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( Suriyede vaziyet 
Şam, 17 (A.A.} - Suriyede va. 

ziyet gerginliğini muhafaza et • 
mektedir. Şehrin bütün mağaza. 
lan kapalıdır. Sokaklarda teza -
hüratçılar alayları dolaşmakta -
dır. tık defa. olarak Fransız u . 
kerlerinin de izinleri iptal edil. 1 

fDARE E\'I: Anknra Cad. 1STAN8UJ.• Telgraf: \'AKIT• Posta kutu~n: 4G•Telelon: 21413(Ya:ı)-243i0ı fdnrtl 
Lmiştir. _ J 

Romen Kıta/arı da, Ukrangada 
ffarekete 

Bazı 

/( asab aları JŞgal İçin Geçti 
• 

inci müntelıip seçimi büyük UMkacarla
1 
r
1
1a 

:----.---_...._~~~~~--. ~ · ranya ı ar 
hararetle devam edıgor Çeklerle Alman

Dost Bulgar Başve· 
kili Ankarada 

hurreisimiz İsmet lnönü ve refikaları ile 
Vekil Refik Saydam dün reylerini attılar 

. Avrupa hadi· 
ınin istikameti 

~•zan: ASIM US 
-'\rrupa h'diseleri bütün 

-ı dört gözünü açacak bir 
dı. • Bohemya ve Horav. 

~llayan Alman iıgali bu· 
Yet bulmuı oluyor; Ril· 

._Gtrıuen Karpatlaraltı Ruı. 
ı.ıacariıtan hudutları içe· 

tlrııuı 'bulunuyor. Slovakya 
11 emir ve himayesi al· 

~ idar1 cUzütam teklini alı· 

.. 

(Yazısı 6 rıcıda) 

intihap mıntakalarına gidecek mebuslar 
•rtık Çekoalorikfa orta- Ankara 17 (Huaust) - lıluhte. liğinde toplanacaklardır. 

tır. ~ya doirudm llt fntihap datreleriııe Parti u.. Bu toplantıya husu.at bir eliem. 
bu 11ıcmleketl aaker1 it- mumt merkezi namına vazife gör miyet atfolunuyor. Yarm ak~am 
aldıktan bqka Macaris· meye gidecek 28 mebus yarın vazifelerine hareket edeceklı\r ve 

dl htlkitm n nllfusu ~ qmuml rela "Veklll w :aatve· 27 mart pazartesi gqıınne ka<1ar 
~c:ak bir vuiycte ıel· lll -1oktor Refik Saydamın reis. kalacaklardır. , 

2tııude sadece .AJaıanya· 
'bbuau ile vukua gelen bu 

ette İtalyanın da rey 
bulundufuna hiç §üiplıl 

lllrkaç gUn içinde orta 
"-rıtaamı tamamen delif· 

eler Berlin • ;Roma mi.h., 
llınıterekıbir eıerll41r9 
ıtl1JU mUdafaa aa.arz Hor 
A'mıpada bir batp W• 

Lııntereııln mfiblm mmı 
~lınak flıerı osı dı>kuz 

bir kıra kuvveti IJo Fran.· 
yardım edecek bir hal· 

Ufuntı Avam Kamara· 
'edeli !daha bir hJf ta ol. 
'hı! ~Undo Fransız Baıve• 

dyo de Funsanın aaked 
Ayan Mecliaiııdo 
1ngilia vo Fanaız 
nnuı bu .&teri Al· 

!talyaya kattı; 

•-~ bi,r de haıl>e hutr· 
~trteniz Uterimlıe ıclit· 

t ıe1ineııb cöreceğiniı 
laııtııııduğunu da ~nutma• 
" \Jı bilnaya telait edilmlıti. 
lçtıı bir taraftan tnıutı
tlrattan Fransa hilkQ
~ ıöylellen /) .c>ıler· 

lıı.~:' Prta Avrupa hldisele. 
ı ~ar ve kırk ae'ldz saat 
k..tlııib konferanaının kara· 
~uı ve müıterek ca· 
.. ""lll ~bnmıı olan Çekoılo· 
fin Ortadan kaldırılııı ıöze 

~ '1e ile mukabeleden baıka 
fildir. 
er bir taarr~ halinde 
~aa.ı ile Domiııyonlannı 
Gaıerini müdafaa etmek, 

~tlttefikleri olan Fransa-
~ eylemek için lilahlanı. 
~ buki :Almanya ile hal· 

hda General Frankoyu 
ttJ'tçilere karıı galip vazi· 
~tdikten sonra Parise ve 

~>t btlbatalip listesi göndere· 
.~, lclcnirken hiç bir tara-

t t \'ermeksizin Orta Av. 
1 e\oslovakyayı taksim et· 

<"Devamı 6 ncıda) 

Yirmidört sene evvel Türkün 

yarattığı destan 

Yazan: HAKKI SOHA 
. Bqln ('a S.lecle 7irml dört ~ ~vvel Türkün yaı1ıt

bfı 1NJük ldestanm yıldönflmiidür. Akdeniz ufuldanm du· 
ımn ve ıSntekle kaplayan dünran1n en mağrur dcınanmala
rr, bu toprllk iıtih~ önünde ıaf ~ğlamıılıardr. 

Bac:alannck aimli)"lla ejdeıtıalar, burula burula yayılı. 
yor, taretlerinde yılclri1mJU; gürleyordu. Dünyada hiç bir aa
lılah bu kadar kan ve attfle ktlanwmıbr. 

Botu, inaldına durpn. Siperlerde ıinirii erkekler cibi 
onun da yüreii oynamıJW. 

Gemi ıölıeleri koyulaıb1'ça gümbürtüler daha yakından 
'duyulm:aia batlamııtı. Artık havada da keskin ufultular, çat
lamaLar seziliyordu. Nihayet ilk gölıeler sular~ gömüldü. iri 
çaplı mermiler, diittükleri ,.erleraen billur .ervileri andıreın 
ıu .GtUnlan fıtknirYor, Erenköy yanıyor ve ''Dardanoa,, ta1>
yaıı ıiıler arkaımda ateı açıyor. 

"Sah,, in ili saatlerinde kopıın bu kıyamet, aamntrsı, 
zelzeleıi bir ıoluklulc zaman kadar olsun dim.ed-.ı ti ikindi
ye kadar ıürmüıtü. 

Bu ela, lıTezistil, Oıean zı!Wları, aldıkları yaralarla can· 
verdiler. Sular, köpüre köpüre açılıp kapanarak onaln yuttu. 

Dalıalar üstünde çırpınan meflµçlıar göründü. ''Yenilmez 
Armadlı,, kenclini kapkara dumanlara gömerek kaçıyordu . 

Türk askeri, top namtu!armın 11ralandığı toprak ~
lar üıtüne dizilmiıler, '&'İden düımana değil, onlann bıraktık· 
lan cançekİten ıılak sürüleri kurtal1mağa bakıyorlardı. Fnm
ıız • tnsi)iz iki büyük devletin, iki mağrur donanması, çelikle 
etin çarpııblı bu meydanı, bütiin ıerefi, tekmil ıanr, olanca 
Uaınetiyle bize hmakmııtr. 

Buıüıı yirmi dördüncü yrldönümünü kutladığımız ıey 
iıte l»öyle e:ftİz bir zaferdi. 

Şimdi orada bütün bu muhtetem destandan yalnız tek 'bir 
sabr nrdır. Çimenlik tabyasnın, krnk topların yaslandığı 

dik yMn&ç üstünde: 
18 MART 1914 

Sözleri okUBur. 
Alkıımn utanan kahraman_ millet o büyüklüğü böyle im

zmrnııtrr. 
HAKKI SOHA GEZGiN 

lar çarpışıyor 
(Yazısı 3 üncüde) 

Başv.ekilimizin verdiği ziyafette 
samimi nutuklar söylendi 

İngiltere 
· Elçisini 

Beri in 
ça~rdı ı 

' 
Fransada hükumete/ 

vasi selahiyet~er vere'n . 
Bir kanun kabul etti 
Londra, 17 (A.A.) - İngiltere 

hükumeti, kerııdisile "isti1&re.de 
bulunmak üzere,, B. Hendenonu 
çağırmııtır. Mumaileyhe derhal 
Londraya gelmesi emrediJmİJtir. 

Bu karar, ıdirin bu auret· 
le çafınlmaaı hakkında kendisi 

(Deuama 3 tteüü) 
KlSBeivcınof 
(Yazısı 3 üncüdeJ 

Ba/ıçekapı yangınında ki esrar - ... 

ti ~aşllldaki kundakçı Ali Ue 18 yas m da ki 
Mustafamn akraba olmadıklan anlaşıldı 

t Müddeiumumi birçok kimselerin ifadelerini aldı 

t ..... 
t. ' • 

~~'tir" 
• 

Kun'clakçt Ali ile Jlıuta/anın a'll;ı ?ÜJıidtğımtz re$lmleri (Scıçlan or1aaan ayrık o1an Mustafadır) 
(Yazısı! •nciü) 

• 
lşbankası Hissedarlar Umumi 

Heyeti Dün Toplandı 

Hepsi Mebus otan İdare. Meclisi Azalan 
Ankarada Müştereken istifa Ettiler 
Veni Meclisi İdare Azaları Seçildi 

- r 
Ege mıntakasın-

da seylap 
Birçok yerler sular 

alfanda kaldı 
İzmir, 17 (Hususi) - İzmirde 

yağmur bUtün şiddetile devam e. 
diyor. 
Yağmur şehirde ve civar kua. 

!arda hayli zaran mucip olm.Uf. 
tur. Gediz nehri lrlamu ve Ba· 
kir çayları taşmış, :Menemen, Ma 

(Devamı 3 üncüdı) 
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lzmir Fuarı 
100 Bin Liralık Serbest 

Döviz Ayrıldı 
İzmir E nternasyonal Fuarına lı 

tirak edec:ek ecnebi firmalar için 
100 bin liralık serbest döviz ve· 
rilmiştir. 

Yalnız memleketimize ithali 
memnu malların satılmasına mil. 
saa:'de edilmiyecek, bunlar yalnız 
teşhir cdilebilec:ektir. 

Ayvansaraydaki 
yaralama hadisesi 

Mustafa Ördek'in 
Sabıkalı Bir Katil 
Olduğu Anlatıldı 

100 bin lira, sergi komitesi tara
imdan, iştirak edecek ecnebi fir. DUn, Ayvanaarayda, Loncada, 
malarının teşhir edeceği malların Hayreboluda Hasan isminde biri-
nisb : tine göre tevzi edilecektir. sini ağır surette yaralayrak 20 

---o- gün.:lenberi aranan Muıtafa ör. 

Beraet Eden Muamel cil dek adında birisi yakalanmıJ. ad· 
. . ~ 1 !iyeye teslim edilmiştir. 

Orozdıtı,aktan tehdıt suretıyle M f ö d ~· h 1. 1 .. .. usta a r egın ay ı mac:era ~ 
parahkcpmaharmkak au~undan.lcurmu· I bir mazisi van:lır. Kendisi aslen 
meş ut emesıne ven en mu- H bol 1 d U uml ha 1 

l . L~·u· K 1 l" d 1 ayre u u ur. m rp )"I -ame ecı u ı a e ı, uruşması 1 d b" 1 d d la iki . arın a ır meıe e en o yı 
sonunda beraet etmıs, fakat bu ka . d k k k 

· b ~ Jan armayı, pusu urara ya a-
rcın temyız ozmuştu. . . 

. . lamıf ve kesm11tir. 
Dün mahkeme davaya yemden B d Uf ... • tl , . . un an sonra t egını ıır arn:ş, 

bu:m.ş, temyızın bozma kararına H b 1 d 1 Ut" d ı . . . . . ayre o u aq arına ıça e ere :: 
ıtba etmıştır. Suçlu vekılı bazı hu h."kQ i t · t ' M t f-. . u mete syan e mı§ ır. us a " 
suslar hakkında mühlet ıstemış. . . 
] b 1 d'l k b k b" .. b ördek eşkıya olarak tam 2 sene 

a u e ı ere aş a ır gune ı. . k "" ka ba h lkı h 
cıvar oy ve sa a nı ara· 

ta ·:tlmıştır. 
ca kesmiı, Ayıntapta yapılan mu 

Lisan Bilen Memurlar hakcmesi sonunda idaına mahkOn: 
Lisan bilen memurların barem eıdilmiıtir. 

_ercce.lerinin birer d~rece yüksel- Bir müddet daha dağdan dağa 
ılmesı hakkında verılen kararın gezen eıkiya nihayet idam cezası 
.. ~bik hazırlıklarına başlanmı§tır. affedilmek U;ere hli'kitmete deha. 
ugün h~en memur ~1.ar~k bulu. lct etmi§ ve 15 ıeneye mahkum e· 
<ın ve hır yabanc:ı ~ılı ~ılen me· dilerek hapse konmuıtur. 

·ırlar n İstanbul.dakılerın, İstan- Mustafa ördek cezasını altı ye· 
ul üniversitesi y_bancı diller ıdi a evvel bitirerek memleketi o· 
ı:ktebinde, Ankardakilerin tarih, la ~a ebolu mtmiıtir. 
l f ,.··1 · d · "h 1 n yr ya ... 

aıı;u tesın e ımti an arınm ya· Fakat bu sefer de Hasan ismin· 
ılmasına karar verilmiştir. d birisi ile bir kadın meseleyi yi1. 
Yal::ın<i:: imti~anlarına b~şlana- z~nden kavga etmif, bıçatmı çe· 

caktır. Dıger vılayetlerdekı ~e. kerek kendisini ağır surette yan-
mu~lar~n imtihaı:ıarınm tda yıne lamıttır. • 
t'u untıhan komııyonlan tarafın· Haki Reıı.it Mustafa ördeği 

d" m ~ 
uan yapılması muhtemel ır. sorgusu sonunda tevkif edere'k 

İstanbul Gümrüğünde Hayreboluya gönderilmesine ka· 

Lağvedilen r.ir vermiştir. 
Memuriyetler ---o--

Bir!ı:aç gündenberi Ankarada bu. K d • d f t 
1 man İstanbul gümrükleri baımU ara enız e lf ına 
d rü Methi dün ıehrimlzo dön· s · k M t.. v 
mil t..ir. ırço o or e 

?l~Jnhal bulunan İstanbul itha- Sandallar Battı 
l~t gi.ımrUğil müdür muavinliği ma Birkaç gün evvel Karadeniz, 
ka nı.ıın tasarruf ddilmesi ve bu. Marmara ve Ege denizlerinde hU· 
raya h · :i bir tayin yapılmaması ka· küm süren fırtına hafiflemesine 
r:ırlaş:nıştır. Yine bu dairede bu- rağmen hfili devam etmektedir. 
lunnn 7 - 8 katiplik de tasarrufa Fırtınanın muhtelif limanlartla· 
tdbi tutularak lağvedilmiştir. ki tahribatı hakkın:da alakadarla. 

D :mizbanktan Açıkta ra malumat gelmeğe baılamııtır. 
Kalan Memurlar Fırtına sırasında Alanya lima-
. .. .. .. runda demirli bulunan tnanç mo-

De.uMbank umum muduru Yu· t "" il dal ala ın §iddetinden zinci· 
r • • Ank • k" or g r 

su. Zıya Erzın arc.a ı temas. rini koparm:g, kayalara çarparak 
ları nrıısında bankadan açığa çıkt 1 t r Motorda bulunan 

. b" kı parça anm11 ı . 
rılan me:nurlardan . ırd. sk~flnın tayfalar can:_::::ı ... ·· -· ::'•!e kurtar· 
vaziyeti hakkmıda yenı ıre tı er 

1 
~- ~ 

B .. k d d da nuı arwr. 
al:::ı ştır. una gore a ro ııın 

l · ~n 43 memurdan 20 tanesinin Fırtına Ayvalık limanında da 
c.erlıal diğer vazifelere tayinleri iki sandalın batması~ ~eb_ep oL 
· ı muıtur. Bunlardan bırı bir ton· 
.ıtarar aımııtır. · • · bl 

lktısat Vekaletinin diğer mües- luk Ege ~ıln.dız, diğerı yın~ r 

1 · d al k l b me tonluk polıa sandalalrıdır. Nilfuı· sese erın e ç ışac:a o an u · . 
l . . 1 . b Unl ça zayıat olmamııtır. mur arın tayın emır en ug er· , 

de ke~dilerine tebliğ edilecektir. Bundan baıka Matumdan gazo! 
Bu memurların bir kısmı İstanbul- yükiyle Samsuna gelen lmdat mo· 
da l:almakta diğer bir kısmı An. toru da yolda fırtınaya tutu.lmug, 
karaya naklcdil:ncktedir. hamulesin:tcn 55 f çısını ldenıze at 

A"ıl-ta kalan diğerleri için he- mak suretıyle batmaktan kurtula· 
nüz •bi~ karar alınamamıştır. Yal· rak karaya baştankara edebilmiş. 
ıuz bunlardan istiyenl: re 15 gUn-: tir. 
Jük bir tazminat verilmel:t::dir. Fa' Fırtına yUzünden bmlr limanı· 
kat memurlar bu tazminatı alnıa· · nın Yenikale geçitlerin.deki ziyalı 
dıklan için 1 S gt:nlük tazminat i-1 şame.ndrral<ırdan iskele tarafındı! 
le bunı'dan sonraki bUtün haklarını olan yc~il renklisi kopmu! ve de· 
kaybetmiş olacakları söylenmekte· nize açılmıştır. B uvaziyet gemi
dir. lere bir tehlike te1kil ettiğinder 

Diğer taraftan murakabe kanu- kaptanlara blldirilmi,tir. 
r.u dolayısiyle Sümerbank, Eti Ayrıc:a Köstenc:eden dün lima· 
bwk ve Denizbanl:ta yapılacak nımıza gelen Felefenk bandıral 
yeni teşkila t işleri için hazırliklar 1 Apobnya gemisi alakadarlara mi: 
yap•lmaktadır. 1 racat ederek, sularla Boğaza doğ 

----------------: ru sürüklenmekte olan batmıt b::· 
Cumarte. Paz:ır yük bir yelkenli ankazına rastgel 

1 

diği:ıi bildirmiştir. 

ı ı MART 10 MAR / Tamamen alabura vaziyetind 
2'1 :\l ub:ırrcm 'l.7 \luharrcm olan bu yelkenlinin mürettebatı 
131 K3Sım ıs Kasım w 

nın bogulduğu anlaııtmaktad.r. 

Va '.u tler va~a .. Ezani Vasi 1 Ezani D:niz ticaret dikcötrlUğll bu hı 
::ı~r üzerine dcrh:ıl tedbirler almıt 
Boğaz dıpna kontrol motorlar 
::;ö:ıderm:ıtir. 

G!lne!f 

O}le 

lklncu 
I A11 .... 

maak 

60 
12%'.? 
1346 
llil!J 

ıı 2. 
1 46 
18 21 12 ()tl 
t !Hil 111 

42" 1 o 

Yelkenli an!:ut yedeğe &imara! 
\imana getirilecektir. Diğor taraf 
tan vaziyet Karad:nize çıbca' 

gem! kaptanlanna da haber veril. 
------------- mittir. 

l -*l!.-...ıı..--a 

Bahçekapı yangınında ki esrar Maarif Vekale 
kararı etrafı 

15 yaş ndaki kundakçı Ali ile 18 y a şınd a ki 
Mustafanm akraba olmadıkları anlaşıldı M AARİF VckAletl 

hlr karanna göre• 
orta mektep talebelertne 
ret kaideleri öğretıne~ 

Müddeiumumi birçok kimselerin if~=c!::-::-:i ~es konferanslar ,.erııecektl 
Bahçekapıdaki yangın tahkika- •• _. .. . • Bundan, Türk tal 

t.na el koyan nöbetçi mii.ddeiumu- mu.aoeret usullerinden 
mi muavini Rifat evelki gece sa· bir halde bulunduğun• 
baha kadar çalı§tığı gibi dün de decek delfllz. Mu~<ıeret 
bir yemek fasılasını müteakip ge. miz bir deiişlkllk g 
ce yan11na kadar ifade almakla Eski tarz 7aşapştan ha 
:ne§gul olmuıtur. Jaştık. SelAmlannuz bil 

Hasan ecza deposu sahibi Ha· başkadır. Bununla be 
san ile mağazayı tutuşturan Ali yenJ kaideler kısmen gö 
ve bunu teıvik es:len Mustafa din· tecsıil.s etmlf olduiu lçlll• 
lcndikleri gibi Ali ile Mustafa bir dilt. ett.lttm.fs, J"ahut c 
kaç kere muvacehe de edilmişler· 4en1Jet &lemlnce bllln1P 

dir. edilmiş uallere az çok • 
Ali ilk verdiği ifadede mağaza· larak tatbik ettiğimi• 

yı yakmaya 'kendisini Mustafarun betler cörfllmüş olabilit• 
teıvik ettiğini royliyerek demiş. \ Fakat medeni.Yet derk 
tir ki : yetinin ditnkü manzara.n _) dl meden!Jetlmizl afalJ 

- Mustafa bir hafta evvel itin- sesinden, yaralanmıı. 226 Oıman - Nizamnamemize ~öre yan. uta a.Jrlnnıroan seçnıet-
den çıkarıldı. Evvelki gün beni dumandan bayılmıg, hastahaneye ım bir müeaıese .sahibinin er.Un· asırlardan beri yürfttegel 
gördü. Sana beı yüz lira verece- kald rılmııtır. den me.ul olduiu 'kimse tarafın· bir mtıu muateretimb 
ğim. Mağazayı yak. intikam ala· Beyoğla grupundan 259 Necmi dan da çıkanlmıt olursa yine ve· Bunnn1a har~kAtDJl.JZ1 
lım. Al !U 119 lirayı .. ldedi. Para· de ayağından yaralanmııtır. rilmer. Bu mesele mahkeme tara· mJş. hihmetlmlst beli 
yı verdi. Ben de mağazada saklan. SİGORTA V AZlYETLERt fından halledilecektir. bahbetlmlzl gösterm.l~, el 
Jım. Gece kağıtları bir araya top· Hasan deposu yangını haklan· NE BtLlYORLAR? ıu bir tçUm.al nezaket ~ 
!ayıp tutuıtuıdum.,. da .sigorta tirketleri ve dolayniy. uhbi af elan üd çlnde bir aönill indtlll 

Mustafa sorguya çekilince Ali· le Mllll Reaaıorana idareei de tab DUn bir m r tar m m mamı t...a.u-.uu.ua 

Yi te""viktel\ haberi olmadığını, kikat -""ılmaktadır. deiumumllile bazı ilimleri ihtiva dl !"'nııamma .... ~ .. ...x.. 
:ır -1-r . ri1 • . n 1. r. .a e er u-ıav-

.:endisi 40 kuruşluk yevmiyeci bir Dlln Miltt Re&ııeoranıtan aldılt c.den bir lııte ~e ?11ftır. :uu ıs. sonradır Jd biraz tedabol 
adam olduğundan 119 lira gibi bü mız maliUnata göre Hasan Ecza tedeki isim sahiplen Huan ldepo- t 
yük bir parayı nereden ve nasıl depotutıun bulundufu bina evvel· au ittiaalindeld TUrk Ticaret Ban- ur~lzim timdi yaoac.tllP""I 
bulup vereceğin! söylcmigtir. c:e btatıbutiyan Hanı namiyle ma- k&'lı memurlanndan bazılandır. bu tedalıulil teohlstlr• 

Ali 15, Mustafa 18 yaprJdadır. ruftut. Binanın birçok sahipleri Muhbirin iddiasına göre bunla· mnıt mUA§eret adab 
Mustafa Hasan Ecza deposunda vardır. Bunlardan bir kısmı hisse· rın yangın etrafında mühim mal{!- mühimsemek prUJle
altı ayltk bir işçidir. Çok dik bat· terini ıigorta etirmiıler ve diğer matları vardır. Dinlenildikleri tak kinde unıret olaıılal' 
1ı olduğundan bir hafta evvel çı· buılan da ettirmemitlerdir. diride a11l ıuçlunun hemen meyda.. göre tatbik edJllrken 
ıcanlmıtt.r. Müddeiumumi bunla. Binadaki Hasan Ecza deposu- na çıkacağı ve yanıının nuıt vu- balarm kaideleri de b 
rın aralarındaki mUnasebet ile baş nun .malları 136 bin liraya sigortL kubulduiu anlaplatakttr. ıe bir brfdattnma n 
ka kimlerle görügtüklerini ve u· lıdır. Binanın sigortalı bulunan kı Müddeiumumilik muhbirin mil- tamim edilmelidir. N 
muml waiyetlerinl de s8:ı:i'len ıe- umlarının yekihıu 7SI bin linldır. raeutr11.nria41e elıe~yetle ~- tlmal tea1»17embde mid 
çirm~tir. Akp.m üzeri Ha- Buna göre, bina ve içindeki malla· mu~tur. Bu §ahitler çagınlınk ı· letlenmtdn çeşnl•lnl g' 
san Ecza deposunda mUdUr Feth1 r n sigorta yekunu 215 bin lirayı fadeleri alınacaktır. bbılm için ferahlat.ıcı 
ıle on kadar müstahdem emniyet bulinaktadır. 
mUdürlüğüne çağmlmıı. ikinci · Hasan Ecza deposundan bafka 
ıube müdürünün odasında çalışan diğer bütün yanan yerlerin ıigor· 
mü~deiumumi muavini Rifat tara- tasız bulunduğu hakktndaki haber 

MUHTACI TETKlK olmaJda beraber, bat 
NOKTALAR da lstıtrab etmlreceli bit 

. .ı1et t.efklJ edeceitne 
Hasan Ecza deposunda bin ge. 

çcn ıene olmak üzere birkaç defa *** . :ın.:lan dinlenmiılerdir. ler doğru değildir. 
Bunların anlattıklarına göre ev· Hasan Ecza depoıu altıı*laki yanım ba§langıcı oımuı. yetiıen Valimizin iyileşmSS1 

itfaiye tarafından ıirayetine mey- turlu n"ımet olacak 
dan verilmeden aöndürülmü!til: 

velki ıün .ut yedide depoda ça- lımail Hakkının berber dü'kk!n\ 
llf&D 40 kadar itÇi payldos etmi1· 10 bin ve terzi Seliminin yazıha· 
ler, mağazadan çıkmıtlardır. lki neleri de 8 bin liraya sigortalıdır. 
:öıi her gilnlcU gi.bi üat katlara çı- Hasan ecza deposundan maa
kıp kimse kalmadığını kontrol et. da diğerlerinin sigorta llcretl,.i 
tikten sonra aıağıya inmişlerdir. derhal verilecektir. 

Müddeiumumt bu yangın baglan· İltanbul Vail ve 
gıçları ile de eaaıh bir surette Reisi ;Ltatfi Kırdar 8011 

meJgul olmaktadır. Yangını çıka· ı;iinden beri bastadlrı 
ranın ufak bir yaşta olması ve bu zifesl b&Şında bulunanı 
suretle kendisi ağır cezalardan kur mtıddet zarımda gaı;e 
tulabilecek bir vaziyette olması kendisinden sık sık b& 
da muhtacı tetkik görülmekteldir. te tlevamı; Lntn Kırd 

tçerde yalnız gece bekçisi Ahmet VERlLMlYECEK OLAN 
kalnuıtır. SiGORTA UCRETt 

Alinin paydou yalan bir köge-
ye saklandığı, mağaza kapanınca 

artaya çıkıp orta katı tutuıturdu

Ancak Hasan Ecza depoıundan 
yangın kasten çıkmıı bulunduğu. 
na göre iJ mahkemeye aksedecek· 

Aliye Mustafa tarafından 500 batlne karşı du7duğuılln' 
lira vaadi hususunun neye istinat nın bir delili sayılmak 

lu antaıılma'ktadır. 
Alinin üzerinde çıkan paranm tir. 

Dün Reasorans umum müdür 

ettiği de araıtırılmaktadır. gelir. el 
Dün gece alakadar maka~ J>iinki gueteler tk!JS 

~olu bozukluktur. Bunaln mağa· 
zadan girilince aağ tarafa dllten 
..,ünlük kasadan aldığı ve bunları 
o 
cebine doldurduktan sonra yangı· 
m çıkardığı söylenmektedir. 

BiR lŞÇl NE DiYOR? 

tıçilerden biri §Öyle demekte i. 

Ji: 
" - Yangından haberim yok

tu. Sabahleyin i!e geliyordum 
Tramvayda ve yolda rastgeldiğim 
birkaç ki!i "GeçnıiJ olsun,, dedi. 
Haıta idim. Ona .diyorlar sandım. 
Fakat bir de EminonU ıneytdanına 
gelince uzaktan bizim mağazanın 

erinde yeller estiğini gördüm. 

Diln yangın yerinin etrafı tah· 
.a parmaklıklarla çevrilmişti. Yal· 
nız Reasoransın memurları ankaz 
ıras·ndan kum&§ parçalarını top
ıyıp depolarına naklediyorlardı. 

Bundan baıka itfaiyenin moto. 
,JOmpları da Taıhan ile Agopyan 
:ıarunın ve bir de börekçi fırınının 
ıltını !dolduran ıuları bopltıyor· 
:lu. Bu ameliye geç vakte kadar 
; ürmü§tUr. 

YARALANAN ITFAtYECtLER 

YL,gın:Sa bazı itfaiye efradı yı. 
·alanmııtır. latanbul grup Amiri 
tsmail ayaklarından, tahrip amir; 
Cemal elerinden, 400 Ha!an baıır 
dan ve ellerinden, 220 Hamdi en-

muavini ile muharririmiı arasın

da §Öyle bir muhavere geçmiıtir: 
- Hasan deposuna ait sigorta 

bedeli bina kasten yakıldığına gö· 
re ödenecek midir? 

- Diz kasten yakıldığını henüz 
bilmiyoruz. Eğer öyle i~e tabiati
<le para verilmiyecektir. 

- Binayı tutuıturan mal sahibi 
olmayıP. bir itÇi oldu~una göre va 
ziyet ncıdir? 

alcl!ğnnız malümata göre geç vak- ekmek 1fln1n de neti 
te kadar emniyet müdUrlüğürlJe tizere olduğunu b 
bulunan aasan evine gitmigtir. neı~ı,. lktuat müdorl 

Mustafa ile de Alinin birbirleri. mevzu etrarmdaki r 
le hiç bir akrabatikları olmıdığı zrrlaJIP iktisat ısııp.re 
da kati surete teıbit editmiıtir. venDlf, be7et de ~ 
yangın tahkikatı hakkında ada ftk lfl beledl7e ri7ued• 

bir ketumiyet muhafaza edilmek· etınlftlr. :se1'l 
tedir. Tahkikatın bugUn müsbet Şimdi BelecliJro ,; 
bir netice vereceği muhakak görül KırdAnD iadel &01et ~ 
mektcdir. lenl7or. JAttl Kırdar t 

Yılan hikayesi devam ediyor 
ten sonra raponı te~ cJ 
t"e bclldde HEME?\ SJdıl 
ekmeğin tıkma.411 karıaflll' 
oektlr. ~ 

Etriiskün kazanı Şu halde Vali ,.e 
.Re.isimi• Lfatfl Kı~ 
evvel iflleşJp ,.azifeSl 

Etrüsk vapuru lizcrinde yapı- j ıimdi Fransızlar Alman Şantiye· gelmesi, bir taraftan .,ti 
lan tetkikler garip bir safhaya gir si aleyhinide te§ebbüsat yapmak ıi· bir idare Amirinin ın~ 
di. Zira tetkikat yapan fen heyeti zere imiı. Almanya Çekoslovakya azminden geri blıP 
bu vapurun kazanının Prüdon Ka· gibi kocama:ı bir memleketi zap- ter taraftan fakir I 
piis sistemi olduğunu sanırken bu ~etti. Fransa Münib kararlanna J'ÜZÜDÜ güldürecek olaJI 
kazanların latanbuldaki acentası muhaliftir diye bunu bile protesto nevi ucuz ekmeğe ~:. 
(hayır 1) cevabını vermiı. Bu e::Iemiyor. Bu tak.dire göre Prildon ltlbart7le Ud tilrU1 nldl 
:ıevi kazanları yapmak imtiyaz nı Kapllı kazanını yapan Franıız mU caktır. 
haiz olan Fransız fabrikası da bı.: esseseainin Atman firmasını .. Bizi---------: 
cevabı teyit ederek kendiıi tara- taklit ettiniz!., diye protesto et· Radyonun Ucucbz 
!ı.,...da:ı Alma:ılara böyle bir milıa· :nesinden ne çıkar? Geri Kal 
1de verilmediğine göre EtrU.k'c Bize kalırsa asıl protesto ediL - Habu aldığımıza ıört.;,.. 
1:onan kazanın Prüdon Kapi.!e tak meıi lazım gelen Etrüıkü'n Al· bil, radyo, Firijider ve_.:.._..11) 
lidl ol:nası lizımgeldiğini bildir. manyada tesellümüne memur fen madelerde yapılacak ıuı;;..ıı: 
-nİf. heyetidir ki kazan·n sahte olup ollzllltı bir mUtidet için ıe 

tıin daha garip safhası ıu 1d madığmı farketmemittir. tır. 
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,~~~~~~"~~~~~.~~.~·,~~;~w?..~~~~ Romen kıta/arı Ukrangada 
.. '• .Nazırı EkselAns Dr. ya müzesine ıiderek Atatürkün ta· ıar mılletınin saadet ve rerahına n /ı k t t •t 

bayanı re!a~al ,.e mal- bulu önünde elilmiş ve bir telenk sizin ve Ha)an l\öseinnofun saade- are e e geç l er 
~at ile bırlıkte bu aa· kormuştur. Bu merasimde bir polis tine içıyorum. 

de hususi trenle şeb· ihtiram müfrezesi de hazır bulun- Bu nutka Ekselans KiSseh·anof a-
lerdir. makta idi. şalıdaki nu;ukla mukabele etmiştir: Bükreı, 17 (A.A.) - Havas: böyle bir hareketten zahiri olsa Horty'yi Prag'da kendisi ile gö

Romen 'kıtalan, Karpatlaraltı Uk 'çtinap etmekte olduğunu söyle- rüşmek üzere davet etmiştir. lblsafirleri Tilrk ve Bul- Bunu müteakıp, Küıeivanor rdaka· Bay Başkan, 
raynaıının Romenlerle meskQn I· miıtir. HİTLER V1YANADA :Vle süslenmiş olan ıar- tindeki zevat ile birlikte İsınet lnönü Söyledijiniz ıüzel sözler ve budut-

IA~ef!k Saydam ile llaricl· Enstitüsüne giderek En11titüyll ıez· tan dost cumhuriyetin ıilzel merkezi· 
~ Saracollu Ye baya. mckte bulunan Bııyun Köseinnora 1i· ne kadar ıerck makamat ve ıerek 
~ •e belediye reisi Tan- tihak etmiş ve beraberce Enstilüyü halk tarafından hakkımda ıösterilen 

p.ffda cöıterilen kasabalarını it- \iACAR KITAATI POLONYA Viyana, 17 (A.A.) - B. Hitler 
cıl etmek Uzere harekete geçmit· HUDUDUNDA saat 17 de Brunndan buraya gel. 

kunıandanı General Ke· ıezmişlerdir. hararetli kabul beni çok mütehassis 
lerdir: Budapeıte, 17 (A.A.) - Macar miştir. 

Biserica • Alba: 3.200 nüfuslu, :ienel Kurmay baıkanı bu akşamı ROMA NE Dl YOR? Protokol umum müdürü Ankara, 17 (A.A.) _Bu akşam saat ,.e müteheyyiç etti. Bundan dolayı 
olları umum müdil· 20.30 da Başvekil Dr. Refik Saydam size derin minneltarlıjımı araederim. Apaa de Jos: 8.3-00 nüfuslu, Ap· aıağıdaki telbliği neşretmiıtir: Roma, 17 (A.A.) - D. N. B. 

Veklleti birinci daire tarafından Ankarapalasla misafir Baş Bu yeni s~mpati ve dostluk işareti 
llltrkez kumandanı ve em· vekil n Hariciye .Nazırı ferdine bir Bulıar milleti tararından ziyadesiyle 
l'i kartılamışlardır. akşam yemeli nrilmektedir. Bu zi- takdir edilecektir. Size şurasını te· 
köseivanof ve bayanı yafoti saat 22.30 da bir kabul resmi min edebilirim ki, Bulıar milleti bi-

sa de Mijloe: 6.000 nüfuslu. Sla- Macar kıtaatının aağcenahı Dol Gazeteler son hldiseleri mihve • 
tina Oenı: 3.000 nüfuslu. '.1ayı işgal etmiıtir. Sol cenah Vo-

1 
rin yeni bir Avrupa teşkil etmek· 

kten sonra Başvekil Re· takip edecektir. riblrlerine colrafya \'e tarihle mer-
Ue Harı"cı· .. ·e \'e'·ı·1 1• Su"'·· but bulunan ve menfaatleriniıı iştira-

Romen kıtalan daha bazı ufak ıoo yakininde Leh hududuna var- ı te ve asırlık tarihe avdet edil • 
kaaabalan da i11al edeceklerdir. m:ıtır. mekte olduğuna işaret eden bU • 

Öğrenildiğine göre, Romanya, SLOVAKYA ÜZERİNDE AL. yUk başlıklar altında neşretmek-
~ • • Ankara, 17 (A.A.) - Başvekil Dr. 

•e bayanı kendilerine Refik Saydam bu akşam Ankarapa- kini \'e halisane ve müsmir bir teıri-
cleıni,.ler ve i'·i • · a,.•·•kı"l . f ki mesal lüzumunu müdrik olan iki 

bu mıntaliada karıııklıklar çıktı. MAN H1MA Y~l tedirler. 
ğma dair gelen haberler üzerine Berlin, 17 (A.A.) - Havas mu Popolo di Roma guetesl, Bis. 

Y • " y•.. lasta Eksellns Köseıvano ferefinc 
ki zevatı bfribirlerine i · millet arasında çokmesut bir suretle 

bir ziyafet nrm tlır. esasen mevcut dostlujunu daha ili· 
bu kararı vermiıtir. habiri bildiriyor: markın şu sözlerini hatırlatıyor: 

r ve bu arada Ba)·an 
._ lllllteacıdit buketler n· 
.._ lllerasimi takiben mu· 
~• Türk milll marşları

'- dost Bulıar milletinin 
llllınesalll raslmel ibtlra

te olan askeri kıtayı tef· 

Ziyafetin sonlarına dolru Doktor 
Rerik Saydam aptıdaki nutku aöy· mat8\'er ve daha aamiml bir bale •e· 

tirmek arzusu ile aamiml bir ıurette 

Bu mıntakada tcdhitÇiler, Ro· Almanyanm Slovakya üzerinde "Bohemyaya bakim olan, Avru.. 
men halkının hayatını tehlikeye tatbik edeceği himaye idaresinin paya Mkimdir,, gazete ilave e .. 

leınişllr: mütehassis bulunmaktadır. 
Bay Başkan, 

koymaktadırlar. §ekli hakkında henüz hiç bir kL diyor: 

askerleri "l\lerbaba as
)le aellmlamıt ve asker· 

" mukabelesinde bulun· 

~ekill n rerikası aıır· 
din önce merasim salo

lllGddet tnakkuf ederek is
baıta Romanya büyük 
halde hazır bulunmak
ıı devletleri elçileri, Mı

~. bu elcilikler erkAnı ile 

EkselAns Kaseh·fnor 
·!\etik Saydam ile otomo· 

.,_,istasyonun iç ve dı,ını 

..._balık bir halk kfttlesi
tezabüratı ve alkışları a
daıı ayrılarak ikametleri· 

daireler ayrılmış olan An-
bareket etmişlerdir. 

takip eden diler oto· 
Bayan Köselnaof ile Ba· 

L~racollu, Hariciye Vekl
~cotıu, Bulgar Başvekill· 
•lınekte olan ınat ile Is· 
ilmine iştirak eylemiı 
baıunmakta idiler. 

hrılldan Ankarapalasa il· 
ınısafirlerimiz şerefine B\ıl 

milll bayraklarlyie tez· 
buTunmikıa idi. 
İN ZlYARETLERl 

17 {A.A.) - Muhterem mi· 
r Başvekili ve Haricl

~IAns Dr. Kiseivanor bu 
lt.15 de Ri)·aseti Cumhur 

"«erek defleri mahsusu im· . 
llıisaflr müteakıben Harl
Şükrü Saracollunu, Baş· 

letik Saydamı ve Büyük 
•i Reisi Abdülhalik Ren· 
t etmiş ve bu ziyaretler 

lr,tur. 
--.eivanof ve Bayan Sara· 

ılıklı ziyaretlerde bulun· 

Hu akşam burada ekselansınııın 
şahsında komıu ,.e dost Buiıariıtaoın 
ıüside miimessilini ve Bulıar bllk6· 
metinin reisini selAmlamak benim I· 
çin çok büyük bir memnuniyettir. 
Aramızdaki bu ikametiniz, Türk 

milletinin ve cumhuriyet hllk6meti· 
tıin Bulgar milletine ,.e Bulpristan 
hilk6metine karşı beıledill barııretll 
sempati ve dostluk hislerinin ne ka
dar derin olduju hakkında sizi hic; 
şüphesiz ten,·ir etmit olacaktır. 

Tarihin müteselsil devreleri içinde 
iki memleket biriblrlerine karşı dai
ma hürmet ıöstermiflerdir. Son yıl
ların hadiseleri ve iki hükClmetin bl. 
ribirine karşı lltibaı ettitleri halisa· 
ne hallı hareket bu hürmet ve riayeti, 
söylemekte tereddlll etmiyorum. Ha
kikl Te aallaııı bir dostluta çevirmiş
tir. 

18 Tetrinienel 1925 de aktedilmiş 
oldulu için daha timdiden uzun sa
yılabilecek bir müddettenberi bizi 
b:ı~l:ıyan ebedl dostluk muahedesi ve 
1 mart 1921 tarihli olan ve temdit 
edllmlı oldutu için milnuebetlerlmi· 
li tanzime devam etmekte bulunan 
bitaraflık ve bakem muahedesi, mü· 
nasebetlerlmizin aamlmilllin• bariz 
fıaretlerdir. 

Bu milnasebCUe, lmıanızı taşımak 
şerefini haiz olan ve imzasiyle Bal· 
kan ınill cllct-iııin1Hıtg:ır karde~lcrinc 
_,_.......,..ı-

nı tanıdıklan Sellnllr. aolqma11na l· 
şaret etmeklilime müsaade bu)·urma
oızı rica ederim. Bu kardcıçe jeste 
Türkiyenin ıöslerdiii müsarealı le· 
barüz ettirilmekten müstılni addedi· 
yorum. 

Bay Batkan, bizim için nete n 
memnuniyet kaynıJı olan ıiyaretlni· 
ze, beynelmilel vaziyetin bilhassa 
nasik oldutu bir zamana tellldiif et
mesi sebebiyle daha bllyük bir mana 
iktisap etmektedir. 

Bu vaziyet, bizden daha büyük bir 
teyakkuz istemektedir. Bu hususta 
ise mukadderatın yanyana koydulu 
saikan milletleri arasında mümkün 

lllisafirlerimiz ölle ye- oldutu derecede tam bir aamlmUik 
elçililinde bususl ola- ye itimadın teessüsü kadar biç bir 

eli ,ey tesirli olamaz. 
~·TABUTU ON01'"DE lıte ekselansınızla çok zarif Bayan 

EClLDl Köseinnofuo ve malyetloiı erklnı· 
17 {A.A.) _Muhterem mi- nın bu akşam buradaki huaarlannda 
~r Başnkill Eksellnı daima daha ziyade artacajını umdu-
61ıeden sonra aaat 16.30 lum bu dostluk Te kardetllJin bir 

inde Bulıar elçisi n remzini ıöruıekteyim. ~ 
•e sefaret erkAnı ile Kadelıinıi Bulaar Kralı MaJesle v· 

Birkaç Glİn surecek Buruk Hiklye 

USUFCUK 
Yazan : KENAN HULUSi 

Bulıar milleti, Türkiye cumhuriye-
tinin büyük Atatürkiln baıkanlılı il· 
manında, Türk milletinin kahraman
lık, muku·emet ve ntanpe"erlilinln 
,·ardımlyle kaydettili ıl)-asl, iktısadl 
\'e !tüllilrel hamleyi tamamen dostane 
bir hayranlıkla takip etmiştir. Keza, 
Bulıaristan, Türkiyenin ölen başka· 
nın en yakın ve en samimi mesnl ar
kadaşlanndan olan ve onu islih.. 
lUa ittifakla davet edilmiş olan ve 
misline nadir tesadüf edilir mezi)'el· 
terini, tecrübe ve klyasetini memlc· 
kelinin hizmetine hasretmek suretiy
le cumhu riyelin mütezayit terakkisi· 
ni temin edecek olan yeni Milll Şefi· 
nl de aamiml bir sevinçle karşılamış-

Bratislava, 17 (A.A.) - Havas, rar almmış değildir. Sanıldığına Dört senedenberi, mihver dev. 
Burada öğrenildiğine göre Macar göre, bu bahis etrafında Hitlerle !etleri askeri diplomatik sahalar. 
larla Ukraynalılar arasında bilhas· Tisao arasında yeni bir göürş. da dikkate değer zaferler kaydey 
sa lraava mıntakuında mücadele me yapılacaktır. lemişlerdir: Habeşistan, Ren, A. 
devam etmektedir. Siyasi mahfiller, Slovakya U.. vusturya, Südetler, İspanya ve 

Ukraynalı General Prapla. u- zerindeki himaye idaresinin, Çek Çek • Slovakya bu devletler bu 
mum! ıeferberlik ilin etmiıtir. ve Moravya idaresine nazaran suretle Avrupanm an mevzi• 

Bu aabah cereyan eden bir mu mühim değişiklikler göstereceği- terini ele geçirerek kuvvetlerin 
barebede 60 Ukraynalı ölmüıtilr. ni, Slovak devletinin daha tevezzuu tarzını baştan aşağı de. 

Cbust ile Bratialava arasında geniıçe salahiyetleri olacağını ve ğiştirmiştir. 
muvasale kesilmittir. Almanya ile federal bağlan bu. -------------

ÇEKLERLE ALMANLAR lunacağını söylemektedir. lngiltere Berlin 
ÇARJIŞIYOR İki meleket arasında gümrük 

Vartova, 17 (A.A.) - Havas ve para birliği olacak, fakat Slo. elçı·sı·nı• çag"' ırdı 
Ajansından: vakya, kendi ordusunu ve haricl 

tırBay Baıkan, Kujer Waraawaki cueteaine temsil kadrosunu muhafaza ey • 
iki komşu milletin blribirleri hak· '\Uaran Çek kıtaatı, Trydek mın• liyecektir. Fakat bittabi biltUn 

kında her zaman, ıösterdiklerl karşı· takasında Alman lututına 'karp bu servisler Almanyanın kontro. 
lıklı hürmet ve riayet aralarındaki tiddetli bir mukavemet cöstermek 1U altında işliyecektir. Sanıldığı
halisane ve sadıkane dostluk mnna- tedirler. Bir Çek zabiti ile altı Çek na göre; Berlin, Alman hayat 
5ebetlerinin inkişafını kolaylaştır- ukeri telef olmuıtur. mıntakası etrafında yqıyan 
mıt ve bu dostluk on beş yıl enel e- k htel'f ·ır le · k 
bedi dostluk paktının imzaslyle tem. Çekler, Miıtekte de mu ıvemet mu ı mı ıyet n korkutma 
bir edilmiştir. ıöstermiılerdir. Bir Çek zabiti ile iıtememekteı ve yeni doğan bu 

Bu paktın ruhuna sadık bulunan ild Çek ve 11 Alman askeri telef federal devletler sistemini bill • 
Türkiye, Balkan milletlerinin l\'&yyi olmUftur. hare genlşletmeği ve tefkil eyle. 
muı.hedesinln askerl İabdldatından MACARLARIN GtRDtKJERl meği Umit etmektedir. 
vazıcçmek suretiyle Bulprlstana tes· PRAG KEDER İÇİNDE 
Ubal sahasında milsavat hakkını lanı· ŞEHiRLER Prag, 17 (A.A.) - Prag hal. 
dıklan son SelAnik anıa,maaının ak. Vırıova, 17 (A.A.) - Pıt A. kı keder içindedir ve bu keder, 
tine pe~· e~emmiyetll bir surette ha.. janıının bildirdiğiM göre, Karpat bütün yüzlerde okunmaktadır. 

dittJia~- ~ 116 ~~-- lıer ~~ ~~=· Balk, .alda ..wa.Mı;Jtul.AMer 
milleUöanşın niniellerlnl takdir et- me'ktl Olan: Macar önng.., . mea.rınm4AWea ....... ve 
mektedir ve aayretlerini, bilhassa, dan sonra mın~~. en m~ kadınlar ıilkftt içinde mezarın tq 
eksellnslarının da tebarüz buyurduk-.. ıehri olan Sevlius u ıtıal etmiı· lan üzerine kUçük çiçekler koy. 
ıarı ıibi, bütiln Balkan milletleri a· tir. maktadır. Buradan geçenlerin bir 
rasıntla milmkiln oldulu bdar lam Bilkreı, 17 (A.A.) - Macar çoğunun gözleri yaşlıdır. 
bir samimililin n itimadın teessilsll· h • · · ı kıtutı, cece Teceu ıe rıru ııca Şehir, Alman ve Çek bayrakla-
nn istilzam eden bu beynelmilel ıer-
ıinlik umanında barııın muhafaza etmiflerdir. Slatinada fiddetli bir riyle donanmı§br. Alman tayya • 
ve tarsinine sarfedecektir. muharebe cereyan etmektedir. releri, şehrin üzerinde uçmakta. 

zevcemin ve bana refakat edenle- Budapeıte, 17 (A.A.) - Macar dır. Bohemyadaki bir çok Alman. 
rin de i•tirak ettikleri minnettarlılı· Ajanıı bildiriyor : lar, B. Bitleri · selhılaınak için 
mı bir kere daha arzederken, kade- Ayan meclisinin bugUnkil içti· Prag'a gelmektedir. Atman ml
himi Tilrklye Cumhuriyetinin Yilksek maında Baıvekil Teleki, Macar Haine mensup binden fazla genç. 
Ba~kanı Ekselans tmıet lnlSnn•nnn hakkındaki 
sıhhat ve ıaadetlne, astı Tllrk mlUe- hükbıetinin Rlltenya ekserisi, siyah kUlot ve gri gam. 
tinin refah Te ltimlasına ve ııhbati· karar ve icraatının Almanyanm lekle geçit resmi yapmıştır. 

( Bqtarafı I inadı) 

ile dün sabahtanberi müzakereler 
cereyan etmekte olan Fransa hll· 
kQmetine teblif edilmittir: 

Pariı, 17 (A.A.) - Tellihatı 

arttırmak ve Fran1IZ müdafaa sis
temini inkipfa mazhar etmek ıu
retiyle Fransarun emniyetini zt
mln altına almaaı için hilkGmete 
vaai saWıiyetler bahıeden bir ka. 
nun, bu sabah nazırlar mecliai ta· 
rafından kabul eldilmiıtir. Bu 'ka
nun, yarın sabah mebusan mecli
sine tevdi edilecektlr. 

Pari8, 17 (A.A.) - iyi maıa
mat alaa mahfillerde, hüldlmetin 
30 Tefrinisaniye kadar mediaten 
geniı aalihiyet istiyeceği bil<Uril
mektedir. Projede ıu tek cilmle 
~cvcut olacaktır: ''HUkOmet 
Fransanm kuvvetini arttırmak l· 
çin lüzumlu cörece&i tedbirleri al
maya ıallbiyetardır.,, 

Ege mıntakasın· 
da seylap 

Bqtarafı ı inddt 
nizle saadetinin içiyorum. Hri karan, Almanya ile ttalyanm Halk, mfltevekkil, hadiselere 

ıda doatlutu ve Macariltanm bu seyirci kalmaktadır. nisa, Bergama havaliainde ,ollar 
iki memle'kete •yanarak takip et. Londra, 17 (A.A.) - Prag'da arazi sular altmda kal.mıatu'. Yağ 
tiii, politika aayeainde milmkiln yapılan tevkiflerin adedi bet bini murdan fehirde bir ev yıJnJmıı, VAKITa 

a bone 
o lu nuz 

oldufunu kaydettikten sonra. Ma· bulmuştur. aokaklan su basmqtır. 
caristanın eski Riltenyaya komıu Londra, 17 {A.A.) - İyi mem- Torbalıda lıılehmedin evine yıl. 
olan devletleriıı menfaatlerine biç balardan lSğrenildiğine !'Öre, B. dınm dllpnilltUr. NilfUIÇ& uyiat 
bir ıuretle zarar vermlyecelbü ve Bitler, Macar kral naibi amiral yoktur. 

nll:mn• plmiıti ki, Yuıuf adeta 11cak nef .. lerini du7111orclu; 
laatti Wr kant IMpa clilİDİ ç~p ayaklamu bile yalaamya 1-tla-

llPtlL 
Yasal• 
-Anİ.m,oram koca .,.., diye konutta; lhlat clütldiaü badala; 

anatna ki, pçea kq ormanda Mai wrmamııbm; Witiin IMmlan 
ne -,.. etnıfm topladm ı.öyle? .. Yok• lumır pkal•n öifit alan 
kurtlu Mnİ de kanUwak köy yuaS1lll mı cleiittinmk iıti,...... 
auz? .. 

Kurtlar: 
- H.,..-1 MJll'! .u,.. laepti Wr ainscllıa ilaJtan!lbiar; 1mmr 

plralra .W1le laarebt ettiiimizi ne mit sörcliu sm? .. 
- Ne tli,.e ö,.ı., .. ~ kıt umenlıim bpınna ka.W. ıokul

clanaz, uMIYJI Qlmama bçmlnm?-
- Bia, anan için cleiiJ, ..U.le lrarp brııya dörit için pi. 

mİftİk; yenİ doim Wr kurt Ja'n'UIUftU ahmak koyunJanmn IOJ• 
ıaz hekçiaine ~tıian ..._. wrmitl•clil 

Boa11: 
- Vaktimb )'ok lranletler, decli; ltunlan aoara konapnanaz. 

Şimdiuıl......,.eselelimWzl 
- Ne iatiyonmus, diye Yuaıf iN Hfer hidcletle ha)'larclı; JL 

•11 lleiittinMlden "-tb ............ oWliliı'l 
- Ha)'ll', .u,. Bau11 Chllp Yerdi; ... sittiiiıa ,. ... ~-

mele pi& Yaaafl .. Eter llizi ı..lmaaa, mert Wr wraca ka1-
1*1eceiiz .Çak ..... Waim JalQa ............ çektin; küçük 
iapiao hına ............. ...-~; domu ,..-mdanm W.. ,.. 
riDM ölftrdia; kart laınletlerin çocuklanm köpeklerim puoplaL 
tm; -, lıiz )'ine .te lft8is ami; çinki Wae 1lirvak bilildlria ele 
nr; ....,. pıi,.onua ı.öyle; kö,;incle as mı, 7okaa pp1* - .... 
cim, Yuuf?. -

Ymal: 
- Balarm llic Wri. cle4li, ........... WsWri- ş.llil'de un ._ 

tmlan bulma,. gidi,onun; kö)'e zensm plip aja flm; ,.. 
Dafma kala evleaec:eiim; ormanlan satm alap içlerinde avlımaca
innl 

Bom111 
- Oho, olao diye 1ö1le Wr aülmek İltedi; h.sy koca Yuıat 

.. y; aan altmJan mı diyorsun; ıimdiye kadar köydm kime auip 
olmuı san altmlan hulımk?.. Onları arayan çok oldu ....., laala
_..... )'İne de seri döndüler; bra sapana aanlıp köyün tapnı top 
raimı öptüler; suyuna zemam di)'e içtiler; laay koca Yuaf hay; 
aana hu fikri Teren demek ki bunları cli)'ivennecli hiç? .. 

· Hemen, okun ucuncWô tarlakaıu ötmeie hatlamııb: 
- Geriye cliiın Yulaf, priye dön Yusuf! .. 
Tarlakutwıma baykmıma claiların bflann ötesme adar U%L 

nan atep hayvanlanmn seıleriyle yaMrıi ~'1iann seıle.i lcanıı· 
1or; ~ıi bir aiaclan: 

- Ceriye dön Yuıuf, cliyormclı; seriye dOcı Yusuf! .. 

Ywırl, ıözlerini binlenlaire açt•; ar•banm altına yatbfl za
man 1air tarla ptinin kenamMlan yant J• ~•ı akan ve biç tc farket
mecliii bir derenin leli, üıtüne dofru iğilmiı nüıayetaiz )'aprak 
kümelel'I arasmda bir böcek amılbaı çıkat"ıyı>r; gümüt bir ay, az 
ötede arahanrn altmclan hemen sözükcn vadiıle panldryorda. 

Yuauf: - Hele a•smı bele; diye uyanclı; ıu hozaJUUD .Öy• 
ledilderinc ele Wr lllık ... !_ Neler de neler diriverdi s\tti ,......_ 
clomuzut-

lçeriaiDe koyUia iki Mlmllnla Wr taı p'hi aertletmit çılmama 
HfllU telav lllralamk istedi iae de sözlerini tepelerde sezdirdi: 

- Vanm clı kalkanı Yuıuf; dedi; ya tekrar UJ'Uy&MiıMID; 
ra bu tefer kartlarla kutlar belli Jamdırqöriirlene ... 

~Devflmı '1ar) 
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bir teşekkür mektubunu yine ay. 
1:1 vc::ta ile aldr. Demek emelin. 
de muvaff •• k olmuştu. Mahalli 
y1r:'lta-; · -=- .&..;un, din kardeşlerin
e:-!\ - sırf hamiyetlerini tahrik 
ıçin - •·m.umt bir iane topladı. 
Bir h :ıf a:fo. yekiı.n on bin dola. 
r! ı;c"ti. Şerif bunu da yine ayni 
taril.le ~.11 ::.uc:uya yolladl. Ame • 
~ile"·,, re ·:~. niş Hintli, Cavalı, 
~: • 1 1111:. lrıılı, Afganlı mUslU. 
• rn l:ı.. ,•1 d:ı. yardım için humma. 
1, br faaliyetlerini burada rnin
; .ti~ a.nmadan susmnk doğru de. 
:: ılclir. 

C'-'rif, ana bucağı olan muaz.. 
:.· ·= ~O:'raklannm bir gün olup 
' • , • : ·:.r ı:;;ma en evvel inananlar 
dan t · ·- i olm11~tu. 

An" ~olu - :.:: · :netçlk - Mus. 
l 'lf" : <.. nal ... 

P u Ü" ·ıarlığm birlc.şnıesiniien 
d ~a:ı b .yalinde muzaffer Türk 
t :ır·ağınm ay yıldı~ bir daha si. 
linmcdi. 

-3-
A.nıeriltada, hemen hemen bü

tün eyaletlerde ve büyük şehir. 
lerde boks ve güreş o derece ta. 
ammüm ve terakki etmişti ki bu 
i5le uğraşan herkes hatırı sayı. 
lrr para kırıyordu. 

O tarihin bizi çok alakadar e. 
den güreş vaziyetini etraflı hi
ldiye etmeden önce bir müddet 
boks'unu anlatalım. 

manlığma rağı:nen Cak Conson M 

dan ba~ka, m~htelif katagoriler. 
de pek çok zenci yıldız nazarı 
dikkati ceibediyordu. Bunların i. 
çinde Sam Lanoford, Mam Mak. 
\•ey, Ha?Ti Vils, Norfolk, Coe Ce. 
net gibi fevkalMeler de vnrdı. 

Lakin Amerikanın hakiki tek
nik ve ince yumrukçusu hafif sık 
let dilnya !}ampiyonuluğunu ka. 
zanmış olan Benni Lconard idi. 
Halk bu boksörü çok tutardı. 
Namlıırı pek öyle parlak olmıyan 
fakat okkası ağır çeken, yum • 
nıkçulara lınfiflerden daha ziya. 
de rağbet gösteren seyirciler yal. 
nız Lconard'a. kar§ı müsamaha 
gösteriyorlardı. 

Bir parqa bu boksörden bah
sedersek fena olmaz. Başta Kar. 
pantiye olmak üzere bilhassa !ıı. 
giliz hafif sıklc- lcrile A\TUpalr 
boksözlerin umumiyetle hakim 
olduktan bir "nya koyunu .. boks. 
ta. işe yarar. Eskiv taıbir edilen 
kaçamaklar da mUhim rolü o. 
lan bu has· <'tlere ağır cüsseliler 
tabinten malik ueğillerdir. Ame
rika.da da rağbet ağırlara olun _ 
ca, Amerika boksund:ı ayak o. 
yunlannm rol oynadığI ince dö. 
vU6}er yerine yırtıcı ve saldırıcı 
sistem hfı.kim olmuştur. Binaen . 
aleyh halk boks <leyince mahir 
kaç';'Şlal' yerine knhir hücumları 

anlar. Onun için Amerika bôks.. 
unda "fines .. değil "dehşet. , man 
zarası vardır. 

İşte böyle bir "eko1 .. içerisin. 
de Leonard yelişmi~tir. Altmış 
iki altmış Ü<; kiloda dövüşler ya. 
pan bu gencin - o tafihlerde id. 
dia edildiğine göre - J{arpanti • 
ye de bile olm1yan aynk oyunla. 
rı, okka eksikliğine rağmen zen. 
cl r .. nngf ord'tan dahn dehşetli 

yumları, nefis knbiliyeti - zira 
on beş yirmi sene ewel ravunt. 
lar bir saa• kadar sürerdi! - ile 
çok çabuk nazarı dikkati rekmiı:ı. 
ti. Fakat cfkfirıumumiye- ols~. 
organizatörler olsun. rnUnekkiL 
ler olsun hakiki vılclızı Demp2c. 
yin ı:ıahsında görüyorlardt. 

Cihan şampiyonluğunu Vit _ 

lard'ın elinden almadan evvel n-ı Bu suretle boks'a da fevkal~
şağt yukarı maçlannda biner do. de bir merak sarmış hale geldi. 
~ar kazanan genç Dempsey bir Zaten sporu çok se,·erdi. Ata spo 
ıld sene sonra yanm milyonluk ru olan güreş ba§ta olmak Uzere 
hasılat brraknn biiyük organi • 
zasyontarda yüzde kırk fark alı. 
yordu. 
Çeyrek asırlık ömrü olmıyan 
Cek'in az ~manda topladığı ser
vet yekunu milyonu bulmuştu. 

Genç §ampiyon meslek! ve iyi 
ahlakı dolayısiylc - her havadan 
para kazan:ınlnnn encamlarınn 
imtisalen - bin bir çeşit sefahat 
alemlerinde ka1.ancınr har \ı.trup 
harman savurmuyordu. Bir müd 

her çeşidinden zevk alıyordu. Ken 
disi de bazan ata. biner, daima o. 
tomobilini bizzat idare ederdi. 

İyi bir atlet olan küçük kayın 
biraderiyle bazan hafif jimnas • 
tikler de yaptığı olurdu. Mnama.. 
fih Üniversite şampiyonu kayın 
biraderin eniştesinin Allah ver -
gisi pazılarma dokunduğu zaman 
takdir ,.e hayretten ağzı açık ka. 
hrdı. 

• • • 
det bankalarda sakladı. Sonrn bU Senelik mcciisi idare toplantı. 
yük bir çiftlik satın aldr. Amcri. srnda bulunmak üzere maaaile on 
kada böyle büyük para sahipleri
nin işleyeceği iki saha vardı. Ya 
borsacılık, yahut çiftçilik .. Bor. 
sa işlerini her yerde olduğu gibi 
Yahudi ırkrndan olanlar ellerine 
almışlardı. Hem bunun için <:c . 
kirdektcn yetşmiş olmak lilzım • 
dr. Dempsey epey büyük bir sa. 
hada geniş bir işçi kodrosiyle çift 
liğe iizendi. Hayvancılık, süt iş
leri e\-vela kazanç hırakır gibi gö 
zükmedisc de yavaş yavaş fenn 
idare ylizilnden ı:ermaye kediye 
yüklenmeye başladı. 

Dempsey, Seriften Weitsey şir 
ketinin hisselerinden mühim bir 
miktar da satın almıştı. Akıllı 
mcnaceri, bir hcsarı akEammda 
hisselerine düşen nakdi Pulen 
yani tayına terkederek hisseleri 
kabullenmiş, kendi üzerine ç.c • 
\•irtmiı:;ti. Zira piyasada en emin 
ve yükse': temettü bırnlmn nk . 
siyonlar bunlardı. 

Sizin anhyacağınız, Dcmpscyin 
boks tarihinin en ehemmiyetli hu 
disesi olan Karpnntiyc karşılaş • 
masına kadar elinde a\'UCunda ne 
varsa. tnlihsiz tesadüflerle bir 
bir heder olmaldn idi. 

Şerif, genç arkad:ışile her za. 
man a'akadar olmaktan geri knl
mıvordu. 

Nevyorkta olan her mlisabaka. 
tnn:ı ve b11.'\n da Filf~delfiya, Laf 
Ar.-:elos. Ohayo'dakllere de U~en 
me·len kalkıp gittif*i olurdu. 

giln için gittiği Ditroit'ten avdet. 
ten iki gün sonra bir gec" yan
sı Şerif, S'ln Fransisko subeleri . 
nin soyulduğuna dair bir telgraf 
aldı. 

( Dctıam ı t•ar) 

Halkevinde Parasız 
l\.1uayenc 

JJc11u{J .u /1111/\cıd11ı/ e ıı : 
J:vimi7.ın sos~ nl rnnlım sulıcsinıic 

• l<1~ metli ılol:ıor ıırk:ııJo şlnrıınmlr" 
ı cşkll olunan miildı:ıso;ı~ lıir lıcyrl 

:t \"'iİ)"C rdcrr.ilimiz f:ıkir hnst:ıl:ırı PO· 

rn:o;ıı mu:ıyl'nc \"C tcrln,·i etmek \ıh 
•ne !ini knhul hıı)ıırmu~lnrrlı r. 

llıı:ı) cııc ı.:üıılni :ış:ığıtl:ı gü.;lrrıl· 
miştir. 

D:ı lıill hnsl:ılıkl:ı r: P:ı7.nrlcsl, t"nr
ı:ını lın. rwrşcrn lıc. rurn:ı rtcsi. Hndı ıı 
' ı:ı~l nlıklnrı \"C do~um: Çor•:ımlııı. 
'"ll'rşcmhr., rum:ırtcsl. Çocıık lıno;tolık· 

l.ırı: l':ız:ırıc~i. Ruhi \'C ıı:o;:ıhl lıoııla· 
lıkhr: Pcrşemhr. S:ırl h:ıstnlıkl:ır: 
Pcr~l'mlıl'. C.crrnht lıııslolıklıırı: Pl'r· 
5cmlıc. nı~ h:ı~l:-lıklnrı: Pet şcmhc, 
cıım:ırlcsi. ZiihrcYt llD';t:ılıklıır: J>a· 
znrtr<1I. 

F L1k 'e lrıl:ıvlyc muhtnç, v:ıtr.n 

' :ı~lnrıınır.m fü·iıniı.r. mür:ıc:ıalların 
rlr:ı cdcri7.. 

ALEIVIDAR SiNEMASI 
iKt FtLM 

1 - Ormanlar Perisi, 
2 - Deli Ger:çlih. 

Dempscy, 1919 da kazandığı 
cip.an şampiyonluğunu hala elin. 
de tutuyordu. Doğrusunu ister. 
seniz karşısına pc!< te öyle acar, 
yliksek bir kıymet çıkarılmıe de. 
ğildir. Yalnız o taıihlerde Fran. 
sız Karp:ı.ntiyc namında bir bok
sörden çok bahsedilmeye başlan. 
dı. Dempsey kadar ağır olmıyan 
ve daha aşağı: sıklette 'Çalışan 

Karpantf ye A vrupanın en fenni 
dövilşen fevkalade kıymetli bir 
yıldızı diye tanınmaya. başla • 
mıştı. Hele İngiliz ağır sıklet şanı 
piyonu meşhur Coe Bcket'i 74 sa. 
niyede yerlere sermesi Uzerine 
kendisini Dcmpseye rakip, bat. 
ta üstün gören efkarıumumiye 
gittikçe kabank bir yekun teşkil 

•d::~"kanm bu i~erl• uğraşan Etten nark . usulü kaldmlmalı 
en mc.!ıhur ııimasr Teks Rikard 

HALK OPERE1 l CD! f1JıBQ 

1

,,.,., ~ 1 llııgün tli; nkşoııı U <lı 

İ(ij,ı ~"i ZOZO DAi.MAS 
~ ,// J (llalime) 

l'e!• j : ••• ,\t: :ı: (Aşk IJ11rsası) Al. Ycsııri =:r~ ~i~.:!::'~~~ :ı!.~ Yahut tatbiki kabil bir narh koymalı 
K 1 b l · ~ımlH TIYATHOSU 

kanın tekmil büylik spor faali • asap ar e edıyeyc müracaat duğu kabul olunsa bile resmi bir ., ed k 'k~ ed' ili • 3 • 039 Cunı:ırtcsi 
yetlerini inhisarı altında bulun. ere şı a.yet ıyorlar.: müessese ol:ın devlet ziraat iclct-Etl t "' Tcvelı:ışı: 20.30 <lıı 
duran yamnn bir organizatördü. .- . erm opta~ fıyatı çok melcri kurumunun kasaplara ver / ı-.:.oma;:\Ç Gr~cı: 
Bu işten dehşetli para yapmıştı. yü.kseldı; 0 kadar lu toptanla pe. diği fiyat değiştirilemez. Eğer bu ıw .. n:.ut KISMI: 
Amerlkndaki her eyaletin aYrı rnkende satış için belediyece ko. resmi mUcsscse ger~ekten kara. l Gündüz l4 <le <JOCl"l\ TlY.'\TnOSl'. 
ayrı federasyonları bu adamın nan narh :ırasında hiç bir fark mnnı 45 kuruş üzerinden veri . 'ı _ Gcc-c ~0.3!'1 ılo Y('Z 1'.\llAS_T. -

elinde oyuncak gibi idiler. Avru. kalmadı. Bır mezbahad:ı. dağlıcı yorsa nasıl olur da kas:-"'lnr bt· 1TR.\:-: TiYATROSU 
pa boks alemi de kendi başına toptancılardan 49 kuruşa alıyo • cins eti 45 kuruşa perak~nde o.\ reı Jngun sn:ıl l5 de tnlo-

buynıktu. Lakin Rikard'ın kom- ruz; bunun perakende narkı 48 l:ırak mı.tmağa mecbur edilebilir: beye: ~cec 20.30 ıln 
binezonlnrma knr§ı itiraz ede _ ku~ruşt?r. Kasabın 49 kuruşa al- Belediyenin koyacağı narkır ~ '-· umıımn 
mezlerd· o · · D dıgı etı 4:8 kurul'.a. vermesine im kıymetini a c k tatb'k t k b'l" 1 ı.. nun ıçın empscy k . ., ~ • . n a ı a a a ı ı- hr.u>;. ııl S:ıdi Tı•l: , c ıırka<lıışl:ırı 
bütiln amerikanın olduğu gibi Av an ~ar mıdır· Sonra. karamanın yctı olmak partma bağlıdır. Top. Gündüz( (Olcllo) t P. 1 t:ıl in 
rupalılarm da ittifak eyledikle. mezbahada toptan fıyatı 48 ku. tan fiyatına, yahut toptan fiyat. Gere: <AHııp:ı <lönü, ül :ı P. 

ıi bir bUtUn sıkletler cihan şam. ruştur. Pe~ake~dc narkı ise 45 tan daha a.şağı et !'atmak gibi 
piyonu unvanını taşrmnkta idi. kuru§tur. Hıç bır kasap toptan mantıksız bir esasa dayanan bir 
Bunda Cek'in balyoz :\'\''llrukları 48 k~c;a aldığı bir eti Uç ku. ·ıark usulü tatbik olunamaz. 
kadar Rikard'ın ha.kim nüfuzu da ruş noksanına halka perakende Tatbik olunama ·ın<•.a da bun . 
müessir olmuetur. ol~rak sat.abilir mi? Asıl ctikkat dan zarar görecek olanlar kasa ... LALE 

Sinema gösterme makinal:ı-. 
tckfı.mlilünün en son merhe 
lesi... Sinema sanayiinin e 

yeni niimunesidir. 

Amerilrnda. zenci münafereti, edılecek cıhet şudur ki şehirde lar dc•7ildir: kasatılnr zararına et 
şimdidiki büyük ve alicenap Re. et ~i~a~la~ı tanzim etmek vazi. •atmaz r: nark fh•ah kendi her>· 
~sicumhur ekseltns Ruzvelt'in za- ~esını üzerıne almış olan Ziraat dine ortnc1an kalkar, rı:ı.zarhklr. 
manrna kidar o kadar şiddetli idi ışl:tme kurumu da et sattır. !1.hş veri'} te yasak <'ldu~t kir 
ki, çikolata renklilerin, "asıl sa. dıgı kasaplara karamanı toptan halk karn·~ın isterlic{i r:•ıah ,·er . 
nat., denilen boks sporundaki ola~ak 45 kuruşa veriyor; beledi- rı1eC!c mecbur olur. r.u spretlr 
fıtri kabiliyetlerinin inkfoafına yerun perakende için tayin etti. "larlt usulü k'l~ .. ~ı-.r ı., ı 7;,.N• ~ 
hiç bir suretle meydan verilmek ği nark yine 45 kuruş olduğuna ~alkm znrarma r1 Cinmt:ı; b!•lunur --w 
istenmiyordu. Zirn hnrikuliıde göre bir kasap toptan fiyata pe. 
bir boksör olan C:ı.k Consondan rakende satış yapabilir mi? .. , 

sonra Co Luiz'e kadar muhakkak Kas:ıpların bu şikayetleri haki 
ki bir <;ok yıldızlar çıkabilir ve kate uygun mudur? değil midir? 
belki de Dcmpseyin uzun şöhret Uygun ise artık bu et narkı işini 
ve muvaff akıyetlerl bu kadar de- esaslı bir surette halletmek ıa . 
vamlı olamazdı. zım gelir. 

Hele Kamera, Maks Bir, Bra. Zira mezbahadaki toptan satış 
dok. Şmeling, Şarkey gibi stan. fiyatları perakende satış fiyatla· 
!9aft flh\lıfjOBlv yol bulup ta rı derecesine yükselmemiş oldu • 
ı;aTtan:ı.t ~ahlkesmra taht kura . ğu kabul edilse, daha doğrusu top 
mazlıı~r. tancılarla kasaplar arasında fi . 

:Maamatih efkiı.rıumuıniycnin 1 yatları sahte olarak yükseltmek 
siyah renge karşı olan açık dU.~. hususunda bir anlaşma vuku bul. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Hoınauznıa 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derha! ~e

lli9 ser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

HujUn S A K A l~ Y A Sineması 
f' ~ ~ 1· i?. bi · <'err • · içinde büylik bir mc•:zu ... 

M1lyon!:r:ı mal olnıur? fevkalade bir !ilııl 
~ RONALD COLMAN' 1 

1 
Zafer dolu muhteşem bir temsıli 

G}Bi~d~m~~ay~le~ ~ m~iş~n!!· ·---••m FİATLARDA ZAM YOKTUR. 

8 
rı • Q, 

c 
i 

Muhammen bedeli 3557 lira olnn muhtelif cins Ege, 
ter~; keser, varyoz, pafta tnkımı, somun anahtarı, tcs' 
tenekeci örsU, demirci znnbasr, m: -:-a.ngoz rendes i, b \ 
'rö.'k'Kam ve saircden mürekkep şartnamesinde a>TJ n~TI cıts ı.ı 
redatı yazılı hırdavat malzemesi 3. 4. 1939 pazartesi fi:. 
(10.30) on buçukta Haydarpasad1 Gar binası dahilinde 
alma komisyonu tarafından açık eksiltme usulile &ı.ıtı!l 
cnkbr. 

Bu i§e girmek isteyenlerin l:anunun tayin ettiği ,-c ~· 
2G6 lira 78 kuruşluk muvakkat teminatıariyle birlikte c 
'jtinii saatine kadar komisyon:ı. müracaatları 1.5zınıdır. ~ 

Bu if;C ait 3:ırtn:ımeler Hnj·darpruijada Car b'ırnEınd:;.J;ı 
yon trafından parasız ola.ro.k d:ığıtılmııi;tadır. (1317) 

Gayrimenkul sahş ilanı 
lsta!1hui Emniyet Sanaığı MüdUriütUncl

01 
M 

B:ıyan Ülfetin 18043 hesap No. sile s~d,{;;rımızdan s.ıdJ; 
liraya karşı birinci dcrececle ipotek edip vadesinde b.orCW 
medi3inden hakkımla yapılan taldp üzerine 3202 N°· 
nun 4:3 ncı maddesinin matufu 40 mcı maddesine gorc , 
icap eden .Boğnzlçinde Beykoz·'a Yo.lı!:öylinde ~ı.;11c;ıı 
soka3mda (Beykoz c:ı.dde"'i) esl.i (15) Mil yeni 28 i'0 · ıı 
bir e\•in tamamı bir buçuk ay müddetle açık nrttırnıaY~ , 
tur. eoatış tn:ıu sicil kaydına göre yapılm:ı.ktadJr. Arttırtl'~ 
:ne!; foteyen 87 lirn pey nkçnsı verecektir. Milli bnnkıı1~ )!\ 
birinin teminat mektubu da kabul olunur. E iriimL§ bilt t 
lcrlc belediye, resimleri, vakıf icaresi, taviz tut~ı_ '~ 
riisumu borçluya aittir. Arttırma ş:ı.rtnamesi 25-~,: 
hinden. fübaren tetkik etmek isbyanlere eandık hukul· it' 
visindo açık bulundurulacaktır. Tnpu siril koydı ve ~rtt 
lu izahat ta şartname:1e ve takip do~ya:mda vnrdır. r.~ 
1irmiş olanlar, bunlan tetkik ederek m~tılrğa. c;ılmrıtnıı13~it 
'ml baklanda her Feyi öğl'en..'lliş ad ve itib:ır olunur.... 1~ 
tırma 0-5 ~39 salı günU C"ğa.lo::lunda kain s:ı.ndı~ıtllıtıı. 
14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yar~f 
!~in teklif edilecek bedelin tercihan alınması ic:ıp eden i~ c 
'rnl mülrelleflyeti ile sandık alacağını tamarr.en ge~~ıftl'~ 

1 ~arttır. Aksi takdirde son arttıranm hahhudü baki :~ ~ ~ 
1 ~ile 26-5-939 cuma ~il ı:.yni mahalde ve ayni eıın· 01, ı 
~ırması yapılacaktır. Bu nrtt·rmad:ı. gayrimenlml en :.ııb:t 
·un Uetünde bıra!nlacaktır. Iin1;la.."1 tapu sicillerile ;ı111 1 

ya:'l :ılftkadarlar \'C irtifak hakkı rabi leririn bu hsl<
1
• 11 i 

·usPc faiz ve masarife dair iddirı lnrını nan ta1ih1110c b., 
'>O gün içinde evrakı müsbilelerile beraber ddrcl1'1i~ rlll t 
'e,ri lazımdır. Bu suretle hnklanru b1ldinne:nh1 ol:ı.P ',.ııa: 
:ı tnpu siciller'lc sabit olmıyanlnr ~atııı bede1'nin r:ı. ıerr. 
1nn hari~ kalırlnr. Daha fazla maıum~t :ı'n'rk iste~~Jl c ıı1 

1'14- dosvn numnra:iilc srndığrr.1:z hulru1• i:!cri s;;r\ ısiJl 
1t etmeleri !Uzumu ilfin olunur. 

Dİl{KA'l: 
l<ı.ııu 

Emniyet Sandığı : Sa.ndıkt:ı.n alınan gayrimeııd ""'1.1 ~ 
;östermek isteycnle: e muhamminlerimizin koymu~ 01 lı;~rı' 
dn nısfını tecavilz etmen1ek üzere ihale bedelinin yıı.rl 

ı borç vermek suretile kolaylık ~östermektcdir. (1805
) 
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lşbankası Hissedarlar Umum Abdüln1ecit devrinde - - - - - - .. -
Tanzimat Paşaları 

Yazan : 

-
Asım 

~-
Us ff eyeti Dün 1 oplandı 

>at· ıa;: kongresine bn.şmurah~~-
k giden Ali Paşanın zih. 

trı. ziyade .i~gal eden mesele 
1:>'an tebaa hakkında ecnebi 
Uerin vaz.iycti idi. Ali Paşa 

konf eransmda 4 iincü 
. e olarak kaydediten bu me

Pans konferansında mU. 
nıevzuu olmasını Türki. 

dahili işlerine müdahale 

{:tinde görüyordu. Onun 
ll' çare aradı Paris kon. 

gitmezden cwcl padişa. 
diliğinden bir ferman neş

k bunda hıristiyan tebaaya 
kUk hakkında açık bir va. 

bulunursa artık bu meselenin 
konuşulmasına hacet kal. 

cağını düşündü ve 1856 fer-
llarniyle şöhret alan ıslahat 
?tını ne'}retti. Ondan sonra 
kongresine gitmek için ha. 
ağa başladı. 
ıslahat fermanının bu şc

lı rıe"'redilmesi Reşit Paşa ile 
lşa arasında tarihi bir mil. 

çıkmasına vesile olmuş. 
b~un için bu hMiseyi izah 

llıek üzere bahse mevzu o. 
l&Jabat :fermanı hakkında bi. 
llıalürnat vermek faydalı o-

~ ıslahat fermanında padL 
b~iilmecit hıristiyan tebaa. 
1İaben b~Jıca şu vaitlcrde 

ıı,., llYordu: 

~ıilhcıncae o1~nan Hattı Hil. 
11 'Ve Tan::imatı Hayriye 
'1ıce her din ve mezhepte 
" bii.tün tebaa bilaistisna 

1 
can, emniyetine, 11cımus 
~iyetine mazhardırlar. Bu 
. tuı 1:6,,milen fiile çıkarıl
'Çirı mılessir tedbirler alına. 

\t 11 . • . · tristiyan vesaır gayrı. 

11ı tebaa cemaatlerine csh.'i 
lar tara.fınila.n vcrı1m~ 
imtiya::larla sonralarda'ı 

lf unmuş hukuk baki oüı.cak-
1' malw.ıtla patrikhanede 

~?ı., te§1cil olunarak Bab1. 
' ?niizal:crcde bulmıaccık ve 
11.,usta cs1ddenberi mevcut 

ı,.. Yeni ahval 1-Ze telif edile. 
!&. P<!tri7:!crin intihap usul
.lcıh edilccelctir. Patrik, met. 
t, tn.irhcısa, piskopos v o ha. 
~ın tayini esnasında ycmin

ct ettirilecektir. Papa:lara 
'llıekte olan aidatlar kesil. 
l.~craoer patriklere vo cc. 
'lfl.J'ılara muııyıJen varidat 
t>ltınaoaktır. Papazlara da 
1tıua]J1Jcn 'naa..J1ar verile-

• l'a.kat hıristiyan papaz • 
'>ıeııı,.,tl ve gayrlmcnlml mal 
dokunumıyarak idareleri 

Ankara, 17 (A.A.) - lş Bankası Çekoslovakya - Almanya HıtiliHı, harp 
hi~scdnrlnrı alcHide umumi heyeti bu· ihtimallerini yaklaştırmış, altıkad:ır

llububat: 
Mühim ihracat maddelerimizden cemaatlerce mütıtchip heyetlere 

verifocektir. MııMclif cemaatler 
dini müesseselerinin içlarelerinde 
ve dini ayin icrasınd.a serbest o
kıcaklardır. 

giin lı:ınka idare meclisi reisi Rize farın müşterek gııyretlcriyJe onla~- buğday \'e arpa; geçen yıl 4 milyon 
ınelıusu Fuad Dulc:ının riyasetinde mazlığın önüne geçilmiştir. Hıırbi u- ve 2,5 ınilyoıı ton gilıl, lıuyük nıik
toplanarak 1938 yılı blli'ınçosu ile zaklaştıran .Münih konferansından ııırlarda istihs:ıl edilmiştir. 
kAr ,.e zarar hesaplarını tasvip ede- sonra, dünyanın uınumt vııziyetind•' \ocak Lıu m:ıhsullerlmiz;n lhrııca tın· 
rek idare meclisini ibra eylemiştir. 1 de\'am eden itimatı;ızlık ,.e emniyet da, ehemmiyetli bir fnzl:ılık olma· 

Mevcut din ve mezhep erbabın. Toplantıda Riyaseti Cumhur lJmu- sizlik ha\'ası, bütiln millellcri dııhıı mıştır. Geçen yıl, dün)'a hul..ıubaı 
dan hiç biri diğcr"lcrinc tercih o. mi Kiıtibi Kemal Geclclcç ile Cumhu· ziyacle sllô.hlanmaya teşl'ik etmiştir.. m:ıhsulü, berekelli olduğu i~·in, ser
lunmıyacaktır, din tıC mezhebini riyet H:ılk Partisi Cmuml Katibi Dr. Du suretle ekseri memleketlerde, Lıe:.t piyasalarda fiyatlar daima dil
tebdil etmek üzere Jıif bir kimse. Fikri Tuzer, sııbık Bıışvekil Cellıl Ba- gene milli gelirin büyük bir kısmı, 5üklük kaydetmiştir. Memlekelimfz. 

Z kt yar ve maliye nkAletini tem?>ilt·n de hayat sl'vlycsini yfıkor;eltecek vcrlml ı ıle ise, lJu fiyallnr serlıest piyas:ıl:ır-ye cebir yapı mtycwa. tr. Hıris • 
Ce.mal Yeşil bulunmakta ldı. ek onum ık tt-şl'blıü~lerdcıı 7 ')·n 1e. ıt. J .ın çok ~ üksek sevi) el erde k:ılmı!)· 

tiymı tebaa müslilmanlarla mü.sa. Fuad Duka heyeti umuıııi)e lop- Jithlaııııı:ıya tah:.is edilmiştir. tsıuıı:. tır .. 
vi htiJ.'•u.l;ta olaralc devletin her lantısı için muktaıi hissenin temsil tiklere göre, 1934 de silahlanma mns· 
türlü mansıplaruıa ve memuri • edilmekte olduAunu bildirerek cel~e- rııfları 5 milyar dolar iken 1038 de 
yetlerine tayin olunabilecektir.! yi açını~ ~e kıltipll#e Bak~ Se~es ve 18 milyar dol:ıra çıkmış Jıulunnınk· 
Bunun gibi bil.tün hıristiyan te- :ira tıısnıfıne de en fazla hısseyı tem- tadır. 
ı.>.- tl .1• 1 sil etmekte olan Ankara Mebu~'\l Müm- Büyük devletlerden bnıılıırı, :rük-

lru: u ·men ve nı ıye mus eşarı cma sek sil:'ihlanma masraflarını ·arşı ıı· vuu ve ccmaa ere mensup ~w\. I xk al' - l c 1 ı.: 1 
Zar ve gençler askeri ve mülki bil.. \"eşil seçilmiştir. Umumı bc)·et ve mak için, millt gelir kaynakl:mnd:ın 
tiin 1'Csmi mekteplere usulü dai. ınür:ıklplcr raporlarını biltınço ve ,.e sermaye piyasnlorıııclaki bütün 
resinde lxı.yıt ve kcibul olunacak. ktır "e zarar hesaplarının okunması memb:ılardnn islifade etmişler; lıııt
lardır. Bil cenuıatler iscdikleri 1 takip eylemiştir. ta kısa , ·ndcli borçlar da ynpınnk 
gibi hususi mektepler a.ça:bilccck- idare mecli~i?in ibrasında.n ıı~nrn mecburiyetinde kalmışlarılır. 
z d' Ya! bu ı-;t Zeri d da idare meclısınln aşa#ıdakı nıuşle· Siltıhlanma, bilhassa sınai fooliyet 
er ır. nız me • cp n etı rek isllfanamesi okunmuştur. üzerinde tesirltrini göstermektedir. 
'leti .ı maarif idaresi tarafınclam ltlare meclisi reisi ı:uad Buleıının 1928 istihsali 100 addolunmak ş:ırli
tefti.şc tabi tutulacakları. Mah. imzasını taşıyan !Ju istifananıedc şö:r- le, sınai istihsııl endeksi, 1038 in 1· 
kcmelcrde 1ııristiyan ve müslü • 1 ıc denilmekteydi. kinci üç ayında 113 iken, dokuzun· 
man t ebaa arasmda mu.,avi mu., "M~buslu~la icl~re meclisi aıalı~ı- cıı ayınıla 120 ye çıkmıştır. Artı~ 
ame1c trıtbi.k edilecektir tıc muha. nın bırleşmıyeceğı hakkında ınens~~ ıılslıeli yüzde fı,2 dir. Hıılbuki Hl3i 

• . ı olıluAıımuz Cmnhuri:ret Halk Parlısı yılının aynı aylnrında yiizıle 1,5 luk 
~meler alenı yapılaca~tır. Ilırıs 1 Yükscık BaşkanlıAı tarahnılan alınan bir azalış me"cut idi .• 
tıyan tebaanm asl~crlıkçe olan bir J.:aı·ar neticesinde hepsi mebus Esusen, l937 yılında tıa~J:ıyaıı fiy:ıt 
vazifeleri de mü.9(:mat esası dai- bulunan idare meclisinizin ,lıugün sukutu hareketi de 1938 de durmuş, 
resinde t-anzim olıınaca7;ttr. On • yuksek huıunınuzda rnüçtemian isti· ve lıaıı fiyatl:ırda ehemmiyetli ) ftk
lar da bedel vermek veyahut nak fn elliklerini arı ile istifnl:ırının kn- !lclmcler hile k:ıydolunnıu,tur. 
d T. k ı·:-y• h' tt bulünü rica ederim." l\IE:m.EKl:TtMIZIN VAZIYET[: en aı.:çc vcrcre ıtıı ı..~c en . . . id nıeclisı'ııin · d • • He)'elı umumı)e are 1938 yılında, iktısadi Lıftnyemız e 
mıuıf tutula'bileceklcrdır. Emlak l.u suretle istifasına ittill kesbetlik- ki en nıuhim hususiyet, dış ticareti-
ve akar tasarrufu huhıutunda da len sonrıı, Riyaseti Cumhur Umumi mlıirı ehemmiyetli bir ni'ihetle lnki
hıritsiyanüı mü..,lümanlar arasın. Katibi Kem:ıl Gcdeleç, Parti Genel şafıdır. 1937 yılında 114 milyon li
da mÜ$avatı hukuk temin oluna. Sekreteri Fikri TuzeJ ve maliye n· ra ithnlnt ve 137 milyon lirn ihrncnı 
catJ.:1r. Ecnebilere dahi emlak ta. kAleti müsteşarı Cemal Yeşil tarafın- olmak üzere iki yüz elli bir 

ıJan \'erilen ve inhilal etmiş bulunan milyon lira ulan dış tlrnret 
idare meclisi azalıklarına Merkez hnemimlz: 1!138 yılında H9 milyon 
Bankası sabık umumi müdürü Scltı- lira Hh:ıl:it ve 145 mi))·on lirıı ilırıı· 
b:ıtlin Ç:ım, lstanbııl bdedi)'C ruedlsi cat olmak üıerc 294 milyon liruyn 
s.ıLık azalarından zahire borıı:ısı u• lı:ıliA olmuştur. Neticede 42 milyon 
ıııunıl katilıi Feridun Manyas, devlet lir:ı gibi yüzde 17 yi geçen Lıir faz • 
demiryolları sabık müdürü unıunıi- lıılık kaydedilmiştir. nıı fuzl:ılı[iın 
si Hifat lıs:ır, eslıak hariciye nazır· 35 milyon lirııtı ithalüt, 7 milyon li· 
ı:ırıııdan Ahmet Ncsimi, emekli Gc· rast d:ı ihracata isabet cımeklrdir. lt
ner. l :Keıu:ıi l\ocer, Beled'yclcr D .. n. halAtın fad:ılıi{ı krırşısırıda, 1933 den 
kası idare meclisi azasından Avni beri nktiC vaziyette olan h:ıriel tlruret 
Oktorı:ıar ile Kon')'a belediye reisi hiliınçomuz 1938 senesinde 5 mil)'Oll 
se, ki Ergon'un "e müraklpliklere de lira bir açıkla k:ıpanmıştır. llınıcah· 
Z:r:ınt Bankası kooperatifler şubesi mııın, nıalma:rıp biliıkis artm:ısırıa. 
müdürü Hakkı Nuri ile Merkez ilan· '\C 1031) buhran yıll:ırındıınbcrl 144 
kası sııhık murakiplerlnden Emin milyon liru gibi en yfiksek bir mik
Zincirkıruııın intihııplarını teklif .e- tara ,·urm:ısına rağmen i'hnllıtımızın 

sarrufu hakJ,,,"l verilecektir.,. 
Bu fermanın neşrinden bir 

müddet sonra idi. Artık Ali Pa. 
§a Paris kongresine hareket et. 
mek için hazırlıklarını tamamla
mış bulunuyordu. Bir gün Fran. 
sa sefarethanesinde bir balo ve • 

rüdi. Bu baloyıı sa'clrazam Ali 
Pa33 ile bera~r eski ı1aclr:tzam 
Reşit Pp.şa da da\'et edilmiş bulu. 
nuyordu. 

Balo akşamı .Ali P~ ile Reşit 
Paşa sefarethanede karşılaetılar. 

Pııınul-:: 
1938 yılında Çukuro,·a ,,e Ege mın

tııkalıırıııdo, 165 bin balya pamuk is· 
tihsal edilmiştir. 1937 nln 225 bin 
balya pıımuk mahsulüne nıızaran, lııı 
yılın rekollesi çok düşüktür. 

Noksanlık, bu yıl Çukuro,·ada i4 
bin b:ılya a:ı: pamuk istihsal edilmiş 
ıulıınnı:ısındıııı ileri gelmektedir. Ege 
mıntnkuında ise, 10.000 lınlya f:ı:r.la 

istihsal vardır. 
Yerli pumuk ve dokuma fabrika

larınnı artması, ıncmlekctimlzde pa
muk istihltıkiııi genişletmektedir. 

t:ım•k lıu ihtiyaç, gerekse kliringli 
ncınkketlerden h:ızıl:ırının km•vctll 
: ııleııleri, pnmuk fiyatlarında; dünya 
piyasa ri)'nlıııııı hır mislini tcca\'ÜZ 
Nl<'n ehemmiyetli tcreHiiler \'ukuun:ı 
<;ehep olmuştur. 

J(ıırıı ii:üm: 
1937 )'ılınd:ı 42 bin ton r:ıcldclerin

de olen kuru üzüm rekolteşi: Hl38 ele, 
80 - 8:> hin tona çıkmıştır. Başl:ıngıç· 
:ı fı> :ıt clüşiiklüsündcn endişe edil-
nis-;c de normal fiy:ıtl:ırla yıl 5onun:ı 
ka;i:ır mah ulün 65 bin tonu sntıl
mıştır. Bu miktarın, takriben yüzde 
i5 i Alm:ıny:ıya ihr:ıç edilm iştir. 

Kuru incir: 
lneir nınhsulü 34 bin ton olmuş, 

ve hemen tam:ımı ihraç edilmiştir. 
incir rekoltesi, son · yılıırda, miktar 
itib:ıriyle lııı rakam clr:ıfınd:ı isi ik· 
rar cuslcrmektedir. 

Fuıdık: 
rn:ıs ~·ılıncln. 23 bin ton gibi, uzun 

.·ıl;11·clanheri görülmemi' düşük bir 
fındık rckoltt -;i elde edilmiştir. 

Get"cll )· ıl, 58 hin fon mnhsul nlmı 41 
bulunul'orrhık. Miklal'<'a az olan nl 
m:ıh~ulu, ~iıkseJ Jfyatlarla h:ırice sa 
ıılmıştır. Fiyatların yüksekliğine rnA 
men fındık müstnlısilleri, geç.en yıl 
l:ırıı n:ızar:ın ynrıd:ın nşaiiı olan m:ıh
suhin neticesinden memnun olın:ı
mışl:ırdır. 

Tiitün: Reşit Paşa Ali PJLŞanın kıy. 
metli meziyetlerini takdir eder " 
di; esasen onu bizzat kendisi ye
tietirm~ti. Fakat Rel}it Paşanın 
Ali P~a hakkındaki takdiri ken. 
disi sadaret makamında, Ali Pa. 
şanın yardımcı bir Hariciye Na. 
zırı mevkiinde bulunması şartna
meye bağlı idi.Son defa .AH Pş.nın 
harici tesir altında sadrazam ol
masına tahammül edişi kendisi
nin Viyana konf eransma murah. 
has tayin edilmiş olmasının ver. 
diği teselli sayesinde idi. 

den takrirleri okunmuştur. birden foı:lal:ışmnsı bu a~ ğırı meyda · 
Her iki t'lkrir heyeti umumi yenin na gelmesine sebep olmuştur. Bir ı ıililn rekolle:.inde de, nisbl biı 

ıttiC:ıkiyle tasvip edilmiş ,.e idare yıl içinde, 35 milyon lira ithnlfıt fnz. ,Jılşüklilk Yardır. hi kaliteli mahsu· 
m"<'.lİSİ reisi ye azalari)·le mürnkiple- lnsının ~2 milyon lirası Alnı:ıııyaılnıı, Hin satışı temin edilmiştir. Ancak 
!ere yerilecek tahsisat ruiktnrları ta· 9 milyon lir:ısı lngillcrcden \'Ukııbul· 1937 )'tlından dC\·redilmiş olup, mil· 
yin olunduktan sonra toplantıya ni· muştur. Buna mukabil Almanynyıı him lıir kısmı henj:ı: satılmamış bulu· 
hayet verilmiştir. ihracatımız razlala,mış ise ıle, lngil· nan stokların t::ızyiki; tütün piyasası

Umumt heyet idare mcrll inin tek- tereye olan ihrııc:ıtımızd:ı 5 milyon nııı nonnnlleşrnesine mani olmokt:ı
lifi veçhile, 1!138 yılı için 10 liralık lira gibi yfu:de 50 ye yakın mühim Jır. 

(Devamı var) 

beher hisse senedine yüzde 10,37 he- bir azalma görülmüştür. Bu lthalCıt l>i#er mühim mahsullerimizden ')a· 
sabh·Je kanunl vergiler tevkif edil· fazlasında, normal lstihlAk en·nsııı· poğı, tiftik rekolttleri normal olmuş. 
dikten sonra sarı olarak 90 kuruş klr dan zly:ıde, sanayileşmek ve cilın:ı:- zeytlnya~ında lstibı;al noksanı kny· 
te\•zilnl kabul etmiştir. ıanmak f~ln elzem ol:ın makineler. deilmlştlr. 

içtimada okunan bir senelik faali- demir eşya, nakil vıaııtaları ve harp BANKAMIZIN lŞl.ERI: 
:ret raporu şudur: ınal:ı:ernesinin çok ithali müessir ol- 1938 yılı, lıankamızııı en ''erimlı 

BANKA UMUM MODCRLOCO muştur. ,.e feyizll yılı olmuştur. Bil6nçomuz-
ldare meC'lisinde üç Azalık münhal· Düyük Milll Şerirni:ı: lNONC'ııün, da müfredatı görüleeci;ıi ''eçlıile; se-

dir. Yeni idare meclisine giren Se· cunıhurıyetin ilk yıllarından itibaren rek elde edilen g:ıyri safi kdrl:ır, ,.c 

V 
--...... _____________________ .. ___________ -:,,, lılhattin Çam'ın bankanın umum mü- emir, . .,! tatbik ettirdikleri snnııyilcş- gerekse me,·du:ıl ve ikr:ızatıınız nıik-

A KIT SPOR Mu" SABAKASI <lürlilğüne gclirileccAi zannolunmak· ınc hare~etleri neticesinde; dışardnn tnl'lnrı; bıınkııınızın kuruluşundaııhc· 
tadır. getirttiğimiz istihlak eşyasınııı mü· ri en )Üksck bir hııdı.le cıkmış bulun· 

UM.RE ~IECLISl RAPORU him '.Jır kı..:mını memleket fabrikıı· ın:ıktadır. 

~Utbol, Güreş, Yüzme 
~e Atletizm Amatörleri 

Arsında 

Sauın /Ja11anlar ve ba11lar: lıırıuc.lıın teıuin etme~e muvaffakıyet Jştiraklcrimizdcn gelen ki.ırlar, gc-
Bankamı:ın on beılncl uıluıu ail hasıl oldıığu gibi, bu nisbetıcki dış cen yıllara nisbeıle :ıynı seYiyede bu

mııetmtldt raporiule birlikte, 1938 uılı teı.liye k:ıbiliyelimizi de leçhiz:ıUnn- ll•nm:ısın:ı ra~men, !Jankacılık saha· 
bilcinçoıunu,• ktir ve :arar heıabını ma \'e milıt müdafaa fhli)'aclanna sından elde edilen neticeler lıu )'ıl 
uükJtk heuctini:ıc ıunuuoru:. tahsis etmek iınkflnı elde edilmiştir. dnh:ı iyi olmuş, ayrıca dahili ihtiyat· 

AJaruıalımı:u baılamadaıı evvel, Geçen yıl, hı.rıcl t<"d;~ clerlnıizi ko- l:ır tcfrikindcn sonra 1937 den fnzla 
ueçen :ıonteşrin ayında hayata gö:- lııylaşlırnıak b:ıkımındıın, iki mühim bir s:ırı k!ır elde edilmiştir. 

Sp OR ~ ı 
ltrirıi kapayan nıütsst:ıwıl:ln Büyük ıınlaşmanııı yaııılm:ısına, IDU\'llfrakı- Du netice, re,·knlıide gelirlerden de· 
Kıırucızsu, 1'ürkliiDün Ebedi Şefi KB- yet hasıl olmuştur. Bunların biri, ıın. bilhassa banka ve b:ınk:ıcılık sa
at:tı ATATVRK'ün JIÜCt ve cul: Jıa- l\lilll ScCin Loııdra seyahatlerinde e- hıılarındaki Caııliyetimizin genişleme-y 1 d 1 
tıruJını uadedu, hürmet ve td:lm his- .saslarını hazırladıkl:ırı, 16 milyon In- sinden ve \'erimin nrtıııasıııdan ileri 

ı ı Z 1 n ı • luimi:i tekrarları::. gillz liralık İngiltere kredisi; di~crl gelmiştir. 

, 1 

·J'iirk milleti; bu cihun~ümul kay- ıle Almanyadun alınan 150 milyon Ancak h:ılkımızın \'e ıüccnrııııızın , 
bırı ıeıelti:ıini, C'Umhuriuetin ve fnkı· marklık kredidir. Gerek memleket· h:ınk:ımıza olan inan ve güyenlnin, 

~ n • lıibın en büyük evlddı, Jlilll Şef IS- te istihlôk eşyasının istihsalini foz· Cıı:ıliyetiıııizin c•ms kaynağını 1eşkıl 
~\; ç 1 y o ruz (lı'rnT ız..·öNO'nün kudrtlli ıahsiuetin- Jnlaştıracak, gerekse kolııylıkla ıı:ıtı- ettiğini, ve orad:ın aldıi.ıımıı bliyük 

1 de bulmaJ.:taılır. Şimdiye !mılar cııll.~- la bilecek ihrııcat emteamızın islilısnl .-uHct ve he) ec:ııılıı .si:ıe sundıığu-

1 1 ı
hıııivtt ve inkıldp tıerlerlnln en bu- miktarlarını arttıracak hir ~ckildc muz neticeleri elde ettiğimizi bilhas· 

B R 1 N C YE l "'illi ~ ı · ı · kullnnılac:ık olan bu krediler; iş hııc· .. a kııydeıleriz. ,,; yüi.: yapu:uı o an .. ~e, ım :m, 
b • B k 1 kuvvetli ve dirayetli ldareJl altında, ınimizi o nislıcttc genişletecekılr. :Fazlalaş:ın işlerimiz knrştsıııda, 
IJ 1 r i si et . - bil eurlerin ve ha.mitlerin oltıikçe l\lemlekctiı.ıiıdeki iş hacmi; gecen sürııtlc genişletmek imkfını olnır)'an 

h . • • • A.~ı~ ~cep • . lnklvafı, ve yenilulnin yaralılması ]!)38 yılında artmakta de\'am etmiş- kndromuz<lakl bOtün elemanlar bu 
'~ .. ~ıncıye: - Şık ve kıymetlı bır saat; uçuncuye: - bır çıft ı'ürk milletini parlak bir uf ah Jeııl· tir. Dıı artışın akislerini, cle\'lel ,·a- neticenin istihsali için normalin üs· 
~t ,tı>ın; dördüncüye: - Bir şapka; beşinciye: - Bir senelik yesine cıkaracaktır. ridatınd:ıkl fazlalıkta da görüyoruz. tünde gayretler göstermişlerdir. Bi-
"'-'1rtıli Hafta abonesi; altıncıdan onuncuya kadar: Birer bo- Bir untlik mesaimizi talılll tdu· Mayıstan lkincikônuna kadar 8 ay• lıimum nıiiılür ''e memurlarımızın e-
'111\b ı•· · Jık de\"rcdı! l:ıhsilitl yekunu 181 nıH· nerjik ç:ılışm:ılarını ''e feragalleriııi, l. ilğı; 4 kişiye birer çift ipekli çorap; ı O kişiye birer adet ken, menıtekellml:ln ekonom " va:ı-
"fy~r . • • b' • b" •yetini ııe bu meuanda da, dünuanın yon $82 bin lirıı gibi, yüksek lıir r~ - huzurunuzda teşekkürle an:.ırız. 
'll:'ı. c pıvango bıletı, onbes okuyucumuza ırcr şışe U · 1 f ,, i'· h 1 ti 1 l k kama vas1l olmuş bulunm:ıkt:ıdır. Disponibilitemiz 3J.2i7.~64 lira "".,.k • • . umıım e.-ononı " arc :e rr n ·ısa· 
'İy olonya; 15 okuyucumuza birer şişe kilçUK kolonyao 25 kı. ra lclkik etmek faydadall lııili clr{jil- MAHSUi. \'AZl\'ETI: clır. Me,·duatımıza nazanın bu d:spo-
~i e birer tuvalet sabunu; ayrıca 150 kişiye muhtelif cins he. jdir. 1!138 yılında bilhnss:ı hııhuhat. lrn· nibilitenıizin, diinya hankacılıEtın· 

YC!ler. UMU:\11 \'AZlYET: ru üzüm, incir gibi mahsullerimizin dn mülr:ımll rıio;bellcrin çok iizcrindc 
rınumiyetle Avrupa ılevlellcı i, rekoltesi fazla olmuş, lıuna muknhll hıılunıışu, hankacılık esas l:aiclelerl 

bU b k 1 · k K ~ il!!, ı 1938 yılını; harp tehlikesi altında ı:ıc- mühim ihraç mall:ırınıızdaıı fındık, olan sc)•ynliyet n ihtiyata, miıes~ese· '" sa a aya ştıra oponu . - u e;;J) - • A Al pnmuk, ıu-tu"n, ze~·tin'-'3~1 son '" lldıııı ·nİ7.İn ne ı, ıdnr kU\'\'etle rinrct elmrk-çirnılşlerdır. ''usturyanın m:ınyn- _ ,, to ,, 

"~~:::===~~=::=========~~~~~ .. ~==-:'!~- ya ilhnkı, ve hilhns~:ı eylül 1938 dr, clnh:ı nz istiho;nJ eılilmi~tir. ı ,. lıııhınrtuj:ıunıı irade t·der. 

1ŞT1RAKl.ERIM1Z: 
Seker Şirketi: Bankamızın en bu

yuk iştiraki olan bu bıi) tik mılll sa• 
nayi şirketim izin seçe11 yıldaki faa 
!iyeli şeker istıhs:ılı bakıınınd:ın lıck· 
lcncn ııelıccleri 'ermemiş ,.e pancar 
noksanından dola)'ı fnlırik:ılarımız 
çok eksık istihs:ıldc bulunmuşlardır • 
lla\:ıl.ırın ınü,altsızJ iı1ı !Jund:ı en mü· 
him bir !ıınilchr. 

Günden gune fazlalaşan, ve geçen 
yıl 97.46:> ton:ı erişen memleketimizin 
şeker istihl!ık miktarına karşı fahri· 
kalarımızı .1 islihs:ıli; 42.52G tondur. 
Pancar fi) alının yükseltilmesi, ve 
memleket istihliıkini knrşılamıık üze
re yeni ful..ırikalar kurulm:ısı; gibi 
mühim kar:ırlnrın tııtbiki icMı kısmen 
imkiıııl:ır temin edilmiştir. 

Kömür ŞirJ..ellcriml:: Yılın b:ızı ay· 
lurıntluki amele noksnnına rağmen, 

köınur şirketlerimiz, ]!)38 yık faali
) ellerini iyi bir şekilde bitirmişler. 
''e hııvzadıı en faıla kömür istihsal 
eden teşekkül olmak vasfını muhnfa .. 
za etmişlerdir. 

Kömür istihsalinin f:ı:ıl:ılaştırılma .. 
sı için bankamıza düşecek bütün Ya .. 
zifclcri yapmağa hıızır olduğumuzu 

seçen yıl muhterem he:retini:ı:e bil .. 
dirmlştik. Bunu kolaylaştırmak üze
re teşeblıüslerirnlze dcnm ettik. Dan· 
kıımızın en büyük kömilr şirketi olan 
Koılu Köınfır Jşleri Şirketi'nin, l'llz .. 
de kırk dokuı hissesini, sahibi bulu" 
nnn ,.e müzakerelerde bOy\lk bir hüs
nü niyet göııtcren Fransu grupundan 
uzun ' 'nele ile \'e müsait ş:ırllarla sa
tın alma~n munffokıyet hasıl olmU$
tur. Aynı zamanda diğer kömür şir-
1.ctlcrimh:dcki hl!susi aliık:ı Ye hisse
darları da tasri)'c)'e devam ederek 
kömiı r işlerimizi yek\'Üf"Ut bir külle 
halinde; aznmi f:ıalh ete sevkedecck 
bir şekle ifr:ığ etmiş bulunm:ıkla) ıı. 

Sigorta Şirketlerimi:: Sigorta bran 
şını millileştlnnek için, kuruluşu· 
ınuıdnnlıeri sıırfctmiş olduğumu:ı: gay 
reller, ıniislıct \ 'C ,·erimli neticelerini 
ı;uslermiş lıuhınm:ıktadır. Diı1cr mll-
11 b:ınkn \'e müesseselerle müştereken 
kurduğumuz, tam:ımen milli olnrı ve 
içinde lıiç ) n !J :ınc ı senn:ıyed:ır lıu

lıınınay:ın sigorl:ı şirketleri; Jıugün 
ıncınlekct sigorlr ıhğınnı n:ızımı ro
liinü o) nom:ıktn Ye konul:ın scrın"yc· 

'c :ınl'nk norm:ıl bir kiır temin etmek· 
etlırler. 

Bu şlrketlerimiıin es:ıs hede[i, si
gorta hnsarları için nzamt ihtiyat a
yırabilmek, \'C b:ıkiye kalıın miktar
la rı primler in ucuılatılm .. sın:ı tahsis 
cdehilmektir. 

lJokuma ıirketiuiml:: Yünlü, ipek· 
il, pamuklu, dokum:ı teşckküllerimlz 
seçen yıl normal f:ı:ıliyetlerinc de
vanı etmişlerdir. 

Ankaradaki 'lüniş fabrikamız mu
tedil bir kllr temin etmiştir. Eski yıl· 
l:ırda ı:ıru etmiş olan Dur.sa lpekif 
fnbrikalarıııın f:ı:ıliyeti de, normal 
bir çerçeveye girmiştir. Eski :ı:arar .. 
l:ıra, banknmıı liizımgı:-ien kartılıklaa 
rı zamanında tefrik etmit bulundu
ğundan, fabrikanın faaliyetinden el
de edilen ktırlnrla, bu k&J'§alıkl&nlf 
dn serbest kalması temin edilecek
tir. 

Istıınbuld:ı l..ıüyük bir milll dokuma 
fabrikasının güçleşen va:ı:lyeUol kar
t:ırmnk i(in, yardımda buluoulınpf 
ve bu fabrikadan verimli ve iyi ne
ticeler elde edilmiştir. 

Malatya Bez Fabrlkası'ruo Malatya· 
da kurduğu lıüyük fabrika da, bu 7ıl 
z:ırfında fnoli)·ete geçecek ve memle
ket ekonomisinde \•erimll bir rol O)'· 

nnyac:ıktır. 

Kereste işlerimi:: Bazı müşterileri
rnlıdekl :ıl :ıcaklarımızdan dola)'ı de· 
vir nlm:ık mecburiyetinde kaldı~ımız 
orm:ınl:ırın, ,.e kereste fabrikalarının, 
faaliyeti de memounicyt verici bir 
şekilde de\'am etmiştir. 

Şiıe ve Cam Fabrikası: Paşabahçe· 
deki şişe fabrikamız bu yıl en yOk
sek randım:ınla çalışmış, şişe ihtl· 
yneının hemen tamamını ve camdan 
ınımıul eşyn ihtiyacının da lılr kısmı· 
111 imai etmiştir. llu şirkctimi:ı: bu 
sene norm:ıl bir kur elde etmiştir. 

Ticari 1'cıtkkü/lerirni:: lş Limited, 
P:ıınul:iş, Üzüm Kurumu gilıi bil· 
hassa ilırncal tlc:ıretirnizi tal. viye 
nınksadıyle kurulmuş olan ticari te· 
;ckklillcrimlıin çalışm:ıl:ırı geçen )"Jl 
da iyi lıir tnrzda cereyan etmiştir. 

lnşnal Limited şirketinin muııınc
leleri, Lı:ızı re, kalôde ah\'alden dola) ı 
zararlı netice 'ermiştir. Henüz t:ıah
hıldntı bitmemiş olmnsınn rağml'n, 

t:ılımin olunan zarara hu )'llki bil!ın· 
t-omuzdıın karşılık aynlmıştır. 
Kısmen mecburiyet dolayısiyle in· 

ılıhüt edilen. Tunceli vilayetindeki 
\'ol ve kışla inş:ı:ıtınd:ııı dolııyı bu 
~lrkclinıizin elde edeceği mcnn neli· 

(Lut/en sayfayı ~.;irini:) 
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cenin asg~ri h:ıdılc L:alnınsı iı:in mc-'Orta Avrupa ha" dı· _ 
:ıl sarCcdılnıckl<leır. I 

1938 BlLAxço:m:z: 1 · · · . k . 
Muhterem heyetinizin lnsYilıinc ar· se erının ıstı ametı 

zeıtlğimiz bilunçonun tetkikinde, 
AKTlFde: ı.-asıı ve lınnk:ıl:ır faslın- (Baş tarafı 1 incide) Ankara, 17 (A.A.) - Reisicum 
da g~rülen uıııl~ıı.ıi disponibililcmiz, Fakat bu taksim ameli esinde hur İsmet lnönU ve Bayan ls. 
seçen yılki bılançomuza nazaran y t .. . . 

ikinci müntahip . . 
seçımı 

2.0 i8.340, 72 lira fazlalaşıırak :ıı rnil· ı sadece Almanya ile Macaristan met. nonil, bcrııberlerın,dc B~ _ 
yon 277.26 ı,08 liraya baliğ olınuıjlur. için parçalar ayrılmıştır. İtalya vckıl Doktor Refik Saydam ol-

Jlıızine bonolarını ız d:ı, ı:ene 1937 hesabına Çekoslovakyadan bir şey duğu halde bugün saat 17 de be. Şehrimizin Boğaziçi klüpleri 
1 ı d · futbol monitörü olan eski milli lıilllnçosıınn nazaran 1.752.489,fıfı Ji. olmadrfma göre acaba böyle bir e ıye dairesine gelerek münte • 

rıılık bl: ~azlalıkla .fı.G:11.H4,3~ lira taksim projesine imza korken !tal- hibisaniler için reylerini istimal futbol takımımızın me~hur oyuncu 
olarak suruıımektedır. Bu mebla~dan d d"l • . . bi' etmişlerdir su Kelle ibrahimin vazifesine ni-

096 0•9 8~ ı· 1 k b' •. yaya ne vaa e ı mıştır suali ta 1 • • ••• 
4. • ~ , " ıra ı · ır ..:ısmının va· . . . Ank 17 (AA ) İk" . hayet verıldığını evvelce yazarken 

Federasyonun klüpleri müşkül vaziyet~ 
sokan tafimatnamesi beten terbiyesı 
umum müdürlüğünce tashih edilmezse 

deleri 1939 dn l.8iUlH t<i lirasının olarak herkesın hatırına gelır. Zı- ara, • · - ıncı b k 
' ' müntehi s ç· ı · b .. ·· ·· u eme tar sporcuya karşı yapılan da 1940 da gelmektedir. ra Orta Avrupada Çekoslovakya. P e ım nın ugun uçun. _ . . . . 

tad k ıd 1 ld 
cü günü bitti haksızhgın tashih edılmeıını bek-•t 'lll E a· 1 • 1 1. ,,.. . K 1 nın or an a ırı ışı evve en • 

1 
.•. . . • . 

" ı · n us rı11c ş ıra.:ımı:: oz u • . . . Yurdun her taraf d b f r edıgımızı de ıUive etmıştik. 
Kömür l~Ieri Türk Anonim Şirketi- hazırlanmış bır taarruz pro1esının ın a u aa 1- B .. . 1 •.• d·-· 

d ·u b 1 ·b· .. .. .. yet hararetle Ye büyük bir ala ugun memnunıyet e ogren ıgı nin tamamına snhlp olmak için Fran· sonu eg aş angıcı gı ı gorunu- - . .. b .J • • 

lstanbulun dört baş klübü müsa· 
bakalara iştirak efmiyecekler 

· · · . ka ile devam edı'yo mıze gore • o.ıen terbıyesı umum B d b" • ::ı.J•· sız şırketınden ~atın aldığımız lıısse- yor. Ve Çekoslovakyamn taksimı- . . r. .. .. .. _ .'. . . e en ter ıyesı umum muıuur-
ye üdeyeceğimiz 1 000 000 - Ye M:ı· ı t b"k' ba ı · Sınop vıHiyeti intihabım bugun" mudurlugu yapılan neşrıyatı na- lüğü futbol federasyonu tarafın-. · · e at ı ıne ş anan tarruz pro1e- . . • 
falya bez fabrikasının yeni bir mü ta- • . 1 "h" "h . • b d öğleyin tamamlamıştır Mevsi zarı ıtıbare alarak bu kıymetlı spor 
1 b . fi . d' -~· . 500 sının ası mu ım cı etını un an • • k" . •

00 
"bk . dan yapılan talimatnamesi geçen.. 

c esı zcrıne te ıyc ettı ımız .. t k . k. fl d a min yağmurlu ve fırtınalı olma. cuyu es ı vazıfcsı e ı a etmış. lerde klu"pte tebıı·g· e.Jı'lerek o"nU-bin lira Ye füreçlik maden kömür iş· sonra gos erece ın ıp ar a ar - • . A • ..,. 

Jcrinin mübayaa eıti~imiz hi!\elerinc mak lazımgeliyor. s~n~ r~gmcn bu vılayetin 108·659 tır. t müzdeki pazardan itibaren başla-
mukabll ödediğimiz 100 bin liradan . . . . bırıncı mUntehibinden 103·164 ü Ati t• nacak olan milli küme müsabaka· 
dolayı ceman 1.599.020,04 lira arla· Şımdıkı halde Berlın - Roma iki buçuk günde reylerini kullan. e ızm 
rak; H.386.663,6!> liraya baliğ ol· mihverinin Orta Avrupadaki son mı~. bu suretle yüzde 95 iştirak lan, mezkClr talimatnamenin bu 
muştur. hareketleri 1'arımnda Londra ve nisbeti istihsal edilmiştir. Geri Yeni bir Amerika rekoru kilmenin klüplerini çok mÜ§kül va 

Senedat cüzdanımız 9i0.~57,04 lira Faris mihverinin vaziyeti sadece kalanlar hastalık ve uzak seyrü. Nevyorkta Madison Squar Gar. ziyete sokması yüzünden meşkük 
fazlalıkla li.101.992,7' lira olarak seyirci durmaktır; bundan şu an. sefer hizmetlerinde bulunmak do denl:ie tertip edilen spor bayramın- bir vaziyete girmiı bulunmakta-
görillmektedir. l lı k' 1 'it F l . . . d' .3 z . B 'k ·ı K . h dı aşı r ı ngı ere ve ransanın adısıyle iştirak edemıycnler ır . .ua, encı on an ı e unıng am r. 

Esham -;e tahvilAt eüzdanımıı harp hazırlıkları sadece doğrudan Vilayetlerden gelen haberlerde 1000 yardalık bir ko§u yapmı§lar- Beden terbiyesi İstanbul nunta.. 
48.012,•? lıralık hafif bir tenezzülle doğruya kendilerine yapılacak bir halk kütlelerinin bayraklarla, dır. kası mildrülUğil tarafınldan klüp· 
6.3G0.58a,!l8 liralık bir kıymet arzet· t k ··d f · · d' B .11• l .. · k · tih B "k b f i 2 d k'k kt d' aarnıza arşı mu a aa ıçın ır. u mı ı marş ar soylıyere ın ap orı an, u mesa ey a ı a 
mc e ır. kd" d B ı· 8 · d k · b' Avans hesaplanmızda 3.422.243,93 ta ır e er ın - Roma mihveri sandıklan başına koştuklarını, sanıye e oşarak yem ır Ame· 
lira bir fazlalık ile 12.598.773,32 li- bundan eonra yeni istikametlerde köylülerin bir çok mıntakalarda rikan rekoru tesis etmiıtir. 
:raya baliğ olmu~tur. hareket için hiç ~bir mahzur görmi· havanın muhalefetine rağmen da- • • • 

Borçlu carl hesaplar, 3.495.?51,19 yecekler demektir. O halde Çe'lı:os· vul ve zurnalarla kafileler halin. Berlin, (A.A.) - Doyçlandhal-
lira .1~_zı0nsiyle202666•

431~05·40596~91~ lıradır~ loV'akya üzerinde ilk eserlerini de seçim vazifesini ifa etmekte de 5000 seyirci önünde yapılan at. 
Bu lCA nun . ... , u ırası, res .. A b ld kl . ·ı . d ••t k~ "f 1 . .• b k 1 . 1 . 
ml bankalarla doltnıdan doi}ruya gosteren taarruz planı aca a yarın o u arı, ışçı enn e mu c ·ıısı etızm musa a a arının netıce en 
roürakabemlz 'altında olan mllll sa· hangi istikametlerde inki~af ede- bulunduğu mmtakalarda ayni he. §unlardır: 
narl mnesse5elerine açılan hesaplar· cektir? yecan ve hararetle bu milli vazi. Gülle: 
'dan mnte~ekkildlr. . .. .. . . . felerinl eda etmekte oldukları an- 1 - Alman Trippe, 16.05 met-

İpotck mukabili avanslarımı:ı: i~te bugiln butun z:ihınlerı meş- 1 1 ..+ 
. · .aşı mr!l~rr. re, 

1.126.959,90 Jirn aıalmış ve 2.422.796 gul eden .cıhet budur: Acaba o mu, ş..,,.,.~'"""rtzDE 

lere tebliğ edildiği zaman klilp mu 
rahasları kendi aralarında bir iç· 

tima aktedip federasyonun bu yan 
lr§ kararını umum müdrlüğe mU
racaata karar vermişlerdi. 

Bu toplantı hafta içinde yapıl-
rruı ve hazırlanan rapor umum mü 
l::lürlüğe gönderilmiştir. 

Aradan dört bcJ gün geçmiı ol. 
masma rağmen müdUrlükten he· 

nilz cevap alamamıı olan tJıır 
bu haftaki müsabakalrı oyn' 
mağı kararlaştırmışlardır. 

Bu vaziyete göre bilhassa 
tasaray, Fenerbahçe, ,Be 

klüpleri bu maçlara girıneıl 
bu seneki milli kUme ınU"' 

!arı ya büsbütün yapıiarıııY'' 
eğer yapılsa bile - §ild 

da olduğu gibi - ehemmiyeti 
b«decektir ki bu da Türk fııt 
aleyhinde olacaktır. 

Futbol fclderasyonu tara{_ıll 
yapılan talimatnamede alak,,ıı 
kaç müsabaka hasılatıııJ!l 
klüp beyninde taksimi gibi Ç~ 
rip olan bu maddenin, uınUJXl 
dürlük tarafından değiştirile' 
ni ve bu suretle - yukarda dJ 
dığımız gibi - futboluınU~~ ~ 
kmması için lazım olan rnılli 
me maçlarına ijevam oluna'' 
ümit etmekteyiz. 

,c.~u 2 - Estonyalı Kreek 15.70 
lirn 65 kuruşa tenezzlll etmiştir. yoksa bu mu? C!~h 

1 
·-.3 'ki · ı~-t h' 

• "7!C r mıu..ıc ı ncı m..,,. e ıp se· metre, 
.Menkullerimizde yapılan itfal:ırd:ın Almanyanın hareketlen Çekos- dmi de hararetle devam ediyor. 3 - Alman ~tök 15.61 metre. 

sonra hesap h:ı'ldycsi 143.368,37 lira- lova~~a, yannki ~~d.~fi Memel l Bugün öğleden sonra ve bilhassa 3000 metre koıu: · 
l"a dilşmüştür. olabıl~r; f~kat as~l buyuk emel Ka- yarın rey atımmın pek çok ola. 1 - Alman Siring 8 dakika 31 

Mekteplerde Spo 
Gayri menkullcrlmiz, bu yıl ayırdı· radenıze ınmektır. Yalnız bu h~- cağı anlaşılmaktadır. 

ğunız 105.0i5,5i lira itfa bedelinden defe.hangi yollardan geçerek gı- saniyede. 
sonra 1.982.306,8' liralık bir bakiye d 2 - Lehli Kuzoçinaki 8 dakika 1 

arzelmeklcdir. deceği, sonra Almanya Orta Av- Mühendisler arasın a 31.8 saniyede, 

Dun ,Maarif Müdürlüğünde toplanan beden 
terbiyesimuallimleri bu seneki müsabakala .. 

Kefaletten dolayı bon:Iarımı:ı: rupakian Karadenize doğru ilerler. t . 1 3 - Alman Eberhard 8 dakika 
3.810.938,98 lira fazlalaşarak 28 mil- ken müttefiki İtalyanın ne düşün- ayrn er Maarif Vekaletinin son yaptığı 

rm programını tespit ettifer 

yon 883.038,23 liraya baliiı ~lmakl~· düğü ve ne yapmak istediği belli Ankara, (Hususi) - Yüksek 35·6 saniyede. spor talimatnamesinin okullarda 
d~r. Du mc.lıUlğıı.1 18.236 .. 000. ıı.rası b. u· deg-ildir. Mühendis mektebi mezunlarından 1000 metre koıu: • 

·- ı i ı k 1 Al B k 2 d k"k tatbik şeklini tesbit etmek üzere ) uk ecnebı lıanka arı çın Hrı en e- ASIM US Scrcf Erkman Sivas • Erzurum - man ese er a ı a, 
r 1 ti d. · 33 ı · d "ehrimizdeki liselerin beden terbi-a e er ır. 1 tt . t b "d"' 1.. •.. üh' en . sanıye e ~ 

ıa ı ınşaa aşmu ur ugu m - · . . 

Işık ve Haydarpaşa 
beden muallimi Mümtaz, 1' 
niyal lisesinden Fa.dıl, fstl~ 
Erkek lisesinden Vahi, ]3oı 
li~;şinden Hayri, Darüşşafalı' 
sesinden Muhsin. 

l'ASIP'de: ç b 1 idi liğine Bursa ııu i lcri mühort- 2 - Şunaher 2 dakıka 33.6 sa- yesi öğr~tmenler_i_j,~~ ~aar~f mu 
/htlyatlarımı:: em er ayn , . d dürlüğünde bir toplantı yapmıı-

disi Celal Ergani Adana su işleri ruye e. . .. ıat11 ~ . I> ' ~ "' 
1937 scnc~i klırından tefrik edilen mühendisliğine, Adana su işleri Smklıa Y\il'aek atıa.m&: ~ •f> arr Voleybol mü.abakalan: 

• 220.000 liradan sonrn 3.4iO.OOO lira Bugu··n yetm iş yaşında 1 - Vavnsvekel 3.90 metre, T 1 t d ı· 1 . ikinci dev 
olarak ı:;örülıncktedir. Bu yıl ayrıl· ' mühendisi Tevfik Eskişehir su iş- op an ı a ıse enn • Kabata~ lisesi beden öğre ,

1 masını teklif ettiğimiz 205.000 liranın Bugün (18 mart cumartesi) leri mühendisliğine, Bursa su İŞ"- 2 - Müller 3.'80 metre. relerinde spor yurtlan, orta okul- Mehmedin ba~kanlığında, ve• 
inzimamiyle 1·1-1939 tarihinde resmt İngiliz Başvekili Çemberlayn 70 !eri memurlarından Salih Eskişe· 75 metre manialı koıu: lann liselerin birinci devrelerinde sesinden Necati, Erkek ıtlıı• 
ihtiyat akçemiz 3.G7:ı.ooo liraya b:ı· yaaına basıyor ve iyi bir tesadüf bir su işleri fen memurluquna, 1 - İsveçli Lidman 10. 1 sani- spor yuvalan adiyle spora haz:ırla mektebin.den Ferhat. 

lığ ol:mıhtır. olarak bu yıldöııümünü, doğduğu seferberlik müdürlüğü şefi Zahit yede. yıcı yuvaların kurulmasına karar Futbol _..u"•.,.bakalan·. 
Alıılıabir bankalar lıesalıı: 75 be k ....... 

·1 sehir olan Birmiııgham'da geçi - Ersöz zatişleri ve sicil müdürlüğü metre ıer ıt oıu: verilmictir. 1 
3.004.375,07 lira C:ızlasiyle 8 mı yon "' ' 1 B 8 4 · ı:ı ~ Galatasaray lisesinden ~ 

763.281,73 lira alacaklıdır. recek. Orada bugUn .. Unionist'ler muamelat kalemi şefliğine tayin - erşmayer . sanıye e. Talimatname hükümlerine göre İ t• 
M•vdııal Jıe•aplarımı:: birlig·i,, nin senelik toplantısı cdilmio:lerdir. Yükıek atalnıa: Hakkının başkanlığında, 5 

• 
~ ~ ı: liselerde talebenin yapacağı spor- ııt 

5.0t9.u:n ,8G liralık bir teza~ fille \'ar ve bu teşekkülün reisi oln.n --o-- 1 - Langhof 1 .95 metre. Erkek lisesinden Nuri, san . ,. 
· ( dualı 2 L dk · ı 95 lar mecburi ve ihtiyari olarak ay- · · ı· · d Z•) 67.431.366,8' lmı,_ ııı~arr~ ~e'". Çemberlayn bu münasebetle bir Aşı Ve Seromlar Her - un vıst . metre. tebi ve Tıcaret ısesın en 

he 3.621.liG,iG lıralı.~ hır ~n~o~afl:ı d nutuk sö li ·ccektir. rılmaktadır. Mecburi olanlar: 1 •. saba 
30.710.Hlı,20 llrar:ı yuk~elmı~tır. eB .. Çey ~ft 1 .. ,..o Eczahanede Bulunacak Dün Gelen Seyyahlar A - Atletizm; hintbol, voley. Ktz tıılebe erin mu 

ugun, ml.l\:r aynın 1 yaşı. Ankara, (Hususi) - Merkez Alman bandıralı General Von -~ idare edecekler: .ol 
Tediue emirleri: na bastığını bu birlik te unutma.. hıfzıssıhhası müessesesi mamula- Ştoybcn vapuriyle limanımıza dün bol, Kızlar, bu sene için atı~· ~ 
39.443,95 lir:ılık bir tenc:ı:zülden mıştır ve birliğin Birmingham d 1 1 · · B - Yüzme, bol, bayrak koClusu müsab• 

sonra 548.914,Jt lira ka~·delmekle- • , • . r n tın an o an aşı ve serom arın ec- 400 seyyah gelmıştır. C _ Yürüyü~, :ı 
'.dir. ş~besı reısı Sır J~hn. Bu m~ ' za dcpolariyle eczahaneler taraun Seyyahlar şehri gezdikten son. yapacaklardır. 

Kdr ve :arar lıesabımı:: Mister ~mberlayn e. bır. hedıye dan kolayca tedarik olunarak hal- ra akşam Akdenize hareket etmi~· D - lzcilik, Atıı müsabakalannc!a: . ....ı 
1938 yılında c. lı.Ie ettiğimiz netice· vez:.eccktır •. Fakat .hed.ıyenın ne ol ka satılması irin Sıhhat Ve kale· lerdı'r. E - (Müsait yerlerde) da~cı· . • d şebıP·-r - B :ı tnönü Kız lısesın en den lüzumlu lhtıyat Ye k:ırş'.lıklar le : dugunu kımsc bılmıyor. • unun tince icabcden tedbirler alınmış ve _

0
_ lık ve kayakçılık. ·yet 

rlkindcn sonra 830.289,91 Iıralık ~a~ı Çemberlayn için şa~ırtıcı bır şey 
1 1 

• bil k' I 
1 1 başkanlığında, Cumhurı ıcı' 

bir ı.ar tahakkuk ettiğini mernnunı· ı - .. ·1 • satışın ne suret e yapı acagı - Dü ngece ı yara ama z - htiyari otan arı: lisesinden Şadiye, çamtıca 
yelle arzcderız. Elde edilen bu k:i- o atcaıp. so! enıyk~rl: b tün s·hhat miidürlerine bildirilmiş n·· c·b l'd b" al A - Futbo\ sesinden Mediha. 

. ngılız ua§\'e ı ı u gece, ~e - . un gece ı a ı e ır yar a. 
rin lt.\'ziata es:ı~ ittihazı lıalındc: . .1 k . f tt t tır. k l t C'b 1. B ~ Güreş, Voleybol müıabak.atan: · 1 • .• ( - refıne vcrı ece zıya e c ve er. S hh t .. d .. l"kl • d -' . ma va ası o muş ur: ı a ı un ,. 830.289,91 lirad:ın C\'\'e enııruc yuz- . ı a mu uru erın e .uaıma . . . . C - Boks, .d v 

d 5 .1 . 1 kuu muhtemel zarar tıp olunan toplantıda bulunduk. k"-f' 'kt d h . fabrıkas:mda. makınıst Ahmcdı Kandilli kız lisesi be en <: 
e ı erıt c 'u . .. .. .. .a ı mı • ar a taze ve er nevı aşı . .. . . D _ Bisiklet, motosiklct. d P 

kar~ılıiiı> hesalıınn,42.000 lirıı; ni· tan sonra yarmkı paznr g'Ununu 1 b 1 kt B 1 Bulgarıstanlı Suleyman ısmındc- meni iffetin başkanlığın a, 15ı' • 'k . . el • 1 ve serom ar u unaca ır. un a- .. .. d E lskrim t 
zamn.ınıcmiz hükiimlcrine tc\'fı ·ıın Vestbanı'dakı cvın e geçırece { f' 1 1

. 1 . 1 ki arkada.sı kadın yuzun en per- - · köy kız lisesinden Hidaye • 
.. l ·ı l' t) 1 b n" . .. • 'h d . . nr. ıyat an emsa ı larıçten ge en ~ . - tt F' . 1 .. k h . ti ·n b"na 'h ' (yuzdc 5 kanun ı ı ıya ıcsa 1 " ve ertesı gun, ıntı ap aırcsı o. .. 

1 
gclle beş yerınden ngır sure e •ızıyo OJı ususıye erı e 1 bul kız lisesinden Semı a. 

00 · . ( .·· d ıo b' · 1 · tertip • mustahzerlere nazaran ucuz o a- . 1 • . b" 1. 42. O lır:ı, 3uz e mı cı . lanEdubaston'a gldecektır. Çem- yaralamıştır. Yaralı ımdadI sıh. en kız talebe er ıçın ayn ır ta ı- Bayrak lc:>şuları: .:~ 
rc,·kal ·de ihti•·ııt) hesabına 84.000 lı· 0 caktrr. • . . b' d"I • · vJ ~ı J • berlavn, işlerinden dolavı. bura- hı otomobıh'-•le Ccrrahpaşaya kal matname tes ıt e ı mıştır. . • b-.3e1\ 
rıı tefrikindcn sonra 5.000.000 !ıra · . •. --o-- ".. İstanbul kız lısesı c.u 1 
sermjycye yüzde 6 hesabiyle lıirinci ya uzun zamandanberı gıdeme • 20 nci Sergi dırılmış, Suleyman yakalan • Bundan başka kız talebeler ka· meni Mübecceli:ı başkanlığı ı, 
hissci temettü olnn 300.000 liranın mişti. A • mı~tır. yak sporiyle, iskrim ve tenis spor- da, Kadıköy kız, Üsküdar. '1'1;. 
t .. hsisi ic:ıp eder. Bacnrekilin 70 inci YI. lr bütün Plastık sanatların yurdumuzda -o- larını ı"htiyarı· olarak yapacaklar- · d ··- rıı 
.. ">I. titülerı be en ogrctmc t 

• ooo ı· tncrilterede de bir cok toplantı • inkişafı on yıldır çalışan müsta. 19 kı"'.o bozukluk para d .. .;re Bunların yekunu olan 4(i8. ıra .., . k 1 1 ır. Şişli Terakki beden oı; 
· ı·· el t nzil edilince kalan larla kutlanacaktır. Kamnbel kıl ressamlar ve hey e traş ar • d Gerek erkek talebeler ve gerek· Suphı'yeden mu'"te~ekl.ı"ldir· umum ı •• ır nn e • b · r -· · · · · · · b .. Ortaköyde Mecidiye sokagın a ~ 

36'' "80 91 lirııdan yiizde 10 lıcsabiy- Bannerman'dan biri hiç bir ln · j ır ıgının yırmıncı sergısı ugun • . . . d b' .. "l se kız talebelere mu"sabakalar ter 1939 
-·- '. • • - • •• " • • • A • 5 T ı· · d D - 1 k kl"b"' oturan hadrı ısmın e ırısı o· Bu heyetler 1938 • ~ le fcd,al.ıde ıhtıynl 3ı.OOO Jıra, )uz<lcl'!ılh BaşYekılı Ea5vekalettP ıkf'n 1 te a .sım e agcı ı u un. .. . . de'' 

15 lıc~nhi)lc idare meclisine 5!.000 70 va<.'.ma basmamı~tır. ı.:«:ter ı c:c a-;ılac:ı!ttır. 1 mu1. o?asında araştır~a.. ) apı • tip edilecektir. Her koşuyu idare yılı kır koşularını ıdare e 
ll'ra· •lizdc 5 lıcsnbi,>le memurine B ld. : b 

1 
., k 1 --o-- Iınca sı.gara kutuları ıçındc 19 etmek üzere beden öğretmenlerin- dir. 

' J • • •• a \"ın u yaı::a ~e rrıeYe • "'V a. • 
18.000 lir:ı; ~·üzdc 10 hesabıylc muc'>· 1 AJ t k'I ·.,•i Kemerı)UrQ'nZ yolu I kilo ufak para bulunmut;ttır. den müteşekkil heyetler kurulmu§ Beden öğretmenleri c1·re~ 

• h' 1 • 22 3"8 lı'r•ı · ,.ı-ızde GO a3. ba~vekcı et ('n C'C. 1 mı • ~ t 'l •'r ı . ..ı 
sıs ıs!lr erınc · " · • J ___ B 1 d' M · ur. • · b <"Ünü Kiı tu fl' 

ılc!la, bi.' le ikinci ıcmelhi hissesi ola- Silfıhtnra~:ı. ile l{cmerbt•r~az e e.. ı.Y. e.. e .. mu~ın ,n çarşam a b 't e 
4111w;: ts zea;;q~11"P • , . ,..000 ı· M d d d MUSABAKALARIN ıur·,·ündc son vaziyeti tesbı., ... ~ 

rnk :.!18.500 lira ki ceman 3i9.S3S lir:ı O -:raeınd-ıkı yo.un ınşası ı ıra. u uru on u HAKEMLER! d.,ı•P 
le\':ı:i ve talıo;is cdiiİr!IC geriye 12.451 ]rol oy Dr. Kemal zsafl j'a ihale ci'iln•in~ir. Bir kaç gün evvel Ankaraya üzere ikinci bir toplantı 
lira 91 kuruşluk hir baki:re knlır ld, idrar yolları, deri \'e frengi lıııs K•ıle·'j'-.i Meli .,. bb:ısı ~itmiş olan belediye memurin mü Kır ko~ulan: pacaklardır. __,_/ 
hunun gelecek yıla dcYrini teklif ede· talıklı:ırı mütch:ıc;c;ı!lı Gı:.l:ı~aea l\:u' elitinde so cin dürü Samih dün sabah dönmÜf;- ------------------------

riz. 1 Tünclb:ışı tsliklül cndılco;i ~u: lira s::.rfiyle modern bir ma!iyc tür. Belediyeden muvazenci umu- Gu"" reş Seçmeler·ı ~ 1{)3S yılı k:ırımızın bu şekilde le\'· 380 nıırs:ı p:ız:ırı ii~lii -ı·rı ı ''?:J.ı ı ... . . . . 
1 

. · · 
zii kolıul ,e tasdik buyurulıluğu tak· w 11 im cınası ır..:ı.sma karnr verılmıştır. mıye Yeyn. muvazencı umumıye . 
llirdo tnnıamı ödenmi'; 10 Iir:ılık lıc· --ı -0-- iden belediyeye gc<:ecek memurin. An karadaki ilk müsabakalar nihayetren 
ııcr ııissc senedine yüzde 10.sı he- - J7_m·ırden 3 mu··stal<ı"I lrın tekaütıük başlarının kayooı- . •· 

rl 90 k ) 1 T .. k ·11· k"' 1 • • • k"l t b ld ~alı) <>abiylt 1,037 lir:ı ha ·uruş • >C· 1 o r ı-t af 1 z c em a 1 m~ması için Meclise vcrilme'c Ü- ur mı 1 ume empını seçmek 66 ı o: stan u an 
her m!'ıcssis hissesine ise O iirn, k:ı- 1 namzet zere bir kanun lüyihast hazırlr.n- üzer Ankarat:la yapılan müsabaka 72 hilo: Ankaralı Celal. 
nunl ,•ergilcri tcYkif rıl. il erek 14. nu· ı L O K M A N 11 E K 1 M la 'lk. · t' 

b 11 d 1 Nisan lzmir, 17 (Hususi) - Doktor dı~ı ha~e- '"''ril'Ylektedir. rın 1 1 sona ermış ır. 79 kilo: Mustafa. , 1 nınr:ılı koponl:ır mukn ı n. e •. : ı Dahiliye mütel1assısı. 1ıt11· 
1"3!l, t.:ırihinrlen ili haren kışelcrımız· Faik Muhittin ve Mustafa Ali, Hilesiz ya!!' Bu ilk karşılaşmaların netice le- A,,b·1r si:.let .. Çoban ne "' ., tstanbul Divanyolu. ..... ı r •· 
ılc ö4eoıncııe lınşl:ınac:ıktır. • 1 Avt:kat Reşat 1zmirdcn müstakil Belediye isti~are komisyonu hi ri şunlardır: ikinci serim müsabaka adı'!' • ısı j No. 104, Tel: 2239ff - :r • 

1UAf\E MECL -.•ı••••:mebu:;Ju;c i~in namzctliklerinijlesiz yağ meselesini tetkike baş. 55 kilo: Ankaralı Mustafa. haftadan itibaren devam e 
!koymuşlardır. lamı!;!tır. 61 kilo: Ankaralı Ahmet. tir. 



EK8PRB8 HATLABI 

ADRIA 
CELIO 
ADRIA 
CELIO 
ADRIA 

:t/ 3 
10/3 
17/2 
uıı 

31/3 

11/3 
CITTA' dl BARI 25/3 

1/4 
latanbul · Pıre saat 24 h. 

,. Napoll gUn 3 
., Marıtıya 

Caldea 
Fanlcla 
Meran o 

" ' " 
613 

23/3 
6/4 

Saat 17 de 

7G-o>z EL 
Büyük Anneler 
Genç ve taze görünmek 

için bu basit usulu 
tecrübe ediniz. 

~~ • .....;...=....:::;::===.=4~·===m==:=:;;:=:~a•'~"•;-:.::=:====::;;::;;;::~~~=~!~~~~A~1K~l~~~·-=~~J-8~-=~~~~--=Tı~:~lı1J~11!if~~----
Çorlu İcra Men1ürluğundan: 

Mevkii 

Çorlu • Balabanlı Çiftliği 
Karapmar 
Çiftlik civan 
BU~k arpalık 
Çukur arpalık 
Harman arkaaı arpabfı 
Saııcaktepe mandıra11 

Karaapç OVHI 

Karaafaç ovası 
Kara topraklık 
Rumpmarı ve Boatandere 
İncirli aıvatı 
Kara.köy yolv 
Karapınar 

Karapmar 
Damlarca 
Karpuzkırr 

Ketlıdere yolu 
Karacalı 

KilçUk arapça 

Cinai ve mikdarı 

240 dönüm tarlanın 160 ta beş şayi hissesi 

6 D. Harman yerinin 160 ta şayi 
347 dönüm tarlanın 80 de şayi 

164 ,. ., 80 de şayi 

219 ,. ,, 80 de şayi 

299 ., ,, 80 de şayi 

13<M 
" 

,, 80 de şayi 

1045 .. " 80 de şayi 

608 " .. 80 de şayi 

307 ,, ,, 80 de şayi 

358 .. " 80 de şayi 

321 .. " 
80 de şayi 

1012 .. " 
80 de şayi 

394 
" " 

80 de şayi 

585 
" " 80 de şayi 

2197 
" 

80 de şayi 

611 
" 

80 de şayi 

1191 .. " 
80 de nayi 

480 
" " 

80 de şayi 

' 210 .. " 
80 de şayi 

440 tt ,, 80 de şayi 

150 
" " 

120 de şayi 

"5" hissesi 
beş hissesi 
beş hissesi 
beş hissesi 
beş hissesi 
beş hissesi 
beş hissesi 
beş hissesi 
beş hissesi 
beş hissesi 
beş hissesi 
beş hissesi 
'beş hissesi 
beş hissesi 
beş hissesi 
beş hissesi 
be~ hissesi 
beş hissesi 
be!'1 hissesi 
beş hiuesi 
beş hissesi 

Satılacak kıL 
mına konan 

kıymet 

Lira Kurut 
11 25 

00 47 
54 22 
10 25 
13 (!9 
31 19 
81 50 
52 25 
11 40 
3 84 
8 91 

12 04 ,,_ 
., 1 95 
14 78 
21 94 
27 46 
15 27 
22 35 

9 00 
3 9'i 

22 00 
1 56 Dlaııa 

Abbaala 
Spartlnnto 

1/3 
16/3 
30/3 

Saat 17 de Yirmi ıencdenberi kullanılmak-

Çanta bağları civarı 
Buma çifUiii civarı 
Çorlu - Karaköy Çiftliği 
Kul ube arpalığı 
Kulube civarı 2i6 

106 
14,.'S 
ıao· 
200 

120 de sayı beş hissesi 2 88 

.::~----------------...:...--------------------Albano 9/3 

ta olan meıhur (Yaiıız} beyaz 
renkte'ki Tokalon pudrasının mah! 
rem formillüne taakim ve taafiye 

Ku§dere 
Sihan pınarı 

" .. .. " .. " 

120 de şayi beş hiasesi l 11 
120 de şayi ~ hiasesi l 51 

Veıta 23/3 
2 25 
2 08 

Büyük tepe altı 
Çanta yolu 

120 de "ayi beş hissesi 
1~ de 11ayl beş hissesi 

Saat ıa de edilmiı ıilt kremaıı ve Zeytinya· .. t• 

lseo 

Merano 

8/4 

22/3 

iı, sair kıymetli cevherlerle karıı· 
tırılmaktadır. Bu krem cildinizi 
aerian bealer ve cençleıtirir. Ve 

Karapınar mezarlığı 

Karaköy hududu 

•• 
" 

" l20 de şayi beş hissesi 36 04: 
120 de sayi beş hisaeai 40 63 1/3 

813 lseo 
Boıforo 

uıı 

29/3 
Saat ı 7 de tenin buruıukluklannı ve sair Eski kolağıl 

2983 
2438 

3:S 
,, meranın 

., tu-lanın 120 de şayi beş hissesi 00 44 

Campldogllo 

Abbazla 
Fenlcla 

( 

6/4 

ııa 

ııa 

&iyri aaEi maddelerini ıiderir, 
cildi tue ve nermin kılar ve ne· 
fiı bir koku bırakır. Pula kılların 
faaliyetine nihayet verir. Buıün. 

Arttırmanın yapılacağı yer, gi1ıı ve saat: lık arttırma 24.-4-939 pazartesi saat 14- 16 dı 
ve son arttırmada 9-5-939 ıalı pnü ayni saatle Çorlu İcra Memurluğu odasında yapıla.. 
caktır. 

Spartlvento 16/1 SMl ı 7 de ktı in1&nlar birlr:aç ıeoe evveUı:ile
1 - Çorlu tapu dairesinin llkkhun 328 tarih va 64-:M, Huiran 327 tarih ve 548 :>51 

a.yılarında kayıtlı olup mevki, ciıuı, miktar ve takdir olunan kıymetleri yukarıda yazılı gay. 
rlmenkullerin arttırma prtnamesi 7--3-939 (UııUııden itibaren herkesin görebilmesi için açık. 
tır. llinda yazılı olanlardan Cazla malumat almak isteyenler, 936-6 sayılı dosyamızı görmek için 
memuriyetimbe müracaat etmelidir. 

Meran o H/J 
BOlforo H/I 

Telp-af adrql : .ADBIAMARR 

1' • 3 • 938 tarDalncle bplll larf ft ÜllltmNi yapılL 
~ ol&D mJlar Jrenmnm mtlllık111 mtlddeti görü. 
'-tDe temdit ........... 

"-ütme terafti 111.bıb dalllllnde 4-4-939 tarihine rut
rihıll saat l:S de Kabata,3ta Levazım ,.e mübayaat ıube. 
.alım~~. Kapah artrar e 

:;:oıı"-.ıun.:::-:lfm bir saat evvellnıe kadar ''aaat H de,, kadar ko. 
~anbim& makbuz mukabilinde verilmeai ve ekllltme. 

late,enıerin flatsıs teklif mektuplarmı ihale tarihln
evveline kadar milakirat fabriblar tubuin• venrek 

h lftirak veeikuı almalan lbımdır. (17H) 
~ 1 ••• 

ldar.nızin Paşabahge fabrikuı J.c1n eaıtnamHf ınuci
a.Jmacak (1) adet dev.Yar w ayyar elektrikli iskele 

l-939 tarihinde llıaı. ..uıemediğiııdeıı yeniden kapalı t 
ebiltmeye konmqtur. 

lluJıammen bedeli ıif İ8tanbul (13.000) lira ve muvak. 
(9Ta) liradır. 

tbııtme 31-3-939 tarihine ruthyan cuma (iinU ~ 
«& Kabatqta Levurm ve )ı{Ubayaat Şubelindeki Alım 

1Çllacaktır. 
lartiıaineler paraıu: olarak her gUn söztı ıeçea ıube. 

tbut.meye iftirak etmek iateyen firmaların mut...ı 
!beraber kataloklanm, ka1dmna indirme ve tren 

içik olarak ---- n.lmlerhü. birinci ımuf bir flr. 
ga.terir evrakm lhaJe tarilliDdea en U (1) sb eV• 
lnJWıariar :Umum lll4tlrlql Jılbklrat ~ 
~ wrmelerl ft tekliflerinin kabultJ.ntı mutaum

abnalan Jlmdır. .Abl takdirde ekliltmeye iftfrak 
4 • 

''8uatrm teklif mektubunu. bnmıl w.aDt ile 5. el mad. 
"'elltmeJe ifUrak ..ıau ve " 7,5 güvenme para. 

...:_ '9ya bmlra t.mtmt mektubunu ihtiva edecek oWı 
ıa..~~~~ lbt1 en l9C aat lf.80 a kadar mezkflr 
~ makbua müablllnde wrmeleri Jbımdır. 

(98') 

~ llleyen OtobU.ıer için butlnlacü olan ve be. 
..... ~ kurut bedel tahmin edilen l5SOOO ellt otobUI bile. 
.... ~eye konulmuotur. Biletlerba DDmUDMile prtname. 
~llğUnde görtUebllir. ı.tüıD.. 2'80 taydı bllun. 
~ )alta bu iti yap&bilecek matbaa ve teliatı • 
~ ibru edecekleri walka ft 78 lira 'I& kurueluk ilk 

'-t ~ veya mektubile beraber 23-3 139 ,..._be 
lt buçukta Daimi JDnctlmencle bulunaalıdlrlar. <B.> 

(1511) 

""'-· Akhisar Belediyesinden: 
.. ~ Btltihnet caddeli elektrik 11btkell teüab ltl ek. 

llt.t~u çıkmadıfmdaa açık tblltme on ılbı tpMUt olun.. 

~ muharomem 1782 lira 98 Jnaruttur. 
~ _20-3 ...... tarDıbMfe aat 15 tedir. 
~erin •<?ık ekslltmeJ9 mtlteallik 2490 ıa7-J11 ianun 
"Gracaatıan nan olUlllll'. (1187) -

rine nazaran daha ıüzellepıiı bir 
balcledirler. Mütelaa....ıar bu p.· 
yanı 1aıyret tebeddD16n ıebebini 

umumiyetle Tokalon kreminin iı· 
timaline atfediyorlar. Aylık aarfi· 
yatı hemen bir milyon yuoyu bul. 
maktadır. Siz de hemen bucünden 
kullanmafa baıtayınız. Ve her aa-
1Mh ldaha ıenç ıörününilz. Kem· 
nuniyetbaht semereler ıarantili· 
dir. Aksi halde paranız iade olu· 

2 - Arttırmaya iftirak için yukarıda yazılı kıymetlerin yüzde 7,5 nisbetinde pey veya Mili 
bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. · 

nur. 

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer al~kadarlarm ve irtifak hakkı sahiplerinin gayrimenkul. 
ler Uz.erindeki haldarmı hususile fai• ve maarafa dair olan iddialanm ifbu illn gününden itibara 
yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimlu bildirmeleri icap eder. Aksi haldi 
haklan tapu alcillle aabit olmadıkça ıallf bec1elinlıı paylapııH11ulan hariç kalırlar. 

' - Gösterilen (Üllde arttırmaya iıUra~ edenler arttırma. prtnamesini okumu§ ve ıuzum .. 
lu iu.hati almıı ve bunlan tama mell kabul etmit ad ve ltlur olunurlar. 

••flltloı Volcıf Ahrlor lderıdndtn: 

5 - Tayin adilen zamanda gayrimenkuller üç defa bajnldıktan sonra en çok arttırana iıia. 
le edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kı~metin yüzde yetmiıt beşini bulmazsa en çok arl, 
tlranm taahhlldll baki kaim~ p.rtile ~,. W'*'4 4aha temdit ve on beşinci gUnU a,n\ 
aaatte yapılacak arttırmada sa ut bedeli yU&de yet.mit beıinj bulmak şartile, en çok arttiranı 
ihale edilir. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaaa ihale yapılmaz ve 2280 sayılı kanuna göre satT, 
beg sene geri bırakılır ve arttıranlar taahhUtlerinden kurtulur. 

KiRALIK EV YE DCKKAN 

BeJiktaJta Akarellerde 5, 30 nu· 
marala evlerle 20 müli.erru 20 numa
nh dtlklnlar açık arlırrıra surell)'le 
kiraya nrilecelinden isteklilerin 
21 - S • 139 sah ıünil uat «'n beşe 
tadar Be,il•la,ıa Akıırellerde i4 nu
marada Mütenlli Kaymakamın:a mü
ncaat etmeleri. (K.I. 11) .. 

6 - Gayrimenkul kendiBine ihale edilen kimse derhal parayı verme7.le ihale karan feabolu. 
narak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse anetmiı olduğu bedelle a~ rl• 
m olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on bet gUn mUddetle arttırmaya çıkanlıp. 
çok arttıran& ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve ceçen fllnler için, yUr.de 5 ten hesap ol~ 
cak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmadan memuriyetimlzce alıcıdan tahsil 6. 
lunur. (1820) 

Davet 
TiJrt Dili Yaı1rm Kurumundan: 

Tirk Dili •• DuY1uıu Yayım Kuru
mu 19-3-939 pazar ıünü saat 1'.30 da 
Şiıli Halkevinde vereceli konferansa 
Anlarının, azhklar okulları direk· 
t6r ve 6itreımenlerlnin, millevelli he· 
Jellerinin, Şiıli, Macka, Panıalh ve 
dnrlarında oturan nlanda,ıarın o
nar vermesini diler. 

ti An 
lılanbıd .t tlncil icra Jltmurlujun. 

dan: 
931/306 

Boyollu Jaliklil caddesi 113 ounıa
rah dükklnda Hasan Tanrinrdi'>·e: 

Beyotlu üçüncil sulh hukut'mahke· 
muinin 22·12-931 tarih ve 131/2116 
aaydı illınlyle \'orıtye olan (53) lira 
(101) koru, ve faiz ve ücreti vekl· 

lel borcunuıuıa lemini lahılll itin ladel mahkeme yolu ile alt oldala 
dairemiz~• tanzim olunan u )'Ukar- mahkemeden fcraanı ıerl bırakılmi'• 
daki ikametıahınıza ıönderilen lcra sına dair l»lr karar ıetirmez isen~ 
emri mezkQr yeri lerketmenls: hase- cebri fcrara devam o1unacalı ı 
biyle leblil edilememi, ve ı,bu icra yine bu müddet urrıııda mallarını 
emri 15 ıün müddetle ve llinen teb· hakkında beyanda bulunmaı lse~\s 
liltine mercice karar verilmiı, oldu- hap~en tazyik olunacılınuı: ıibl yaQ• 
undan l~bu ilôn larihlndn itibaren lıı, beyanda bulundulunuı takcürff 

15 liln zarfında mezkQr borca büliln hapsen ıeczlJe edllecellnb hususları 
muarHiyle birlikle ödemediliniz ve- ın:ıli\m olmak üzere icra emri 15 ıtıa 
ya tetkik mercii Ye)a ıemyia nyahut müdelle illn olunur. (K.J. 11)! 

- VAJUT'.aaa ldt•.P tekllacl• roman ıefdkuı -

80 OLtnn.Ji: P AZARLDC ... 

lı kırk yarar, her 19yia daha iDCllini kltltl'nlp a1I. 
runmıu Söyle bakalım, Benim kendi itim" oldufu 
halele bilmecllilm taraf neclir? 

- ZUıMclerlem ahı, yol tiatilnde _JMr köJÜD po. 
1ia bratoluma altU.t ecleD u.tanm. Sonra yolda bir 
polis mmeuıımu yaralıyarak mtmdan Uniform.umı, 
altmaan da motoaikletiDi çalıp ıittinl&. 

- Mue1eyl çaktm hL .. Sen yaman bir eeymif.. 
ahı.. AnJapldıima göre, t>uralarda fimdi herU. ben.. 
den 'blbM4170r. 

- Orumı bir yana bırakalım. Şimdi •ise ip.ret 
etmek iatedilim nokta fUdur ki, gicfeceiimi& meaa
fe boyunca biltün yol ağlz'ları motosikletli polialer 
tarafmdan tutulm111tur. Yani u IOllJ'& bis de ODı1ar 
tarafmdan durdunılacalız. Bu vuiyette randevu.. 
nuza gidemiyecekliDiz. 

Red llanp, avukat Prid'e hayret içbıde baktı; 
IOIU'&: 

- Ben Loııdrada birialyle brplıpnftmt. Tip. 
la ADı& benziyor ... Fakat ben •izin mandlpmelerfnbe 
basacak takmımdan delilim anbJor muaun ! 

- Dı, 111 halde bana fazla bir teY 16ylemek dllf. 
mn. Bildiflıılz gft>l hareket edeblllralııis. 

- Fakat dur büahm. Sen ne diyecektin? 
- Şunu diyecektim Jd, eler bentmı. beraber 

otomo'bilill &I. tarafm4a _.deeek olunanıs, mi f6. 
rttrler, yakalarlar. ~arka tarafta oturı.D'I•'" 
ms, ica'bnlda 1&klanmai'tinlrlnmı da bulabilininis. 

OL'OKLE PAZARLIK 77 

mobil bulUDm&yıp yaya kaldığı için, ist.edJği aa&t. 
te Saltem'e vanp Con Brent'i bulıııuı da tmlrlnlJBClı. 

On bet yirmi dakika kadar ıitmil litmemiitl 
ki ön llmb&laruı ayclmlattıjl sahada, )'l>hüi bna. 
rmda iri bir gölp belirdi. önce bir ı6JP h&Jmcit 
görülen bu mamara, daha yaklqmca deiiİU. ve ;i.. 
zil göcü kan içinde bir ıclam meydana çıktı. 

Avukat Prid fren yaptı. Otomobilden~ 
kan içindeki adama yaldaftı. Adam balmYordu: 

- Tutun ... ODU tutun! 
Prid ortada batka kimıleyi ıöremiyordu. 
- Siz, dedi. Biraz töyle otursanız da yaraJanm .. 

zı sarsak. Bir hayli kan zayi etınipirıi&. 
Adamm bir kolunu boynuna ararak otomobi. 

liıı yanma kadar getirdi. Ve çamurluta oturttu. Ven
diliııi çıkardı. Ve adamm alnım sildi ve aordu: 

- Ne oldufunu çabucak anlatırnıı •&nıa daha 
kolay yardmı eclebilir1m amyorum. 

- Ben motoeikletll polia memuruyum. Karakol. 
da bhe kUl'fUll lllk&n adamı arıyordum. 

- Evet. .. Hldiaeyi bana da anlattüar., Sana ne 
oldu! 

- Ben bu yolun otuz kilometresi boyunca pal. 
tında tutmak em.İiİıi almıftım. Bilha'..İu htmdekleide 
birinin uld&DJDJl"'olmın ihtimalini · p &dbie ala
rak, afn' aftr ~um. Derken hiç g&rmedlİha 
biriai derhal ~tlıyarak tabancayı dayadı. Ve 
makiJrıeyi dutdUnrö ilniformamaı çıkarmamı 19. 
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Tane .Kuruı, 

Sipahi 25 (Madenl kutu) 50 

Sipahi 20 35 
Yaka 20 30 
Çeş i t 50 72,5 

Yağmurdan, Rüzgardan, 
Nezleden, Pervası Yok. 

havalarda bile 

Gripten 
En fena 

Çektiği ıstırapların 
mes'ulü kendisidir 

~ı:ınm 

• 

Samsun 

Samsun 
Salon 
Çeşit 

Tane Kuruo _____. 
25 [Madeni kutu]45 

20 30 
20 35 

100 145 

COK - • 
NESELI -
CÜNKİ 
• 

Kaıelerini tecrübe etmiş olsaydı 
ona çebeQnem !Mlyatı ya§atan bu 

muannit baıainsmdan eser 
kalnuyacaktı. 

B~ •• -l:J a· d• • L.: ~ utun utırau an ın ınr, uaş ve 
dif airıları ile üıütmdcten rnüte!1 

vellit ağrı, sızı ve a.ncılara lcarıı• IG' f I b k t ld ğ o&J 
bilhassa müessir dir. r..ı r ş 1 m ez 1 r u v ve o u ti ,,, 

E • 
1 

-. (HORS CONCOURS) mUki\fatı vet t• 
suretlle tasdik ve kabul etmtşl~ 

KULLAlllYDRi 
Mideyi bozmaz, 

Kalbi ve 
böbrekleri yormaz. 

ÇAPA MARKA. HU~lAT UNLA ar' 
Sıhhatinizin yard•mcı koll 

Nefis baharatı: 
Yemekleriniz lezzet ve iştiha kaynağıdır .... 

Tarih tesisi: 1915 M. NURi ÇAPA Beşı 

Sı\11 1 111 : ASL\1 US 

NEOKÜRIN; Baş, Diş, Romatizma ağrıları için de birebirdir 

Tek kaşe 6, Altzlzk kutusu 30 Kuruş. ~cşriynt Müdiirü: U. ı\lııııcl Swwgil 
Basıldığı yer: \' ,\1\Tl' l\latbnası 

Akhisar Belediyssinden 
e(lile' 

1 - Akhisarda elektrik fabrikası dahilinde tefrik $ . 
- \'ı\li l'l"uı kilaıı şck.linclc roıııaıı tcfriktbı -
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t~i. 
- Adamın şeklini tarif ~debilir misin? 
- Evet. Tamamen hatırımda .. İri boylu bir a. 

da.rn. Saçları kırmızı .. Amerikan şiyvesile konuşu. 

yor. Ben kendisine mukavemet edince tabancanın 
kabzasiyle olacak kafama vurduğu gibi kendimi kay
bettim. ötesini bilmiyorum. 

Bn sırada karşı taraftan bir otomobil g-özüktü. 
Avuknt Prid derhal yolun ortasına çıkarak otomo. 
bili durdurdu. İçerideki adama vaziyeti anlattıktan 
sonra, bı..ı polis memurunu otomobile alıp en yakın 
karakola götürmesini, oradan da icap eden tedbirin 
alınmasını rica etti. 

. Adam memnuniyetle kabul etti. Avukat, yaralı 
memuru otomobile bindirdikten sonra, kendisi de 
kendi otomobiline atlıyarak Saltcrn istikametiİtde 
giden yola koyuldu. 

Otomobil bütün hızıyla gidiyordu. Ar. sonra 
p9}.ts teşkilatının ne mühim bir kuvvet olduğunu 
gösteren em.marelerle karşıla19mağa başladı. Yaralı 

~lis memuru karakola gittikten sonra olacak. vazi
yeti öğren.er p "1İs merkezi derhal biiti.in tct:kilfıta " . 
h;._~r salmış ve ~imdi bütün yol nğızlannı motörlü 
polisler tntmaktaydı. . · 

. Eu moU5rIU polisler. önlerine hor çıkan nakil va. 
sıtamu muayene ediyorlardı. 

Nitekim aşağı yukarı her yol ağzında bir kac: 
poliS' memuruyla karı;;ıla~ıyordu. "Yolun bir V<'r; .. ~ ... 
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karşısına yine ünüonnalı bir polis çıktı. Avukat Prid 
;ıraba~nu durdurarak cebinden karnesini çıkarıp gös: 
terme!c tizcreydi ki, bu ünifonnalJ memur, bir arn
lık otomobilin ön labmalarinm aydınlattığı yerde 
göründü. Görünmesiyle tanınması da bir oldu. 

Avukat Prid, :kendine polis memuru süsü Yeren 
bu adamm, kızıl saçlarını derhal farkctmiş, Rcd Man. 
gus olduğunu anlamı§tı. 

Fakat renk vermedi. Ancak, yan penceresini aç
madan evvel mahut §em~iyesinin kılıcnı çıkarıp ya. 
nına koydu; ve gayet saf bir sesle: 

- Buyurunuz memur efendi, dedi. Karnemi tak. 
dim edeyim. 

Fakat polis memuru gibi görlincn }fonr:-us d"r
hal otomobilin kapısını çekip içeri q-irdi. Ve cebin. 
den tabanca çıkararak: 

- O karneyi sen icap eden yerde gösterirsin, 
dedi. Şimdi benim bir yere acele randevum vı>r. t-cn 
de beni oraya yetiştireceksin. Anladın mı? IInyc!i 
çnbuk. 

Avukat Prid hiç heyecana düı::mC'1· rizin rc1~.,..., ı 

irrri aldı. F...sase.n her ikisinin de gitti3i yol brrdi. 
Otom0bili sürdi.i. 

Yolda kızıl saçlı adama şöyle dec1i: 
- Rcfakatini?.den şeref duyduğuma şliphc yolr. 

Yalnız ihmal ettiğiniz bir noktaya işaret edebilir 
nıiyim? • 

- Sen de şu kikirik lngiliılerdensin galiba .. Kı-

• 

halde 24 saatte 2,000 - 3,000 kilo buz istihsal edecek })ıJ 
1
p 

\ nesi tesisatı montajı da müteahhide ait olmak üzere ttaP 
usulile eksiltmeye çikarılmıştır. 

~ 2 - İhale 27Mart 939 pazartesi günil .saat 15 tedit4 

. 

3 - Bedeli muham.meni 5,000 liradır. ~ 

4 - Jsteklilerin şartnameyi belediyemizden istiYeÖ14i 
lı zarf usulüne tevfikan müracaat etmeleri ilan olunur. 

.... 

ediniz ufak 
üşütme başınıza büyük 

hastahk çıkarabilir 
Vücudunuzda ufak bir kırıklık 

hissettiniz mı derhal, 


