan ve gazetelerde ma. Müdürlüğünü Bay 53 ı;ıı.,,ı' ~ 
kale ve mütale.ı halinde intişar İktisat Vekaletini ııa.Yıııkel' 
eden bu fildrler İngiltere üzerin- ğaoğlu temsil ,.e ın" 1 , ;ıırı61 
de de manevi ir tazyiki istihd.af Sadri Ertemin başJ<afl 
etmektedir. nyan etmiştir. IU~ b;I 

Bilhassa eski Hariciıye Nazırı Toplantıda İsta_nb~;r ~1" 
Bonkur: gündelik gazetelerıle 19 1' 

- 1,300,000 askerin sil~h altın- muaları ye matbaacılar 
da toplanması lakaydi ile mütalea hazır bulunmakta id•· oJ$P f' 

Başvekil manevra 
sahasında 

edtlemez .. Tehlike vardır ve ya- 47 maddeden ibaret t sii~ı' 
kındır. nin 27 maddesi 4 .. ~~adili<' . 
Mütaleasında bulunmakta \'e bu müzakere ile ve cuıı .ıf 

mütaleayı birçok İngiliz gazete - bul edilmiştir. ııd~ı ~ 
]eri dahi teyid edici neşriyat yap- Kooperatifin adı. ın~oııf~; 
maktadırlar. liyetli Basın İstıhla~ısrıflll' it 

Resmen teyid edilmi(; en ve fa - dir ve maksadı orta ri ı~ 
<Birin <! sahifeden devam) 

lan manevranın harekat kısmı 
şöyle cereyan etmiştir: 

ddeıe 
kat bir ifşa mahiyeti verilen bazı Ye diğer bası ma . 
haberlere göre Almanya Çekoslo- larını temin etmel<tıf · b'r 
vakya üzerindeki davasını behe- Ancı;k kağıttan bll~~,eS' 
mehal başarmıya karar vermiştir. de üzerinde iş yapab• rPrı'" 
Bunu ieab ederse müsellahan yap- mi heyetin mahstı> l<

3 b' 
mıya koyulacak ve bu tnkdirde Jıdır. . , ,.ııiP .Ji 

dava Çek Almanları davası ol - Kooperatife, Türl<•l ~Jıl:.ı 
maktan çıkacak bir büyük harh gazete ye mecn1l'3ıeri ofY 

halini alacaktır. matbaacıları ve tabı , 
Bu vaziyette ise Almanya, İtalya, labileceklerdir. , 500 Jıl' 

Lehistan, Japoil\Ya, Franko İspan_ Her azanın hi,,sesı 

Diye bagırdı. İmparator elmayı 
aldı, ve ihtiyara bir kese gi'tmüş 

para verilmesini emrettı. 
Ve maiyetinde bulunan yaver_ 

!erden birıne. 

yapmıştır. İlk Türk Sigorta şirke-
- Vurun şunun kellesin;!... tini kurduğu gibi, memleketimiz-
Dcdi. Ve İmparatoriçeyı de Ku 

Bu seneki manevralara ayrılan 
ve epeyce zaman önce garnizon -
]ardan hareket ederek muhtelif 
kollardan manevra sahasınq iler
lemekte olan kıt'alarımız, Mavi ve 
kırmızı tarafların karşıla.5maları , 
evvelce kararlaştırılan noktaya ge_ 1 

!inceye kadar, Tuncelinin ''alçın I 
arazisini tarayarak geçmiş ve mu. ı 
vaHakiyetli bir yürüyüşten sonra 
nihayet dün iki taraf kuvvetleri 
hedeflerine varmışlardır. 

köprü ve arazi kısımlarını tıka -
mak için ileriye atılmışlar, fakat 
Maviler derhal suya <kılaral< Kır. 
mızı taraf kuvvetlerini emri vaki 
karşısında b>rakmışlar ve onları 
ric'ata icbar etmişlerdir. Maama _ 
fih Kırmızı taraf süvari kıt'aları
nın oyalayışı sayesinde bu ric'ati 
gayet muntazam yapmıştır. Kır _ 
mızılar şimdi ihtiyat kuvvetleri 
alarak Elazıkın şarkında tahkimat 1 
yapmaktadırlar. Bugünlerde nihai 
neticeyi elde edecek yeni bir kar_ 
şılaşmadan sonra manevralar ni _ 
hayet bulacak ve 30 ağustosta 

Elazıkta muntazam bir gcc:d res
mi yapılacaktır. 

yası, Portekiz bir ittifak cephesi rak tesbit olıınınuştulr~ .#, 
. kn a .-rilr 

halinde muharebeye tutU§~cak _ Nizamnamenın tt'61 ~-,.l 

- Al, bu elmayı İmp;;ratür:çcye 
götür' - dedi. 

imparatoriçe henüz ııykuaan 

- de diger Türk Sigorta şirketleri -
düse sürdürdü. nin tevsjne imkiın vermek ve sL 

Ödoksi, bir manastırın 
hôceresinde öldü, gitt~. 

Milli eserimiz 

gorta primlerinin memleket ha· 
ricine çıkmasına mümkün olduğ•ı 
kadar mani olmak gayesile milli 
Reasüı ans şirketini tesis etmiş -
tir. 

BEŞ SENLEİK PLA.ı'I' 

Üç piyade, bir süvari fırkasile 
bindirilmiş bir taburdan mürck
keb Kırmızı kolordu Elazık ve iki 
p:yade, bir süvari fırkas;le zırhlı 
taburdan mürekkeb Mavi kolordu 
Palonun garb tarafını tecPmmü 
noktası olarak tesbit etmişlerdi. (Birinci sahifeden devam) 

terdiği ınkişaf, herhangi bir ec
nebi mütehassısın marifeti eseri 
değildir. Bu doğrudan doğruya; 
nihayetsiz bir feyz ve irşad men
ba'ı olan Büyük Şef Atatürkden 
aldığı ilham ile çalışan ye mem
lekette milli bankacılığı kurmak 
gibi ağır bir yükü omuzlarına a
laıak muvaffakiyetle başarını' 
bulunan, Başvekilimiz Celru Ba
y arın eseridir 

·İş Bankası memlekette yalnız 
milli bankacıhğın inkişafına \'e 
bır çok milli bankalar teessüsüne 
hizmet etmekle kalmamıştır. E
ğer bugün memlekette bir çok bü
yük Türk firmaları, Türk tica
ret teşekkülleri vucut bulmuş ise, 
bu teşekküllere mesned, milli 
bankalarımız olmuştur. Bu ciheti 
gunır \'e iftiharla söyliyebiliriz. 

SANAYİİMİZ Th'KİŞAF 
EDİYOR. 

•Memlekette sanayiin inkişafı 
umumi ve milli bir ihtiyaç halin
dedir. i, Bankası teessüsünden 
bir kaç sene sonra sanayi hareket-

krine başlamış bulunuyor. 1926 
da Zonguldakta ilk milli Kömür 
şirketimizi teşkil ederek işe baş
ladık. Bugün kömür havzasın -
daki istihsalatın yarısını dört kö
mür şirketimiz temin etmekte, 
kurduğumuz Türk antrasiti fab
nkası da kok ihtiyacımızın mü -
him bir kısmını imal eylemekte
dir. Kömür havzasının millileşme
si ·olunda İş Bankasının rolüne 
ve yazifesine bu suretle işaret et
meden geçemiyeceğim. 
ŞEKER FABRİKALARIMIZ 
•Şeker sanayiinde de İş Ban -

kası ön safta vazife almıştır. Tfü
kiye Ziraat Bankası ve Sümer 
Bankla birlikte tesis ettiğimız 

Türkiye Şeker Fabrikaları Ano
nim Şirketi dört fabrikasiyle 
memlekette fazlalaşan şeker ihti
yacını karşılayamamaktadır. Garp 
vilayetlerimizden birinde yakında 
büyük bir şeker fabrikası daha 
kuracağımızı ifade edebilirim. 

SİGORTACILIK 

•Sigortacılıkda da İş Bankası, 
miU! bakımdan, büyük hamleler 

Başvek.ilimizlc yüksek kumen _ 
da heyetinin manevra sahasında 
bulunmaları hasebile her !ki taraf 
~uvvetleri ta)'lv4!reler.n yardımı 
ve süvarilerin keşif harekatı ara_ 
sında son neticeyi elde etmek iç-in 
kat'i taarruza girişmişlerdir. 

Kırmızılar, Mavinin ilerlemek 
mecburiyetinde bulunduğu yol, 

•İlk beş senelık sanayi progra
mında aldığı vazifeleri Türk j ş 
Bankası muvaffakiyctle başar -
mıştır. Paşabahçedeki Şişe fabr!
kası, Zonguldaktaki Türk Antra
siti fabrikası bu güzel eserleri -
mizdendir. Diğer milli bankalarla 

1 

müşterek yaptığımız Gülyağcılıl:, 

süngercilik işleri de inkişaf et -
mektedir. Türkiye Ziraat ve Sü
mer Bankla birlikte kurmakta ol
duğumuz Malatya kombinası ya- -
kinda ikmal edilecektir.. mumi mevduat yekunu (90) mil
İHTİYAT AKÇESİ VE TASAR- yon lirayı tecavüz etmiştir. Mem-

RUF MEVDUATI lekette tasarnıf fikir ve hareketi-
•Resmi ihtiyat akçemiz geçen ni ilk defa ortaya atan ve bunun 

sene nihayetindeki bilançomuzda etrafında hummalı bir mesai sa•
görülmüş olacağı veçhile 3.470.000 feden sayın Başvekilimiz Celfil 
liradır. Bu mebliığın bu sene ni- Bayardır. Bankamıza şeref veren 
hayetinde dört milyon liraya yak- bu mesai neticesinde halk arasın
laşacağı tahmin edilebi!iı-. Biliyor- da tasarruf fikir ve hareketinin 
sunuz ki bankamızın sermaye'i mütemadiyen ilerlediğini büyük 
5.000.000 liradır. İhtiyatımız d• bir zevkle ifade edebilirim. Diğer 
sermayemize yaklaşmaktadır. milli bankalarımızın da bankamı

·937 nihayetinde bankamıza va- zın açmış olduğu bu çığırda bütün 
ki ticari mevduatın yekunu gayretleriyle yürüdüklerini gö -
62,381.434 lira idi. Ayrıca (27) rüyoruz. Bu suretle memleketi -
milyon küsur lira da tasarruf mizde tasarruf fikri tamamiyle 
mevduatı vardır ki bu suretle u- yerleşmiş bulunuycr.• 

Bütün motörlü kıt'alarımızla 
hava kuvvetlerimizin iştirak et _ 
tiği bu muharebe tecrübeleri kah 
raman ordumuzun kuvvet ve mE' 
baretini bir kere daha göst<'rmiş_ 
tir. 

Büyük bir intizam ve mükem
meliyet içinde cer(ljan eden bu 
manevralarda Kırmızı tarafa Kor 
general Galib Türke~ ve Mavi ta 
rafa Korgeneral Galib ~niz ku
mandanlık etmektedir. Manevra 
kumandanı üçüncü ordu müfet
tişi ve baş hakem Korgeneral 
Mustafa Muğlalıdır. 

Büyük Erkanıharbiye Reisinde 
maada ikinci reis Asım Gündüz 
ve birinci ve ikinci ordu müfet _ 
tişleri de manevra sahasında bu
lunmaktadırlar. 

Kadın kalbi 
(5 inci sahifeden devam) 

da bulunurdu. İşte bütün '..o taı .. 
!eri Kraliçeye bildirdiler, !'rE'r,s 
Corc ile karısının nasıl yaşa :!ık
larını günü gününe öğrenmeği 

Kraliçe Viktorya çok merak eder 
d i. Prensin aldığı aktrisin adı Lü 
iz idi 

(Sonu yarın) 

!ardır. Almanya ,Lehistan, Japon ri önümuzdeki pa7.ıır J{~ ~ 
orduları şarktan ve garbdan Sov- at on dörtte yine ııa~,r..SS" 
yet Rusyaya hücum edecekler, da toplanılarak ll1

117
' i~ııl1~ 

Çekoslovakya istila edilecekler, Al rilecektir. Derhal ııır1 t 

man orduları Okrayna sahille _ ve hisselerinin dörtte ,.,.i ~.ti 
• 5aa""· 1' 

rinden Karadenize inmeğe çalı - ya yatırılarak m_u • Jilet<' • 
şacaklardır edilmek üzere huJ<ıı ,1 

Almanya garb cep!M!sinde mü _ olunacaktır. •1 ,oP1 ;!,'.' 
dafaa halinde kalacak İtalya, Fran.. Kooperatifin cyhl J J!la~ 

aliyete geçeceg· i uıııu ko, Partekiz orduları Fransa ıle 

harbedeoek, İngilterenin müda -
halesi takdirinde İtalyan, Japon, 
Alman hava ve deniz kuvvetleri 
İngilterE\)'e karşı koyacak ve İn
giliz müstemlekelerinde de Trab
lus, Habeş orduları faaliyete ge -
çeceklerdir. 

Bu vaziyette İtalya Sicilya, Pan
telen, Trablusgarb hattını da 

1 
Bakkallar ) 
Toplandıl~:eıı·"'" 

(Birinci snJıl ıı 
len bir teşekküldür~a sf'~I, 

B .. ·'"ıeden so 116 _.,ı ugun og 58a P'I 
ekmek yapıcılar ve, 3y~i ~'f .ı 
yucular cemiyetler• ya~ 
sadla birer toplantı 
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- --·-- l~hlsarlar U'!'um Müd~:lüğU de~ : • I R A D y O f 

Bır makıne muhendısı BUGÖNKÜ PBOGBAM · • • 

• t • Akşa.n neşriyatı: 18,30 Rumen ~ 
JS enıyor festival ork strası tyonel Kr;sta 

idaresinde. I~,30 Ko.nferaruı: Sa- • • • 

~ Terciime ve iktibas hakkı mahfuzdur. 
~ Yalnız Son Tel raf'da ne rcdilecektir. 

Yazan : Ziya Şakir 

İdaremiz müskirat fabrikalar şubesi tesisat kısmında istihdam edil· !im Sırrı Tarcıın (İnsanlar nasıl 
mek ve ayda 225 lira ücret verilmek üzere evsafı aşağıda yazılı bir ma· mesud olu bil' •ı. 1g,55 Borsa ha.. 
kine mühendisine ~tiyaç vardır. . . . . berleri. 20 Oıl 3aat ayarı: Grenvlç 

1.- İstanbul Yüksek Mühendis Mektebınden veya muadili bulunan rasathane3 .:ııi~ 1 naklen. Nezihe 

Ortaya yıldırım düşseydi, bu dört 
arkadaşa, bu havadisden ziyade 

dehşet vermezdi 

bir ecnebi Üniversite veya Yüksek mektebinden mezun bulunmak. Uyar ve arkadaşları taralından 
2.- Makine mühendisliğinde ihtisas yapmış ve liiakal üç sene ça- Türk 'llw;·,:si ve halk şarkıları 

lışmış olmak. 20,40 Havı raporu. 20013 Ömer 
3.- Yaşı otuz başten yukarı olmamak. 'Rıza Do<mı: tarafından arabca 
4.- Askerliğini yapmış olmak. söylev. 2i Saat ayan: Orkestra: 
5.- İstihdamına marn sıhhi bir hali bulunmama... 1 _ Frederikscn. Fenlandiya. 
Bu evsaf ve şeraiti haiz olan taliplerin evrakı müsbitelerile ve ça· 2 _ Çaykoviııky: Vals de fHlr. 

lıştığı müesseselerden verilmiş bonservislerile birlikte Memurin Şubesi 3 _ Linke: La petitpupe. 
Müdürlüğüne müracaatları. •5734• 21,30 NJıal Asım ve arkadaşlan 

1 
tarafından Türk musikisi ve halk 

Af aksad ne idi ? Ona yazı yazdırmamak 
Dev et Demiryolları ve Limanları şarıpıarı. 22,10 Viyolonsel, Piya-

lşletme U. idaresi ilanları noda Aleks Keleci İstanbul kon.. 
servatuarı profesörlerinden Mu.. 

ı.n~Jı İnkılap tarihi) nin baş
l'ıt ~olan bu hareketin, bugü
llQ!tta ar karanlık kalmış olan 
~e~ı aydınlatmaya gayret 
't . 

1~ ~ MATBAASI 
"Cııııı ""0•aı Mart ayının 13 ün-

0'1'~~eai günü. 

de sararmı\'tı. Gözlerinde ve ha
linde büyük bir hiddet ve infial 
vardı. iki arkadapnı. tela,lı bir hal 
de görür görmez durmu'; elindeki 
kalın bastonuna dayanarak öfkeli 
öfkeli onlann sözlerinin içine bak 
mı,tı. 

İki ıukadaf, ayni 

80nD.U)lJardı ! 

e olaycı•~··· 

kelimelerle 

Namık Kemal, birdenbire bir 
yay gibi bopnm1'tı: 

- Ne bileyim, bnd .•• Biraz ev· 
ve!, tercüman bey çağırdı. cHak -
kınadaki liitfü ô.liyi tebrik ederim. 
Mütemayiz rütbesiyle, Erzurum 
vali muavinliğine tayin buyruldu 

tıun dedi. 

- E. aen ne cevap verdin>. 
(Devamı var) 

Muhammen bedeli 14000 lira olan Sivas atölyesi kum kurutma te- hittin Sadak. 22,50 Son haberler. 
sisatı 10/10/1!):18 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Anka- Ve ertes1 günün programı. 23, Sa-
rada idare binasında satın alınacaktır. at ayarı: Son. 

Bu işe ğirmek istiyenlerin 1050 liralık muvakkat tPminat ile ka-ı---------------1 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerinin ayni gün s~at 14,30 a ka· BEŞİKTAŞ İCRA ME..\!l\JRLUGUN 
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. DAN: 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme rlairesınden, Hay- Kılera Kaınhı, İzak Kamhi, Da.. 
darpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (5752) vıt Kamhi, Cemıl Avigdar, Edvin 

••• ~~il Efkar) gazetainin mat 
~ dört arkadat ~başa 
~ 0hıruyorlar; dalgın ve dil-
ıfı. lraziyetlerle konufuyorlar- H 1 K A y I! Amerika 

G;ce yarısından sonra Avrupa 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıdı; yazılı 2 grup 
malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 31/8/1938 Çar
~amba günü saat on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki ko
misyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktlT. 

Kamh: ve .Rıfat Kamhinin şayian 
sahip olduklan Ortaköyde eski vi
ran yeni vatman sokağında 6, 8, 10 
yeni 8 No. lu l<argtr hanenin tama.
mı sahipleri arasında kabili taksım 
olmaınak1a şuyuunun ızalesı surc
tile mahkemece satışma karar ve.. 
rilrniş ve dairem•zce açık arttırmaya 
çıkarılmış olup 26/8/938 tarihında 
şartnamesi divanhaneye talik edil
miştir. 

,_~nlardan b' . M ı· . ·"'llttıbt ın, a ıye nezarı"'!t ı 

tl."l>:. kalemi katiplerinden 
" '~a T f'k B d N ., ..\, ev ı ey i. Reşat, u 
~ d etııllah iamindeki diğer ü9 
"t trt' 0 devrin münevverlerinden 

() ı::hbetli gençlerindendi. 
~r h hte Bahçekapıda, uzunca 
~~ •. lr h" ~q •nayı i,ııal eden Taavl· 
~ ~ gazete ve matbaası; lstan 
'in .. aıniyctli ve genç münevver 
il;, ıı.,n~deta bir içtima mahalli i· 
I,,; ar, orada sık sık birleşİT
~ ... ~~enin başmuharriri olan 
~"-'>k •mal Beyin etrafına top· 
~nd memleketin hal ve ahvali 
~ak a dertel,irlerdi. 

h.'atbu"d 
....,_ \o ııun ört arkada'ın ha, 
1'"ırla,~'•rek dalgın ve düşünceli 
~~ih t görüşmeleri, sadece bir 

' • derı ı'b d "'ld' K d" i lll" aret egı ı. en ı-

' d Uteessir eden aynca bir se .. 
'.;;) · e ."'•"tuttu. Çünkü, (Muh
.ı llııı.indeL• • h ' • .,.n (Ali ~ gazetenm mu arrın 
...... ,... Suavi Efendi), (Mısır) 
lı, •ne . eh . . b' 
~ı' h,d,- .•'.t . .e~~ıyetsız ır 

'dij , iU ıçm ıkı gun evvel tev-
'tr,tin:'f.. iki geceyi, Zaptiye ne 
"'- lo • mevkuf olarak geçirdik
)' "'• b .. ' ı:~ ' ugun de Ka!tamonu-

~rltii 

. bq da ne gönderilmi~ti. 
\ bir rt arkada~ bu vaziyeti de· 
~'d"1tı leea.ürle tahlil ederlerken 
~il'e arı odanın kapısı açılmlf-~ 
~•!, ~Te~rifat dairesi) nin ha-
~ L. "'•dcrı b' · · · El' d "tiıdı .. ın gırmış.. ın e· 
'- D R'oHtcrerek: 

"ı- •. 
~ }' ırcden gönderdiler. Gaze 
il.:. '••lacak ,,"'>itti mış. 
~tı~ta · Ve, bu resmi kiiiidi 

l,l'.ı,,;,_. 11 •onra, çıkıp gitmi~. 
""iil...-:'.'Ya T f B , ...... ev ik ey, dörde 
~ Ve ol~n kağıdı, tel~la aç -
'-.,,tı. ~ek ııale okumaya 
·ıı- . 
~ "."bıiji ter " d h"I f · ~')}>· . cume o ası u e ayı 
~ oı.,..ı~nından izzetlu Kemal 
L ·•! lı\"'Ye, rüthei saniye sınıfı 
">.., Uterrı. . . ·ı E . , ... ~,1 • ...yızı ı e rzurum vı .. 

'%. 1 ınuavin1iği tevcih huy tt r,. 
\ \, 'r Otta b' 
ı.., u d" lra ır yıldırım diiflley-

liı>,;'t •rhdap, bu havadi.
lt..ı 'V 'nd e dehfet vermezdi. 

Ilı"~ ~: kkalplerini sızlatan bir 
' il\ t\'ranarak, aralarında 

... iV ıdıavere geçmişti. 
... ,. • trı" 
1. •n, t, unascbetL. Namık Ke 
·Ilı' <uru ı· . 1 .•.. u~. lı ın va ı muavın ıgı ıle 

"''t! • 
~ J.ı· etı olabilir) ... 

~ ı ıç bir _.. b . k F 
"l.ı.ı, .. " •oUnafte eb yo . a-

••ı h' '- iV,) ır maksat var. 

\ '·ta~~ ~ uldan uzaklaştırmak. 
".., Yazdırrnamalc. 

aba b . k d' .. ....... ' u •?ten en mnın 
lı:· ıtır) 
ıı'tıı bilir. 

~liyeJirn. 
~ F' Reç vakte kadar bekle· 
~'tııiıı;.•kat ~•mık Kemal Bey, 
~~ ll.:r-le Bogaziçinde oturan 
~"""1 lı., Ayetullah Bey, son 
~ ' 1di. N''".'•mak için çıkıp git
''ıı-ı~'ııı.ı, u~ Bey ile Tevfik Bey 
~ ~ lıuı •trıal Beyi Babialide 
~ .... rrı.ı., .. . , iJ. • Ji . '.~'" matbaayı ter· 
<l ' 'lcrr,. ""'ı •dıye türbesine doğ-
~)'"' 1t "'rd' .., ijtli, .. 1• Fakat birkaç a· 

ij l'Urü 

'

• k. trıez. Namık Kemal • ,,, k 
~ 8~"ıya gelmi~lerdi. 

alin 9"hreoi fena hal 

( 4 Oııdl aahUeden devam) (. .. h'f d d ) .. unctl sa ı e en evam 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat te_ 
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadrr. 
1- 11 kalemden ibaret abteshane ve hamam malzemesi (termos fon 

musluk taşı, sifon gibi) muhammen beooli 274.3 Ura ve muvakkat te:ni.. 

natı 205 lira 73 kuruştur. 

cakmış gibi: göre ise Amerika Cumhur reisi 
- Başüstüne sultanım ..• diye· · Kn d d b" 1 bah d' · -bildi. nın a a an oy ~ se ışı e-

ğer tekrar umumi bir harb olursa 
Amerikanın büyük demokrat dev
letl'erle beraber olacağını göster
mek içindir. 

Necile kalktı. Rükneddin mın. 
tosunu tuttu. Merdivend"n ındi • 
ler. Genç kadın kapıdan çıkarken 

Rükneddin.in elini sıktı ve ilave 

etti: 
- Mutlaka beklerim. 
- Hay hay .. Emrinize canım fe_ 

da güzelim! ... 

* Gece yarısından sonra saat ikiyi 
uyuyor... Rükneddin, ayakları· 

nın ucuna basa basa pencereye 
yaklaştı. Dinledi; ses yok. Pencere 
çok alçaktı. Ellerile tutunup keıı.. 
dini yukarı çekti. İçeri girdi. İşte 
teJaşla adını bile soramadığı gü -
zel kadının yatak odası... Zifiri 
karanlıktL Göz kama~tıran bem
beyaz karyolanın içinde sevgifüi 
mışıl mışıl uyuyordu. Uyandırma· 
ğa lüzum görmeden soyunmağa 

başladı. Elbiselerini çıkardı, bir 
don bir gömlekle kaldı. Yav,ış ya
v~ yürüdü, karyolaya yaıda~tı. 
Güzel sevgilisini okşama ile u _ 
yandırmak istiyordu. !>olrnli ı, du
daklarını genç kadına d0ğru u.. 
zattı. Başı karyolaya i)'aklaşınca 
gökgürü ltüsüne bir sesle yerin • 
den fırladı; bu karısı Nefisenin 
sesi idi. 

- Seni utanmaz, rezil seni! .. Ni. 
hayet eliır.le yakaladım... Artık 
inkar edemezsin... Gece yarısı 
pencereden alemin evine girmeği 
şimdi ben sana gösteririm, seni 
kart horoz seni' ... 

Rükneddinin kımıldayacak hali 
kalmamıştı. Korkudan işi bitmişti. 

Nefise, önce hazırladığı değneği 
aldı eline ... Oda kapısı kilidli idi. 
Feryadı işiten Necile pencereden 
girip de dayağın önüne geçinciy,, 
kad• ·, Rükned iin, ömründe da
yaklann en sunturluaile baygın 
düşdü. 

(Rükneddin Efeııdi) tam bir ay 
evinde, hasta döşeğinde yattıktan 
sonra, artık zamparalığa tövbe 
etmişti! 

REC.\İ SANAY 
, __ D_E_VR_E_D_İ~L-ECEKİHTiRA 

BERATI 
cTütün muamelesine aid usul ve 

ameliye> hakkındaki ihtira için alın.. 
mış olan 8 Ey !fil 1936 tarihli ve 2226 
num.:ıralı ihtira beratının ihtiva etti 
ği hukuk bu kerr~ rıaşkasına devir 
veıyahut mevkii fiile kımmak için 
ical'a verilebileceğı teklif edilmekte 
olmakla bu husıı .. it:ı fazla malumat 
edinmek istiyen!erın Galatada, As.. 
lan han 5 inci ka: 1-3 numaralara 
müracaat eylemel~r' ilan o~lunur. 

Emsali arasındı: en gü3el ve şık 

Mobilyalar snt~n 

(Es!ı:ı HAYDEN) Yeni 

BAKER Mağazaları 
Ziyaret ediniz. SALON, YEMEK 

ve YATAK ODASI takımlaru.ın 

zengin çeıderi her ~-erden l)"I 

şartlar ve ucuz fiyatlarla buiur-

sun uz. 

Almanlann Lokal Ançayker ga
zetesinin de dediğini ilave etmelli 

Bu gazete vaziyeti şöyle görü~·or: 
Kanad.anın müdafaası için Ame

rikanın temin.at vermesi İngiltere 
ile Kanada arasındaki bağların 

gevşemesine sebeb olacak değil -
dir. Kanada üzerindeki İngiliz M.· 
kimiyeti yine devam edecektir. 

Bunun asıl manası 'i!ğer bir harb 

çıkarsa İngiltere ile Amerikanın 
birlikte hareket edecekleridır. 

2- 750 kilo kösele, 500 kilo dana derisi ve 3500 D. M2 keçı d~risl 
muhammen bedeli 3000 lira 70 kuruş ve muvakkat teminatı 225 lira 
6 kuruştur. (5397) 

Şirketi Hayriyede • • 
Yarınki Cumartesi günü H0parlörlü ve 

Elektrikli 71 ve 74 numaralı vapurlarımız 
mutad Lüks Tenezzüh Seferlerini ya
pacaklardır. 

14,30 da kalkan 74 de mükemmel alatur-
ka Saz Heyeti, 14,45 de kalkan 71 de 
mükemmel Salon -e Caz Orkestrası 
vardır. Büfeler Lekantacı maruf Pandeli ve 
Bey0ğlu muhitinde tanınmış Glorya pasta

Evsafı: Mermer dö,<emeli bir taş
lık, terkoslu mwluk, yüklü dl'llaplı 
bir oda bir mutbah b.:rinci katta 
tahtabölme ile ayrılmış sofada bir 
oda ve içinddn geçilir diğer bir oda 
ve arkası tarafı yine bir oda 2 inci 

· kata ufak bir sofa üzerine tahta böl
. ıne ile ayrılmı' bir mutbah muhalli 

. ve caddeye~~ ve çinko.~öş~li bir { 
I daıaça ve hırı cebhey.ı digcrı arka 
tarafa nazır iki ~a elektirik ve ter. 
kos tesisatı vardır. 

Hududu: BiT tarafı 6 No. lu hane 
b'r taru!ı 10 No. iu Rahe! hanesi ar
kası paçavracı Yako bahçesi cebh~i 
tarik ile mahduttur. 

Kıymeti muhammenesi: 
liradır. 

- 1434 

~OlANT 

Birinci ~rttırmlsı 28/9/938 tarihL .,,,.,...,...., ..... ...,....,,..... .................... _ 
ne rııfısadif çarşan•ba günü saat 14 nun 126 cı maddcsJıe tevfikan ipo

den 16 ya kadar dairemizde yapı· tek sahibi alacaklılar ile diğer alaka nesi tarafından deruhte edilmiştir. 
Her taraftan ~österilen raıtbet ve arzu üzc:i:ıe lacaktır. Arttırnuya iştira"~ i;;in % dat'larm ve irtifak ha1<kı sahipleri-

71 de dans yeri sı'.reti mahıusada büyütülmüştür 'de yedi ı>ı.>çl'k teminat akçesi alı- nin dahi gayri menkul üzerindeki 

Alman gazetesi netice olarak A.. 
merika Reisicumhurunun nutkun

dan şunu çıkarıyor: Amer!kanın 

şimdiye kadar dünyanın diğer G"CI'· 

lerindeki olup biten işl~re karşL 

ooyi.:ci kalmak vaziyetini muha -

faza ediyordu. Bundan sonra bu 
vaziyeti bırakmış oluyor!. Bil at Ucretıerl her il<i vapur için 75 kurutt&Or. nır. Rüsumu dellalıye ,.e belediye\! haklarını ve hususile faiz ve me.sa-

. Ü İ ~:;:--·ı!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!lve 20 senelık evkaf taifiz bedeli rile dair idd'-'-- kı .. b Istanbul çüncü cra Memur. .. ,.._,mı evra mus ıte_ muşterisine aittir. . · .. . . 
luğundan: ' ı l . lcrJe 20 gun ıçındc ıcra daire>İrıc 
Mukaddema Taksimde Takızafer nhisarlar u. Müdürlüğünden: meArtt'.rma ~e1;.kıy·':ı~ m_uham- bildirmeleri lazımdır. 

caddesinde 14 numaralı hanede mu- nesırun e ~ ını ugu tak- . _ , . . . . dirde [halesi .yapılacaktır. Aksı tak_ Aksi halde hakları tapu sicillerile 
kim iken halen ikametgiihı meçhul ı - Şartnam; ve numunesı muc:bınce 500 metre tek katlı ınce çı. dirde en çok arttıranın taahhüdü sabıt olmadıkça satış bedelındcn 
bulunan Gila Polaçiçiyaya: vili kayış açık eksiltme u.rulile satın alınacaktır. aki kalmak üzere arttırma _ 15 _ paylaşmasından hariç kalır:ar. İsbu 
Beyoğlu havagazı şirketinin aley- Il - Muhammen bedeli •if İstanbul beher met!'esı 149 kuruş hesa- gün daha temdit edilerek 13/l0/933 maddeyi kanuniye ahkamına ı:Ôre 

hinitze Beyoğlu üçüncü sulh hukuk bile 745 Fra ve muvakkat teminat 55.87 liradır. ih h k t ı k d h . . .. .. tar ine müsadif perşemb.? gunu are e ey eme ve a a fazla ma 
hakimliğinden istihsal ve infaz için IIl - Eksıltme 31/VIII/938 tarihıne rastlayan çar~amba gunu saat ayni saatte en çok arttırana ihale 1 -
dairemize tevdi eylediği 20/6/938 10 da Kab~t~§ta Levazım ve Mübayaat şube•indeki alım komisyonunda edilecektir. ıimat almak istiyenlerin de 937/ 
tarih ve 38-1543 numarasına mu.. yapılacaktır. 1390 dosya No. sile rlairemize m:i.-

2004 No. lu itta ve ifüıs kanunu_ ti n· 1 
kayyit ve yüz lira elli sekiz kuru· IV - Şartnameler parasız olarak her gün tiÖzü geçen şubeden alı- racaa arı an o unur. 

( __ Is_t_a_nb_u_ı_V_a_k_ıf_la_r_D_ir_e_k_t_ö_rl_ü..:::ğ:...ü_f:_a:.:..A n:.:..·..:a:.:..":__J şun % 5 faiz ve yüzde 10 ücreti ve- nabilir. 
kilet ve % 10 tazminat ve masarifi V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte %7,5 gü.. 
muhakeme ile birlikte tahsili müte. venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen kom:ııyona gelmeleri 

zammın hükmü ilama tevfikan ta- ilan olunur. •5281• 

rafınıza gönderilen icra emri ika.. * * 
Kıymeti 

Lira Kur~ 
Pey parası 
Lira Kl1'l'.!,! 

1- İdaremizin Paşabahçe fabrikasındaki tahammür dairesinin şart-
metgah h~ınızın meçhnliyeti name ve projesi mucibince tevsii ve bodrumda ambar tesisi işi her ikisi 
b.asebile tebJ;ğ kılımnıyarak bu 'hu.. birden kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 
sustaki tebliğatın 20 gün müddetle II- Keşli bedeli tahammür dairesinin 14374 Ura 83 kuruş, bodrumda 
ve ilinen tebliği suretile ifasına ambar tesisi işinin 707.30 lira ki cem'an 15082 lira 13 kuruş ve muvakkat 

icra hakimliğince karar verilmiş oL teminatı 1131.15 liradır. 
duğundan tarihi ilanden itibaren m- Eksiltme 10/IX/938 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 
mezkıir müddet zarfında 38/3651 11 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonun

da yapılacaktır. 
IV- Şartname ve projeler 75 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 

Levazım ve Mübayaat Şubcsile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden 

alınabilir. 
V - Eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini 

ihale gününden 3 gün evveline kadar İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz 
ederek ayrıca münakasaya i§tirak vesikası almaları lazımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede 
yazılı ehliyet vesikası ve % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç 
saat 10 a kadar yukanda adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mu-
kabilinde verilmesi Jazımdır. •5730• 

** 

2S6 30 

447 00 33 54 

2260 50 169 54 

Laleli Mimarkemaleddin mahallesi eski Laleli 
Yeni Ordu ~desiııde Mimar Kemaleddin 
V~an 287 m - da ki arsanın tamamı. 
Kumkapı Tülbentçi Hüsameddin mahallesin
""' ı uıoentçi Hüsameddin Vakfından 678,82 
M2-daki arsanın tamamı. 
Sirkecide Demirkapıda Hocapaşa mahallesin

de Darüssaadeağası caddesinde Kummeydanı 
sokağında eski 4 ve yeni 3/1 No. lı Cezayirli 
Ahmedpaşa vakfından 753.50 M2-deki arsanuı 
tamamı. 

Yukarıda yazılı Emlik 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmış-
tır. 

İhalsi 5/9/938 Pazartesi günü saat ti de icra edileceğinden iskklile
rin Çemberlitaşta Vakıi!ar Başmüdürlüğü Mahliılat Ka'lcminc müra-
caatları. (5554) .... 

Muhammen 
ıt}·h~l 

Semti ve Mahallesi Cadde veya sokaıtı No.•u Cin•İ L r1 Kur 

dosya numarasile ıruıhkum bih bor
cunuzu vermediğiniz veya icranın 
tarihini müstelzim olmak üzere teL 
kik merciinden veıya temyiz mah.. 

kemesinden veyahut iadei mahkeme 

yolile aid olduğu mahkemeden bir 
karar getirmediğiniz ve yine bu 

müddet içinde mal beyanında bu· 

lunmadığınız veya hakikate muha. 
lif beyanda bulunduğunuz surette 

mezkiır müddetin hitamını müte
akip cebr~ icra suretile icap eden 

muameleye tevessül kılınacağı ma
lumunuz olmak ve bu husustaki İıC

ra emrinin tarafınıza tebliğ maka
mına kaim bulunmak üzere keyfi
yet ilanınen tebliğ olunur. (9801) 

I- Şartname ve projesi mucibince Eski§chir Başmüdürlük binasın- Davutpaşa Kasabilyas Davutpaşa İskelesi. Bekirpaşa 10 00 
camii arsası. 

Sahip ve neşı·iyatı idare ecıe:; 

Bil§ muharriri 

ETEM İZZET BENIC:: ... 

&ON TELGBAF MATBAASJ 

da yaptırılacak kalorifer tesisatı işi 22/8/938 tarihinde ihale edilemedi
ğinden açık eksiltmesi 10 gün temdit edilmi§tir. 

II- Keşif bedeli 2833 lira 49 kuruş ve muvakkat teminatı 213 liradır. 
III- Eksiltme 1/9/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 13 de 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda ya

pılacaktır. 
IV - Şartname ve projeler 14 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 

Levazım ve Mübayaat Şubesile Eskişehir Başmüdürlüğünde alınabilir. 
V- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7.5 

güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yu-
/ karıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. •5782• 

Müddeti icar: 
Teslimi tarihinden 939 senesi Mayıs sonuna kadar. 

Kantarcılar Sarıdemir 1-75 Sarıdemir cami· 41 5(' 

helaları 

Müddeti icar: 
Teslimi tarihinden 940 senesi Mayıs sonuna kadar 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere arttırılmaları uza

tılmıştır. İstekliler l/Eylfil/938 Perşembe günü saat on beşe kadar Çem
berlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar Kalemine 
gelmeler~ (5808) 



• 

' . . 

Hazımsızlık, Barsak Ataleti, inkıbaz 
Sade dahili cihazlarınızı b0zmakla kalmaz. 
Aynı zamanda deri ve teninizi b0zar, çir

kinleştirir. Y 3}nız buna karşı 

Sıcaklar sizi bunaltıy0r.. iyi yapılmamış 
dondurmaların, pis şerbetlerin sizi hasta 
etmesinden karkuyorsunuz. H A S AN 
DEPOSU bu meselenin de çaresini bul
muştur. HASAN GAZOZ ÖZÜ en sıhhi 
şekilde yapılmış bir müstahzardır. 
Liman, portakal, çilek, mandalina, ağaç çileği, ananas, frenk üzü

mü, sinalko, şeftali, muz, kayısı, armud nevilerinden olup toz ha
linde ve şekerlidir. Bu meyvaların özlerinden yapılan HASAN 
GAZOZ ÖZÜ gayet lezzetli ve kullanışlı olduğur;!._:ın evlerde, gazi
nolarda ve mesire yerlerinde kolaylıkla kunanı'.1.ıaktadır. 

Nafıa Vekaletinden: 
5 Eyl(IJ 938 pazartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekaleti bL 

nasında Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme ko. 

misyonunda cem'an 4500 lira muhammen bedelli depodwı alınmak şar

tilc 25000 litre benzinin eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakk2t teminat 337,50 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Nafıa Vekaleti Malze. 

me Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

isteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesalkle 

ayni gün s,•at 11 de komisyonda hazır bulunmaları lilızmdır. 

·3176· ·5540· 

INHISARLARDA 
\ _rENi BİR TENZİLAT DAHA! 

AVCILARA: 
Av Saçması fiatı indiriliyor. 

1Eylôl938 tarihinden itibaren 938-939 av mevsimi 
için Av Saçma ve kurşununun kilosunun fiatı 

ı 1 1 •. , 
Bu fiat üzerinden muayyen iskonto ile bayilere verilecek 
saçma ve kurşunların depolardan mahallerine kadar 
nakliye masrafları da idarece temin edileceğinden ba· 
yiler, memleketin her tarafında av saçma ve kurşununun 

Bir kiloluk 40 ve yarım kileluk20 K S kJ d 
kutusunu kutusunu uruşa ataca ar ır. 

Fazla fiat istenilmesi halinde İnhisar memurlarına 
haber verilmesi gere:ktir. 

939·940 av mevsiminde sert saçma satllması mukarrer 
olduğundan bu cinssaçma kullanmak isteyen avcı arın 
ve avcı birliklerinin dileklerini ve takriben ne mikdar 
sarf edeceklerini birer posta kartı ile (inhisarlar Umum 

Müdürlüğü Barut Şubesi) adresine bildirmeleri 
rica olunur. 

' • • ' ~ "• • • r..,. • • -:·" .-.:-i-~ ~ . :..,. . . ' . . ' ~ . 
, 
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DENiZBANK 
.~ 

İstanbul Şubesi Müdürlüğünden: 
Bankamız merke'Li.le Bankamıza bağlı müessesatta kullanılan yazı 

ve hesab makinelerinin muayyen zamanlarda temizlenmesi ve silin
mesi bir müteahhide verilecektir. İstekliler tekliflerini en geç 5/9/938 
tarihine kadar Bankamız Materyel Dairesine vermelidirler. 

1 Sultanah.met Birinci Sulh Hukuk. tanbul Divanyolundn dairei mahsu. 

mahkeınesınden: \ sasında Sultanahmet birinci sulh 
Hulusi kahveci oğlu ve Meryem hukuk mahkemesi başkatibine 938/ 

İslam ve Manuel Sotiriyadis ve Za-
rubi Aslanyan ve Musllfa İslam ve 21 d osya numarasil~ müracaatları 
Kadriyenin şayian mjjtesar~ıf oL iılan olunur. (938/21) 

KAŞE 

,,t 
' Siz1günlerceızbra& çekmekten k&1rt8,

1 

En şiddetli baş, diş ağrılarını, üşütmekten mütcvellid bütiill s~P 
ve sızıları keser, nezleye, ron1atizn1aya 

kırıklığa karşı çok müessirdir. ı 

Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri y0ff1l
3 

, 'pC 
- . İsmine dikkat: Taklidlerinden sakınınız ve Nevrozin yrrı 

başka bir marka verirlerse şiddetle ~eddediniz. 

Nafıa V ekaletiııtdeıı :~ 
.. • ı 1 

1 Diyarbakır - Cizre hattının seksen beş:nci kilometresi le yuı ~Iı ıı• 

1 

kilometresi arasın1aki beş'nci kısmın inşaat ve ray f ·oiyatı k•P 
usulü ile münakasaya konulmuştur. • oı 

t l-
1- Münakasa 1/9/938 tarihine müsadif perşeml günü 

533 
il pO'' 

Vekaletimiz demuryollar inşaat dairesindeki münakasa komi5Y
011 

sında yapılacaktır. . Jil3~.' 
2 - Bu işlerin muhammen bedeli bir milyon dört yüz bil' 

3 - Muvakkat teminatı elli beş bin yedi yüz elli liradır. ıeri S 

4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık ~~<>? .tr' 
nel şartnamesi vahidi kıyasii fiat cetveli, fenni şartname, a 'n ııı6' 
versle fcr~iyat tali:nafnanıesi, ç'mento normu, telgraf hattı §•;: ı1'~1"' 
pliln ve profilden mürekkeb birtakım münakasa evrakı elLi 

1
' • 

bilinde demiryollar lıışaat dairesinden tedarik olunab:Jir. ~;ılt~1 • 
5- Münakasaya girmek istiyenler 2490 sayılı arttırrıl9• e ,.c,1' 

le \ıe 
ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evra uı1' "~ 

. . . . bil (lP1 . ~i· 
kaları muvakkat temınatlarını ve 938 senesı ıçın muteber r ve .< 

· ı · · b 'l '·leriJle aaı ~ı fıa işlerine veya dcmiryolu inşaat ış erıne gıre ı ece~ . ıer;JI' ıJI 

!etimizden verilmiş müteahhitlik vesikalarını ve fiat teklıf ıııe!ıfl 
kapalı ve ınühür!ü zarflarını mezkur kanunun ve eksiltme şartn~ar P~ .• 

. . ıo a k• isi•· 
tarifatı dairesinde hazırlıyarak 1/9/938 tarıhmde saat .. re 

·yon• 
maralı makbuz mukabilinde inşaat dairesi eksiltme kom:~63, / 
ğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. c297lo _.../ 

dukları İstanbul Eminönünde Hub-

1 
yar mahallesinde yangın efe çık. 

mazı sokağında S2~ kütük ve 422 
Ada ve 20 Paxsel ve eski 1 ve yeni 1 

5.7 No. lu altında dükkanda ve ar-i 
diyesi ve üstünde odaları bulunan 

K A N ,·t 

b . d b' 'd' V ·1 rlarca :kJ!f11'ıı iiJ': 

Sabırsızlıkla beklene'l l kargir üç direkli namile maruf ha. 
nın izaleyi şuyuu zımnında furuhtiı 
takarrur ederek müzayedeye vazo

Sağlam bir insanda kanın miktarı takriben ağır lığının on ır e ırı ır. e mı ya .... diiJ11 .. 
· dı" l k "h' d'r Vucv sı> 

beyaz yuvarlacıklardan mürekkebdir. Kanın uzviyet.~ız~.e .?y~a. ~ ~ P~ mu ın_ı 1 
• azını da ud 

teşkil eden her hüceyreye lazım olan gıdayı derhal goturduğu gıbı olmuş hu~eyr~l~rın eıık ınalı ~ et 
rükleyip çıkarır. Ayrıca da vücudün lüzum gösterdiği mıntakalar~a ~ yem uzvı ınşalar ~.3{u 11 3ıaf11 3 
retini haiz kimyevi maddelerle hüceyreleri ihtiva eder. Demek; bır ınsan saltanatının bv ve aail1' 
ve şevketile yaşaması için bu milyarlarca muhafız ve imarcı ordusunu iyice koruyup bazmast 

tazeleyip çoğaltması lazımdır. İşte bunun için 

300 defa çalmakla bozulmıyan 
Ve Almanyı1da yapı lal) 

Marka Gramofon plakları piyasaya cıkmıstır. " ~ 

ÜrgüblU Refik Ba,aranı RASiH BEŞER BAYAN MERMiN 

1 
A >aem beni evleıdir 

8001 1 Hacılar. Türkü<ü 8005 (Türk ü) 8010 1 ~~~~üz~~ g::ü:kı) 
Kayserh Hacıbey Al ı (Türkü) v 

T - .• _ şa ını Ci ci bay (Duetto) 
urı<.usu 

p.·evşehirll tık l'Jlehmed 

002 1 Tcllo can (Türkü) 1 Geline bak eline 
Mehmed bey Türküsü 8006 (Türku) 

1 
Scbeb (Türkü) Ha ı riı•e türkıisii 

8033 Köprüden geçti gelin BAY AN BELMA 
(Türkü) 

8007
1 Nıgahın mesıine 

(S1bah şanı) 

BAYAN 11.EVZAT 

1 
Hele hele türküsü 

8011 Bir inci gibi (Neva 
gazel) 

B AYAN FAIDE \'ILDlz 
Nev,ehirli Mustafa Ben seni sevdim sevelı 8012 l ı{uyı ~ibi (Hüzzam 

8003 1 
Eliti"' çıktı pencereden (Restin tiı" ş r~ı) şarkı) 

(Türkü) Bayan Fahriye ÖZS;)5 Aylar te,;iyor. 
Yeşil yaprak (tı'.rkü) 

8008
1 Seni ben n1'ıl <evJirn (Hüsey ıi şarkı) 

ÜrgüblU Şevket (Huzzı;n) POLYDOR StZ HEYETi 
Geçen ak~am (H c.u şorkı) . . 

Uç . ravcı Ba,•an RUHAT IŞU\ 80131 Yeu'. lımır zeybegı. 
· · - . . Yenı Aydrn zey begı 30041 Leo ya ·ııne llC _yap- 09 1 Yeler ~~ah ıçn o s~n . . 

tırdıın (Turkiı) 80 (Kurd Hc1zkar) 14 ı Mevl~vıııa.ne peşre~ı 
Karahisarlı Fa~ma tür kıisüı Ka:anlık ıreceler Hüzı1 ıı '.· 80 Bahnye ç ıf :e lell1'1 

POL YDOR markalı Gram0f0n plaklarını her yerde ısrarla isteyiniz· 
Tür~iye loptan VAHE Ü1"'U·: cı·YAN lstenbul Sulıanhamam,Caoıcıbaşı H ın 7 ci 
-s tış depom · k-ıt No. 10, Po ;l• kutusu 180 

lunmuştur. 

Heyeti umumiyesJıin k•.vmeti rru
hammenesi (25.000) yirmi beş bin 
liradır. 

, Birinci açık arttırması 28/9/938 
tarihine müsadif çarşamba günü sa. 
at on dörtten on altıya kadar icra 
kılınacaktır. 

Kıymeti muhammeııes'nin yüzde 
yetmiş beşini buldui\u takdirde o 
gün .haleyi kat'iycsi yapılacaktır. 

Bulımdığı takdirde en son art _ 
tıranın taahhüdü bakı kalmak üzere 
on beş gün müddetle temd:t t•dile. 
rek ikinci açık arttırması 13/10./938 
tarihine müsadif perş•mbe günü sa. 
at on dörtten on altıya kadar icra 
olunacak ve o gün en çok arttıra

na ihale edilecektir. 
İpotek sahibi alacaklılarla diğer 

alakadarların işbu gayri menkul 

1 

üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olan ıddialarını ev
rakı müsbitelerilP. yirmi gün içinde 
bildirmeleri Jazınıllır 

1 Aks! halde haklar: tapu sicillerile 
'sabit olmadıkça salı~ bedelinın pa.y. 
ı,. nwsından harie kaiaca klarrlır. 

I\~üterak'.m ve::~t 1 .• lr b·ırCylart n·s
betinde hissedarlara ve delliıliye ve 
vakıflar kanunu mucibine~ veril - 1 
mesi 15zım!(~len yıı·mi senelik taviz J 

bedel: ve ihale pulu ve tapu mas. 
rafları müşteriye aittir. j 

·ı 
Kan, kuvvet, iştiha şurubunu tavsiye eder~,,h" 

d t· B• ',ıo· 
FOSFARSOL; Sayın doktorlarımız tarafından takdir edilen emsalsiz bir hayat şurub~ı '~111ab• 

sizlere hayatın bütün zevk ve neş'elerini tattıracak ve yaşadığımız müddetçe halsizlik, yeıs, 1 

şüncc, korkaklık, tembellik göstermiyecektir. ıı:ıı•''' 1 ' 
1 b. ttc 1<an, 

FOSF ARSOL'u· diğer mukavvi ililçlardan ayır an başlıca lıassa; devam ı ır sure . dil" 
' . . d . . . .. terırıesı ,ı 

iştiha temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir lıafta ıçm e tesırmı gos •dalC l· 
. . . · eder, ge( 

FOSFARSOL; muhakkak bir surette kanı taze Jeyip çoğaltır. Tat)~ b~ ışt~a te~ı7..ıobazlar1 .. 1oP 
sinirleri sağlamlaştırır, uykusuzluğu, fena düşüncel eri, yorgunluğu gıderır, muannıd • Jl1I ola" b: ~i) 
rir. Vücude daima gençlik ve dinçlik verir. Zeka ve hafızayı parlatır. İnsan makinesi~~ ~·azde ıııu•·af 8 

kalori ve enerjiyi vererek tam manasile azim veirade sahibi eder. Ve her teşebbusun 

yete kavuşturur. butııll11 '' 
FOSFARSOL; güneş gibidir, girdiği eve neş'e, güzellik ve heyecan saçar, her eczanede 

Eski F eyziati 
• '{ atısıı 

B O G A Z İ Ç İ L 1 S E L E R 1 . ııi~J-
Arnavudköy • Çittesaraylar ! mekteb1 ~ıer 

Ana sınıfı ile ılk kısım en yeni ve modern tesisatl a Bebekte eski Fransız Senjoze ve e ~e)ttrb 
.. .. dd . d .• t l rda kız ~ıe sında: Orta ve v,e sınıfları Arnavutkoyunde Tramvay ca esın e çıı e saray a lard• ' 

· · · l ı b k d · · Ç if•esars)' için ayrı dairelerde : Her gpn saat 10 dan 17 ye· kadat yenı a e e ay ı ıçın · 

İdares>ne müracaat edilebilir. , . • . • .. , 

Arttırma şartnamesı işbu ilan ta- ı 

rihinden itibaren mahkeme divan. 'i 
hanes '!le talik !o ;ınmıştır. Talip o. 
lanların kıymet i muhammenenin 
yüzde yedi buçuğn ni<bet:nde µey j 

ı:.----------------•••-------------------1 akçesini hamilen o gün ve saat\e İs-
m> İstiy Jn1ere tartfname ·göndertlir. 'ful!!fon! 36.210~ 


