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Be r l in saatte 
411ah Suriyelilere akıl fikir\ Ja~on 
"e . d ki b k Dıplomatları 

rsın 111. eme en aş a lstanbulda bir 

k 1 d Konferans mı 

ç a r e a m a 1 y ~te~z~~l~ı~i~-~ura si. it J '/16 J J l yasi melıaJilinde şayi olan bh· 

atay mes elesini ır1ısır aa top a- :::;~gö:e~i;a!:n~:;:,ıı,,!;~~ 
İstanbulda Japon elçiliğinde nacak Arab kongresı·ne ı·ntı·kal ağustosun ilk haftası içinde 
toplanarak kendi anlarında bir 
konferans aktedeceklerdir. 

ettireceklermiş I Bu konferansta Japonyanın 

Mısır, Balkanlar, Türkiye, Su
riye, Hicaz, Irak, Filistin ve 

' 
mahvedil e bilir!,, 

• • • • • 
Alman'yanın büyük 

korkusu! 
lngiliz ve Fransız tayyareleri 
Berlini bir kaç saat içinde 

yok edebilirler!. 
~llhirede arab devletleri mümessilleri biıyük bir 
~?tıgre topiuyorlar, bu kongrede Suriyenin bizi şi-

İrandaki ticari vaz'.;yetleri ve U•tl '• •k • • ki b d F. •ı• U • • 1'1 ti 
alışveriş işleri de gözde geçi- nı er ın l lRCl me U U a ~ngı lZ narıcıge ıva 

ayetinin de mevzuu müzakere edileceği bildiriliyor 
U aleb 29 (Husuıd)- Kahi .. tl t~en alman son ba~rlere 
~büııtore Mısır hükfunetinin te
"1a0 Ir.o Ue Kah!rede büyük bir 
~tf(I ntesi toplanacaktır. Bu 
llıeıı, ~ ak, Hicaz, Necid, Ye. 
'lıUııı ır, Suriye hükfunetled 
'ıııııı l!SsUJer;. ile Fllistlı1 Ara.bla., 
"1.tır ın1ır~aaları hazır buluna
qı, ;,. 'l'ıınuıı, Trablusgarb, Ce • 
"'-' •ag Arab --.., hey . !arını temsilen bip 
1<!11,lın ~uı bulundurulmasına • da 
)&Ziye~lctadır. Ancak :ıııüstakil 
tıı~letiıı· !bulunan Arab hükO. -
Ilı-etleri~ kongreye i§tirak kev~ 
tır. §lllıdıden taayyün etml§.. 

~tıgr 
d!l:elttir eye Suriye de ift!Fak e-
bıı \o · Suriye Hatay davasını 
tılllı.:g.reye intikal ettirmek ve 
~liııc!e~~e Türkiyenin Hatay Ü• 
~gr ı hattı hareketini bu 
l\ıretteeye §ikayet etmek ve bu 
ı.~tl _Ara.1:ı hükumet ve mem. 
h.,_a erınde Türkiye aleyhine bir 
)'a\at ':;,'.andırmak emelindedir. 
llıı\ ' 0Yle bir hava uyandır • 
tııeıı ~it güçtür. Irak, Hicaz, Ye. 
.\ıab e lliısır Türk;yeye çok dost 

Arablar bir toplantı halinde ..• 

ıneııııeketleridir ve hepsi 

~~vyork 
un ya 

Sergisi 

de Türl< milletinin ve Atatürkün 
hayranıdır. Bu itibarla Suriye i. 
çin bu kongreden bir fayda um· 
mak mümkün değildir. 

Kongrenin meşgul olacağı e • 
hemmiyetli mevzulardan birisi 
de Filistin meselesldır. Filistin 
Arablarına karşı alınan vaziyet 

ve devam eden kargaşalıklar A • 

rablık lleminde büyük bir tees-

sür uyandırmakta devBJ\1 etmek. 
tedir. 

HATAYDA VAZİYET 

Antakya 29 (Hususi)- Hatay. 
da tescil büroları mesailerine de
vam etmektedirler. Vaziyet nor
maldir. Yeni bir hiıdise yoktur. 
Suriyede Hatay aleyhine yapılan 
tahriklerin burada fili bir tesiri 

(Devamı 6 mcı sı•t.ifede) 

On beşinci yıl 
-· - -- --·-··· . 

Manalı bir törenle 
kutlulanacak l~t 

'"~'&<t Vekaleti ali- Köylere varıncıya kadar birer r, '~ dairelere di· 
' ~tıflerini verdi kutlulama komisyonu kururdu 
)~tı.'ı b 

& p k Curnnuriye' bayramının on e. 
İt . tepaganda O• şinci yıldönümünıi parlak ve ma. 
~sı b Of' İl' . u sabeı.h ıste naıı bir törenıe kutıamak ıçin dün 
lf l t° Parti med;.ezinde tören ve hay • 

~on.sa: ıtnaını yaptı ramları kutlama büro.<u şefi lznıir 
t~'<k 93Y d~ acL•acak ve 6 ay ~b'usıı Ha~M lı.ıı Yücel'ın de 

~. ll)e ;~an Nevy~rk dünya ser- iştiraki!~ bir toplantı ·yapılmıştır. 
~•t•r V• Utkiyenin de iştirakine Bunda tıaıvekiilet müsteşarı Ke. 
'·~ •tıJrn ' 0 1· B "d T"" eniıı • ı. u sergı e ur. mal Ge-lele<, vekiiletlerini tem • 
;,<t~ır~ıı İyi şekilde temsili ka. silen bütı\.ı vek~letler müsteşar -
t "'•ra h rnış ve yapılan hazır - arı ve Ankara Vali ve belediye re. 
:r. A.yrıu bakımdan hız verilmiş- isi Nevz.ı.t Tandoğan bulunmuş -

1'Yaı "'' ca bu tnilli davanın ne<. rd Ilı """• , a ır. 
l ~i ııı sında da tebarüz ettiril- On bc)inci yıldönürnünün, yur. 
"""' UVafık .. .. 1 . b ""Iserli.. goru rniiş ve sergı dun heı k"\esinde milli s~vinç 

1"' Ptoıı gıne bağlı c..lınak üzere ve gurur·ırruzu ifade edebilecek 
Ur. aganda servisi kurulmuş. bir tarzda kutlanmasını temin için 
'tan evvelce ya )•:nıı~ o:an toplantıda, 

Ilı 1nııı1ş b 
d ;harririrn. azı gazetecıler le baş. bahsed ile :1 işler ı;özden ı:~'ıril • 
~ilı bu ko ızın aza olarak seçil- miş, yenı alınacak t<>dbirler karar. 

tık t ll"Lte bu 3abah Türkofis- laştırılrnıstır. 
1«a 0Plant h ~t1ıg ısınt yapmış, çalış. On bej;nci yıldönümünü, e em. 
d tı:iler ~arnını tesbit eylemiştir. miyetle mütenasib bir şekilde kut. 
; St>rg; ~taftan Iktıs&d Vekaleti lul~malt i9'" Cuchuriyet Halk Par. 
~aıeı "e ~ıır\.kları etrafında Ti- . tisi ç~Jışmalarına devlm etmek • 
~tlere d. anayi odalarile vila • te.dit:" .• _, \ 
lı ırekr · ·"'"' · • •kanlık t!le_r ve···miştir. .L 

/ 
Jii.~sı-a .i~leriııi tahakkuk et. 

(l:ı•v bu dırektiflerinde 6ı;t :',-li{'JVe\{~~ · n vilayet ve telediyeler 
aııu 6 ıncı sahifemi•d•) ·~ r~~·diden r.,.~liyete, sevkedilrnış • 

~ ... ,. 
• 

' 
Geçen yılki Cumhuriyet 1 ır.yra • 

mma aid bir intıb"a 

!erdir. Yapılmış olan teb • 
ligat ile kaza ve nahi -
ye merkezlerile köylerde bi. 
rer komisyon teşkil edilmiş, 

bu korni~y mı•r şimdiden çalışını. 
ya başla mşlardır. 

Parti Cr.rnhuriyet umdelerini 

(Devamı G mcı ııalıifeınlxdı). 

M

rilec:ltirl. • l zı~!~2? <!~~de!~!!gor, lt~l~~~ın_~azigeti ne olacak? 
ı ıyet er Lord Halifaks'a göndereceği ikin.. . 

S 
ci mektub hazırlannııştır. Hitler 

tatu
•• •• bu mektubunda dünya sulhunu 

SU uzun bir zaman için büyük dev-

Mes, elesı
• Jetlerin kefaleti altına almak hu. 

susundaki teklüleri ile beraber 
İngiltere ile Almanya arasında 
•bir hava itilaİı aktedilmesini de 

Eski projeler 
Muteber değil mi ? 
Prağ 29 (A.A) - Çeteka ajansı, 
miUetler statüsüne ve lisanlar hak. 
iJtındaki kanuna dair gazetelerde 
dntişar etnıı~ olan haberlerin bun. 
lara aid hakikt metinleri göster • 
memekte olduğunu bildirmekte. 
dir. 

Südet Almanların matbuat bü. 
rosu, neşretmiş oldu~u bir tavzih. 

Südctlcrln şefi Henlayn 

de matbuat tarafından neşredil • 
ıniı; olan tafsililtın hükumet tara. 

(Devamı 6 n~ı sayfamızda) 

Katil 

Hırsız 
En mazbut aparh4ıan
ları bile hiç bir iz bı
rakmadan s@yan sabı
kalı İbrahim nihayet 

yakeyı ele verdi 
Bundan bir müd

let evvel Şişli ci. 
varınaa türeyen 
bir hırsız en maz
but apartımanları 
da soymakta, her 
güıı artan hırsız • 
!ık vak'alarının 

faili, ortada hiç 
bir iz bırakmadı- Hırsız lbrahiın 
ğı için bir türlü ele geçirileme 
mekte idi. İşi ehemmiyetle 

'Dovau.ı 6 ıncı sahifemizde) 

teklif edecektir. Berlın syasi\me. 
hafili Hitlerin mektubunu ve 
mealini mahrem tutmakta ve 
hatta yerine göre adem..i.malümat 
beyan etmektedir. Birinci mek • 
tub gönderildiği zamanda da Ber
lin ayni hattı hareketi takib et. 
mişti. Hitlerin bu mektubunu da 
Lord Halifaks'e yaveri Vaydman 
götürecektir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) Son sistem lqutz tayyarelerinden bi:ri 

Korkunç bir cinayet daha 
Azılı bir koca, kıskançlık 

yüzünden ·kaynanasile genç 
karısını kama ile doğrıya 

doğrıya öldürdü! 
Karısı başkasil~. hakikaten münasebetdar mı idi ? 
Tahkikat için Usküdara annesine niçin gittiler ? 
Katil mesireye iki kadını nasıl götürdü ? Ceviz 

.... 
agacı altında geçen kanlı sahneler •• 

Dün akşgm saat 20,30 da şehri. 
mizde tüyler ürpertici bir cinayet 
&muş, İsa Takşeref :srninde bir 
deniz amcle:;i kıskançlık yüzün. 
den kaynanası Semiha Çetin is • 
minde 45 lik bir kadınla kızı 20 
yaşlarında Saideyi ıki yüzlü bir 
karna ile d~lik deşik ederek C\l • 
dürmüştür. 

İşlendiği muhitte derin bir tes'r 
uyandıran bu korkunç cinayetin 
mahallin~ yaptı/hınız tahkikata 
göre tafsılah şudur: 

Denizbank liman işletmesi yük. 
ilıeme ve boşaltma amelesinden 
Mehrned oğlu İsa Tnkşercf ismin. 
deki adam Üsküdarda Ras_imağa 

( Devamı 6 ıncı sayfacia ) 

Misafir 
Amiral 
Gidiyor 

Mısır donanması Başkumanda

nı ve Mısır Kralı Majeste Faru • 
kun harb yaveri Amiral Mahmud 
Hamza şerefine bugün öğleyin 

_(Devamı G ın~• oabifedel 

f 
1 

Maktu satış hazırlık-
ları ilerliyor 

Yazısı 
6 ınclda 
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Dahiliye 
Vekaletinde 
Mühim bir 

Motörlü Ne kadar kazanc ver-
' 

Müesseseı.er ve gisi vereceksiniz ? 
Muamele vergisi Bu husu t k. ı·ı t · k Gazetecilikederkenga. ~~P!~.!:!1Dahiliye Veka-

ll.b t d k Jetinde öğleden evvel ve öğleden a po a ırıyoruz .. sonra olmak üzere jandarma ge
nel komutanı korgeneral Naci Tı.. 

Yeni muamele vergisi kanunu s a 1 s enın son ısmını 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE naz da dıilıil olduğu halde umum 

mucföince 5 binerden "'iağı kud -
rette ve ondan az işçi ile çalışan 
bütün sınai r.:ıüesseseLer, bu ay 
başından itibaren defter tutmağa 
mecburdurlar. T ürk gazetecı!liği teknik bakımdan muhakkak ki her yıl dalı 

ı1·· .. k aon 
Y u~t~e atarak ileriye gidiyor. Bazan Fransız gazeteleri ile 

da . b.o~ olçuştt"k kadar güzel teknik örnekleri veriyoruz. Nizampaj
.. ıler.ıyız. Balkanlarda, Orta Avrupada ve garb Avruııasında çıkan 

gundelık gazetelerin çoğundan daha iyi gazetelerimlı: basılıyor ve çok 
sahife veriyor. 

. ~alite üstünlüğünü de zaman, oJ.gunlnk, çalışma, muhit, görenek ve 
ınıkan olur da yetişirse yeni elemanlar yapacak. 

Ankara caddesi son beş yıl içinde üzerinde dikkatle durulacak bir 
kri~ ge~irınektedir. Bu krizde yen,l gazeteci ve muhRrrir yeti~memcsidir. 
Yetışınış sandıklarımız, keıtdilerinc ümidle bağlanmak ist~d klerimiz de 
l:irer birer çekilip gidiyorlar. Daha ziyade bunu iktısadi VP. mali şartlar, 
gdZetelerin ticari bünyeleri, tediye ve terfih imkinlarındaki geri kal~
lıırı böyle yapıyor. Gazetecilik çok iş, ağır iş, güç iş ve yiil..sek mes'ulL 
yet i5idir. Buna karşı da en az gPtiren işdir. Harlcde otomatik ve hiç 
Lir yaı-ııtma .ihtiyacına dayanmıyan, ölçülü saatler iç ıwlcki çalışmalar 
istidadlara daha kolay ve daha çok kazanma imkanını veriyor; ilerleme 
vadediyor, tekaüdlük hakkı tanıyor. Yalnız bu maddi fıuklar bı'le yeni 
gazeteci ve muharrir yetişmemesi ve devlette, yahud da !ıüyük müe$. 
seselerdeki işlerin tercih edilmesi sebebini hazırlıyor. Bunun içindir 
ki. ıındiraıtan da olsa yeni bir gazeteci yetlştiğini giirdiiğümüz vakit 
ôdet11 ~ahsan bir taltif ve takdirin sevinc'!ıe kapılmışız gihi seviniyoruz 
ve bu i_dealist ferağatkirın şahsında birçok ümidlere bağlanıyoruz. 

Amerikada gazetetOik okuyan Sevim Zekeriya Serteli de bu ümidle 
karşıladık; memleket matbuatı için bir kazanç saydık. Fakat, bu kazan
c.mızla l:ııybımız da galiba bir ve berber olacağa benziyor ve son gör
düğiimiiz birkaç yan tecrübesi bize anlatıyor kl, ga~eteyi olduğu gibi 
gaıeleciyi de ancak milli bünye ve memleket şartları yapıyor ve ye14. 
tiriyor. l\lemleket dışındaki gazetecilik, Türk gazetedliği üze. 
rinde anc:ık ;ğreti ve eldeme bir halde kalıyor. Btmtm en bariz 
misali de Sevim Sertellln son bir iki reportajı ve Tan"ın Amerikan ga. 
zetecilerinin reportaj ve objektifleri karşısındaki tarzı hareketidiır. 

Ahmed Emin Yalman arkadaşımız başda olarak M. Zekeriya ve 
Sabiha Zeke...:ya da Bayan Sevim gibi Amerikada gazetecilik okumuşlar 
ve hepsi de Tan'da birleşmişlerdir. Amerikada okuyanlarl:ı Türkiyede 
okuyanlar ve yetişenler arasında şu fark oluyor. Bilfarz onlar Amerikalı 
gazetec:nin İstanbulun en pis görünüşlerine aid çektikleri resimleri ve 
Kapahçarşıda ecnebilere nasıl pahalı mal satıldığını gösteren yazılarını 
bir gazetecilik muvaffakiyeti sayıyor ve bir memleket hi<meti ifa ed'.
yor ... leliürkiııi içbıde neşrediyorlar. Bizse, bu tarzın fayda yerine zarar 
getireceği kanaatini besliyor ve memleket aleyhinde bulunmak için bu
raya ı:~Ien bir ecnebi gazetecinin gazetesine göndereceği '?c hiddetimizi 
celbedcceği b:r yazıyı ve resimleri Tan gibi bir gazetenin neşretmesiııe 
hayret edi~•oruz. Şüphe y<•k ki, onlar da bizim kadar, biz de onlar kadar 
bu n1c'Ulcketi seviyoruz, bu memleketin çocuklarıyız, men1lekctiıı saa
detinde ve ıztırabında müşterekiz. Anlaşılıyor ki, fark sadece nıem\e. 
keline hinnet vesileleri üzerinde noktai nazar ve telakki farkından ile. 
riyc geliyor. Bellııi, bu da Amerikan gazeteciliği dersi almakla Tiirkiye 
de gazeteri olmak arasındaki hususiyeti.en ve ayrılıktan ileriye geliyor) 

Etem İzzet BENİCE 
""'=====================================================-~ 

Keresie fiyatlarının indirilmes~na 
çalışılırken •.• 

Kereste fabrikalarından bazıla
rı gelecek yıl işsiz mi kalacak? .. 
Bazı fa'Jrika~arın 

bil ~cek 
ihtiyaçlarını karşı:ıya

yeni 0rman\ar verilmesi 
Vekaletinden istendi Ziraat 

Kereste imalatıle uğraşan bazı j 
fabr ikalar kendilerine yeni al!aç
lar temin olunması için ata.kadar. ! 
!ara müracaat etmişierdir. 

Ezcümle Bartın civ~rında faaliyet 
te bulunan ve havalinin en mühim 
b.r orman teşekkülü olan •ormau 
cılk ve endüstri limited• şirketi 

de · ayni mütacaatı yapmştır. 

Bu şirketin elinde yalnız bir 
Helkeme ormanı kalmıştır ki bu 

nun da senelik tahammülü 9000 
metre mikabdan ibarettir. Bu ise 
ancak bir fabrikaya yetecek mik
dardır. Halbuki şirketin ayni ha. 
valide beş fabrikas1 vardır. Bu 
vaziyete göre şirkete yeni orman
lar verilmezse, fabrikaların mu -
atta! kalacağından endişe olun -
maktadır. 

Bu vaziyetin mah•lli piyasaya 
oldukça mühim bir darbe olaca-

ONUBENv 

AŞK, HEYECAN v_e _IH!!._RAS ROMANI 

1' frlka 
N -9 

Ve buzda soğutulmu< bira şi -
şeleri açılmağa başlandı. 

Taraçanın b;r başka köşes·nde 
yaslıca blr adam • bir hayli içmiş 

olacak ki _ başn:'ı masanın kenarı.. 
" dayamış ")tı~luyordu. Masanın 
iıstürde rakı ~ F'>lL·rı ve k&.rrna .. 

k ı _it o'muş mezeler vardı. 
~ l il C" bu odamı g0re • 

rek: 
R ıhats z olacağız burada .. 

D i? o"t"l neli. Fakat, b;raz son-

r un - mı b t müşteri oldu-
ğunu ·1 lavınca · 

vazcın leken .!er F. 
SERTELLi 

- Zavallı, kendinden geçmiş .. 
Dedi ve mantosunu çıkardı. 
- tlkönce birer SJgara tüttüre. 

lim .. 
Naci Demıre, sigara kutusunu 

çıkardı. 

- Vallahi Hanımefendi, o kadar 
ıtalihin:z var ki.. Ben buraya sık 
~ık gelir giderim amma, Bogazıl'I 
buradan bu kadar güzel görün • 
düğünü ilk defa görüyorum. 

- Evet. Ay denize düşmüş gibi. 
Ne tatlı parıltıiaria ortalığı &y • 
dınlatmış. 

Sigarasını yaktı. 

müdürler Dahiliye Vekili Şükrü 
Kayanın reisliğınde iki içtima 
yapmışlardır. 

Bu içtimalarda Dahiliye Veka
letinın bir senelil< mesaisi göz· 
den geçirilmiş ve bütçeye ve yeni 
çıkan kanunlara göre merkezin 
mesai programla~ı üzerinde gö -
rüşülmuş ve karıırlar alınmıştır. 

Bu İçtimalarır. daha birkaç 
gün devam edeceği ve yapılan 
müzakerelerle alınan kararların 

ve teferruat ve tııtbıkat program· 
!arının mutad oiduğu iizere hiz. 
mete mahsus bir rapor şeklinde 

tabed ılerek alakadarlara verile • 
ceği haber alınmıştır. 

Atatürk'ür 
Validelerinin 

Bu vaziyet\<? ise, defter tutmak 
mecburiyetinde bırakılan imaliit. 
hane sahiblerinin ekserisi bu işin 
külfeti karşısınd.ı mot5rleriııi sök. 
meği tercih etmektedirler. 'l'ornacı, 
doğram~cı ve mobilyeci esnafı da 
marangozıar cemiyet ne müra • 
eaat edPıe< büyük bir toplantı 
yapmışlardır. Bu toplantıda 230 
müesse.>ed~n m:irekkel> olan U • 
zunçarşı tornacı esnafının 190 ta
ııesinin makinelerini sökmek ka. 
rarııu vc!·d;üı ve bir hafta zarfın
da kırk~ yakın m;iessesenin mo • 
törlerini sökerek karıkadım el ve 
ayak tezgi\h larile çall§mağa baş. 
ladıkları mevzuu b1hsedilmiş ve 
vergiden dej:I defter tutmak ınec. 
bur~.vetıini t ağırlığın:lan ş kiyet 
edfl.erek VIalı~·e Vekfıletının ken. 
dileri:ni de kanunun cS, fıkrasına 

Ka brİ ithali içir seksen imzalı b:r takrir 
. hazırlanmı~tıı·. Ilu takrir Maliye 

Ulu ünde: Atatürkün vat.dele. Vekalet!n~ gönderilecektır. 
rıinin İzmirde Karşıyakadaki malt. •==-~ ~ ~==· ;;;;;;;;:;: 
be_relerinın tanzimi hakk•.rda b:r "KÜÇÜK HABERLER'! 
plan hau_ lannıı§tır. GPnış bır park il 1 

içinde yapılacak olan makbere * İstaııbul • Ankara arasında 
gençlik için daimi bir zıyaretgiih yeni bir tele~on hattı çekilmekte. 
olacak'.ır. di'r. 

Şelırimize 
Dönen telefon 
Müdürünün 
lza·lıatı 

Şehirler arası telef 0nu 
takviye 0lunac"k 

* Para .ı7. deniz nalk hanımları 
gelecek sen" Oı taköy, Beşiktaş ve 
Yenikapı ile Kumkapı sah:llerin
de BeLedı, c tarafından muhakkak 
açılacaktır. * lstın:lii>< kan:ınunda bazı ta
di!lfü yapıtması hakkırda belediye 
reisliği tarafından yapılan mür~. 1 
caat. Nafta Vekaletince muvafık 
görülmuıtür. Bdediyed'2n tadili 
muhtaç nok:alar hakkında bir ra_ 
par istenrni~tır. 

Telefon şirketinııı.. Devlete gcç- ı * He" sene açılmakta olan hay. 
mesi miinasebetile lzmır tclPion van seı·gi,;i, b·ı sene nt yarışların . 

müdürlüğü vazifcsmi de ifa Pi - • dan soııra Edırnckapııla açılı:cak. 
mekte ola.o İstanbul telefon mü- ı tır. 
dürü Bay Nıyczi evvelki gü'.l şeh. * Blı s·;:ıe\<, e· fiatlaının uınu. 
rimize dönmüştür / miyetlc grçcn senekiniıı ayni, yaL 

Bay Nıyazı ~ıı iza'ıetı \'errrış- 1 nız bazı cinslerin fiatlarının bu se. 
tir : ne daha az olduğu anlaşılm:,;-ıadır. 

- •İzmir tel·!fon miidürlüğüne * 11 S<'ne!:k nıahkumıyetten 
Bay Necati geti!·:ım:., ve vaz 1fe- sonra hap.~tc-n çıkar jık·naz ,eni 
sine başlamıştır İstanbuld1 ol- bir iş .oııa•1 Eyilblü Hai'd, dun 
duğu gibi İzmir şehır hatla" da tevkif oi ::r:nıı." tıır. 
tevsi ed:lecek ve dahı müke·•·mel ı * Sam:ıtyad& sandalcı /\rab 
bir alıle ifrağ olunac.ktr. }(,,mali öldtiren İbnhl'llın ır.üd _ 

Ayrca İzmirde şehır!Pr arı; te- deiumum 1ik tarafından dün ida. 
Iefonu da takviye oit.•narak İz _ mı istenmı~tir. 

mir - İstanbul ara>ndo ür d 0 neli * Ç;n ordusu Japo'llaqn taar_ 
kuranhortör J&\'·"? olu..,2cak:ı. ruzunu .}:.ırP1uştur. ·10 kilomr-trel;k 

Anbra ile İstanbul arasında da bir saln i;ıerinde hponlar Jotll> ı 
yeni bir hat yapılacaktı r. telefat Vt ınl<;'crdir. 
---=-·---- - -----
ğına da şübhe yvk:ur. Çiinku ve_ 
rilen malümata gört!, şirketn g:..:ı... 

çen sene işçi ve nakliye ücretı ı

la rak köylüye verd~ı pa"a 4j0 
bin, navlun olarak moterlrre ver
diği para da fJ0-70 bin lira radde. 
sindedir. Sevkettiği mamu: ke -
reste de 21 b in metr., mik'aba ya. 
kndır. Bunun ılOOO metre mik'abı 
İzmire, 9000 metresi İstanbula, 
4000 i Karabüke, 1000 :netresi Te
kirdağına ve 900 metre mik'abı 
da Samsuna sevkedi.lmiştir. 

Halbuki bu :;ene tomruk çok az. 
dır ve üç fabrika muattaldır. Bu 

- Helıe §U kar;-ıki sahillere hır 
bakın! Nekadar ölu .. Fakat, ben 
daima böyle seosizL kten hoşlanı. 
rım. Gürültülü yerler derhal asa. 
bırnı bozar. 

- Hakkınız var! İnsan IstanbuL 
da başını dinltyebilmek için böy. 
le sessiz yerkri biraz giiç bulabi. 
liyor. 

Ferda bira bardağını elıne aldı: 
- Bu ge<·e Allah mı gönderdi 

sizi? Böy!e bır arkadaşa ne kadar 
ihti,·acım vardı bilseniz .. E\·deki 
suratsız ilıt'.~ arların iç sıkıcı soz. 
lerini dinleınek,en usanmıştım. 

Bir•nci 1Jardakları birer yudum. 
da boşalttılar. 

- Burası yeni açılmiş demek? 
Hoş benim rf<> çoktanbcri BJy:ik. 
dereye geld'ğim yok'.u ya .. 

- Evet, yrni açıldı, llanırne _ 
fendi! Çok tem .z, çok sessiz bir 
yer. Buray1 ge~e geld.ğim za • 
man. kendııni dünyaı a yeni duğ. 
muş sanıyoruın. 

- Demin de söylediniz .. Sözle • 

yüzden o !ıavalid birçok 
ler de işs.z kalmışlardır. 

köylü-

Bu vaziyet kar%ii.."ilnd1 ş·rket, 

Vekiılfte mürac""t edeıek, f.ıbri
kaların ihtiyaclarını karşıııyabi. 

lecek olan civar ormanların lsim

ler:ni ve takrıbi tahamınüller.rıi 

bild irmıştir. Bu ormanlar şirl:ete 
verildıği takd rde fabrikalar faa_ 

liyete geçebilecektir. Eger, Yeni
han fabrikasına civar olan kırk 

ormanı şirk~te verilirse, şirket 

bu fabrikada bir c!e kurutma fı

rını tesis edecektir. 

ııinizi kaçırmadım .. Buraya sık sık 
ge1iyorsunuz, iıyle mı? J 

- Ev2t. Saklamıyorum. Hem 
saklamağa da lüzum var mı? 

- Doğr'ı aınma .. Böyle b r ye. 
re insan hahusc1s bir erkek yalnız 
gelmez -le. 

- Emin olunuz kı ben yalnız 
geliyorum hep buraya. 

- Haydi canım .. Ben çocuk mu. 
yum?. '\.ldat!Y'a,,ınız beni.. 

- İnanınız ki, buraya ilk defa 
bir kadınla gelmiş oluyorum. Her 
gelişimae buraya yalnız ot.ırur, 
şiirler yaı.1r, kendi kendime içer, 
söylen'ır. Sonra uykum gelince 
döner gider;.m, 

Ferda .:lııdaklarını büktü. 
- Be;ı de böyle bir erkrcğe öm. 

rümde ilk defa rasladığıını ıtiraf 

ederim. F'akJ(, şunu da ilave ede. 
y;m ki, ri7.in gibi erkekler. kadın. 
!ar için ça?kı-ı meşrebli erkekler. 
den çok rf•hı tehlikelidir. 

- Sebebi? .. 
- Hiçb ir şev bilmivor ı;ihı gö. 

da bu gün neşrediyoruz : 
Yfl'ni kazan; ver&'l.:iı kani1nu 

mucibince ayrı ayrı her esr.afın 
ve ticarethanelerin ne ni~bette 

vergi vere..ceklerini .i,ki gündür 
yazın.ağa devam ediyoruz. 

Bu gü,ı de bu hususdaki son 
listeyi yazıyoruz. 

Bııgünl..ii listede buiunmı.van 
esnaf ve ticarethaneler-in ayrı 

ayrı ne nısbette vergi verecekle. 
ri dünk1 ve 8alı günkü nüsha. 
larımızda yazılıdır. 

İşgal eWk'c·cı yerlerin kırasının 
%40 nisbetJtde vergiye tabi olanlar 

şunlar dır Av derisi ışleycnler, 

aıyna yao.ın'.M, boyahanelcrden ıs. 

!imali olanlar, bağırsak işliyenler, 

dokuma imalathaneleri, galyanizli 
saçtan kova ve !iyen yapanlar, gazoz 
yapnalar, h1lı imalathaneleri ısle. 

tenler in~ 1t levazımı satanlrır. xam. 
yon ves~ır nakil vasıtalar; :mala. 
( sekizinsi madden:n lıırıncı fıknsı 
haricinde 1<d.la1<lnr) , kereste ve tnm. 
ruk satanlı-, kreç ocağı ' ışletenler, 
(muafiyet haricinde kalanlar), ke
reste ve ~or,\ ul.\. satanlar, kire~ nca
ğı lşlıetenl"'• (muafiyet haricinde 
kalanlar) made,;i eşya üzerine ka. 
lem.karlı.< yapanlar, mob iye ima_ 
liıthanef,,.i ışletenler, meşrubat 

ve meklı'il.! iınalıitllaneleri i'jle _ 
tenler, mukav akut" yapanlar (el 
makineleri ile) peştcm~lcıar , sa • 
çak yapan ~~. sabun mıa'athane_ 
!erile sai<· biit'.irı imalathane ış!e. 
tenler, ~er:trilet, tamirh'lne ış _ 
!etenler, tabakhaneciler, tıhbi 

müs'ah7.U.lt yapanlar, vapur ka
zanı tamircilcrı, yorgancılar. tri
kotajcılaı" (fanila ve cnrap npan 
lar dahil), tülbentı;i!er, uncuar. 

içkili yerler ve 
Pastahanelerde 
Yeni ve ucuz tarife 

tatbik e:liliyer 
lfayatın ucuzlatılması yolund• 

şehrimizde ıçkilı ve içkis'z Iokan. 
talardan başlanan tariflerin ten
zil olunması faalyetı, Aıık~rada 

büyük mikyasta tatbik edilmeğe 
başlanmış ve hemen bütün mües
seselerde tarıfeler, dün kısaca hJ
ber verdiğimız gibi rıdirilmişfa 
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Abajıır satanlar bal;rıye , le. 
vazımı licnrcli y~ranlar, bisiklet 
satanlar, ceviz kütüker;ıı i topla.. 
yıp satanbr, cerrah aletleri sa. 
ıtanar, çııha ve kazmir ve alel'u. 

mum kumaş satanar, çalgılı !o. 
kanla ve p<Stahane ve gazino ve 
büfe ve bahn işletenler (ıçkili 

V<!)'a içkisiz\, çalı;ılı blrahane iş. 

letener, ciçekten çeıenk, sepet, 
buket ve3aiı e ynpıp satanlar, dans 
yereri iş~tenl~r (içki satılan dans 

mekteble!·i dahil), dikiş ve maki. 
nesi ve dtirbür:. satanlar, hazır 
elbiseciler, elektrik aletlf'r; ve le. 

vazımı s:ılanı~r, fotoğraf 'llakinesi 
satanlar, gözlük satanlar, grr.mo_ 

fon satarlar. hırdavntçılar. halı 

satanlar, itriyatçıar, kabzımallar 

(idarehan~ sahib;), lrnvarıar, kır

tasiyeciler, kuyur•rtılar kürk sa. 
tanlar, '<orsa .vapıp satanlar, kıra. 
vat yap•o sat1nlar, her nevi ku. 
müsyoncu :ar ()'<'dinci madde ha _ 
rfoilnde lcaıan), manifaturacılar, 

meyhaneler (~al .~ılı), mobilya ve 
buna milrnas~: her nevi eşya sa .. 

tanlar, mu~~!cı aletleri sa•Lanl:ır, 

muşamb.ı satanlar (qya muiıc,fa. 
zasına mahsus muşamba), oyun. 
cak satanl.ır, otomobil ve bisiklet 

levazımı satanlar, porselen 'e e
ye satanlar. seyahat ve ;por leva. 
zımı sil3.n, sinema n1ak inec;i sa _ 

tanlar, sinemalaı, toptancılar, tu. 
hafilyecıler, tıiccar terziler, tütün 

tacirleri ve ıınalfithaneleri, tiyat. 
ro işletenler, zücaoiyecil~r. 

AdJiya sarayı 
Mes'elesi 

Eski hapi<aııe bina~tnın tarihi 
kıymetı v~ yem adiiye sarayının 
yerini t·= ... bi~ edecek olan heyet, 
dün Belediye re:si Muhic!•Jin üs. 
ıtiindağın reisliği altında beledi. 
ıyede top! ınmıştır. 

Dünkü toplantıda bınanın taııhi 
kıymeti hakkında miiııakaşalar el. 
muş ve ncticedtJ ağn~t·J:::illn 3 tinc~j 
günü h·ırıcdeı . alınacak m;mar Ve. 
dad , doçen' Mükremin H~lil ile 
mimar Sedad Eldemin iştirakile 

binalar;n yerınde görülclükten 
sonra tedkiklere devam 0Iunn1ası 
kararlaştırılmıştır. 

Bu tenzilat, ezcümle Ankara 
barlarında r, 20 _ 50 dereresindc 
ve mesela 110 kuruş olan bir ş:şe 
bira yeni uczulukla 50 kuruşa ir. 
mektedir. Çalg:lı yerlerdeki u -
cıızluk ise ', 38 1 bulmaktadır. 

-
Birinci sınıf pn~tahanelcrde de 

pastalar 10 kuruştJn 7,5 a. don -
durma 15 den 10 a, Jimon&ta ve 
ayran 10 dan 7 .5 1. şerbetler de 
10 dan 5 e. İstanbul memba ,;u -
lar şcşesi 5 kuruşt.'1 3,5 k•ıruşa, 

kahve ve çay 15 kuruştan 10 ku. 
ruşa tenzil olunmuştur. 

Ekmek kadayıİı da bütün An. 
kara mahallebicileı inde sade 15 
yerine 10, kaymaklı 20 kuruş ye
rine 15 kuruşa .a!ılacaktır. Ka -
zandibi, mahallebi ve yoğurt fi -
atları da 12,5 ku~uştan 10 kuruşa 

rünüyorsunıız! Hakikaten !!Örün. 
düğünüz kadar saf kalbli isenız, 

bence daiml tehlikelı erkekler • 
den sayılabHirsiniz 1 

Naci Demırel hayretle genç ka. 
dının yüztlne baktı: 

- Doğrum h5.lii birşey a:ılıya. 
madım, hanırıefcndi' Safiyetin, 
temiz yürekliligin kadınlar ü;in 
bir tehlike teşkil ettiğmi ilk defa 
sizden duyuyorum. 

- Şü;Jhe:;z benden duyuyorsu. 
nuz~ Çünkü, ,;z de benim kadar 
t~'ni döken ve diişiindüğü:ıiı ol. 
duğu gibi söyliyen bır kadınla 

ilk defa '«ırşilaşıyorsuııuzl Her ye. 
ni tanıdı~!"llZ kadın size olduğu 
gibi değil, Jı.ilak;s olmadığı g'bi 
görünmüjlür. 

- Belkı .. ~'akat. tehlike tarafını 
hala kavnyaınadığırndan emin o. 
labilirsin'z ' 

- Tehii!<eli tarafı şu ki, yarın 
evlendiğin;~ zaman tesadüfen k~r. 
şınıza ço:, şakrak daha doğrusu 
oynak hır kadın çıkıverirse. ona 

indiriimiştir. 

Hayat şartları İstanbulda!l da. 
da bahalı olan Ankarada yapılan 
bu ucuzluğun İstanbulda da tat. 
ibik olunması tabii görülmektedir. 

Oralarda dükHn kiraları ve 
garson ücretleri daha yüksekken 
fiatlarn fiatların indirilme imka
nının bulunmuş olması gözönüne 
alınarak şehrim ;zdeki içkili ve iç
kisiz lokantalar gibi mahallcbici, 
pastacı, sucu ve ~airenin tarifele
ri tenzil olunarak pek kısa bir za. 
manda İstanbuldaki vatandaşlara 
da ucuzluk temin oltınacaktır. 

kapılma~ ihtimali yüzde yüzdtir. 
İşte tehlike buradan başlar. Ve 
bu karakterd~ erkek!er, kendileri 
mes'ud oL-na.dığı gibi, zevcelerini 
de mes•ıd edemezler. 

- İlari lıamınefendı, r-ekadar 
derin ·:lü~ünüyorsunuz' Ben c, ka. 
dar secıye; z bir erkek değil;m ki. 
Bu, ancaK, ahlak düşkünü insanlar 
i~n olabilır. Halbııi<i ben, aile 
prensiplerine ve ahıak mefhwn • 
1arma çok bağlı kalmış bir erke. 
ğim. Alaca~ım kadını mes'ui et.. 
meğe çalışma:<, en büyük emelim 
olacaktır. 

Bir müddet sustular. 
Bira i<adehle:·ı dolup bo~alıyor. 

du. 
Naci Demirel. Ferdanın ağzına 

bir sigara uza'.tı. 
- Yold• gelirken deniz ka7.a _ 

sından baiısediyorduk. Bilseniz 
bu kaza heni•n zilınimı o kadar 
meşgul edi,vor ki .. Ya denizde bo. 
ğulsaydınız? 

(l>evanu 'Var) 

Çekoslovakta i~ır 
lafı ve lngiıter~ 

Yazan: Ahmed Şükrü 1> ~ 
Bugün Avrupnnın ,uth ••1:~ 

salemet bakımından ikı ı~: çı. 
meselesi vardıc: ispanya ' rl 
koslovakya. Filhakika bU "'ııl 
lelerle bütün Avrupa defi~ 
uzaktan, yakıııdaıı aılika~ııt ~ 
lar. Fakat Fıcaııs~, her i1'.1 .ı;# 
leyi de kendisi için hayatı 1 ~ 

· oY' etmektedir. Fraııs:ı Isp• ııf 

selesinde doğrudnıı dogruY' J' 
ya ile karşıla~maktadır. çek ~ 
vakya meselesindr de k~pl 
Almanya vardır. AlmanY8 •1 ıŞ 
ya meselesinde Frankoı a k~ · 
ve şartsız olarHk yardıın el J 

. i ıvrur·. 
tedır. talya ise, Orta .kıJI. 
hegemonya meseleslc al~ .~ 
olan Çekoslovaky" ihtilafın~ 
manyaya karşı y,ardım nok 1 ,Jıf 
daha muhteriz davran01•kd''" 
Bu ihtiraz da İtalyıutH' j\k .~ 

' ıdoı'" 
de rahat veya sıkı~ık o 
gö~.e azalır veya coğalır'. .,ti .~ 

Uç devletin iki cheaıın 1l l . şu. 
tiliıf üzerindeki siyasctJerı i•~'I 
da hulasa edild kten sonr~ hı'' 
terenin siyasetine gelince. 

1 
;i" 

ları buna oportünist, h••11'1ulb~ 
si, bazıları .;-ealist. haz~J.arı sf,)I' 
derler. Bakışa göre dcgışr· <' ~ 
herhalde itidal unsuruJur pi 
unsur mevcud olmasa, ""·rıl 
şüphesiz bir harı• çık••· ,ti 

1. ·ı b' ·ı fr "' ngı tere, ır tarnt aıı ıııır 

yı tutmak, dilter laraftJlll l 
• ıt>'• A ile anlaşmak sur<'tile t-pa · ~ı·· 

idare etmektedir. ÇeJ<osl0~ ı' 
meselesine gelince: lnl!İtırd ~ 
meseleye karşı daha lak•) ,ıı 
görünüyorsa da hakikatte 1";;1 
re Çekoslovakya ile de Y8~,I' 
alakadardır. İngiltcrenin 00, 
lovakya meselc'1 tıaJ<l<;ıf. 
deklare vaziyetı hatırlard• .,ııl 
.İngiltere münhasıran Ç ~/ 

vakya meselesi "iiziindeD ı< , b'I P 

gıi.rmez. Fakat bıı seLeLI• ~il 
rupa harbi çıkacak olursB• ;ır' 

kalacağına dair de tcrnin•1 

mcz. jştf 
İngilterenin deklare edilı'\,.ı

ziyeti bu olmakla b~raber• ,.,.rt 
sebb "bi kim olursa olsıt0 • ıur' 
pada bir harb başlı)acal'. 0 t!'İ 
İngilizler Fransanın eı11~1~~ 
raz.ı olamıyacaklorındon ~ 1 

mııhafazasile aliıkadnrdıt1 ~jur" 
halde sulh nasıl mulıafaı• ,ıi~~ 

İngiltere hükumetin ııı 1&ır-' 
sine göre, Çekoslovakya 01 

1 
I 

Südet Almanlarının bakl9~0,./ 
selesidir. Bu haklar Cek0

' f'r, 
ya hükllmeti tarafında~ •;ııııl 
ölçüde lemin edilme!' dır. 

10 
bı 

ya, faaliyetini, ırkda~Jat".'0~,J 
haklaruıı teınin ııokt aMfl9 1 ~ı~ 
ettirdikçe haklıdır Fakat b~•~"' 
lar teın'_n edildikten so:11r11 ıt'ı 1 ' 
1 k ·· · d t ·1< ,.r ' ova ya uzerın •! az~·ı · #~ı• 
teşebbüs ettiği takdirde it ~1~'4 
lor. Binaenaleyh Ingilttre· 

5 .ı"' . ki,,. 
koı·unnıası baJı.ancsile -çe 11':'-r' 
vakya meselesinde bir ]tPkf 

lü oynaınaktrlıır. ·pt f 
İng'llere hiikümeti. ü••''. •' 

· "esİJl1 11' 
dığı bn hakemlik vazu 

1
• ,;t , 

"bC l 11· 
laylaştırmak için tecru f" 

1 
rayetli bir devlet ada1111::it· .. ~ 
göndcrrrt~e karar "·e-rntı ... eo tır~, 
. h b 1 . . ,,,.c ., 
ıans a er erın4! gore. ~ ifll f 

randa Çemberlayo J<at ·".'r"''ı ·~ 
tidara geçişine kadR< 11 • ıı~ı , 
IO'Jliğinde bulunan Vall~c~.,;I". 
man, bn karar iizerine · r• il', 

· jll< 1r 
vakyaya gidecektir. Jng lfİ ' , 

"rec•· ~ı vekili, Runsiıuauın go ıt' ti·(. 

leyi Avam Kamarasıııd• ..,;:1' 1 
· b el"· I~ kunda şu sözlerle ız• . ıe 

•Mahallinde nıesclcY1 .,,ıı", 
eti '11 

etmek ve müzalt.er~y i J~k,~i'1 

dirmek ~çin lüzun1U / l yollar göstermek.~. . .b" f 
Çemberlayııe ı:ore, . dtP• ~ 

gerek İnailiz hükılnırtıll . .-jıO'' ı 
e ·- Jıtır ı 

rek herhangi bir dıı(•_' 10r9/ 
ten tama mile mü•takıl 0 ,,,t 

reP 
yalnız kendi namına h 9 

cckt'<r,» ..,.,tıir• 
(Devamı 6 ınrı ·' 

rı" I Sağlık J{upo . 1 oıı1 r 
Bı.ı. kuponun yi1"fll' eıir~ .. ' 

toplayıp idaremize ~- /P · 
kuyucularımız soH .. ,,7,~,~ 
F'ın birinci sınıf 1'1

11 
f ıt 

rarı.e 
rı tarafından mec · 0~1~''i 
edileceklerdir. !'".: aeğ:Ş 
gün idarehanemızd-
mektediT. 



Çocuk velilerine kolaylık izmir 
Bu sene şshrimizdeki ilk mekteblerden çıkan~ Fuarında 

lar hangi orta mekt6blere devam Tra~ya 
etmeğe mecburdurlar ? Pavıyonu 

~u h Ususdaki listenin san kısmını 

tık nıekt b" 

bugün yazıyaruz. 

~-- 1 . e ıerden mezun olan 
"" i!ı'ın · ftiılEt· • gıreceklerı orta mek. 

. ın tam.~ .. 
Clıııu y m .. e tesbit olundu. 
~n 9Zlnış ve hangi ilk m<'k. 
~ ok ın~zun olanların hangi 
't!ı !is Uta alınacaklarını göste _ 
lıy.,...,_ıeY'! S&lı nll•lıamızda baş _ 

- "" sır as" lfiıı de ııe dercetmişt;k. Bu. 
son k ~l'k _ ısmını ya21yoruz: 

~0·, 1• Moda 8 ve 41, Acı. 
llt llıek' f<ızıltoprak 6 ,.e 4~ uncu 
~ll{~blerden mezun olanlar 
'!'tıı~ y 2 İNCİ OR1'A MEK.. 

ne. 
Acı bade 

ORTA MEKl'El) ne. 
Beyazıd 5, f>, 10, ~2. fiı •• ymd -

niye 7 ~e :ı inci ilk mekteb roezu. 
nu kızlar (SÜJ..EYMANİYE ORTA 
MEKTEBt) ne. 

Fındıklı 13, Parmakkapı 29 ve 
45, Nişantaşı l!\ ve 52 inci ılk mek. 
1ebleri mezunları (TAKSlM ER. 
KEK ORTA MEKTEBİ) ne. 
TAPTAŞI 15, 46, İhsaniye !1, 

Paşakapısı 20, İmralı".lr 21, Keµ~e
dede 30 uııc'-1 ilk mekte1'Ieri me. 
zunlarından erkekler (ÜSKÜi)AR 
1 İNCİ ERKEK ORTA MI.KTF. • 
Bİ) ne. 

İzmir fuarı "ah~sndaki in.şa fa. 
aliyetine büyük b:r hızla devan 
edilmektedir Fuar komitesi dün 
de Belediye Re;,; Dr. Behcet 
Uz'un başkanlığında ictima ede
rek mühim kararlar almıştır. 

938 İzmir fuarındaki Trakya 
paviyonunun debrasyon işleri 

tanzim edilmiştir. Bu paviyonda 
Alpullu şeker fabrikdSının şeker
den imal edilen bir maketi teşhir 
edilecektir. General Kazm Dırik 
de fuarın açılışında bulunmak ü
zere İzmire gidecektir. 
Fuarın açılacaı1ı ..!O Ağustos cu. 

martesi gecesi ba~l• varak haftada 
iki gece tekrar edilm ık üzere fıı .. 
arda •Mehtablı gecel~r· yaşana
caktr. 

~N _! E ~ ~ F-29 Temmuz 1938 

{' iktısadi mes) ele HAt14 ~~ 
Güya kısa 

\ ·-- 11~-RL-=ez-or. 
ürecektiıNevyork sergisi komiseri gazetecilerle görüştü . ~-

Artıst ve san'atkar . 
Ilarb sanayii ba~ dönılürücii 

bir hızla ilerledikçe ileı'i ınuhare-

beleri tavsif ve tarif edenler, şöy
le diyorlardı: 

- Yeni harhler çok kısa süre. 
cektir Dünya tarihinin en son ve 

uzun harbi büyh'< hnrb tn;iLi ile 
kapanmış bulunuyor! 

Bunlar bu tarifi yapar ,.e .. bu 

kanaati ileriye siirerken saatte 

600 kilometre yap:ın tayyarelere, 

10 bin kiloluk ölüm bombaları a

tan ağır bombardımaıı uçakları. 

na, 60 mil öteyi ılövcu obüslere . . 
ınsanı b'.r hıunelcdu biçen öliim 

Sergiye gezecek 60 mil-
yon insana yeni ve eski 
Türkiye nasıl gösterilecek 

Arfat, bu kelime hala halk ara
sında tiyatrocularla bale ovuncu
lnrına ,·erilen isiın Jınlind~· , 11 

varlanıp gilmekteılir. Ar1i~tlıı: 
•San 'atkir• m:Jnc.a.sına geldiğ:ni 

bilerek ressam, heı ktltra, ve mu
sikişinas için de l.ulbnuıılar he. 

Türk sitesinde Türkiyeyi, Türk kah vesinde 
milli musikimizi nasıl tanımalıyız ? 

men hemen yalnız uıün~\'\"l'r bir 
zümrey~ inhisar cınıekted'r, Sa
la~ tiyatrosile barlanb tckrim ile, 
takdis ile anılan H bunların dı. 

şmda istihza ve i.ıihfana kar" _ 
!anan bu Lelim,•. a,a<•ı yukarı 

939 Nevyork sPrgisine nasıl iş

tirak edeceğiz? Bu mesele hak _ 
kında nevyork sergisi Türkiye 
komiseri Suad Şakir, bu sabah 
matbuat erkanını, Türkofise da. 
vet etmiş, bu hususta gazetecile
rin fikirlerini sorınuştur. 

gin eserler teşhir etmek kabildir. 
Ksa maziye malik elan yeni mem. 

. ' . 
san'ate karşt hir ı~tiskalin \'Üı-ck• 
Ier arısı ifadesidir. · 

leketler için bu kabı! değildir. San'atkara ı:el "'c, i~·i kuııdu. 
Türk sitesinde, maziye aid kö. ra bo)·ayan bir Jo,lracı~ .ı bile har-

şe, yalnz eski Türklerin muhare- canan bu kelimen'n de buıı mu-
belerdeki muvaffakyetlerinı· g<is- bitlerdeki akı\ırti okl-indcıı ıla. 

!erecek değildir. Türklerin me - ha az feci dcğild'.r 
demyet iılem;nc y~ptklar b:iyük Bi•im hirfet, I"ra:ı>ıhrn nıtti-

hizmetleri de bu nslle ile teba. er dedikleri aleLiılc san ·a: ;•iıib. le 12, tal' ın 10. Yeldı:'ğirmcn. 11 
~le:ri .1mhanc 3.ı inci ıik :!llek. 
l!ı-ıcn bıtrr r.ıc,· (KADIKÖY 3 
'!'tııt) ).tlrHrTELIT On"IA MEK. 

• 1 

lllt ~·nı~. 1 
ll'ıeJttebia ~· 4, 5, 6, 9 ve 10 uncu 1 

~Ot.., .erınden mez·Jn olan _ 
l.ı~!{,'rE~tMPA9A ERKEK ORTA 

Toptaşı J 5, liarmanlık 17, İhsa. 
niye 19, Paşalrnpısı 20, İmrahor 21, 
Kepçeded" 30 uncu ilk mekteb _ 
ierinin ~ız mcntn'~rı (ÜSKÜDAR 
2 İNCİ ı<IZ ORT.'1. 111EK1 EBİ) ne. 

Atlam1ta~: 22, Sultanlepe 24, 
Takkaştepc 25, Kuzguncuk 45, Se. 
lamsız 48, Beyıerbeyi :7, Krnıkh 
13, Topa'le1<>,~lu H, Bürhaniye 29, 
Çengclldv 2C. Kandilli 32 inci ilk 
mekteb mez•mhrı (ÜSKÜDAR 3 
ÜNCÜ MUH'l'~~L.iT üliTA '.\'!EK. 
TEBİ) ne kayı<! ve Jrabul oluna _ 
caklardır. 

Türkiye 
lngiltere ticaret 
Anlaşması 

makinelerinin çeşidine bakarak 
söylüyorlardı. İspıınyad;ı harb iki 

yaşına, Çlnde bir yaşın:ı bastı. 

Bütün bu cehennem ve ölüm ma

kineleri de harıl harıl faaliyetle
rini saçıyorlar, fakat, hala Jıarb 

bitmedi ve hala insanlar çarpı~a
bJiyorlar. 

·Eğer, harbin 1.hMı bu ise uzunu 

kim bilir nasıl olacak? diye in
san hayretten lıayr.,tc di~erek 

düşünüyor .. 

Evvelce de yazdığımz gibi, 939 
Nevyok sergisi, ~imdiye kadar 
muhtelıf yerlerde aı;ılın beynel
milel sergilerden daha ehemmi. 
yetlidır. Hükiımet '. mlz, sergiye 
bu bakımdan ehemm;yet vererek 
iştirak etmektedır. 

Sergide Türk paYiyonundan 
başka bir de, Turk sites: l:'lru'a _ 
caktır. Türk sitesi ıçiıı 1000 metre 
murabba bır saha ayrılmıştır. Bu 
sahada, Türk!yerım en karakle -
ristik tarafları dekorlarla canlı 

bir hale getirilecektir. 

rüz ettirmeğe muvaffak olacağz. !erine b;,de umu•niyctlc ı;;.11 ";ıl • 
TURİZM PROPAGANDASI kiır denilmtkledir. :llaraııı;ozun 

Nevyork serı:i>! turizm propa. san "ali ile re""'1ıru11 san 'ati ara -
gandasna da elnrişlı bir yerdir. sındaki farkı izah için kullanılan 
Bu vesileden istıfade ederek tu- ·Güzel &an'atJcr-. tel:n1esi de u. 
rizm bakmndan memlekeıımizın zunluğundan mıdır? henüz &lısı-

ıı.._ .) ne. 
ı '""Yazıd 5 ı 
~e 6 S • " 10. 42, 56 Kadirga 

llııtp~ lll~Ynıaniyc 7 ve 8, Ge. 
ıllııl.rı n un~u ilkmekleb me _ 

'l'>ı. ~E~1ri;~n<AP! ERKEK on. 
ter İ) ne. 

~ ııt&·11r i:l Ve • Recıdiyeköy 42, Şi~-
1.ıa~lta k~' Nişantaşı 15 "e 25, J 

'•n 27. •nc.i mektebleri me. ' 
dan (NlŞANT AŞI KIZ 1 

Hiçbir ıal~bc, bu listede göste. 

lh,.Cl M ç 
cıl/arımız 

St,ıı 
llıeıe:,•rdtza•yon edll· 

L etrafınnakl ted· 
ıı "''kler bitti 

ır a d 
Pılıııa1t y anberi şehrimizde ya -
ııı ta ol 
lddeı . an bir kısım ihrac 

b erııniz· 
Una aid . . ın standardizasyo -
e~İ§tir. 1~1;naıar dün nihayete 
Aılidu .. un İç Ticaret Umum 
d ru tf·· 
1 
e :Yaıı1an uıntaz Rekin riyasetin-
ilııacak . son toplantıda ihraç o. 
~ tırrıu llida1t· 1 erin standardı hak. 
t~ 1 niza li kilt 01 mname bir defa daha 

~er :Yaııi'11uş ve bazı değişik-
İç 'r· ınıştır. 

t ıcaret 
•cat Umum Müdürü fü-

g·· Çılara b ' 

ı llıilerdikl .u bir aylık çalı,mada 
e~ erı h" et lll usnüniyet ve mem-
teielt1turenfaatıer; ;çin dürüstlüg" e 
>ıa etın · ııııııa ış, huna ihracatçlar 
İç"'· cevab verilm><tir 

ı. '1ca .,. · 
"~ b ret l!mum M"d" .. M" 

•ı.e1t, b u uru um 
lııtıııı 1... Ugün beraberinde U. 
... " 1Ud .. 
"•ngil ı~ ur mu;.vinı Cahid Za. 
d.... o..,Uğ 
, '"'ittir u halde Giresuna gi-
••·ı · l agu' 

" 1:Yac k ~toşta Giresunda 
~'Ilı a ve f 

llaııı . •nd:k standard ni-
C;ı~ • esıııin • d. . 

ıçtiııı <a ılı ıçin yapıla -
:uııı tıu;.da bulunacak olaoı U. 
h 4'1trar ur muavini 10 ağustos. 
Ur.d §enr·ın;~ d" 
~ • •ıı İzın· • "',e onecck ve 
.., ~ta t ıre gıdecektir. 2G a-
"'Utı-. zınirdP .. .. 
1 ""'lın · uzum ve pala-
'ııt ızın t llar s &ndardı için top-
• a b .. ı .., anacaktır --- . 

rilen mekteblerd .. başka orta 
mektebe gic:enıiyecektır. 

Para tak .. d 
Eden bir şebeke 
Gümüş liralarımızı tak1id eden 

hır şebeke Erzuı umda yakalan _ 
mışbr. Bilal vç Cemiı isminde iki 
kalpazan bu cüri.imle yakalanmış 
ve 200 liradan fazla kalp para bu. 
lunmuştur. Şe~ek" mensublarının 
şehrimizde ve Erzinran ile Trab. 
zonda da ko!ları olduğu tahm:n 
edilmektedir. 

Sahte paraların Trabzonda ba. 
stldığı da anla~ılmıştır. Tahkikat 
devam etmektedir. 

Iranın l zmir 
Konsolosu 
Memleketimiz
den ayrılıyor 
Mahmud Han şehri-

mize geldi 
İranın İzmir Kon>olnsu Bay 

Mahmud Han dün refikasil~ bir

likte İzmirden şehrımize gelmiş
tir. 

Mumaıleylı, hük(ıMeti tarafın. 

dan yeni bir vazifeye tayin olun. 
muştur. Binacnaleyh '"qrtık hmi
re dönmiyerck yenı memuriyetine 
hareket edecektir. 
İranın yenı İzm.r Korırıslosu ta

yin olununcaya kaadr İzmir Kon
soloslu işleri Viskonsolos Bay Re
fet tarafından idare oiunacaktır. J 
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Yazan: M. Sami KARAYEL 

nın inşasına bile mümaneat edi. 
yorlar. .. Aı, Paşanın vücude 

getirmeğe çalışt,ih bu haltı 

bozmağa çalışıyorlar .. D~hası var; 

Giridı Yurıanlılara varip hem bi. 

zım ve her:: de İngilizlerin ayağı.. 

nı Akd€r. ıde topallatmağa yel -
ten yarlar. En biiyuk dostları da 
Fransızlardı•. Fa~at, ne ne olsa; 

_Üçüncü Napolyon şahsan dostu. 

muzdur.. Hele Mısır meselesin -
de çevirdikleri fırıldaklar! .. La _ 
kin, İsmail Paşanın avuç dolusu 
altınları ona, hidiviyet alımıııdan 

sonra; hıdivJyetin ekberi ulada 

dar ıı: gtizd unde ~atan zırh _ 
·ll• en {le . d • "U'l . çır '. Ve haı'ne. 

~ • erıni d 
lıst,/ia:y Ail;ıJı lı:erek: 
... · llu f;ı. • razı olsun s rıden 
··•uı ... . • 
l'ıııı bi e sÖ 

1 
•ı Al. Paşa k~lu

,., Ur. ,, y ern zler b 
"ıa; "llslal'ln .. .. ıı .. Dog. 
l,, · l'ı1uahed butun çabaladığı 
~l~ ·ıh ~ r esı~ı bozmaktır İs
._ t'ııı Zı'e . n Yrtin le kı ile 
"'1t• •htw11 ~ ; b·ı t~b a er vücudc gcti. 
ltı~ •.z g0 ~aaınızı idare etmek. 

h. ~~llti 1 
ıp hırıstıyanlığı hi 

i!.:cı a tın -
tqu .eıı llıahr a alarak lstikl~li da. 

~or lııusu uın kılmaktır. Gör -
n RurnnJ' . ' ı şımendiferi. 

Yeni izahname Tica
ret Odasına geldi 

Türkiye - İngiltere arısında inı
zalanan yeni ticaret ve klering 

ı anlaşmasına aid izahn3me di.ın 

Ticaret Odasına tebliğ olunmuş
tur. 
İzahname şöyledir: 
• 1 Temmuz ns tarihinden iti

baren bedelleri klearing yolu ile 
ödeneEek müttehld krallık emte
ası, müzeyy~l anlaşmaya bağlı 

listede gösterilen üçer aylık kle
ring plfıfonları dahilinde idh&l o. 
unacaktır. Plafonlar h.ricinde 
mer'i anlaşmalar hükümleri da -
bilinde husus! takas yolu ile id
ha!Alta bulunurlar. 

1 Teşrinievvel 938 den iti'>ar~n. 
eski anlaşmanın on ikinci ve on 
üçncü maddelerine teYM:an müt
tehid krallığa hususi takas yolu 
ile fürac olunacak Türk eınt,ası
na aid menşe şalıadetnamelerinde 
fob h)'meti yüzde altmş nis•.etin. 
de mukabil idha'atta bu'ıır.urlor.• 

Mahkum olunca 
Kaçmıya teşebbüs 
Etti 

Sebze halınd.~ Şebinkarahisarlı 
Ka21m ismınde bir adam, dün b:r 
arkadaşını ziyarete gitmiştir. 

Bu sırach Naınık Cesur nlmın. 
da bir yanl:estcı de yanına soku. 
l.arak şişkın görünen kesesin: çarp. 
mıştır. Fakat bu vaziyeti hisse _ 
den bir p<>li5 Namığı yakalamıştır. 
Derhal mahkemeye verilen yan _ 
ikesici 5 ay hapse mahkum olmuş. 
tur. 

Halbuki şişkin görünen ke>ede 
hepsi on p~rahk olmak üzere H 
kuruş 30 para bulunduğundan bu 
kadar bir para için 6 ay hapis ya. 
lacağını anlıyaıı faka basmış yan. 
kesici ellen kelepçeli bir halele 
Ad'liyeden kaçınak istemiştir Der • 
hal yetişe:ı. poliöler ve yanındaki 
bekçi, '1a•nı,~ı tutmu~Jar, hapıra. 
neye gö.1oeriınek üzere jandar _ 
maya te,;lirn etmiŞerdir. 

terki meselesini kazandıramıya _ 
caktır. 

Sultan Aziz Hifının burasını ta. 
mamlarken, tam bu sırada; saray 
önünde ya'.an donanmanın amiral 
gemisinden mızıka nöbet havasını 
çalmağa başladı. 

Bu. her akşam mutad olan me. 
rasimdi. Pad.şah; mızıkanın keskin 
ve azametli galgalesi önüııde du. 
raladı. Ve bir an zırhlılarını sey. 
rettikten sonra hazinedarına şu 
iradede bulundıı: 

- Ustam! Haklmn! Küffar. ali 
Osmana karşı duramaz... Hem 
ben, isliıfım gibi bir padışah da 
değilim; alıma biner, kılıcıC'ı e. 
lime alır, ordumun önüne düşer, 
düşmana yürürüm. Ben, ne üçün
cü Mustafayım, ne de üçüncü Se
lim ve saire . . Ruslar, bunları yu. 
muşak bıtlmuşlar, senelerce harb 
etmişler ... 
Şimdi bırakalım bunları. Yarın 

Çağlıyan köşküne gideceğiz. Bi-

Hakikaten de düşüııülccck şey .. 

BÜRHAN CEVAD 

Festival;n 
Birinci günii 
BEyazıdda meydan 
temsilleri verilecek 
Bu yıl festival programı~da 

temsil programları çok zengindir. 
Festivalin birincı günü 1 Ağus • 

tos akşamı saat (9) ua Emindnil 

Halkevi temsil şube>i tarafırdan 

Beyazıd meydanında Molyerin 

(Dekbazlık) piyesi oym:ıacaktır. 
Elektrik ve hoparlör tertibatı 

şimdiden hazırlanmaktadır. 

Türk sıtesind~ neler bulur ma
lı? Bu sı.ıalin ccvııhı, yalnız deko
rasyon işlerile uğraşan artistleri. 
mizi değil, aynı zamanda müte _ 
fekkirlerimizi ele alakadar eder. 

Türk s.tesinde dünkü Türkiye 
ile bugünkü Türtciye ifade edı 1.e

cektir. Dünkii Türkiyeyi iznlı et
mek .. tarih ve sosyoloji ile uğra -
şanlar daha fazla alakadar eden 
bir mevzudur. 

Türk sitesinin, diğer memlc -
ketlerin sitesine nazaran daha 
mükemmel olacağna ~übhe yok. 
tur. Çünkü 'l'ürk;ye, iftihar edi
lecek en zegin maziye mal'ktır. 

Bu itibarla Türk sitesinde, mazi
yi alakadar eden !usımda, çok zen 

Her şey ucuzlıyacak 
Berber,kahve, gazino,han, otel, hamam ve barı· 

y0lar için yeni fiyatlar kanaçak 

Yüzde 20- 25 
• • 
ıçın neler 

En kalabalık bir şehir olan !s. 
tanbulda vatandaşlarn bütün ihti
yaclarının en ucuz bir şekilde te
min olunması için fia tlarn indi _ 
rilmesi hakkındaki faaliyetin yeni. 
den müteaddit ve muhtelif mad. 
deler ve yerlere tatbik olunması 
kararlaştırılmıştır. 

Aldığımız malftıı:ıab göre Bele
diye, Bu maksadl.1 şimdi han ve 
otellerle berber dükkunları, kah
ve ve gazinolar, hamam ve banyo. 
!arda da ucuzluk yapacaktu. E
sasen eğlence yerleri tar:foleri 
yeniden tedkik edilmekte olup 
mahallebici, suca ;;ıbi dükkanla. 
rın tarifleri de tenzil edilmek için 
gözden gcçirilnırkted!r. 

Eu yerlerin t.mz'liıt, kısa hır zd-

zim Makarnacıyı, Kazıkçı Katil 
Bck'rle gürcşt:rcceğiz ... Bakalım 
ne olacak? Bu çok meraklı bir 
savaş olacaktır. Sen de gel bu gü. 
reşe! ... Ögle ve skşam yemekle -
rini orada yiyPceğim... Öğleye 
güzel bir kuzu cloldursun ahçı -
başı ... 
Yanında sütlii ırmik helvası da 

olsun ... Vükelil da gelecek, ona 
gC•:e tertibat alınsın ... Mebeyin. 
cı Er-ın Beye iradelerimi tebliğ 
eyle! ... 

Peki, bunlar b;tti. Bu akş~m sı
kıntımızı neyle def eyle ·eceğiz 
dersin, usta? 
Arzın yaz; fırsatı kaçırmad.ın 

cevab verdı: 
- Halvet irade buyuru!ursa· • 

billur havuzu hazırlas•nlar. 
Padişah, zaten bunu istiyordu. 

Dün akşamki zevkin tadı ruh>ın
da yer etmişti. Gülerek ve hiçbir 
kayıd ),oymadan ustasına muva

fakat emri verd~ 

ucuzluk temini 
,11apılacak ? 

manda tesbit olunduktan sonra, 
han, otel, berber, kahve, gaz:r.o, 
hamam ve banyolar için yeni fi
a tlar konacaktır. 

Bunu temin i~in İstanbulda 
mevcud isimleri yukarıda yazılı 

müesese ve dükkanların hepsı ye. 
nıden birınci, ikınci ve üçüncü 
olmak üzere üç sınıfa tefrik olu· 
nacaktır 

Her sınıfın tarifelerinde bugün. 
kü fiatlar üzerinden yüzde 20-25 
tenzilat yapılacaktır. 

Ev ve apartımanların kira be
delleri de muayyen nisbetkre ir. 
ca edilerek indirilecektir. 

Bunlardan sonr3 muhtelif mad
deler üzerınde de sırasile ucuz -
luk yapılacaktır. 

Hazinedar usta; evveıa, malı -
remi esrarı ve \Ok yakını bulu. 
nan; ayni zamanda da Padişa~n 
mahremi esrarı m:ıbeyinci Emin 
Beyi çağırarak Çağlıyan köşkü 
hakkındaki Efendisin'n irade e -
rini tclıliğ etti ve haremi hüma. 
yundan Çağlıyana gidecek olan
ların isimlerini de verdi. 

• • 
Sultan Aziz; ak~am yemeğini 

yedi. Mutadı veçhile; yemeğini 

daima yalnız yerdi. Ekseriya, öğ
le yemeklerinde Damadı Mehmed 
Ali Paşa bulunurdu. Sofrasına 

kadın efendilerden, gözdclerın -
den kimse almazdı. Esasen, ken
disi ne sıgara ve ne de içki kul • 
lanmazdL İ\kiden nefret ederdi. 
Daima; gıda'ı, kuvvetli yemekler 
yer, ayran, şerbet ;çer.,. Taşdelen 
suyu içerdi. İçkiden nefret ettiği 
gıbi, içki içenleri de sevmezd. Sa

rayında ve ziyafetlerinde içki bu
lunmazdı. VükeHisı da içki içer 

en güzel yerler n , tarıhi kJşele- lamamasından nııd:r? nedir? !laik 
rini sergide tebaı üz etirmek ka- arasıda pek yerl .. ~rıi} olmadığı 
bil olacaktr için artist ile "an'ntk~r kclimcle. 

Nevyork sergis nı 60 mılyon in. ri barlarda ve lmn.i•.ırnu dlikkan-
san gezecekt:r Bu itıbaıl~ Türk larında çile dolJunnakladır. 
sitesi demlen 1000 metrelik saha, HALK FİLOZOFU 
küiık bir Tı.irkiyc haline gelec 'k. )=============""""' 
tir. Sergide, Türk sitcs~nı g:cz~n
ler. Türkiyeyi ziyaret etmiş kadar 
istifade edecdderdır. Bu itibaı;a 
939 Nevyork sergisi Türkiyenin 
propagandası için bulunmaz bir 
fırsat te k.l edec kt.r 
MüTEFEKKİRL!:RİMİZ FİKİR-

LİERİNİ SÖYLE:'liELİDİI 
939 Nevyork sergıs Türk:yenin 

dünya mikyasında propagaı:ıda 

~·apmasına \'ası!a olmaktadır. 
Türk sitesınde neler giıslerme!i. 

yiz? Türk mus:ıcsini nasıl tanı -
tabiliriz? Bu sual, muzisyenl ri
mızi alakadar ~de:l bir sııald'r. 

Türk sitesı'\deki Türk kahYcs;n
de, Türk mus;k;sın! tanıt'ır'llak 

icab ederse, hangi parçaları çal. 
malıyız? .. 

Bu sualın c.:,·abı da, yal'lız 

muzisyenleri, lıattA K.onservatu. 
varı alakadar etm~z. Propaganda 
işleri hakkında fikirleri olan kim. 
seleri, ilim adamlarını da yakın
dan aliıkadar eder. Ressamları -
mız, dekoratörlcrimiz, muzisyen• 
!erimiz, ilim adamlarımız, bu pro. 
paganda fırsatını J..açıımamak için 
fikirlerini izah etmeldirler. 

* Köy sağhk korucuları badema 
kollarına Sıhhiye Vekületilıce şek. 
1i kararh~ıırılar, bez bağ bağlıya. 
caklardır. * Hind,,,tanda yıne kanlı ha -
diseler olıruştur. Müzlün1anlarla 
mecusilNdcn öEiler val'<l.ır. * Karagiımrükt~ Yahya iı;ınin
de birisim iık1üren ciğerci recebin 
muhak"m(•sin~ dün de devam o. 
lunmuş\uı-. Dünkü celsede şah;d. 
]erden Cihad dinlenn1iştır. Cihad. 
Recebin elind~ bıçağını ve sonra 
kaçtığını söylemiştir. Muhal<eme 
gelmiyen bıı kadın şahid :n relbi 
için tali.K olunmu tur. 
* Re.ımi, hususi biıTiin liselerin 

kampları ik' gün sonra nirayet 
bulacaktır. 

Boğaziçi 
Unutulmaz 
Bir gün 
Yaşıyacak! 

Büyük fedakarlıklarla 
Vücuda getirilan 
Programda neler var? 

30 temmuz C!.lnıartesi ~nü ~k

şamı Büyükdere BEYAZPARK 

(eski Lunapark) ın 13 üncü yıl. 

dönümü tesid edilecektir. 
Bu yıl inşa edilmış olan yüune 

havuzunda yapılacak ol:ın yıldö. 

nümü münasebetile büyük sanat. 

kar MÜNİR NURETIİN en güzel 

konserini verecektir. Sureti nıah. 

susada hazırlanan bu büyük kon. 

ser sabaha kadar muhteH ve zen. 
gin eğlence ve numaralarla dolu 
muhteşem biı' KIR BALOSU ta. 
kip edecektir. 

Ayrıca yeni senenin un ulmaz 

bir hususiyet ve canlı hatıralarla 

dolu olabllme••ni temin için şim. 

diye kadar İstanbulda hatta Bal. 

kanlarda görü!n1iyen yenilik sür. 

prizlerle dolu numaralar h~o:ırlan. 

mıştır. 

Halıcılık 
Hakkında 
Tetkikler 
Yapılıyo1 

-e!!'!'!!!" Bu sanat himaye ve 
takımdan değildi. Beş vakit na. • k' 
mazını kılar, iıdabı isliımiyeye ta- ın 1şaf ettir;Iecek 
mamile riayetkardı. Avrupaya Halıcılığımızııı hıına;P ve inkı-
scyahate çıktığı zaman bile; ab- şafı iiçn eı;aslı tedkık1er yapılmak-
dest leğen ve ibriği beraber git- tadır. Bu maksadla muhtelif blı 
mişti. İncili, altın sırma işlemeli imalat mıntakalarındn1" mala!l'at 
seccadesi de beraberinde idi. Mıı- istenmiştir. 
tadı veçhile her cuma ak ·amı Ya.. Uşak Ticaret Oda.>ı, U~ak halı-
sini Şerif okur, ölmüşlerinin ru- cılığı hakkında aşağı•:aki mıılü -
huna yollardı. matı göndermışıır: 

Sultan Aziz; hu Metlerini 'Av. •930 yılında U~akt.ı mcvc 1d 3 
rupa seyahatlerinde bile muha _ bin halı tezgahı, ;hracath durır • 
faza etmişti. Hatla bir gün, Pa- sı dolayısıle azalarak ~ıycvm 200 

ı tezgah faaliyet go-.c•meıctMlır. 
riste üçüncü Napolyona misafir Bu tczgShlarcı~ çalıştırı'~r 1 ! l;•n 
iken, çok se,·diği ve birçok ağı. 

larda Sultan Az.zin maşukası gi

bi göster.:en İmparatoriçe 0 Öjeni> 
ile aralarında şöyle bir mesele ol. 
muştu. 

Sultan Aziz; • Versay. sara -
yında, hususi dairesinde akşam 

namazını kılarken, Öjeni her na

sılsa Padişahın dairesine geçmiş, 
(Devamı var) 

lşçı 800 e mm ıştır. İ u-acatı• du • 
rrasil~ 1'alı faallyelı ·~'nız danı. 

de mües r ka mı~tır. 
B'r r ~tre hıılı elyc ,.., 400 - 950 

k~ruş arasındJdr. Ha'ıl.ırımı» 1 

desl'.'r hususiyetleri ş Y• .ı a kkat.. 
tir. Halılarımız.ı rağh0t arttı~. 

takdirde Uşaktıı 1500 tezgahın 

derhal faaliyete geçırılmcsi mJ!Il
kün \'e kolaydır,. 





~ Nasıl -,d .. ,, o u. 
eğlen-• ŞQp denizindeki içkili, 

1 
celi seygahatin sonu 

htiyar k d 
a ının elinden işe yarar bir vaısiM 

şef ör Yetname keparmak istiyen 
lr. . 

~ ·•ız zen · 
'iltlı , gını..ı .nin seyahate 

o.anla k 
Uıakl rı ış mevsimi g~-

"1ı iid ara, sıcak memleket -
l'iııt. \'e:ek ısınırlar, güneş gö
~ııı~ k Şlı, fakat çok zengin bir 
tıı,uı .. ."d~ı da gı;çen kış Lond. 
~~·· ...... ıerı . 
:~ P.v ıçınde değil, uzak -
lıtıla ge Ustratyanın güneşi al. 
ıı..... Ç.rrneyi d. .. .. bol 
~ ...,. Old . . uşunmuş, 
1Pıırda ugu ıçın en büyük bir 

1' l\ıuııı{·ahat hır seyahat etme-
~~r. un görerek yola çık -

Z'ng· 
tıı Qahın kadının yanında iki yol. 
L." a varct 
,""tııın h ır: Yaşlı ve zengin 

'gen eın şoförü, hem katibi 
~ ııiıı ç rfö_: Vince ile kocasın
b' il!ııç a ııı_~ga lüzum görmeden 

~dın fo!oru takib eden diğer 
ı ~uu,h '.fakat bu kadın gençtir. 

' 4t ısrn· Qe bir ad ınde hali, vakti ye. 
~.ve Y •hıın karısı olan zen

,Q"'lleri ~~ kadın epey zaman -
'l Cen ~ından ayrı yaşıyor. 

' bç şofor :Cendisine birlikte 
lt ı ltadır seyahat teklif edince 
'""· ınbu. ! ""lna ılı nu ,cabul etmiş ve 
0tıııeQ abcr vermiye lüzum 

~<r eıı Par 1 
leı biletı . a arı vererek va -
. "de eflt~rını aldırmıştır. İngil. 
';i _ıııeşguı rı umumiyeyi, gazete-

1latını eden bu dedikodunun 
'el y~Son Telgraf• bundan 
~alda IŞtı. 

'tııQ giderken vapur Şab t% •ng· 
ı !tadı .. eç•yor. Bu sırada 

) ı içkini 0_
1üYor. Genç şoför bir 

~ rahats Çırerek zaten kalbin -

11"'1e l>ı!h ız_ o!an kadının ölü 

~l.'ıd.a Veebıy_~t ~erdiği iddiası 
• ~or. ! . ınu~küi bir mevkide 

'lı~ele~·n ıçindc büyük bir pa
ti ko 

1 
Var ve kadının Lond. 

•~or- cası hemen mahkemeye 

ıı.~h:ltarıııı . 
t.ı~ bir ' dıyor. evvelce bana 
.,.,~ •s· servet bırakan vasi -· -n, ın· 

·ııı oını ı hozrnuş. Benim ha • 
adan, beraber seyahate 

ne yapacağını bilemez bir hale 
gelmiştir. Ortalıkta dönen dedi. 
kodu şudur: 

- Bu şoför zengin kadının gön
lünü aldı. Onun parasını ele ge
çirmek istedi. S..ınra başka biri. 
nin de genç karısını yanına ala-

rak üçü de birlikte seyahate çık. 
tılar. Herhalde ihtiyar kadının ö
lümüne sebeb olan bu adam oldu! 

Bu dedikodular yüzünden artık 
işi gücü altüst olduğunu söyliyen 
şoför, yeni gelen İngiliz gazete
lerinde okunduğuna göre, Lond. 
ra zabıtasına müracaat ederek 
i§e kendi aleyhinde olsa da mut
laka bir netice vermek istemiştir. 
Yanında bir avukat olduğu hal. 
de emniyet müdürüne giderek 
demiştir ki: 

- Rica ederim, beni tevkif e
diniz. Benim ihtiyar kadınn ölü
müne sebcb olduğum söylenerek 
nereye gitsem, hangi işe teşebbüs 
etsem derhal ded'kodu başlıyor. 
Beni tevkil ediniz ve cinayetle 
maznun olarak mahkemeye gön. 
deriniz. Orada mahkum olacak -
sam olayım. Ben şimdi mahkum 

(De., -:ım ı f: •nrı ~al.i"•· '· 
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Biliyor musunıiz? H ü ç d üı ş üı ifil cdl üı ifil lÜI ~ m lÜI 1 
Biber t<;,rbası 

Orta çağda, çok zengin adamla

ra bu unvan verılirdi. 13una da se

beb, bibeıin o devirde, altından 

daha kJymcı'.i olması idı. Biber 

mukabillı1de arazi satın alınıyor. 

du. Biber. kocaya varacak kızla -

rın drahomaları yerine geçiyordu. 

O devird~ biber bulmak çok 

müşküldii. Geın'ciler biber gibi, 

tarçın gibi baharları alıp getirmek 

için aylarca, yıllarca siırt,n 
keli sefe:c~ı<:ı çıkıyorlardı. 

• Takma d;şler 

teh!i. 

• 

Yirm il"lci asra mahsus h!r şey 

değildir. T1~m1 dişlerin icad n -

lunduğu tarihi b liyor mnsunuz? 

Hayır, değil mi? Şu halde mi'ısaa. 

de ediniz de si",yliyelım: takma 

dıişler İ.;~nın d0ğu~undan tamam 

2,000 5ena evvel icad olunmuştur. 

O zamanlar, mahbuslann ve}'a 

harb es'rlerinin dişleri si>külür, 

satılırdı. Mısır mumvalaruun a -

ğızlarınria birçok' akma dişler bu
lunduğu gö;ülm;ıştür. 

Herodot ta takma dişlerden bah
sediyor. 

• 
İnsanlar ne yer? 

Bir in·;an sen~de bir to:ı, yani 

ağrrlığ•nm on altı m1"li ycr .. •'k y<.>r 

ve su içcc .. ıiş Ne dersiniz buna? 

• Sür' at, daima sür'at 
Asrın11z1ja herkesin dü~J.nd..ı;~1 

bu. Sür·atierılPn bazılarını muka

yese etmek ister misiniz? İyi bır 
koşucu sa•'-'e 35 kilt>ınetre yürü

yebWr. n:r bisikietci 61 kii·)ınct -

re, elcktıi~~i bir lokc,n1ot:f ır-,ı, 

buharla işliyen bir iokomotif 174, 

bir otoray 1'•2, b•r koM otomobıl 
272, bir otomobi' 550, bir ta;ı are 

567, bir deniz tayyaresi i09 kilo -

metre ka"dcbilı · 
Arzın hareketı dcvrıye'1 l.F'i6, 

bir merının!n 5. Hl'> ki!on1,.tredir. 

- --- ·--.. ~-.. ... -
Kdınlar, genç kızlar niçin de. K d ı • • 

nizi erkeklerden çok severler? a 1 n ar n 1ç1 n denizi 
* •• b 

Bu yaz şüphe•iz insanı bunal- ve g u n eş an yos u n u 
tan leblebi büyüklüğünde ter dök- • • 

türen ,sıcaklarla gciçyor. çok s~verler? 
Bugunun sıcaktan korunma ted. '~ • 

birleri arasında llk evvel akla ge
len muhakkak ki denizdir. Biraz 
sıcak görenler soluğu denizde a. 
lıyorlar. Bu sıcak günlerde de -
nize koşanlara hiç dikkat ettiniz 
mi? 

Çıplak bacaklı, a:çik başlı, kara 
gözlüklü genç, ihtiyar, güzel ve 
çirkinler:n bu ter :ç;nde Havva 
c:nsinin fazlalıgını gösterir. 
Aralarında şahane gözlü, liipis

ka saçlı, minyon yiizlü, sarışınlı, 

esremrli güzel b.. ~cıkların pek 
fazla nazarı dikk•lı celbeden gi. 
yıniş tarzları insana bambaşka 

hisler veriyor. 
Florya trenlerinin Salacak va

purlarının günlük müdavimleri 
hiç şüphesiz bayanlardır. Neş'eli 
gruplar arasında göze açrpan a
cayip kılıklı erkeklerin sayısı her 
zaman azlıkta kalıyor. 

Koketlerin deniz elbiselerini u
facık bir çantaya yerleştirip so. 
luğu plajda almalurının sebebini 
tahmin edemezsiniz. Çünkü deni
zin, güneşin, kumun manası on. 
]arca sizin bildiğiniz ve kabul et
tiğiniz manalarda değildir. 
Yazın en neş'eli cğlencelerile do 

lu olan plajlarda göze açrpan ka
dın bolluğu, Kıskanç;lığı ortadan 
kaldıracağı yerde bilukis erkekler 
arasında büyük bir rekabet var. 
Kadmlar ı11çin denizi seviyorlar? 

Florya sahillerinde bembeyaz 
köpükler meydana getiren mavi 
suda yıkanan binler< e kadın ara
sında bir saatlik bir dolaşma ka. 
dınla deniz arasındaki münase -
betin hikmetini anlamıya kafidir. 
Sıcak kumlar uzerinde güneşiıı 

en sıcak ışıkları ile pembe vü
cudları siyaha eçvirmeğe uğra -
şanlar çektikleri azaba o kadar 
fazla tahammül gösteriyorlar ki 
kadwların bu halini gördükten 

;~n ra kendilerinden bucak bucak 
ı koçmak, herhangi bir hadisede 

Plajlara hücum 
yüzde yetmiş beşi 

edenlerin 
kadındır. 

paçayı kurtarmanın yolunu evvel
den aramak lazım. 

İçlerinde kızgı.'l kumlar üze -
rinde yatarken çıplak vücudlerine 
temas eden hararetin tesirile ba~ 
döndürücü bir zevk duyanlar az 
değil. 

O zevkin hiç şüphesiz kadınlar 

dan denize firenlerin, açiklardan 
denize girenlerin sayısı tedkik e. 
dilemez. 
İstanbulda deniz mevsiminin 

lbaşlamasından bugüne kadar de
nize giren kadınların sayısı yüzde 
75 şi geçmektdir. 

Bu rakama inanabilmemiz için 
mayyo satan mağazalardan biJ' iki
sini dolaşmak kafidir. 

Mevsimin ortasına gelmemize 
rağmen daha bala mayyo satl§ı 
hararetle devam etmektedir. 

Hayret edilecek bir nokta da 
kadınların pek fazla makyaj düş
künü olmalarına rağmen denizde 
bozulan makyaj !arına acımama _ 
larıdtr. Galiba tabii güzelliklerile 
iktifa etmeğe karar vermi§ bu • 
lunuyorlar. 

Tesbit edı'.!miyen rekorlar var 
Tamamile doğru olduğuna emin 

bulunduğum h!r 'ey varsa o da 
kadınların denizde bulundukları 
müddeteç biroçk rekor kırdıkları 
dtr. 

Mesela dört saat mütemadiyen 

yüzen ve oldukça sürat gösteren 

... 
Yaıan: Bedi 
GÜNDÜ~ 

bayanlardan 8 hatta 9 saat yüzen 
isimsiz rekordmenlere tesadüf et
mek mümkündür. Kadınlar de -
nizi kendilerine benzenmekten 
eçkinmiyorlar. 
Muhteşem kadın vücudlarını 

şiirli deniz suyuna mı? Yoksa bir. 
birine taban tabana zıd kararlar 
verena kadın ahlakını denizin kor 
kunç dalgalarına mı benzetmell
ylz? 
Kadınların tatlı, sert denilebile

cek sıcaklı soğuklu denize, kuma 
aşık olabileceklerini kabul etme.. 
den olmıyacak. Fakat akla kadm. 
larm oçk fazla açılmak istidadı da 
kocalardan farksız olduklarına ge. 
lince o zaman denızdeki kerame
tin bambaşka birşey olduğu mey_ 
dana çıkar. 

Bütün bunlardan sonra kadını 
denize çeken kuvvetler! bir araya 
getirirsek gayri ıhtiyari güzel ba. 

yanları denizin vefakar birer sev
gilileri olduklarını hatrlıyacağız. 

BEDİGÜNDÜZ 

Netice nasıl tahm n 
ediliyor? •• 

Babaeskili lbragim Başpeh
Tekirdağlı Hüse,l}in

k u v ve t l i mi? 
livan 

den 

ı. Her yerde moda 
Olan renk 
Beyazdır 

Kanuna uymıyan 
Türk bayrakları 
Değiştirtilecek 

Tüı1k bayrağının ren.gi, şekli ve 

200 Istanbullu 
Muallim 
Edirne ye 
Gidiyor 

lhtihr 
1 1kt 1~ 1 kadının şoförü 
v.,,v IO!öre b 
rı._ · eı et . .nlerce lira rmras 

'tı ı.. llııo J3 
l:ııı, ·""rıı d~ en bunu tanı _ 
ş,r0ldurııı· bu şoför benim ka-

"' J titi; t.ı.stür' 
'ı •n eı·. .. 
'<ıı Va~ıYet •nde h;.kikaten yeni 

ı111 tıaın 
) , n koc • vardır. Bunda 
' y. 1 asıııa b' •u 'l ı k ırşey kalmı _ 

1 n~n ~•ki~~'.;.'. Yolda ölünce va-
1'' ltaıb v,. saire hep ka-

• •tııi,ı '11 "tinden "ld. - .. ·· 
ı'l)rnr~ 't E'.-r, t o. ugu~u 

11Yet bunq •po,. vermışlerdrr. 
v g•ltııi aı, dnlayı bir mes'u • 

v 'Pur Y•ır. 
~tr, Yolun-

1un 1ı-"Ya k " d<•vam etmış, A-
n "ılk İşı •daı- gitmi• •ofö 

"'alt orad·' . ,, ' -
Q 'n olııı.. "«ı avukatlara da-

•: •Ştuı O · nlar da ke'l-
n0 l:te~ ' ıı. "'•n ! . t.ı..h, • ınız ngıl,e.reye dö:ıü _ 
ı '•~ a b· *tı ·"•Ye .. ır ış açılmasın. 
ı.ı.~ıeYınızrnuracaat ediniz. Mi-

lıır0, <erıı•d~ demişlerdir 
~., ka,. -<adının kocası ile 
"- lkig· ·•

1 
ltar ••> . ı de • Şıya gelıyorlar. 

rıı ·nı ~len h . :q,, ıst· ı tıvar kadının 
t.ı '•ıı, ıyo . 

Y, ~. •$1 ,.. r. Fakat hukuk 
'"'k ..,, !~dk 
S ••riy ık edince ko. 

n n L .•~:n <,r' §Of öre de: 
"lılt •lındek 

n 'ıl 11\ii Vo'- I Vasiyetname-
n ·uııı lı . ><tuı- di 

1 a1 <nd • Yor, sen ka-
ı·,, •lrııış e ken bu vasiyet. 

• •at sırı .. , . 
~la Yl ır~. 

n "'••arıı •nheri Ş'Jför b•r 
·n al ar.ıaı • 

lust o·d •rnadıgını, •ş-
1 Uğun u görerek 

Bu haftaki güreşlerde; bilhassa bu 
l a şma çok çetin alacak. 

karşı-

Serbest güreş !Ylüsabakaları or
ganizatörlerı komitesinin hazrrla. 
d1ğı güreş maçları bu hafta Tak. 
sim stadıacia, yeni koru lan 1rı,~deı n 

ringde yapılacaktır. 1 
Maçı.mı __ karşı h~lk tar&lından 

göııterılen muhir1 alakanın asıl se
bebi Türkiye baş pehlivanı Te - 1 
kirdağlı Hüseyne, genç ve ~~tin 
pehlivanlarımııd-rn Babaeskıl'ı 
İbrahim:n meydan okuma5tdır. 
Şimdiye kadar muhtelif hasım- ı 

larile tuttıı~ıı gareşlerde acar bün
ye-3J\in ne yenılmez bir kuô.ret ol. 
duğunu ısbat .>den Babaeskıli Ib
rahim bundan bir müddet ev,,el 
yaptığı bir defi ile başpehlıvanı 
güreşmeRe davet etıniş, fakat bu 
karşıla~ma iki tarafın da ;.rzıısuna 
rağmen anc:ı~ geçen lıofta Eyiıh. 
deki yağlı &~"c;lerde olı.1uş, 5fı , 
dakikalık çedn bir gür~s·en sllnra 
taraflar b<ı .ıbere kal!Y'ıştı 

Bir taraft~n bu hafta T~ k~ım 1 

stadında karşıla~maları karırlas -
tırılan Tel: '"dağiı !lfüeyin ile Bn
baeskili İbralı:m hazırlık'arını ı 
yapmaktı. di!;er tnraftan lbrah im 
bu maç lı1kı<ınd1 şun~arı süde -
mektedl". 

•- H~la ba~pehlıvanlık mev -

kiini muhalnza ednn Tekirdağlı 
Hüseyin ile karşılaşırak için ote

denberi derL'l bir arzu ile kı·JI an. 
maktayım Şimdive kadar T<kir
dağlınıl'\ b:lilti1~rn C:"'\\":1('.'lğlln ha

rek ıe~ı bn n ,,ıc:uı yapılr •. :ı~ınd 

imk5.n bırak1Tlan1akt:ı ve mnç vn
pılamanıakta ıdi. Fakat bu h~flo 

Taksim stadında y~pılması kaı·ar. 
laştırıi.;ın n1a'I sayesinde hfJsmıınla 
efkarı umum. ye önünde karşı !aş -
mak imk;\rıını elde etmiş bulvn -
makta ·ıe neticeyi kazanacağıma 
dair kanaatimin kuv·. etle t~l1as -
sülüne hazırlanmaktayım.• 

Tekırdoğiı Hılse, in geçen haf. 
taki karşıhın,ada berabere bl -
dığı na>mı Pabaeskili lb:ahimi, 
ciddi ve teknik bir maç olacak bu 
ha~taki mJ.sabakalarada yeııiıme 
tehlikhe";nc maruz bulunmakta -
dır. 

Şimdiye k:ı'.!ar birç~k müsaba
kalarda sırtı y(ıre gelmiyen Te -
kirdağlı iıe, gündcngün~ gelişen 

Babaes'ıcilınin bu maçı istanbul 
halkı üz~riı1c1,"ll bUvıık b·lr alaka U
yandırmaktad<r. 

Bu aracfa güreş mer.ıklı:arıle 

bu sporda çalışmış olan ze·ıat ~im

diden net•cenin tarmin edileını -
yeceğini söylemek!" beraber ma. 
çın çok Ç<'\İn bir ı;ti res olaca/':ını 
ileri surrıektedirl:-r. 

Birincı pl:ir.cla ehemmivet• a~ı
k3.r olan b..ı. maçtr,n so:ıı a ayni de .. 

recede m~.t lt{ ve rf"~'€c:ınla bek -
!enen ıkin~ı mo~ da hiı l:ırler'ni 

h3'~"li zamand•'lber.i lcıqıla~mağa 1 

davet eden e~k ibnsp~hii·1an Kara. 
ali ile buııdnn evvelki m 's"bokada 
Kara AJ_i_l'.\;ıl kolunu snkathyan Dı_ 
narlı .arastr,d,.,~ti müsı.baka ııla .. 
caktır. 

Kar1 Alt bu mü<ab3ka i,c:iıı ha_ 
zırlıkt.ırı.11 ar·l.ırrnakta · •ii1arlı dı 
antrenınanlır::ıı mıınlo.zan·ıJn ft:!
liştirmekt~d;r, 

Sü vare robları ya beyaz dan -
tela ve yahud keten karışık Gipus 
]arla süs:~" r. Gazinolarda, kibar 
mecli~lerıııtle h~fif işlemeli jerse. 
den !fapılmış roblar giyilir. 

Plaj, sayfiye ve su şehirlerinde 
en çok keten, tisor roblar moda
dır. Bunlar hafif ajuriu yapılır. 

Beyaz süreden yapılan tayyor
lere de ço•c rağbe~ ı;<;sıerilmekte
dir. Beyaz pike veya keten tay -
yörler ~ l~ ~ıktu·. 

Beyaz s;.it.ıd•n yapıl&n tayyur. 

!ere de çok şıktır. 
Tayyörden bahsedince blıi>.a ıh. 

mal etmek kabil rni? .. 
Bu sen~ blüzlar b~vaz reııkli 

kumaşlac-.ia,1 ve ınubtelı! lı .-;m_ 
lerde yapılmaktadır. 

Bazıları organıli, mus~ın gil::i çek 
ince kumaşlarcian yapılır. tııce 
pliselerle ve dantelalarla, işleme. 
erle süslenir. 
Açık renkli tül, pikeden, par -

lak ketenden yapı!aP bhiz - yelek
ler, klasik tayyörlerle çok iyi gi. · 

der. 
Tayyörün yakasın& jersede'l 

yapılmış bir çiçek takmak çok 
modadır 

Sav fiyei~rd~. tabii Foks ~emer. 
ler yerine bele yumuşak fuhrlar 
bağlanmakt&dır. Kalın kordC'l3lar 
da kullanılabilir. Ediv<'ıwr k.•a ve 
robun rengine uygurı ohnal1dır. 

Düz veyı çizgili a("ık renk tü! 1.re 
jerse elch·enler pek modaclır. 

İskoçy~ yününe>·~. h"ti.,l dP,.l~ 

kuşu tiifu·ırk~ yaplan elcli-Jenler 
de varda·. 

Plajlarcl~. b~!-'!l:<~lc ... de kull:.ın!i;.!1 
sandallaı·. inct> deriden y~pnrsa 

cok hafif V" zn:·ı( our. Kırlard~ 

gezerken saç,, .. , ~C'niş bir "-'rde-
13 Ye\·a ~.;:ı:rp'" ilC' tutturnıak . .ar·KJ. 

tarqftan bü\'Üi< bir fiyango y;ıp _ 

m?.k da bu senenin ınodalarından

dtr. 

---nisbetlerini gösteren kanuna ı:y. 

arasındaki kıymeti paha biçilmi. gun olarak Sümerbank, yeni bay
yecek kadar emsalsizdir. Çünkü raklar yaptırmıya başlaml§tır. Bu Gümülcineden 500 ki
kadın kumlar üzerinde yatarken kanuna uygun o!rnıyan bayrak _ şilik bir yunanlı dost 
her geçen dakika vücudünü arab-

ların asılmasına müsaade edil mi- kaf ı" I ı· d E d • laştıryor. Yani yaz modasına uy. es e ırneye 
duruyor. yecektir. gidecek 

Deniz kızaran derılerin kabar. On beşinci yıldönümünü yurd 
madan, yara olmadan siyahlaşma. dışında evvelkı yıllardan daha Şehrimiz muallimlerinden 200 
sını temin etmekle kalmıyor. Müt- üstün bir şekilde tes'id etmek için kişilik bir kafile yakında Edirne· 
hiş bir sıcaklık !çlnde kavrulan Hariciye Vekaleti şimdiden ala • yi ziyarete gidecektir. Ayrıca, 
!arın vücudlar denizin serin su- Garbi Trakyanın Giimü:Clne şeh-

kadarlara tebligatta bulunmuştur. 
ları içinde bambaşka bir zevke rinden 500 kişilik bir Yunanlı 

Sefarethanelerimizde resmi kli -
kavuşuyorlar. dost kafilesi de Edirı;eyl gezmeğe 

Bana öyle geliyor ki kadını tat. buller de tertib olunacakttr. 

l ~-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:~~ı gelecektir. min eden en iyi eğlence denizdir. 
Eğer bir gün bü.tün plajların ka- Edirne; İstanbul muallimlerine 

pılarında kesilen bilet koaçnların. K A L B E ve dost, kardeş Yunıın ziyaret,ci. 
da kadınlara verilen biletlerle er- Je.rine parlak bir bbul yspmya 

keklere verilen biletler ayrılabil- G • R E N hazırlanmaktadr. 
se herkes ortaya çık,acak rakamı 1 Edirneye giden nursalı mual _ 

hayretle karşılıyacaktır. Bunun H 1 R s 1 z !imlerden bir grup da şehrimize 
tecrübesi yapılm3mış değildir. 

gelmiştir Diğer grup Anafartalar 
Ancak rakamların doğruluğunu 

üzerinden İstanbu\a. dönecektir 
k<ıbul edemeyiz. Çiinkü sandallar-!.--------------.!..-.:::::::.::=..:;:=--'-----
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Korkunç bir 
cinayet aha 

( 1 ine sayfadan de1:am) 
lflahallesınde 8 n..ımarada ot.ıran 
Semiha ism;ndekı yaşlıca b:r dul 
kadının kızı Saide ile birlikte Y"-
şamaktadır. 

Nişantaşı:ıd3 Meşr.ıtıyet mahal. 1 
les:nde o·uran ve münasebetleri 
çok uzun zamardanberi n km·
vetl; bir rabıta halinde bulunmı. 
yan bu çiitten İsa her gün limana 
ıinereol< tahmil ve tahliye servis'n
deki hjinch çalışma ki a, kazancile 
evinin !darf"ini teınıne uğraşmak
tadır. 

Fakat bir ay küdar evvelınrlen
beri genç kadının hııreketlerınden 
şüphe eden ha derin b ;r kıskanç. 
lığa düşmiı~ bulunmakta, arasıra 
bu yüzden hasıl olan b.ıhranlarla 
Saide ile uzun boylu kavgalar yar
:maltta. •liol:.esinı a ıkça gen· ka
dııu nyü-,;ün• vurmakta. onun in
karlarına bir türt' inanTT'amıiK'a. 
ve inanmak istememektedir. 

İsa, bu kıskançlığın tesirile bir 
taraftan aile ka,•ga ru hergün ta
zelerken d ğer ta •tan da bütün 
arkada;larile rabıtasını, kesm.?kte, 
kı•kan h~mı kadın alevhinde to. 
hammlll erlilmez bir hale ko-n'•k
tadrr. 

Saide, sokağa ~ıkmuktaıı :ı::ı~ı,_ 

rum eıHlm,; bulunmak'a, ve bu 
2ecrl tedbırlerle .. phelerinl L az 
o n ya.ıştırmağa çalışan !mili. aç 
~ İs:ı dı nisbcten siıkilne ka_ 
vuşmuı bulunmaktadır. 

Llıltin adamcağızın bu silk.im J

nu bozan yeni b"r hadise, bir ıh. 
bar tekrardan kıskan !ık sar' .. lor' 
doğurta'l b'r teessürle İsayı ~ ç• n 
haftadanbe~i yeni burrarilara s ' -
ketmiştir. 

ATkadaşlanndan birisi İ~· · 
- Saıde, komşulardan bir ger.e

le• alakadardır. Sen onu nckcdar 
uğraşsan zaptPdemezsin! B rnk, 
koyuver gitsin başını derdden k-.r. 
tar. 

Dem.., tir. 
Bunun üzerin o gp~ ev• cclen 

İsa kendisinde mısafir bu ıman 
lı:a.mval'dcsı &mihanın da,, irak 
ettığ" geniş bir aile kavgasınd,n 
sonra CVC uğl°arnıyarak rPCC\ 

başka bir tarafta geçirmiş. fakat 
erteli güı\ yine evine dönmiı, ve 
hiçbir şe;r olmamış gibi davr&n _ 
mağa baş'arr·ı~tır Maamafil rnn 
kavga gece.,i yine bu şüph•'enrı 
ortao. a atılmas: sırasında İsa Sa. 
ideye: 

- Sen ko rışul&rda nbir el Ji -
ikanlı ile oyn~şıyormıışsun. Ah o;ıu 
bir ele geç'r. m .. 
~mi,. fakat kadın İsanın söz· -

nü bit~rmesine mcydai venntm f: 
- İ)i ediyorum. Canım saj ol

sun.. Şimdive kadar böyle bir şrv 
yapmadığımı söylü ordum. 1\1 ı _ 
<k!m k. inannuyorsun' O h~.·m: 
bundan soman yar.madığım bıı şi 

inadım.ı yapacağım. demiş. 

Hırsından çıldırar.ak hale ır. len 
İsa bunu;, üzerln~ kapıyı vurmuş 
~ıkmı , geceyi ba~Jo yerde ı;eçir. 
diği sırada da taiunin edildiğ:ne 
gore bu hiıdısel.,re cezri §'kilde 
nihayet Yermc;c üzere menfur ve 
korkunç ci"ayti tasarlam1~. yine 
bunu •atb ·- !"l"aksadile olacak er. 
teS: günü evine avdetle sükun için. 
de işine d •vam:. b~J mışhr 

Geçen b.r haf•alık miiddct zar. 
fında İsamn b.ç kavga etrııe• i~i 
g rek kay •annsı Senı ha Çel nin 
gerek karısı Sa!den:n üzerı'lde iyi 
bir tetj. mrvdana ~tirm!s. İsanın 
kıskanm1 1 kri sab.t ndcn fera _ 
gat ettij'..~n kanaat getiren kadın. 
lar da '>n ih':maıru artınn•şlar, 

İsa ;se bu ha eket'cr; de kendi
s:ni 'dare mak5"i!ıle yaptıklarına 
hüklll<'!ti;; Se:r. ha ıle Sa "' ale ·-

- Yarın gider annene sorarız. 
Orada is 0 n ne '15 fakat gitmedinse 
sonunu kendin duşiın. Dem:ştir. 

Dün ı~inı erkenden pa)·dos eden 
İsa evin~ gelmiş. Saidey·i giydir -
miş, beraberı·e sokağa çıkmışlar, 

tl'sküdıra gPçmışle:, kainvalide • 
sinin e\•;nc gelm~lerdir. 

• İsa Kaynanası Semıhaya: 

- Dıin Saidı> s;zde miydi? 
Diye sormu:ı, kadın en•e la te. 

reddüd etmi~, s1nra: 
- E,·d b;zdeydi, beni ı;öreoeği 

gelmiş de ... 
CeYahını verin~e İsanın şüphesi 

kat'ıle<ıııiş, Saidenin Üskiidara 
gelmedi~inı, anasının ·darei mas. 
lahat için bhyle söylediğıne hük. 
melmiş .. Fakat h;ç renk vermemiş. 

Biiaz otuıı.p kahve içtikten 
sonra: 

• Ha' a çok sıcak. şöyle, biraz 
kı.ra çıksak ... Grzcr eğleniriz, de
m!şllı-

İsa.'llil hal nde . ,~phelcnmiyen 
\'e kafasındakı , ıııhl~ ta.<aYvur. 
?a." habcrlerı olmıyan ikı kadın, 
Isa ile birl.kte Ra .mpaşa maha1-
lesindeki evden c;ıkmışlar, Üs _ 
küdar iskek>;ıne inmışler, oradan 
bir otomobile bıncrek Beylerbeyi
nin üzeriııdekı Arabınbağı deni -
len, ceYiz agaçlar.Je kaplı yükse~{ 
ve tenb.ı mes!re yerine gitrnı§ _ 
lerd.r. 

Akşal"l"i.Lstu çoK ıeııha olan t ı 
mahalde İsa buyuk ceviz ağacı -
nın altında oturmalar,,1 teklif r• 
miş, oraya oturur, eıturmaz da dt·
daklarında dehş tlı hir gıilüş car
lanan kıskanç k.xJ Saideve: 

- Dün Üskiıdara gel,;.,ediğıı 
halde bana annı·mdeyricn dıye ya
lan söyledın. Şımd çr.buk j!Öyle 
Neredeydın bakalı'!l ... O, tüysüz 
aşıkınla beraber grı.rneğe gittiğı
ni itiraf et! demcş. 

Bu sözler kayı:ıvald•· damar ve 
zevce arasınd1 ş~ddctlı ~ir müna .. 
kaşaya yol açmış cır. s~ı de evvel
ki gıbi ışi ink~ra başı,.mış, ınka• 
fayda vermeyince son hadise ı;e
cesinde yaptığ· gib;: 

- Canım sağ ol .:ıı. Ne .yi eı. 
tim ... 
Şeklinde b:r ce\"~bL kalkışınc., 

müthl · kararını· tatbikine fırsat 
kolhya!'l katil koca. belinde gizli 
duran iki yüzlü. keskin ve 60 san. 
timetre tulünd~ki bir kamayı çı
karmış: 

- Al sana can s, f 'ı;l al san:> 
oynaşma. . Dıye dı~ l kamasını 

karısının vücudüne saplamıya 

başlamıştır. 

Genç kadın kalbln;n üzerinden 
aldığı ilk yara ıle kanlar içind" 
yere yuvarlanınca feryada başlı. 

yarak koşmak, kaç nak içın aya -
ğa kalkan ve: 

Yetiıjın .. Katıl var Cankur. 
taran yok mu?. 

Diye haykır n hvwvalidesine 
de ik, adımda yetışmış, iılıtiyar 
kadın; da bırkaç kama vuruşile 
cansız ) ere sermiştir. 

Bundan sonra ıl<i cesedı cevız 

ağacının altın~ çeken katil kanlı 
kama mı elinde s:ıllıya sallıya 

tl'sküdara inmiş, müdde umumi -
lığe müracaat etmiş, hadiseyi an_ 
]atmış ve teslım olmuştur. 

Vak'aya müdde'umıımJ mua -
vini Orhan yazıyed flmtş ve tah. 
kıkata başlamıştır 

lsa~ın anlattıklarına göre cere
yan eklini yukarıda yazdığımız 
cinavetin tahkikaf netıcesinde a. 
sıl S<'bclı: anlaşılac-.k ve lçyüzü 
tamamen aydınlanacaktır. 
Müddeıumumi ~ahkikatı bu ak

şama kadar nihayetleı.dırerek ka.. 
tili m hud rüıümler kanununa 
göre Ağırceza mahkemesine tev
di edecektir. hındek müt1' karuını tatb:ka 1 
ı======I fırsat ltol ·rr.a~.ı ba 'a'l11st r 

E\-V 'ki ak arı eve d5nen İsa 
Jı- ısı S le) evde bulamamış. bir 
m ddet b ki m·~. bir saat s'lnra 

, Flllstinde: 

eve g , n k:ıri'!J.na. 

Nerrd • d r d 
y nız s , t" çık 
yut:'.' . 

~ d bu" 
v m · 

,. ş, b; n sana 
demiyor mu. 

+ıe cevab 

A ne ' gıtnıi +·m. Vapuru 
ka~ırdık, I; raz g l' kmış"m. An • 
nem biraz rahatsız da . 

Dı ·c c Yab ver'lliş, kıska.'lçlık

la kıvnnıı'l kcca ufak •ertib bir 
ağız kavçnmodan sonra: 

Köprüler 
Ber ava 
Edildi 

Kudüs 29 (A.A.) - Dıin Filistin 
yollarınd ı birçok taarruzlar vu -
kua gel!Y' ~lr. Tedhiş~iler, Nab • 
lus _ Tü':ter1m yolunda b:rçok 

köpruler• berhava etmişlerdir. 
Raslcn yaklninde beynelmılel de. 
miryolunıın raylarınır: c.ivileri sö. 
küimü~tür. 

Nevyork 
Sergisi 

(Blrinci sahifeden devam) 
milyon ziyaretçinin ziyaret ede. 
ceğı tahmin olunan bu sergideki 
paviyonumuzla yurdumuzu, tari
himizi, sanat ve kültürümüzü ve 
diğer eserlerimizi ecnebilere ta
nıtmak ve çok güzel bir propa _ 
ganda vasıtası olmasından istifa
de etmek için vilayetlerin de dik. 
kat ve alaka göstermelerini iste. 
mektedir. 
Bakanlık, siyasi, içtimai pro

paganda, her bakımdan Türltiye
deki yeniliği ve ahcngı ifade, ti. 
cari propaganda, sermaye bakı -
mından memle~ 1 ttcl\i istikrarı i... 
fadl' etml'k üzere ~ergiye i§tira. 
kimizi dört esasa ı:öre ayırmak
tadır. 

Esas paviyonumuz rejim eser
lerine tahsis edileccit ve bu pa
viyoııda, devlet ki;şesi buluna -
cak, bu köşede mılli tarih, milli 
kültür ve tarihi nefis sanatları _ 
mıza tahsis edilecek bir tarih kıs. 
mı, memleketin 'ar:hi abidclerinı 
ve tabii güzelliklcr;nı tanıtacak 

turızm kısmı, ekonomik inkişafı
mızı, zirai endüstrimizı ve müna
kalatını muhteıif cephelerden 
toplu bir halde gösterecek ve !h. 
racat maddeler;mizin nümunele
rinı ihtiva edecek bir ticari kıs. 
mı bulunacaktır 

Bundan başka Türk sitesi adi. 
le Türk mimari üslüburıda inşa e
dilmtş bir paviyan d.ı yıplacaktır: 
Türk sıt si aynı zamanda harf in
kılabından sonra basılmış türkçe 
eserler ile Türk:yc hakkında ba. 
sılmış ecnebi eserleri Jıtiva ede
cek bir kötüphaneyi, Türkiye 
yiyecek ve içeceklerinin buluna. 
cağı bir gazinoyu, denizcil.k kıs.. 

mını, Ye madene lığim.zin pro -
pagandasına ayrılacak bir kısmı 
ihtiva edecektir. Vılayetlcı. mü
zelerdeki eserlerin fotograflarını, 
müze, kütüphanr, :.apaiı tüi·b;, ve 
camılerdekı eserlerin fotoğraf _ 
!arını, ihracat, el ,.e e\' sanatları 
mamulatını, buyuk tarihi abide 
ve hara elerin res.ııılerlnı zirai, 
iktısadi ve d:ğer sahalardalt: fa
aliyet \'e nümunc)er sergi komi. 
serliğine göndereceklerdir. 

Ticaret ve ">anay. o~a.larına ve_ 

rilen direktifle de ıhratat mad -
deleri, el ve ev saııat!arı ve b 1r 
kı ım sanayi ,umune1eri ve sa
tılmağa eh·erişl: mahsul Ye ma. 
mullerimizin büyük mikyasta sa
tışı içın stoklar hazırlıyacakJar _ 
dır. Ticaret ve sanayi o 1 m bu 
hazırlıklarında üzüm, iner, af _ 
yon, tütün, inhisar ic.;kilc·ri 1 tuz., 

mac\enler, deııız malı ulleri ile 
meşgul olmıyacakıa dır. Bunlar 
alakalı dairele; tarafından hazır
lanacakt:r 

Henüz tedk:lr. safhasında olan 
\'e ıhraç maddesi olmıyan sınai 

mamulat için de ,imdılik bir ha
zu·Iık \'apılmıyac:ıktır. Antika 
mahi1:eLnde olmıyan el '"' ev iş. 
lerı mamulatı stoklan için de he
nüz esaslı bir karar verilmemiştir. 

Ticaret ve sanayi odaları Ba _ 
kanlığın d:rektifinde i§aret edL 
len işlerin başarılması için birer 
mahalli komite te~kil edecekler
dir Komiteler serg<ye göndere -
cekleri eser ve eşya için bir liste 
yapacaklar ve bu liste ile eşya fi. 
atını Ye miktarını da sergi komi
serliğine bildirecekler ve b!r de 
adres kitabı yapacaklardır. Bu 
kitab sorulacak !ıcrşeye ce\'aıi ve. 
recek bir şekilci~ :1azırlanacaktır. 
Ayrıca propaganda broşürleri de 
bastırılacaktıc. 

Milliyetler 
Statüsü 

(Birinci ıahifeden aevam). 

fından 30 hatirand3 Südet Al -
rnanlara te ıd: edlimiş olan pro -
jeler :nctinlerine viıSi mikyasta 
tetabuk etmekte olduğunu bil -
dirmekted r. 

Matbuat bürosu ılave edıyor: 
Şu h.1ldc Çeteka ajansının teb. 

liğinden istihraç ed lecek net •a 

şudur kl Südet Almanlar fırka -
sına .tevdi edilralş olan projeler, 
artik mu!eber dej:ıldir ve bu fır. 

kaya dığer metini r tevdi edile -
cektlr. Şimdiye kadar partinin mu. 
ralıhas heyeti bu husı:s hakkınrfa 
henüz birşe! öjırenmemiştir. 

Berlin birkaç saatte Cum
1

h~;;;~çiler 
mahvedilebilir İl~!~~~t(A.A) - Şark cep.1 

Nasıl 
Öldü? 

(Birinci ıahileden devam) 
Vaydman'ın bugün yarın hare

keti mevzuu bahistir. 
Berlinin tok endişesi 

Paris 29 (Hususi)- Avam ka. 
marasında Londra _ Berlin ara -
sındaki hava seferlerine tahsis 
edilen kırkar kişilik tayyarelerin 
icabında kırkar bomba taşıyabile
cekleri hakkındaki müzakzrenin 
inkıtaa uğraması ve hükümetin 
bu hususta beyanattan ictinab ey. 
!emesi Berlin mehafilinde aksi 
tesir uyandırmıştır. Ötedenberl 
Berlinin endişesini İngiliz ve 
Fransız hava kuvvetlerinin Al -
man hava kuvvetlerine karşı fa. 
ik vaziyette bulunması teşkil et
mektedir. Almanlara göre Fransız 
ve İngiliz hava kuvvetlerin in bir
leşik taarruzu Berlini birkaç sa. 
at içinde tahrib etmiye muktedir
dir. Filhakika '.Alman erki'ınıhar. 

biyesi bu tehlikey: nazarı itibara 
alarak mukabil hazırlıklarını o
na göre tanzim etmiş olmakla 
beraber son Parıs :nüzakeratın _ 
dan sonra Almanya işi daha sağ
lama bağlamay· ve İngiltere ile 
bir hava anlaşması yapmayı bi. 
rincl plilna almıştır. 

talyanın rnziyeti 
Londra 29 (Hususi) - Fransa 

ile İtalyanın arasında bir takar
rüb teminine ai(l olan çal şmalar 
henüz müsbct netlce vermemiş. 
tir. Almanyanın ing;lterenin te
şebbüsü ile bu husu ,ta mutavassıt 
bir rol ifa etmesıne de..r .ht.ma! _ 
!er ve ümidleı scrdrdilmekted:r. 
Biitün gazeteler llillerin tekl"fi 

ile mcşı:ııl 
Par.s 29 (A.A.) Bu sabahki 

gazetelerin mütaleaları, in.~(lız 
matbuatı tarafından neşredilen 

ve Vidman'ın t<krar Londraya 
geleceğine ve Hitlerin hava sı _ 
15.hlarının tahdid -ıe miitea!lik bir 
teklifini gelireceğ'nc tlair olan 
haberler hakkındadır 

A 
isafir 

iral 
( 1 iııci <ı) fatla'1 devam ) 

Mısır sefarethane.inde mıJkellef 
bir ziyafet verilmiştir. 

Bu ziyafete Va! •. İstanbul Ku
mandanı da davet edilmiştir. 

Misafir Amiral dün Taksim a. 
bidesine meras.mle çelenk koy -
muştur 

Lö Jur diyor ki: 
Almanya, entant kordiyalin ra· 

sanet kesbetmiş olmasından do -
lay1 endişe içindedir. Almanya, 
İngiltere ile Fransaııın merkezi 
Avrupada takib edecekleri mütc
sanid bir siyasetin tehlikesini tak
viye etmektedir. Fransayı İngil. 
tereden ayırmak ıçin Almanya 
tarafından yapılmış bir teşebbüs 
mevzuu bahis değildir. Hitler, 
Londrada İngllterenın an'anevi 
mutavassıt hakem 'Taziyetine rü
cu etmesi ]Azım gelmekte olduğu 
noktai nazarını tcrvi~ ettirmeğe 

uğra~maktadır. 

Epok gazetesinden: 
Almanyanın ingıltere ile yen.i. 

den müzakerelere girişmek için 
göstermekte olduğu istical bir en
dişe tevlid edecek mahiyettedir. 
Almanyanın İngilizlere müstem
lekeler meselesini urtık kurcala
madığını vadetmek ve onlarla 
bahri itilafa zamime teşkil ede _ 
cek olan havn silahlarının tahdi
dine aid bir itilafnaıne akdetmek 
suretlle İngilterenın Çekos'.ovak. 
ya meselesinde Alman tezine mü
zaherete daha ziyade temayül 
göstermesini temin edeceğini ü. 
mid etmek olmssı muhtemeldir. 
Bu muhekrm 0 m•h;rane bir dü
şünce mahsulüdür. 

Bitlerin Musoliniye bir mektubu 
Berlin 29 (A.A.)- Musolini. 

n il doğumunun 55 inci )"l~dı.>nU

mü münasebetile !!itler, İtalya 

hükumet reısı ve imparatorluk 
mareşali Duçeye blr telgraf çek. 
m ştir. Fuhreı-, bu telgrafında ez
cümle şöyle demektedir: 

•Roma - Bc"lin mihveıin, ve 
hayatınızın mcıvatfakiyetlerle do
lu olarak geçen sene.ıi ı~inde im. 
paratorluk te>praklarındak: teıa -
kimiz ~snasıncl~ dostluğumuzu 

daha ziyade kr•in c!mi olm•mız 

benim için pek ziyade memnunL 
yete <ayan hır keyfiyettir.• 

Allah Suriyelilere 
Akıl fik·r versin 

(Birinci sahifeden devam) 
görülmemektedir. 

NASYONALİSTLERİN Lİ:!:>F.Rİ 

Beyrut 29 (AA.) -- Suriyeli 
nasyonali"lleriıı lideri Şah Ban. 
der, Sur·,.ye avdet etını~tir. 

Elmahrusa yatı ıabit ve mü _ 
rettebatı belediye turizm müdür
lüğü tarafından ş~hirde gezdiriL 
miştır 

Elmahrusa yatı bı.. akşam J:ma
nımızdan İskendcriyeye hareket 
edecektir. 

j Katil 
Hırsız 

Maktu satış 
Hazırlı2'ı 

'. 
Pazarlıi"{•n kaldmlması hakkında 

Belediye....,-, yapılan hazırlıkların 

ierlediğ'ai dünkiı sayımızda yaz_ 
1 

mıştık. 1 
Belediye reısligi bu hususta t'-

caret odnı ve borsa ile de temasa 
geçmiştir Ayrıca sebze ve meyva 
haline gelen malların fiatları da ı 

birer birer tesbit olunmakta b:.ı 

sıı.retle bugün ki.i rayice güre bir 
liste hazırl~'lmaktadır. 

Eylulden itibaren liste her vakit 
yeni fia.tlar. göre tebdil olunacak. 
tır. Yalnız bu f;atlar bir narh ne. 
ğil, azami blr had tayin ede~ektir. 

EylU!dm sonrn ilk evvela Yiye. 
cek satan yerlerde pazarlık kal _ 
dı.rılacağından buralarda ;,er ma
lın üzerine bir etikd konacaktır. 

Resmim "z, eyliılde maktu fiata 
tabi olacak bu dükk5nlardan bi _ 
rini göstermektedir. 

Balkondan düştü 
Şcmsipaşad~ 4 n.ım~ralı evde o. 

~ıı.ran Şatar. kızı 3 ya ında Zafer 
Uugun ısm;ndeki çocuk odada yaL 

· nız kaldıfından beş yaşındaki kı. 
z1 Külhanın 8 metro yüksekliğin. 
deki balkondar. düşmesine sebe _ 

btyet ve mış ve vücudünün muh. 
telif yerlerinden tehlikeli surette 
yaralanan çocuk beran tedavi 
nümune h.ıstanesine kaldmlmış • 
tır. 

(Birinci saİıifcd,•n devam) 
takibe başlıyaıı emn.:,·et ikinci şu
be memurları sıkı bir t&kib netL 
cesinde akla, hayale gelmez bir 
şekilde soygunculuğu yapan a:la
mı ele geçirmişler, hi~bir iz bı _ 
rakmıyan hırsızlığın cereyan tar
zını da meydana çıkarmışlardır. 

Bundan 15 sene evvd bir ada. 
mı balta ile öldüren ve katıl su
çundan 15 seney~ mahkum oltıp 

cezasını ikmal edm Baltacı İbra_ 
him ismindekı azılı ~erir, cez.1e
vinden çıktıktan ~onra hırsızlığa 

başlamıştır. 

Şimdiye kadar hiçbi:r hı.rsız,n 

yapmadığı bir şekıl kullanan BaL 
tacı İbrahim geceleri ortalık ten
halaştıktan sonra omuzuna koc~ 

bir merdiven alıp gündüzden boş 
olduğunu teshil ettiği C\ 1 ·rin üst 
kat pencerelerine· dayamakta, 

böylece içeri girip eline geçeni 

almakta ve esrarengiz hı.rsızlıkliır 
çoğalmaktadır. 

Son olarak Zingal Şirketi MlL 
dürü Hasan Alinin )\ecidiye kö
yündeki evinden yaptığı hırsız _ 
lıktan kalan b:r gramofonu dün 
Tepebaşında Aynalıreşme civa -

rında satarken memurlar tara -
fından görülmü;ı, kaçmak istiyen 

eskı katil ve yenı Myguncu ele 
geçirilmi~. tahk:kat sonunda sak
ladığı yerden çıkarılan 10 parça 
kıymetli halı, altın saat, evani, el. 
biseler ve sair eşya emniyet di • 

rektörlüğüne getirilmiş, Baltacı 

suçunu itiraf etmiş, polis tahki • 
katın derinleştirilmesine başlan

mıştır. 

hesinde cumhıı.rlyetçilerin taarruz 
hareketlerı devam etmiştir. Cum
huriıyetçile~, 6 kilometre derin • 
lliğinde iledeınişlcrdir Cumhuri. 
yetçilerin müfrezeleri Bot civa
rına ve But yolunun Çcrta ıle olan 

tclaki noktasına varmışlardır. 

Düşman, takviye kıtaatı almış ve 
Gandesa nııntakasında bir takım 
ıtaarru zlar icra etmiştir. 

Cumhurıyctçiler, bu taarruzları 1 
püskürtmüşıer ve Frankistleri 

şehrin JJ.k evlerin J kadar geri çe. 
kilıneğe mec.Ju~ etmişlerdir. Cum. 
hıı.riyetçilerin diğer bir takım kol. 
lar1 Masaluko'dan Ganbesa'ya gl. 

den Pobl yolunu geçmişlerdir. 
Şark cephesinde cumhuriyet -

çi.rer, Elcerito ve Barraka'nın ce. 

nubunda Elpos mevzilerini zap • 

tetmi§lerdir. Cumhuriyetçiler, hat. 

Vertik ve Salad:ı.'nın cenubuna ve 
Barrank~ - Resinoryo mıntaka -
sına kadar n~ri sürmiişlerdir. 

--0---

* İng.lteıe hiıkumeti kr€di da. 
iresi müdüıiı M. Nikson, bugün 
şehrimızdcn Londraya hareket 
edecektir. * Yunanistaııcl1. 
zelzele olmu~tJr. 

= 

dün yeniden 

(Dış politikadııI> devam) 
--·· ---

Görülüyor ki Rumiman, çok 
nazik bir meselenin hallinde çok 
ehemmiy ili mi oynıyacaktır. 

Geçmiş yıllar i~ · nde bu vazifeyi 
Milletler Cemiyeti komisyonlan 
göriirdü. Fakat buyk bir komis
~·on Almanyayd itimad telk'n ede. 
ıniyeceğinden, bu mc,elede fay
dalı vazife gör~mcz. İngiltere 
Başvekilinin Avnm Kamarasın • 
daki sözlcı<'nden r.nlaşıldığına 

göre Rıınsimanın tayininde Çe • 
koslovakya hükılmetinin muvafa
kati alındığı gibi. hu zat Siidet 
Almanlarının da itbnadlarını ha
izdir. Südet Almaıılarınııı itimad. 
!arını haizdir demek, Berlinin de 
ifmadını haizdir demek olduğuna 
göre, Runsiman, tlerulıde ettiği 

vazifenin inceliği ve ehemmiyeti 
ile mütenasib itimada mazhardıı·. 
Böyle bir \•aziyette bulunmak bir 
devlet adamı için ne derece bii
yük bir mazhariyet ise, mensub 
olduğu devlet için de o kada7 bü. 
yülc şeref vesilesidir. Zaman za. 
man Avrupa sulhu için büyük 
tehlike şekliıide beliren bu ihti
lafta Alnıanyıı tarafından son 
günler zarfında giislerilen iy; ni. 
yeti de kaydetmek lıizınıdır. Hit· 
!erin, ya"eri va.,fa>ik İngiltere. 
ye y·eni teminat • t•rd"ği anlaşıl. 

maktadır. Yaver Vidman ile İn
giliz devlet adamları arasındaki 

görüşmelerin nıahi~ etı kafi ola
rak malı'.im olın:ııııakla beraber 
Çemberlayn, Avam Kaıı,.raı;ında 
izahat verirken, naz.i şefinin •sul. .. 
hu idame yolundd kayde değer 
ve çok pratik jest• yaptığından 

bahsettiğine görı>, Alman teklifi 
İngiliz Ba~vekili üzcı:ı"nde çoıı: 
miisaid bir intiba bırakmış olma
lıdır. Gerçi bazı l ransu gazetele. 
ri, İng:Jtere Kralın·n Parisi ziya. 
reli sırasında yaınlan bu jestte bir 
politika manevrası kokusu sez -
mektedirler. Falrnt kar ·1 tarafın 

her jestini manevra telakki eden 
bir zlhniyet hiçbir meselenin hal
line yardımcı olamaz. Hulasa İn. 
gilterenin gii<>terdiği alıika ile 
Çekoslovak me clc>i milsaid bir 
safhaya g".rmiş gibi görünüyor ve 
eğer bu mesele herhangi bir ihti
lafa mahal vermeden halledile _ 
cek olursa, tarih, Çr;mberlayn hü. 
kumetine büyiik bir şcrçf hissesi 
ayuacaktır. 

• d• 
(5 inci sahiftdcP 

değılim. Fakat bu dedıkOC 
dar fenadır ki i:ıütün guıı' 
zab içinde geçiyor . .Mahk' 
nim elimdeki va•iyctnaınt , 
rumadı. Kadının kocasının 
tı da bu vasiyetnameyi alP1·: 
kadına çok içki '.çın•rek. d% 
sile onun ölümüne sebeb 0 

mu söyledi. Bu Jiıkırdıl3~ 
tarafa yayıldı . .\1ahkerntP· 
diği hükmü temyiz eıme~6 
Halbuki bunun .ç:n tım 1 
giliz lirası masraf ,.e h•real' ~ 
geliyormuş. Ben hakkmd pı: 
rarı temyiz edemiyoruJll· 
szlıktan. Faka! b.r kadıP~ 
müş diye herkesın n 
maznun olarak y.1ş,mak fçJll 

rafa lüzum yok. 
d"rU Fakat emniye: mü u 

cevab olarak de•nıştir kı: 
1 

- Bu işin bir an t,.,·c 
hangi bırşey yapoınayız. ll•,,ı 
yetten müteessir bulunuY" 
Buna ben de ter~>tif ede~ 
kat sizin için hcrh8ngı b 

or"' pamayız. Avukatlarla _g ,,. 
Bunun üzer ?ne şofur g 

!ere müracaat ederek ~· 
latmış ve demiştır kı 

- Bu işin bir an er•'f; 
!anması lazımdır. Ben l<B ,f 

ırıe' maznun olarak mahl<< ·, 
dersinler. Orada Jı2kik•1 8

.., 
vıw• 

sın ve ben de bPraııt ede. 
tulayım. Fakat şımdi nısJıi' 
götürmek için benim ııJe~ 
bir delil bulunmuyor ~ıa 
ye götüremiyorl~ı. Fııl<8.14 
dedikodusu benı mah'"~;ı 
kümetten haftada 2 ıııg J1 
tekaüd parası a!ıvoruın. 

- p1 
met bu parayı ba;ı:ı ,·er 
toplu olarak temyiz rııahJc 
müracaat için Üzırn °13

' f 
ve masrafı versin. Sonra ..fi 
kessin. Çünkü ml~.kcI11·· .. 
racaat için elimde b•~~ı· 
kuvYct yoktur. J\ ı·ul<• ~t: 
borçluyum. Evet, keşke 0 ytı 
beraber bu sey~hale çı~ e' 
dım. Kadın bana ,.3,;yet uıı 

voı 
ra bıraktı. Fakat &Janı1• Jıİ 
parayı kendisine etti.~ı ı;l ,, 

·nı ,. 
karşılık olarak \"erdiğ:. uııd 
yordu. Bu dedikodu yuz ~ ı 
dun kirlendı. Fakat lı~ 
yine temlzliyeceğinı· ; d' 
bir isimle yaşarım, ~ 

o 

15 inci 
Yıl ıl 

CBirind ıaJıifedeJl e' f' 
ifade ed •ıı müteaddı-0 ~8ııtl~ 
tertib et'll i ve bunı~rı ~af 
biltün te<k '·ı'l dogıtfll , ı" 

, b~ 
bulunmu~t:• r. Ayrıca .iJdı : 
!erin muntazam bir. sel: pııJ 
tmlmasını temin ıç'.'1. li'" I 
ve minüskül harfleri ht 1. 

s 1 r 
nümuneler de bastırJ"l 1> -~ıc· 

.r.. ' İnhis3r ır hayranı ",;i · 
1 ··S'· ı 

mahsus ol~!ı tk üzer.? 1 .. 
1 

r \1 

ralar ~ık~-acak ve jnıtıl ~ ~JC 
ler gibi bütün inhisar n:,ull1', 
üstüne on b.?şınci Yıl~ a•P 

\' ;ı/1 
hatırlat:tcn< re!::ır.ltr ;:tı( ·_ 1 ~ 
barıdrollar yapı~tıroca~·fv~l"' 

YURD DIŞINDA ı.tl b 
On bes'·1~: ,·ıldüntıfll~ ,ıı 

nın ymd dışı~da e\'\·elkıd• ~~ 
c" . dan dah ı üstün J:ir Ş ' ı•t 

ması için Haricıye ~el<3 ğ,ıı 
diden alakadarbra J.,Z~e:'ıe 
!imalı "! nıiştir. r:.;ıJıl< ı•'' 

•. • 1 • "~ •ll . 1 yuk res~ı· kahub:ı . • . ı 

d d . . t• -J•• .. yur 1'l•"'.CL~ıkı '\"il.... ·c' 
bu büyti•t glinüm:ıze "'\ fl. 

t rı11 vinçlerirıı katmaları e 
caktır. 

sıı 

* 2 ı .. ,. b'r .,..arı ., 
m..> ur 11 ı r • . tı ' 

ıtaı . d.. e 1,1\' ..:ı yyares. un gcc .,a .. 
!: F ~· da bir tep~y<! çarpar~ . oll1' ' 

mıştır. lçintieki beş ]<ışı 

ile SABAH, 
.. .. f/,pJ 
OGLE ve Ar;..;,,, 

her yemekten sonra mutazaman 
fırçalayını .• 

ııt 
dit•"' 

... 
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Yazan : Rahmi 

~~~~· Dağları bekler .. 
' (4 üncü sahifeden devam) 

Halk deniz 
Hamamları 

Halkrmızın tehlkesız ve mecc:ı. 
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iSMET SANTONIN BiSKÜViTI 
Çocukların ve büyüklerin ba~ırsaklarında yaşıyan solucanları 

düşürmek için en büyük devadır. 

Eczanelerde kutusu 20 kuruştur. ni bir şekild~ deniz banyosu ihti. 1 
i)'tlcını temin ve tatmin etmek ü • [!;=~=~==~~~=~~=~===~~~!~~~~~~~~ zere Belediye •meccani halk de. [: · 

rar vermiştir. n ısar ar • u ur uguıı en: 
ı ) bir külçe halinde sandalyasına 

yığıldı. Etrafındaki eşya birer bi.. 
rer seslendi ve rüyada imiş gibi 
içinin hafiflediğini ve yavaş ya. 
vaş kendinden geçtiğini hissetti, 
bayılmıştı. 

Ter .. Y ealka, ttslm, malilmat ve not verenler: Eakl Osmanlı don.aıımuı erk .. 
liıtkckunıe, ve iktibas pından mlrala:r Remzi, İskele ve limanlar umum kumandanı albaJ. 

niz hamamları> tesis e. tmeğe ka - ~ h" } U M •• d •• } •• .., ,. d ' 
Bu maksa<lla Beledıye fen işleri 

müdürü, İmar müdürü Ziya ted • 
lrikler yapmaktadırlar. Yeni mec. 
oani halk hamamları için münasib 
görülen sahil!tr, Kumkapı ve Ye. 
ıri.kapıdır. 

1- Şartnamesi ve nümunesi mucibince üzüm ve anason koymağa 
mahsus 50,000 adet çuval kapalı zarf usulile satın alınacaktır. l nıahfuzdur : l Şükrü Pala, komodor bıışk&tibl İhsan, babın cemi kaptıınlan. 

'• eski armatöd u. Ve buıtüne kadar ıı:Wl kalan vesikalar * Gözlerıni açtığı zaman kendini 2- Muhammen bedeli beheri 42 kuruş hesabile 21,000 lira ve mu. 
vakkat teminatı 1575 lıradır. 

0Uimle burun buruna gelen 
lngiliz gemici 

/~in şakaya gelir tarafı kalmadığını anladı. 

Cemilin evinde buldu. -' 
Bir hatta sonra Güzinle evlen.. 

diler. 
FiLE 

Avrupalıların 
Giremediği 
Memleket 

BUGÜNidl" PROGRAM 

Akşam neşriyatı: 

3- Eksiltme 1/8/938 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 13 de 
Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alı!n ko:nı;yonunda yapı. 

lacaktır. Fiat teklif mek.lubunu ve teminat akç!!sı veya makbuzunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfların ayni günde sat 12 ye kadar ko. 

misyon başkanlığına verilmesi lazımdır. 

4 - Şartnameler 1 lira bedel mukabi.llnde her gün İnhisarlar 
levazım ve mübayaat şubesıle Ankara ve İzmir baş müdürlüklerinden. 

alma.bilir. 

D- Söyliyeceğim •• Söyliyeceğim. 
•ye haykırdı. 

?ür1c ın · 

(4 üncü sahifcmlzden devam) 
tür. Son yetmi~ beş sene ıç!nde 
buna teşebbtis eden bn yüksek 
dağları tırmanmak ısliyen birçok 
8J.imler geri dönmek, teşebbüs • 
lel.'inden vaz geçmek mecburiye. 

18,30 Plakla dans musikisi. 19,15 
Settar Körmükçü ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi (Rast, 
Nikriz, Kürdili, Uşak). 19,55 Bor. 
sa h~bcrlcri. 20 Grenviç rasatha
nesinden naklen saat ayarı. Mü
zeyyen Senar ve arkadaşları ta. 
rafından Türk musikisi (Uşak, 

Hüseyni, Kürdili, Eviç). 20,40 

5- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile %7,5 güvenme pa. 
rası makbuzunu veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların 

yukarıda yazılı olduğu üzere eksiltme günü en geç saat 12 ye kadar 

yukarıda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz ınukabilm. lı:ııı ıı urettebat İngiliz feda • 
~a rova sereninin çanaklığına 
lıı.reb~ları zaman süvari bir el 
doıa !.t 0nları durdurdu. Son bir 
dl: ongöparka ingilizce söyle. 

lii~~sıı.acaksın... Harb gemısı 
~ erı müstacel anlarda ele 
'iaııı casus ve tehlikeli düşman 
•· arına T· "'t~ o um cezası tatbik e. 
~ı ... ~~113u.nu biliyorsun şüphe. 
ilıuıul\? a ınadında ısrar ediy{)r 

l.ıon~·· 
1~ öıı .. 0Park cevab vermedi. Ba. 
~ • .- Unecg"d· t. . 
~i h<> ı.. şın varacagı ne. 

0.. kJa~' 
0uır • "W .. 

fıatet arı, biraz ·ntizardan sonra 
etti. 

;;:: Götü~ün 
'Utk ·· 

~o14rı dbah~iyelilerinin kuvvetli 
~alana n a bir elma haffiliğile ha. 
lanaklı; İngiliz bahriyelisi süratle 
tıı ,~ çıkarıldı. ipin serbest u. 
geçİtiJdj ın cundasındaki halkadan 
lıııa ba_. Mevkufun elleri arka • 
C!ıdü 0 glandı .. Tir tir titri yen vü. 
•!~ ~şluğa sııvruulma!< üzere 
'ıııti ~:lun~uruldu. Süvarinin 
"1ııaya 1:nd~'. İşin çok kötü bir 
llar1t ~l't gırdıgıni gören Mnngö -
~'ai k tk hiçbir kurtuluş ümid ve 'n b~lınadığını anlayınca kor. 
l.ıp• • ..._ :rb!rine vuran dislerini 

~~1 ne'" • ~ 
'l) ge ugraşarak kekeledi.. 
" Urun. D , ''~f~ı · urun .. 

;:rı sıra~r t~m boşluğa savuracak. 
~lıyaıı a bır şeyler kekelemeğe 

lii~ali Yabancının bu hareketini 
&il~~~~ haber verdilı.r. Kaptan 

-.... ~ en seslendi: 
~"' e var N 1 d ."<\ saıı .. · e o uyor ora a ... 
tij,, andırmadınız mı şu he. 

ellerini çöz-nediler. Omuzla'yıp a. 
şağı güverteye, süvarinin yanına 
geıtirdiler, bıraktılar. 

Kplan em\r verdi: 
- Çözün şunun e!lerlni. 
Neferler yerde kıvranan İngiliz 

balırıv " ısini ı elle. i.u çözdüler. 
Mangöpark ayağa kalktı. Ba)'11unu 
bileklerini uğuşturdu.. Siıvari 

sordu: 
Si:iy le bakalım şimdi adın ne? 
- Mongöpark kapiten. 
- Hangi millettensin! 
- İngilizim~ 
- Burada ne arıyorsun? 
- ...... 
- Cevab versane ... Yoksa ye. 

niden çanakiığa mı çıkmak isli • 
yorsun. Maanıafih emin ol kı bu 
sefer çıkarsaıı artık kurtulamaz • 
sın. 

Mongöpark artık bülbül kesil. 
mişti ... Cundada boğazına takılan 
kemend, ilmik ş.imdi İngiliz deniz.. 
cisini istenildiğinden fazla konuş. 
turuyor, ona her sorulan ve sır sa
nılması icab den noktalara da ce. 
vab vermek mecburiyetinı yük -
letiyordu. 

Süvari islıcvabına devam etti: 
- Demek, İngiliz lahtelbahrinln 

mürettebatındansın'. 

Bu hal yavaş yavaş, canımıza 

tak etti. Bıçak kemiğe dayanınca 
biz de, müreıtel>at arasında ho -
murdanmağa, artık bu korkulu va.. 
tlyete bir nihayet vermesi, dön -
memizin temini çin süvariye rica. 
da bulunmağ'l başladık. 

Süvarinıiz bir türlü isteğimizi 
yerine getirnıek istemiyor, bu çe. 
ş.id talebelerle kendislnı rahatsız 
etmekte ısrar ederesek bizi şid -
detle ceoolandıracağını söylüyor. 
du. 

Yine bir zaman dayandık. Dün 
akşam, ar\ı k maııı;ada kara vana 
verilmiyeceği ilan eciildi. DemT. 
baş erz'lka bış vurmamızı SÜ\ari 
ayrıca emretti. Demirbaş erzakı • 
mızın kon!l.'rve kumanya~ı çok • 
tan sarfed;Jnıi:ı, el·mizde bırer 

parça kuru peksimet kalmıştı .. 
Bunları sei>'z sadasız ge,,elemeğe 
koyulduk. 
Taş kesilen pcksımetle diş et 

lerimiai kaııı·cvatı içinde bırak • 
mıştı. Arkada~lardan biri, yerın. 
den kalktı, elındeki peksinıeti yere 
çaldı ve ha;,k•rdı: 

- Allan belasını versın böyle 
muhareben ·n de, bizi buraya ge. 
tirip aç, bil!lç düşman sularında 

korku nöbet-,, ı ! arasında gezdi _ 
renlerin de .•. 

tinde kalmışlardır. 
1900 du Kanşenjugay:ı çıkmak 

isbiyen D. W. Freşfield, Nepal'e 
yaklaşmıya cesaret edememiş, şar. 
kında bulun1n Dikkiın'1en geç • 
miştir. 19~a - rn36 da ı;önderilen 
büyük bir sefer heyeti, E.-erst te. 
pesine çıkmak için Tibet yolunu 
tercih ~tmiştir. 

Freşfieid ve arkadaşları Nc>pal 
hududuna yaklaşmı;·a muvaCfak 
ohnuşlardı. Burada pek az yeş•llik, 
birkaç knFibe bir çok da Yaks 
gördüler. Bu garib koyu7'ların 

kuyrukları, yeleleri kordelillarla 
bağlı idi. 

Gurkas'!ar, yani Nepal gümrük.. 
çilleri daği adnmlardı. 

de verilmiş olması !azımdır. (4454) . .. 
Hava raporu. 20,43 Ömer Riza 1- İdaremizın Kağı~man ve Kulp tuzlaları için ~artnamesi muci. 
Doğrul tarafından arabca söylev, hince satın alınacak 10 adet Vagonet 4/7/938 tarihin°le ihale edilmedi-
21 Saat ayar: Orkestra; ğinden yeniden açık arttırmıya konmuştur. 

1- Suppe _ poet e peyun. 2- Muhammen bedeli 500 lira ve muvakkat teminatı 37.50 liradır. 
2- Friml • Ta buş. 3-- r.ksıltml' 13/8/938 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 11 de 
3- Beroven _ Mönüet. Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya. 

21,30 Muzaffer İlkar ve arka • placaktır. 
daşlar tarafından Türk m usikisi 4- Şartn:ı'lleler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına· 
(Kürdili hicazk!ir). 22,10 Viyo.. bilir. 
Jonsel solo: Muhittın S adak, kon- 5- Eksiltmeye iştirak etmek ıstiyenlerin fiatsız Ve mufassal teklif. 
servatuvar profesi>rlerinden. !erini ihale gününden 5 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğil 

1- Hende!: Konserto in sol mi- Tuz Fen Şubesi.tıc vermeleri ve teklülerinln kabuliinü mutazammın 
nör. vesıka almaları liztmdır. 

2- Şopen Glazunoff: Etüd. 6- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 giı-
3- Habanera: Moris Ravel. venme paralarıle b'rlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri iları 

4- Alegro Apazyonata: Sen · 1_o_ıu_n_u_r_. ______ ·_49_ı_6_· ___ ·--------------
S aens. 

Tercüme işleri lunmazsamz hapisle ~azyık oluna -
cağınız ve hal, ka·e muhalif beyan. 

Nepal'l~rin hududlarını y3ban. Harita alım işlerine aid her tür. da bulunursanız hapisle c~za!Jndırı.. 
cılara '.<arşı kapalı bulundurmala. li!iiı.• Y.~q Z ·ı Jü teknik ve su i•lerinc lJ.zum!u bu.. lacag·ınız lüzumu ilanen tebli" olu. 

22,50 Son habePler ve ertesi gü
nün programı. 23 Saat ayarı: Son. ---

·• .. •}.m ;,.•J•..;.ı; . .. , ı .. rının selı»bi, Tibetliler gih dinı , , ,., •••• - .ii!f. •• ,,_ lunan loliman işleri yapılır. nur. 
ıtaassubdan ileri geldiği Z>nnolu - Bilcümıe şartname ve ıaritrı~me. --------------

Hallı k . d "'ld' N 1•1·1 İstanbul 4 üncü icra ınem:ırlu • nur. u. ı e,.. ır. - apa ı er E G E !er Alman'1a, İngilizce ve l'rıınsııca. 
Hindu me7.lıebindedirler. ya bu işler üzerinde uzı.n müddet ğundan: 

Son zamanıud:ı İng'lizler, bu. Tiyatresu çalışmış n.lı;etıassısı.ar tarafından Evvelce İstanbulda Bahçekapı 
rada bir gecirl açmıya muvaffak Nuri Genç Türkçeye çevrilir. , Paket postanesı ~rk1sınrla Istanbul 
olmuşlardır. Nepa1e'in merkezi o. Ve ~ Sadikive han N. 11 lokantası sahihi iken halen adresi 
lan Katınandu şehrinde bir mü. ,_, Bahç~kapı, İstanbul meçhul bulunan İsmail İhsana 

- Evet bpiten! messillerı vardır. Vazifesi de, ıı;; . A RKADAŞ L ARI İstanbul maliye muhak~ma~ mü. 
- Gece yarısındln sonra bu Bu haykırıı umumi bir bercü. kümdarm harekitını tarassud al. 29 Temmı;:< cuma akşamı Yeni.. İstanbul Beşinci İcra Memurlu • dürlüğü avukatı Kibni Nazım Dil-

. tında bulundurmaktır. gun· da d - ti r· b 1 tekne ile denizde ne arıyordun? merce yoı açtı. . Herkes gb<ünü şehır Aile bahçesinde: n: man aircmize muracaa e slan ıı 
- Onu da söyli~eceğlm . . yummuş, ağzını açm• )tı . Ağzına ge Nepal'irı yüksek dağla~·nda ba. CİLVE!l KADFR Şişli Hazremşa!ı sok~k f\o. 32 Elli Sultanhmcd 3 \inri!. sulh h.ku]( 

M ·· k b ı· ı · ·· •· d · ı b k kır, kükürd, demir, ardun ta•ı, Kritiko 1 ongopar u kelimeyi te af • enı soyı:ı yor, ne enız lar a.. ' 30 Temmuz cumartes ak•lnıı · mahkemesı niu 21, 4/936 tarıhlı ve 
fuz ederken binbir korku a<'~sın. idesini ne ue aske•·i ce~ lcanun;ı. ilah ... gibi birçok madenler var. Şehremıni inşirah bahçesinde· Jorj Kı·ittlrn tarafından İstanbul 934/856 Hvılı J~mmına müsteniden 
da fikrinde aydınlar.an bir yalan nu aklına getirmeğ~ lüzum gör. Şimdiye kadar el değmemiş, i;le. Son emir: YEREYAT Asliye ıiç;incl Hukuk mahkeme •

1 ıs5 c. 50 ·kuru,un 4/7/934 t&rihin· 
ti! ·r ·d ·t·· · tl'"'lS'5/93Bt ·ı ' ~ şimşeği nin verdıği ilhamla şu uy. med<'n boyuna Jnlatıyordu. memış ır.. 31 Temmuz pazar Rk~amı Yeni. sın en ı s ınsaı e ıgı arı.ıı den ·ı·b "1 r. f · '"10 ·et 

Ve 937/ 783, 1167 No. lu bir kıt'a i.. \ _ı ı aren 10 ~ aız ve ı • u<·ı 
durma hik5yeyi anlattı: Gürü tüyü duyan sı.ivari man - Eskı" lOQ şehir Aile bahçesinde: k '-t 372 k \ h 

!
• · ı · 10 1519,,u l 1 . d ve a,., ve uru~ m..ıacee .arç 

- Bir aydan fazladır burada, gaya geldi. Sordu: Kasırga am mııcı ıınce o "" ar. un en 
itibaran naia!<.anın kat'ına ve 1394 ve 862 kw·uş masarifi muhôk<'ıne ve 

b Marmarada bulııruyoruz. Marma. - Ne var çocuklar . Nedır bu J } Sabriye Toks,sc·n kıym~tli ~ · ık h ı· ""Y1ıab L" a ık ar kuruş moo•-ı'• muiıakcMe ıle (20) , ıcra masraflaril.e Gir i te ta._si ı . zırn 
bir a nnlamadıg" ımız dıl • marada bulunmak demek. bizim gürültü "'u"\oo r · · 1. b. d Ir Koııserl ~u • §evı ... " "· ının ge ış ı ır a. lirn ücre:i vekaletin tahs:line mü. tunda daıreınızın 937/2931 S<ı)ılı 
lltıı· er sbyltiyor .. İkinci için bınb!r mahrumiyet içinde bin kika için galeyanı d~rduımuştu.. K Jk ••• d~ g;ı tı a ıyor tedair ilam üzerine namınıza 9~7j dasyasile takib !ale~ıınde bulunmu, 

~ llıo rmanmıştı. .. Korku • bir tehlike ve ölüm korkusunun e. Fakat cenb veren olrıadı. Kapi. 
:"Yııı- sıııor keöılen Mongöpark !inde bocahmak demektir. Her ten tekrarladı . Ankara 2248 numara tahtında g:3nderilen ve dairemızce hnzim edilip n:!re • 
ta,,.""u • Ankara 27 - Türkiye Cumhu. ik t ·ı '-·il ' l · · ·· d il · k , '<lla saga sola kıvırıvor, bo. ""Ye rag· men ve her vaziyette va. s·· . İ icra emri · aıne ga unızın uc ı o • smıze gon er eıı ıcra emrı ar asına 
R g , r- - oylt,!;eni.<e ya!.. çınızde sizi rivel Merkez Bankasından. ı 1 • 1 f 

~a ~taıeç~ıı ilmik. ten kurtulma. zife hissine kapıldık. Sustuk. Her tahrik "d~n haı'nleı· mı· v·'" yroksaı. , mamasından dvlayı tebliğ edıleme <- mübaşiri ve maha li po is tara ır: . 
" ıy ~ ~ ı mart 938 tar'hinde tamim e _ Tı·yatrosu . . b k b L g;;.,, Ordu ... Ikinciyı çanak • emred'len ışe itaat etlik. B h sizın geri g?·m·ş ve u er re ir ay dan verilen meşruhalla adres;nizin 

'".!'il• • Yn•e kurt 1 h 1 . d ç·· ki k u it am:ı da ses çıkaran olma. dildiği veçhile yeni harfli banknot. m.üdd .• e.tle ve ılane.n t~bliğ ' icra ha. I meçhul bultınduğu anlaşılmış ol<lıı.-
b ye b· - u uş am esı Aç kal ık.. un ·; omanyamı. dı .. Artık sabrım tükenmiş. çek • !arla tebdilcn tedavülden çekil -
Ultj;ldii, ı~ ka~ınma ile ona dnğru zı yenileyecel< vas,taya malik de- tiklerimden canım boğazıma gel. mek!te olan yüz liralık eski harfli Sanatkarları kımlıgmde karargır olmuştur. ğu.ndan icra emrinin tarafınıza bır 

lii' lle . -nı:ıhzce yalvardı: ğildik. Sahil köylerinde bize ilti _ mişti .. Süvarinin bu acı sitemi, a. banknotların tedavül mecburiyeti Bir itira·ı.ın:z varsa bıı müddet 1 ay müdd•tle ilanen teblığine karar 
Yliye~'. .. kurtarın ... İstedig"inizi •at go··sıerecek ihtiyaçlarrmızı kar. • · h Bu Gece zarfında ledkik mercılnden vc~·a ver"-'•tir. '"g • gır ıt amı karşısında isyan eltim. ı ağustos 938 de bitecektir. Bu ta. 1 ~ 

liı~abarıcı·ın... şılıyacak, bizi kor\ly&cak ~ek ada. orlaJya fırlaılıroı. Biraz evvel elin. rihten sonra. eski harfli yüzlükler Yuğw·tçu Park T.iyatrosunda Temyiz v:1ahuL iadei muhakeme İlanın ne<ı-i tarihinden itih,.ren 

1 
.,, ni}

1 
' je::tanın ayağını kır • mımız yok her taraftan tehdid e. deki pek;ınıed parçasını yere atan 9 sene 6 ay müddetle yalnız Tür. Cevdet Güldürücü ve Zeki Alpan yolile aid oldu~u mahkemeden ic - 30 gün iç'nd~ borcu ödeıneı, tedkık 

~!~ay~,\ imana gelm'şti. Ne. dilen bir teknenin içi:ıde aylarca arkadaşımı taklld ettim. Kendi kiye Cumhuriyet Merkez Bankası Birleşik temsilleıi ranın gerı bırakılmasına dıtir bir 1 mereımden veya temyiz ve ahııd 
~ ng0Par · o:mıt hareketlerle oturmanın ezasını hiç çekmedi • peksimetimi süvarinin ayakları gişelerinde tebdile kabul oluna • MEKTEB ARKADAŞLARI karar getmlmedikçe cebri icra ya. ıiadei mulıakme yolile aid oldJğu 
~nUnd k.ı çanaklığa aldılar... ğiniz için bilmezsiniz kapiten .. altına ·fırlattım ve bağırdım: cağını sayın yurddaşlara tekrar Vodvil 3 perde pılacağı ve yine bu nıi.tddet içinde mahkemeden icranın gui bırakıl -

aıı ipi çıkardılar· fakat Fakat bir defa da bize sorun. • ı ll~vnmı vnr) bildiririz. Varyete. Solo. Komedi. mal beyaınnd:ı bulunmanız ve bu • masına cia'.r bir karar getırnı~dikçe 

~e--.. ı""!!!•!!!!!k~"'c"""-...,•"'-"', ...,k...,...,ı!!!!z..,..,ı...,n.,,,...,ı...,...,l!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!:!'!!!!!~!!!:!!!rg"'a:!!!· a!!!~!!!~!!!· ~!!!o!!!:~!!!:z!!!~!!!~!!!~!!!:P!!!a!!!~ .. t~evn g"'d;!!!lıs!!!b!!!~!!!i!!!ll!!l!1!!!!!!!!!1\'!!1!!!tMi...,..,., o!!!o!!!A!!!!n"~'"i"'z111\1"'1E .. T...,Ç•is!!!!!!ı· l!!!!!!!!!!!!Z!!!!!av .. allı!!!l'i!!!ı!!!a!!!~!!!~~""s .. ~!!!~!!!:"':!!!ı:!!!d"':!!!n!!!!!1!"'e!!!~!!!~,:"!!:"': .. ~...,!!!:!!!:"'tn_..._ı .,;"'~"'a~"'-a""~"';r"'~-~..,i -!_:_t_hi~:i~~~- ! ~;a~::~:~~:~;:~~~ii: 
~ görmesine mani olacaksın. Yata- de yanında bulunmamı istiyor. Bu remediği bu kızı derhal angaje et- tazyik olunacağını~ ve hakikate mu. 

O
•• 

1 
d •• ·-··-k • '1 ğmı da odasının bir köşesine ko- Pola dö Roskoet Ç{)k güzel bir arzusunu reddcmem. Sonra ben- ti. Bu suretle poHs hafiyesi Piyer halif beyan~tla bu!unursaruz hapı.>. 

U ren 1 m yacak, orada yatacaksın. Nereye kadındı. Sedef gibi teni, iri yeşil den başka varisı de yok... Bopse'nln karısı Mımı, Matmazel 1 

'"·aıı. :-J ·-·-- --- _ •_•' giderse yanından ayrılmıyacak. gözleri, kaim bir örgü halinde Madam dö Roskoet'in canı sı. Emili ismile Pliiharam şatosuna l ~=ankadım·trıl3o~maj;:~ız ü::rbe
1!0m

0

:u .. ı·ı 
(q< sın... beyaz ensesine dökülen sırma saç. kıldı: hizmetçi olara;;o girdi. Bu hileyi " 

..._ () · an Loran 9 Çeviren: F. SAMİH Röne yumruklarını sıkıyor, dev !arı ile bütün erkeklerin dikkat Saçlarının buklelerini, yüzü • kocası düşünmüştü. Odasından müddetle icra emri l:ırafınıza tebliğ 
Şl!ıııı benim b' • . . cüsse adama kindar nazarlarla ba- nazarını üzer;ne çekiyordu. nün ve boyunun masajını kim ya. dışarı çıkmasına müsaade oiun _ 
Ilı ı Siz ılecegım bırşey... ha doğrusu Selesti:ı'e havale ede- kıyordu. Yazık ki seneler geçtikçe, sinni pacak, tuvaletlerini kim düzelte- mıyan Matmazel Lusile yaklaşa-

olunur. 937 /29~7 
-·--···· - .. -... -----· -·-

ln4 .<J n! 
l k, Yalnız bana itaat et • ceğim. arttıkça o güzel vücudü semirmış· , d s B · ·· k b'l k h ,. •4 tıe<likl _ Yaptığınız doğru birşey de. cekti?. Köy e ve en rıyo a- ı me , şato da. i.ınde olup bıteni 

r,Yetırıd ~rım: yapmak mec- Kapıya doğru bir adım yü!üdü ğil babacığım. Bize müttehim gi- pelteleşmış, zarafetini, latafetini sahasında, istediği bir hizmetçi anlamak için haşka çare bulama. 

11,,1 hı;rl 

1 
Ccmaziyel Ahır Tem'lluz 1 ' 

:•n lıab Eısiniz. ve yüksek sesle bağırdı: bi muamele yapıyorsunuz. Güna- kaybetmişti. bulabılmesine imkan yoktu. mıştı. 
r 

•o e b atıız değil m yim? _ Selestm! gel buraya... h , Saçlarının güzelliğini muhafaza - Peki, dedi. Fakat bir başka. ' Jilber Şövalye, açıkta kalan 
'' Utu··n . . ımız ne··· · · P · t b' k h 1 d ' " rcs t to ı A k k tl· iri ıçın ans en ırço pa a ı poma • b 1 k d b · b k h. t · k k d ' h ' t • 1 -Pvab . are ını p aya. ı z sonra, pe uvve ı ve Mösyö dö Rosketi alnını kırış. smı u uncıya a ar enı ıra ıp ızme çı ızı en ı ızme ıne a • 

<: verdi. yarı, kalın kaşlı, kocaman elli ve tırdı: !ar, son moda roblar getirtiyor gitmiyeceksin?. dı, Paristeki evine gönderdi. 
! iıeı."eht, fakat bu sı·z" bı'e eza ayaklı, korkunç bir adam içeri ve bunlar, ekserisi balıkçı kızı o- - Müsterih olunuz, Madam... Artık kalben müsterihti. Sev • 
k ~ akk "· - - Günahları mı ne? Dünyaya ı. ·•tj ını verir mı• Ben girdi. ı · lan köylülerin garabetini mucib Bunu düşündüm. Tesadüf de yar- gilislnin yanında i limad cttıg·i bi. '" ın k • ' ge men:z... h l h ı! "e e tcbe girmıy;,ceoım, Bu, Mösyö dö Rosketi'niıı feda. oluyordu. Bu 9 i oşa gitmiyor, dım etti. Pariste bir evde bera. ri bulunuyordu. Miım şeytan gi-
' " ~ ., Bu anla!jılmaz sözü söyledikten ı ı · d d d"k d 1 d ·ıt03" arıa,tıru gilmıyecek... isi idi. Odun keser, en ağır işleri a ey ım e e 1 0 u ar uyan ırı. ber çalştığ11n dostlarımdan bir bi kurnaz bir kadındı. Az zaman. 

, 0 d sonra dışarı çıktı. yordu. d 
.'tı ı" ış 

1
° Ro,ket, og· !unun bu görür. Yıkılan duvarları tamir e- kız işinden çıkmış, Sen Briyö'ye a şatodakilere J.-endini sevdirdi, 

• 1 Röne ve hcnışıresi hayretle bi- Od h" t · · f b. • h " 'l V•r rn,enı gibi davrandı. ul k a ızme çısı, o gece ena ır gelmiş. Yerime onu bırakacagım. epsinin teveccühünü kazandı. 
,
1 

der, koruc u , bekçilik yapardı. ribirlerine bakışıyorlardı. h b · t· 1 - h t J " dın•)'e tenezzül göster • a er vermış ı, ana ıgınm as a Hizmetinden çok memnun olaca- Fakat, tavan araoındaki küçük 
u~ 1 Mösyö dö Rosketi çok zengin Röne alnını oğuşturarak mırıl. ld - k d' · · p · d h • • Ya hi•aben· o ugunu, en ısını arıse a - ğrnıza eminim. Her alde beni sı· odayı görünce Ew·atını ek1;tti': 

ı. "nl olmakla beraber biraz hasisti. Her dandı . ·· 1 · · '\ ı adınız vet ettiğini soy emıştı. ze arattırmıyacaktır. Vaktile bir Demir bir karyola, ayağı kırık bir 

t 
~ 11 h " matmazel, dedi. şeyı· bu dev cu··ssel' uşag·ın· yap- K .. l · ·ı ·n h kin B d'' R k k ı (( '' ar k • u - oy u erı a var... a- Madam o os oet aş arın1 güzellik müessesesinde de çalıştı. masa, bir küvet, kulpsuz bir kova, 

lıırağ c itı'ldan sizi mes'ul tırırdı. bamın akıl müvazenesi gitg'.de çattı: Çok ciddi, kendi halinde bir kız. bir de taıbure. Od~nın eşyası bun-
~11' l• bt;n, Oğ uma geline•., o - - Selestin, oğlumun muhafa - bozuluyor. Bu y~plıkları delilik- - Demek beni bırakıp gidecek. dır. Kefili de benim... dan ibaretti Kendi kendine 

(it ın 
eşgul olaeagım .. Da. zasını sana havale ediyorum. Ge- ten başka birşey değil... sın?.. . Pola, oda hiz:netçisiııin, Jilher- (Devamı var) 

1 1 1 1-S ' 

1 
1 

YJ 1938,Ay ·ı, l;"ı210,rlııır 8~ 

2 :. Teır.muzı Cuma ' -
Kml erik fırıınası 

-
1 

Vakltl lr v .. ..ı Ezul 

' 

sa . d. sa. d. 

Güneş .ı 51 9 21 

Ôğle 12 20 4 50 
\ 

ikindi 11\ 17 8 47 ' ı , 

, ı ı AkJQm ı9 29 u ı ı ' 

1 ' Yatsı 21 19 1 50 

1 

lıns'1< ~ ~;) 7 . o 

• 
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' 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNl)EN : 
Cinsi Mikdarı Tartma Muhammen bedeli Muvakkat Eksiltmenin Teklifin ve-

kabiliyeti Belıeri Tutarı teminat Şekli Saati rileceği . 
L. K. L. K. Lira K. S. D. Şube 

Baskül •B• 34 adet 500 Kg. lık 110.- 3740.- 280.50 A. Eksiltme 10.30 Tütün F. Ş. 

• •B• 13 • 300 • 130.- 1690.- 126.75 • 10.45 • • 
•M• 8 1000 285.- 2280 171.- • • 11 Tuz Fen Ş . • • • 

• •B• 1 • 1000 • 285.- 285.-- 21.37 Pazarlık 11.l', Tütün • 
• •B• 2 • 200 • 90.- 180.- 3.50 • 11.30 • • 

Terazi •B• 20 • 10 • 17.- 340.- 25.50 • 11.40 • • 
I.- Yukarıda tartma kabiliyet leri ile miktarı yazılı muhtelif çe kerde c58• aded baskül ile .2. 

aded terazi şartnamesi mucibince satın alınacağından hizalarında gö sterilen usullerle ayrı ayrı eksilt-

miye konmwıtur. 

ll- Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir 

lII- Eksiltme 12/IX/938 tarih ine rastlıyan Pazartesi günü hiza! arında yazılı saatlerde Kahata,ıa 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 

V - Eksitmi; e iştirak etmek istiyen firmaların iiatsız teklif ve kataloglarını ihale gününden bir 

hafta evveline kadar hizalarında işaret edilen Umum Müdürlükteki alakadar Şubelere vermeleri ve 

teklülerinin kabulünü mutazanım ın vesika almaları Hlzımdır. 

VI - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesika ve % 7,5 güvenme paı·alarile birlikte ek-_ 

siltme için tayin edHen gün ve saatlerde yukarıda adı geçen kom is yona gelmeleri ilan olunur. •4917• - . -------
Sultanahrned birinci sulh hukuk ,ı•----------------------11111 

hakimliğindeı::: . 1 TARAGA ~SYAN EDEN SAÇLAR 
Hazine nınun:ı btımbul m.ılıye 

muhakemat miidürlıjğü taı·afından 

İstanbul ün.ver,;i~esi hukuk fakil!
tesinde 1107 kay:ıd numaralı Bursolı 

Osman S.ıbri oğlu Amil aleyhine ·a
çılan, milddcialzyhin Düzce k:ız~ -

sında türk'e öğrctm0ni iken şubat 
936 maaşını peşin a!dıkton "nra 

mezuniyetini tecaviiı etmesi cloln. 
yısile 14 ~ubat 936 d:1n itıbaren müs. 

Ekseriya bulundukları yeri terketmek a rzusunda 
ol anlard ı r, Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate alıştırınız. 
Bunun en _iyi çaresi 

tali added:ldığirıMn maaştan fazh I ,.. ______ _ Kullanmaktır. __ ._. __ ,, 
mehuzu ofan 35 lira 61 kuruşun tah. ·------- ------------ ---------

siH hakkıncia;c' davada, muddeia .

leyh!n adre.f.i bul11n~ma1nasırıcio.n 

tebligat yapııammaı~, zabıta ma -

r fet le de yaptırılan tahkikatta ad. 

resi bulunarıadığında" n;;ncn yapı. 
lan tebl;gat ve ınuomele:i gıyab ka. 

rarı Ü?"'rin::? mahkemeye gcimemi~ 1 

Senelik 
\luhammen 

kirı11 

olduğ• nda,1 Muhakemeye gıyabın - Süleymaniyede S1nıanviransani mahallesinde Dök. 

da devam:a müddeaya ~~ lira 61 mecilerde Süleyma'liyei sani medresesi (depo olarak) 

kuruşun d"" tarihı olan 33/71 9~7 Şehremininde Büyiiksaray meydanı sokağında 36 
den itibaren '.15 faiz ve 7r lO ücreti 

240 

metre murabb:ıı ~rsa. 
vckiılctlc b~rliktc miıddeiale .v hten 
tahsiline 11/7 /93tl tarihinde kabili Eyüpte Büyükcami mahalle ve sokağında Elbüssülid 

15 

temyiz olmak üzere karar verilmiş efendi mektebi 36 

ilk 
Temi. 
natı 

18 

1,13 

2,70 

Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 939 olduğundan tar;hi ilandan itibaren 
usulün 437 incı madde'i mucibince 

senesi ıı:ıayıs sonu'la kadar ayrı ayrı kiraya verilmek uzere açık artır-
!• , ı e:lilmcd'ği takdirdr· . . ... .. .. , .. .. .. ., 
h .. .. k b k t' , :1 -· · ,. maya konulmıı5tur. Şartnameler, levazım mudurlu;:unde gorulebı.ır . ukmun es a ye.. e ecc~ı ııu ... . 

k .. h 1• t bı··. -l< k1 İstekliler hizalarında gösterJen ilk teminat makbuz veya mtktub,Jc be-um u d'SrJ~ı e ıgı mn am1na .. ~ · 
. 1 . · ·ı· ı ı raber 10/8/938 çarşomba günü saat 11 de Daımi Entıiınende bul~nn,a-
ım o maK uzere ı :ı.n o unur. 

• !138/335 Jıdrlar. (1) (4783) 

NEVRO 
Bulunan eve 
baş ve d~ ... 
" . 

agrısı gırmez 

Onun gibi yapmayın, b~ğazınız 

ve dişiniz ağrıınağa başladı mı 

N EVteJ bö a2 ı i 'i, 
alınız bir şeyiniz 

kalmaz 
İcabında günde 3 kaşe alına • 
bilir. İsmine dikkat. Taklidle -

rinden sakınınız. 

~ 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verece~ 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarr uf besablarHida en az 50 lirası bulunanlara ıe~ 

4 defa ~ekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikraıniye da.~ıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 » 500 )) 2,000 )) 

4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 

100 )) 50 )) 5,000 )) 

120 )) 40 )) 4,800 )) 

160 » 20 )) 3,200 
" DİJ{J{AT: Hesablarındaki paralar bir sene içinde 5() liradan aşağı düşmiyeıı ıerc 

takdirde o/o 20 fazlasile verilecektir. . 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylill, 1 Birincikanun, 1 l\1arl ve 1 Haziran tarihlerinde çekileceJdif· 

Satılık tablo 
Gayet kıymettar bır tablo acele 

satılıktır. Adr~s: Istanbul Bahçe
kapı Sadikiye Han No. 11 

Sultan'ımcrl uçünru sulh hukuk 

hakimliğinden: 

HÜKÜM HULAsıı.::r 

Hazine namma !stanhul maliye 
muhakemM müdürlüğü tarafından, 

Eyübde Kızılmesçid mahallesınde 

Bakıyokuıu 25 numarada oturan 

Ölü mareşal Zekı karısı Adviye, kı

zı Feride, oğl!l Fuad aleyhle -
rine açılan 293 ı;,-a 59 kuru -

şun tahsili davasının ruri m01lıake. 

mesinde m;iddeialeyhlere gi"nderi.. 

len tebligat1ar adreslerinin buluna. 

mamasından bilatebliğ gdmiş ve ya 

pılan zabıta tahkikatıı::da :ıdıuleri 

bulunamad!klnrından iianen yapı. 
lan teblig3t ve ı.ııyab kararları Ü

zerine müddcia\eyhler mahkemeye 

gelmemiş olduklarından gıyabların. 

de devamla, 298 lira 59 kuruş müb

rez vesaikle sabit olduğundan meb

löğı müddeaıbih 298 ıira 59 kuruşun 

dava tarihinden bilitibar % 5 faız 

ve <; 10 ücreti \•ekaletle birlikte 
ı < 

müddeialeyhlerden tahsiline 15/6/ 

938 tarihinde kabili temyiz olmak Ü

zere karar verilmiş olduğ·1ndan usu. 

!ün 437 nci maddesi mucıbince tarih! 

neşrinden itibaren 8 gün zarfında 

temyjzi dav,1 edilmediği tak<iirde 

hükmün kesbi kat'iyet edeceği h ü.. 
küm hulasası tebliği makamına ka. 

im olmak üzer;> ilan olunur. 933/80 

(/biselerinizi 
SÜ VELERE 

l<orşı Koruyunuz~ 
,,/' ~ 

.;.;.;.;~~~-..,,;~~~ .... --~, 
F L I T öLOiJRUR r!!f' 
u ..... ı ...... ' .. . .... , •. ı.,. ..... Ooloıo . "··- ... 1 - :v 

ADEMi iK Ti DAR 
VE BEL GEVŞEKLiG iNE KAR~I 

Tabletleri. Her e czanede erayınıt · ,, ,,' ' 
İstanb·ıl 4ünc.i İr.ra ıııemurlugun. - 5 ı .. •· 

(Pos t a k utusu 1255 rto r meobin) Galata, ı ~ 
dan: j 

Bir bor~taıı dolayı satılmasına ke. 
rar verilen halı, kanpe takımı. orta ----=::-:--::=:-==·~=-==--~-=-=::-:-"="'-=-:~=:-- if 
masası, yatatr odası t!lkımı ve saiı e J!ll-111 : f" 1-------------- eşya:i bey:iye 3/8/938 çarşamba gü. . ,ı 0~, ~ 

Zührevi ve cild hastalıkları 

or. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacaml 

karşısında No. 133 Telefon: 43595. 

nü saat 9.30 dan 11 e kadar biri.ııci 
artırması ve müzayede bede;i 
kıymeti tnuhammenenin yüz -
de yetmiş beşim bulmadığı 

takdirde 5/8/938 cuma günü 
saat 9.30 dan 11 e kadar ıkinci artır
ması Şişlid2 Osrıaniye H:ı!ask;'.ırga_ 

----- -------- zi caddesind~ :1.63 no. lu koket apar. 

1 
tırnananın ön'inde icra ed !erek sa. 
tışı yapılacağ•r.Clan talip olanların 

mahalinde hazır bulanacak memuru 
na müracatlaı ilan olunur. 

Sahip ve neşı-iyatı idare edr:ı 
B CI§ m uharriri 

ETEM İZZET BENtc::; ... 
SON TELGRAF MATBAASJ 

• 

Elektrik ı 4 

TENfZ" 
SEFERLERi yapacaklard ır. ,t1~ 
ı4,3oda kalkan ı 4 ıe mükemmel alaturka SAZ H El' c>t 
14,45 d e kalkan 71 de mükemmel SA LON 't/8 p; 

ORKESTRASI va rdır. Büfeler lokırntac ı ınaruf 1,.J' 
taf O 

Yarınki Cumarttı•i gü nü Hoparlörlü ve 

:ıumaralı vapurlarımız mutat LÜKS 

ve Beyoğlu muhitinde tanınmış Glorya P astahane•i ~ 
deruhde edilmişt ir. ~(j 
Her taraftan gösterilen rağbet f/e 

59
o1 

üzerine 71 de dans yeri sureti mahsıl 
büyütülmüştür. 

Bilet ücretleri her iki vapcr için 75 kuruştu!• 

I; 

lı 
lı 
d 


