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VALİ A.LEYHİNDE-ı 
Dünkü muhakemede 
Mülkiye müfettişleri 

fezlekesi okundu 
İddianame de bugün okunacak 

Ankara, 15 (Hususi) - İs- tilndağ hakkındaki iddiaları red
tanbul valisi ve Btlediye Reisi detmiş, hatta Mülkiye müfettiş
Muhittin Ostündağın asri mezar- !erinin tahkikatını ı;üriltmeğe ça
lık meselesinden dolayı muhake- lışmıştı. 

mesi ?.ur~.da devam ediyor. . Bugün Mülkiye müfettişleri- t 
Dunku muhakemede vah Ü~- (Devamı 3 ncü sayfada) f 

~~······~~················· 

Dünkü hazin cenaze merasimi 
Bir kazaya kurban 
giden Selahaddin 

Biçare tayyare mühenaisimiz yere 
inince nasıl kazaya uğradı? 

Selahaddin ve dünkü cenaze merasimi 
Eskişehirden İstanbula ~tirilmiş, dün, 

.. Nişantaşında Rumeli caddesinde Gü. 
ven apartımarunın üçüncü katındaki ika. 
mrtgahından büyük merasimle kaldırt· 

larak Edirnekapı şehitliğine defoedil • 
mi;,tir. 

Dün Ni-..ıntaşında Güven apartıma· 
nının önünde, büyük bir kalabalık ve O· 

. tuz kadar çelenk vardı. Bumda biriken 
kalabalığı tctkil edenlerin ylizlerini hü· 
zün alametleri, gözlerini nem kaplamıştı. 

(Devamı 5 inci say/ ada) 

80 günde devri31em yerine 
Otuz yaşında bir gencin 
büyük muvaf f akiyeti 

Amerikadan Avrupa, Asya ve tekrar 
Amerikaya 3 gün, 19 saatte vardı 

Genç tayyareci Huges ve byyatc6lnİn idare kısmı 
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Sayfa: ~ -
Yeni «Sabah)> ın tarihi tefrikası: 50 ----;:sı;~ 

: Türkler karşısında 

Napolyon Bonaparf 
Yazan: Ziya Şakir 

';'{ E N 1 S 1\ B A ff' 

yeni bir (l~T~NBULDA VE 

teşekkül Deniz yollarında Kızının peşinde 22 
(Bcu;tarafı 1 tıci sayfada) tarife komisyonu vilayet dolaşan 

rinde sürülürken Paris'te telaş ve heye· ilk İçtimai ananın davası 
can baılamııtı. SA müfrezeleri ve Alman 

• • • ııı 
Afyon işlerı 15,. 
yeni bir teşkılal 

kuruluyor 

Bir talimatname müdafaa lıtaları harekete batlayınca da ddelef 
parlamentoda ıiddetti münakqalar 01. Muhtelif ücretleri tesbit Kadıncağız dün kızını Uyuşturucu ına \\ 

İngiliz kaptanı: "Görüyorsunuz ya, 
bu adam mükemmel casustur!,, dedi 

mu~tu. Ve eonra Nasyonal Soıyalizm bu edecek .. b•td• fabrikası kurulaC~ tı, 
fasılai hakimiyete nihayet vererek onun mahkemede gore 1 ı . fisiJllll 

• • üd" f file · · ·ı · · · Topra.k mabsullerı 0 • •11 >t yerıne geçınce ve m a aa rını ı erı Denizyolları Akay ve Lıman ış- Ferikövünde oturan Asiye adın- 1 kısını Jçı ·"" 
•• •• L -'-•---'- • • F 1 h w yuşturucu madde er 

12 
J;ıS",..... surup taoaKA;L&A ettırınce r&JUanın em· !etmesinin navlun yo cu ve amma- da bir kadının kızı 15 yaşında Ha- . ~ şt r "'u f;Dı 

· -•- - d 1 
• • • ak. h d d ' . k t "f te:; kıl at bazıdanmı ı • Jtlor~· nıyet aramaK ugrun nı qtıy 1 u u · liye. ücretlerini tesbıt edece arı e tice birkaç sene evvel Mümin adın- • bb" afyon, J• 

b. k'l ld s· ilıc" d . ~ı f t .f , ... da,hamafjontı l ··ıcc ~~7b. ~r şe ~ a kı. ı~a~~t, ~~a~lve o~ u komısyonu İ~tı.sat Ve.k~ e ı . ~:!. e- da bir gençle tanışmış ve l\!umın uzvi hamızlarla veya kU~asıl el 
3 - Yine orada iöen İngiltere ren İngiliz kaptanının gülUp gül • ır mne ıu ı sı ıya a~ ı ob u ların aln ler bürosu reısı :\Iuhsının reıslıgın- evli olmasına rağmen kızı Edırneye !erinin birleştirilmesinden . l)ıl . 

ve Rusya donanmalarirle Türk do- mediğini bilmiyoruz. Ancak bildi • ve Avrupa muva.zeneıı de ozu muı o· de dün ilk toplantısını yapmış ır. kaçırmıgtır .. .. 
1 

. Bikııdıt, • 
ı ·· k t - · ._ . ~ · . cak butun eter erın, po1'" nanmasının nerelerde bulunduğu ğimiz bir şey varsa; ngiuz ap anı, dugundan bu vazıyette garp llOınJumuz Komisronda, hm anlar umum 

1 
Hatirenin annesi A'iye, bır giln .k Ek d 

1 
E ·n TroPO . 1~· · · d.. k h Al d. . .. d .. ·· ::r tı , o o, gonı , Ji ,e ög-renilecek. Türk gemisinin süvarısıne onere : Framanın egemonyası manyanın ı- müdürü ve Deniz Tıcaret mu uru

1 
kızının Edirnede olduğunu haber . . dd 

1 
. . li idh8. 

1 
~e 

· · d 1 . · b k 1 gıbı ma c erın ıma , l fl1 e 4 _ Korfo adaı:;ının vaziyeti - Görüyorsunuz ya? .. Bu a • namık hareketlerıne karşı her ner e 0 ur- Müfit Necdet Denız, Denız an s- alınca hemen Edirne ve kogmug, fa- .
1 1 1 

akt1r 1\ e 43' 
k _._ · · h" . .. .. . T h" K ' · · •. racı ı e meşgu o ac · 

1 
rııı hakkında malCımat alınacak. dam, mükemmel bir casusdur. E - • olmıı aedler (e m~ zaruretını ıaıet· tanbul şubesı mudurti a ır ev - kat Asiyenin bulundukları yerı ha- d h·ı· d t" k af'ı.'on ıı. b • 

• • . 1 · • a ı ın e ve ışece .J 
1
. tııJ 5 _ 1stanbulun ahvali ve Pas- limizdeki kanuna göre, bu adamı mı tır. kep, Denizbank muavın erınoen ber aldığını gören .i}1ümin de kızla t 

1
. t • . t ek faidc 1 ~·~ 

pan oğlu isyanının ne hal kesbet - derhal geminin direğine asmak se- Bu mu\·azene a tor erın en msı e Hamdi Emin Çap, cnızyo arı ve beraber bu defa AnkJıraya kaçmış- . . . k afyonıar ~ f k ·· ı · d b' · · d D · ıı ış arını emın e m 1 v 

· hk.k l k l"h. t" l'k' F kat bu a Türkiyedir. Türkiyeyı· otoriter devletle. Lı·man ı"gletme~i müdürleri bulun - tır 'T"ıhayet A.,ı·ye bunu da ög-rerıe- hütlere 'fgırtı~mb.e 't tınak stııııd • • tiği ta ı o unaca . a ıye ıne ma ı ım. a , - ~ . . ..... ~ , ve taıını e a ı u , ıerı p 

6 _ Bir :ı'-· kadar e\TVel Ebu - dam, bir Türk gemi.sinde ~·akalan - rin ve bilhassa İtalyanın lolları arasına muştur Bu ilk toplantıda komısyo- rek peslerinde Anknraya gitmiş, " k b b ·n vazife 
.J • • v• • , .. ze etme u su enı kir sahillerine kadar gelen Türk - mıştır. Ayni zamanda meselede, düşürmek ıstemıyorlar. lngıltere de aynı nun me~ai tarzı kararlaştırılmıştır. fakat iki aşık, daha Asiye Ankara - d · , ııt 

d . . - . . ._ tt· b. lih t :f l . l . d l rasında ır. ''!\ • ı lerin ince donanmasının nereler e Türk hükumeti de alakadardır. Ben, fıkırdc oldugu ıçın a.:uvve 1 ır tes a Tahlisiye ve ener er re ım erm e yn varmadan Adanıaya kaçmış ar- Bütün bunlardan bMı> tırJ 
olduğu anlanacak. bu casuzu, size teslim ediyorum. istikrazı ile Türkiyeye hemen yardım de tenziliitlar yapılacaktır. dır Asiye yılmamış, peşlerinden A- b 

1 
•
1 1 

f piyasnsın111 ft ı · 
7 - Avrupada cereyan eden siz de götürüp, hükumetinize tes • etti. Diğer taraftan Fransa Almanyanın --o- da~aya koşmuş ve böylece aşıklar ı.~ynke mtlı e. ~taY~?n edecek, S0 ·b · 

· · · ._ d' · . A .ıwıre e erını J ı .:ı fl1'" hiidiselere ve devletlerin son vazi- lim ediniz. Balkanlarla olan dlf tıcaretının .-en ısı önde Asiye arkada tam 22 vılayet t• t• ntal·aıaro11 ~ 
- · -'-"ld 1 • . yon ye ış ıren mı ~ .. te ~ yetler.i.ne dair malOmnt toplanacak. Dedi... Ve bu mesele hakkında için korkunç derecede musaıt ŞCKI e ce- POL STE: dolaşmışlardır. Buna rağmen Asıye 

11 
. f" derecclerıııı dC ~ 

k ·-· · · · b. · · . .. .. .. v su erın mor ın . e • 8 - Toplanan rnalOmatı sık S1 fstanbuldaki İngiliz sefirine hitaben reyan ettıguu endı~e ıle tes. ıt e~ştır. kızım bır turlu gormege muvaffa~ lilzum kalmadan ek:ıpertııe ııddt 
küçük gemilerle bilzat bana (Yani yazdığı mektubu da, İdris kaptana Bu vaziyet karıamda Fransa ıster ııtemez Ecza depo~unda yangın olamamış ve nihayet son adreslerı- t· Af n ve uyugturucll rn et 

11 k d ·1 . a Anka ·ı t 1· k ır. yo , J11 Bonapatra) yo anaca . verdi. ve İngilterenin e ı tızanu e ra 'e Dün saat on dört buçukta Bah- ni öğrenerek stanbula ge ıp ızını ·d i ·toklar da idare 
ı b 1 "cnd·ğ· , . d" r· k. ·1 Y . b" d re aı ~ 9 - stan u a gı !.1 ı ı zaman, uyutmuştur .. Ve ıun t ur ıye ı e . una- çekapıda Hasan ecza deposunun kaçıran adam aleyhıne ır avıa aç- kararile tesbit olunacxkttr· ıır 

Elçimizle (Yani, maslahat~üzarım * niıtan ve Romanya arasında aıkı bır teı· ilst katıntla bir yangın çıkmı:;;tır. nııştır. Asliye Birinci ceza mahke - Hashas ekilecek mıııtıı1'• sJde 
Refen ile) (1) mülakat olunacak. ,Şu talimatnamede başlıca göze riki mesai vücuda getirerek Almanyanın Yangın, deponun üst katında mesinde bakılan bu davanın g~çen afyon 'süt~ toplanmasına ~~ tJ 
Osmaonlı hükOmet ricali ikna edi - çarpan bir cihet var a o da, Bona - Balkanlardaki iktisadi istilasına karıı aed kutulara Fayda doldurulurken bun celsesinde mahkemeye gelmıyen edilecek yerler Vekiller J!eJe 

0
r.t' 

Jerek Şam da tevkif olunan Fran- partın mütemadiyen aldatma siya - çekmek ümidindedir. lardan birinin lehim mangalının 11- :\lümin ve kızın ihzaren getirilme- rafından tasvip edildikteıı l Oil 
sızların serbest bırakılması için te- seti takip etmesi idi. Fransa elyevm İngiltere üe de rl ele zerine düşerek parlaması neicesin- !erine karar verildiğinden dün Ha- her sene bir temmuzdan e~·\"~e f 
şebbüslerde bulunacak. Hattfi. bu Cencral Bonapart cenaplarına vermi~ bulunuyor. de vuku bulmuştur. 1 tice ve Mümin mahkemeye getiril- olunacaktır. Süs bahçcıcrııı 11ıııı. 
hususta israr olunacak. göre, Mösyö Boşam lstanbula gi • İtalyan imparatorluğunun Akdenizde. Deponun bu kı~mmdn çalışan mişlerdir. tiştirilen katmerli haşbaşınr P · 

10 - lstanbulda, Osmanlı hü • decek .. Türk hükumeti ricaline. ki kudretli pozisyonunu bu iki devlet pclc ve Kasımpaşada otuı.a~ . 1\!~stafa, Mahkc'?e .. korido.:_~ndn .birk~ç lardan müstesna tutul~~~-1'~~p1J; 
kumeti ricalile müUikatlar yapıla - - Efendim!... Bizim ordu, Mı- acı bir surette hissetmektedirler. Kezalik Ali ve Mihal adında .ıkı 1şçının dol seııedenberı gorem~dıgı kızıyle ılk yon ekimi ve afyo~ .sutu ~111trl 
cak. Bizim (Mı ır' 1 z~ptetmekten sırı Kölemenlerden ve İnııilizlerin Bertin.Roma mihverinin kendi coğrafik durduğu kutuları lehımlerken bun- defa karşılaşan Asıye, kızının boy- işleri mıntalrnların ıd'lre }ctir· 
mü~~dım~zın, 3.n~ak ~olemenlerle tasallQtundan kurtarmak için zap- hattı dışına intiıarının kuvvetini bu ilci lardan birini elinden lehim manga- nuna sarılmış ve: ta~afından kontrol ediJece ııı'4 
1ngılızlerm U:dıbınden ıbarket oldu- tetti. Bnşkn cihetlerden, hiç endi - devlet pek ala görmekte ve bilhassa tica. lınm üzerine düşürmüş ve parlıyan - İşte yakaladım. Bu benim kı- Ankarada bütün uyuştur~ctlfJbfl' 
ğu onlara iyı.ce anlatılaca . . •'- k' ·- 1 · · 1 t !\k ·angın k" 

1 
k bır '' 

' . İsta b ld k. hükQ- şenız olmasın. Dostluğumuz va ı. ret bilançoları üzerindeki mukayeselere kutu dıger erını. para ar, ) ~ . zımdır, artık elimden ımse a a - delerin imali için büyii.. eld gt 11 
- Yıne .. n. u .a ı. . . Bunun nişanesi olmak üzere, işte Alman Rayhsmarlcının gerek Macaris- çıkarmıştır. ltfaıye hf·men _had:se maz. diye feryada başlanıştır. ka kurulacaktır. ôni.iJcıuıd ıJ'· 

met ricaline, bııım nıyetimızın, geminizi de size getirdim. tanda, gerekse Yugoslavya, Yunanıstan yerine yetişmiş ve deponun ımalat- Hatice ağlamağa başlamış, ka- fabrika in<ıa edilmiş oJacaıct bÔ • 
Nemse ve Rusya İmparatorları tara . _ . ·ı k d k. Agob · • rğtf .. t 
fından Osmanlı hükumetinin tak- Dıyecek. .. Turkler de buna ına- ve Romanyada müdhi~ bir yükseli, göster. hane kısmı ı e ar a•nn a 1 - dıııın feryadına polisler gelmış ve Ordu mektepler ve c ı #,.. 
simine muhalif olduğu tefhim olu • nıverecckt. diğini hWetıneltedirler. yan hanının bir kı::;mı yandıktan son teskin etmişlerdir. tün res~i ve hususi ı:ııiles!JJlurt) 
nacak. Bonapart, ya henilz Türkleri Vaziyet bu merkezde iken onlar•San. ra yangını söndürmüştür. . . Hatice, sevgili~i ~lüminle be - buğday, un, ekmek ve affO~r ııııt 

12 _ Eğer elçimiz mahpus ise, bilip tanımıyordu. Veyahut da, o a- cak muclesi halledildi!• diye seviniyor· Ecza deposun~n 1?0 bın. lıraya raber gizli bakılan muhakemeye kebatı ihtiyıaçlaı:ını ofisin bl ıı~rıD 
alınacak maliimat ve yapılacak iş- rahk bütün zeka ve şuurunu kay - lar ve otoriter devletlere karşı göz kır· Ankara sigorta şırketine sıgortalı girmiş ve sonna yine Müminle be - sinden temin edecektir. :Afıı.t1ııDjl 
ler hakkında İngilizlerle konuşu - betmiş bulunuyordu. pıyorlar n h•tta daha ileri giderde gö. olduğu anlaşılmak~adır: . raber gitmiştir. Asiye böylece yıl - fiyatları Vekiller Heyeti tıır• 

Yangın dolayı.sıyle ıkı snat ka- taroanberi aradığı kızını ancak ya- t b't a·ı kt· .. s lacak. ğüslerini kabartıp bir ingiliz.Türk-Fran .. • .nk es ı c ı ece ır. J{tlY-
13 - Türklerin askeri vaziyeti Ne hal iıe... sız teşekkülünden bahsediyorlar. Halbu. dar Bahçekapıda munakalat ı ı- rım saat kadar mahkeme huzurun- Bu maddeler üzerinde ·Me 

ile harp hazırlıkları hakkında iyice Gelelim, biraz da Osmanlı hü- ki onlar vasiliği terkedemezler. Bir im- taa uğramıştır. da görebilmiştir. lık yapacaklara yenidell şı 
malftmat alınacak. hUkOmetinin hal ve ahvaline... kansızlıkla karşılaşaıc:a da para ile tec- Evde yakalanan hırsız --c- cezalar tayin edilecektir. 

14 -1stanbulda, (Fransızlar HilkQmet, bUtun harp hazırlık - rübeye kalktşırlar. İngiltere bugünlerde Eyüpte Camiikebir mahallesin- MÜTEFERRiK: --o---
1'1ısırı terk edecekler mi) diye so • larını bitirmişti. Arbk, asker sev - bir komisyon seçti ki bu komisyon Bal· de 44 numarada sütçü ~hrko evine 
rarlnrsa, iki imparator, kiyatına girişilmişti. Karadeniz bo- kan memleketlerine ekonomik ve fiııan- giren sabıkalı hırsızlardan Kigorku f zmitte kağıt çeşitleri 

Y · N R · - d · · Bil Ukd ı·ma l ~ d 1 '-"- d k · v k vakalamı~.· ve karakola teslim et 
- anı, emse \•e usya ımpa- gazın an gırıp y • ere ı nın- sa yar ım arı tet111.1.K e ece ·tır. a ta Jmı·.,,·tı·r. Hırsızın üzeri :-ırandığı za - .tzm.it.kağıt fabrikas.ın.da ~ağıt 

ratorları - Paspan oğlunun isyanı- da demirlemiş olan beş büyük kal- Macar buğdayı ile Romen petrolü ayni '{ 
1 

tt 1 1 ~ 
man Sütçüye ait 102 lira para ile çeşıt crının. ar ırı ma:.ı ıçın azım-na hitam verip, Rumelindeki Os - yon, altı fırkateyn, bir kaç küçük kıymetteki Amerikan malından daha pa· 

1 
t tk ki b ı ı t 

bı·r tabanca, 3 fişek, bir n-ümüş si- ge en e ı ere aş anı mış ır. manlı memleketlerini taksim sev - gemiden mürekkep olan müttefik halı i~e de dostluk uğrunda her ıeye kat- 0 

dasından vazgeçerlerse, Fransız - Rus donanması, on bir gün kadar lanılır. Diğer taraftan Epoque aynen ~un gara tabakası çıkmış ve adliyeye Balkan devletleri 
lar da Mısırı terkederler.,, Cevabı kalıp noksanlarını ikmal ettikten !arı yazıyor: verilmSişhtihr._ • d b·ı· arasında yolcu tarifesi 
verilecek. sonra, Akdenize müteveccihen ha- •Bundan sonra Almanya cenubi Av· 1 ı ım at otomo ı ı 

15 - Osmanlı hükümeti, bu iki reket etmişti. rupada diğer ıarp devletlerinin menfaat- bir kıza çarptı Balkan Demiryollan tarifeleri 
hükOmetin snikastinden kurtarmak Beşiktaş önünde demirli bulu - lerini nazarı dikkate almaya mecbur ola- 112 numaralı sıhhi imdat oto- ni. birleşti.?'1~k için fop~a~an ko -
için Uizım gelen harekette kusur nan; ve altı kalyon dokuz fırka - caktır.• mobili evvelki gün Laleliden geçer mısyon dun ılk de:re ıçtımalarını 
olunmıyacaktır... Fakat, Hahpus te'-•n, dört korvet, bir .kaç da •alope tcte bı"z garbi Avrup.anın Sancak et· k I alelide Köprülü apartmanın- tamamlamıştır. Bu ılk kısım yolcu 

d h l t hl . J "' y deanotu,ı·an Alı" kızı 18 yasıı1da lstı·k-,t:ırı"f.elerı'ne ı:ı'ddı"r. Bugu··n bu anla.g, bulunan Fransızların er a a ıye ve kırlangıç gibi küçük gemilerden rafındaki heyecanını böyle mütalea edi- ~ . k d ki 
edilmesi l~zımdır. milrekkep olan otuz parça Türk lal lisesi talebesinden Ferihaya çarp ma ımza edılece ' yarın 8 na ı-

16 - ~ayet ~a?pus olan Fran- donanması da, bir gün sonra Rus yoruz. Mesele Ar~plara karşı ~ehlilc:~ye mı ve burnu ile vücudüniin muhte- yat tarifelerine başlanacaktır. 
sızlar tahlıye edılmıyecek olurlar • donanmasını takip etmişti. düşmi:ş olan ~to~ıte .ha~~ındakı en.dışe- tel~f yerlerinden yaralamıştır. Oto- Kömür depolan 
sa, ~rdurnuz, (Şam) a hUcüm ede- Aylardanberi uyuşukluk içinde den zıyade •Turkıyeyı hızım Akdenız ve mobilin şoförü Sabri yakalanmış, K mede kalacak 
cektir. _ . . k.f t b bulunan Babıalinin, nihayet hareke Avrupa cenubi ,iHki planlarımı~a iştirak yaralı Haseki hastahanesine kaldı- uruçeş 

17 - Eger sızı de tev ı e eşe - .1 A ettirmeye muvaffak olacak. mıyız?• en. rılmıştırd !Kömür depolarının Kuruçeşme-
büs ederlerse, benim de her tarafı te gelerek Fransızlara harp ı an . 

Ji esile halledilmiştir.• § Arnavutköyün<le biiyük ayaz- de yapılma~ı Iktısat Vckiileti tara-
nlt üst edeceğimi, ve Türklere ait etmesi, İngiltere hükumetini sevin- mada çilekçi 1\1 ehmet, Rizeli ~1 u. _ fından kati surette kararlaşmıştır. 
ı;eyleri yağma ettireceğimi öyleyi- dinnişti. Bu memnuniyetin resmen tafa tarafından taban::a ne göğsün- Buradan ,,azgeçildiği hakkında çı-
. . izharı için İngiltere hükumeti tara- Nevyork sergisine 
nız. den ve ayağından yaralnRmıştır. kan haberler doğru değildir. 

18 - Viyana tarikiyle Parise fındnn lstanbula; otuz kıta top, iştirakimizi temin için -varalı otomobille hastahnneve kal f • 
k v · · · · ı J Tenezzüh se erlerı bir posta çı ·arınız. azıyetımızı bin adet karabina (tüfek), beşyüz 1939 yılında N evyorktn açıla _ clırılmış, Mustafa yakalanmıştır. 

bir raporla cümhuriyct erkanına bil-, kılıç barut, bir takım köprü atat cak olan beynelmilel sergiye Tür _ § Bebekte Cevdetpaşa cadde -

diı iniz. . edevatı, top arabalarına mehsus kiye namına da iştirak edilmesi için sinde 262 numaralı evde Bayan 
. 1 ~ - Eğer .Osmanlı h.ü~Llmetı 1 koşum, ma-den eritip dökmek için İklısat Vekaletinde teşekkül eclcn Sen iyeye aitl 19 parça giimrilk ka-
şımdıye kadar bıze harp ılan et - b. h 1. h d. 1 k .. . t k y k. 1 ~t d ' b ı n . . . . . .. ır ayı ecza e ıye oma uzcre komisyon faaliyetıne devam e mc ·- çagı ma ıne a a . ve e evsLı u u -
medı ıse; sız, sankı 1\lısır 11.e Tuı:k ı gönderildiği gibi, harp mevkile - tedir. muş ve müsadere edilmiştir. 
memleketleri arasında. ticaretın rinde hizmet etmek fizere de on beş Sergiye vasi mikyasta Türk ve Zı.ft kazanı tutuştu serbestçe cere3•anını temın etmek 
"""aksadiyle İstanbula gitmiş ola _ mühendis gelmişti. Şnrk eserledyle iştirak edilmesi ka- D b h T h d M h 
.. ~ rnrlaştırılmıştır. lstanbuldn bulunan ün sa a op ane e um a-
caksmız. * ne antreposu inşaatında bir kaza 

20 _ Şayet harp ilan olunmuş birçok san. atka.rlar, şimdiden, !'!er-
i . . d h d"l . ' Artık Fransızlarlıı resmen harp gide tcşhır edılmek uzere eserler olmuş ve bir zift kazanı tutuşarak 

ve e çFrımız e tiapshe 
1
• mıtşsi ~· 0

0
za- başlamıştı. Akdcnize çıkan mütte - hazırlamaktadırlar. Nevyork sergi- yapıyı duman ve alev içine boğ -

man, ansa c m unye nın, s - f"k Tü k R d 1 K rf . 
1
• h'b muştur. Bereket amelenin vaktinde 

1 hükO t• ·ı k" d ta ı r - us onanma arı, o o sinde, bı1hagsa, tec ıt ve tez ı e, 
m~n ı b tı m~ ıd ı etmesk ı o dne adasını Fransızlarm elinden almış- sedef kakmacılığına, nakış, dival yetişmesi üzerine k.azanın üstüne 
munase a nı ıa e e e arzusun a 1 d Ad d .. h. 'kt d . . . . t •t "'ukardan kum do"külmilR: ateş sön 
b ] d ğ sı 1. k • . (İ ar ı. a a, mu ım mı ar a sı- vesaıre gıbı Türk sanat arına aı .J • 

u un u unu svv ıyece ·smız... ş- ı.ııh h d . dil kt. dürUlmilştilr. Alev ve dumanlar 
t b d l ·ı 1• k ü . k A ve cep ane ver ı. eserler teşhır e ece ır. 
e, una e ı o ma zere, ı en - ,. Bayazıt kulesinden de görüldiiğiln-

deriyedeki geminizi getirdim, size Ele geçen küçük silahların a- İstanbulda bulunan bir sanatkar, den İtfaiye de hadise yerine gel _ 
te lim ediyorum.) Diyeceksiniz. dedi bir kaç bini geçiyordu. Bun - yaprak üzerine yazılmış yazılarla miştir. 

21 - İngiltere ·ıe Rusya hükQ - lardnn başka, Korfu kalesinde ve- resimler hazırlamaktadır. Yaprak 
metinin, bizim aleyhimizde söyle • sair müstahkem mevkilerde, 320 üzerine işliyeceği re!'imler arasında TiCARET HABERLERi: 
dikleri sözleri tamamiyle tekzib e- k t t 84 k ta d . t il karagözün biltnn eşhası da vardır 

. ı a unç ve ı emır op e . · · · ı 1 1 d f 
deccksiniz. Bu talimatnamenin için- . kı, bunlar en orıJına o an an ır. kr m sucat 

k dd l d k . 21 kıta tunç obüs, 92 kıta tunç ve 13 Yine İstanbulda bir sanatkar pe ı en de öyle çocu ça ma e er var ı ı; 
bunlara katıla katıla gUlmemek kıtası da demir olmak üzere 105 kadın, ufak kuklalar hazırlamakta- lpekli mensucatın hazırla -

Ü kil d - ·ıd· kıta havan topu bulunmuştu. dır Bu J<uklalar kıyafetleri itiba - nan standıardizasyon nizamnamesi - 1 

Şirketihayriye cumarte~i giinle -
ri yaptığı tenezzüh seferlerinin 
fiyatında tenzilat yapmıştır. Hal
kın bu seferlere daha çok rağbet 

etmesi için her iki vapurda fiyat
lar 75 kuruşa indirilmiştir. 

Gaziantepte bir grev 
hazırlanırken 

G. Antep, 11 (Hu~usi) - Mem-

leketimizde iki yüz kadnl' işçi ça-

Iıştıran bir mensucat fabrikasında 

işçiler, ücretlerinin azaltıldığı iddi

asiyle greve teşebbüs etmişler, fa

kat, zabıtanın müdahale~i üzerine 

derhal sükunet iade edilmiştir. İş-

çilerden birkaç tanesi mv.kuftur. 

DENİZ iŞLERİ 

Sus vapuru Salı günü 
m m n egı ı. · ! 

Ayni zamanda, Tepedelenli A- riyle eski Türk gıyım tarzlarını ne u~·gun bir şekilde imal edilip e- . 
Biz, bu talimatnameyi ele geçi • li Paşa da, bütiln kuvvetiyle hare- canlandıracakları gibi, sini etrafın- dilmediğini kontrol için 1ktı~nt lle- Denızyollnrının Aimanyıaya ıs • 

geliyor 

MAHKEMELERDE t5 
K d · · ··ıdüre11 ar eşını o .1 yaşında bir katı ııa f. 

Dün Ankaradan ıehriıniıe (11.1 pt 1 
- ilk 1'1 

,ında Bilal adında bir kuç V 
rilmi~tir. 5ııı~ .i 

Blal, Aııkaranın Bala kilP J;• il"~ 
zuncaova köyündendir. Bu. ~~ (t j 
yatarken yoğurt aldırmak 15~ ~ I 
çük lcarde~i 12 ya~ında Nail:, :111.~ p 
malc İstemediği için elindek1 

( #' ( 
malc surett1e lcarde~iıU ö1diirl11. ~ 1~ 

b
. \ .• ıır· , 

lil hasta ve yarı kaçık ır ~ tı&Ô' 
rüldüğünden tıbbı adlide rrıÜŞ" 
na alınacaktır. 

1'Jı " Ortadan kaybolan ~ 
E ··b- ı.:ıı• ıı r~.Ji Seyyar satıcı yu un ~ ~,,J 

Sabahat bundan bq gün e" flf';1 

kaybolmu~ ve bütün ararnal~;ı&•'..ıır 
bulunamoımı§ttr. Nihayet taııı ,.dt r · 
bir.isi, Sababati tesadüfen bir.~. ~' V 
müı ve baba ına haber ver~· ı;~ 

. · .. ıır· 
kızını almış ve eve getırını.. ts • 

da b. ·· - e kazıtS · ~ 
zın ır yara gonnuı -~ üÔcJtl~ 1 
uğradıGını anlayarak dun J1l #ij ~ 
mil.iğe bir istida ile müraa~t .ıa~':J' 
kı.ı:ını kcrıd.i rızuı olmadan e\ pı9" ti 
bul eden ev sahibini §ika)'~ İ11 Jı 
Kıza taarruz edilmiş olduğu ıÇ tf 

. . . . 9 
lira ta:unınat ıstemı~tır. . ·ııJtı f 

Yapılan tahkikat netıce5' dı~ f' 
hatin evlatlık olarak kapıl~ İt1 ıı JJ 

bir gece misafir &elaı gelinl~dıı >"' 
ııııda çocuğu ile oynadığı ve f .,~ .t.IJ 

f car• ı . r len yaraların da Musta a etdiS1 
dikle ve permakla husule S 

ıılmlfbr• ısıııt >el 
Kayın baba ve ds. rbC' ~ 1 

Süleyınaniyede oturan. beJcıı''"~( 
evv~llci gece kayinbabası ıle ı,ıırııt1 • ;' 
tuşmuştur. Kayinbabası Şıı cÇrıJit;l~ 

zına ııarırılmı,., o da eline g 'f'" 41 

kasla kaynatasını ilci 1coluf1~ttl1 sııtilJ' fi' 
tıt. Aralarına giren bacnnıtğl yırır&--eı' 
kavgacı kayinbaba • dmadı ıı ~r 
ralanmıştır. ~ d'~ ;· 

b d- - - - 5ulh "ıJ!l ı Şa an un uçuncu ı,o~ ••" 
kil is ve r1v ' mesinde sorguya çe ın ~ , >" ,JJ 

k . . k natıısll1 ıı' tan kurtulma ıc:ın ay bıııtıft 
- ·· 1 · · H·kim Ş:ı 1·~ gını aoy emıştır. a k fııJI' 

• . k f olara _.ı.es' 
lcemesıne gayrımev u isiıU ıt$" 

(1) Bonapart bu rnaIOmatı ve • kete geçmişti. (Delvina) civarında- da toplanarak yemek yiyenler ve - kaleti sanayi müfettişlerinden Et- marladığı vapurlardan Sus da sah 
riı-ken, Maslahatgüzar Rofen'in, ye- ki Fransızlara hücum etmişti.. Bun- saire gibi kompoziı:;yonlarl3 dn, es- hem birkaç güne kadar şehrimize gilnü limanımıza gelmiş olacaktır. 
dikulede hapis olduğunu bilmi - lar, (Prveze) Jcalesine çekflmişler, ki adat, anananat ve ahlfika ait gelecekir. Bilhassa çor11.plar Uzerin-1 Vapur ilk :seferini Bandırmaya hu-
yordu. (Devamı var) muhtelif nürnuneler voreceklerdir. rle muayeneler yapılacaktır. [ susi olar.ak yanacaktır. . .ralcmı§tır. ! u 

na karar vermiş ve keııd • 1' 

• 



et 

. J' 

Y~Nt SABAH 

~~an güzel sanatları 
'-ıı•tı'11tih,, de açılan Alman güzel 
tJı.ı .. ;• &ergiainde propoganda na
~ll~d ~hheta'', "Hitler'' de hazır 
dt llgu halde bir nutuk aöyle-

.\lrııa 

ç 

Başkalarının göz1le memleketimiz 

TÜRKiYENiN . 
M U VA F FA K 1 YET 1 

Bir vazife 
Matbuat hürriyetinde 
l'VV"V'VVVV'~ 

hükumetin ve matbuatın 

·azifesi 

(Baştarafı 1 nci sayfada) llııtkıt d n Propaganda nazırı hu s· t ft ·ı T .. k. b. 
llıtthe~ •: "Sanatirı vazifesi rezaili lr ara an Sana Yl eşen Ur ıye lr İşte İsviçreli gazetecilerin ken-
llıtktir llıek değil faziletleri yükselt d f di aralarında toplantıda yaptıkla
'i "llİ S~nat bir milletin zevkleri- taraftan a nü usunu arttırmıya rı protesto bu hareketin doğurmuş 
() ~I e!tll'tnek mecburiyetindedir. olduğu bir aksüliimeldir. Dünyanın 
ııa.. etı ııt.. J 
"'!(de . Utereddit ve bi'yağı yap ç a J ş J y 0 r ŞU vaziyeti karşısında bu türlü nü-

Sayfa: 3 

.; SO.N,.rMABERLEff 
I'. .~ . - ·" · . •• • .. _· ... - ) -· .. ,. • ~ :.:.· • ..;,.:. .. • . • - ~- · . ' • - • • 

Çimento ucuzlatılması 
için hükUmete geçiyor 

Gümrük te tonda 50 kuruşe indi • Fabrikaları 
Efibank alacak )~ı._ İıl. Vakıa devletin aanat . d k t ~ görüyoruz B- mayişler beşeriyetin yine yolunu bu 

ı.._h~ l!ııya.cağmı ve ancak aanatı Bulgaristamn mühim gazetele- nın e oş ugunu • u- v . . .. . Ankara, 15 (A.A.) - Memleke sasa binaen gümrük ~smini bir ton 
.;~ ·~ terrip edebileceğini fark rinden Mir, "TUrkiyenin muvaftaki- tün bu işlerde bizim menfaatleri- lacagına daır bır umıt uyandırma- tim izde umran vasıtası olan çimen- için 3 ve 9 liradan 50 kuruşa in dire-

t. ttıyı~ etnıeai la-zımdır yelleri,, başlığı altında şu makaleyi mize ay kın bir vaziyet görmedikçe ları itibariyle memnuniyete değer- tonun ucuzlatılması gaye ittihaz e- rek çimeIJ.tonun bir elden "Eti-"''-t . .. ~· ho, bir sahada yaaıyamaz yıızıyor: komşularımızın bu mu'V'affakiyetle- lidirler. dilerek bu sahada hükumetimizce bank vasıtasiyle idare ve ithalini 
~. tt0t•Yeye matuf olması· lazım- Büyük harpten sonra komşumuz rine haset etmek aklımızdan bile Türk inkılabı Avrupayı alt üst bazı tedbirler alınmıştır. k b '

1
' tın• ı· 

a u e ış ır. ~ taye ki bunu devlet tayin Tünkiyenin vaziyetini ve bu harp- geçmez. Bilakis bu i~lerde komşu - eden muhtelif ideolojilere sürük- İstihlak edilen çimentonun kıs- B d yapılacak fabri-
b~d·ı. ten gördüğü zararları habrlıyacak Jarımızdan ibret almalıyız. Onla _ lenmiyerek teceddüdilnil ve ~u . te- mı azamı devlet işletmelerinde ve un an sonra 

'İıı ı ıl(t~ t • . . . . . ceddüde kılavuzluk eden yuksek devlet müesseselerinde kullanılmak kalan mezkur bankamız yapacağı ~~İrjL 1• •• sonra sana ve aıyase- ve ondan sonra tedrici ve taktik k 1 b m ıçın bırer teş 
.'1iilc u tını tamamladıklarını ve . rın azanç arı ızı . . - prensiplerini memleketin özünden tadır. Bu itibarla hükumet bu sa- gibi mevcut fabrikalardan arzu e-
ı.~ de-.ı ... t d l d • bır surette nasıl kendi~ine geldiğini vik olmalıdır. Rekabet polıtıkası, k k . t d·v. . . b . . .. h h . b" d'• . k d 1 d h " "Et·b k tarafından ...._l ... a am arının aıma . çı arma ıs e ıgı ıçın, ız şu ışa- nayıı er angı ır ıgcr sanayı şe - en er a ı • ı an " 
'eıı..~"er- kitiler olduklarını ila· ve kazanmıya başladığını gözönün- faydalı ve şuurlu bir politıkadır. ret ettiğimiz ruhi hal etlerden uzak Jinde telakki etmemektedir. Bu e- satın alınabileceklerdir 
~ t ~ ., ._ d b 1 d k 1 k Fakat kıskançlık ve fenalık politi- k 

1 
F k t b" . d tb t ~l e '"'lmanyada büyük itle- e u un uraca o ursa. Türkiye . . 

1 
a ıyoruz. a a ızım e ma ua 

"~ti :rnaıc tefebbüaü göstermit ve diplomasisinin politik sahada bir- kası, ekseriya semeresız netıce e - kanunumuzun, son tadillerine rağ-
>a.. "lrrıa ... h lk h kiki- h' nir ve bilakis fenalıkların tahaddü- h .. T .. k . k ı·ı "k ~"')•• ·• a ının a ır çok muvaffakiyetler kazandığını i- .. men, enuz ur ın ı aoının yu -
~· ~ ••ııta h ı· t" • ı sune sebep olur k · h. ı t -> ıtltr,, • ~ı a ıne ge ırmJl o an tiraf etmiye mecburuz. Politikada . . .. ~ se ve metın ru ıy e amamen a-
'11..,e teın ?ınune~ ~e gayretlerini ve bilhassa dış politikııda devlet a- Bundan maada Tilrkıye huku - henktar bir surette i<at'i şeklini 
a11 ıkar etrnıftır. d l f 1. • metinin hem askeri ve hem ekono - almamış olduğu söylenebilir. "Mat-

~I ll\ltukt Al .. am arının aa ıyetı, devlete kazan 
~. '-ıı-tı an aonra man ıu- d ki f 1 .. .. mik sahalarda kuvvetlenmekte ol - buat hürriyetinin fenalıklarına yi-
'ıı.....1 •r- od ı · · "Ad lf ı arı men aat erle olçulrnekte - . B • · b 1 h .. 
ııı..'' et- a arı rem 0 

• duğunu görüyoruz. u ıtı ar a u- ne matbuat hürriyetiyle çare bulu-
~ ,, leçen aenen;n faaliyeini dır. . . . . • .. .. 
~~ı.a h•ha . .. . . . . kumet asırlarca yadellerrle yaşamış nur,, dlisturu hızım ıçın en buyuk 
~ tıy-d• (;~~;· ve 

19~7 i1lında Turkıye, Rusya ıle ıttıfakla bulunan dindaşlarını ve soydaşları- ve ha1ıiskar bir esastır. işaret olu-
\ 'tttİai - tane guze ~nat yalnız şark hudutlarını emniyet al- nı kendi memleketinin hudutları i- nan şu ga\·eye yürümek hem hüku-(l ') açıldıgını ve bu aergıler- t 1 kl . . 1 · · ' 
t.." -.oo.ooo) ki k ıl ına a ma a kalmıyarakKars gıbı çine toplamaktadır. Harpler esna- ı met için hem matbuat müntegipleri 
ı~ı, ( mar ı eser •at - b" t k "d .. d T .. k .. .l f d. 
'\I d-· 1.soo.ooo) mllrklık müka- ır mm a anın ı aresını e eline ge sında hükumet ur ıyt.'Ue mev-

1 
için bir vazi e ır. 'ti tıtddıiını ve heyeti umumiye çirmiş oldu. Bundan sonra Balkan- cut olan ve önemli bir ekalliyet teş- Bu vazifenin müşterek surette, 

~(:le devletin güzel sanatlar lara dönen Türkiye, Yunanistan, kil eden upsurlan m"!mleketinden 1 karşılıklı ifa edilme~i tabi'dir. :M:at
~iııtı~~·OOo) mark aarfetmiJ ol- Yugoslavya ve Romanya ile de müş ·kovmıya ve çıkarmıya muvaffak ol- ı buatı hür bırakmağa hükıimeti sev-
~~ınittir. terek bir pakt meydana getirdi. du. Şimdi de boşlukları dol.?urmıya kedip hür bir memleket matbuatın-
-ıar ·· 1 • • h" B l · t r . B l · t çalışmaktadır. Bu, pek tabıı olarak da kalem sahiplerine clü~P.n ahlaki 
!ll gun erı ın ısar d u k~a~~ ~na g~tınct". : garıs :n-A zor bir davadır; fakat tedrici bir vazifeleri ihmal etmek va.tana karşı 

14lıi lddeleri satanlar la ı k utrd _met epı- et:ın he rfmlec . ulrı surette ve külliyetli para harcamak nasıl bir kugur ise matbuat kı~-
ı. sat o ara e nsa ın a ın a erıy e . _ .. . 
"~nı 1l'laddeleri de satan birçok , 1 t . tt" ş· d. d İ şartiyle muvaffakıyetle ba~arılacak kıvrak baglayıp da matlınat hurrı-
tı at ~ apı masını emın e ı. ıın ı e s- . . . . 

1 
. d 

ııı11 ' Pazar günleri ve akşam . . • . olan bir iştir de. Her hangi bir hü- yetı gıbı sosyetenın teme lerın en 
'Ctı: ayye .. _ kenderun meselesını yıne kendı le- b" · l ı ~ ·1 · h ·· k .. ~Ilı~ b· n saatten sonra dukkan . . kumet, yadcllerde kalan soydaşla- ı ırı o an en esası pren:sı )1 u um-
( bi ır kısmını kepenkle kapıya- hıne olarak halletmış bulunuyor.. _ . ., d·ı . süz bırakmak ayni derecede suç 

"!ıııa~t'ktsnıında inhisar maddeleri Filhakika bu hareketiyle eski vazi- rl ınınklse:ı kbır sutr.et_lebtPml ~11 e 1 e~1ı- , teşkil eder. 
· adı 1 t" d . . d ~· . ece en anaa mı es eıse, - mı -1 ~ab r ar. Hazırlanmış olan ye ı mey ana getırmış egıldır. Bu- . _ . Bunun içindir ki matbuat kanu-
t ıta ni . h "·k ·· 1 1 b b ld d.l . letın umumı menfaatı bakımından - 1 h t 1 tt v .. k k tor zamnamesı u um e- nun a era er e e e ı en netıce, . • numuzu a ır a ıgımız o yu se 
~il e bu şekilde satış yapmak lh vı b" . t" bunları kendı yurdunun saçagı altı- prensibin feyizli nurları ·tltında te il Old ~ 1 su perver ve sag am ır sıyase ın t 1 1 b" . t · · ' -
\" Ugu için böyle dükkan h lild~ na op aması ve ya nıı. ııer va an melli bir ~urette göz nen geçirmek 11a~a • - ,ma su ur. w , • 

ı, · Ji 1t ruhsatiyesi verilmemek- D h d.. t 1 f . 1 t daş değil, iyi birer vatanpen·er ' ve yük. ek Türk inkılabına layık "' abuk· a a un e gra a)ans arı n- ı 
' ~Gnı . 1

• bu dilkldincılar, pa-
1 
gilterenin Atatürk Türkiye.sine ye- yapması elbette mür<'ccahtır. Ve hükümleri tesbit etmek bır vazife-

en erı \'esair günler de mu- ı- d At ı·· k T k.. · · "1 dir rı.. saatı ni bir mali yardımda bulunacağı azım ır. a ur ur l.} esınıJl mu . 
'<lltı o) ardan sonra, satılması h b . . d·ı hem olduğu ideal iı;;te budur ve bu-
' gatıı an şeylerle inhisar madde a ermı ver ı er. .. T .. k. d t k: d·ı . k- Hüseyin Cahid YALÇIN 

ullıen an kısımları birihirinclen ta Bu yardım silahlanma işlerile iktu~a gu~ .kur ıybe e.da l•P .. ~ ıdenv ı~ dan 

Yahudilerle Araplar 
biribirlerine girdiler 

Münakalat durdu, mağazalar yağma edildi 
Araplara karşı askeri kıtalar ateş açtılar 
Kudföı, 15 (A.A.) ·-Tedhişçiler i Kudüs, 15 (A.A.) - Arap ma-

Lida ile Hayfa arasında bir yolcu ha1Iesinde bir bomba patlamış ve 
trenini yoldan çıkarmışlardır. · Mü- üç arap yaralanmıştır. Bunun üze. 
nakalat durmuştur. İn:"anca za- rine araplar Safa.d ismindeki yahu· 
yiat yoktur. 

Hayfada bazı mağszalar yağma 
edilmiş ve bir kaç yahudi dükkanı
na ateş verilmiştir. Memleketin bü 
tün şimali garbi kısımlarda teca
vüzler ve tcthiş hareketleri vuku 
bulmaktadır. 

İtalyada bir tay. 
yare kazası oldu 

20 yolcunun öldüğü 
teyit ediliyor 

Roma, 15 (A.A.) - Caligliari -

di mahallesine hücum etmek iste. 

mişlerse de askeri kıtaların ateşi 

karşısında kalmışlardır. Araplar

dan dört kişi yaralanmış, birkaç ki

şi ölmüştür. Va'Ziyet gergindir. A~ 
raplar nümayiş yapmaktadırlar. 

F rankocularda 
fikir ihtilafı 

Partilerin birleşmesini 
istemiyenler tevkif edildi 

Hendaye, 15 (A.A.) - Fran
kist İspanya milli meclisi azasından 

"I 't a~·rı)d v _ . . . polıtı ası u ı eo oJının ogur u- v ı • 1 h 1 d e it·b ıgını avrı dükkanlar dı kalkınmaya sarfedıleccktır. Bır ' a 1 a ey 1 n e 
Oe • 1 ar ed·ı ' .• 1- la··· 1 k. . k a· ğu bir siyasettir. Mevcut olan va -

t l ~ı au 1 me~n azımge ıgı- zamanlar Tyr ıyenın en ı nasyo • 1• ban gittigv i ve içinde bulunan yirmi Franko tarafından azledilmelerini ·ıı· . ternkt k d"l · bancı unsurları çıkararak bun arın 
~ ~Ul'e · e, en 

1 erıne pazar nal endüstrisini yara.tacağına hiç . . . yolcunun da öldüğü teyit edilmekte müteakip tevkif edilmişlerdir. A~k& 

Martinez Valez ile Augustin Aznar 
Roma hattında işliyen deniz tayya
resinin dün sabah bir kazaya kur-

Uıu . sı verilmesi icap ettiği ka- k" . d O k" k yerme yurdun harıcın<le kalmış soy (Baştarafı 1 ncı sayfada) 
.,_ q~atlZhar etmektedirler Bu ne- ımse ı~anm~yo~ u. zaman ı. a- daşlarını al... İşte iskan politikası!. dir. Bu yolcular arasında gene- ri mahkeme bu işle meşgul olmak-
•t. tan b" · naate gore bır zıraat ıııemleketı ola . . nin tahkikatına ait fezleke o- ı v il • · ·k· hem~ı·resı· de bu t d Valez 1·ıe Aznar FalanJ·istler '~t ed ır kısmı brlediveye mü k t 1 1 k ti 1 b" Zıra; yabancı unsurları nasıl erıt- kunmuştur. ra a e nm ı ı ·, · - a ır. · 

· erek •. . . ra yara ı an mem e e er, yanız ır . Junmaktaydı. TayyarPnin enkazı partisinde itilaf geriz müfrit bir zih· 
•trae pazar rtıhsatıyesı ıs- . 1 k t" k 1 k f b . miye kudretın yoksa, yurdunun dı- Bu fezlekede mülkiye mü-

< oı de Yak d tatb·k d·ı zıraat mem e e ı a aca ve a rı- . . dün ak.;;am açık denizde bulunmuş- niyeti temsil etmek iddiasında idiler aıı h"le'd. 
10 

a ı. e ı e- ka mamülatı namına ne varsa bü _ şında kalan soydaşlarından da ıstı- fettişleri, asri mezarlık ar~asını · f d t k " d·ı 
t.. " ıye zabıtası nızamna tur. şı·mdı"ye kadar valnız altı ce- ve Franko tara ın an a. ıp e ı en ~ ·•ıUl\a· ' .. . .. . fade edemiyorsun. . Belediyeye satan E~refin valinin " t~tı.. ıt olmadığı için bunlara tun bunları eskı endustrıyel memle- . . . ., .· ~et bulunabilmişir. Kaz:ının sebe- partileri birleştirme siyasetinin yan 

ı.ı ~ "e Veti) . . ketlerden satın alacaklardır. Fakat Maahaza prensıp ıtıb ... ı ıyle tat- arkadaşı olduğunu ve valinin bu 
er tataft memışt~r.b 1 d" mG~temlekeler bile kendi ham mad bik edilmek istenilen bu iı:ıte naza- zati himaye ettiğini, halta arsa bini tesbit etmek üzere tahkikata lış bir hareke olduğu kanaatinde J>u 
ili~. an, yenı e e ıye za- , · . · 1 ' · t satılmadan 1 B led·,·enı·n bu baslanmı~.tır. bulunmakta idiler. \'e~ .. iltnnarnesinde, pazar gün- delerini kendi yurtlarında işletmek rı ıtıbara a ınması gert>ken bır şar ev\·e e 1• • 

~~ cı.ır nou·· 1 d JJ" l il t k a arı:;ayı satın alacagvını E~.refe ih-~ a"ı'·"' n erde ~aat on ikiye çarelerini aramıya ba~layınca bü - var ır: ;ı.ıç o mazsa m ş ere v .-
~ ~ 1\ kaı b h ı d f d ı l b sas etmiş olduğunu bildiriyorlar, Fransada hu""rı"yet hayra· Ilı lltıları a ilecek olan manav tün geri kalmış memleketlerde mil- tana bazı usus ar a ay a ı o a ı- • 

ı. aa da 1 ı valinin vazifei!ini ihmal noktasın- k 1 1 d 1 ? ,_h. 1 ı:tı Ya nız yaş meyva sa- Ji bir endüstriye malik olabilecek- lecek unsurları keneli yerlerinde bı- mını naşıl ut U a J ar 
·"'\'! ecburi f k d d dan ve sui!'ltimalden tecziyesi is-rı~~"ar da ti:ıe ; .. ·a~kt ~·ar .. ır., leri kanaati hasıl olmuş; ihracat i- rakmak... teniyordu. Paris, 15 (A.A.) - Milli bay-

Trenle Otobüs çarpıştı 
Halle, :14 (A.A.) - Bu saban 

Trebsen istasyonu civarında bir 
tren bir otobüse çarpmıştır. Otobüs ~ ... ile b ec 

1
) e 

1 ısa mu - ı çin olmasa bile sırf kendi ihtiyaç - Diğer bazı Balkan deYletlerinin du·· n m".mleketı·n 
~ ~ı. el aşvurmuslar, kuru ve- Vali Muhittin Üstündağ, a- ram dolayısiyle " 
~aı.1 Ukkanıa a' k kl • larını karşılamak için böyle bir en- de böyle bir iskan politikası takip yağa kalkarak biltün iddiaları baslıca sehirlerinde kıtaat geçit re- ateş almıştır. Beş kişi ölmüş on 11 aıı rın a epen e a- .. . . . . . · · beş kişi yaralanmıştır. ~dıır ve Pazar gifnleri kapalı dustrı yaratmak ıhtıyacı hıssedıl- ettiklerini görüyoruz. Fakat bu si- reddetti ve vekili de diğer suç- cenin büyük bir kısmını şehrin bü-
'tıııa acakıaı·ı kısımda sakla - miştir. yaset, bir yerden diğer bir yere kal !ular ela cevap verdiler. simleri yapılmıştır. Parisliler ge- Var.şova, 14 (A.A.) -- Sonaviç 
b~tdit. ~Usaade edilmesini iste- Türkiyenin endilstriyı-!le~rnesi işine dmlan halk kümeleri için müthiş Neticede mahkeme yarın (bu yük meydanlarında dans ederek ge civarında bir tren bir otomobille 

ıı ıııut elC!diye iktısat müdürlü- ilk yardım eden devlet, Sovvet Rus- istıraplar ve çileler ihdas eylemek- gün) müddeiumuminin iddiana- çirmişlerdir. Parisin etrafındaki çarpışmıştır. Kaza netisesinde 5 ki-•:•ti tetkik etmektedir . . yadır. Şimdi bu yardıma lngi-ltere- tedir. mesini okumasına kaldı. tepelerde hava fişekleri atılmıştır. şi ölmüştür. 

- ması bir müddet sonra elbette üze- ı labilir miydin? Sana varıp ta ne- ne ağzını anahtar deliğine uydu - kim!lenin uğradığı şiddetli teeggiff'lo 

O 1 
rimden geçer. Çünkü mezara ::süren . yapacağım? .. Daha gencim ... Ben- rup: leri çekmek oldu. Evet böyle çıldıra 

S A D F muhabbetler enderdir. O zaman si- j de Mail çok. A zavallı ı:ıe?ı ele git- - Şöhret hanım elimden kur - sıya sevilen şeyin 0 muhabbete de-
'-... ~ • zi terkediveririm. Nikah bu kararı- te kendine bir başka Şöhret ara .... tulamazsın dediğime iyi dikk_at e.~· ğeri olmadığını bile bile tapınmak-
\' ~ MAHALLE KARILARI ma mani olabilir mi. ::>izin menfaati Yakamı elinden bırakmamak iddi - Nereye kaçarsan kudurmuş bır ko- .·· surat bıraktı mı? Fa-
~~ nize en uygun olan h,\reket kendi- asına da gülmeden başka ne diye- pek gibi arkandan yeleceğim. Ye- tan ~ u~, . 

il: liüsey" R h · GÜRPINAR N 72 nizi bana ~bediyen sevdirecek sa - bilirim? Bunun ne kadar çocukça is ile bir insanın cüreti ne mertebe- pek muthış buluyordu, Saibenin 
~uhret ın a mı o. dakatinizdır. bir söz olduğunu çok sürmez anlar- ye varabileceğini ben sana göstere- kendine olan muhabbeti de böyle 

;ır:l'i Si· d hanım bu muameleyi ı viyorum. Mazeretinizi bile bile ~e- Şöhret birdenbire korkunç bir sın. ceğim.... değil mi? Mail kendinde bir !'ÖY· 

~dıl)ı. ~ .~11 
hiç beklemez, hiç \'iyorum. Üzerimdeki nilfuzunuz o şeyle karşılaşmış gibi yerinden fır- Şöhret sözünü bitirince hemen Bu son tehditlerden sonra ora- Jiyecek yüz, surat bıraktı mı 7 Fa-

' d ~.kibi hSozıerinizden bazıları dereceye varmıştır ki ne i~temiş ol- !ayıp saçları karışmış bir halde bir dışarı fırladı. Diğer bir odaya gir - dan çekildi. Döşeğine girdi. Kendi kat karı~n onu yine s~vivordu. Bü-
e.1ı~aıı)ı ~Yniıne işledi.Ben mert sanız bana yaptırabilir ·iniz. Şimdi kaç adım geri geri çekilerek şeha- di. Kapıyı içeriden kilitleyip oda- kendine hem ağlıyor hem gülüyor- t·· h ·ı·kı . .., ~ en vine se-

ı~llı. ile l ı~.. Her şeyi doğru Nikah emrediyor unuz. Pek ala det parmağını dudaklarına götü - ya kapandı. Mailin aklı başından du. Böyle bir dargınlığa, ondan do- un ercaı ı. er~ne ragm .. -~ · 
r dll-ıalll. ~ liizı seviy.o:um. Sizden b~ndan k~lay ~ir şey yok laki~v~i- rüp: gitti. Kapının önüne koştu. Sarf et- ğan elemlere ömründe ilk defa uğ- viyordu. Sa1be ıle olan butun ma -
~ al'a k Ytılmak ıçın tn canı- kahla temın edıyorum zannettıgı - - Sus ... Sus beyefendi.. Hepsi- mediği merhamet kelimesi kalma - ramış olduğu için ağlıyor, henüz ceralarını kavgalarını göz önüne 
t~~ktan ;:;~r eHmden ne gelirse ni.~ ~.en~a~tlar. hi~. hü~·m·ü~.dedi:. ni biliyorum. Karın evde zari zari dı. En parlak vaidler, en nıijessir ri bir evde bulunurken Şöhreti zapta getirJi. Karısiyle yaptığı :-on kav
~. Atellden durmam. Öyle ko- Çunku nıkah bır sozle çozülur. Sız l inlerken, benimle burada nikahsız calar, en korkunç tehditler para et- muktedir olamadığı halde onu e- gada kadının 

0 
cüretlere kadar var

~ ~ıı:derrı~a~a:ıbı~ı ~urtavramaz- ancak vicclanımad~übr~1:a~tl.a rak~ı - plansız yaşarken, rica ederim öyle metli. Karı kapıyı açmak şöyle dur- !inden kaçırdıktan sonra bu te1ı - ma~ı fazla sevgisiıulen, yesinden 
llıı aıacı a ımı o ngır söz- tamızı kuvvetlen ıre ı ırsınız ı o . tt . d sun anah·t· ar deliğinden Mailin sa_ -1 ditlerin hiç hükmü olmıya.cağı ha _ ileri geldigv ine 'b~ aı;1~1n1 ~z. Siz de benim söz- da tabii böyle süslenip sokaklara j insanıye. en vıc andan,. sadakattan tl b d 

1 
d b hiikumde tereddüt 

" cı. • °' d m "urmayın (B k hk h a arca suren u ırıltı arın an ır k'kat·n· go··reı·ek bun"' da "ülüvor- a· O h k ti . ·~ ıı i .e.ına katlanınız. Ha- çıkarak ezanlardan sonra dönmek 

1 

e v ız... ır a a a . . . . v . _I ı ı ı ~ " .'. h •• " etme ı. son a arc erı savurur-
ı.;.1e, .asa~:ılnlar .vardır insanın le bir takım yersiz, lüzum::uz söz - salıvererek) sana varan kim a şaş- kelı~.~sı~e ~~\:ap veımege bıle te du. Saibeye yaptıgı gıbı Şohrete ken biçare Saibenin gözlerinde par-

.~tııa_ h ııa, rnıdesine sui tesir ler söylemekle olmaz. Sizden ayrıl- kın? ... Ben nikah sözünü seni de - nezzzu elml ed 
1

1
·.k 

1 
d k. h. t karşı hulusu kalp ile dil dok- lı'-·an samimi'-·et muhabbeti o za-

~ 'le asıı 1 ava ı e ı an ı ev e ·ı ızme - J " • 

t L \'arıı .. o an şeyin istima- lnmadığımdan dolayı Ben şimdi nemek için söylüvorum. Bana avı- menin ne kadar tehlikel! olduğu- maıı pek fa"kedeınecı.:.·;;.1• halde )fa -ııu edıl " ı çilere karşı olacak elim mahcubi - • r:o \~t~ı. ııuıe ırse korkunç neti- sizi nikahla alırım. Fakat bu ara - Jıyor.sun. Bayılıyorsun da demek i~ k nu tE>crilbe etti. Bir melekle bir fa-
1
·1 s·ımdi go"rü~·or, kı\'llcımlardan ka. 

· <~l' illata Releceğini doktorlar Jık beni kızıştırıp zaafımdan istifa- . • . ' yeti de artı hiçe sayaı·ak kapı . . .. J • • • •• 

'-t ' ~' ı. anlat kt k" d t k · · b 1 d - nıkaha gelınce kırk dereden su gl?- önünde çovuklar gibi uzun uzun hisenin arasındakı farkı evvelce ta- rısının bütun tcelluınatı ruhıyesını ~ al\at ma an çe ın- e e me ıçın u un ugunı.ız şu uy- . . . . . · . · •v. . . . . . . . . d y .. ·· t"' .. t _ 
~~ tı ~e : 0 zavallılar yine 0 ğunsuz hareketler kullandığınız tırıyorsun. Benı cıdden sevmış ol · ağlamaktan çekinmedi. Feryatla - yın edemedıgı ıçın kendını telıne okur gıbı oluyor u. uz tıs u .} ,ls ı 

de Siı~dı~erini alamazlar. İş- bu miinasebetsiz İisan içimde bi- saydın nikah deyince böyle kılı rına aldıran olınadıj!ını görünce girişti. Fakat bıı lecrfüıcnin en ğa kapandı: 
ı boy)" bir iptilıl He se- ı rer ukte olur kalır. Bu sevda hüm-, kırka varmağa kendinde takat blı- nennicJic;iııin \'ercl.ği ı>on yeis ile yi- I müellim ciheti sevdiğini danltan bir i ( Daha var) 
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Bir kazaya kurban 
giden Salahaddin 

iktisadi ha&e:ıer • ..1 IRrılii1llC'1 Orta Avrupa. 
Almanya ıle tıcarı lstanbul Radyo su "(B(lftarafı 1 ,,,,; sayfadı>l 1 gün en çok tebdid allında bulunan 

münasebahmız ~:ı; :ee;::ı: ·1:.~ ~-;:-;:~mu.- nutuk hakkında tefsirlerde bulun- 1-~ntakada harbe mani olmak için 

8iÇare tayyare mühendisimiz yere 
Alman ve Türk tacirleri arasın- aikiıi, 12.50 &vadi.s, 13.05 Plakla Türk maktadır. sulhu seven memleketler bütün zen 

dı Fındık ve iç fındık üzerinden musikisi, 13.15 Koııse.r: Novotniden aak - Matin gazetesi di~ or ki: ginlik ve .kabiliyetleriyle harekete 

k 1 l akta l T" len: lL Kemnl idaresındc orkestra. "Bazı kimseler y:ılnız Alman.\·a geç.melidirler. Tehdit altında bolu 
pe az muame e 0 . ın < ır. ur - ı - Orkestra: Krönuncsmarcb de k u d 
k.iyeden istenilen fıyatlarla Alman- l'Opcra "Le Prophete" Meye.rbeer. da değil Daladier böyle söylemek- nan rnınta a vasaı.1 Avrupa ır.,, • • 
ya kontrol dairesinin teklif ettiği 2 - Orkestra: Fauııt: Fanbmia (G<JU- le Prag hüktlmetinin itiliifgirizliği- j Petit Pari:fler: gazetesinin Prag-

() (Baştarafı 1 nci sayfa.da) •Makinist tıhami trenle ıidecdrti. fiyatlar arasında % 20 nisbetinde nod). ni takviye ettiğini beynn etmekte- daki hususi muhabiri şöyle yazı -

ınınce nasıl kazaya uğramış 
ÇÜncii k k Bileti de alanmı~tı. Fakat, gdip bilnia.i bir fark mevcuttur. 3 - Ş:ırkı: Tenor Bakeas. dirler. Fakat bu boş bir iddiadır. yor: 

~ lıit . atta, apıları ardına kadar .. T" k 'h t l . f d ki 4 - Keman aolo: Gan:ı.onetQ -Ju c->n· 
' daıre ... Bucada, gö;ı yatları ve bile almadı. Onu da kandtrmıt 'H baa- ur ı raca çı an ıç ın ı arı cert Tschsikovsky, ıı. Kemal tanırmdan. Fransa ile İngilterenin Pragda uz- "Benes, "Son hadde kadar gide-
hı..ı. ilarlflk bir hava tafl)'or; etrafa ber götürmüş. Çarşamba ~nü 9,22de tay için 100 kilo başına sif Ham- 5 - Orkestra: Suite de Cel"bn~ va!- laşma ve berline itidal tavsiye et- ceğiz..,, dedi. Bır devlet adamı da 
ı.:.'"'1ot. L-- ~· Ar ... ırads. kesik -hb • ilk d •- tk y 1 bur,g - 55 lira istemelerin~ muka- ses. mek üzere müdahale ettiklerinı· her bana ~övle f.Ü' ledi; "Parla~oya 

uüt- .., r- -yare Yqı öy en ... a u. a O\'a üzer- bil kontrol darisei anc:ık 100 kilo ba- 6 - Şarkı: Bnriton Yunk:ı. "' .; .; 
"'1rt •.•. un gözlude beliren yqlar, r:ıı· lerine geldiai zaman, şiddetli bir ıimal 7 0 k-+- ç b •. (T kes bilir. Tarzı hareketimizde bir o kadar geniş. o kadar uzlaşbrı-
L .~ • şına sif Hamburg 45-46 lira fiat - r ... ..,,..,.: 0 an " 121 ürk ope-
~ . •ii:tülüyordu. ökn gencin bed rüzgin çı.kıu~ •• bir buçuk saatlik yolu rct.i). değişiklik yoktur. Yakın bir is- cı, o kadar adilane bir ekalliyetler 
f'ti, ~ 929 giizeUilı: Iualicr.si Nqide Saf iki buçuk saatte almıılar •. Evvela Eski. vermektedir. Geçen sene yine ayni 14.00 SON. tik:balde Daladienin boş yere elini statü ü te,•di edeceğiz ki bütün dün 
~ ba~a sanlı tabutun başından şebire, oradan da İnönüne gitmi.tler. Mey aylarda fiyat meseJe~inden dolayı Aktam neşriyatı: 18..30 P.afıf reiızık: uzatıp uzatmadığını bize gö:rtere- ya hü~nü niyetimizi bsdik edecek-
~ ınurnku"n olmamıQtı·. iş yapılamamı~tı. Tepebllfl Belediye babcc.-..ı-.d••n nakieıı, cektir . ] 

\, ~ iL , s cfanda tören yapılıyormu~. Evvela inmek 19.16 Konferans: Prof .• "-lı'a "'•·-t (F-" • " tır. Ya mz Henlein ile ona teşvik 
• uoraaı; d' d B ıı: b Ceviz üzerinden muamele ya- .,.. J).I, .... -· •rl!ıı •~ tn, ıyor u. ıra m nı.i. .. üzere alçalmış. Fakat, meydanın kenarı. musahabeleri), 19.55 .Ro~ hıbcri<!ri, Joumal şöyle yazıyor: edenler Pragdan bi, bir hükumetin 

-at ·ıc l b b k ı pılmamaktadır. "t... ~- -~'. onuna aş aşa ·a aymı .• na konamıyacağmı, ~ydan bitinceye 20.00Sa:ıt ayarı : Grenviç rasathanesinden "Harp mukadder değildir. Dala kabul edemiyeceği imtiyaz ve fe-
~. ' ı.udarla ıağ.Iıyaralc kendinden Badem üzerine yalnız İtalya ile naklen, dier bunu söylemiş ve Osservatore <lakarlıklar istemektedirler. Hen 

"'Vrdu. lı:aJar ta}·yareyi durduramıyacağmı lı:es- mu"n1ele yapılınaktadır Fı'"atlann Belma ve ıırk~cıa .. ı~rı tn-fından Tu-rk " b " ' ' · ·' .. v.. ..... Romano gnzetesi de tekrar etmiş- lein hakikatte ne j tiyor? Muayyer. 
ı. llracta b 

1 
l tirmiş ..• Tekrar yükselmiş .• ikinci atça· 100 kilo başına 1200 Liretten musıkisi. 'Eviç fnslı), 20.45 Hava raponı, . 

._, u unanlar, kardeş er. ana • 
1 

• d . . 20.48 Ömt' r Rıza Doğrul tarafından anıb- tir. Fakat bir şartla: Daimi bir bir sistem dahilinde imkanı olmı-

~trı "-Lın le: b il"'-- B ışt~ yme mey anın 'ortasına ınrtUf; tay· 1040 Lı·ı·ete du".,"tu··g-u·· halıcı· "erı'lı' - k "tr l t · · +.<.;~ 1 · t · .. P r- a ra a ve taa UJQıt u ., • sa 1 21 00 .,._ t Or'" Ow o esıs ve ıcap el~'l>· zaman yan şey er ı ernıyor mu! ragın 
feJaL • • . _ 

1 
•••• yare hızını alamamış.. Meydanın dışın· ça Y ev, · ""'n ayarı : aestra.. 

' -.cnn ıınelrnne golgc cndır • . _ • . " yor. 1 - Keler - Bel:ı: Tampl vny'fıe. ! müdahale etmek suretiyle her sa- muvafakat edemiyeceği şeyler iste-
-....._ tağ'attılcları elrmini, bu levha, bu dakı bugday tka~lasl 1~b~eç~ .. B~ır ~u~· Kuru Kaysı üzerinden Türkiye 2 - Puçini: Manon Lesko. 1 ha.da harbin önü alınmalıdır. Bu-, miyor mu?,, 
~ )'enidtn körüklüyordu. ldct pervane e ın erı ıçmış.. ıraz ı erı- ile bazı işler yapşlmaktndıı·. İthaliit- 3 - Çııykovsky: Dans arnb. 
~ >'3flan tekrar boşalıyor .. dud.:ık- deki bir tümsekte tayyarenin baf tarafı çılar Mayıs sonlarında Hamburgta 4 - Çnykovsky: Vals. 

tM._ k d lci h 21.80 Necmeddin Rızn ve nrkndaşlıın 
~ ~ knntıyor. Hıçbrddu biribiri- yükselmiş ve tümseğin ar asın a · en· mevcut ve gümrüklenmi::ı. iyi kalite ~ tarafından Türle musflric:i 'Uş.,'llr faslı), 
'-ıı ~ 1~lıyor. Bu aaklı manzara, taş dekte: ba,,up~ı dönmü,. Bu. ~ralılc, bir mallar için 100 kilo başına 98 Mark 22.lOMüzik ve varyete: TepebaŞl beyeledi-
lt ~· ~· bamurlaıtıracak kadar acı ensesınden, bır de alnından ıkı yara al.

1 

üzerinden teklifte bulunmuşlardır. ye bnhçesinden nııklen, 22.50 Son hnber· 
ıı lı •di. mış. iştr, bu ensedeki yarayla, ukdei ha- Son zamanlarda Alman piyasa- lcr ve ertesi gtinün proğııımı, 23.00 Saat 

..._. "'U ı. _ I b ka ayarı: SON'. 
~ q' u elem havası, cenaze kal- yat 2edeleıuniş.. On iki Mi sonra lanna külliyetli miktarda erik pes-

S... ~Ya kadar sürdü. da. sizlere ömür- Hadiseyi duya.- d.uy- tiH ithal edilmektedir. Ankara Radyosu 
~birt on ikiye doğru, baıtarafında kü- ınaz, bemen Eskişehire ,;ittim. Cenaze Havaların ğayri müsait gitme - 11 - Tcımmus 1938 Cam"rtcai proiranu 

~ 1sı.. l>erVane olan, Türk bayrağına sa· Eskişehir Askeri hastahanesine eetiril • si yüzünden ya.ş meyve rekolte~;inin Öğle neşriratı: 13·3° Karı!,tık p?il.k 
1ı1..ı. --Ut dl b · b L'Id neşriyatı, 13.50 Pliikln Türk musikisi, 
, ~ _er, parmaklar üstün.de yük· di. Çok se•;diğim u gencın u ~·· e· az olacağı tahmin edilmektedir. 14.15 Ajnmı haberleri. 

30 Günde devriatem yerine -
Otuz yaşında bir gencin 

büyük muvaff akiyeti 
' lllufrezc askerin iki yanına bat iti feci ölümünden duyduğum teessürü Fazla meyve istihsal eden memle - Altfam neşrıynb: 18.30 Çocoklat"a ka-
lak· lllav eı--L'-- - ._L f A d" ı· 7 zusunu izhar ctmi .. ...;tir. Ö~le zamanı etmiş olduğu bir tayyare ile (Los 
~ . rı ç ~, ağır agır, Lil.Uutu tari edemrm.. mma, ne ıye ım .. ketler bu vaziyetten istifade etmi - rngöz (Küçük Ali), 19.00 Dans plakları, ~ 

tttı 19 15 T- k 'kisi' halk Bele<li"-·e dairesine gidecektir. Aı1geJes) den Nevyorka saatte l' .... ~. Mukaddem1i~ ..• • ye çalışmaktadırlar. . uı· · muıu · ve prkılan .; 

~'lllll" d B 
1 

• b h (Mnkbule), 20.00 Saat aynrı ve arap(a Nevyorktan kalkarak dev:riilem (526) kilometre süratle u~arak, 
• ,.c camü avlusu çelenkler •e Cenue, Dolmabahçe e cenaze oto - Bilhassa u garıstJn u ususta b' neşriyat, 20.15 Türk musiki~i ve halt seyahatini ikmal eden Amerikalı bu iki şehir arasındaki müddet re-

' ır kalabalıkla dolu- Nemli mobiline yerleştirildi. Altmı~tan fazla O• azami bir faaliyet göstermektedir. şırkılnrı (Hikmet Rızn), 21.00 Şan pili.it- . • korunu .da kırmış oldu. 
"~ l'lctnli gözlerde dolaııyor- Onu tom0bt1, cenaze otomobilini takip eri - Meyvacılığa büyük elıı>mıniyet ve - ları, 21.15 Stüdyo Snlon orkestrası: tayyarecı Hovard Hughes tayyare- -~~~~~~im~~~~~~~ 

çı:vLER 
~a.L r, tanımıyanlara anlatmağa uğ- yordu. Yollarda iki sıralı biriken halk, ren Bulgaristan birkaç senedenl>eri 1 - Lcopold Ruaııischcs Echo. cmk aleminin çok mütemayiz sima- ..4111 

Ilı .• .._,,, :teki ht•k '--la ·'- le, b "f fen -.e • 2 - J. Strnus O Schöner fai. 'ııt't sun, a a mı, mezayua- pp11M1 nnı çı .. arara u vazı e, Alman pivasalarını ellerine alını~. _ !arından biridir. Kendisi Kalifor-
• 1~1 B .; 3 - Mousııorgsky Ein<.' Tröne. 
t._ . ar. ardalı.tan boıanırcasınaya memleket ~"1kını, bu felaket kurbanını tır. Bulgarı·stnn "Ok nıı'ktarda çı·lek · l · b' ta · · -1 d 

almıştı. 

1923 senesinde 

htıtı "" )' 4 - Tschaikowııky Jrrarc:he Solonelle. nıya ı zengm ır r.ırın og u ur. 
~.- Ur, bu lı:alabalıg-ı dagı-tamıyor . .on defa olarak .damlıyordu. ve kiraz ihraç etmis.tir. Bu mallar 5 - Anınılei Jııvnno. -ııc Ve daha 15 yaşında iken el işlerin-
~ k.ı.narnazından sonra, cenaze na- Eclirnekapı şehitliğinde ... Genç, Almanyaya Tayyare ile gönderil _ 22.00 Ajans hnb<.'rleri, 22.15 Yarınki 
ıı.. ......,., Tah _,_ .t..•-- .. 1 · proghnııı ve İstiklal marsı. . deki merak ve rnehareti ile şöhret 
-.q~ .. cw. ut taı.rar parm~ güzel, fakat ağlamaktan goz erı mektcdir. Fiyatlar kilo başına 100 
ltt: Yuk•lirkm, sesler de yükseli- şişmiş, bitkin, harap bir kadın, bir ila 120 kuruştur. l!iiiiiiiii~iiii~iiii~~ii~ 

....., taş üzerine oturmuş, gö;r, yaşı dö - ====================== Zührevi ve cilt lı:ıstalıkları babası öldüğü 
~Otomobille değil. el üstünde küyor. Bu, onun çok sevdiği karı - Yaz balosu Hayrı Hmer zanıan Ilugbcs henüz 18 yaşında 
~ ~ ••eriz. Hiç olmazsa Dolmah-ısıdır ... 1929 daki güzellik kraliçesi Be,ikta' Halkevinden: Evimiz- U ıdi. Yani bugün otu~ yaşındadır. 
~ ar., Naşide Saffet... Sosyal yardım komitesi adına 16 Ö Ve birkaç milyonluk bir servete te-

l.. 'l'tııaltı H U d 1 'fadesi Her Temmuz 1938 cumarte~i günü ak- ğJeden sonra Beyoğlu Atacamf 
~. ar üstündeki tabut, ag-ır, va- er Y z e e em 1 " v•ru"0 etmı"q bulunuyordu. Kendi~ ~ J B b k b h · d b' b çar~ısında No. 33 Telefon:413S8 " " 'f 
t... açkapal d - h _1 _ ed' gözde katreleşen ya,e ar... şamı e e - a çesın e ır yaz a-.,..., asa ogru arcact ı • _ . d" I (Holh·ud) a gidip akrabalarından 

'
aı,11 Tabut ağır agır mezara ın ı - !osu tertip edilmiştir. ••••••••••••••-tun önünde bir genç Sala - .. - . birisini buldu ve kendini film sana-

& ' ' rildi. Hıçkınklar, gozyaşları buyü- Ayni zamanda muhitimizde hal 
'ıı~.7"lerde Yeşil.köyde bir tec· dü, büyüdü ... Toprak örtüldükten, kın rağbet ve sempati.~ini kazanmış Doktor Feyzi Ahmed yiine verdi. İşte llughes'in tayya-

' ~ esnasında adanlğı bir Jcaza. 
1 

kl .. t- de bir tepe olan ulusal saz hevetirniz tarafın- Deniz hastahanesi Cilt ve 

1 

recilik merakı (Hilivuıf) ta başlar. 
lltu k . • çe en er mezarın us un -

1 
. · . 

ırılan hır puvaneyı taşıyor.. . . . _ 1 1 dan bır halk şarkıları konsen de Zührevi hastalıklarımutahassısı Evveli pilot olarak sonra da ma.ki-
la • d . _ . cık teşkıl ettıktcn sonra soz a an ar I verilecektir 
·~"- a, Sabıha Gökçenın, Devltt . . _ T f b .k . • Ankara Caddesı'nde: H•rnunff I nist sıfatiyle tayyareciliğe atıldı ve Yoll Nurı Demırag ayyare a rı asmın ____ ..... 
'· ~ :rı iş'letmesinin, İnönü kam· lıu ilk kurbanınm, bu ilk hava ~hi- Sinemada kızlara taarruz öğleden sonra Telefon: 23899 ı 1937 yılında saatte 567 kilometre 

Londra 
Nev·york. 
Parls 
Milano 
Cenevre 
Amsterd. 
Berlin 
Brllkiel 
Atlna 
Sofya 
Prııg 

Madrld 
Varşova 

Budapeşte 

BQkreş 

Belgrıtd 

Yokohftml 
Stokholm 
Moskova 

Kapanıt 

6.23 
123.75 

3.49'25 
6.6975 

28.8925 
69.51i5 
60.71>& 
21.3875 

1.14 
1.5375 
4..375 
6.9225 

23.7325 
24.92 
0.9375 
2.87 

36.37 
32.12 
23.7875 ~~, ~' Sanayi Birliğinin, İstanbul dinin maddeten öldüğünü. fakat ma edenin mahkumiyeti katetmek suretiyle slirat rekorunu 

'. hlunun, Nuri Demirag·m, fab - - l t Şdı -'-b*~-' f l Satılık arsa . kırmış oldu. Bir müddet sonra Hugl L 'tç~. • • • nen ya~adıgını, yaşıyacagmı an a - zauc ~.._.a bir süıemada im ••ıiııllll•••••••••••• 
~ ıııL a, hava 1flcnle alakadar ~ • - f b "k . .1 . seyrederken teaadüfrn yanına oturan Lüt hu imaline kendisinin de yardım 

ViyAntt 

-....1)1 tılar. Dernrrag a n al{! ışçı erın -
aa tab11 n müaescleri.a çe. d A . • B h h"t f~ adında ilci çıplak bacaklı lcı:ıın bal-

._ ~ en zızın, ressam ıır anın ı a-
" E-...:ı -•--L ,,.. __ L_ dırlaraıa birdenbire aldırarak çmı· dik -
' ~e, ı.;ua ,,___ ~- heleri vardL liyaı Bogoı dün ilcinci sulh ceza mah-

bli~llolm.&.hçeye •adar, qte Ressem Burhan söz söylerken. kemainde muhalt~me edilmiş ve 41 gün 

t~ · mezarın başında ağlamıyan tek hapse mahkum olmu~tur. 
~~ A _takip eden ve merhumun fert yoktu. A;,.ladığım nöstermek lS ., ..... ı.ı ~ l'> yaşın da ki hırszı 

' U&u müessesenin sahibi Nu- istemiyenler, kenarlara kaçıp men 15 yaşında Mehmet adında bir sa· 
..._ ağ anlatıyor: b k 1 h k 1 .,,.,.. "' dilledyle yüzlerini, gözlerini kapı- ı a ı arsız ya a anmış ve adliyeye ve-

llıt.. ı.~'1111taini, tecrübe UÇutUDU .,,.n_ rilmictir. Mehmet, Sirlceci civarında on .::-ı. ~ r-r yorlardı. 'I 

. ~ İate111edin1. O kadar söyledim- beşe yalcın evi kapı kırmak, pencereden '-: ~ .. - - Durhaooan sonra Emayeci Ya-
Lo ~ 

11 
~'- fakat, gitmek huaı • girmek ve muhtelif ıurederle soymuş -

~._,~.ar etti.ini sö lediltt. Bu öyle kup, fabrika bürosundan Hayri, ve tur. 

"-'~ °'1t hirg zak ~i, tarif edilemez. diğer bir iki kişi söz söylediler. Fab Dün ikinci sulh ceza mahkemesinde 
~.\>~~den bir gün evveline ka- rikadan, ve Salfıhattinin fabrika ha sorguya çekilen Mehmet kendisinin ar· tn' ~'t~ diye, sigorta bile ettir _ yatından bahsettiler. kadaşları tarafından bu marifetleri yap-
'>'tt, ' •ıgortasız da olsa giduekti. Ve işte bu hava kahramanı da mağa teşvik edildiğini söylemiş ve tcv· 

lalı iÜnü sigorta ettirdim. dün, böyle gömüldü. lcifine karar verilmiştir. 

Suadiyede, Asfaltta, plajın karşısın
da büyUk bir ar!a satılıktır. 
Beyoğlunda Tarlabaşında Basmatu

lumba rokağında 2 numaralı evde ma
dam Scrposa müracaat edilmesi. 

DOKTOR 

Besim Ruşen 
KANATLI 

Cerrahpaşa Hastahanesi Da
hiliye . Mütehassısı 

Hergün öğleden sonra hastala
rını kabul <:der. 
Çarçıkapı Tras.vay durağı 
Ahunbey apartmanı No. 2 

1 

lzmir iskan Müdürl~den: 
1 - Çeşme kazasının Uzunku yu nahiye merkezinde 21, Mene -

men kazası merkezinde 14, Çandar lı nahiye merkezinde 118, Kuşadası 
kazasının Da,·utlar köyünde 29 tek kargir göçmen evinin inşaatının ka
palı zarfla yapılan eksiltmesinde bedeller haddi layık gorülmcdi~inden 
12 - 7 • 938 tarihinden itibaren on beş gün müddetle pazarhğ• ko

nulmuştur . 
2 - Bu evlerden beherinin muhammen keşif bedeli 524 lira 26 

kuruştur. 
3 - İhale 28 - 7 - 938 günü sa at onda İzmir iskan daire~inde mii· 

te::>ekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 
4 - Bu husustaki şartname, k eşifname vesair evrak her ~ün is

kan dairesinde görülebilir. 
5 - İsteklilerin % 7.5 nisbetinde muvakkat teminata ait vesa

ikle iskan dairesine müracaatları. (4419) 

damı taharri ve teftiş edip aradı- dam da bir adamı çabucak kay- Bu suretle tediyeden dolayı bir be- manda bataklıktan kurtularak Ko-
• • iını Peyil>a otelinde bulunca al el betmeğe elverişli lıir şehir olduğun- is yoktur değil mi? letiye taraflarına doğru yüzmei• 

OLU
•• M c EM B ER ı• acele Amister<lama koşm:ıları için dan binaenaleyh Lüsyenden bir kaç - Hayır. başladı. Rıhtıma çıkmak için bir 

Limfaraf ve Avrupa otellerinde bu- dakika zarfında yakasını kurtara- tspiriniyol paraları alarak Zo- merdiven bir basamak aradıyse de 
lunan .Mahon ve Dokro ya telgraf rak yalnızca San Antoni'ye geldi. en Burguvalden Kol eti ye Burguval'e 

1 
hiç böyle bir şeye tesadüf etm~di. 

çekti. Samuel Merzibah bu kauar sür- kadar giden küçük Ram kanalı sa- İmdad ıçin bağırıp çağırdı, kimse 
TİLKi TUZACIN ETRAFINDA atle avdetinin sebebini sual ettiği hilini takiben avdet ederken önün- ses vermedi. 'r' Lüsyen Griboval artık aradığını ğinde Şövalye İspiriniyol dedi ki: de Gribovali görünce: Bunun üzerine var kuvveti pa -

'O : Edgar Monte Tefrika No. 26 bulmuş olduğundan peşinden - Son katar kalkmadan evvel - O! Artık bu defa belasını a- zuya vererek: 
~· ~arı ayn1mıyordu. paramı isterim. nyor. - Yüzelim! Belki ya merdiveD 
~ltltı. Cer tıktJJar mecburen takip yin ettiğim mahallere telgraf çeke- Mösyö '<ie Voledyo otelden çık- - Kabil değil!. Diyerek yavaş ya\·aş Gribova - veya bir sandal bulurum. - Dedi. 
'1~~ teıce e~~n edecek ahvalden o- çeğim. Takiben Amisterdam'a ka- tığ.• zaman Griboval de onu tak.ip Mutlak lazım. Git ne yapacak _ lin arkasından yürümeğe başladı. _ Ha! Bahçeler. 

b~~i ~e~mn bir telgraf vasıta - dar gidersem orada Pey:iba oteline edıyordu. san yap, paramı bul, ben seni bu- Griboval bir aralık arkasına 
~ıı '~e j' aberdar ederim.,, ineceğim. Süratle tayin ettiğim ma- Şovalye .. tspiriniyol bir şey ha- rada beklerim. Ener •imdi veremi- baktiyse de merlcum eğildiği cihet- Diyerek o tarafa doi:rruldu. Fil 

e: azarak sonra otel sahi - hallere gidiniz. Merkumun evsafı- t l k • v hakika bu civardaki evlerin küçük 
......._ . . . • . .. ır ama .ıçın a~lını başına tophya- yeceksen elmasları geri ver; başka le tanımayıp yoluna devam ediyor-

~~li llen· na gelınce. Elbısesı ~ıyah, pardesu- rak kendı kendıne. bir 1 k tt ta du. Bu esnada lspiriniyol takrible bahçeleri su ile bir hizada idiler. 
ltiı ........ .1 soracak ı:ıahıshıra bunu sil kili rengi, yanında siyah meşin - Bu adam LUsyen Gribovale Ş~~mle e_ e aa rım. k ~A 1 bacaüma bir çelme vurarak derin ~ahi! selamete çıkar çıkmaz tloğ • 

.._ diyer k ·1• •tı· d k d w 1 . ova yenın arzusunun &ı. ı o - r. t 1 "d k d h 1 
'l'h t• e çı"\ıp gı ı. san ı • san ıgın çıvı erı esmer benziyor. Hey budala "Ocuk hey! d - .. . kanala düsürdükten sonra: raca o e e gı ere er a soyun uf 

... ı I'~ 'fn Anv te ı·d ki t 1 . .. . ' . .,. ugunu goren Samuel Merzıbah a- · b k t 1 tt· ,,l"ll\ti: ers n a ı e e - renklı bakırdır. Mudevver kafalı, senmı benı takip ve teftişe çıktın? - Bat: Geber! Dedi. esva mm uru u masını emre ı . 
h. ..,, k k - zimetıe bir saat sonra avdet ederek T ı t' • 'h ti d - n ~lld l'ıtkil> ·-. kes ·in i'ill rengi gözlü, saç ve bıyı - Eger böyle bir niyetin varsa senin Oradan süratle otde giderek uva e ının 111 :ıye ııe og 
~ .. a~a .e:Ugım adamlar Hol _ ları siyah, boyu bir metre yetmiş de hakkından gelirim; Buradaki lspiriniyole 100.000 Franklık Ho- h b .. .. b t d' t uzun boylu, bUnyesi kuvvetli, beyaz 

., ı. &'idı 
1 

l d esa ını gorup or1!unu e ıye e - k 11 b" d k . k 
L. ı 1ıq.-Qd Yor ar. çinizden Si- santimetredir.,, kanallar çok işim& yarar. Sakın lan a bank biletleri sattıktan son - tikt f; dü .. . t' tın' sa a ı ır n am ·opısına vura1 a ~ 

11 
" b en sonra gun zun ış ıra e ış . . .. 

'" ~ıı h-..,,, •0Yunda dolaşsın; bel- Lüsiyen Griboval benden kendini, yoksa seni Rogen ra iraesinde hamiline tediye edil - • ·ı · ıçerı gırıp: -.ııı """vk f olduğu hır bez çantayı hamı en gıt- _ Ben Dokro'yum. Dedi. 
\ı..., a b1• .. 1 

ı. t_en mevkife inerek Anveres de Griboval Viledyoyu fi- bataklığına batırırım - Diyordu. mek üzere Pariste Roçild bankası l\'<l ~ eş meye hazırlandı. - Kürek mahkfırnu Jan, Şö .. 
~~ a iidi ı:ını. Mahon Roter - mendüfer mevkiinde beklediyse de Viledyo takip edildiğini anla - emrine bir milyonluk bir poliçe ve- Gribovale g1>'"nc" = Düşdüğü ka- valye İspirirıiyoJ bu oteldede mi otu-· 

~tı 0 da ~ Lirngaraf ot.eline insin, halbuki Harmen ile Viledyo nehir- yınca, bir kaç kere elmaslarının sa- rerek dedi ki: nal gayet bata'· .ık olduğu cihetle 1 ruyor?. 

\~ 0telind:Y fehrin~ giderek Av- den vap~r ile gitmişler~. Roter- t~lması için Amisterdam& geldiği - Biz Roçild bankasına ihbar yarı beline kal · .ıımura batmış 1 - Hayır, burada değil. 
btr-de heldesm. Ben ta- dama azımetle orada dahi bulama- cıhetle şehrin her köşe ve bucağını edeceğjmizden Parise vardığınız ise de yüzücülugündeki maharet -Ne diyoı·sunuz? 

~anııııı. Her. birinize ta- yınca evvEt!i_Ha1i bade Amister - liyık1 veçhi!& bildiği gibi Amister - , anda gidip paranızı alabilirsiniz. fnkalAdesi sayesinde az bir za - - Dlılıa ... - • 
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EMLAK SATIŞI 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Fatma Nimetle Ahmet Muhtann Sandığımıza 18022 hesap No si

le (20000) lira borcundan dolayı birinci derecede ipotek edip vade
'sinde borcunu ödemediklerinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 
No. lu kanunun 46 ncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre sa
tılması icabeden Beyoğlunda Feriköy ikinci kısım mahallesinin Bü
yükdere "Halaskargazi tramvay caddesi,. kır sokağında eski 153. 153 
Mü. yeni 295, 295/1, 62 kapı No.lu kagir tam konforlu bir apartman 
bir ev ve bir ahırın (halen garaj dır) tamamı (Nimet apartmanı). B!r 
buçuk ay müddetle açık arttırmaya konulmuştur. Satış tapu sicil kay
dına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (3400) lira pey 
akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle çöp ve fener resimleri ve va
kıf icare•i ve taviz bedeli ve tellaliye rusumu borçluya aittir. Arttır
ma şartnamesi 15 - 7 - 938 tarihin den itibaren tetkik etmek istiyen
lere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil 
kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında 
vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çı
karılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 
Birinci arttırmal6 - 9 - !138 tarihine müsadif cuma günü Cağaloğlun
da kain Sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvak
kat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması 
icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geç 
miş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak 
şartiyle 4 - 10 - 938 tarihine müsadif salı günü ayni mahalde ve aynı 
5aatta son arttırması yapılacaktır. Hakları tapu sicilleriyle sabit olmı 
yan aliikadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarifa dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün için 
de evrakı müsbiteleriyle birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu 
suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu .sicilleriyle sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha faz
la malfimat almak istiyenlerin 37 /53 dosya numarasiyle sandığımız 

hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu illin olunur. 

••• 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster
mek istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yapa -
rak usulüne göre kolaylık göstermektedir. ( 4531) 

Müsabaka ile mütercim alınacaktır. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz Neşriyat ve Reklam Şubesi için Fransızcadan Türkçe

ye ve Türkçeden Fransızcaya terceme yapabilir muktedir bir müter
cim müsabaka ile alınacaktır. 

İmtihan 19 - 7 - 938 sah günü saat 9 da İnhisarlar Umum Mü-
dürlüğii binasında ya 1Jılacaktır. 

1 - Türk olma.k 
2 - Yaşı 21 den aşağı olmamak 
3 - Askerliğini "fili veya kısa hizmetli,. yapmış olmak veya te

cil edilmiş bulunmak. 
4 - Siyasi haklara sahip ve hüsnü ahilik eshabından olmak, 

haysiyeti muhil bir cürüm ve alel'ıtlak ağır hapis veya o derecede ce
zayı müstelzim bir fiillle mahkum bulunmamak. 

5 - Taliplerin Türkçe ve Fransızca iyi bilmesi, resmi kitabete 
vakıf muhtelif yazıları b•J li sanların birinden diğerine doğru olarak 
sür'at ve kolaylıkla çevirebilmeleri şarttır. 

Müsabaka Mevzuu 

1 - İki sahifelik türkçe bir nizamname veya 
bir yazının Fransızcaya çevrilmesi. 

2 - Fran sızca bir rapordan iki sahifelik bir 
çevrilmesi. 

Taliplerin en geç 18 - 7 - 938 pazartesi günü 
idaremiz Memurin Şubesine müracaat etmeleri. 

idari mevzua aid 

yazının Türkçeye 

saat ikiye kadar 
(4417) 

İstanbul İnhisarlar umum müdürlüğünden 

1 - Nümune"i mucibince 3000adct süpürge açık eksiltme usuliyle 
satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beheril2 kuruştan 360 lira ve muvakkat 
t.eminatı 27 liradır. 

3 - Ek.'!iltme 28-7-938 tarihine rastlıyan per~embe günü saat 
10 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Nümuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
5 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün V1! saatte yüzde 7,5 

güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona ge'm~leri 
Han olunur. (4379) 

••• 
1 - İdaremizin Koçhisar Tuzlası ıçın şartnamesi mucibince 10 

lldet mahruti ve 5 adet dört köşeli çadır pazarlık usuliyle satın alına
caktır. 

2 - Muhammen bedeli mahrutllerinin beheri 25 liradan 250 lira, 
dört köşelilerin beheri 95 liradan 475 lira ceman 725 lira ve mU1•ak
kat teminatı 54,38 liradır. 

3 - Eksiltme 27-7-938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 
10 da Kabataşta levazım ve mtibayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu beden alı
nabilir. 

5 - f,teklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 
7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen kr.misyona gel-
meleri ilün olunur. (4381) 

••• 
1 - İdaremizin Paşalimanı Bakımevinde şartnamesi mucibince 

yapılacak pencere tamiri işi açık eksiltmeye konmuştur. 
il - Keşif bedeli 2598 lira !>4 kuruş muvakkat teminatı 195 li

radır. 

JIT - Eksiltme 27 - VII - 938 tarihine rastlıyan çarşamba günü 
saat 13 "de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alrm Komis 
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler 7 kuruş bedel mukabilinde her gün sözü ge
çen şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7.5 
güvenme paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (4382) 

MUSTAFA 
NEZİH 

ÇAVI 

--- 4. S.\BAH 
ç ; 

Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: fstanhul 
Emniyet Sandığına liorçlu ölll Bay Halil varislerine ililn yolile tebliğ 

f 6 TEMMUı 19!!--
urlu· 

1 b 1 4 
.. .. • a rııeıtl atan u uncu ıcr 

ğundan: . ondi 
Kostakiye borçlu Epamınsofi• 

evlatları Mihal ve Stefan v~ . bO 
uhdelerinde iken haciz edılıP r ve 

. karıı 
kere paraya çevrilmesıne f w 
rilen ve tamamına üç ehli vu~~ir e· 
rafından 1523 lira kıymet t~ çıı· 
dilen İstanbul da Gedikpn~a ıı:,iode 
dırcı Ahmet Çelebi maha ı.ıi ıt 

. 2q ye 
sandalcı sokağında es~ı. ~. ·le 60 
No. h evin 240 hisse ıtıbam ırrııt 

Rüstem oğlu Bay Ha111 Çadırcı Pendlkte Pendik mahallesinde es
ki istasyon civarı yeni Karakol sokak ( Enyeni Karanfil sokak ) 
659/11 numaralı ahşap bir evin tamamını birinci derecede ipotek gös 
tererek 5 - 5 - 936 tarihinde 23636 hesap numaraslle Sandığımızdan 
aldığı (220) lira borcu 6 - 4 - 938 tarihine kadar ödemediğinden 
faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 269 lira 49 kuruşa varmış
tır. Bu sebeple 3202 numaralı kan un mucibince hakkında icra takibi 
başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelename 
de gösterdiği ikametgahına gönder ilmiş ise de borçlu Bay Halil yukar
da yazılı adreste öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamı~tır. Mezkur çıkarı 
kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın iliin suretiyle yapıl- hissesi açık arttırmaya 
masını amirdir borçlu ölü Bay Halil mirasçıları işbu ila.ı tarihinden tır. t kırlf1 111 

itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla murislerinin bor Evsafı: Bodrum ka ' di~e' tuğla döşeli bir aralık bir nıe~ ııııl· 
cunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları var ise bil- altı, kömürlük ve kuyuyu ha"1 

dirmeleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahut başhyan k 
takibi usul dairesinde durdurmaz !arsa ipotekli gayri menkul mezkfir ta ve kırmızı taşlı mu~fa · 0çlO~' 

Zemin kat: Mermer paP h911 
kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler a!iikadarlarca bilinip 1 bı mermer musluk, camlı do a . b' 
ona göre hareket edilmek ve herbirine ayrı ayrı ihbarname tebliği h la sofa üzerine bir oda bir e. 'erine 
makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (4552) ilZ 

, 1 ~~---••••••••••••••••••••••••lllllııı,irinci kat: Küçük bir aofa blıbir 'I. bir yük, bir hela, camlı dola 

Kendine Beyhude yere 
eziyet ediyor. 

EVROZİN 
varken ıstırab 

çekilir mi? 

Baş, diş ağrıları 

ve üşlllmeklen mllleveUit 
bllllln ağrı, sızı, sancılarla 

nezleye, romatizmaya karşı 

EVROZİN 
kaşelerini alınız. 

icabında günde 3 kaşe alı
nabilir. ismine dikkat. 

Taklitlerinden sakınınız. 
ve Nevrozin yerine başka bir 

marka verenleri şiddetle 
reddediniz. 

ŞiRKETi HAYRIYEDEN: 
Her hafta Cumartesi günü Boğazda yapılan 

TENEZZÜH SEFERLERİ 

oda. f uıe-
İkinci kat: Küçük bir so \ ıı:r 

rine bir yük bir dolap bir ~ah~'' b~ 
oda, üçüncü kat: Ocağı h~V',;0Jı 
merdiven başı iki oda oluP. bır~htı· 
zemini çinko balkon ve bı~ e biı.<t' 

1 boş vardır. İçinde borçlu .'1 •• 0ıııt· 
dar Forasini Marika ve Hırısı , .• r 

uırünkü Cumartesi ırünü köprüden saat 14,30 Ye 14,45 te Hoparlör· ' dU • 
tertibatını ve Elektrik tertibatini haiz maktadır. Binanın beden Martıl· 

!arı kargir dahili aksamı 3 · 01~1 
74 ve 71 NUMARALI VAPURLARIMIZ 
Birinciılode en güzide Bay ve Bayanlardan teşkil olunmuş 

MÜKEMMEL ALATURKA SAZ HEY'ETI 
İkincisinde müntehap aan'atkirlardan mürekkep 11 kişilik 

SALON VE CAZ ORKESTRASI 

1 Umumi mesahası 32,5-0 ırıetr~ni Jllp 
bundan 28,50 metre bina ze!ll' dod• 

1 tebakisi aydınlık yeridir. J{~arıd• 
tapu kayıtları gibidir. )"~ rıııl" 
evsaf ve kıymeti yazılı gayrı bisıl' 
kulün 240 hisse itibarivle 60 0ıoP 
si açık arttırmaya konulınuş zır'' 
15-8-938 tarihine rastlıyıın P

3 
)'1 

si günü saat tam 12 ye kadar ııı't' 
Olduğu halde kalkarak Boğazın iki sahilinden Karadeniz ağzına postahane binasındaki daire ·\tİ' 

kadar ıeyir ve tenezzühe devam edeceklerdir açık arttırma ile satıJacaktı\,;nıt' 
Giderken ve gelirken 74 Anadolu 71 Rumeli iskelelerine tırma bedelleri muhal"lmeıı ıdrıf' 

uğrayacaktır, tinin yüzde yetmiş beşini bU 
3

rtP 
Büfeler 74 de Lokantacı Maruf Bay Pandcli ve 71 de Meşhur I takdirde gayri menkul eıı ço~e~tit· 

Glorya Pastahanesi tarafından temin olunmuştur. ranın üzerine ihale edıle\ ti 
Fiatlar Çok mutedildir. Azimet ve avdet tenezzüh müddeti 6 Aksi takdirde en son ntt1ran1~,.ıııı· 

İ 1 
saati geçtiği halde Bilet ücreti J ahhütleri baki kalmak üzere d·t ı 

atanbul 4 üncü icra memur u- ı 

d HER ı·Kı· VAPUR ıcı·N 75 KURU~A i ma on beş gün müddetle t~"'.tıı)•.ı ğun an: Menkul satıt ilanı 
1 

y 1 ıerck 30-8-938 tarihine ra·~ad'' 
Bir borçtan dolayı mahcuz a- indirilmek suretile Sayın yolcularımızın arzuları yerine getirilmiştir S~lı gün_ündı:n 10. d~n .12 yeıırJ!lı

4 

yaklı 120352 numaralı bir adet sin- ~lllı•••••••••••••••••••••••••••••' yıne daıremızde ıkın~ı art ~ııd' 
ger nakış ve dikiş makine•i Beya- ~:pı~~t~ı~~= ::d!~i';;:~h,:,':~:ob~ 
zıtta singer dikiş makineleri depo- İstanbul Emniyet Sandıg~ ı direkto''rlu"g~ u"nden·. a 
su önünde 23-7-938 cumartesi günü metin yüzde 75 ini bulmaz' ıer' 
saat 8 den itibaren arttırma suretiy Emniyet sandığına b~rçlu ölü Bay Mahmut varislerine ilan yolile :.!280 No. lı kanununun hü'<un:~ al

1 

le satış yapılacağından müşterile- tebliğ: göre 5 müsavi taksitte ödenJll ,ioO. 
rin mahallinde hazır bulunacak me Ahmet oğlu Bay Mahmud Kadıköy eski Osmanağa yeni Rasim- re tecil edilecektir. Satı~ P~~o ı' 

0
_ paşa mahallesi eskiKarakolhane yeni piyasa sokak eski 3 mükerrer Talipleri arttırmaya girnı•:ıde f.ı 

yeni 101 numaralı kagir bir evin tamamını birinci derecede ipotek gös ve! muhammen kıymetin y-ıı ri ,r 
tererek 27 - 2 - 935 tarihinde 20883 hesap numarasiyle Sanrlığrmızdan nisbetinde pey akçesi vernıele;br' 

---------------- aldığı (450) lira borcu 22 - 3 - 938 tarihine kadar öd emediğinden fa- ya milli bir manka mekt:ı~U ,.ef' 
İstanbul 4 ünıcü icra memurlu- iz, komisyon ve masarifi ile beraber borç (446) lira (62) kuruşa var - etmeleri lazımdır. Birikıı11 " ·e 4 

ğundan: mıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkınd'ı icra ta- !er belediyeye ait tenviri.ı·e ':ı •1 

muruna müracaat etmeleri ilan 
lunur. (9077) 

Şİtli Oamanbey Cabi caddeainde kibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavele- !aliye resimleri ve vakıf icarr~tl lf 
65 numarada Süren,Mari, Lion, Ka· namede gö~terdiği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu Bay tış bedelinden tenzil olunllf· ~,itV 
rabet, Zümrüt dudu Mahmudun yukarda yıızılı adreste öldüğü anlaşılmış ve eebEğ yapıla- nelik taviz bedeli müşteriye ;,1 ,~ı 

Asıma borçlu murisiniz Hanis- mamıştır. Mezkur kanunun 45 ci maddesi vefat halinde tebligatın 2004 No. lı icra ve iflas kan.uıfr~r'' 
1 yanın borcundan dol~vı haczedil ilan suretiyle yapılmasını amirdir borçlu ölü Mahmud mira,çıları işbu 126 ıncı maddesinin 14 üııcU Je i 
miş olan Alemdar mahallesinde illin tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla sında bu gayri menkul üzrriıı d1rl' 
Külhan sokak eski !!,2 mü.kerrer murislerinin borcunu ö,lemeleri veya kanunen kabule şayan bir itj, tekli alacaklılarla diğer aiıik9 iO bı 
yeni 13-15 kapı 33 ada 18 parsel razları var ise bildirmeleri lazım dır. Mirasçılar ipoteği kurtarmaz - rın ve irtifak hakkı sahiplerıP 1~ı 
numaralı adliye hanınJa gıyabınız- !ar veyahut başlıyan tqkibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli haklarını ve hususiyle faiı "c 1,ı: 
da ehli vukuf tarafından 27-7-936 gayri menkul mezkfir kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler rafa dair iddialarını b!l jlaıııJli(İ~I 
tarihinde yapılan takdiri kıymette aliikadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayrı ay- tarihinden itibaren 20 guıı 

0
,e• 

5670 lira kıymet takdir edilmiş oJ, rı ihbarname tebliği mabmına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olu- evrakı müsbiteleriyle bildrr" tı 
duğuna dair tanzim kı!rııan 103 da- nur. (4553) icap eder, aksi halde haklsrı d-

vetiyesi berai tebliğ ikametgahınıza sicilleriyle sabit olmadıkçll .ri~ ~ 1 
gönderilmiş ise de mribaşiri tara- SOLUCANLI ÇOCUKLAR bedelinin paylaşmasından Iı~~11ı~ 
fından verilen me:;rulıatta meskür ,.- • .._ ı lacakları ve daha fazJ<ı ııı·•' 
ikametgahı terkettiğinizi ve yeni °' mak istiyenlerin ,~~ 
'kamet "h d ı 1 ld Gıdalarını solucanlara ı·eı irler. Bunun i\·in en birinci cle•·a s " ı ga ınızın a meç .ırı o u- İ • rihinden itibaren açık bulu11

35 S• 
ğundaıı merci kararı mucibince SMET SANTONIN BİSKU" Vı'Tı'DiR. . ıe o jlj lan arttırma şartname"1Y • 
mezkür davetiyenin bir ay müddet- Solucanlıırı düşürür. Çocuğu cılızlıktan kurtarır. Eczanelerde No. Iı dosyasına müracaat13r~~) 
le ilanen tebliğine karar verilmiş l•••••••••K•U•T

11
U

11
s
11
u.2

11
0•K•U•. {•UıİŞlıT11UlıRllİıı. ••••••••I I ol un ur. (90 _:,, 

olduğundan işbu ilanın ne~ri tarihin ___.- • 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
den itibaren bir ay zarfır.da icraya] 
müracaatla takdiri kıymete itira
zınız vaf'a mercie bilc:linıeniz aksi 
takdirde icranın devam e<hıceği teb Emniyet Saı.dığrna borçlu ölü Bayan Fatma Zetigül varislerine itan Dr. Nihad TÖZ~~ 
!iğ olunur. (!>066) yolile tebliğ: 6-ı' 

abıili cad. No. 11. saat
4
1z 

Tel. 219 ZAYİ - Arabamın 1276 nu
maralı plakasını kayhettim. Yenisi 
ni alacağımdan zayiin hükmü yok
tur. 

Arab-ıcı Dimtiri 

Ege Tiyatrosu 

temsilleri 
Nurettin Gençdur 

Ye arkada~ları 

Bay Ali kızı Bayan Fatma Za tigill Eren köy Göztepede Göztepe 
mahallesinde Göztepe Mehmetefen di sokağında eski 72, 73, 74 yeni 
38, 40, 38, 40 No. lı bahçeli ahşap bir köşk ve müştemilatının tamamıııı 
birinci derecede ipotek göstererek 9 - 3 - 935 tarihinde 20!>47 hesap 
numarasiyle Sandığımızdan aldığı (950) lira borcu 6 - 4 - [138 tarihi-
ne kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 
(1025) lira 36 kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun 
mucibince hakkında icra takibi başlamak üzere tanzim olunan ihbar-

ı name borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönde -
rilmiş ise de borçlu Bayan Fatma Zatigül yukarıda yazılı arl.reste ul
düğü anlaşılmış ve tebliğ yapılaır.a mıştır. Mezkur kanunun 45 inci 
maddesi vefat halinde tebligatın ilan suretiyle yapılmasını amirdir. 
Borçlu Bayan Fatma Zatigül mirasçıları işbu ilaıı tarihinden 
itibaren bir buçuk ay içinde Sandı ğımıza müracaatla murislerinin 

ıcoır' ,,. 
Ehven Fiyatla Satılık kJ) 

Görmek istiyenler rdc>dıı ç~' 
hanesinde Yusuf ve Ahnıe.\MJ!l1. 
vasıtasiyle görebilirler. c;okkıl.~ 
üzere Suadiyede Şaşkınbll os~' 
336/ 3 numaralı tütün ve ;ııl~ 
dükkanı sahibi Şevket 
müracaat edilmesi. 16 Temmuz Cumıır

tesi akşamı 
Şehremini inşirah 

Azrail 
bahçesinde borcuu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları var ise bil- •••••••••·--~ .. ıl 

dirmeleri lazımdır. Mira,çılar ipoteği kurtarmazlar veyahut başlıyan Şu"'kru·· f 9" 

17 Temmuz Pazar akşamı 
Yeniıehir Aile bahçesinde 

Bestekarın ölümü 
19 Temmuz Salı akşamı 

Üsküdar Beyleroğlu bahçesinde 
Baba 

Sahibi. A. Cemalettin Saraçoğlu 
Nefrİ~·at müdiirü: ~1acıt Ç.;!!~n 
Ba ~ ' ı ., ....... : !vta!!.>aai r•} !:;ya 

takibi usul dairesinde dıJrdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkur Doktor 
kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler aliikadarlarca biliinp İlkel 1,t1 
ona göre hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebliği Doğum ve Kadın ffaat•lıl< 
makamına kaim olmak üzere keyfiyet iliin olunur. (4551) · 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN IIEKl).1) 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2.5 tan 6 ya) kadar İs-

Mütehasaıa• cıe'' 
Sirkeci: Muradiye cııd 

No: 35 ··n s'' 
Pazardan maada her gu ışl" 

d Jıll~ 
bahtan akşama ka ar 
rını kabul eder. 2ı50' Telefon' 

tanl;,ul Divanyolunda (104 numa
ralı hususi kabinesinde hastalarını 

kabul eder. Salı, cumartesi günleri 
sabah c9.5 - 12• hakiki fıkaraya 

mahsustur. Muayenehane ,.e ev tele-. 

fon: 22398 - 21044. =----------.,.. 


