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Macaristan 
v e. k o m ş u 1 a r ı KIRITİ.K HAFTALAR 

Yazan: Hüse;in CAHIT YALÇIN 
,..,.. .,. ~ ,..,. 

Vmumi Harbin buyük zelz<!lesile 
harap olan Avusturya ve Macar~"'tan 
imparatorluğu hılla normal ve kati va 
ziyetini bulamadı. A\·usturya ve Ma
caristan imparatorluğu inhilal et.tik
ten sonra, Çekler istiklflllerine kavuş
tular, Romenler Transilvanyayı aldı
lar, Sırplar milli vahdetle:-ine nail o
lrırak büyüdiiler. Macari tan gömül
ınüş, ırktaşlarmdan bir kt.:.mım kay
betmiş bir halde işin içinden çıktı. 
Avusturya ile başını kqşıvamaz sıs
ka bir beden halinde sallanmağ3 
başladı. 

İngiltere yeni hattı hareketini 
yakında dünyaya bildirecek 

Y &Na 
ABONE ŞARTLARI 

,-..w,. ı.....w 

900 Kr. aeneliii 2400 K. 
500 Kr. 6 ayhiı 1200 K. 
260 Kr. 3 aybiı 600 K. 

90 Kr. 1 "Yhiı 300 K. 1 
Poata ittiltadına sirmemit mem· 

lelıetler için 28, 14, 7.5 'H 4 lira. 

Heryerde 

3 
KURUŞ 

Başvekil! Pariste siyasi buhran 
Dün Malatya ve 

Elazıö'da tezahüratla 
karşı landı 

Malatya, 25 (AA.) - Ba,ve'kil 
Celal Bayar, refakatinde bulunan ze
vatla birlikte bu sabah saat 12 do Ma
latyay vasıl olmuş, binlerce halk tara
fındnan tezahüratla karşılanmıştır. 

Başvekil, şimdiden mamuriyet man 
zarası arzeden iplik fabrikasının bit • 
miş olan kısımları ile meskenlerin bir 
kısmını ziyaret etmiştir. Fabrika, mar
tın son haftasında bütün tesisatile işli
yecek ve üç bin amele çalıştırılacaktır. 

Taahhütlerini vaktiyle ifa etmiyen 
bazı ecnebi müteahhitlerin bu teeh
hürlerinden doyalı vaki olan gecikme 
Başvekilin nazarı dikkatini celbetmi~ 
tir. Bu husus hakkında izahat almış ve 
direktifler vermiştir. Müteakiben Ela
ziğe hareket eden Başvekil, Malatya 
halkı tarafından coşkun tezahüratla 
uğurlanmış Vf: yolda T~li umumi 
müfettişi Korgeneral Aptullah Alpdo
ğan tarafından istikbal edilmi~tir. 

Korgeneral mıntakası hakkında iza 
hat vermiştir. Yolçatı istasyonunda 
Başvekilimizi bekliyen Ergani bakır 
madeni umum müdürü, Başvekile ma 
den tesisatının büyük bir süratle ta
mamlanmakta olduğunu ve cumhuri
yet bayramında ilk bakırın çıkarılma
sı için şevk içinde çalışılmakta bulu
nulduğunu söyelmi~ ve bazı izahat 
vermiştir. 

---------------------Alman hazırlıkları 
karşısında Fransa 

Başvekil memleketin 
arttırmak lüzumunu 

kudretini 
söylüyor 

Pranıız 1-t.trıclye Nazırı M. Bonne ve Başvekil M. Daladiye 

Paris, 25 (AA.) - Radikal sosya rem bir ihtiyaç; halinde bulunmakta
list partisi bürosu önünde İzahat veren dır. Kırk saatlik hafta prensiplerinin 
Başvekil B. Daladiye, hattı hareketi - değiştirilmesi katiyyen mevzuubahs 
nin bilhassa milli müdafaa ihtiyaçları- değildir. Fakat, bilhassa milli müda • 

Orta A vrupada bir i~tikrarsızhk 
başlamıştı. Macaristan pek insafsız
ca ve zalimane bir muameleye maruz 
kaldığım iddia ederek kendisini böy
le meflüç bir hale sokan Trianon mu
nhedenamesini değiştirmek istiyor
du. Avusturya yaşıyabi?ir bir vaziye
te kavuşmak emelini besliyordu. Çek
ler, Rumenler ve Sırplnr ise rnuahe
dcnamclerle elde ettikl<'ri menfaatle
:ri ellerinden kaptırmamak emelinde, 
idiler. 1şte yıkılan imp:ıratorluğun , 
eski toprakları üzerinde şimdi bu 
zıt emeller çarpışı) orlardı. Bittabi 
büyiik devletlerin ayrı :ıyrı gaye \"e 
Politikaları da bu rnalınlli ihtilafla-

El az iğ, 2 5 ( A.A.) Başvekil, bera
na dayandığını bildirmiş ve Almanya faa için işliyen bütün endüstrilerde, da berinde Aptullah Alpdoğan olduğu 
daki. askeri hazırlıklar hakkında mu- ha fazla istihsal elde etmeğe ~aşla -halde saat 1 7.1 S te Elfıziğe muvasa- A • • 

l a • • d M'W M""d f fassal malumat ıta eyledıkten sonra 1 mak mecburiyeti vardır. Sulhün ida -
at etmış, ıstasyon a 

1 1 
u a aa d · · k " mesi, Fransanın daha fazla kuvvetli 

Vekili General Kazım Özalp, Üçüncü I emıştBır ·ı:b d 
1 1 

k 
• .. . . D" - u sc epten o ayı. mem ~ e - olmasını icab~ttirmektedir. Buunun i-Umumı Mufettış Tahsın Uzer, ıyar- . . . . .. 

b k El• • W V 1.1 . 0 d k. tın potansıelını fazlalaştırmak mub - (Sonu 6 ncı sayfada) 
n ır ve azıg a ı crı, r u er anı =========--::===================::====~========= ve istasyonu dolduran binlerce halk 

Nevit Çemberlayn Sir Con Simon tarafından istikbal edilmiştir. 

ı·a inzimam edince, A\ rupanın ta Londra, 25 (AA.) _ Dün sabad ı Hnvas muhabirinin öğrendiğine gö- ı s • B k•1• 
göbeğinde büyük bir tehlike cnnlanı- R'ı. Çemberlayn. Hnlifaks, Sir Con Si re orta Avrupa hakkında Alman .. zi - Urıye aşve l l 
~ordu. mon ve Horas Vil onun yaptıkları top mmadnrlarınin hattı hareketi hakkın- p • • • 

Ba~ı dev!etlcr eski ~vustur.rn ve lantıda Çekoslovakya ve İspanya me- da Londraya gelen haberler tatmin e- afJSe gıttJ 
l\facarı:Jtnn ımparatorlu~unun bu de- seleleri görü .. ülmüştür. Lord Halifoks dici mahiyette bulunmaktan uzakta H · · N 
f ' Fransız arıcı ye azırmın a yeni bir şekildf', faLlt ihtiyari bir dün aynen B. Gvatn 'i de kabul etmiş- dır. k I ~ · 
federasyon hareketi il~ tckrnr c:m- tir. · (Devamı s inci sayfııda) An araya ne zaman ge ecegı 
lanmasına taraftar idiler. Merkezi belli değil 
A:vrupada Alman ve kılyan nüfuzu- M k d hk _J Paris, 25 <A. 
na karşı Tuna boyunca bfiyle muaz- a su ma emeae A.) - ~uriye Haş 
zam bir kütlenin mevcudi) etini ken- vekili Cemil Mar-
di menfaatlerine uygun gorüyorlar- • • l dam Bey bugün 

dı. Fakat merkezi Avrnpada bir fc- cınayetı an atıyor Pariı::e muvasalat 
derasyon yapabilmek için ewela bu etmektedir. Cemil 
ittihada girecek müstakil devletleri Mnrdam Bey Pa-
\'aziyetlerinden memnun hale sok- "Hastayım, söyliyemem!,, diyen katilin karısı da riste Fransız <leY-
ntak lazımdı. Ellerinden gidenin a- h d. d b. J d .., b"ld• d• let a(lanılnrı ve ez-
cısını unutamıyarak feryad eden A- a ıse en ırşey an ama ıgını ı ır l cümle Ilnricive Na 

Vusturyalılar ve Macarlarla ellerine Pazartesi günü sabahı Tarlaba - dilerek tevkif edilmiş ve tevkifhane- zırı R. non.ne ile 
ReçirdikJerinden bir Zl"rrcyi fedaya sında Sait adında bir seyyar sebze- ye gönderilmişti. giirii~melerde bu
:tazı olmıyan •galiplPri uzlaştır- ~iyi tabanca ile vurup öldüren Arna- Katil Maksut, te,·kifhanede bir lunacaktıı-. Cemil 
ıtınk kolay bir iş değildi. Onun için vut Maksut evvelki gün Beyoğlu sulh nc\'i açlık grevi yapmai;.rıı. başlamı~ \'e Marclam Bey ve R. 
Orta Avrupadaki bu Y1 ni Ye eski te- ceza hakimliği tarafından isticvap e- (Sonll 6 ncı sayfada) Bonne, bu görüş- .. 
Şekküller bir müddet s:ığa sola baş, melerinde Fransa-B. Cemıı Mardam 

Vtırarak kendileri için en hayırlı yolla 1 sta n bu 
1 

Suriye me clelerinin, \'ekil B. Bon-
:rı aramağa çalıştılar. Ortacla bir de es ı• tf a ı• yes ı• nenin Ankarayı ziyaretinden evvel 
ki Habsburgların tekrar saltanata gel halledilmesini görmek istediği bazı 
lltek davaları vardı. I•!ski A \'Usturya- noktalarını tetkik eyleyeceklerdir. 1-
nın tahakkiimünden kurtulmuş o- D •• it ı d •• •• •• d k J yi haber alan mahafillerde tasrih e-
lan memleketler böyle bir ihtimalden 00 On a InCI Yl OnUmUn e 0 U dildiğine göre, R. Boımenin Ankara 

fena halde kuşkulanırorl:ırdı. l d• J J •ıd• seyahati eylül sonunda veyanut teş-
Eski impffi'ator \'C kral Charles mezun arına lp Ofila arı Veri } riniev\·el başlangıcında nıkua gele -

1921 senesi martında Macaristana cektir. Bu ziyaret için kati tarih tes-
Relerek tahta oturmağ;a teşebbüs c- bit oluıımnmıştır. Zira bu, Türk hükü 
dince, Çekoslovııkya ile Humanya \'e metinin kendisine uygun telakki e-
Yugoslavya devletleri tehlike,\·e karşı deceği zamnna ve B. Bonnenin enter. 
birleşmek lüzumu karşısında artık nasyonal J>Olitik mesuliyetlerinden 
tereddüt edemediler; ~~ nisan 192 L doğacak şeraite bağlı buhınmak tR-
de "Kiiçük İtilaf,. adı ,.?rilen ittifa-

1 
dır. 

kı imzaladılar. Charl~s y:ının•h ka- ================== 
:tısı olduğu halde, Teşrınıe\ ve!<le tek-
:taı· l\facaristana geline:.! ~eni teşek
kiil etmiş olan bu Kiiçük İtilaf derhal 
asker toplamağa kalk ... rak Yarhğını 
isbat etti. Büyük devletler tehlikenin 
ônünü nlmak için sahnnat davncısı
l'lın l\facııristandaıı urnklaşma.:u hu

30 Ağustos 
Zafer bayramı ve 

hava haftası 

• 

iş bankasının 14 üncü 
yıl dönümü bugün 

Umumi müdür Muammer Eriş 
bankanın faaliyetini izah etti 

Bugün iş Ban'kasının on dör-
düncü yıl dönümüdür. Bu büyük mil 

li müessesemizin teşebbüslerini, iş
tiraklerini iç snyıfanıızda tafsilıitile 

~ercettik. 

Dun Banka Umum mürüdü '\'e 

Ankara mebusu Muammer Eriş de 

bir muharririmize Bankanın faaliyeti 
hakkında şu izahatı vermiştir: 

- Türkiye iş Bankasının gösterdi
ği inkişaf, herhan bir ecnebi mütehas
sısın marifeti eseri değildir. Bu doğru
dan doğruya; nihayetsiz bir feyz ve 
irşat menbaı olan Büyük Şef Atatürk
ten aldığı ilham ile çalışan ve memle
kette milti bankacılığı kurmak gibi a

ğ,ır bir yükü omuzlarına alarak mu -
vaffakiyetle başarmıtı bulunan, Başve-

(Devamı 6 ncı sayfada) 

Alman iştihası Ve Çekoslovakya 
Fransızlar Tuna devletlerine de 

bahsediyorlar lüzumundan 

litısuııda tesir yaptılar. 
Avusturya ve l\Iacnristan impa

ratorluğunun mesut vari<>lerinin el
lerine geçen nimetleri muhafaza hu
susunda böyle uyanık ve azimli dav
ranmaları tahammül edilmez bir iktı
sadi ve siyasi vaziyet içinde kalmış 
olan A vusturyn ile l\Iararistanın is
tı:raplarını biitün bütiAn arttırıyoıı u. 

30 Ağustostan 5 Eylüle kadar , -
- k ı Çekoslovak da·n•ım halletmeğe rııemtıı ln,.tliz Lordu ve refikaaı Prağda 

itfaiye okulundan bu aene ·çıkanlara Vali diplomalar"'" •erirken 

J\vusturya binbir dahili zorluklar Dün, modern lstanbul itfaiyesinin bahçesinde merasim y
1 

.ş. itfaiye 
'le mücadelelerden sonrn nihayet Al- kuruluşunun on alımcı yıldönümüne okulu ikinci devre mezu rına da dip 
llıanyaya iltihak ederek en tabii hal müsadifti. 

(De.var..tı !! nci sayfada) 1 Bu münasebetle, dün saat on beş 
Hüaeyin Cahil YALÇIN 1 buçukta, Fatihteki itfaiye müdürlüğü 

!omaları verilmiştir. 

Merasimde, Vali ve bedeliye reisi 
(Devamı S inci say/ ada) 

surece 
30 Ağustos Zafer ve Hava bayra- Paris, 25 (A.A.) - Gazeteler, Çe' gelmiştir. Meselfı İngiltercnin politi-

mını kutlulamak üzere İstanbul ko - koslovnk meselesiyle çok yakından a- ! kası hakkında yeni bir fx>rahatta bu-
mutanlığı tarafından hir program ha lakadar olmakta devam ediyorlar. lunmak veyahutta Runcimanın uzlaş 
zırlanmaktadır. 30 Ağustostan 5 ey- Maten diyor ki: tırma gayretlerine diplomatik yolla 
lüle kadar olan hafta, hava haftası "İngiliz diplomatik mahfilleri ha- yardım etmek icap edecek gibidir ... 
olarak kabul edilmiştir. Hava hafta- riciye nezareti ekonomik i~ler daire.si Figaronun Londra muhabiri ya-
sı zarfında, İstanbulun muhtelif yer- şefi Duvatkinin Çekoslovak.xadan bir zıyor: 
!erinde, hem hnva kurumu için Yari- clenbire Londraya dönme. inin Çeko.s- "Almanyanın askeri hazırhkln -
dat temin etmek, hem ne halkı ucuz- lovakya vaziyetinde yeni bir gergin-

1 
rından Alman gazetelerinden Prag 

ca eğlendirmek üzere muhtelif eğlen- liğe alamet olarak telakki etmekte - haki, ·ndaki takındıkları münakaşa 
celer tertip olunmuştur. Hava hafta- clir. Hükümet mnhfillerinin kanaati- kabul etmez hattı hareketten \'e Bcr-

(Devamı 3 iincil sayfada) ne gbre )eni tedbirler almak zamanı (Sonu 6 ncı sa11fadaJ 
' 



1 

Sayfa: 2 TENi SABAH 26 ACUSTOS l!J38 

Macaristan 
komşuları 

(ISTANBULDA VE MEMLEKETTE SABAH) 

Madam Rolan'ın 
muhakeme ve idamı 

ve 
(Baştartıfı 1 nci sayfada) 

çaresine kavuştu. Fakat bununla Or
ta Avrupanın istikrardan mahrum 
hali, gayri sabit muvazeııeti değiş-, 

Bütün ihtiyacı 
karşılıyacak 
çay ziraati 

Iktisad Vekili Şakir 
Kesebirin beyanatı 

miş, salah bulmuş olmayordu. Bilakis Rizedeı:--;:crübeler Deniz Ticaret Mektebinin ıslahı, 
yeni yeni tehlikeler daha ~iddetıi bir iyi 

• 
netice verdi { • J { surette vücut buluyordu. 1 • .. • "mıze e m 

Macaristan bir aralık ftaly~n fa- Rızede uzun mucldet yapılan tet- gemı erı 2'. an ar 
Bu cazibedar kadının siyasi hayata 

ilk atıldığı anlar 

şizmin<\en imılat umdu. General Gom- kiklerden sonra dort beş seneden beri ı • • "J • k ı 
boe< faşizmi Macaristana sokmağa yetişlirilmeğe başlanan çay ziraati yetıştırı ffieSı arar aştı. 
çalıştı. O vefat ettikten sonra yerini gün g~tikçe i~k~şaf ediyor. Üç~ncü Şehrimizde bulunan İktısat Yeki- bulunmuş ve ezcümle demiştir ki: 
baska biri aldı. Fakat, bilhassa İta!- umumı mufettışlık ıktısat ve zıraat . . . .. . . ,, t . . i _ 

' .. · l'kl . . 1 t kl b . . lı Şakır Ke.•ebır dunden ıtıbaren tet- Ankaraclan zmırc gıderken z ya - Yugoslavya itilafından sonra, muşavır ı · erının ça ış ı arı u ın -
Yazan: Hanri ROBERT Macarlar İtalyadaıı büvük ümit bes- kişaf son sene zarfınd:ı çok ümitli ne- 1kiklerine başlamış, ög1eye kadar De- yaret ettiğim E•kişehir ve Afyon lın· 

lbu nefret ve kini her ve•ile ile izhar liyemiyeceklerini gör~rek Berline ticelere el'işmiştir. iniz ticaret müdürlüğü ve Denizbank- valisiyle Ege mıntakasının Gediz va-
. . , eylerd:. Onun fikrince Fransanın gözlerini çevirdiler. Avusturvaııııı ii- Geçen sene Rusyadan tohumluk o- ta, öğleden sonra da Türkofisle iktı- clisi ve Karaburun istikameti ba~:ıca 

B_ila~are .madam R~lan 1'mı .~!tın 1 içinde yuvarlandığı felaketlerden lıakı üzerine Beri in 1facııc·ıır11ı tıı hırak. geUrilen Popo~ çayları Rize- sadi daireler müdürleri•ıi kabul ede- mııhsullerinde bu farkı gösteriyordu. 

• 11 -

da 1"mı tarıhe geçece.c olan :.fa- hep .•"ı·ay ve hu"ku"mclar nıesul idi. hudutlarına kadar gelince artık Al- de ekılmıs ve sene nıhayetıncle alı - k ht ı·r . 1 .. . d kendile t . d J"k d 
1 1 

t . mız -" ' · . re n1u e ı ış er uzerın e - zmır e a a a ar ar a :rap ıgı 
nof., babasının pek de arzu etme- , (On altıncı Lui) ve (Mari Antua- man politikasının nüfL•zu Budapesle nan mah<ul Rusyacla asıl yerınde ye- . . 

"R 1 1 (1780) · · · ı· t' ·ı k Jd ı·ı h Jd rınden ızahat almıştır. tema·laı· u"zu"m rekolte0 ı'nı' geçen •e-mesine rağmen o an., a net) halk arafından parçalanmalı üzerinde bır mıknatıs te~iri yapmak ış ırı ere c e eı ı en ma HU en ge- . . .. '• · ., • 
yılı şubatında evlendi. İzdivaçlann l 'd'I zaruri idi. Almanyanın Orta Avru- rek kalite ve gerekse ncfa,et itibari- Şakır Kesebır clun Tiirkofiste neye nisbetlc takriben iki miHli ola-
da Rolan (46), Manon ise (26) ya- ' 

1

1;~2 senc$i martında (Rolan) padaki nüfuz ve hftkimilretini iyi göz- le d:ıha üstü.n.çıkmışlır .• \'~kiıleti~ Ri- Brüksel sefiri Cemal Hiisnü, Ti.care: cağını incirin geçen seneden ai faz
şında idiler. Bu yaş farkı genç kızın dostları (Brisso) ve riifekasının tek le giirmiycn devletler i~in vakayiink z.~k'ı·e havalısındeKyaptııı-ı. ~nemlıklet- odası kiitibi umumisi Cevat Nızamı la olmakla beraber daha ivi kalite bek 
gözünden kaçmamışt1. Hatta hah- lifleri üzerine dahili·;e nezaretine önüne geçilmez bu akışlarını mü~a- ı crdPn sonra aradenızın sıca · su ve bazı tacirler de kabul edilerek bir ... . .. .. .. . · se-

t d d k .• • h d k d t kt b k ceı·c,·anl·trına maruz kalan ,.e bu ,.u"z Jendıgını, tutunun mıktarca geçen. ra ın a er ı. . gctır' ı'ldı'. Şura.mı da derhal ilave a e ve av e me en a• a vapa- . . , "dd t .. .. .. b ada gazete-kt - - · • . . . . . mu e goruşmu~, u ar d ... d .· . b k oJma-"Zevcimle aramızda yaş no aı edelim ki Rolanın dahiliye nezareti cak bir şey kalmıyor gi'>idir. •den çok mutedıl hır ıklıme malık bu- . . 
1 

t ne en )UZ e ~ırmı eş no san 
nazanndn'1 tir nisbet>izlik bulun- ne getirilmesine ba,lıca •ebep ken- Maamafih, Küçük l•ilfıf J\facaris- llunan bu ha,•alide daha geniş mik- cilerle de bır ~~sbıha yap~ı\'.r. t sına mukabil büyük kısmının geçen 
cluğunu chcriya hissediyordum. di ehlivet ve iktidarından ziyade tanı bunılan nevmit etmekte ve onu, yasta çay ziraati yapılması kararlaş - İktısat Vekılının meşgulıye ı saa seneden daha yühek kalitede o]mıık 
Eaşbaş~ kaldı~ımz za~an~~; ekse mevkii -iktidarda bulunan "Jironden- Berlin - Roma kudrecinııı ku.:::f:ıı.a tırıl~ıştır. . . . beş buçuğa kadar süı·m~ş ve Vekil itibariyle kıymetçe geçen seneki re-
riya elım ılakıkalar ge~ırdıgım olu den !erin telkinatına tfıhi ve muti ol- atmakta kendileri için Jıı; bir fay. 1 Rızede yakında çay zıraatını da- saat altıda yüksek deniz tıcaret mek- k it t k b"l d b'I " •. . aırıu-

. f ı 'tt··· · d " 1 h . b' tt 1 .. kl . k . o eye e a u e e ı e.egını, p yordu. Zıya et ere ırı ıgımız e ması idi. da mülıihaza etmiş olor~azlar. Küçük a genış ır sure e rn "ştırme ı- tebine giderek geç vakte kadar tet - _ . .. . . _ 
etrafımda çok alaka görüyor ve bu "Rolan gibi namuskar fakat' İtilaf devletleriyle l\fa~ar hiikümeti çin bir kurs açılacaktır. Dört beş se- k'k t d t . t'r ~!ektep mü- gun hem mıktarca yuzıle yırmı faz 

.. t d'k " , . . . ı a ına evam e mı.ş ı . ... 1 h k 1 't . 'b , 1 e-aclamlardan bazılarının gos er ı - m çh 1 b'r adamı dahili,·e nezrati-larasında Mn imzalanan anla<ma böy- nedenberı pıya<aya çıkarılan Rıze .. .. .. "k"I . h t a, em a ı e ıtı arıy e geçen sen 
. · . b'h' e u 1 

, ı . . . : . . . . duru ve muteha.sıslar • e ı e ıza a . . • • 
len muhabb_etın ~ar~ısında ı.'" ne getirmek suretile "Brisoo,. ve le bır mulahazanın mahsııliı addolu- çayları harıçten gelen ?'~~lar~ her cı- ·s ir den çok ıyı oldugunu, hububat, pa 
kalamayacagımı duşUnerek zevcım dostları kendilerine •iddetle taraf- nabilir. Bu anlaşmad, g~ze çarpan helçe rakabet edecek bır vazıyette ol- vermı,lerd · . . lamut gibi mahsullerin gPçen sene • 
le kendimi mütaleaya ve çalışmaya tar bir adamı mevkii 'iktidara çıkar- ilk nokta Macarların Trianon mua- masına rağmen memlckPtin bugünkü Şakir Kesebir bu sene mektebı hı- . 'ki . 

1 
.. b 

1 
_ ·t· roah 

1[. d b' b' · · küf' .. l ·ht" k 1 ı,·ı k d ed tal nın ı mıs mı u acngını, zey ın veriyordum.,. ıç e ır ırının uv mı• ve kendileri ortaya atılmadan lıedenamesi tarafında.t menedilen I ı ıyacını arşı aya ı ~ce erec e rinci ve ikinci olarak ikmal eden e- .. .. . .. . .. • .. .. t bı·-
. 'k' d' t d ' · · d ··ı ı· z· t" k"I ı· · sulunun bereketlı gorulduırunu es 

\'U olm.'ya.n ı ı mevcu ıye ~rasın a- Rolan vasıtasiyle zimami idareyi ele tabıi bır haklarına tei<rar sahip ol- ı ~1!.' t ı. ıraa • e a e ının son ver ~ belerle de görüşmüştür. Bu talebeler . _ , . . . _ 
ki bu ızdıvaç rabıtası zevcın zevce- almış bulunuyorlardı. mal~rı ,.e istedikleri gı~i silahlan- dıgı kararlarla tatbık eılılecek çay zı . k d A paya tah~ile gönderile- te ımkan \erdı. Muhtelıf memleket 
yi çıldırırcasına sevmesine muka- 0 1 d "J' d ler bu" makta serbest bulunMalarıdır Va- raati sayesinde bir iki seneye kadar ) a ın ~ vru . . kt b' . !erle olan ticaret anlaşmasının satı-

sıra ar a ıron en,. - · · ceklerdır Denız tıcaret me e mm 
bil zevcenin zevcin derin zekasına ün kuvvet ve mevcudivetleri!e har- kıa Macarlar çoktanberi bu kaydı memleketin çay ihtiyacı tamamen kar _ . · . şı teshil edeceğini nazarı itibara alan 

k !. · " k h' t · ı · b ı ı k b k h · ı•lah edılerek yem alınmakta olan ge- . \"C uvvet ı secıyesıne arşı ısse - be taraftar idiler. Çünkü harp dola- bilfiil kaldırdıkları ma!Qm i•e de o- şı anmıya aş ancı tan ıı~ a arıce- · . . . . ihracatçılarımız yeni faaliyet mevsı-
ti~i takdir ve hürmetten ileri geç-ıyısile tahaddüs edecek olan karga- nıın alakadar devletler tarafından de ihracat yapılması mümkün ola - milere elemanlar yetıştırılmesı karar mini emniyetle karşılamakta ve ınüs-
mıyordu. •alıklardan bilistifade "on altıncı resmen tanınması ve kabul edilmesi caktır. laştırılmıştır. Bu maksatla bu sene- t h .

1 
h lk d h il .. ne•e 

' d R ı 1782 · d ' n·· t ft R' 'ki' · a sı a ımız a ma su erını ' .. ıa am 0 anın senesın e Lui nin zaten sarsılmı~ olan hüküm yine kafi derecede manidardır. Yir- ıger ara an ıze 1 ımıne mua- den itibaren her yıl mektebi iyi de - . .. . _ 
b . k d" · Jd' • "Ed l " · d'I E tak d d b ı ve kuvvetlı umıtlerle toplayıp ha ır ızı unyaya ge ı ve var,., ve nüfuzunu ziril zelıer edebilecek - mi senedenlıeri siyaset sahasında u- ı ,ge _mın asın a a azı yer er rece ile bitirenler arasından Avrupa-
te5miye edildi. Madam Rolan çocu )erdi mumi yürüyüş Cihaıı Harbini mü- bulunclugu anla~ılmıştır. Ve bu hava- .. .

1 
k . zırlamaktadırlar.,, 

- • I k f d k" k .. f'k, · l"d d d t' t' .1 b'I . . . va talebe gonderı ece tır. S d . . . d ge gu ıç n ço e a ar ve ço muş ı 1· "Rolaıı bu ilk nez~retinde rüfe- teakip imzalanan manasız ve hak- ı e e çay a ye ış ırı P ı mesı ıçın . . . . k eneler enberı bu e•erı viıcu e 
b' Jd ·d· z . · "M f kt" " b' tak t '<' k . lktısat Vekılının bu akşam An a- . . . . . . _ . . 1 _ ır va e 1 ı. e\ cı ano a or,. kasının emniyet ve itimatarına müs sız muahedenameler ahkamını tashih ayrı ır mın a eRI ıne arar ve - . . . tırebılmek ıçın İzmır vılayetının Z 
de mUfettiş olduğund:ın sık sık se- tahak bir adam oldug-unu bihakkın . _ . .. rilmiştir. Bu ~ere Egede tecrübe ma- raya gitmesı muhtemeldır. Vekıl tet- m·r B 1 d'yesin'n ve Fuar komitesi 

h ti d.• "P · A • 1 heclefıne dogru vukua gelıvor. Ku- h .. t• d k'I k h. 1 l 1 . . . .. b. . , , ak ı e e ı ı ya a er e ı)or ang,. myen,, lı;bat etti. Hatta dahilive nazırı sıfa- .. . . . ·. l)e ın e e ı ece ma su ı en a ınan kıklerını bugun ıtıremcz,e yarın - .
1 

b'T· J'k d 
1 

b tlı ve 
"Liyon., "fngiltere., "İsvciçre., ye ile elinde bulunan tah.•isatı mesture 1 çuk İtılaf devletlerıyle :\[acarıstan a- neticelere göre gelecek •ene burada şam gidecektir. ı e u un a a a ar arının se a 
gidip ge\;yor ve bu seyahatlerinde den bir hmunı nazırı bulunduğu ralarında zuhur ederek ihtilafları da ç:t.ı· ekimi faaliyetine bir program lktı~at Vekilimiz Şakir Kesebir, vukuflu çalışmaları semerelerini ver· 
reflkası:ıı da yaııınıian ayırmıyor- j hükümdarın nüfuzunu kırmaya ma- hal için silaha sarılm·;ktan da vaz- dahilinde ba~lanacaktır. bugün Anadolu Ajansına beyanatta miye başlamıştır. 
du. tuf Jironden propagandasına sarf gcçmi~lerdir. 1 --o--

"Rolan., nihayet 1784 senesinde bile etmekten çekinmedi. Bazan Bütlin bu uzlaşmalar nazari bir Barbarosun ou"nu" 
"Liyon., ela yerleşti ve (1791) sene- "Rolan,. kral on altınr.ı Luinin baba 

I · hl' p · <K ı mahiyet arzet"eler bile harpl~n son-ı;iııde " ,ıyon,. ~e ı arıste ra on yani tavırlarına aldanarak kendi~i- --o--
21 Eylül adeta bir 

bayram günü olacak 

altıncı Lui) nezdine bir heyeti mu - le samimi bir surette teRriki mesai ra devletleri biribirkrinP ıızlaşma 
rahha•a göndermeğe karar verdiği bile etmek isterdi. Lilki.n Madam kabul etmez düşmanlar haline so
zaman "Rol~n,. .d.a bu .heyeti murab "Rolan., uyumuyordu. Rolan vine kan zihniyetin yıpranmasına ve gev
hassnya dahıl edılıverdı. avdet eder etmez cerbezıı· zevcesı· şemesine delalet etmeleri itibariyle 

- Barbarosun Preveze zaferinin dört İ~te Rolanın siyasi ha~·ata karış- derhal kralın do"neklı'iYı' ve ı'kı' yu"z- · ti k d d'I k t h" ' ~ memııunıye e av e ı ece· eza ur. .. .. ·· ld" .. .. d"f d b ta "ht n ba l "'R I .. yuzuncu yı onumune tesa u e en nıa"ı u rı e ~ ar. 0 an,, IUlüğü hakkında zevcini ikna eder !erdir. Ayni zamanda, harp tehlike-
21 

ı··ıd b 
1 

b 1 
heyeti murahha•a meyanına intihap ve on alıncı Luinin kendisini aldat- ey u e ayram yapı ması ve u 
ed 'Jd'kte ·onra b'J'h "Jı' ron !erinin daha uzak zamanlara talikı fer fi' .. u" b" .. k . 1 .. ti ı 

Havuzlarımızda 
yapılan vapurlar 

yii çıkıyor 

Altı 

--o--

klavuz gemisi 

yapılacak 

daha 

Muamele vergisi 
--o-

Satıcılardan 23 sınıf deftere 
tabi olacak 

l\Ialive Vekaleti varidat umum ınil 
dürü İ~mail Hakkı ile tetkik heyeti 
azasından Zekinin muamele vergisi 
üzerinde bir müddettenheri milştere

ken yapmakta oltlukları tetkikler dün 1 ı n ' ı a are - maya çalıştığını söyliyerek zinhar e 1 gun n uyu meraoım e ~u u-
den,. !erin meşhur rüesasından zevahire aldanmamasını kendisine mana.~ını haizdirler. Bunun için, sul- !anma.. kararlaftırılmı,tır. Dün, bu Yerli işçi ve ustalarımız tarafın - bitirilmiştir. Heyet buıriin Ankaraya 
''Briso., Paris belediyesi ve bilahare tenbih ylerdi. Lakin "Rolan., kral hü sevenler tarafından mPmnuniyel- merasime ait esasları ıesbit eımek üze- dan Haliçteki havuzlarda yapılarak gidecektir. 
de "Konvan•yon., meclfai reisi olan tarafından azledildikten sonradır ki le karşılanacak bir h&dii<edir. re. belediyede Valinin riy .. etinde, limanda çalıştırılmağa başlanan üç Sanayicilerin muam~le vergisin • 
"Petyon "Bozo ve maruf ve mes h lk d lstanbul Deniz komutanlıg-ı ve İstan-1 . . . f ı· t' d . . . • . .. . " .,. . ". " a arasın a şöhreti ayyuka çıktı. Hüseyin Cahit YALÇIN • • .. . . kılavuz gcmısının aa ıyP ın en ıyı den sıkayetlerı uzerıne yapılmasına 
hur Robespıyer., ıle tanışmış oldu. 1 Bundan evvelki tefrikalarımızda bul komutanlıgı mumessıllerıyle Bey- . . · . 

h f d d f h -ı B ·k k k 1 b 1 neticeler alınmıstır. Bunun netıcesı baslanan bu tetkikler sanayiciler içın ~u zev.at a ~a a ~irkaç e a u anlatmış olduğumuz gibi "Rolan., POLiSTE: oıı u ve eşı ıaş ayma aman, e e- · . 
susı komıte halınde Rolan,. ın ha- ile daha iki nazırın kral tarafıııdan diye reisi muavini Ekrem Sevencan. olarak Denizbank müdürlüğü bu ge- çok faydalı şekilde neticelenmiştir. 

· ı Pir ada'IJın kafası ez" d"ı D ·ı d d ha Jtı t t - 3 ·ı· nesinde içtımaa baş adılar. Bu içti- hodbehot azli üzerine ihtilalin ilk eniz ıicaret müdürü Müfit Necdet mı er en a a ane yap ırmaga Tetkikatın mevzuu 7 zümre sanayı 
nı~l~~a ~ahne olarak Rolanın ~an~ emareleri görillmeğe ba~lamış ve Beşiktaşta Haşimbey fırınında Denız, Abidin Daver. ve Parti erka- karar vermiştir. alakadar ediyordu ve bunların çoğu 
sını ıntıhaba madam Rolanın hüsnü millet üç nazırın yeniden nasbını çalı~an Mustafa Çavu.; fırına ait a- nından mürekkep bir komisyon top- Mazotla müteharrik olarak çalı- maktu vergiden şikilyelçi idiler. 

an ve cazibe•i de büyük bir sebep talep etmişti. hırın bahçesinde duv.ır dibind~ yat- lanmıştır. şan bu gemilerin fevkalade yolları ve Tetkikler sonunda verilen karara 
te•,kil ediyordu. ı K ı f'k · d Bu komisyon. esa• itibariyle. 2 1 .. b 37 zu"mre sanam erbabından 

. ra ı rın·.·e lem .. erri.it e.tmis .... ha- ı makta olan Ra"imin başınıt duvard~n harice sipııri• edilerek getirilen kıla- gore u ,. * . [yllilde resmi dairelerin ve mÜe!\Se~e- ·ı kt · '"b' t tulm • ,, zıranın yırmısıııde ) ırmı hın kışıden bü.-ük bir taş dü•erek varalandıg-ıııı .1 . 1 k 11 ifbar'le 14 dü ma u vergıye "' ı u u,, 
Bu sıralarda madam Rolan .. mürekkep bir cemmigafir kralın sa- , . . 1-.in milli bayramlarda olduğu gibi vuz gemı erını en u anış ı ı 23 ü haKkında da defter tutma usu-

otıız altı yaşına basnıı~tı. Çehresi rayına hücum ederek •arayı yağma karakola haber Yermiştir. Zabıta i- dona•ılma•ını, B~şikıa,ta Barbaros tür daha elverişli oldukları görülmüştür. !ünün kabulü münasip görülmüş ve 
ç?k gOzel ol~ama~la beraber ca- etmiş, hUklimdarı tahkir eylemiş idi. fade veremiyecek bir h,ıJdc bulunan be•i önünde büyük ve fevkalade me- Bu vapurların inşaatında kullanıl - böylece bunlar maktu Yergiden istis-
zrbcdar oldugu gibı şa;pnı hayret Artık bundan sonra vekayi baş Rasimi Beyoğlu hn.•tahaııesine kaldı- rasim yapılmaoını .. donanmanın işti - mak üzere Hambıırgclan sipariş edi - na edilmişlerdir. 
cle;ecede de gençliğini muhafaza 

1 
döndürücü bir süratle birbirini ta- rarak bu şüphelj ihtirar hakkında rakiyle denizde de merasim icrasını len üç makine gelmiş montajlarına 

1 
Marangozlar cemiyetinde bir heyet 

ey emişti. Bilhassa madam "Rolan., kip etmiş, oğustosun onunda halk tahkikata başlamıştır. kararla,ıırmıştır. ba.5ıanmıştır. Havuzlarda kullanıl -ıteşekkül etmiştir. Bu heyet yeni ka • 

kk~nuşkma:a lblaş.ladığı zam~nl~rdır mutıakyieti idareyi hiikümdarla bir Ag-ır bı"r yaralama hadı'scsı" pro~':a:~::l•r Ab~~~nilindDca,vermerh•a•zi.mırliı~ mak üzere sipariş edilen bir kısım rarlar etrafında aHikadarlara maliı. 
ı ço guze eşıyordu, sevımlı ve likte sureti katiyede süı·gün ett·- · ~ ~ 

c 'b ]' .. ] · d t ı ı · ıgı yacaktır. Yarın, Deniz ticaret müdür- . d ld'kt mat verecektir. Sanayiciler kendi a-
dazı e ı goz erın en a eş.er saçı ır- zaman ''eni kabinenin teşkili için G 1 t 1 Ç h t 1. d t makıneler e ge ı en sonra mem -

1 
d b' t 

1 
tı k h"kü 

, a a ?c a oru o .. ~ .ın e o uran 1 lüğünde, belediye reis muavini Ekre- . . . ra arın a ır op an yap:ıra u -
ı.E k d' . d (Jironden) )erle beraber hatıra Davut, hır. a.lacak yuwnd.en çıkan imin riya•etinde, komisyondan müf- leketımızdc yerlı vapurlar yapmak ü- mete teşekkür etmiye karar vermiş-

sas~n ~~ ısı e sedas.ının ahenk gelen ilk isim "Rolan .. ve "Danon zere faaliyete geçilecektir. Akay için !erdir. 
ve cazıbesının farkında ıdi ve sah- . . 1 . 1 " kavga netıcesınde Arapcamıde kala- rez bir komite toplanacak ve bu pro-
t b. t k 1 k un mm erı o muştu. "adam Rola- f t · d t A ·r ·ı N 1 ilç büyük vapurun inşası düsünülmek e ır evazua apı ma ·sızın eler . a yerın e o uran rı og u • azım gramı tetkik edecektir. . 
'd" k' nın keyfıne payan yoktu Bütün 1 d' 
ı ' ı · · isminde birini muhtelif yerleı·inden Bundan sonra, program, tekrar ko- te ır. · "K .1 D" 1 . be emelleri tahakkuk etmis, bilcümle 
b' ~ d anıı ı:mfo en,b, ınk dn yaşta amali husul pezir olmuŞtu. bıçakla ağır surette yanlamıştır, Na misyonda görü,ülecek ve kati teklini 
ır a ının e a ına u a ar pe - zım hastahaneye kaldırılarak tedııvi alacaktır. 

restişkarlar toplanmasına hayret - Daha var -
etmesinde hakkı var. Çünkü o be- =============== altına alınmış, Davut Jakalanmıştır. I Dün akşamki kaza 

Rüşvet cürmümeşhudu • D.. k ç b r f • . Ayakkabıcılar pazarlıksız •atıf ha· nim sesimi hiç işitmedi. Takunye ılc yaralanm-ı una şam .em er ıtaşta ecı hır 
Sesinin cazibe ve kuvvetine bu Bin yedi yüz liralık rüşvet cürmü .. - . otomobil kazası olmuş. hususi bir o- zırlıklarını dün bitirmi,lerdir. Dün ce-

h d h k . d Ü5kudarda Dogancıbr caddesınde . . . . miyette ıon bir toplantı yapılarak ha-k adar itimat eden (madam Rolan) meş u unun mu a emesıne ün as- tomobıl caddenın lıır tarafından dı-
filhakika pek nadir tnsadu"f edı'lı'r !iye .ceza mahkemesinde devam edil- oturan Mehmet isminde biri bir pa - _ t f k. t' 

1 
zır kundura ıatan mağazaların kullan-

' ger ara ına geçme ıs ıı-en on yaş a-
bir fe,ahat ve belagate sahip idi. ~iştir. ~ü.nkU cel,ede, son iki şahit ra meselesinden çıkan kavga netice- rında Turhan adında bir çocuğa çarp- mağa mecbur tutulacakları etiket şek 
İtalyanca lisanına vakıf bulunması dınlenmıştır. Bunlardan muhafaza sinde ayni yerde oturan Ömeri ta - mıştır. Çarpma neticesinde çocuk ba- li te•bit edilmif ve belediyeye bildiri! 

--o-

Kunduracılar ve maktu fiat 

Altı kumarbaz yakalandı 
Ali, diğer Ali, Cafer, Niyazi, Os· 

man, ve Ahmet isminde altı kumar • 
baz Galatada Mescit sokağında ku -
mar oynarlarken suç üstünde yaka
lanarak adliyeye verilmişlerdir. 

für adam trenden düştü 
Uzun köprillil Durmuş oğlu Ah • 

met isminde biri Erlirneden gel -
mekte olan trenden Kumkapı istas • 
yonunclan hareket ettikten sonra atla dolayısile o kadar düzvün o derece iımiri Aziz, aldığı emir üz~rine Lüs- kunya ile başından ağır surette ya - şından ve bacağından yaralanmış ve miftir. 

ahenktar söz söyledi ki sılmilerini yen Jüberin yazıhanesine gidip evra- ralamıştır. Ömer tedavi altına alın- Cerrahpaşa hastahane;ine kaldırıl -1 Etiketlerde kunduraların yapılı' mak isterken diişerek başından ağır 
adeta ga~iy eder ve Matlerce söy - kı mühürlediklerini, diğer şahit Nec- mış Mehmet yakalanarak tahkikata mıştır. tarzı, derinin cin•i hakkında malumat surette yaralanmış, Cerrahpaşa has-
le e bıktıramazdı. mettin de yazıhanede şirkete ait ev- __ bnlunacak, mesela; cbu deri yerlidir> tahanesine kaldınlarak tedavi altına 

başlanmıştır. 
Yalnız madam Rolanın bir kaba rakı tetkik ettiklerini ve gtürmeleri- Ta=aren olmayınca, tayyarelerin cbu kundura mukavvahdın ibareleri alınmıştır. 

Bir adam zehirlendi ,, 
hali vardı. O da kendisini ve zevcini ne müsaade edilmediği için mühür - göklerinin emniyetin; tam tesis edeme katiyyen ihmal edilmiyecektir. Yağlar parladı 
takdir edenlerden, kendilerinin fi- liyerek bir odaya koyduklarını ve er- Aynalıçeşmede otobiis kontrolle - dikçe, gökle yalnız uçamamak şeklin- Fiyat •erb••ttir. Yani etikete arzu 
kirlerine iştirak eyliyenlerden hoş- tcsi günü gidip aldıklannı söyledi. rinden Remzi oğlu Hamdi, Ağaca - de değil, ba,ını dik gezdiremem"k olunan fiyat konacak, fakat pazarlık 
!anır; efkiır ve miltaleatına aykırı Neticede mubakeme, dosyasının miinde Mustafanın lokantasında ye- hatta nefes alamamak •eklinde lam katiyyen yapılmıyacak ve bir nevi pa- sokağında Ha~anın bankasında ocak 
gidenlerden nefret ederdi. iddia makamı tarafından tetkik edi - diği yemek.ten zehirlenmiş Bey~ğlu j ve kati olarak münaoeb~ti ke•meğe zarlıktan ba,ka bir fey olmıyan, gün- ta yağ eritilirken parlamış, yangın 

Madam Rolan bilhas•a •aray !erek iddianamenin ta-g?.imi için pa- bnstahanesıne kaldırılarak tedavı al- ergeç mahkumsun. de birkaç defa etiket tebdili gibi ha- çıkmış, baraka kısmen yandığı hal-
takımından şiddetle n~fret eder ve 1 zar gününe bırakıldı. tına alınmıştır. Türle Hava Kurumu diselere meydan v~rilmiyecektir. 1 ıle söndürülmüştür. 

Hacıkadın mahallesinde Muhabir 
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26 ACUSTOS 19311 
YENi SABAH 

SULH VE HARP 
ltalyada Vatikanla Sulhu muhafaza için Avrupada General Franko 1 Macar naibi Berlinde 
Faşistler anlaştılar Fransanın rolü ve kuvveti --

Ecnebi ga1.etelerinin verdikleri ı FLANDİN Frankonun "Gönüllüler,, B H~tl ~f wvvvvvvtt b • 
l!on haberlere göre, fa•iEl fırkası Yazan: Sabık Fransız Başvekili er zıya e e ır 
Sek.·retri Stara• ile it:ılyan katolik \ ,_, ~v.-~ v.V.W< ~ ' .,, ..,.~ ·- • .N meselesinde hareket il • ı 
ık.,iyonu merkez komitesi reisi, ~ki Beynelmilel aiyuette ve Fransız da- frin kuvveetlerinın müvazenesi filen le· hattı ve ingı'liz -İtalyan t k •• ı d • 
leşkiltfıın arasını açan ırkçılık ıh- hfü • ~:-d ben her zaman bir te· esaÜS etmİs ve bu dey(etJerin grup("f· s o y e ı 

l'. F' ı·ı 9~7 aıya•-· e - .. d .. rül. "ht"lAf n u u ılatını bertaraf ederek ·Y u ~- lifi b~yn proııramına ve Avrupada ma5ının istikrar peyda etııiı e co • l l a l 
anlaşmasını idameye karar vermı~- e~ hafıfletmek maksadiyle ya- mü,tür. Mister Neville Chamberlain Londrada çıkan Sundey Taymis • ı k h } d M 
terdir. ' :ıı.u. müzakerelere kati surette lehtar Fransız - İnciliz Antantının ••ilam· gazetesi, "gönüllülerin geri alınma•ı, Dost ltalya ile bir i a in e acaı 

Bu karar mucibince, ltalyadakı b. . et ald lığından 'üpheieıtıllekten ..iyade Ro- me;elı/.ini bahis mevzuu ederken ge-
katoliklerin ahlakiyatında, müesgese ır ..;:;y A ırn.;,.., bir kül olarak ma - Berlin mihverinin ıatlamlığut- neral Franko hükümetinin verdiği yakınlıgv JnJO sulh için büyük 
ll'l"ind.e, içtima~ ve sira•i. t~şkilatında harp i;n ı.::'r';...a ıittikçe çok yak - dan ,üphelenmeiie s':".ep olmadtiiını, cevap üzerinde durarak bunun Ru"- 1 

hırıslıyanlık nızamını habm ~ılm~ laftıran bir hava içinde ya .. yın cide- ne de Fransız - lngilız cnıpunun as-lyayı tatmin edemiyeceİj'ini öyledik- ehemmiyetinden bahsetti 
~hadile papa .tarafı~dnn te•ı:" ec ı miyeceiine tarniyle kani bulunuyo- keri kuvvetinin biç değilse öteki ı_nı· ı ten sonra: 
lllış olan "Katolık ak"ıyonu,, bır d~- rum. Eski Avrupanm ya .. yan kuvvet· pun kuvvetine müu,vi bulunmadıcını "Mö•YÖ Mai•ki, birka~ gün enci, Berlin, 25 (A.A.) - B. Hitler, ra Hariciye ne:oaretine ıı:itmislı'Mır. 
fa daha, dini ga~·elerden başka hır !erini harap eden ve onun nüfuz ve zannetmeğe mahal olmadığını söyle • İngilter~ Hariciye nezaretine hiıkü- dün akşam, başvekalet dairesinde Berlin, 25 <A.A.) - Amiral lloı 
ljeye karışmayacagı temın olunmakta -'-Lını temelinden yıkan müthif kan mİflİ· ı· . veni bir tavize razı olmaya- Horty şerefine büyiık bir ziyafet ver tr ile refikası bugün öÇ<lcden son·::. 
d ·ır 1 ·-""' me ının · ~I tr ·· Hong'.uip,·in kolle ır. Bu cemiyetlerin şıarı, mı .ı o- dökümünden yinni sene sonra, m~et FRANSANIN MÜDAFAASI cağını., kaydetmektedir. mi~tir. . .. .,. ~.".car en:_ ı us~ ,"; : , ~ 
llıaktan ayrılmayacalı. onlar, ~alnız 1 1 !,unların bükümetlerinin yirnun- 1 Muharrir general Frankonun hıi- Bu ziyafetın sonunda soyledı~" nu- ııııı gl!Zmı~lerdır. Kenl.lerı orda l\!a 
"ruhun selıimeti,. ile uğraşacaklar, ~r :.ır· medeniyetinden Avrupada ne' Bazıla'.'nın kulvvebt verdmefe .. ~:: k kü:netinin c~vabını red mahiyetinde tukta Almanya ile 111acaristan arasın car kolonisi tarafından hararetle kar 

ıı.,ıst fır asına " !.'.' e en ı k 1 ••sa onları da temelinden yıkmak ·ı· F k • k bulmu.-or· fakat komitr>nin esag pla- dakı e.<kı dostlugu e aruz e ıımış şı anmı~ . 
cakl d a m..., faydalı olabı ır. ransız as erı uvve- . • • . . h" r 1 

f . k ta lf"l- d d·g·er cı l tıklan bır masa ı ura a çuru e f . • • - t b . tt•. . I· ·!ardır 

Ilı elelere karışmaya ar ır. korkusunu veren bu yeni umumi im- . . .. d. 1 1 kt ld ğu nında bliYük tadilata ihth·aç go3tr>r- ve bu dosllugun, "Tarıhı acıse er Macarista'.'lın komi;nizm 
İtalyan gnzetel~ri, ldlisc ile devlet ha deP'"'-i tasvip edip etmiyecekle- 1 1'.~ın m~tema kıy~n a çadm_a ad

0 
•• 1~. ı mesi vü~üuden kabul edilemiyecek neticesinde kati tarihi hudutları bu • aleyhdarı olması beki · ? 

a • . . 'l'l 'h - t b ld • '""m . . . ... aoylendı. Bu atıyyen ogru egı ır. .. • . . • .k. ·1. enıyor 
_l"a3ındakı ıhtı a ın m ~~e . ~ ~ rini söylemeleri lazımdır. Tarıhın og- Fran'1z ,ulh zamanı kuvvetleri, deniz halde bulunduğuna ışaret c<lıyor ve lar~k. kmnşu. olduk~n sonra' ı ı mı. Ilerlin, '.!5 (A.A.) - Alman Hu-
~na, ırkçılı~ n_ıe~:c~ının "'.ıllı bı_r rettiklerini kabul edenek, Avru~a~a aam müdafaamıza merbut 80.000 ne· yazısını: . . . let ıçın .şımdı d_aha zıy~~e kı) m~t. ~e~- rici)·e nazırı ile pek yakından mrına
~'Yas_et olması cıhetınden_ de' let: aı~ıbir hegemoni yaratmak t~ebbua~.ım ferle beraber 470.000 kİfilik bir or • "Ruslaı·, eğer l\Iai sk.ın'.n .!~gıltcr.e beyle'."ış oldugunu., ılave etmıştır .. şelıeti ve onun naşiri efkiırı olan Ham 
ldugunun kabul olundııguna hukm katiyyen muvaffak olamadıgını; bu - . . d M"k 1 t r \narici,·e nezaretine bılclırdıgı yazı- B. Hıtler nutkunun sonunda Alman- b g<' Fremdenblat hir makale•in • 

etnı kl ı· 1 1 . duyu ibtıva e er. u emme atın ve . 1 .. k 1 ... " 1 z iki mem ur r ' 
e ec ır er. yük fatihlerin hepsinin gaye erıne va· . . . ..k 1 k • V<'I te kalma;·a ı;rar erler, Burgos ıu- Macar ya ın ıgının ya nı . d '1acaı·ı'staııa komünizm ale,·hindı'-

\' d'İl 1 t . l aşmakale terbıye edılm15 ve mu emme um•n . . h. t t kle " ·' . . 
. oce aya gaze esı, ı ' ramadıklannı t~ebbüslerinin son ne· dil k b 1 b .. hi nüve kümeli de ~artlarını d<!ği~tirmezsP gö leket menfaatlerıne !ıme eme . ki misaka iltihak etmek ~uretiyle 

g'."?e, bu anlaşmadan .balıs(,de~ken, ticesinin bunİann imparatorluMannı da. e me te. u un.~n .. u mu kmb .... k nüllüleri geri alma., kn!Ylitesi yeniden kalmıyarak ayni zamanda. dost !tal:\ Berli~ - Roma misakına, kendisini Jıu 
ıtıfaf mucilıince, devletın hırıstı.yan- kuvvetlendirmekten ziyade zayıflat - , talım ve t~~bıye go~~ ~e . uyu bir çıkmazn gir~ektir . ., ya ile birlik halinde, yüksek, umun_ıı mihveri vücude getirmi• olan iki de\·-
lık .p;enşiplerine v~ ~uk~kuna. rıayet mak olduğunu; Avrupa milletleri ara· a:ıiyatları ıçıne al:::ıl'.~ ve:~~:~-:~ Diyerek bitiriyor: i ve hakkaniyetli bir ~ulhün .da bır lete rapteden siyasetin ~on neticeleri-
~ttıgı ~ücldctçe. mılh sıyasetın, her sında geçen mücadelelerin bep•inde,~'.t•n. kadr~l:ı.rı, t. nı .. v~cel ihti ~ - Ayni gazetenin Rom·ı muhıılıiri, rehine•ini t"';kil ettiğini,. bılhas.a ni istimzaç etmeğe da,·et etmekteıl!r. 
er şeklınde, kılısenın her koı~trol ve hiçbirinin sonunda muarız fetih ve ıtıbarıyle, ~": harbın mu~ Y .ç İngiltere ile 1talya nıünasebatında kaydeylemi~tır. Yarı resmi organ llfacaristanın 
llılnsüründen azade buluna~ag'.nı; 1- teshire muvaffak olamadığını görü - larını çok ıyı doldurabılecek veçhıle bir gerginlik hu •ule ııeldiğini bildiri- Amiral Horty de verdiği cevapta henü; kom~nizm .ale;htarı olan Blo--
taıdayaki ırkçılıkla onun ınkışafını .. B .. d h k velinin kanununa bazırlanmı~tır. Zabitan kadrosunun ,·or. iki memleket arasında binlerce sene-: • 

1 
ad • t 1 • t kt 

Q\'k 1 "d h ruz. ugua a a uv 1 . d .1 . 1 , tt• ka mensup om ıgı < •rın eme e-
l a ad_ar_ ed~n. her me'e e~ ~ m~ al 

8 
boyun eğecek tek bir Avrupa milleti e~e'.""'iyetı or unun as~.1 "'";ıesıy e Bu gerginliğin •ebPbi.. ltıılyan tar denberi mevcut başları tebarüz e ır- dir. Her ne .kadar Berlinde Almanya-

10 salahıyetının yalnız faşıs\ e:te-ıyoktur· nıilliyet duygusu eskisinden bırlıkte artıyor. Modem k ~ or ~nun yarelerinin İspanyol sularında, İngii mis ve "iki memlekette sulhperver nın l\!acaristanın istiklalini tehdit et 

d
': ait bulunduğunu teshit e me e- daha kuvvetildir, A!manyada, lncil • büy~ tecrüb:"di'..~n~n ifıednd. ma zke : liz gemilerine kar~ı tecavüzkar ha- rn~ıcılık eserine devam azminin, iki mekte olduku beyanındRn ferııgat e-
ır. ı I b d mesınden ettır ıgı ut a e ır; as erı . • . 1 . . lh . 
B 

. 
1 

, t . terede, Frıınsada ve talyada u uy· ı • . . rekctlerı \'e Kont Cıanoııun bu mese e mılletın adalete dayanan su eme · dilmemekte ise de yarı re~mı gazete 
u gazete papa ıle ı evıe aıasın- . d · k .. k h ekatın namemul amillerı karşısında ·d· · · ı · da · ' 

1 
k 

1 
d. . . cu halkın dımağında pek erın o " ar . .. . .h de kaçamaklı ce\':tplar verme.ı ır. · \ine varmak (izere muvaffakıyetle ı- Alman dostluğunun ancak Macansta 

zuhur eden ırkçı ı ııı ı'fsının . . sürat ıcabı bale gore kumanda, ıstı · . · k · . • · .. · ·k 
etn ·lı· t l . d ·ııd· hırdan u- le,mıftır. ' . . . .. l\luhalıır dıyor ı: lerliyeceklerine emin bir garanti ol- nın bu kadar samımı hırlıgın ı tı•a-
Zakt ı g~ze e e~!n .: 

1 ıaltal Ik Avrupanın sulbü zor kuvvetiyle ka· barat ve emırlerın ifasında curet ha • ı "Eğer iki ta.raf münRsebatı buJrÜıt • b·ıd· ._f. di ve sİ\·asi rabıtalardan daha ileri 
eer ~ldugun~'r·ka~ı aknın h. by.an ~d bul ettirilen bir sulh olmıyacak; bu ya yati bir rol oynar. İhtimal Fransız or· kü .,eklinde fcııalaşır«a ve oir anla duguBnu

1
·: ı25ır(~~ıı). _ Amiı-al Hor-ıgitmesi .halinde kemale er~eğini yaz 

e\ anına ve ı rıne arşı ıç ır cı ulh 1 k d k • .. C ·-ı-.. b d d r h 1 b. lı 1 h er ııı, · · 
di nı. hal f tt b 1 d • nı faşı·st isteyerek kabul edilmif bir s o aca usunun atı ua unu gu un a ı . ma ile lıu a e ır çar~ u un mazsa t. ·ı B H'tler· geçit resminden son- maktadır. 

u e e e u unma ıgı , k M . h d F h d t 1 . . 1 1 • ·ı-rt . ık· ' ı e · ı · le 1 . . d h t veyahut da a.li. bir sulh olmıyaca • agıno altımız enen ransız u u ngıltere ıle ta.ya ıtı '' an ene ı · ------------
re kılıse arasın a usume meç- · · • f k l'd r-· · b. 

cı t • d kted· tır. Memleketlerinin mukadderatından müdafaa sıstemınm ev a a e ıgını ı- vaziyette bulunacaktır., 
1 olmadıgını kay etme ır. . . . . ·ık kil ... ·ıd·-· d b · k 

mesul olan devlet r&ealının daıma akılı l~ler, ı .. t~. ~-'. 1gın ~n er~ ço --o-- ı • b" d 
;:::::::============='ıannda tutacakları budur. zıyııde tekimul ettırilıp genı,l<'tmıı ol- bir rivayetin tel<zibi ispanya har ın e 

30 Ag~ustos SİLAHLANMA YARIŞI ,maıından, Fransız toprağının çiğnen· Rükre~. 2~ (A.A.) - Rumanya hu""ku,. metcı·ıer 
Fakat bu Avrupa sulbüne bazı ali- miyeceğinden emindis-ler.Fran~u bava ~laricİYC ~aztrl B. Knmnenin ya -

Zafer bayramı ve kadarlann muvafakatini temin et- kuvvetine g~lince bazı yantı,ıı.~l~~d~~ l kında .Romaya gideceği \'P Romada- •• 1 
mele, Avrupada tahripkar silahlanma ~~layı harbın sonun~a hav•. u~ıunlu· ki Rumanya elçiliğinin bilyük elçili- Ouşmanın tarruz annı 

Almanyadn 
~ 

Rejime muhalif 
bir piskoposun 
mahkumiyeti h haftaSI yarıtını sona erdirecek yeni tetkili.t· gunden. ~eklenen mikyasta ınkı~f e- ğe tah,·il edileceği hakkında bazı ga- k• ı • 

ava . . 'tarın mevcudiyetini ileri götürmek için l dememı~tır. • ıetelerin verdiği haberler yalanlan - ı def ve bazı mev 1 en 
(Baş tarafı 1 ıncı sayfada) bazı yar1fçtların sınıf harici kılınması- Bununla beraber buna dun kıymet maktadır. Berlin, 25 (A.A.) - Rejime kar-

sı Zarfında, Yeşilköy parti binasında nın ve bazı inatçı mı1letlere iddia ve vermek muvafık olmaz. Seri halinde d zaptetd"ıler Şl ittihaz etmiş olduğu müstakil hat-
lıaJ · ·1 k d kt 1 b ı F e .. tı hareket nasyonal sosyalist maka • o verilecek, Beşıktaş aı e par ın a bahanelerinin beyhudeliğini ııöster · infa edilme e o up azı arı ransız zannediyorlarsa fena bir hataya düf· \ 
8Unnet düğünü yapılacak, Arnavutkö mek lazım olacağı itirazında bulunu- hava cüzütamlarına iltibak etm~ olan mü, ol~caklardır. Fransa kuvvellidir; Barselon, 25 (A.A.) - Mudafaa matı memnuniyetsizliğini celbetmek • 
ı·~ıııfe Çamlı bahçede Ye B~bek bahçe- lııcaktır. Kansız fa.kat Ii.zım bir harp! yeni tayyueler bu hususta hariçte ya· ve sırf kuvvetli olduğundan sulh için Nezaretinin tebliği: te olan Vürtenburgta kain Rokten • 
81nde tiyatro ve Todori ve l\!arkonun Avrupa milletlerinden b .. ısının pılmakta olanlardan hiçbir veçhile ge- .. ,_ cd b·ı· d e'-t' Al Sark cephesinde cumhuı·iyetçile- burg peskoposu ·fon :,;:;,.nyör Sprogun 

~ muza.ere e ı ır ve e ec: • ır. • •• , . . . . 
lt~>.inolarında ince saz fasıllar ya • _ büyük devletlerin - bu fikri ka· ri değôldirler. !tal •· t' · takdır· rı·n Kordobanın şimali •arkisinde Vürtenburg araw;ınd~ ıkarnetı me-manya ve yanın auvve mı , · ·. . . . . 
~atak, Bebek karakolu kıırşısındaki ı bul etmedikleri iddia ediliyor. Doğru, ı KORKUTMA YOK 1. d I il . k 1. 1 Devilabeld ovasında ve Tanjuanada • nedılmıştır. Bu memnuıyete sebep 0 -k ve tes ım e er. nst terenın uvve ıne . . . l b · · 
~hvecıe •inema oynatılacak, Cihan • beyhude milli ve ırki begemoniler re- Açık denizlerde, Fransız - İngiliz cüvenebileceğini d~ bilir. ki m~vzilerine dü~man hücumları, l~rak. ~umk~ıldeyhı~ It? nıs~n .ıı e. '.';· 

kırııe Ege bahçesinde hain verilecek kabetine insan canı feda etmek niyeti muhtelit donanmasında ha• rolü lngi- t · 1 t d d'I ··ı·r tıne ı~tıra ın en ım ın:ıı ı erı suı u · 
"' y H··ı· b tJ cak olur· ı amamıy e ar e ı mı. ı . 
• ~ksim bahçesinde mü•amere yapı - yoksa, zaten bazı terakki de vardır. tiz donanması alacaksa da, Fransız u asa yarın "'.'P p.a ıy.a. . . • , . d ~ · 1 h nıektedir. Bu son tarihten beri muma 
lac"k, K,·ırtalda kaı·ada \'e clenizde eg" · F·'-at 1ım·· u··n bınn· · d· topun baruttan d d.. ., · · ·· 18• Londra - Pans mihven •çın nıbaı Estıama ure cep e~ın< e cum u- ·ı yh afevhine birçok nümavi,Jer ter 
1 4 .,. ~ onanmasının unyanm tKıncı mus • . d da riyetçiler, Tenalsordre mıntakasında ıt.e e.ı·ı ,. t• •. , 
enceler, atletizm müsabakaları. mü-

1
ba,ka bir feyle ablabileceği tehlikesi· temlike imparatorluğunun muhafızlı- bir zafer ümitleri 1914 tekın en • B . d • telm ·•lerdir ıp ı mış ır. 

"'ıınereler, maçlar :rnpılacak, Peıı • ni tahmin etmeksizin bu askeri, bava (ı vazifesini icra etmiyeceğini zannet· hl\ büyük olacoktır. Bu anda Rusya· ermeıa agı~ı zap . ı.. k. t Pe ·kopos nisan an sonunda Bri•-
ı· · ' k • k · · b·ır·ı tab Mo perrubıe mıntakasında ı a- · 11k ve Maltepede eğlencPler tertıp O· ve deniz üstünlüğii yarıfının zamanla meğe mahal yoktur. Fransız deniz kuv nın tam as erı uvvebnı 1 0 

• n . • ' . ga\·da kain Friburga mğınmak mec-
lu. k 1 · k d b. ·· ı·f . . , ti . · -ı · ·ı . 2 d · 1 k · ·· k.. ı d farımız ılerlemege devam etmı• ve . . f k b . . 1acak, Kız u esı par ın a ır mu- ve muhte ı yollarda devlet1erın ıflası- ve ermm asrı eftirı mesı 192 en - mın e me rayrımum un o mum an . . . . ' burıyetınde kalmı~, a at ı raz son -
a:ıınere verilecek, Beylerbeyi iskelelna ve Avrupanın maddi ve manevilberi muaırrııne taki., edilmekte bulu- kasten ondan bahsetmi•tim. Fransız\Zuıar ıstasyonunu ge<,:mı<hr. ra yine Rotenburga dönmilştür. Tem-
11nıtrosunda müsamere tertip oluna- inhitatına yardım edeceğini fimdiden nuyor. Hafif ıemilerle denizaltı ge - balkının hiç değilse bir kısmı, Avru · KARŞI TARAFA GÖRE • muz ayı sonunda halk, peskopos aley-
Cak, Fenerbahçede Belvii gazinosun • görmek mümkündür. Bugün son dere-lmilerinin yeni h,atan t"?k'li, muhare· pada bir telifi beyn, müzakere ve an- Sal~manka, 2~. <A.A..) - Umumı hinde ~iddetli bir nümari• yapmı~ ve 
d;ı bir balo verilecek. Bostancı istas- ce İnkif'lf etmiı muhtelif Avrupa mil- be kruvazörleri ve bunlarla birlikte ta,ma devri namına miıdııfaada bulun karargahın tebhgı: kendi•i vazifesini terkP icbar edil -
ton gazinosunda sünnet düğünü ya • letlerinin milli hissinin bunlardan bi- harekat icra edecek hava kuvvetleri- dcğum zaman memleketimden kork· ı Ebre cephesinde kıtalarımızın i- miştir. Peskopos, pesk.oposluk dair<'
ll.ılacak, Eyüp Orta mcktelıi lıahçe • rine harp•ız mağlübiyeti kabul ettirip nin arttırılması buna misal gösterile· tuğum için bu müdafaada bulımuyor lerlemesi devam etmiş ve düşman bir sini terketmckten imtin~ eylcmediğin 
8'nde temsil verilecek, sünnet dliğü- etıinniyeceğinde ,üpheliyim. bilir. değilim. Yalnız kanun önünde bir mü! çok kıymetli mevzileri terke mecbur den nusyonal so•yali"t memurlar ken 
t,;; Yapılacak, Ramide ilk okul lıah- Avrupanın dairei fıısideden kurtul- 4te böyle bazı devletler silahlanma ıavııt esası üzerine değil kuvvette de olmuştur. 1 disinin Vü.rtenburg arnzisinde ika-
ç~sinde temsil verilecek. Kemerbur • maaı li.zımdır, ve maddi manevi ae • yarı,ında Fransayı geride bırakacakla müsavat esası üzerine ancak mütalea- Puerto San Vicente mıııtakasında meti menedilmiştir. B'l memnuiyet, 
hzda sazlı meydan d(iğünü yapıla-/'beplerden bu anın buna müsait oldu- nnı yabut askeri hazırlıkta bir üstün- 1tann açılıp takip edileceğine hıı!i.ane ıaptedilen geniş sahada temizleme işi pi•koposun cismani kuvvet tarafın -
~tır. iunu söyliyebilirim. Büyük devletle • lük iddiaaiyle onu korkutacaklarını inanıyorum. ne devam olunmaktadır. dan azledilmesine mua.-idildir. 

kocasına baktıkça hep: 1 hayal gibi hayali ,.e meYhum bir i doğru kıvrılmış saçları mevzun o- bir iki kere dansa kaldırdıktan ~on 
- Hasta mı? .. Ne rıldu ? .. Benden rnrlık gil.ıi mcçhubün. muzlarına klasik bir heykel ifadesi ra kendilerile birlikte oturanbrın 

bıktı mı?.. Halbuki o gece bal!rnııılıı. ona hiç veriyordu. içinde Nedimin di,·anıııı baştan so-
ı 

Diye dü~ünüyordu. Onların iki•i bir şey söylememişti. Cesaret edip Ve firuze rengi vualden yapıl - nuna kadar ezberden okuyan geııç 

1 
arasında, Otman daima konuşan, de ona açılamamıştı. mış alagren tuvalet vücudunu o baş bir inşaat müteahhidi vardı. Bu 

16 
sonsuz bir zevk tadan in•. n da ken- Çilnkü onun ruhunun yolunu, ruhu Odasından bu kadar güzel olarak keıı hemen bunu Mehlikaya aıılat-

söyleyen, anlatandı. 1 Sevgisi haricinde bu adama daJdöndürücü çizgiler ile bir Yunan genç adam üniversit~ edebiyat fa
' Onu dinliyen, onu dinlemekten lma yabancı kalmağa mah:tümdu. ilahesinin statüsüne benziyordu. kültesi mezunu imiş. Dansederler-

Çok perişan bir hali vardı. Ge-\ Mehlikanrn sözlerini cebri bir disi idi. nun lisanını bilmiyordu. 'çıktığı zaman koca•ı onun karşısın- mıştı. Kendi tabirile: "Sev!<i kader-
Çen defa bir gece çalıştığını bahan& nezaketle dinliyor, dinlemeğe gay- Yemekten sonra: Bugünü takip eden günler yine da büyük bir vect ile ~ilerini bitiş- le,, müteahhit ve birknç yüz bin fi. 
ederek ortadan ek•ildiği zaman er- ret ediyordu. Fakat belli idi ki, sof- - Kahvelerimizi lıalkoııda içe- sevgi ve sükunet içinde geçmişti. tirmiş ona aşık gözlerle bakmış, fa. ralık bir adam olmuş .. 
lesi gün karısına adeta artmış bir rada karısının söylediği ~özleri an. 11im diye Mehlika teklif etti. Fakat .on ~eş gün ~oıır~. bi_r gün

1
kat süsünü bozm.ak korkusile ona İçmesiııi .. sevd~~i bel!~ idi.. Bir ara 

llıuhabbct, ziyadel~miş bir iştiyakla lamıyordu. Zihnen çoK meşğuldu. Bakon karanlıktı. Her akıam bal evlendıklerındenberı bırıncı defa parmaklarının ucıle bıle dokunma- danstan dondugu vakıt masalarııı-
&elınişti. Fevkalfıde dalgın göriinüyordu. konda kahve içtikleri zaman elek- olarak ona: mıştı. da sa""ın bir kadınla ger.ç bir zen-

Halbuki bu defa çok dalğındı Mehlika bütün akşam onu tekrar trik yakarlardı. 1Iehika bu akşam - Gel bu akşam biraz dolaşa- O ırece bir hayır cmiyetinin balo- d de buldu. Kocası: 
~Ofrada yanında oturmasına, itiyad tabii halinde görmek için çok gay- istememişti. hm, diye teklif etmişti. suna gitmi~lerdi. Baloda bütün na- - Me~hur re.samlarımızdan Be-
eıtikleri gibi arada bir onun elini ret sarfetti. Fakat on'ı b~tün benli- Onun solgun yüzünü görmek o- Sonra ellerini avuçları içinde sı- l zarların Mehlikaya ç~vrildiğini gör hi~·e. 
av~çlarına alıp yanaklarına daya- ğile kendi yanına almasına bu oda_I nun dalgın ve sevgi;iz gözlerini gör karak: I mekten sonsuz bir ze,·k duyuyor gi- Diye bu kadını kendisine tanıttır 
~ıgı ve uzun müddet yüzUnü bu e- nın havası içinde zaptPtmesine im- mek kendisini çok üzüyordu. Hem - Bu akşam çok güzel ol..Seni bi idi. 
11 ıı üstünde tuttuğu haldıı araların- kan olmadı. de karanlık olursa .. Onunla daha birinci defa olarak berabeı· çıkarıyo- a·· . 
da b. \ S d... . . k 1 k • d. d • B"t·· h' t 1 - uzelsın .. Mesudum. ır ayrılık vardı. ev ıgınız ın,;an ta yanınızda o ay onuşacagını 7anne ıyor u. rum. u un şe ır sana apsın .. 

Sanki aralarında bulunan gözle iken onu kendinizden fersah fersah Çünkü o akşam kendisi konu~mağa Demişti. Bu şüphesiz güzel ve Diye dansederken karısının kulak 

dı. l\1C{'hur ressam Behiye sergiler-

deki resimleri en güzel takdirler 

kazanan ressam Behiye demek bu 

kadındı .. r0ruımez, şeffaf, ince bir örtü on-ıuzaklarda hissetmek, bütün gayre- karar vermişti. kıymetli bir şeye malik olan insa- ları dil>inde fısıldıyordu. 
arı birbirlerinden ayırıyordu. ı tinize rağmen onun dikkatini, ala • - Seni tanımıyorum .. Bana ken- nın gururu idi. Mehlika onun bu - En güzel sensin'!. Birçok kere gazetelerde kendi 

Bir örtü arkasından bakar gibi kasını, dü.~üncelerini kendi etrafı- dini biraz anlat ne ile me~gulsun, sözlerini memnuniyetle dinlemişti İşte o gece daha o .etere etraflarını fotoğrafını da görmüştü. Fakat fizi-

~'llıanın bakışları müphemdi. Böy- nızda teksif etmemek ne bü~·ük bir gece odana kapanıııca ne i~ yapar- ve 0 gece keııdbinden güz! çok gü- yabancılar sarmajia ba•lamıştı. O yonomisi aklında kalmamı~tı. 
e bir örtü ile saklı imiş gibi Osma.lazaptır .. İşte Mehlika. hayallerile, sm, hayatmı nasıl geçirdin. Sen kim

1
zel olmuını isti;-en erkeğini mem. 1çok öyleyen bestekarı Mehlika o 

~ın gözleri Mehlikaya bulanık ve alikalarile kendisinden ç.ok uzak- sin? .. Mazini bilmek, ,eni ta.mm ak nun edecek kadar mülremmel olma 1 gece tanımıştı. 
Utııanlı görünüyordı. )arda ve başka alemlerde bulunanlistiyorum. Sen benim için tıpkı bir ğa gayret etmi,ti. En•e•inde içeri, O gece ma•alarına ııelip kendi•ini 

Ressam Behiye incecik belli za
yıf bir kadındı. Kabarık sarı saçları 

( S111111 !JO nıı) 
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Sayfa: 4 ENi SABAH 

KOCAVUSUFu" 
' Torpil atan çok Mekteplerde yeni 
sür'atli bir kano beden terbiyesi 

AVRUPA GÜRE LERf otomobil programları 

Yazan: Tevfik PARS 

A vrupada •• 
gureş 

--o-

Seyirciler, dünyanın dört tarafından 
gelen arslan vücutlu İnsanları, 

pehlivanları görmeğe gelmişlerdi 
- 10- ı kalabalığının ekseriyetini kadınla-

. ·-· . .•. rın teşkil etmesi. onların bu fırsatı 

--o--
Livrensin metrukatı arasında 

planı bulundu 

1 

--
Livrenı in kanoıu denizde Her gıltıgı y~rde, her gırdıgı lo- kaçırmak istemediklerini gösteri -

kanta veya gazınoda halk, etrafını vordu. zamanın bu büyük sergisini 
d , A b. ta t hu''kümdarı ismi 

--o--

Teşkilat da, tesisat da 
tamamlanıyor 

Programlar beden terbiyesinden 
Bzami istifade edilebilmesi için ilk.orta 
ve lisedeki talebenin bünye ve vücut 
teşkili.tına uygun olarak tesbit olun -
rnuştuT. Talebenin faydalanmasını te· 
min için mekteplerde icabeden tesi
sat ve teşkil&t yapılacaktır. 

Bu cümleden olarak orta tahsil ça
ğındaki çocukların mektep doktorları 

tarafından sık sık muayeneleri yapıla 
cak ve her talebenin bünyesine göre 
yapacağı spor hareketleri tesbit edile
cektiT. 

Kültür Bakanlığı Avrupa mol··•ole
rinde tatbik olunan bede" terbiyesi çember gibi8arıyor u . go"rmek için Amerikadan bile ge- ra ıs nın açsız 

d k " ·ı h J ·ı· casusu Miralay programlarını tetkik ve tesbit ettirmi' Bilhassa vücu una ço ya,.ışan !enler vardı. cerı en me, ur ngı ız 
d ve yeni bazı maddeler il&ve ederek sırmalı cebkeni, bütün gözleri çek- Amerı·kalılar k·ı, du"n,·ada go"- Lavren• öldüiiü zaman, kulübesin e. 

1 
k 

, b liselerimizin progTam arına oymu!1 -mekte idi. rülmeğe lfıyik ne varsa kendi mem- Bradford, 1<asabasının şöhretsiz ir 
Birkaç gün içinde de '"Koca Yu- leketlerindf' yapmı~ vücude get!r- müh~ndi•i olan Edvard Spür.e·-~ita .- turKöy mekteplorinde yapılan beden 

Suf un yeni terlemis s;yah bıyıkla- 1 . b' .11 tt' hen yazıp da ikmal edemedıgı hır 
" ·, .._ · mıs ır mı C ı. terbiyesi programında da yeni bazı de 

rile leven.d endamı "Paris,. sokak- '' 'İşte 1900 senesindeki Paris ser- mektup bulunmu~ıur. Bu mektupta ği~iklikler yapılacaktır. Bunun için de 
larında dıllere destan •>ldu. gisinin cihanşümul azametini Ame- şöyle deniyor: icabeden tetkiklere devam olunmak • 

Herkes sergini~ güreş. pro~r~mı-, rikadan gelen binlercP. insan kafi- cBu yaptığınız malcet mükemmel - tadır. 
nı ~eyecanla beklıyor, gunlerı ıple lesiyle de izah etmek mümkündür. dir. Plakları •ize iade edyiorum. ilk Köy mekteplerinin beden terbiyeoi 
çekıyordu.. Güreş yerinin sol koşesini ka- . . b 1 b'l' · · pro~ramları. köy çocuklarının muhiti-

nümunenın ınsasına aş ıya ı ırsınız. 
milen bu Amerikalı sevyah !ar tut- B k · 100 J' tırdım ne ve yaşayış tarzlarına uygun olarak Nihayet o gün de geldi.. · an aya. namınıza ıra ya · 
muşlardı. s· k d d h "h' b. hazırlanacaktır. Bütün "Paris,, halkı sel gibi ser- . . . . . .. ıze, ya ın a. a a mu ım ır para 

Parısın meşhur sergısını gorme-
1 

.. d b'I •. . .. 't d'yorum Bakanlık beden terbiyesinin ehem-. · k d' d Bilhas~a gon ere ı ecegımı umı e ı . gı yerme a ın e ıyor u. · - ğe gelen ecnebiler, bilhassa güreş-ı _ . miyetini göz önüne alarak tahsil müd-gu"re8,lerin yapılacag·ı salon hınca 1 b 'h hl' 1 - .. b Çünkü meydana koydugumuz ıcadın. 
ere, u cı an pe ıvan ıgı musa a- • deti iki yıl olan Gazi enstitüsü beden 

hınç dolmuş, bütün yerler bir hafta kalarınıı Paris halkınrlan çok daha çok geçmeden, hükumetin dikkatini Pğitimi kolunun tahsilini üç yıla çıkar-
evvelden tutulmuştu. fazla rağbet gösteriyor, salonu dol- ce!hPdccrğini tahmin ediyorum.> mııtır. 

Salon, muazzam bir şeydi. duran binlerce insanın ekseriyetini lngiltere bahriye nezareti, Forset 
Tam ortaya kurulmuş olan güreş onlar teşkil ediyordu. Büyük gaze- münzevisinin bu mektubundan bader

y~ri, bo.ks ringl~r~ni andırır bir şe- telerin muhabirleri , fotoğrafçıla- dar olur olmaz, mühendisi çagırtmış, 
kılde yuksekte ıdı. rı kamilen ringin etrafında yer al - . d h kk d · h 1 t 

1 b " · k d" ondan ıca a ın a ıza at a mış ı. Ve etrafında bu unan uyil ı- mışlardı. Güreşlerin bsşlamasına . • .. 
reklere güreşlere iştirak eden bü- b. k d k'k k 1 • • ta Bundan hır daha bahsolunmadıgı ıçın, ' ır aç a ı a a a, rıngın or sı -
tün milletlerin bayrak!Rrı asılmıştı. na beyaz pantalonlu, beyaz ipek Lavrensin icadını herkes unuttu. 

Birçok millete ait bayrakların a- gömlekli mevzun vücutlu birisi çık- Aradan seneler geçince, bu i1in 
rasında şanlı bayrağımız da nazlı tı. Bu zat, o zamanlar Fransanın durmadan yürüdüğü, mühendisin, yar 
nazlı salla.nıyordu. . . ' ... en maruf serbest güreş hakemlerin- dımına dayanarak Lavrensin tasavvur 

--o-

Dünyanın en 
zengin kadını 

--o--

Eski kocasile beraber, 
fakat barışmıyacaklar! Bu sergıde gilreşlerde bırıncılığı den ve tanınmış spor muharrirle- . .. h. h ·ı · · "k ı b' 

· .. b h teli mut ış arp a ctını mu emme ır 
kazanacak pehlıvan, dıınya aşpe rinden mösyö "Garobi" idi. _ Dünyanın en zengin kadını Barbara 
!. ] kt bir hale koydugu anlaşılmıstır. ıvan unvanmı a aca 

1
• O tarihlerde henüz radyo tesi- · . Hütton·un Venedikte bulunduğunu, 

Çünkü bu beynelmilel müsabaka satı mevcııt olmadıg· ından sesi bü- Bu harp aleti, torpil atan hır kano- ' k K R J"f. d V d' 
' .. . . ocası ont cvcnt o un a ene 1-lar için dünyanın her tarafından yültmek için madeni megafonlar otomobilden başka bir şey degıld .. ır. 

Hindden, Çinden bile pehlivanlar kullanılıyordıı. Fakat 0 kadar küçü ve o a ar sur-k k d ğe gelerek karısına mülaki olduğunu 
d t d 'l . t ·1 b. d" b h . . .. .. ve bütün kibar aleminin bu karı koca-ave e ı mış, anı ma!lası e ır un Ringin üzerinde dolaşan beyaz aılidir ki. ir arp gemıaıne gorunme-
ya başpehlivanlığı miisabakası ter- pantolonlu zat, elindeki madeni me- den on metreye kadar yaklaşabiliyor nın barışıp barışmıyacağı meselesiyle 
tip edilmişti. gafonu dudaklarına götürdü.: ve torpilini attıktan sonra hiç bir teh- 'meşgul olduğunu yazmıştık. 

Birinciliii'i kazanacak pehlvana _ Allo! Allo! likeye maruz lcalmadan da sıvışabili- Kont Reventlöf. Venediğe yalnız 
1500 İngiliz lirası mükafatı nakdi Diye bağırdı. yor. gelmemiş: yanında, Madam Hirşi be-

ye olarak verilecek ayrıca lıirçok Bu ses, uğultudan arı kovanları Bu torpil atan kano otomobil. Lav raber getirmiştir. Bu kadın, esmer dil-
k ti . . 1 d h d. e d·ı beri bir A lman Yahudisidir. ıyme ı nışan ar a e ıy e ı e- ıtibi vızıldayan salonu birdenbire rensin arzusu veçhile Ampir Dey tes-

cekti. süküta boğdu. miye edilmiş. yapılan tecrübelerde 
Kıymeti üzerinde en çok dediko- Birkaç saniye evvel yahudi hav- . 

1
• ff k. ti. netı'celer 

d 1 1 h k t b .. --k b" taammıye muva a ıye ı 
U ar yapı an, er es e uyu ır ralarından farksız göriinen bu mu- . bir eser görmemesinden, üsteilk yanın 

merak uyandıran "cihan şampiyon- azzam salonda birdenbire bir ma- verdiiii için, lngiliz bahriye nezaretı da, kendi sarışınlığıyla tezat teskil e-

Barbara· nın, kocasının halinde ne -

damete ve yalvarıcılığa benzeyen h iç 

luğu madalyesi., idi. bet sessizliği görüldü. bu kano otomobillerden büyük bir iden esmer bir dilber getirmesinden ve 
Etrafı baştan ba•a pırlanta taş- Aynı ses devam ettı'. .. miktarda yapılmasını emretmistir. .. 

1 
.
1 

I . 
1 1

.k d .. 
T • pıJama arı, mı yon arıy e a a a ar go~ 

!arla işlenmiş olan bu madalyenin - Şimdi, bütün dünyanın sene- Bu icadın. müstakbel deniz harp- rünmesinden çok sinirlendiği tahmin 
bir tarafında, bütün dünya millet- lerdenberi beklediği serbst güreş !erinde mühim bir harp aleti olacağı olunmuş; fakat bir gün bu eski kan 
!erine ait bayraklar, diğer tarafın- cihan şampiyonluğu müsabakaları tahmin olunuyor. koca. yanlarında Madam Hirşi oldu-
da da "1900 senesi Paris sergisi ci- başlıyacaktır. Muhterem seyirciler --~ 

1 ~ ğu halde kolkola görünmüşlerdir. han şampiyon uğu hatırası,, yazısı hakem heyetinin kararlarında adi-
bulunmakta idi. iane hareket etmesini istiyorlarsa YINI 

Sonra güreşlere iştirak eden mil- tezahürat yapmaktan çekinmeleri- l'.0[,_~"'ISA B AH uıtiJ:r l 
Jetler tarafından cihan pehlivanlığı ni tavsiye ederim. 
nı kazanacak güreşçiye hediye edil Beyaz pantalonlu. beyaz ipek 

m ek üzere gönderilen altın madal- gömlekli zat, daha megafonu ağzın- Kamil Tağgil imzasiyle: 
yalar da vardı. Bu madalyaların dan indirmemişti. cBursadan Trak vapuriyle hasta ge 

Taksilerden şikayet 

y emeğini yerken, bütün zenginler, 
ya l ınız Barbaranın macerasiyle meş· 

guldürler. Burada. ••hık İspanya kra
liçesi de Brijit Helm de. Mari Kort 
da yazı geçirmektedir. 

Bir gazeteci. yanında Madam Hirf 

bi'. tarafına: ~adalyayı gönderen Salon, tekrar birkaç dakika ev- len babamı rıh tımda karşılayarak he-
mılletin bayragı.. . . . bah•etmiş. şu cevabı almış: 

Diğer tarafında da: 1900 sene- velkı halını aldı. men bir otomobile koymak ve derhal 

bulunan Kont Reventlöfa karısından 

si Paris sergisi cihan pehlivanığı Öyle müthiş bir uğultu yükseli- bu yorgun ve hasta adamı eve naklet - Müşterek bir hayat ya~mamıza 

imkin yok. Bu meydandadır. Bopn-hahrası, yazısı bulunmakta idi.. yordu ki, arı kuvanları, ya.hudi hav-
1
mek mecburiyetinde idim. Rıhtımda 

- k d mamız da, Danimarka, resmen ilin Sonra yine bahsi sık sık geçen raları onun yanında •essız alır ı. sıra ile bekliycn otomobillerin hiç bi-
'Sergi madalyası., da söylendiğine Her kafadan birse• çıkıyor, ya- risi bizi nakletmedi. Çünkü: cNere- edildi. Bundan dolayı birbirimize düt 

k k ti . "d" man olmamız IBızımgelmez ya. nazaran ço ıyme ı ı ı. liin yanlış fikirler yükseliyordu. yeh diye sorduklan zaman cVapur 
Bunun etrafı da hep pırlanta taş- Münaka~a edenler. tuttuğu gü- iskelesine> cevabını alıyorlardı. Bu 

!arla süslenmişti. re•"ının fevkaladeliğini etrafına . k 
1 B . f - · · '"' kısa mesafedekı az azanç on arı tat-ır tara ına sergının resmı ya - duyurmak için bağırmak istiyenler, . . . 

ıl d" t af la 'h h . - • mm etmedı ve ben babamı ta,ımak ı· Jt mış, ıger ar ınn ı ' cı an pe •alonu müthış bir ugultuya boguyor-

--o--

bir 
livanığını kim kazanacak olursa, o- du. Birkaç dakika süren bu müthiş çin ta köprüye kadar uzanarak otomo 
nun hiivi~·eti kazılması i~in boş bı- uğultular, birdenbire •usmuş, her- bil aradım. Taksilerin istedikleri me -

rakılmıştı. kesin başı ringe doğ!U çevrilmiş, safeyi bulamadıklan zaman müşteri --<>--
Güreş ringinin etrafındaki bü - gözleri dikkat kesilmişti. nakletmomeye hakları var mı aca-

1 
Sekiz kişi 12 yaşlarında 

Müstekreh 
hadise 

tün yerler, kiımilen meşhur aileler (Sonu var) hah 
hatırı sayılır zenginler, büyük dev- bir kıza tecavüz etti 
Jet memurları, fabrikatorlar, ve 
birçok maruf kimseler tarafından 
i~gal edilmişti. Sekiz yaşında bir 

>J • • çocugun cınayetı -------

Çanakkale, 24 (Hususi) - Burada 

herkesi hayrette bırakacak biT vaka 
oJmuştur: 

Çanakkalenin Cevatpa;ıa mahalle -
rinden Balıkçı Salibin kızı 12 ya,Ia-
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YURDDA SABAH 

Trakyadaki canlı 
kalkınma calışmaları 

' 
Bu hususta bütün halk ve y,;;~· ı;·fer 
seferber halde durmadan çalışıyo }ar 

G ünden g üne g üzelleten Trakyamızın bat teh rl Ed ırne 
· ıı 

Edirne 24 (Husus) - Kahraman derilmekte ve profesör B. Besi.ırı~e 
orduya kavuşmasile bir kat daha ve kıymetli muallimlerin idaresın 
kuvvetlenen güzel Edirnemizde zirai, bulunmaktadır. Bunların köyleriııde
fennl, içtimai, iktısacli ve kültürel 

1 

ki rolü büyüktür. 
11 sahalardaki büyük kalkınma faaliye- Bilgisiz nalbantlar bunların yanıl< 

ti hızla devam etmektedir. ela pratik ve yeni bilgiler öğren~el-
Billün köylülere nıuhtelif sınai zaruretindedir. Çünkü bunlar çoga 

faaliyetin gö~terilmesi ve öğretilmesi dıkça bilgisizlerin sanatlarına rrıü>'3" 
için kurslar açılmaktadır. Bu cümle- ade edilmiyecektir. 

den olmak üzere tarım başı kursları 1 SAGLTK KORUCALARI 
Cumhuriyet bayramında bir seneyi 
dolduracak ve 50 köy genci kendi ğlıl< Trakyada bu sene açılacak sa t 

d 9 k . · Sıhha mıntakalarına gidecektir. korucu kursları ,ı a • !'i ı~ı 

k -ı . . .. e 1<urs Ayni günde yeniden 50 köy genci Ve a etının programına gor . 
tarımbaşı kursu okuluna gelmiş ola- görmüş ve bu gençler köy bö)geierı
caktır. Bunlar dolgun hir sene için- 1ne dağılmışlardır. n-
ele aşıcılık, fidancılık, bağcılık, süt- Önümüzdeki sene yeni kurs MıJ, 
çülük, arıcılık ve mandıralarda pey- ı cak ve sayısı artacaktır. . 
nircilik ders ve tatbikatı görecek, Köylerinde sıh~iye çantal~~~le d; 
köylüler bunlardan çok faydalanacak 

1 

l~n bu gençlerın rehberlıgı P 
tır. kıymetlidir. 

Dığer taraftan Trakyada fenni Üç senedenberi Çanakkale viJa)'e-
nalbant kursları ilçilncü devresi ol- tinde zeytincilik kurslarından • çıkBJI 
mak üzere 1 Eylulde Ziraat Vekille- ! köy gençlerinin sayısı 1200 Ü geÇ· 

tinin buyruğu ile yine !stanbulda miştir. Aşıcılık, badema bağcıiıJc• 
Selimiyede küçük hayvan sağlık me- zeylin hastalıklaı-ı gören bu gençl~
murları okulunda 40 kisi ile açılmış rin muallimi !talyada Ziraat Vekıı
bulunacııktır. Kursu bitirenler şeha- Jeti he>ıabına kurs gormüş ve çok ça· 
detnameleri Ziraat Vekaletinden gön 1 lışkan bir gencimizdir. 

Hazin bir aile f aciasile 
biten gizli bir aşk oyunıt 
Kocasından habersiz mahalle bak
kalını seven kadın, cürmümeşhut 

halinde tutuldu ve .•• 
İzmir 24 - Evelki gece saat 11 rad kit gecikmişti . Gözlerimi k ırparnlı 

delerinde Çukurçeşme mevİ<iinde esef kendimi uyur gibi ırösteriyorduJTl· 
edilecek bir hadise olmuş, bir adam Filhakika gece yarısına doğru kn_P1" 

kendi evinde ve eşinin yatağında ya- ya hafifçe dokunulduğunu işittıJTl~ 
kaladığı bfr şahsı bı~akla altı yerin.1 T<arım giderek kapıyı açtı ve narrı.~ e 
den yaralamıştır. Zabıt.ayn ve adliı , , iıişmanı adamı evimize, harimirrııı 
ye intikal eden bu hadise hakkında aldı. 

yaralayan B. Hidayet ~unları söyle- Aşağıya inmek istedim, karo:ı 
miştir: üzerime kapamışlardı. Bunun oıerı· 
"- Dört çocuk babasıyım. Eşim ne tarastan komşu eve geçtim, soka' 

de dört çocuk anasıdır. Son ay için- ğa çıktım, yanımda bulunan anahwr· 
de eşimden şüphe ediyordum. İçimde la kapıyı açtım, içeri girdim. 
şüphe vardı. Acaba ba.~kalarile ko- Gördüğüm manzarnyı takdir edef' 
nuşuyor mu diye: siniz, başım döndü. Tabancamı çık3' 

Hadise günü sabahı evimizin karşı rarak ateş ettim, isabet etmedi. ı<n.· 
sında bakkallık eden Ömeri gördüm. rım ve evimdeki adam üzerime hll' 
Eşime işaret ediyor ve bir şeyler söy cum ettiler. Kendimi ıniidafaa nıak· 
!emek istiyordu. Bunları anlamadım, sadile Ömeri yaraladım.,. 
fakat bir şeyler geçeceğini farket- İfadeleri tesbit edilen bekçiler, ı.:a· 
tim. dını dekolte vaziyette, Ömeri de 

Dün gece eve erkenden gelmiş, yat evin içinde gördüklerini söylemi~Jer· 
ı• mak üzere tarasaya çıkmıştım . Ka- dir. Yaralı hastahaneye kaldırılrrı ·,• 

rım rahatsızlığından bahis ile tarasa yaraladığı için suçlu bulunan HidW 
da değil, odada yatıyordu Gece va- yet serbest bırakılmıstır. 

Sabık Avusturya 
Başvekili Şuşnig 

ali divanda ? 

-- ;;.--
Ruam mücadelesi . -Çatalca ve Büyükçekmecede ya 

Salonun en nihayetindeki iskem
leler bile çok yüksek fiyatlarla sa
tılmı~lı. Tabii güreş yerine yakla -
şıldıkça bu fiyat miktarı, nisbet 
kabul etmez bir şekilde yükseli-
yordu. 

Bütün bu kalaLalı!< insan kütle
si ara,ında eheriyeti genç madam
lar, şık matmazeller teşkil ediyor
du. 

Kız kardeşlerinden birini öldürdü. 
rında Şükriye arabaya binerek gez
mek için Bostan tarlasına gitmiştir. 

Diğerini ağır yaraladı 

Berlin 25 (Hususi) Resmi Gazete, 
eski Avusturya hüklımeti azalariyle 

Şükriyenin Bostan tarlasında oldu- cürüm ~eriklorinin mesulıyetleri hak-
ğunu gören seki~ ırz düşmanı, sekizi 

birden gözleferek Za\•allı Şukriyeye 

Torbalının Çapak köyünde i.ki ço- orada bulunan .be~ yaşın~aki Hacer I tecavüz eımitlerdir. 

pılan ruam mücadelesine şiddetle ae
vam edilmektedir. Mücadele eylül so· 
nıına kadar devam edecek, eylül ,o
nunda neticelenecektir. 

Mücadelede, nahiye müdürleril'Je 

Onlar, her halde güreş seyret- cuğun ağır surette yaralanmasıle ne- ve 10 yaşındakı Elmas agır surette Polıs mütearrızları yakalamış. Cum 
mekten ziyade, dünyanın dört bir ticelenen bir hadise olmuştur. Çapak yaralanmışlardır. Hacer, yaralayan I huriyet müddeıtımı.milıği tarafından 
tarafından gelen aslan yapılı erkek kövünde 8 vaşında Halil İbrahim is- Halil lbrahimin karde~idir . 

.J .J sekizi bırden hemen tevkif edilmi~ler-vücutlarının çıplak haEni görmek minde bir çocuk bağ beklemekte iken Yaralılar hiıdiseyi mııteakip lzmire 
için gelmi~lerdi. çardakta asılı duran ~ifte tüfeğini getirilerek memleket hastahane,inde dir. 

\ • b. d 1 b h k k J • k d ·ı t d · it 1 n J· rd Elm·ı Şükriee, bikrini Mustafa og·lu Hıf-e ta ıatiyle ka ın ar için u pa a indirere urca amaga ve ar ·a aşı el e avı a .. ına. a. ı mı~ a ır. ·, , s , 
biçilmez, kaçırılmaz bir fırsattı. şakalaşmağa ba~lamıştır. hayata gozler1111 yummu~tur. Kiıçıik zının izale ettiğini iddia etmektedir. 

• "etekim salonu dcıldııran in<ap Çifte tüfeği birdenbire ateş almış, katil yakalanmıştır. Kadir Aytaç 

kında bir kanun neşretmi~tir. ·andarma komutanları da vazife al· 
Bu k•nuna göre, ittıham edieln kim ~ıslardır. Hastalık göriilen hayvaıı • 

seler te~ekkül edecek olan bir .ali di- ıar' imha edilmekte ve hiç bir tarafın: 
vanı.n huzurunda muhakeme edılecek-ı dan hiç bir ~uretle istifade edilrrıe>ı 
lerd ı r. menolunmakta, imha e<lilen hayvatl" 

Divanın azaları, Führer tarafından !ar kireçlenerek gömülnwktedir. 
tayin olunacaktır. 

Va ta n d a ~l ı k tan is kat ve em va 1 ve 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-.... "'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""".-""' 

emlik müsaderesi gibi cezalar ili di ~ ?Um değil se de eski başvekil Şu~nig'io 
van ın kararına bağlı o lacak t ır. müttehim lerd en biri o l duğu h akkı o dll 

Ali d ı vana kim lerin verilec"ii ma- ka naat vardır . 
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Sayfa: 5 

AR~DA BiR . . 1904 Rus - Japon Harbinde 
Boyadahm !.. 

Galata rıhtımının Uzerindeki kah
velerin birindesiniz. Ya oradan ge
çerken sizi görüp de çağıran eski bir 
arkadaşınızın davetine icabet etlerek 
girmiş, sohbet ediyorsunuz veya b11ş
ka birini bekliyorsunuz. Vevahuo; tln 
tıraş olmak için berberinize girmiş
siniz ya sıra bekliyor .... unuz, yahut 
t11·nştan sonra dükkanı tenha buldu
nuz da biraz dinleniyorsunuz. Kapı
nın önünde gün karası değil gön ka
rası biri peyda.. olur. F.m;esi yüzün
den daha kara, mintanının yaka düğ-

En büyük bankamız 
• 

Türkiye iş Bankasının CUŞIMA DENiZ sAv AŞI 
~-----------mmı---------------------------~ 14 üncü yıldönümü 

Sermayesi, kadrosu, iştirak ettiği 
büyük mal i işler 

Yazan: Rus Deniz Albayı Semenoff : 18 

Ağır yaralı Amiral 

meleri çöziik, bilekleri sıvah, yağlı , 
kasketinin siperi sağ kulağının üstü- - Buyurunuz, efendim! "Filip- gibi üzerimize doğru atılarak ha-
ne dönmOş, baldırsız biri. Üzerine nofski,, geldi. rap lombarından sakat ve bime -

Bu biçare adam bir lumbar deliğinden 
yaklaştığı bir sırada torpidobota adeta 

dalgaların 
atılmıştı 

beyaz kemikten kuşlar, balıklar işlen • Dedim. cal topları sarkan "Suvarof,, un 
miş boya kutusunu, kayışının ortasın "Rocistvenski,, yüzüme baktı, hiç çıkmalarından birine çarpıp parça- tul ve mecruh bile diişmüştü. 
dan tutup sarkıtmış ve soluna mey- bir söz söylemiyerek başını salladı lanmak tchlikei azmivesil'le maruz ---------

ka,, ya şiddetli bir atc5 yağdırmak 

te berdevam idiler. H ntta "Boyni,, 
nin mürettebatından birkacı mak-

Jetmiş. Snğ elinin işaret parmağiyle ve biran mülahazadan sonra: kalıyordu. • [ Not: Dünden devam] 
ayakkaplarrnızı göstererek: - Faydasız! Hayır! Amiral alelacele ktçtan baş.a nak- !arından yalnız "Filipnofski,, ile 

- Boyadahm ! ... diyor. Dedi. Ne yapacağımızı şaşırmış- !edilerek bir lombar <leliğinden dı- 1 "Leontiyef,, i bulmak kabil olmuf-
Siz aldırış etmiyorsunuz. Ayni şa- tık. "Korsil,, birdcnbirE>: şarı doğru sarkıtılan efradın sırtı- tu. lstimsizlikten elektrikler sön-

lus israr ile: - Amiralı bize getirecek filika- na yerleştirilmiş ve torpitobotun mÜf olduğu için gemi zulmet ve du-
- Ayna gibi parlatmazsam on niz var mı? Biz de yok! dalgalarla bize yaklaştığı birandan man içinde kalmıftı. Erkinıharbiye 

Para almam, diyor. Bpna süvari "Krocanofski,, bir bilistifade müşarünileyh torpido _ heyetinin diğer azalarını bulmak 
Dükkan sahibi kahveci veya her- cevap veriyordu. Tarete baktım. botun güvertesine adeta ablmıştır. üzere bunların isimlerini yüksek 

her ağzını açıp bir ~ey söylemiyor. Zede kapısı zedelenmiş olduğundan ( 1). sesle bağırarak dolaşıldığı halde 
Çünkii ırkından ne pehlivan ne de iyice açılmıyordu. Binaenaleyh hay "Korsil,, şapkasını sallayarak hiçbir cevap ahnamamışt • Her ta-
kahraman çıkmıyan kara enseli bo- li cüsseli olan amiralın buradan haykırdı: rafta bir mevt sükuneti hükümfer-
Yacının çingar çıkarıp da mahkeme-' nasıl geçeceğini kendi kendime so- - JI urra l Amiral torpitoda ! ma idi. ihtimal ki, zırh güvertenin 
lik olmaktan çekiniyor. ruyordum. "Rocistve:;nki,. gözleri Herkes lıu alkışa i~tirak etti: altındaki bölmelerde vantilatörle -

Size gelince: Ayakkaplarınız bo- lı Bankasının müeııialerlııdera C.el.Aı Bayar Y0 Umumi Müdur Muammer yere dikilmiş, ba.şı kan lekeli bir Hurra!.. r in verdiği taze hava ile yafayabi-
yanmağa muhtaç. Fakat düşünceli, Er it ıon fzmir ıeyahatlerinde [ortalarında fktıaad Vekili Şakir Kesebir] havlu ile sarılmış olduğu halde, pe- Ben yaralı bacaklarımla torpito- ]enler bilahara vantilatörlerin taze 
titiz bir zatsınız yolda gelirken gör - Bugün en büyük 'milli bankamız 4 - Kireçlik şirketi. rişan bir vaziyette oturuyordu. bota atlamağa nasıl muvaffak oldu hava yerine duman getirmesi üze-
ıneden belki tükrüğe bastınız. Belki "İş Bankası,, nın 14 üncü yıldönümü- Türkiş ocaklarında 934-935 yılın- Dedim ki: ğumu bilmiyordum. Yalnız hatırla rine boğulmuflar veya baygın düf 
ayağınız bir veremlinin balkamına dür. "Türkiye İş Bankası,, bir rejim da büyük bir antrasit fabrikası ve - Efendim torpitobot bordamız dığım bir şey var o da kendimi mez mü,ıerdi. Bu hale kar~ı hiç kimse 
bulaştı. Çöp, zerzevat, yük nrabaları- 1 eseri olarak yurdun bfıyük bir ihti- 937 de bir de briket fabrikası kurul- da sizi bekliyor! kur torpitobotun bacalnrı arasında l a~ağıya inmeğe cesaret edemiyor-
nı çeken atların ifrazatını çiğnediniz. yacını karşılamak için Atatürkün ira muştur. 11 Birincikanun 935 de iş- Ce~mben kımıldanmaksızın: ve makinenin kızgın saç kaplaması 1 du. Bilamübalaga denPbilir ki "Su-
Şimdi burada kundurnlarınız fırça- deli eli ile kurularak 26 ağm;tos 924 letmeğe açılan Türk antrasit fahri- "Filipnofski., yi çağır! üzerinde yatar bulduğ,1mdur ki, bu varof,, un 900 mürettebatından bu 
lanırken kabaran toz, duman içeri.ide Ankarada faaliyete geçmişti. O kası ile kimya endüstrimizin temeli Dedi. Dundan "Rocistvenski,, nin esnada gözlerimi "Suvarof,, a dik- esnada ancak birkaç ki~i berhayat 
sinde milyonlarca mikrop havaya kal tarihte ancak dörtte biri tediye olun kurulmuş, ormanlarımız baltanın za- forsunu diğer bir gemiye nakil ve miş, ayıramıyordum. Bu, öyle bir kalmı'tı ki, bunlar rla top anbarı
kacak, hem sizin, hem de bu dükkan- ımuş bir milyon Türk liralık müteva- lim tesirinden kurtarılmış. ekonomik ku~an.dayı kendinde muhafaza ede ~n idi ki, dimağımda gayri kabili l nın rüzgar üatü tarafında bulunu-
d:ı oturan bigünah halkın teneffüsle zi sermayesile işe başlayan bu milli \'e temiz mahrukat elde edilmi~tir. cegı cıhetle manevralnrın sıhhatle ızale bir surette mahkiik kaldı. yorlardı. 
akciğerlerine dolacak. 'ı müessesenin 14 yılda temin eylediği Bu suretle T'" k. l. b k ' b icrasından mesul olan "Filipnofski f orpitobot ile "Suvn:rof,, un bor-

l:r k . . "b. d "" ·· O·· · · f · ·· · ·· ur ıye ~ an ası eş vı· de beraber alma~ d"" ·· a··- ·· d d k. · l" · (1) Bilahara (Boyni) torpitobo-ıer es sızın gı ı uşunmez. ıbbar ve ınkışa m bır olçusu olarak 
11 

k b. . . .. . • . .,, • gı u~un ugune asın a ı vazıyc ımız gayet tehlike 
d "'kk. ı d t . · • · . . . . . YI ı ırmcJ endustrı nlanının tatbı- h ·· k tt• tu k.. ·· ·· k ld w • · t hl" d" u an ar a o uran müşterıler ıçın- 1 bugtinkii scrmayesmı teşkıl eden 5 · u ·me ım. li idi. Zırhlıya çarpıp ezilmek tehli- omurauz a ıgı ıçın a ıye e ı 
de kendine müracaat eden boyacı ol- milyon Tlirk lirasının yanmda ihti- katından kendisine diı~en vazifeyi - Şimdi gelecek, ~ağırmağa git kesinden mcıada her ı:ı.n bir düşman ]erek mü,arünileyh mayısın 28 inci 
ınadan geçen bir tanes ini çağıran ve yat akçesinin ele sermaye miktarına muvaffakiyetle başarmıştır. Resmi tiler. kumbaraııiyle batırılmamız pek muh- günü sabahı buradan da "Biyedovi,, 
hatta berberin tıraş koltuğuna yayı- yaklaşmak üzere olduğunu göster- ve hususi tecrübe ve hlhliller Türk Dedim. Amiral bir şey demiyerek temel idi; çünkü Japonlar haHl ge-ıtorpitobotuna nakledilmittir. 
larak iskarpinlerini hoyatanlar da mek kabildir. 938 yılı başında ihtiyat antrasitinin yerli kokla mukayese- başını salladı: rek "Suvarof,, ve gerek " Kamçat- . (Devamı var) 
va~ı~ Bub~ bu mO~~ye ~~akçesi 8~7~000 lirn~ bulmuş~~ sindeyü~e40ve~n~ikoknnaza- İtirnfederim ~.bu anlık am~a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bğınm doğru bir iş olmadığım, öte- Bundan bnşka bankaya mevduat ran yüzde 23 faikiyeti tebeyyün et- im başka bir gemiye naklinden baş 1• b l i r • • 
ki müşterilerin bundan rnüezzi ola- her yıl mütemadiyen artmış, p)aman miştir. Türk antrasitinin baslıca va- ka bir şey düşüumemekle beraber stan u 1. tTaıyesı 
cağını ihtar edemez. Çünkü bu se - ve iştirakleri de bu ni->bette genişle- sıfları arasında kolaylıkla ;teş al- bunun ne yolda icra edile.bileceği. 
fer de miişterinin darılıp gideceğin- mişt.ir. ması, açık maltızlarda ve her nevi ne dair imali fikir etmemiştim. Fa-

den bir dah:ı da dükkanın semtine 1 .. s Bankası bugün yurd içinde kat feda kar "Korsil .. Porson ve iki Du•• n On altlOCJ aıl do•• DU•• mu•• nde 0kul ıskaralı sobalarda koku ve zift yaP-
uğramıyacağından ·korkar. 45 şube ve yurd d1şınrla 2 şube ki üç gemici ile top an barında yarım 

Bunun için dUkkan içerisinde a- ceman 47 şube He faaliyet halindedir. madan dumansız yanm,sı, sayılabi- yanmış prandalar ve lüzumu ka- J d J Jd 
--o-

Yakkabı boyatmanın önilne geç~ek Dünyanın her tarafında muhabirleri lir. En iyi cins tabii antrasitle Türk dar çima tedarik ederek bunlardan mezun arına İp Offia yeri İ 
bitaraf bir kuvvet lflZlmclır. zannın- vardır. antrasitinin mukayeseı:inde bu so- bir nevi sal tertibine ba~lamıştı ki, 
] 1 bununla amiralı bordadan denize (Baştarafı 1 rıcı sayfada) tekaamül eve yükselme zirveelrine 1 
ayım. Türkiye Ş Bankası. memlekette nuncuda yüzde 3 kadar az kalori far Muhiıtin Üstündağ, Saslavlarımızdan varmak üzeredir. Onu sıkı bir meslek * * modern bankacılığı kı ırmuş olmak kı bulunmnktadır. Ve 'fu"" rk antra~.·ı"tı" sarkıtıp torpitobota nakledecekti. 8 N k" 1. . . . . K h k ., B t hl"k J" b" t bl .. .d. f k ayan a ıye, va ı muavını Hıdaı a aline etirmek için, yıllardanbcri saf-

3=============== ve bu cihazın işlemesi için elzem un- nin kalorisi odununkinclen 2,4 misli u e 1 e 1 ır eşe lUS 
1 1

; a at rataban, belediye reisi muavinleri Ra- fedilen emeğin karşılığını almaktayız. 
I• 1 d t b l k "b" başka çare yoktu. 
ngı.Jtere.japonya sur arı a yaramış u unmn gı ı d h f J d uf Demirta~ ve Ekrem Sevencan, Şe- İtfaiye meslek kurslannın, fimdi, ikin-hizmetleri ile daima Ö\'Ünecektir . . a a az a ır. Sal tamamile hazırlandığı zaman 

T N k t f hir meclisi azala.rı, belediye erkanı ve ci sene mezunlnrınn şahadetnameleri-Müessese 14 yıllık havatında bankacı ur an rasit abrikasının tali is- "Filipnofski., de yetişti. Ben derhal •• b t .; tarete .,.1·derek anlı·ral.ı .. gaıetecile. r bu.lunmuşlaıdır. Jni vereceğiz ve onları alkı,lamakla ffiUDaSe a J olarak yetişmek istiyen gençlere esas tihsalatı arasında i1'e ~u kimyevi B0 f d" 
1 

, F·ı· Merasıme ıtfaiye bandosunun ~1- mahzuz olacağız. Hemen tatkibata 
Jı bir mektepte olmtı ·ttı B - kendı· maddeler vardır. Tavqu-e benzolü, - uyurunuz e en ım. • ı ıp - d - i ·kı·ı . 1 b 1 b Tokyoda çıkan Japon gazetesi . . ~ r ugun .;.,, nafski Jel" ıgı stı a marşıy e aş anmış. unu geçmek için size birkaç söz arzetmek 

"Asahi,, başmakalesinde İngiltere _ kadrosu ıçın~e ~lışan 689 memur- motör benzolii, ağır benzol, kreozot, ne<l· ge ı. müteakip. Vali Muhittin Üstündağ şu üzere itfaiye mensuplarından bir ar -
Ja .. b t t hl'l d" dan başka Turkıye İş Bankasının te- krezilol, antrason yağı, zift, yol kat- ''R ım. . .. .. . nutku söylemi,.tir: kada"" söz veriyorum.> • • ponya munase a mı a ı e ıyor . _ t k b kt h " " 
Ve: SiS olundugu 924 '"'llında .96 vurddas ram, karbolinoun. OCS evens ı ,. yuzııme a l, ıç 5·· hl •k V J" • k d f "' .; · b" ·· .. I . k ı c - oz. yaşayan ma u at ara- a ının nut un an sonra, it aiye 

b nkn"' t f ı t ı k ır soz soy emıyere ba~m! salladı ve . . . . "J k d" ı h" d · t a /a asarru mevı ua ı o ara Antrasit fabrikasının muamelatı b" .. 
1
.h d · ı sında ınsanın yerını tayın eden ve va- okulu ikinci devresinin birincilikle me aponya, en ı a ev ın e vazıye 8 654 r k ır an rn u a aza an sonrn: .. 

alan ve Çang - Kay_ Şek'e cöme.rtç~ l , ıra yatırdı !arı halde 937 yı: yıl geçtikçe, yurdun rer tarafında F d 
1 

u sıflandıran fıkır ve duygularının te- zunu olan Nasıh , eski ve yeni itfaiye-
"ı"n rd 1 . . hnm sonunda bu rakamlar azametlı raubet görmekte ve "lıcı bulmaıfa - •ay asız . .ıcıayır! h"" ·· b" ·ı ı k · "b · 1 ·· 
·~ e ya ım arım esırgemıyen ecne- . . r-. 0 

" • - D d" N - za urune ır a et oma ı tı arıy e şup yi, nasıl çalıştıklarını anlatan ve bir 
bi devletlerinin menafiini korumaya ve manalı hır ye~.uııa. varmı~tır. dır. !);~7 yılında fabrika ('_-.ıki yıllar- t k .. ~ ı. le ~~~ıcab~ımızı şaı;;ırmış- hesiz çok güzel bir şeydir. Sonra, bu yangında ölen arkadaşları ceddi zik-
ın k ç· J ha . . 106,905 yur<ldaşın Turkvıe ls banka- dan elinde kalan stokn da sarfetm.,'!.· ı . Norsbc •k• ı · ır en ıre; söz, mazimizin ve ~anımızın muhafa- d b ı, yo ~a m - npon mu semesının k 1 · · .... _ ~ e e ıyorsunuz? Yardım e- . 

1 
. re en ir nutuk söyelmiş ve Vali, me-

bid ı· d b . b·~- f] kta l sı asa arında 27,118,Vil lirası bi- ~.·uretı"le, 77,:'? .. 7 ton pl;:"e etmı""lı"r d l' . - , 1 ~ .. zasına ~ıt o an va~ıtalara taalluk edın· aye ın en erı ıwırn ı n ayrı- , 'k . . -~ .ı .. ,.. '>' • e ım, agır ;ar a ı olclugunu gor- d h k .. 
1 1 

F k k zun olan 26 gence diplomalarını eliy-
ınayan devletlerin hukukuna riyayete rı mıştır. · · 937 yılında faaliyete ~eçen briket 1 müyor musunuz? ce a a ço guze 0 ur. 8 at, ana- le vermiştir. Bundan sonra. kurs me-
ıni mecburdur.,, diye kr>ndi kendine! 9~8 yılının beşıncı ayı sonunda bu atimce, söze mevzu teşkil eden iş, söz 

1, k 29 455 l98 26 ı· fabrikası ise 0/ 10 Jave ve 0-10 antra- Diye bağırdı. d d .. Jd" f b' . d" b zunu itfaiyeciler bir geçit resmi yap _ bir sual soruyor. Sonra ela: /e un ... ~ , , ıraya varmış- S . . en e guze ır. şte ız. şım ı, u-
tır Turkı~·e f .. banka<>ıılda ta"a f sit ve ziftin yüksek vn1örlG bir mah- ankı "Korsıl,. in hu sözlerini d . . b d .. . d b 1 mışlar ve merasim bitmi,.tir. "Bita nfl ki h f t · · .,, ~ u " rru b k . ra a. ışın aşın a ve uzerın e u u- T 

olan de\~letl~ri:r:~r:~ :aı~~~la~ ~: hareketinin takip eylediği seyri gös- ı-ıul şekline girmesine hizmet etmiş, e lıyo;muşuz. Derhal her taraf- nuyoruz. Vaktiyle bu memlekete çok Merasimden sonra, Vali ve davet-
kalacakla 1 J teren istatistikleri hazla tetkike imal eylediği, kolay ve çabuk yanma tdan ttelaş gösterildi. Birkaç kişi bir biiyük acılara mal olan yangınlara kar liler, itfaiye müzesini. koğuşları ve 

• 'rı zarar arı nponyanın mı, ı· "k · hassası olan briketler derhal alıcı buı· en arete girerek amiralı kolları ·· ı k · · · 
"'" k ç· · · ta · · b l ayı tır "l mucade e eıme vazıfeııını omuzla- mekteb"ı gezmı·,.ı d tl"J h ) :ı~-sa ,mm mı zmmme mec ur 

0 
- BANKAN iN iŞTiRAKLER/ muş~ur.. altından tutup kaldırdılar. Fakat ;ına yüklenen itfaivemiz artık bugün nan büfeden iz::r~di~;~şl~r~ir. azır a-

N~'k'ta " . d d Türkiye lş Bankası kurulduğu ve Turkıye İş banknsı havzaya yalnız sol ayağı yere basar ba:-tmaz acı l~~~~~~~=-~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ o sı uzerm e uruyor. . ' ·ı · t k "k t• · d · · · · bı·r ı·nı"ltı· k d t · ı k B h 
Asa ı,, gazetesı, ııgıltere sefın ' . d ı. t k · dı"ııde · t• B·· ı ı 

.. h. . t . . . faalıyete geçtiği yıl istihlfıkinin en ı erı e nı ge ırmış l!gııtlır. o aym opar 1 ve nmamı e en- u r a n 
S. ı.ı • • • • esaslı temel taşlarından ımvılan en- zaman a uu mm a adn !i•:nelenın re- 11 geç ı. oy e yapı ma~ı ser- var ır .n.obert KreJe ıle Jaı>onva Harıcı .. . · lf h · · · ·· ı · be 0 t ki a·ı k k , U k" ı"' . . clustrıleşme dnvnsına hir milli vazi- a sevıyesını yu <Seltm('K, yaş:ıyrn '' çe na e ı me 110 tai 11azarın-
.,,·e nnzırı ga ı arasında, ngılız me- ti ı h ' daıı ç k · · ld R l k L d 'd h b ı t t 1 d' • d .. . . . . fe olarak el atmıştır. 9:34 den bugüne şar arım ısa etmek y0Junda çok , o ıyı o u. ll ara ı. muhte- on raya Ol Rn a er er a mın e ... , , nnfıının hımayesıne daır cereyan e- . · ı , 1 d · , lif sesleı K ld • K J ICI eoı a .. k . .k. d 1 r .. kadar geçen yıllar içinde bu milli ) erme e sos) a te bırler de aımrntır. ·: a ırınız. a dırınız ! I J 1 
.. ebn mt uz~- cr:nın dı 1 ~e·v ;- ıbn muna- müessese yurdun endü!>-tri ihtiyacına Madı'n ocaklarında yaptırılan y~tak H_ah şöyle! Yavaş yavnş ! Durunuz! I (Baştarafı 1 nci sayfada) siyle Fransa eğer bir anlaşmazlığa gir 
...,e a mı ı..anıım e ecegını unun da . h ı • h• A . Bır şey t ı ? N ? S o · k' 1 b d b k ln ·ıt . ç· d d ' faydalı bır rehber olm:w:tan $!Cri kal- ane eı sı rll ve ucuz aşevlerı, yıkan . yır ı ıyor. ı e vnr. etresi i.ın ti top antıya sc ep e u ey mek mecburiyetinde kalırsa, Fransaya 

gkıl erenın ıne ya~ ım ~~ va~geç- mamış, sermave ve me"-balarınııl ma yerleri, sinema, amP.le çocukları- mı yırtılmış Çıkartınız! Haydi şim- fiyettir. Londradaki kanaat, müteyak- .. h t ı · w• . b. d k 
rne e husul bulacaıtını so led kt .,, :ıı a· . . . muza ere ey ıyecegını tes ıt e ece -
sonra: b y ı en artmasile mütenasip olarak endüstri na mektep, çocuk bahçeleri, parktan 1 getrınız !., dıyordu. kiz bulunması lazımgeldiği ve önü - . 

ha k t . · t• k d ı b<l<>kn bütan memtır ve nme'e J·,.,· ·ç Müş.arOnnileyhi taretin varım müzdeki haftaların kritik olmasının j tır. "İ ·ıt .1 J d re e ıne ış ıra \'e yar ım arını """i • • ı s 11 ı - ., 
ngı ere ı e aponya arasın .. . t• • ı t k•ıAt ,J k 1 açılabıl k d h ı b ı d k d d Dcyli Ekspres divor ki: esas mesel h 11 1 b 'lh arttırmıştır. Hususi muteşebbıslere ımaı yare ım eş ı a ı 11a ·uru muş- en apısın iln müşkülatı mu teme u un uğu mer ezin e ir. 

Japon orducsu ~ 0 ~nmaz a: . 
1 

d asçs~, kredi vermek suretile yaptığı mühim tur. azime ile çıkardıktan sonra salın İspanya meseleelri hakkında ise, na cİngilt~re hükumeti, Alman gaze-
nin dah ban euycktg~rıp e ı- yardımlardan başka, bizzat tesis ve üzerine götürmek üzere idik; bu zırlar. Frankonun muke,bil te'klerinin telerinin Çekoslovakyaya karşı hücum 

a cenu una sar ıgı zaman, · t" k 1 ·ı , - .. esnada torpitobotun slivaı·ı·~1• "Kolo tndil edilip edilmiyecegwini ög-renmek J b. 'h k h iki devleti daha müskul vazivete so- ya ı~ ıra yo u_ ı c ) ar:ıtt.ıgı muesse- Ti CARET IŞLER1 : arınn ır ıu ayet verece ma iyette 
' "' selerle meml k t k k k lk mitsef,, öyle bir şey yaptı ki, bunu üzere ademi müdahale komitesinin db 1 1 k ka k 1 ı te l" ed kt• e C e onomı a ·ınma te ir er a mağa arar vermiş bulun-

' sa mese cer va ı ece ır. ,, d b ı b · T u'"rk _ ı·talyan tı"caretı" in ·an ömründe belki ancak ı.iı· defa toplantısından evvel, Burgos nezdinde 
D. k 1 . .. sın a aş ı a!';ına hır ı;n1ı"l olmu"'- .v maktadı r. ıvor ve ma a esme su sozlerle nı·- t ' " ~ "' • ur f yapabilir. yeni bir teşebbüs yapılmasında muta • 

hayet veriyor: · .. . Türk - talyan ticaret anlaşması- Amfralı 
"İ "it a·· ·ık . TT k Turkıye lş bankası kurulusunu nın müddeti yakında bitmektedir. Bu torpitobotn geçirmek bık kalmışlardır. 

ngı ercye uşen ı ış, ı.,Za ·· t k. T"' k d · · \ için teşebbüs ettig-imiz ameJiuenı" n Lord Hali fak<ı. Lord Plimutu kabul et-Şa ktak" . . t• t! kt mu ea ıp ur . en üstrılerinin isnat itibarla yeni bir anlaşma yapmak ica- .; 

Finansyal Tcymis diyor ki: 

cSir Con Simon, bu cumartesi günü 
lskoçyadn Lnııarkda 5Öyl' ' :ceği nut • • r ı yenı vazıye 1 ~nıma ır,, noktası ve Tiirk tabiatının ve."'.~ı.lı"ııı· b 1. 1 ne kııdar tehlikeli olduğunu karile _ 1 miştir S nıl<lığına göre, l.ord Plimut 

;:::::::=============== .,, " etmiştir. ta yadan Eylülde bir tica- · · 
- koruma davası olan J,·o""mu·· r mesele- rımız takdir edebilirler. Alev ve ademi müdahale komitesinde temsil e- kun mühim bir kısmını orta Avrupa 

Sulhte ve savaşta, havacılığın bir 
milleti iki kat kuvvetli yapabileceğini 
en az okumuş köylümüz bile biliyor. 
Yiyeceğinden kestiğini Türk gökleri -
1'e armağan ediyor. Bu görüş ve du
Yuş dirildiği, bütün memleket işlerinin 
Yolunda yürümeıi için sağlam bir te -

ret heyeti gelerek Atinaya gidecektir. d 
sini ehemmivetle ele , ... Jmı,stıı·. Du y . 1 k umaııdan "Suvarof., un rüzgar dilen memieketlerin delegeleriyle gö- mescellerine tahsis eyliyecektir.> '"' •• enı yapı aca anlaşma da, esasen 
maksatla muhtelif tarihlerde Zongul inkişaf etmekte olan iki memleket ti- altı tarafmda barınmak kabil olma rüşm"lcre devam edecek ve bunları 
dak havzasında do .. rt "ı"rket. kurmuş- . . . d h k k dığını gören mumailcvh "Kolomı"t- kendisinin tavsiye ettiği usule iknaa ., caretının a a ço in işafını temin e- '"' 
tur. decek hükümler bulunacaktır. sef,. betbaht zırhlımızın rüzR"ar üs- çalışacaktır. . Tayyare kazasında ölenler 

1 - :Maden kömürii isleri Türk -<>-- tiine geçti. b" Lkondr~, 25 (A.A.) - lngıltere, Tokyo, 25 <A.A.) - Domei ajan-
An · · k t" T k · . ır aç gune kadar, Avrupa hadiseleri . onım şır e 1 

( ür i~) * SanayJ umum müdüriiniin ri\•a- Burada dalgaların sevkile kah h kk d h tt h k . . "d b"I sının bıldirdiğine göre, çarşamba sa-
2 - Kozlu kömür islP.ri Türk Ano- f ı r · T. · a ın a a ı are etını yenı en ı 

. se ınc e <un ıcaret odac;ında yapıl -, klipeştemiz hizasına kadar yük~e d" kf B b t k "h b. bahı Tokyo civarında vukun gelen nim şirketi (Kömti riş ) k · ~ - ı rece ır. u eyana , ço san ır 
T!!..I.. Hava Kuru-u ması mu. arr~r ~la~ı toplanh 3l ağus- liyor, kah birdenbire H!,' ı lan bir haf- teminat şeklini alacak ve lngiltere. Çe 1 tayyare kazasiyle yangından ölenle -
... .... 3 - Kilimli şirketi tosrı tehır edılmıstır ranm karın · · , k Ah b " t" 

·, · a ı nıyor \ e a ı r uy ı koslovakyaya karşı taahhütleri dolayı- r in adedi halen 277 ye çıkmıştır. 

?ninatıır. 

-o--
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• A Orta Avrupada sulh 

Küçük itilafın Macaristanla 
anlaşması ve Romanyada intıbalar 

Maksud mahkemede 
cinayeti anlatıyor 

Psriste sıyası buhran 
Almanya hazıkları karşısında Fransa 

" Hastayım söyliyemem ,, diyen 
katilin karısı da hadiseden birşey 

(Baştanıfı l nci ııayfrıda) elmiyecekleri hakkındalr.i kati azimle· 

Bu anlaşma Macaristanın hareketini anlamadığını bildirdi 

çin de kırk saatlik hafta kanununda rindcn kaydı malUmat eylemiştır. Par 

ufak bazı tadilat yapmaktan başka ça ti, sosyal politika bahainde herhangi 
re mevcut değildir. Fransa. Avrupa- bir iatik.amet dcğiş;tirilmemnj kabul ct
da lmk saatlik haftayı tatbik eden tek miyecektir. 

d "• t" b"} k h" tt d" 1 (Ba~tarafı 1 11ci sayfada) ı - Peki ama ~imdiye kadar pek -
egJŞ ıre 1 ece ma Jye e lf" .. .. . . 

1 
• ala konu~uyordun, Hasta değildin? 

• - .. uç gundenberı ne bır lo <ma ekmek }e Şimdi vakayı anlatmağa sıra gelince 
Bukre~. 2<> (A.A.) - Gazeteler ku- tMa«aristan ile prensıp anlaşma., mis ne de su içmek i"t~mi')tir. Mak- . . ? A l t ıl oldu' 

' nıçın susuyorsun. n a nas . 
rük antant konferansına büyük ebem yapılmL<,tır . Küçük Antant bu suretle qut .vemek >·emesi için ·'"'!"lan bü - s·· ı· . ' 
'. . , - oy ıyeyım. 
mıyet vermekte ve Buda~ştede_ aynı Ma"."ri.•ta~a do•t elinı u'°".tmı' ~c sulh tün teklifleri i"rarla reddetmiştir.. _ Söylememek senin için fayda-
zamanda netrcdılen tebhgın manası- ve ışbıJlıgı seven ananevı azmın yeni Bunun netic~i olarak çökük avurt- lı I E h k' d' N 

. . o maz. rve e ım ır .... e zaman 
nı tebarüz etti.rmektedir !bir bürhanını daha vemmtır. lan biraz daha içeri ka~mış.. en yıp- A ti kt Jd' .. 1 . · rnavu u an ge ı sov e ... 

Gazetelerin menfderi ve basmaka· Vittorül diyor kı: 1 ratıcı şartlar içinde 38 )'Jl geçiren za- M k t .. l · d'. 

memlekettir. Halbuki diğer memleket 

ler. harp endüstri.sinde haftada altmış 
saat çalıtılmasına müsaade vermekte

dir. 

HALKÇILARI\/ DİLECI 

Paris, 25 (A.A) - Dün ~m iç· 
tima eden halkçı toplantı Parİ!5 komi· 

Havas Ajansının aldığı malUmata tesl. kabul ettiği hır karar !llUretinde. 

göre. radikal 80,yali t partisi zimam- B. Daladiye'nın nutku ~ebc-biyle ama 
darları, bu cuma günü sollar temsil le arasında hasıl olan hoşnutsuzluğa 

heyeti tarafından lüzum gösterilmez~. 
parlilmentonun mutattan evvel top -

lantıya çağırılması hakkındaki teklife 

tercüman olmakta, sosyal kanunların 

üzerinde münakaşanın mevzuu bahse~ 

dilcmiycceğini bildirmekte ve Paris 
mıntakası amelesine birlik tavsiye et -leleri eld~ edilen mesut neticcl,eri öv- 1' Bled anla~ması, Macaristanın hattı t \·ıf vücudü Uiraz daha takattan düş- a ESU şhoy ebce~apkver ıd. A alyehar bulunmakadır. 

' • J rve e enın1 ·arım ır - l · SY LISTLER mekte ve bütün proteı>tolara ve YılPt mekte ve bilhasoa Macaristanla yapı· hareketini ve vaziyeti değistirebilecek mü"tül'. l\l:ıksut, zanf olmakla bera- -k • .. l • ti ··kt !CUMHUR YETÇI 50 A 
· · - ma aç gun evve ~ı.rnavu u an D k lacak bütün toplantılara iştirak elmc-

lan prensip anlasm"'1ı ve sulh ve i~bir- mahiyettedır. Zira, Macori•tan, artık, ber çevik bir adamdır, gözlerinde ld··· . b'J . ·Ok Paris, 25 (AA.) Ün a şam top· 
. . .. . .. • ge ıgını ı mıyorum. umam yaz - h . . r b" ı--· bü- melerini talep eylemektedir. 

l.ği politikaJanna daınta sadık_ lalan bu anla,may• muhalıf taahhutler ala- en koyu taassubun ve en kara ceha- , k kı' ' Janan cum urıyetç.• •osya ıst •.r ı.gı . 
marn ~o Bb F ı R dl t . Paris, 25 (AA) - Sosyalist par· üç devletin te~nüdü üzerinde ıırar l mıyacaktır , Bu keyfiyet, bilhassa f\.la- Jetin cüreti kı\.·ılcımlanmaktadır. B ·:·. k 

1
_ rosu, · rosar ı e ama er nın JC• 

- unun ıçın o uma yazma azım 1 . - "b d k k d"I · ami- tisinin idari komisyonu bürosu, yarın eylemektedir. carİ•tan Kral naibi ile zimamdarları - ı Di.ın ağır ceza mahkeme~inin bek d • . 
1 

S .d. ··ıd·· ... ·· d .. · ? f'rını tasvı e ere en 1 cnne s I d 
O 1. ·ı.:. egı ... aı ı o urmu•,un, ne er,ın. • ·. d b'ld. · b'la'hare Bb içtima edecek olan halkçı top antı a· niversal diyor ki: nın B~rlin t1erahatinin ~!acar po ıtı a· leme verinde, ıki jandarmanın ara - V il h' .. 

1
. · A' t mı ılıma ını ı ırmı_,, 1 • 

. •. · - a a ı soy ıyemem. gzım u D · p • · d. ı · k kı· d•legele~ine, sollar temsil heyetin· cl\lacanstana ~il:ıhlanma bahsinde ıı üzerinde bazı tesirler yapabılecegı ~ında sıra~ını lıekJerken bütün kori - emonzıe ve omarel Y1 ın ıyere .. 
hukük mü53vatın1 tnımak fedak.ilrlı - bir zaman. Lüyük bir ehemmiyeti haiz

1
ldoru dolduran merakhlara hayretle tutuyor. \rekil tutacağlm. Hastayım,,bunların timdiye kadar takip edilen den parlamentonun içtimaa davetini 

muayene isterim, konuşamam!... ~o~yal politıkadan inhirafa müsaade talep etmek salı3hiyetini vermi~tir "ında bulunmakla - ki bu Trianon bulunmasıdır. bakıyor .. Belli ki, kendi,ini pek tabii ::\1ak.,ut bu şekilde :>ıuhtelif sual- =~~'.'.::.'.::~~~~-~~~~========;:===:;:='========::--=:: 
muahedesinin askeri maddelerinin ta· Bled anla~ma>1. l\lacaristanı, Orta bir iş yapmış sayıyor w kalabalığın )eri cevap8lZ bıraktı ve ha"ta oldu- 1 b k 14 u·· ncu·· 
dili demekür - Küçük Antant. sulh Avrupada silahlı bir anlaşmazlık çıka ekseriyetini teıkil eden Arna,·utlar i- ğu için konuşamadığını iddıa etti; mu ş an asının 
e•e ine yardım azmini bır kere daha nbilecek devletlerin tesiri altından çı çin<le aşina çehrelere takılan gözleri, ayene edilmesini istecli. 

te,,• eyleıni~ ve Macaristanı da bu yo· kannaktadır. Bunun için de bittabi, im onlard~ kendi.ine ha~ Yeren bir ifade Bunun üzerine he;·eti hakime ica- ı d •• •• •• b •• 
la ııevkeylemiatir. !\.Yncaristanın tadil· . ki . buln1aga çalıqıı·or Kar-:ı tarafta ta y o n u m u ug u n . . . -, . . . k d zalanan ıat ara rıayet olunma,. sart· '· · ., ' - bını düşündü. Neticede kendi"inin ı 
cı polıtılrnoı hak.kın.dakı ıht~•z . a)~.' tır.> raftarlnrı ve ~krabalan arasın~a o. - sorguya çekilme, ine mani bir ha"ta _ 

~~~f~!a~':;i:~~7;\:;;f:a;l';;~·~a~l 1 Draptatea diyor ki: r~ran karısı Erv~heye dınmemış bır lığı olup olmadığının tPSbiti için ta - (Başfarafı 1 nci .•ay fada) !bakımdan, büyük hamlel~r yapmıştır. 
J kulla· kınle tutşan ate~lı lıakı~lar fırlatıyor.>bibi adli tarafından mu~yenesine da- k·ı· · c l'l B ·d· ilk Türk Sigorta tirketini kurduğu gi· rı.t caıistonda. B1ed"de tanl bir dürüst cKüçük Antant T\1acari~tana c-. b - · b' .. I ı ımız e a ayarın eserı ır. 

,,.mra 1<şını egıyor w ır an goz e- . .. dd · T • t k •azı ima l I ı. I ·ıı- ı b' 1 k · · d di" r· k · 
lu.k ,·ıe ı·e Tıına havza•. ı devletleri ara- namıyacaöı silAhlannuı hakkını ver - . . k k d .. .. d 1 ır mu eıurnumı ıge ez ere y . - ş bankası mem elli.ette ya nız mı ı . ı, mem e elımız e ger ur sıgor~ 

• • rıııı · apıyara - u~unccve a ı.vor. . . . .1 . . . . . . • 
ıında solh için •emereli bir is.birliği te• 

1 
mekle, mukab'·linde üç devlete karşı z ·ı 1 1 K 'd d 1 d . sına karar verdı. bankacılığın inl.:ipfına ve bırçok mıllı 

1
. ta '1rketlerının tes11ıne ımkan vermek 

.ı ça ı ı. orı oru o u ran mc- KARISININ SÖZLERİ .. .. . · · · 
eis C'tmek aanıimi niyeti ile uzatılmış kuvvete müracaat etmemek taahhü - rakh kütles:ıi salonun merdi\•enlerine k d" . l bankalar teessu~une hızmet ctmekleıve ıigorta primlennın memleket harı· 

1 1· • d k . dünü almı• ve bu suretle büyük bir , Muhakemeden sonra en ısıy e k 1 E' b .. 1 kette 
o an e ı tutmagı emre l!':Ce tır. :> [ Y Ml<lırdı ve açılan kapıdan mahkeme görü sen bir niuharririmize, lllaksu - a mamı,tır. .ger ugun mern .~ . cine çıkmasına mümkün olduğu kadar 

Timpııl diyor ki: muvaffakiyet elde etmiştir.> salonuna aktı. ' .. 
1 

. birçok büyüle Türk firmaları, Turk ti· . 
1 

Alman iştihası ve 
Çekoslovakya 

başvekil memleketin kudretini 
arttırmak lüzumunu söylüyor 

(Ra•lnrafı J nei nvfada) j bunlar elde edilmedikçe uzun süre -
linin milza?ııretine güvenen Südet 

1 
cek. büyük bir ~arp cidi bir muvaf • 

delcgclerinın uzlaşma kabul eylemez 1 fııkıyet şan•larıyle ba~arılamaz. Lord 
hakkı battı hareketinrl 0 n doğan en- Runicmanın bu derece tam bir hü•nü 
dişe, !ngili7. zimamdııı· mahfillerinde niyetle başarmakta olduğu vazifenin 
çok şiddetli olarak dzrnm etmekte - en mühim ve belki de yegane iyiliği, 
d · r.,. lngiltereyi bu vaziyete inandırmak o-

Pok diyor ki: lacaktır. Mesele, tam bir dış politika 
"Bütün •ahalarda nrni derecede meselesidir. Milletler Cemiyeti aka

bQı ük olan Alınan içtih;.<ı, Almanya-:mete uğratılmış olduğıınd~n. bu me
ı·n kar~ı yalnız başların'.l mukave - 1seleyi halletmek işi, hillen İngiltere
mct için gel'rk politik ve gerek ekono 1 ye Amerika Birleşik devletlerine, 
nıik bakımdan zayıf olan bütiin Tu- Fı·ansaya ,.e So\Tetler Birliğine düş
na milelllerinde endişe uyaodırmak::mektedir. Bunlar hep bir arada, Fran 
tııdır. Ancak büyük garp devletlel'l 1 sanın H - :ı de İngiltet-enin 24 - 3 ve 
lıu milletlPre oldukça mıihim yardım· Frarum ile İııgiltereniıı birlikte 21 - 5 
da bulunur i.<e. bu milletler muka\'e- te söyledilclerini tekrar etmelidir ... 
met edebileceklerdir . ., Bizler, Çekoslovak istiklalini ve bu 

dun karısı Ervehe şunlRrı soy emış-' .. . .. b 
1 

• b mani olmak gayesıy e milli reasürans 
Maksut, iki jandarmanın arasın- t• 1 caret teşekkullen vucut umu! t9C, u : 

da maznun mevkiine g-Ptirildi. Reis ır:.. M·'·· ti 
6 7 1 A : te•ekküllere meaned milli ba~kaları - tirketini tetlcil etmiftir. 

- tlABU a - sene evve r- T • • 

oturmasını söyledi, oturdu. Maksu - ti kta c·· ed l dile O a mız olmu•tur. Bu ciheti gurur ve ıfıı· ilk beş senelik •anayi programında na vu u orc e ev en . z - · ... 
dun ~u~~ meş.hut su_çlar k~nunu ç~r- 1 man 16 yaşında idim. Bir sene bera- harla oöyliyebılırız. .. . . aldığı vazifeleri Türkiye iş bankası mu 
çevesı ıçınde ışlen~ıı.ş .old.ugund~n ılk 1 ber oturduk. Sonra Maksut para ka- Memlek~tte. sanayıın ınlı:ışafı ':"'u- vaffakiyetle başarmıştır. Paşa bahçe • 
tahkıkatı suratle bıtırılmış ve cınaye- zanmak ı'çin İstanbula gitti. O za _ mi ve millı bır ihtiyaç halındedır. iş 

· b deki Şii"' fabrikatı, Zonguldaktaki tinın heBa. ını vermek için ağır ceza, mandan beri bana ne p:ıra gönderdi Bankası teessüsünden birkaç sene son 
hk k 1 t h k ti b 1 b Türk antrasiti fabrik891 bu güzel eser· ına eme<ıne sev o unmuş u. ne mektup .... Bes sene bödece dön _ ra sanayi are e erine aş·~ u • 
İddianame okundu. Bunda hadi- mesinl veya ha~r gönd~r~esini bek- lunuyor. J 926 da Zonguldakta ilk mil lerimizdendir. Diğer milli bankalarla 

se şöyle anlatıl",1akta idi: . !edim, Hiç bir şey çıkmayınca küçük ~i kömür ?irketim.izi te~kil. ederek iye m~terek yaptığımız Gülyağcılık, sün-
Pazartesı gunu .abahleyın saat kardeşlerimi yanıma alarak htanbu- ı~e ba,ladık. Buırun komur havnsın· gercilik i~leri de inki,af etmektedir. 

on buçu~ta Tarla~ş~nda Altınbak - la babamın yanına gelıiim. Buraya daki i•tihaaliıtın yarısını dört kömür Türkiye Ziraat ve Sümerbankla birlik 
kal sokagında .beygırıyle sebze sata~ geldiğimi tanıdık Arnavutlardan doy ,irketimiz temin etmekte, kurduğumuz te kurmakta oldujiumuz Malatya kom 
maktul Saıt, bır eve .m:ıl verm~kte ı- duğu halde bir kere bile gelip benqTürk antrasiti fabrikası da Kolc ihtiya- binası yakında ilı:mal edilecektir.> 
ken yol~." geçe~ .bır otomobıle }:oı l görmek istemedi. Buraı!a çalışıyor ve cımızın mühim bir kısmını imal eyle
vermek ıçın beygırını kenara çekmış- ı ka?.andığı parayı keyfine eğlencesine mektedir. Kömür havzasının millileş
tir. İşte tam bu sırada otomobilin ar- harcıyormuş. Nihayet benimle hiç a- mesi yolunda 1, Bankası•ın rolüne ve 
kasından Maksut birdenbire çıkmış lakadar olmadığını görünce bir avu- vazıfeaine bu suretle i?"ret etmeden ge 
ve Arnavutça küfürler yağdırarak Sa kat tutup Beşiktaş sulh mahkeme.~ine çemiyeceğim. 

Resmi ihtiyat alıcc;emiz geçen sene 

nihayetindeki billnçomuzda görülmüt 

olacağı veçhile 3.470.000 liradır. Bu 

mebliiğın bu ıene nihayetinde dört 

milyon liraya yaklat"cağı tahmin edi· 

lebilir. Biliyorsunuz ki Bankamızın aer 

maye•i 5.000.000 liradır. lhtiyatımız 

de ıermayemize yaklaşmaktadır. 

idin üzerine doğnı atılmış ve taban- ayrılmak için müracaat ettim. Beşse- Şeker saoayiinde l, Bankası ön ıaf 
casıııı tekerek ate~ efnıek istemiştir.' nedenberi ilk defa mahkemede karsı ta vazife almı,tır. Türkiye Ziraat Ban 
Tabanca atl!ş almamış, S.1it beygiri 1 karşıya geldik. Mahkeme barışmam;. kası ve Sümerbankla birlikte te•i• et
lıırakarak .kaçmağa lıa~lnmış, Mak - za imkan olmadığını görünce sulh te- tiğimiz Türkiye \"'ker fabrikaları Ano· 
sut da peşınden kovalamı~tır. Maksu şebbüsünüıı neticesiz kaldığına dair nim şirketi dört fbarikasiyle memle
dun attığı ~ş kur~und~n. bil'i Said~n ,. iliim verdi. Bu ilamı alarak altıncı hu kette fazlala'8n 'eker ihtiyacını kar'ı 
arkasına gırerek oltlnrn ıntaç etmış, kuk mahkeme•ine bo~rnma dam" aç layamamaktadır. Garp vilayetlerimiz
diğerleri h<abet etmemi~til'. Maksu • tım. Muhakememiz yakında başlıya- den birinde yakında büyük bir feker ra idL Ayrıca (27) milyon küsur lira 
dun hareketi ceza kanununun 450 in.lcaktı. fabrika., daha k!!racağımızı ifade ede 

9 3 7 nihayetinde Bankamıza vaki ti· 
cari mevduatın yekOnu 62.361. 734 il 

- da tasarruf mevduatı vardır ki bu su-
bilirim. 

retle umumt mevduat yekunu (90) 
B. Jan I'el - Benkur, Övr gaze-

ci madde.inin 4 üncü b?ndine uygun 
görülmüş ve bu maddeye göre idam 

suretle de Avrupanın i"tiklalini mu- . 
1 fesinde )·azı•·or: h f d . . 0 k d'J . cezasıv e cezalandırılması, ancak 

J a aza e ecegız,, zaman. en ı erı- · . . 

Benim bu \'aziyette 0lduğumu du
yan Sait. babama müracaat ederek 
Maksuttan ayrıldıktan sonra benimle 

Sigori acılık 
Sigortacılıkta da !~ Bankası, milli 

milyon lirayı tecavüz etrni~tir. 

"Hadisc;i olduğu ~ilıi görmek ce- . t hd't it d .. d" 1 • d Maksudun karısı ıle S3ıt arasında 
nı c ı a ın a goren ıger erı e, k' .. ı. t h kk d k' 1 d'k d evlenmeğe talip olmu~tıı. Babam da================================ 

• ı· · ·· .. termem· ıa· mclır 're\? ı n1unnseue a ın a ı < e ı o u -.are ını. gııo ız zı · "' • bu earih sözleri işitir isitmez ne ta-
b h 1 h k .k. ·· ·· · !arın mHcıırliyeti tahfif sebebi ola -

razı oldu, Mak•uttan aynldıktan son 
ra Saitle evlenecektik. l\bksut bunu ıu a s o an scy a ·ı ·ı gorıısme vel'l f d - ·1m k ı· ld··· · . · . . • • ra a ogru gı e - azımge ıgını an 

ol:ın lllıllctlcr Cemıyetı hu7.urunda 
1 

ki d rak gözönünde tutulm:ı•ı istenmiştir. duymu~. kızmış ve hiç kimseye bir 
birçok defa müz:ıkerele sebebiyet ,·e- ıyaca ar ır. lllUAYEXE ETT1R1X ! şey göylemeden Saidi takip etmeğe, 
ren ekalli)l't'tlerin hukuku meseJe,;i RUNCll\IA:-< ITF.YETİ Hüviretine ait •ııallere ' cevalı~n öldürmeğe karar vermiş ve nihavet 
değildir. llrennbahs olan şey, orta Londra, 25 (A.A.) - Runciman adını, memleketini ve :ıs yaşında oı- ! daha 28 raşınıla olan zavHllı delikan-

- - • ·---
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Avrupada ve şarki vrupada Pan-
1
heyetine dahil bulunan Ye d~n Lon - duğunu söyliyen l\Iaks.ı•t. sıra yap . ı lıyı iiltlürmüş ... Ne oldu~ıınu ben de 

cermanizmin ilerlem• ine karşı bir draya dönmüş olan B. G\·atkın, bu sa tığı işi anlatmağa gelince sustu. Bir 1 anlamıyorum: Eğer henimle ayrıl -
kale ~il eden Çek i~tiklalini yık - bah yeniden hariciye nPzaı-etine gi - türlü •öylemek istemi~·rmlu.. 1 mamak i<tiyol' idiyse niçin arayıp sor 
nıak kabil olup olmadığını anlamak- derek Lor<l Halifaks ile görüşmüş - -Hastayım, dedı revap Yere - mıyor, bakmıyordu. Reni istemiyorsa 
tır. Filhakika Orta Anupada ve !!ftr- tür. Bu görü~meye maliye nazırı Sir mem. Beni muayene etti~iıı ! . ı bu işi neden yaptı? Bunun •ebebini 
ki Avrupaıla öyle gelirler vardır ki, Con Simon da i~lirak etmiştir. Reis sordu: kendbindenb aşka kim3e l.ıilnıiyor.,. 

Nevralji, -- kırıklık 

icabında 
ve bütü ıı ağnlarını:ı:ı derhal keser. 

günde 3 kaşe alınabilir, - -

--•• •------• ••----•••• •-•' ko'yıı keııdihakkınıızn alabileceği- diye oray:ı devam ediyarum. Ki- 1 
- Şimdiye kadar •·anlış bir yo- ve pis bir odada çalışmakta idiler. 

mizi öğrendik. Tesadiıf onu bizim ğıtları ilk getirdiğin zaman, bte: la girdiğimi gördün mü? Dedi. Odada eşya namına tahtadan e"k!-c 1 Ş• k t• onumüze çıkardı. :Jladam Henol diklerimizin bunlar olduğuna ka- Doktor Zei":ı: miş iki sandalyeyle bir masadan as us ar 1 r e 1 kendi dü.şen v~zif~yi hata."z. bi_r naat getirem.iştim. Fakat bugün al· - Heyecanlanmayıııız patron! başka bir şey yoktu. Pencreler ve 
surette ıfa ettı. Sız, Leon ışçılerı- dığım dokuz tane rapor bir tek şe- Diye yah·ardı. zemin tozdan görünmliyordu. Bu 

Macara romanı : 12 Çeviren : L, BERCMEN nizi bir araya tıopladınız ! onlar da yi teyit ediyorlar? Sö.vliyeyim mi? - Dur Leoıı sakin olacağım; fa- odanın uzun zamandır kulanılmadı-
_, • • • •• • • • •••-• • ••• •---••• şifredeki talimit mııcib;nce hareket' neyi? kat şu sözümü bilil'ey!:n de .. Benim ğı belli idi.. 
Bir bardak şarap daha ;erir misin tı karşıma .. Bu muadele mucibin- ettiler. Ondan sonra da sen Nelma- - Rica ederim, si•yle: için yine halledilmesi lazımgelenl İki gencin bu derin meşguliyeli-
Telmacığım?.. ce sen de Le on, biliyor~un ki, biraz cığım, işin a.;ııl mühim kısmı!1ı mu- - Bu kağıtlar, asıl çalınması bir mesele çıktı. Bir numaralı Pa- ni teşkil eden şey Treyner Rekor 

Genç kız bir bardak doldurarak muvaffakıyet elde ettik. Evvela vaffakiyetle başardın! lazımken ve.•aikin yerine konmuş! ris ajanını buraya çağırdım. bir da- gazete~inin tetkiki idi. Bu gazete-
kardeşine uzattı. Ne doktor ne de bulduğumuz su bendi.. Bu su bendi - Ben de öyle zannediyorum, Yani bunlar sahte.. \'e enmühim kikaya kadar burada olacak. On- nin her karii iki gencin gö•terdiği 
Telmanın sesi çıkmıyordu. Karşı- namiyle yapılmış ama bunun inşa- Daryo ! noktalar yanlış konmak şartile a- dan evvel bu abaklığııı başı nere- bu arzuyla gazeteye abone iı<eler 
Iannda, dllnyanın en kuvvetli riya sında başka bir mak>at mevcut. Şu - Biliyorum kardeşim, Sen ku- sıl piliinın kopyasıdır. Bunlar ancak den çıkıyor'! Onu söyliyeyim; Leon tiraj hu•usundaki rekor herhalde 
ziyecilerinden birinin önlrine koy- haritanın üstündeki hatta bak! Kaç sursuz ve falso,uz !ıareket ettin! çöp tenekesine atılacak kağıtlar!.. senin olmak ihtimalin var. bu gazetede demekti .. 
duğu mantıki muadeleleri dinlemek tayyare karargahından geçiyor! Bu Her şey bu kadar miikemmel ve us- Halil açılmadınız mı? Bizim bu ve- Bu söz ilzerine doktor Zeiss yü- Gazetenin bu tetkiki sabahın do-
le iktifa ediyorlardı. Biliyorlardı mıntakayı görür görmıız asıl maksa talıkla yapıldığı hald~ sonra muva- sikaları aşıracağımız cv\'elden öğ_I züne hücum eden kafile beraber kuzunda ve ~imdi saat üç buçuğa 
ki Daryö Ple&, şu oturduğu koltu- dı anladım. Sadece mantıkla bul- ffakiyetsizliğe uğradık. Neden? renilmiş demektir. Ve ona göre ter- geldi. Genç kız prote•to makamın- gediği halde henüz bitmemişti. Sa
ğu terketmemeğe mahkum olmakla duğum bu noktalar üzrine size ver- Çünkü işin aksıyan b!r tarafı var ... tibat alınarak bu sahtı• kağıtları a- da haykırarak karde.~i'le: bahtanberi her iki adamın önünde 
bt~PJ>.er, ,çöziilmeai ve halli en zor diğim talimatlar dairesinde elde e- - Ne demek istivllr.un Daryo? şırmamıza göz yümiilmuştuı-. Ne- - Hayir kat'iyyen; bu iş Leo- gazetenin karilerine yarışlar hak-
muadeleleri elinılı -"Hındaki taşları deceğinıiz v~ikalar bizi aydınlata- Hangi muvaffakiyet~izlikten bahse- den ? İzah edeyim: Kim olduğu- nun eli altından çıkmı• olamaz; de- kında verdiği tahmin ve malümatı 
ileri, geri götürmekla haııı,.tmek ik- caktı değil mi? diyorsun? muzu anlamak ve bizi yakalamak! di. . ihtiva eden •ayfalar vardı. Hr iki 

tidarındayıh. ld k? İlk - Evet! diye her ikisi de tasdiki Daryo önundeki kağıtları kar- için bu yol ihtiyar olunmuştur.! E- - Benim ballettiğ-;m meseleler- genç yanlarıda buunan birer blok 
İlk önce ne bu u · taş ttil 1 d · t k d b' d h ta kt El ' B d L - ···ı .1 Bunu anlı>·alır.., ,,e er, P•ıne uza ara : minim ki şu an a ırisi bizimle a- e a yo ur ma. en e eo- t b' 1 k d d' d ı tt , ..., no a ır şey era ay e ıyorar ı. 

bana ne r ogre . da bizimı - Hel' ~ey plan d3iresinde ya- hurda. Jav edivordur. Kim bilir hanği ap- nun mücrim olduğunu iddia etmi-
B da·revi yolun ınşasın ı , , Sabahtanberi durmadan sigara 

u 
1 

·.nmizden daha mühim bir pıldı. E\•vela \·esikalar nasıl ve ne - Nasıl olur? Ben bu kağıtları tal, beni, Daryo Pless'i l'I'etettii? 1~- yorum. Amma bunarı:ı üçünden bi- içtikleri yerdeki ızmariterden anla-
zannettıı,. d ... ! k'ld ld d'l b'l • · · d .. ·· · B k h t ·ı 1 · t' maksat var. Bunun arka.;ıın an og- şe ı e e e e ı e ı ecAgını uşun- aldığım dakikadan itibaren koy- te işin aksıyan tarafı' budur? n.. a u•us zı ça ıyor; ne ısı- şılıyoı'<iu. Saat üç buçuğa doğru iki 
rendiğimiz bendler ve sular plim ... dilk! Önce Paris ajanımız vasıta- numdan çıkarmadım. _ Daryocuğum, bıı ,;öyledikle- yorlar? gençten briri, birdenbire başını ma-
Fakat bu kafi deiıi.1... Bir taş daha siyle adı bize lazım olmıyan biri· Söylediklerin dogru olabilir. fa- rin hakikat mı? Sabahın dokuzundanbri iki genç •adan kımıldatarak: 
oynattım: Yepyeni bir muadele ~İc- nin sag eli mahiyetinde olan Poles- kat bende mu,·affakiyetsizlik var Daı'j'o adeta bağirır gibi: i adam Klerkenvel Rod da, karanlık <\onu var 
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o yuzune seya a t·~~ ~~i: ; ~ , '· '~ Biliniz ki, çocuk yalnız mffile için 

İstanbul radyosu ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz ki: Çocuğu 

2 b 
•• k k iııiiiiii .. iiiiiiiiiiiiiiıııiiiiiiiiiııı-ıııiiiiiiiı93.oııiıiiiiiio' hırçınlatan sebeplerden birisi de apı1 

8 • t t 26 Ai,'llstos cum-ı 1938 
ın m e re yu se e öCLE NEŞRİYATI: 1 zaararalar~ll~ınçoctcurauver•-hairtseızdenetmpie~e.ı·rdeı.kr.· Bkıu· 

12,30 p18kla türk musiki i 12.50 hav&· ilA • 

ne Var' ne Yok acaba? 
di• 13,0o pliikla türk mu;kisi 13,30 muh- itibarla günde iki defa çocuğu, 
telif neşdyah 14,00 SON. 
AKŞAM NEŞRİYATb 
18,30 plakla dans musil<ii rn,15 konfe- P E R T E V "s t" • d k•• •• ••k b" delı"k rans: Selim Sıı-n Tarcan (İnıanla.r nasıl epe lIDlZ e UÇUCU ır mesut olabilir) 12,5S borsa haberleri 

açılacak olsa parça parça oluruz ,, ~~00n::ı:: a~:;;~e G~~:~\. ,.·::~~~:~~~:~ 
tarafından türk musiki!lli Vt" h'llk '}a1·k1ları 
20,.(0 bava raporu 20,43 Ömtr Rıza Doğ
rul taı-afından arabca aöy!ev 21,00 aant 
a~arı: ORKESTRA: 

1 - Frederiben~ Fenl~ndi)'~. 

2 - Çaykovislcy: Vals de flôr. 
3 - Linke: I.a pötit P"~· 
21,30 Nihnl Asım ve arkada;ları tarafın 

dan türk musikisi 'f'e halle şarkılan 22,10 
viyolonsel, piyanoda Aleksi Keledi İstan
bul konı-ıcrvatuvarı profestileri'1JC'n ?\Iuhid 
din Sadak. 22,50 son hnbf!rler ve erteesi 
gün tin prog-rnml !3,00 saat asarı: so~. 

26 Ağustos cuma 1938 
öCLE NEŞRİYATI 
14,30 kar14ık pı&k neşı·;yatı 14,50 plak 

la tfirk ıııusikisi ve halk şarkıları 15,15 
ajans haberleri . 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18,50 pliik neşriyatı 10, 1 5 tlirk ınu~ikisi 

(~lnkbule) 20,00 saat nyan ve arabca 
neı,riyat 20,15 türk musikbi (llikmet Rı
za) 21,00 konferan!: (Şc\"l·ct 8ürey;-a Ay
demir) 21, 15 stüdyo salon oı·kc!;tra~ı: 

1 - Zikof Roma.ncc 

Marlen Ditrih tatilini deniz kenarında geçiriyor 
Yalnız mektepler ve mahkemeler. 1ya, iskele ba,ına, gazinoya çıktıkları 

yalınz memurJann bir kısmı değil; on- zaman bayan ihmalkir bir eda ile mı· 

!ar da, meşhur yıldızlar da tatil yapı- nldanır: 
2 - Joı.ef I.anner Dje RomPintiker 

3 _ AnnandQU. Sanisches Licbeslied yorlar. Fransada, Almanyadakilerin - Baki Bu küçük delikte bile bir 
4 _ T•chli Kovsky Chont San• Paroles hemen hepsi Niste, Kanda, Dovil'de sinema var: olur 'ey deKill O h,lde, 
22,00 ajans hab~rleri 22, 15 SON. yaşıyor. rahat etmenin imkinı yok. 

Çocuk Pudrası 

ile pudralayınız. 'e adi tuvalet pud· 

ra1arı ve ne de çok 

mıf pahalı pudralar. 

itina ile hazırlan· 

PERTEV 
Çocuk Pudrası 

yerjni tutamaz. Bu pudra 
yavruların ci.ldlcri ve ifrazatı 
itibara ahnarak yapılmıştır. 

1LAN 

bilhaııoa 

nazan 

t:rt~bul AslU.-e rnahkemesı altıncı 
hL..'tuk dairestnden.. 

Hayriye brnfından kocası olup nu
kaddema tsıanbul Şehz:ıd<"başı Baba H -
san Alemi mahall i Kırık Tulumba so
kak 20 No. lu evde otunnakta ılcen hı.len 
ıkametgAhı m('ç-hul Rüştü aleyhr:ıe acılan 
)htar davasına e.ıt arzuhal ""W""t mildde
~ybln ikilllletııfıhmın m~uliydıne bl
n.aen mahkeme divanhanesine aaı1m.asına 
ve keyfiyetin on gün içinde ce\·ap ve· mek 
Qı:ere on beş: gün müddetle il!..nına knrar 
verildiğinden ndı geçen Raşt.ınün 1138/ 
1177 No. lu mezkUr davaya muayyen müd
det itiııde cevap veı"mesi luzumu tcblii 
yerine ~t"crrıek ilzere ilan olunur. 

Polonyalı ilimin vücuda getirdiği lıtratösfer balonunun ıepeti ve 
Doktor Markiyeviç 

================= Onlar nasıl film çevirmekten, stüd- Bay mırıldanır: 
İstanbul 3 Üncü İcra yo hayatından biraz uzak başlannı - Ben ayak atmam. Askerliğe davet 

dinlendirmek istiyorlarsa sinema me- Ötelci de yemin eder: Eminönü Askerlik Şubesinden: 
memurluğundan: raklılan ve dü~künleri de sinemadan - Ben de ... Kim bilir ne eski film- 1 - Eminönü kazası halkından o-

Birkaç hafta sonra, Polonyanın bir haricinde, sıfırın altında 60 derece - Emniyet Sandığına ipotekli olup biraz uzak, karanlıktan aydınlığa ka- !er gösteriliyor? Bakalım, bu gece ne lan 334 doğumluların ilk ve !!On yolc-
' b 120 ··ı. kl'"'n dir·. stepin içinde ise haarrct teneffüs b. bo te · · nında 1· 0 bu ı' ' y M ı· 1 al b 1 1 1 ıc.a~a asından metre yu.-.se ıgı - ır rcun m1nı zım ·ı - vuşmak ate~iyle kendilerini !layfiycye, oynayor r- ay: ayer ıng.. am an ve u doğumu ar a muame -
de ve 124.000 metremikabı hava i•- edilemiyecek kadar yüksektir. Bun - potek fazlasına şamil olmak üzere lcöye atmı' bulunuyorlar. - Ben. onu üç defa gördüm. leye tibi bulunan tecillilerin muame· 
liab eden muazzam bir balon yerden dan anlatılır ki, stratosferde, güne' haczedilen ve tapu ka:rdına nazaran Evet, sinema dü~künleri arasında, - Zafer. Tekrar oynayor. leleri yapılmak üzere Eylül ayının bi-
k.Jltacak, göklere yülcseleccktir. bu İTtifaa dahil bulunan yabancı 'ey-

1 

Beyoğlunda Firuzağa Cihangir ma - bir müddet sinemadan uzak yaf"Inak Saat dolcuz buçuğa doğru, istenme- rinde ba,lıyarak Birincitepfo 938 ao-
Balonun ismi: {Polonya yıldızı) elrden ba~ka feyleri ısıtmaz. Bu sebep hallesinin Tntarağa ve Sırnselviler bir zevktir. Fakat kabili temin mi? den, yarım saat vakit geçirilmek üze- nuna kadar devam edecektir. Bu yok· 

dır, Pek dikkatli bir ~ekilde kapanmış 1 ten dol.a~ı, seP_etin içind"..ki hararet sokağında eski 1, 3, 5. 7, 9, 17, 19, - Oh ne i.lal.. Saf hava ve re sinemaya gidilir: çünkü ne kadar lamaları yapmak için Eminönü kazas; 
V• beyaz ve siyaha boyan mı' olan ba- · derecesını tanzım edecek aletler bu -121, 23, 25, yeni 50, 52, 54, 56, 58, 49, spor! Sabah sekizde denize yahut ııörülse, Buvaye ııene seyredilir. askerlik meclisi Eylül ve Birinciteşrin 
lon sepetinde Doktor Norkie Viç ilellundur'."~ktayız. . . . . 51, 53, 55 kapı No.lu ve hir mnsura teniste bulunabilmek için gece dokuz Ertesi günü, acaba ihtiyarladı mı di aylarının tek günlerinde Eminönü yer· 
bir arkada~ bulunacaktır. B.u ırtıfada, ha~a taz.yıkı 8 mılımet SUyU ve iki ahu ve arabalıkla ika - da yatarım. Şehrin endiıe ve eğlence- b k b' t' t' " 'd 1 ı li askerlik "'besinde. çift ııünleri E-

l d B 1 b St t f ye aş a ır ar ıa ı gormeye gı er er. . .. .. . . • 
Balon sepeti, alüminyom ile m.ag • re .. ır. .u. ca.n 1 ır 'eyın re. os ere metgilhı müştemil bir dükkfinlı kebir lcrini unuturum. Husus·ıyle ,·ınema lk' .. 1.1• f"l . 'd .mınonu yabancı aıkcrlık ~ubesınde ıç-

d h 1 d d h 1 l ı gun sonra. ı an ı mı seyre gı er-
""zyom' dan mürekkep hususi bir ma 'I u'!"'esı a ın e er • parça anması ev ve iki dükkanlı apartmanın tama- k. · d d Sı"nema- tima edeceklerdir. 

k . yo • ıınemaya a pay os... ler,· çünlcü •ehirde b .. le b d laca 
denden yapılmışıır ve halciki bir libo- deme tıl mı 2004 No. lu icra ve iflas kanunu- k b d b' h 1 k ' oy u a 2 - Eminönü kazasının Alemdar 

c_ · · d k .... ··k b. d ıtk ya arsı zaten en e ır azımsız ı film görülmez. 
tatuvar halindedir. ""'petımız e uçucu ır e açı· na göre açık arttırmay!l çıkarılmış -ı ' . . . . nahiyesi halltının yoklamaları Eylül 

Burada, dahili havanın harareti ile lırsa, biz, dahili tazyiklerimizle iki br. başlamıştı. Bır defa bıle sınemaya ıııt Bu böyle devam ediyor ve sayfiye, ayının ( l _ 3 _ 5 _ 7 _ 9) ncı 
tazyikini ve harici hova tazyık.i ile ce- yahut üç saniyede parça parça oluruz. İsbu arttırmanın hmamına yüz miyeceğim. hayatı, hepsini ııördükleri 1 7 filmi tek günleri. 
ıeyanlarmı tayin edecek her nevi a - Bu kadar yük.ekte kurtulmanın imka- üç bln beş yüz lira kıymet takdir e- Fakat sayfiyeye gidi~lerinin daha i- rar seyretmekle geçer ... Yaşasın tatil Kumhpı nahiyesi halkının yokla • 
ietler vardır. Diğer birtakım aletler nı yoktur. Eğer o kadar yüksekte bir dilmiştir. Arttırma peşindir arttır _,kinci günü, öğleden sonra biraz çarşı- ve sayfiye!... malan Eylül ayının ( ı 3 _ 15 _ 
de, kendiliklerinden, sema tualannın kazaya uğrarsak ve düşersek, sepetin mnya iştirak edeceklerin kıymeti mu İ 1 7 - 19 - 2 1) nci günleri. 

6 000 ,_ d · · · b ki nhisarlar Umum mu00 du··rıu·•gwu•·nden •. fotoğraflarını alacaklardır. · metreye .. a ar ınmesını e e- hamminenin % 7 .5 nishetinde pey ak Eminönü merkez nahiyesi halkının 

Polon)·a balonu, iclıojcnle dolduru- ,memiz lazımdır; ancak o zaman, ka· çesi veya milli bir bankanın teminat Bı·r makı·ne mu·· hendı·sı· yoklamaları Eylül ayının (23 
lacak ve son derece zayıf bir zarfla pımızı açar ve paraşütlerimizle atlaya- mektubunu hamil olmaları icabedel. 2 7 - 29 -) uncu ııünleri .. 
ltapian caktır. biliriz. Daha evvel açarsak hava taz- Müterakim vergi tanzifat, tenviriye Beyazıt nahiyesi halkının yoklama· 

Bu cüretli tesebhüs, balonculuk (;- yiki bizi parçalar. ve vakıf borçlariyle tellaliye resmi • t • lan Birinciteşrin layının K 1-3-
leınincle büyijk .bir alaka uyandırmış· Doktor sözüne şöyle devam etmfi· bedeli müzayededen tenzil olunur ta - IS enıyor 5-7-) nci günleri. 
~r. tir: viz bedeli müşteriye aittir. Küçülcpazar nahiyesi halkının yok-

Polonyalı balonrulu. bütün irtifa - Yükselebileceğimizi tahmin et - Arttırma şartname~i ıo • 9 _ 938 İdaremiz Müskirat Fabrikalar Şubesi tesisat kısmında istihdam e- lamaları Birinciteşrin ayınm ( 11 -
•clcorlarını bilhuaa 22 bin metreye tiğimiz irtifa, önümüzde geniş bir fen itibaren 937 / 1486 numarasiyle ve her dilmek ve ayda 225 lira ücret verilmek üzere evsafı aşağıda yazılı bir 13 - 15 -) nci günleri. 
it.dar yükadm;s olan Ameıikalı pi - ı.ahası açacaktır. Evvela, hayat üzerin kes tarafından görillebilmesi için da- makine mühendisine ihtiyaç vardır. Birincitetrin ayının ( 17 - 19 -
lot Stevenain rdcorımu kıracaklarına de bilavasıta imil olan sema tualannı irede mahalli mahsusuna talik edile- 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Mektebinden veya muadili bulunan 21 - 25 - 2 7 - ve 31) nci ııün
lan; bulunuyorlar. tetkik edeceğiz. Stratosferin bizzat cektir ilanda yazılı olanlardan fazla bir ecnebi Üniversite veya Yük!ek Mektebinden mezun bulunmak. leri de yukarıda tahsis edilen günler-

Müsyö Steven, bizzat tecrübelerde kendisi bile. meteoroloji'nin büyük' mah1mat almak istiyenler yukarda 2 - Makine mühendisliğinde ihtisas yapmış ve liiakal iiç sene çalış- de herhanııi bir aebeple yoklamalara 
L p ı hjT sırrıdır. mış olmak ı · · ıı · · "''"ır bulunacaktır. Belçikalı ro esör yazılı dosya numarasi?le işbu şart - · ge memıf ve tecı ennı yaptırmamı' o-
l>ilcardm tecrübelerde hazır bulunup Bundan ıoonra Stratosferdeki hava nameye veya memuriyetimize müra- 3 - Y~ı otuz beşten yukan olmamak. lanlu müracaat ederek yoklam&larıru 
b..Iunmıyacağı belli değildir: çünkü cereyanlarını tetkik edeceğiz. Bu su - caat etmelidir. 4 - Askerliğini yapmış olmak. ve tecillerini yaptırabilecelcJerdir. 
Pa.art, Polonyalı mütefebbisler~ ken retle Stratosferdeki hava müvaııelesi - Birinci arttırma 29 • g _ 938 ta- 6 - İstihdamına mani sıhhi bir hali buıuıııııamak. 3 - Şube tarafından Eminönü ka-
di planlarını kullanmakla ittiham et - ne imkan olup olmayacağını meydana rihine müsadif Perşemhe günü daire- Bu ev~e.f ve şeraiti haiz olan taliplerin evrakı müsbiteleriyle ve ça- zası halkından yoklamaları yapılacak 
""'kıedir. çıkaracağız. Bizim hesaplarımıza gö - mizde saat 14 den 16 ya kadar icra lıştığt müesseselerden VPrilmiş bonservisleriyle birlikte Me:nurin Şubesi olan 334 doğumluların künye ve ad-

Doktorla arkadafı. bu ;,; muvaHa- re, böyle bir yüksekte müvaaale te - edilecek ve birinci arttırmadaki bedel Müdürlüğüne müracantJ3n . (l'\734) reslerini havi yoklamaya davet cetvel 
kiy ti b ki h • 28 b. • • d"I b.1 k · B 8 b k h · · N. 75 · · b l leri nahiye müdürlükleri VUltaaı ile e e a\18.raca arını, aıt• ın mın e ı e ı ece tır. ugün, 1 in, ıymeti mu ammı.nen. ın .ı• mı. u rak edenler arttırma •artnamesini o- rak kullanılan dı·g-er bı'r oda 
Ilı '--da k ı '-1 - · - J - • ile ser- mahalle mümeaaillerine ııönderilmia etreye ,... r yü se ece .. erını soy e- metreye kadar yükselebilecek tayya- m .. az veya satış .. ıstıyenın alacagına kumuş ve lu'"zumlu malıilmat almış ve . d" . k . 
tn k - Yıs mer ıvenı apısı. ve bu cetvellerde de yoklamaların 

e tedirler. reler hakkında mütalealar yürütül - ruçhanı olan dıger alacaklılar bulu- bunları tamamen kabul etmi~ ad ve lk' · Kat B' k 'd · 
B k d ük. k .. " ı 1 J ., ıncı : ır or• or üzerınde yapılacaaı oünleri ayrı ayrı gösteril -

- u a ar y •e ten ne gorune- me'-t d' T 1 30 b. t nupta bede bun arın o gayri menkul · "b J 1 • • 
hT "'e ır. ayyare er, ın me reye ıtı ar o unur:ar. b.i.ri .zem.ini pa.rke ve ı:<om. aki. merm .. er mit olduiiundan 0 günlerde mahallo 

ı ır) Bundan ne gibi fenni neticeler!yük.elebilirlerse, kolayca saatte 800 ile temin edilmiş alacaklarının mec- Umumi Evsaf: Hududu tapu kav. - h l nl -
tık b·ı· , B ·· k. 'k 1 · şomıneyı avı sa O U dıgerı de ŞO - mümessilleri ile birlikte Eminönü aa • 

a ı ır. u curet aran• yu se işın den 1.000 kilometreye kadar bir me- muundan fazlaya ç.ıkm~zsa son art- dı gibi olan ve Beyog' lundn Tak.simde mine bulunan 2 oda. 
ı b ı kerlik şubesine gelmeleri il9.n olunur. 
e epleri nedir~ safe katedebilirler. tıranın taahhüdil baki kalmak üzere Cumhuriyet meydanmda Atatürk a- Üçüncü kat: Bir koı:idor üzerinde·-~~~".""""'!!!~"'!!!!!'!'~~"'!!!~!!!'!"'!!!'! 

Doktor, aorulan bu •uallere, fÖyle Doktor. sözüne töy)e nihayet ver - arttırma 15 gün da~a .temd~t ett.irile-J bidesi karşısında olan işbu gayri men mermer somaki şömineli bir salon, Bi;inci kat: B~r gezinti maha!TI4 
0
•.,,pa vermi~tir: '---k . miştir: 

1
rek l~ -_10 - 938 tarıhıne musadıf c~- kul üç dükkan yanyana zemini kiirgir ayrıca koridor üzerinde bir oda ve oda bır hela ve bır mu'.fak vardır .. 

- 28 bin metre ) ü~ te. ınsan, I B .. . b' h k"k 1 • ma gunu sant 14 den 16 ya kadar daı- bodrum kah ı'le bı.rlı'k•e do··rt kat ve nrka taı·afta .. . 1. b' Odalaı·dnn arka taraftakı ahsap ~ah-ba ._ b. h . Se . . u suratın, ır a ı at o acagına 
1 

k "k' . . ' · mermer şomıne ı ır o- lı · • 
~"'a ır cı ana gırer. ma, •ım•ı - B ih rede yapı aca ı ıncı arttırma netıce bir çalı arasından ib~rel iki hane da ·ıe .. k . d'. 1. b' nış dır. 

~ h G .. ld 1 h b. emınım. u c et tahakkuk edince, . . ek ha · ı zemını arasımeıı oşe ı ır o- İk' . • 
• tır. unCf. ay ve yı ız ar ep ır· .. . . sınde ıpot ve ruç · nlı alacaklıları ile arka kısmında zemin katı kiirgir da ve fa ans ka 1ı (i 'nd hav . ıncı kat: Camekanla ayrılmı' 

d•n .görünürler. Ar~ küre•İ ise t.unç d_un~anın etrafın.da:. ıstenılen ~ere hat- geçmek şarliyle en çok arttıranın üs- üstü ahşap bir tarasa ile bir kattan ile su ıs;tnıa m:kine~) o~an k:!:~~ bir. merdiven başı gezinti mahalli Ü· 

'•ngınde muazzam hır çemı,,.r halın -ı ta hır ucundan obur ucuna bırkaç sa· tünde bırakılacaktır. ibaret üç adet salaş baraka Mesaha- ba , d . . zerınde 4 odadan ibarettir. Odalar _ 
de mü.,.hed• olunur. Hararet. balon atte gidilebilecektir. Gay~·i menkul kendisine. ihale .o- 81 13o0 metre :nurablı>.ı oİup bun • nboörd~~~~·kat: Bir koridordan ge d~n .ikisi içiçedi~. Od~larda? üçünde 

!!!,OTEFERRIK: yıldan yıla daha fazla rağbet gördük- Jun~n. kımse derhal veyn ver~len muh dan 430 metre murnbbaını binalar çilen dört çatı odası. şomıne vardır. Bır hela ve bır mutfak 
tn leri anlas,ılmaktadır. Jet ıçıncle parayı vermezse ıhale ka- teşkil eder S 1 1 ta 1 k to . mevcuttur. 
ı.:..ııli Hayvan sergisi Pendikte . . · a on arın van arı ar n pıyer Ü .. . . 

rarı fesholunarak kendı~ınden evvel Evsafı Hazırası: Eski 19 veni 50 ve kısmen yn •1 b .. k _ çuncü kat: Camekanlı merdıven 

'
. b 1 ı· . k 1 d ilô. -- .. k ki ·r . , g ı oya on ve ar a cep b . t• h il' .. . -
atan u vi ayetı aza arın a, v - Esnaf hastahanesi en y~kse ~e ı te b~lunan ~ımse ar- numaralı hanenin bcıdrum katı bir heler panjorlu olup kalorifer, elek - aşı ve ge~ın ı ma a t uze.,.ın~e uç o-

~·•ı hususi idaresi bütçesinden getirti- zetnıış oldugu bedel ıle almaga razı o- taşlık üzerinde üç gözlli kömürlük bir trik, havagazi, terkos tesisatı mev _ da t~esifo~lu banyo mahallı ve he-
len madızlıkların dölünden boz ırk Esnaf hastahanesinin 8200 liraya !ursa ona rn_zı olmazs.a veya bulunmaz kalorifer kazanı iki çamaşır teknesi cuttur. lidan,,ıba:ew.r. . 
l"rıanda ve öküzlerle vilayet aygır de· •atın alınan rontgen cihazı gümrükten sa hemen la gün muddetle arttırma-ı b ) b' h Bah ç· tol l b. h Dorduncu kat: Çat! katı olup böl-
1> l d J k 1 h 

. u unan ır çamaşır ane. çe: ımen u o up ır nvuz . . 
O•u damızlıkları dö ün en tay ara çı arı mış ve astahaneye konmuştur. ya çıkarılıp en çok arttırana ıhale z . K t E k. 

21 1 8 
d melerle ayrılmış ıkı oda vardır. Bu 

~ h hl h . . İ . . . emın a ı: • s ı numara ı v r ır. . . 
'"a •us olmak üzere açılan e i ay - Bu suretle ha•tahanenin en büyük nok edılır. .kı ıha.le. arasınd:ıkı fark ve bir berber dükkanı olup istor kepenk Yeni 54 halen 15 kapı numarasını kısımda daö elektrık .ve te:kos tesısa-
~an sergilerinden ikinci•i 1 Eylülde sanlarından biri tamamlanın,. oluyor. geçen gunler ıç.ın %5 elen hesap olu- 1. . . h ü . d taşı,·an \·e apartmana tahvı'l edı'len tı vardır. n cephesı panJorludur. 49 
,. dk 1 k v·ı- k . T • ·- ı ve zemını a ~ap zerın e muşam- , 28 ta' N . 

•n i te açı aca tır. ı ayet zoote nı Sanayi umum müdürünün riyasetin nacak faız ve dıger zararlar ayrıca balıdır ' , , . . _ . ve J • o. lu mahal ahşap demır-
Veterinerleri, pazartesi ııünü, hayvan- de bir heyet dün ö ·ı üzeri esnaf hükme hacet kalmaksızın memuriye- · . . . evın al.tı~da zemını k~rasımen doşe~ı ci düklı:inıdır. 51, 65 numaralardan 
ların puaaitaj ve tasniOreini yapmak jh 

1 
h . . . g e t'mizce alıcıdan tahsil olunur Methal: Demır kapıdan gırılen ka cephesı ıstor kepenklı nh~Rll merdı- 51 ve 26 taj No. Ju mnhnl ah.•ap ot 

Ve derecelerini tesbiı etmek üzere •• a anesını gezmı' ve izahat almı'. ı İpotek sahibi alacaklılarİa diğer! rasimen bir antre ve r?mlı kapı ile v~nle ç~kılan. bir bula~ık mahalli ve mobil tnnıirhanesidir. 55 No.' Ju m: 

"•ndiğe gideceklerdir. Serıride birin - ~OL TÜR iŞLERi: alakadarların ve irtifak hakkı sahip- zemini mermer ve mermer havuzu l bır heladan ıbaret olan l3 numaralı hal yıkık salaştır. 53 ve 24 taj No.Ju 
0ilik, ikincilik, üçüncülük ve dördün- )erinin gayri menkul üzerindeki hak- bulunan bir salon arkada alafranga 

1 
dükkan Yardır. zemin katı k&rgir birinci kat ahşap 

tlilük kaza.;an hayvanların sahipleri- Lise mezunları Jaı·ını husu,iyle faiz ve masrafa dair hela ocaklı bir mutfak ve iki oda. Es Bodrum kat: Kaldırım taşlık üze- bir hane olup kayden ikamet,ııiih ya-
~. hususi idare bütçesinden verilecek Üniversitede lise mezunları arasın- olan iddialarım işbu ilan tarihinden ki 17, 17 numaralı dükkan olup yeni rine ır.ozayik tekneli sabit kazanlı 1 zılıdır. Zemini taşlık ve bir aralık • 
~•kdi mükafatlardan batka• köylerin da eylülde açılacak olan orta mektep itibaren yirmi gün içinde evrakı müs- 50/1 ve 52 numaralı dükkanın birleş çnma~ırhk kömürlük ve helayı havi- tan ibaret olan bu mahnl 4 oda bir 
\aridatından da mükafat verilecektir. muallimliği imtihanlarına ait hazırlık- biteleriyle birlikte memhriyetimize mesiyle meydana gelmiş olup cephesi dir. heladan ibarettir. 

Geçenlerde Bey kozda açılan oergi- lar tamamlanmı~tır. Orta mektep mu- bildirmeleri icap eder aksi halde hak- islor kepenkli zemini k:ıra simen dö- • Iethal: Demir kapıdan girildikte İşbu gayri menkuliln yukarda gös 
h i?tirak geçen senekinin iki misli 0 )- allimliğine talip olan lise mezunlarının ları tapu siciliyle sabit olmadıkça sa-' şeli ve halen kahvehanedir. dışı camekan ile örtülmii' tütüncü ba terilen tarihlerde İstanlıul üçüncü ic-
lııu~tur. Pendikte açılacak olan Kar • adedi 5 50 yi bulmuştur. Talebelerin tış bedelinin paylaşmasınuan hariç Birinci Kat: Bir aahn üzerinde i- rakası. ra memurluğu odasında i~bu ilan ve 
t,j kazaaı •ergi.ine de mürncaatler ge ekserisi Türkçe ve lisan gruplarına kalırlar. ki odıı, alafranga hela ve arka kıs - Zemin kat: Küçük mermer ta~lık gösterilen şartnamesi dairesinde sa-
~•n seneden çok fazladır. Sergilerin, aittir. Gösterilen günde arttırmaya işti-, mıncla h;r nrla \'C hir mutfak ola - bir koriılnr, Bir oda ve bir hela. tılacağı ilan olunur. (9787) 



Sayıfa: S 

İstanbul 3 üncü icra 
memurluğundan: 

Emniyet Sandığı lehine birinci 
derecede ipotekli olup bir borcun te
mini için ipotek fazla3ına şamil ol -
mak üzere haciz edilmi• olan Beyoğ
lunda mukaddema Şi~li elyevın Meş
rutiyet mahallesinin P•k: Kır yeni 
Mehtap - halen Saman yol.ı - sokağın 

da eski 13, 13 mükern:r yeni 44, 46 
kapı numaralı (Suat Abit) apartma- 1 

nının dörtte üç hisse>inin bu kerre 
paraya çevrilmesine karar verilmiş
tir. 1 

İşbu apartmanın tamamına altmış 
altı hin lıc.ş yüz kırk lira kıymet tak-/ 
dir edilmiştir. . 

İşbu üç his'e 200-1 numaralı icra 
' ve iflas kanununa göre satılacaktır., 

Arttırma peşindir. Arttırmaya işti-! 

rak edeceklerin kıymeti muhammine 
nin dôrtte üçü üzerinde>ı ve yüzde ye
di buçuk nisbetinde poı· akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubu
nu hamil olmaları icap eder. Müte -
takim vergi, tanzifat, te!lviriye ve 
vakıf borçlariyle dellali~·e resmi borç
luya ve taviz b<:<leli müst~riye aittir. 

İşbu gayrimenkulün arttırma şart 
namesi 10 - !l - 938 tarihinden itiba
re:c 937 1486 ı:~mara tahtında ve 
herkesin görebilmesi i~in dairede ma 
hafü mal'. usuna u.>ılacaktır. İlan -
da yazılı olanlardan ba•ka fazla ma
lümat alnık istiyenler yukrda yazılı 
dosya n'"ınanı.iiyle nıemuriyetimize 
müracaat etmelidirler. 

Birinci arttırm:ı 29 - 9 - 938 ta
rihine müsadif Pcrseıulıe günü daire
mizde caat U den 16 ya kadar icra. 
edilecek ve birinci arttırmadaki be -
del üç hisseye isabet eden kı,-meti mu 
hammincnin yüzde yetr:ıiş beşini bul
duğu ve ipotek alacaklısının maafaiz 
alacağından fazlaya cıktığı takdirde 
üstte bırakılır, aksi takdirde son art/ 
tıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma 15 gün daha temdit edile -
rek U - 10 - 938 tarihine müsadif 
Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar 
dairede yapılacak ikinci arttırma ne
lice.•inde ve yine ipotek alacağından 
fazlaya çıkmak şartiyle en çok art
tıranııı üstünde bırakılacaktır. 

İpotek "ahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtirak hakkı 'ahip- 1 
!erinin gayri menkül iızerindeki hak

HAS 
TIRAŞ BIÇAGI 

Bu kadar ucuz 
bir traş bıçağı 
ile bu kadar 
tatlı ve mükem
nıel traş olaca
ğımı hiç zan
netmemiştim 

HAS 
Bıcakların iyisi 
ve ucuzudur 

10 !anesi 15 kuruşturı 

l:ırını lıt"usiyle faiz ve masrafa dair p•••••••••••••ı 
olan iddialarını işbu il.in tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı müs 
biteleriylc birl'kte mr.nıuriyetimize ' 
Li!ılir,.,,eleri icı:ıp eder. ,\k•i halde hak 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Dr. Hayrı Ömer 

Marka 

Ürgüblü RE 

Sabırsızlıkla beklenen 

300 defa çalmakla bozulmıyan 

ve Almanyada yapılan 

POLYDOR 
Gramofon plakları 

IK BAŞARAN 
piyasaya çıkmıştır. 

BAYAN BELMA 

8033 1 
Sebeb (TOrkü) 
Köprüden_ ges·n gelin 

(Turku) 

NEVŞEHiRLi MUSTAFA 

8 O 1 
XiglUıın mestine 

(Saba Şarkı) o 1 Ben seni sevdim seveli 
(Bestenigar Şarkı) 

BAY AN RUHA T IŞIK -
80031 

Elifim çık~ pe_ncer~<len 
(Turku) 

Yeşil yaprak (Türkü) 

ÜRGÜPLÜ ŞEVKET ÇARAVCI 

8009 (Kürd. Hicazkar) 

1 

Yeter Atlahiçın olsun 

Karanlık geceler 
(Hüzzam Şarkı) 

BAY AN NERMiN -

'

Ben Yariıue ne yaptırdım 

8004 Türkü) 80lO 1 Seni ruyada görüp 
Karahhmrh Fatma 1 (Hüzzam Şarkı) 

Türküsü Cici bay (Duetto) 

POL YDOR Gramofon Plaklarını heryerde ısrarla isteyiniz. 

Türkiye toptan satış deposu: V AHE ÜTÜCİY AN 
- lstanlıul Sultan haınaıu Camcıbaşı han 2 inci kat No. 10 P. K. 180 

İstanbul Şubesi Müdürlüğünden: 
Bankamız merkezile Bankamıza bağlı müessesatta kullandan yazı 

ve hesab makinelerinin muayyen zamanlarda temizlenmesi ve silinmesi 

bir müteahhide verilecektir. İstekliler tekliflerini en geç 5/9/938 tari-
hine kadar Bankamız Materyel Dairesine vermelidirler. 

Yüksek mühendis mektebi satın 

alma komisyonundan 
.lliiııaka.çaya ko11aıı Mil·tan J.l ıı lıa nı nı en Pey akçesi Ek1iltme11in 
mevaddııı cin.~i Bedeli Tarih Saati Şekli 

Beyaz peynir 2200 K 48.50 ll2.50 31 - 8 - 938 9.30 Açık 
Kaşar peyniri 600 K. 71.50 
Silivri yoğurdu 5500 K. 18.00 74.25 31 8 - 938 9.45 

" Toz şeker 8000 K. 27.00 162.00 31 8 - 938 10.00 
" Yumurta 53000 adet 1.75 

Soğan 5201) K. 6.00 141.75 31 - 8 - 938 10.15 
" Patates 10000 K. 6.50 

1 - Mektebin 938 mali senesi zarfındaki yiyecek ihtiyaçları açık 
eksiltmeye konulmu~tıır. 

2 - Bu ,iıtiyaçların cins ve miktarlarile muhammı•n bPr:lellcri ve ilk 
teminatları eksiltmen:n tarih n ;ekilleri hizalarında gösterilmiştir. 

3 - istekliler 938 mali senesine ait ticaret odası vesik;ılarını göste
receklerdir. 

4 - Şartnamelerini görmek istiyenlerin her gün ve eksiltmeye gi
receklerin belli ı;.iıı ve •aatte Gümüşsuyunda mektep binası dahilindeki 
komisyona müracaatlıın ilf:n olunur. (5295) 

• 
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26 AGUSTOS 1933 

ve akşam her yemekten sonra 
niçin fırçalamak lazımdır ? 

. . 
1 \ J· \ 

~ ~ ' - lı ~ • ~ 
, 

• 
1 

"' 

Çünkü geceleri ağız guddelerinin! yemekle-i"d!:ı sonri\ ve herhalde bo~ 
ifrazatile dişler ve diş etleri dolmuş- bol cRADYOLİN> ile fırçalamak ~· 
tur. Çiinkü yemekler, sigara ve kahve temizlemek ~arttır. Bu sayede dişle~ı~ 
gene ayni tesın yapmıstır. Binaena- de, ağzın da sağlığı ve sağlamlıgt. 

leyh di~leri her gün 3 kere bilhassal gÜzeJliği garanti edilmiş olur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

RADVofll 
. ' •": ? ' .· ,.-.· ,. ·,· . '·. . ~ .... ·.;~~- ......... ~· 

... • ' .....:._ - ,. '!_<. < ., • - • ' • - ~· w ' 

1 Devlet Demiryolları İlanları J 
Muhammen bedeli 1 7500 lira olan 8 kalem lastik fren ve sofaj hor• 

tumları 7 - 1 O - 19 38 Cuma günü saat 15, 30 da kapalı zarf usuli ile Anka• 
rada idare binasında 8atın alınacaktır. 

Bu i~e girmek isteyenlerin 1312,50 liralık muvakkat teminat ile karıll"' 

nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerlt1İ ayni gün saat 14.30 a kadar komi9" 

yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 

paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağılılacaktır. 

* 

Haydar· 

(5627J 

:\Iuhammen bedP'i (16.000) lira olan Sivas Atölyesi Kazan te· 

mizleme tesisatı 10 - 10 - 1938 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf 

usulü ile Ankarada id.ıre binasında satın alınacaktır. 
Ru işe girmek istiyenlerin 1200 liralık muvakkat teminat ile kanu· 

nun tayin ettiği vesikalar: ve tekliflerini ayni gün saat 11 de kadar 

komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada :\Ialzeme dair~<inden; Har-
darpa~aıln Tesellüm \'e sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (5753) _ 

- ZA )'l - 1'1tanbul Ticaret ve Sana~! nisini çıkaracağımdan eskisinin yüknıi.İ 
yi Odasından aldığım 3707 No.h ve kalmadığını ilin ederim. 

!arı tapu siciJIİyle sahit olmadıkça Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
satış berlclinin puyla~~asından ha - karşııındaNo. 33 Telefon 41358 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~-~ 
riç kal!rlaı·. Beşiktaş icra Jlem•ırlıığundan: 

26 ' 3 938 tarihli mense sahadetna-ı Teofani Gikadi ve mahduırt11 

mesi mahallinde zayi olduğ,undan ye- Halefi Yani Gikadi 

CiistPrileıı günde a,-ttırmaya iş- Kılera Kamhi, İznk Kamhi, Da -
tirak edenlt'r arttırma Mrtııamesini 1938 senesı ıçın \"it Kıımhi, Cemil AvigdN, Edvin 
okumuş ve !~zumlu nıalümat almış ve 1 Ç k · b 1 Kamhi ve .Rifat Kamhinin şayiaıı sa-

1 b 1 ocu ara a arının un arı tamamen kabul etmis ad ve hip olcluklan Ortakô.ı·de eski viran 
• itılıar olunurlar. ' 1 Son partisi gelmiştir . V t k - d 6 8 10 venı· yenı a man so agın a , . , 

Ga) ri menk:il kendisine ihale olu-1 BAKERMağazalarında 8 No. lu kfırgir hanenin tamamı sa-
ııun kiMSe derh:d veya wrilen miih- Reklam Fiatına satılmaktadır hipleri arasında kabili taksim olma-
let içiııde parayı vernıe"e ihale ka-1 35 T k }" makin şuyuunun izale'i suretile mah-
ran fesholunarak kendisinden evvel ı Ür ırası kemece satısına karar veril mis ve 
en yüksek teklifte bulunan kimse ar-1 dairemizce ~çık artlı rmaya çıka;·ıl - ' 
zetmi~ olduğu bedelle almağa razı o- 1 mış olup 21 - 8 - 938 tnrihinde şnrt- J 
!urda ona, razı olmaz VP\'a buluıımaz. 1 Bodrum katında kara>imeıı lıir namesi divanhaneye hlik edilmiştir. 
sa hemen on beş gun muddetle arttır- taşlık ıizerindeki 1 No. ıu dairede bir 1 EVSAFI: 

m~ya çıkı~rı_lıp en çok arttı~ana ihale• koridor üzerine dört o-la bir banyo 1 Mermer döşemeli bir taşlık terkos- Pazarlarını~, Fe h3r.e mamulatı bayrakların yegane 

Tür 
ve 

Parti 
1 1 BAYRAKLARINIZI 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarlarından alınız. 
satış yeridir. edılır. !_k_ ı 1 ıha. le_ a:ası~<lakı fark ve b"ır hela' b"ır mutfak mevcuttur. Bu lu musluk, yüklü dolaplı 1'ir oda bir 1 İ . iiıllı•m:ı-••D••mı-- stanbul - Ank~rıt - zmir - Adana••••••••••••-" geçen gun er ıçı~_,, 5 ten hesap olu- katta ayrıca bir oda ve bir hela _ ı mutfak birinci katta :ahtn bölme ile 

n~cak faız ve dıger zararlar ayrıca dan ibaret kapıcı odası ve sekiz kö _ l ayrılmış sofa da bir '"la ve içinden ====::::;=======~-==--
h_uk.me hacet kalmaksmn memuriye- milrliık bir su saatine mahsus mahal geçilir diğer bir oda ve arka<ı tarafı B 
tımızce alıcıdan tahsil olunur. ı . t 1. ·ı · ·ı ·k· · «İne bir oda ikinci katta ufak bir so- • lr ki 1 . . . ve çımen o merc ıven ı e ını en ı ıncı " · t• A 

Hud~du tapu .. kardı .gıbı olan ış- bodrumd:ı karasimen 1,,~lık üzerine i fa üzerine tahta bölme ile ayrılmış s 1 a 
b~ gayrı meıık~I~? zemın katına de-lzemini karasimen iki mozayik çama- bir mutfak mahalli ve raddeye nazır 
mır kapıdan gırılıp bu katta zemini ı t k "k" b"t k b" ve çinko döseli bir da raca ''C biri cep ... şır e ne ve ı ı sa ı azan ve ır ·. · , 

Lisesi Direktörlüğünden 
mermer duvar ve tavanı y~g.lı boya puvata mahallini havi ç:ımaşırlık, beş heye diğeri arka tarafa nazır iki o-
an~re ~evcut olup bu katta ıkı No. lu kömürlük zemini karP,imen iki oda da elektrik ve terkos tesisatı vardır. 

1-
2 

İlk; Orta ve Li•e kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
Bu yıl yeniden az talebe alınncağıııdan mektebe ı:irmek istiyenl er bir an aevvel müracaat 
melidirler. 

et-
daırenın kapısı bu antreve açıl - J'UDUDU · 

• mevcut olup çamasırlık ve odalardan ~ · 
maktadır. Bu dairenin bir koridor ü- · Bir tarafı 6 No ıu hane biı· tarafı 3 Eski talebe Eylüliin onuncu gününe kadar gerek mektııpla, gerek mektebe baş vurarak kaydını 

. d"" d· . . . . . birinden bahçeye demir kapı vardır. ·ı ı·d· E k" t ı b · E ı ·ı · d zerıne ort o •• \"e zemını çını cı - n· b h ta f 1 it k t 10 No. Ju Rahe! hanesi arkası paçav- yenı eme ı ır. s ı a e eııın Y lı iııı onun an sonra yapacaklan müracaat kabul edilmiy~cektir. 
d . . ınanın a çe ra ını '1 ve a ı at a 4 s k" · · b" · · fi b · ı ı .ırı emaye musluklu bıı· banyo ma- b" bü "k b Ik .. t k tt b"" .. k racı Yako bah~esi cenhesi - e ızıncı ve on ırıncı sını arın iıtün eme ve en!\'e sınavları Eylülün birinde, diğer sınıfla-
halli, zemini renkli çini mozayik mus ırer yu .. _a on u~ ıı .a uyu mahduttur. rın Eylülün yed isimle ba~lıyııcaktır. 
Iuklu mutfak, bir ahfranga hela balkonlar u~tuııde ~ı~Pr ıkı balkon Kıymeti mu ham minesi. İsteyenlere mektebin kayıt şa rtlarnıı bildiren tarif:ı~mc parasız gönderilir. 
mevcuttur. ve ayrıca bınanın ıkı tarafında 12 1434 liradır. Adres: Şchzadeba~ı Polis Ka, akolu arkası: Telefon: 22534 

vı·nebukıtta k" b~konvesokak tara~ııdabirincikat 1 -~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ı ' mez ıır mermer an- . . .. Birinci arttırması ~8 - 9 - 938 ta-
t d · ·ı ı·kt · · . . tan ltıbaren bırer çıkma ve dort katta . . 
re en gırı r ı e zemını mozayık bır . . . rıhine mü'1ıdıf çarsamba günü saat 

rl · , b .. . , , ıkrnerden ııckız balkon mevcut olup · . . 
mer ı\en aşı uzerınrle 3 No. lu da- ' . . . . 14 den 16 va kadar <hıremızde vapı-
. , . ı b . . . balkonlar karasımen duselı demır par · . : 
ıre mcıcut o up u ılaıre de ıkı No.lu ·. . lacaktır. Arttırmaya istirak ıçın '~ 
nun aynidir. maklık korkulukluılur. Rıııa tam kar- de yedi buçuk teminat akçesi alınır. 

Birhci katta 4. 5 No. !u daireler gir zemin ve bodrum pencereleri de- Rusumu dellaliye ve belecliye ,.e 20 
birer koridor üzerinde l>e•er oda 2. 3 mir pltrmaklıklıdır. Binaya mutta,ıl senelik evkaf taHiz lıeneli müsterİ-
" "o. nun ayni mutfak \"" hela komple olan bahçe kısmı du\·ar ile. ve arka sine aittir. · 

banyo vardır. bahçe demir çubuk üzerine dikenli tel Arttırma bedeli kıymeti muham-

Ve 
ADEMİ İKTİDAR 

BEL GEVSEKLİGİNE .. 
ORMOBi 
Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

Karşı 

N İkinci katta 6, 7 • ·n. lu daireler ile çevrilmiştir. Binanın merdivenleri minesinin ', 75 ini buldu[:a takdirde 
4 v: : _'"o. nun ayni İ.iPler de arka- mozayik ve süpürgelikler ile kapı ve ihalesi yapılıı<;aktır. Ak,;i takdir -
dakı ıkı oda rekdiğerivle birleştirile- pencereler yağlı boyal•rlır. Binada i- de en çok arttıraııın teahhüdü baki 
rek halen büyük bir rı~a haline kal- ki dairedeki kalorifer ve su tesisatın- kalmak üzere arttırma 15 gün daha 
bedilmiş ~duğundaıı dairelerde birer d d d 

1 
kt ·k t 'temdit edilerek 13 - 10 - 938 tarihine~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

koridor üzerı"ne do··rdeı· Od' b" h an maa a umumun a e e rı ' er-, .. d"f. b .. .. . tt Aksi halde hakları tapu siri!ier.iy-ı 1· l b l D ft d 1 w d 
" ırer e- . . d u mu•a 1 per•em e gunu ~ynı saa e s an u e er ar ıgın an 

la ve mutfak ve ban;«> vardır. kos, h~vagazı tesısatı var ır. . mu- en çok arttır~na ihale edilecektir. le sabit olmadıkça satış bedelıııtıı'n 
Üçüncü katta 8 n d .. ·d·· .. k t mi mesahası 531 metre murabbaı o- 2004 N 1 . ·rı· k paylaRmMından harıç ~alırlar. tsbul ve ;ı oı uncu a , o. u ıcra ve ı as anunun · . . ~ . · 

taki 10 rn ıı ve be~inri kattaki 12 ve lup bun_d~n 184 metre mı.lrabbaını b_ı- un 126 ıncı maddesine tevfikan ipo- maddeyı. kanunı;e ahkamına goı·e: _h,1 
14 No. Ju daireler 4 ,.e 5 Xo. ludai- na zcmını ve 10 metre murabbaı uç tek sahibi alacaklılar ile diğer alaka- reket eylem~k _ve da~a fazla ma•u -
relerin aynidir. Yalnız 10 ve 12 No. aydınlıktır. darların ve irtifak hakkı ,ahipleri- mat almak ıstıye~1lerı_n de _937 /1390 
da banyo daireleri mewut ise de ban- işbu gayrimenkulün yukarda gös- nin dahi f?ayri menkul üzerindeki do~y~ No sule daıremm~ mur:ıraatla
!'Olukları yoktur. 6 ı·e 'i Xu. lu iki dai-1 terilen tarihlerde İstanbul 3 üncü icra haklarını hılsu,iyle faiz ve masarife rı ılun olunur. 
reye mahsus kalorifer kazan ve oca-1 memurluğu odasında işbu ilan ve gös dııir iddialıırıııı evrakı müsbitelerilc Sahibi. A. Cemalettin Saraçoğlu 
ğı olup 7 No. lu daire<!~ kalorifer veıterile_n. ~artnumesi dairesinde satıla - 20 gün içinde icra dairesine bıldir . Netriyat müdürü: Macit Çetin 
sıcak su ll'•h;ıtı ,.,,r..ıır caı:ı ılan olunur. 1!1798) meleri lazımdır. Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

Sc11e/iği 

Büyükçarşıda: Sahaflar bpısıncla kain yeni 23 sayılı dükkan 12 I,irıt 
Yukarda yazılı dükkan 15 - 9 - 938 perşembe günü saat ı.ı de ihale 

olunP.caktır. Kira bedeli dürt müsavi taksitte ve her taksit peşin alııın· 

caktır. Taliplerin yüzde ~-~di buçuk pey akçelerini vakti muayyeniııdeıı 

evwl yatırarak bu müddet zarfında haftanın pazartesi ve perşembe gün· 

!eri Defterdarlık Milli T·'nılük :\Hidü rlüğiinde müteşekkil sa tıs Komisyo· 
nuna n1ürucaatlurı. (M.) (!>805) 
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