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T~~NE ŞAR~!1 IHERYERDE 
900 Kr. Mnelltl l400 IC. 
IOO Kr. 1 a7lıjı 1200 K. 3 
llO ıc... a a7lıjı IOO K. I 

IO Kr. l a7lıjı 300 K. 

P .. ta ,~ ...... _İf ••• ı.. KURUŞ 
ketler ı,ıa H, 1', 7,1 ... 4 u ... 

JAPONYA İKİ ATES ARASINDA lngiltere -Fransa. 
Diplomatlar çalıştılar, 

. söz askerlerin mi? Japon sefiri, Sovyetleri Çin askeri 
kuvvete müracaatla tehdit ilerliyor lngiliz harbiye nazırı Fransaya geldi 

müzakereye başlanıyor 
etmek istedi 

Litvinov böyle tehditlerin fay dası 
olmıyacağı cevabını verdi 

!o~Yetıerin HlıriciyÔ Komiseri ile 
~Japon Elçisi arasında münakaşa 
~slar askeri geri çekmiyeceklerini 

Mançuko hududuna akın ettikler! 
söylenen Rua tayyare kuvvetle· 

rinden bir rurup 
Sovyet kıtalarının ha~san "Çançi., 

k t'" 1 k •• l d•ı gölilnün garbinde kain tepeyi tabii-
~ lıosıc a ı o ara soy e ı er ye etmeleri hakkındaki Japon tale-
' ~~. J ova, 22 (A.A.) - 20 Tem- novu ziyaret etmiş ve :ışağıdaki be- bini reddeylemiştir. J npon hük(l-
'lıu h a~onya büyük elçisi Çigi- yanatta bulunmuştur: meti, Mançu hükOmetinin elinde 
~ arıciye halk komiseri Litvi- "- Hariciye halk komiserliği, (Devamı 3 üncü sayfada) 

lluncu yerli mallar .. Beynelmilel tahsil 
• • burusu konferansında 

1 sergısı açlldı ikinci reisliğe bayan 

~tis t k·ı· .1 . l k Afet seçildi a ve ı ı sergı erın mem e ete 
faydasını izah etti 

Nankin şehrini de 
tehdide başladılar 

Hankov, 22 (A.A.) - Çin kuvvt
leri Şantung vilayetinde birçok ka
sabalar işgal etmişlerdir. Bu muvaf
fakıyet, Çin sulhu koruma kıtalari
le müsellah Çin köylülerinin sıkı bir 
teşriki mesaisi neticesinde elde e
dilmiştir. Şark cephesinde, Çin 
kuvvetleri Nankini tehdide devam 
ediyorlar. 

Hankov, 22 (A.A.) - Japon 
kuvvetleri gerisinde faaliyette bu
lunan Çin çeteleri Honan vilayetin
de Taikang ile Şenlin ve Şantung 

vilayetinde Kuyeh ile Tingtao'yı 

istirdad etmişlerdir. Diğer kuvvet
ler, ayın 17 sinde Tientsin'n in :ııı 

Kim. ilerisindeki Paoti ve N i" -· 
yu işgal etmişlerdir. 

Bir Fransız generali 
Berline gidiyor 

• 

Bu, bir ziyaretin iade
sinden ibaret midir? 

ingiliz harbiye nazırı Hor Beliıa tayyareden çıkarken 
Londra, 22 (A.A.) - B. Hor - Parise gidecektir. Kendisinin B . 

Belişa, bugün Viller - Bretona a- Daladiye ve Fransız r.rkanı harbi
bidesinin küşat resminde hazır bu- yesi reisleriyle görüşeceği tahmin 
lunacaktır. llfumaileyhe erkanı edilmektedir. 
harbiye reisi ile iki eksper refakat Londra, 22 (A.A.) - B. Hor • 
edecektir. B. Hor - Belişa, bundan Belişa, beraberinde İngiliz impara· 
sonra hafta tatili geçirmek üzere (Devamı S üncü sayfada) 

• 
lngiltereden alınan pa-
ranın 6 milyon lirası 

Elektrofikasyon ve maden işlet
mesi işlerine tahsis edilmektedir 

Maden işleri Etihanka geçtikten sonra varidat 
iki misline yakın arttı 

Etibank umum müdürü :l1h.mi Nafi!' ..... ------'·~-"T.' 
Pamir, 1ngiltereden istikraz edilen 16 
milyon İngiliz lirasının 6 milyon lirasi
le neler yapılacağı hakkında bit muhar• 

Fransız bava kuvvetleri erkinı ririmize şu izahatta bulunmuıtur: • 
harbiye reiıi general Villömen 1 - 16 Milyon liralık kredinin altı ma 

Paris, 22 (A.A.) Berliner yonu Etibank emrine verilmittir. Bu 
Tageblat gazetesi, Paris muhabiri- ! para elektrikofikaıyon ve maden İfletme ~ 
nin bir telgrafn:,. ' ini neşretmiş- i~lerine tahsis edilecektir. 
tir. Muhabir, bu telgrafnameslıı- Maden ifletmesini Etibank ele alddc. • 
de Lord Halifaks, B. Daladiye, B. tan ıonra gerek istihsalit, gerek varidat 

ı Bone arasında yapılmış olan görüş günden güne ziyadelqmiye bqtam.,. 
meler esnasında Fran•ız hava kuv- ıır. 931 ıeneainde maden işletmesinden 

1 vet!eri erkanı harbiye reisi general müteha .. ıl 4,131,802 lira gelir varken 
1 Villömen'in yakında Berline gitme- 937 de bu rakam 7,791,146 liraya kadar· 
J sinin kararlaştırılmış olduğunu bil- mıııır. 
ı dirmektedir. Havas ajansı bu mel sele hakkında şöyle yazıyor: Alınan 6 milyonluk kredi, bütün top· 

1 (Deva mı 5 inci Bay fada) 

HER SABAH 

rak mahsullerin:lı.z ve maden\ler-imizin 
ihracı suretile çok müsait tekilde ödene. 
cektir. Bu kredinin memlekette meçhul 
ka!nuş birçok toprak altı servetlerini m<.y 

dana çıkarmok hususunda büyük yar • 
dtmt dokunacak.ur. 

Divrik Demirdağındaki sathi ve kaz. 
m:ı1arla maden istihsali küçük mikyası ... 

(Devamı 5 inci sayfada) 

• 
Etibank müdürü lıhami Nafiz Pamir 

Hasta hemşerilere müjde 
lıtanbul hastahanelerine yata -

cak hastalar arttk bir ücret muka .. 
bilinde dertlerine derman bulabi
lecekler. Bir aralık Belediyemiz 
bütçe darlıiını ileriy" sürerek tan
zifat amelesinin sayısını azaltmıf· 
tı. Bir fehrin belediyeainin hikme
ti vücudü nedir? 

lngiliz Hükümdarları 
Evveli fehrin temizliği ve hal

kın sıhhati değil mi 1 
(),, bii- Halbuki lıtanbulda bütçe darlı-
~ ....... y.,,.li nıallar sergisinde iktisat vekili nutuk ıöylerken lıiı yüzünden tanzifat ameleıinin 

F ransada ölen İngilizler için 
yapılan ayinde İngiliz Kralının 

ve Cumhurreisin nutukları 
~'\iıd~ ~ IOnııacu yerlimallar ~· ği aÇll nuıkiyle 8:-'v•kilimi>: ~ .- Bayan Afet aayıaı ekailtili7or, bedava haataha-
~ '<ıı~ Ş.ı.: saat on altıda, 1ktısat giyi açm11tır. Vekil, ıu nutku aoyleın11 • Cenevre, 22 (A.A.) _ Beyne!- neler halkın yüzlerin• kapılarını 
'il ~ "' ıc .. ebirin bir açlf nut. tir: milel tahsil bürosunun yedinci sene kapı7orlar. 
\;'it~~ b~t1t. Vekilin nutkundan e•- iktisat vekilinin nutku lik konferansı açılmJ4tır. Konfe- Nur içinde yatsın, eıki maarif Vlller - Bretona, 22 (A.A.) - Paris, 22 (A.A.) - Reisicumhuı 
~ ~· _!.tilıı llutuJc ıöyliyen aergi komi. ransa 43 hükftmet iştirak etmekte- nazırı Zühtü pafa merhum maarif İngiltere kralı Jorj, bir nutuk irat et B. Löbrön Viller Bretona merasimin 
tıı'll•lıı Giij Sanayi Birliği umumi kiti- Sayın arkodaılaıı dir. Bunlar, Afganistan, Almanya, nezaretinin bütçeıi mevzuu bah.aol- miş ve ezcümle şöyle demiştir: de bir nutuk söylemiştir. Müşarüııi-
~ ,,/~'••d "~ bu seneki serginin Milli ıanayi birliğimizin tsıanbulda Arnavutluk, Arjantin, Avustural - duiu zaman: "Bu asil abidenin küşat resmini !eyh, bilhassa şöyle demiştir: 
~. lil<,.,,ııı aki bütün sergilerden da· bit yerlimallar ıergisi açmak te,ebbiisü ya, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, - Ahi fU mektepler olmaaa e- icra etmek ve bilgün topraklarında Üçilncü defa olarak büyük bir şe
~ tı, '<>ıı ti olduğunu tebarüz ettir. güzel bir te,ebbüs olmut. tatmini bek- Çin, Kolombiya, Küba, Danimarka, !imdeki para ile nezareti gül gihi bulunduğumuz ve kendisine tesit etti refe rtail oldum. Şerefli bir surette 
\ı, b~}ti~i 1•taahul için ihtiyaca elve. lenen bir ihtiyaç haline ıelmiıtir. 929 ela Mısır, Ekvatör, İspanya, Estonya, idare ederdim, dermit. ğimiz hatıraların senelnin aşındıra- topraklarımızda can vermiş olan 
lı..'. 1 •~,.,, 

01
' ~aiıni sergi binasının şid· ilk açılm!J olan serıı;i yine bu binada ter- Amerika, Finlandiya, Fransa, Gua- Şehir mecli.i de laıanbulun fU mıyacağı bağlarla başlamış olduğu Bilyilk Britanya imparatorluğu ev

~· '''•rldugunu söylemi,, bu bahis tip edilmişti. Hatırlamakta yandm.ıyor · tema la, Macaristan, İran, İrlanda, mendebur nezafet iti ve batbeli11 · büyilk milletin reisi Fransız reisi- !atlarının kahramanlıi!'ını tarihte 
~ı llııtkuıı• durmuştur. Halit Güler· aam 936 da sekizinci yerlimallar sergisi İtalya, Japonya, Letonya, Lltvanya, haıtahaneleri olmaaaymıf fl"hri ııülllcumhurunun aramızda bulunmasını tebcil etmek maksadile vücuda ge-

Y,1,;ı. ~·ıı aonra kürsüye gelen Takoim bahçeıinde açılm!Jtı. Digtt bü. Lüksenburg, Meksika, Norveç, Ho- ııihi idare edecekmif. selilmlamak benim için büyük bir ~e- tirilmiş olan bir abid~ye Fransanın 
1ttıiz Şaki. 'Kesebir, aöyledi· (ııpaıA:es pıq !i naos) (Devamı 5 inci sayfa.dal • * rıftir... 1 (Devamı 5 inci .•ayfada) 
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Sayfa: ı 

llflmD ... Yeni «Sabah» ın tarihi tefrikası: 56 -----~ 

· Türkler karşısında 

Napolyon Bonapart 
Yazan: Ziya Şakir 

y E-N f s A BAH 23 TEM~ 

istimlak müdürlüğü 
ihdas edilecek 

(tSTANBULDA VE MEMLEKETTE SAB"~ 
Yengesine tecavüz İzmir fuarına Orta mekteplere 

Eminönü meydanı bir ederek öldüren gencin getirilecek eşya f8h8CÜffi ge~8~ 
türlü açılamıyor f zta 

ıs.imlik itlerinin ırnması yüzüııdaı muhakemesi ldhali caiz ?lmıran seneden a 
Eminönü meydaıunın açıl~sı bir türlü mallar da te.şhır edıf ecek . çoCıl~ 1\Tapolyon askerı·nı·n tamamlanmamakı:adır. Bu işleri idare Katilin yirmi yaşında 20 Ağustos 988 tarihinde açılıp Bu sene 120 hın 

l "~ etmek üzere bekdiycde istimlak müdür- ... • • d ı eylülün yirmisine kadar devam ede- devam edecek v ~~ıci 
lüğü ihdasına l.ii:wm görülmiqtür. oldugu ıddıası aya a~ cek olan (İzmir Enternasyonal fua- Şehrimizde bulunan Maarif ~ l~ 

.A • t k tl d • Ağustos veya eyliıl ayı başında şe • Bundan iki sene er~el Ramıde rına), fuarın a~ık buhmdnğu müd- t t d . t um miidürii ~'~~ 
manevıya l uvve en l ~ meclisinin fevkali.d& içtimaa çağ&ra.. yengesi Huriyeyi kundurncı bıç.~ - detçe, yabancı memleketlerden ge- ;::ındea ~::an:~ maarif 111üdjjrii ~ıctc' 

tıp istimlak ~ ihdası için ğiyle beş yerinden yaralıyarak ol - lecek eşyanın hangi esaslar dahi - Kut oldu· halde Fatih orta •• f 

hiıd aal.ihiyet :ılınması muhtemeldir. trim · düren ITalidin muhakeıruısine diln linde ithal olunacağını bildiren ni- . b" ~ va1!iyetferid' 

Kudus•• U••n zaptından S0llla S3. en lak müdürl~nün ıdıir plialannın tat ağır ceza mahkemesinde devam e - zamname icra Vekilled Heyeti tas- ndın ·~· . t~ ft sıra j .. en geçırmış ır. ~ 
0

t'P 

b ı d bihtına geçı1inceye kadar mevzii istim· dilmiş ve müddeiumumi iddianame- dikten çıkmışbr. Muallim kifayetsizliği >.ijziil' ~ 
ayrılntJya Cesaret U amıyor U takları idare edecxktir. sini okumuştur. Tatbik!ne baş~a~mı~ ?l~n ka - sene :yeniden orta mekteP ~~ 

Yapılan tahkikat ve muhakeme rarnamenın metnını bıldınyoru. z: talebe kha<iimü l:arımnd• o~ ı "" 
Yeni Mısır valiliğine tayin olu -f tikamtine ilerleme.si için haber gön- POLiSTE: 1 • . M dd 1 o3g t d S' 

neticesinde hadisenin şöyle cereyan mcı a e - ~' . zm~r en- ler:n bir çoğunda çift te rı 
:ıan Abdullah Paşa, bn sırada he - dermişti. ettiğ tesbit olunmuştur: Halidin ternasyon~l. fuarına te~hır edılmek konacaktır. ıl-" 
nüz Gazze kalesine gelmişti. Ora _} Yolda ~esadüf ed~len ~fak te - Kimyahanede ikide bir . .. .. f üzere getirılecek ve fuarın devamı . . . ~ k' 0rıa 111 ıtl 

k "" Ah t tf 1- k l ı r n zaptedılmecıı asker ı yengesınde gozu vardi!". Bu ena Bay Avnı, şehrımızue ı 1 r-• da, as er toplıyarak ı ,eıar me e~ a e e 1 
: '. - yangın çıkıyor 1 . . . . .h t . f müddetince satılacak maltnr memle . . . .. . 0taıı a.,.. .l.! 

P d bekl·,,.ecek Ge leri büsbütün neşelem\irmışü. Fran- nıyetını yengesıne ı sas e mış, a- k 
5 

T n,,
7 

'hl" le:na çift tedrısata musaıt " P"". 
aşanın or usunu ı,, ·· - ... . ı . . JI 1. 'h ete emmuz l!Jo tarı ı ve ı nacv .,; r 1 da müştereken hare sız ordusu - Hiç bir mfidafaa va- Evvelki akşam Cağaloglundakı kat kadın reddetmıştır. n ıt nı a- 21700 r:: 

1 
k h .. k.. 

1 
bit edecek ve buradan a ı riJ'' 1" 

kırtgegemçeezc,ektio · - sıtasına m~lik olmıyan - (Remle) Üniversite kimyahanesinde yine birlyet fırsat buldukça yengesine el ile . d .0 5.aydı 1 "thara
1

rn
1
ame ul\;umk:- ye göre !stanbuldaki çift tc~~ .l? 

e e • . bOtü . rı aıresın e ı a o unur .• .lez ur 1 . rtır--cv ,J 
Fakat buna meydnn kalmadan, kalesini de zaptettı1rten sonra, ar - yangın çtkmı~tır. Bu genemn n, tecavüze başlamış ve bu vnzıyetten t "h 1 k h .. - orta mektep erın saym a dtr· 

B).napart ordusunun Arevş kalesini tık doğruca (Yafa) kale.!inin önü- yangın rekorlarını kıran bu müe se-ifena halde sinirlenen kadın jandar- k~~J l v~ numara ı ararnl amk te .ut Geçen seae Türikyede _,.A.1 il 
v • •• _ • k b" 1 • um erme nazaran mem e ·e e ı - d k" ek 1 d k bin ~~ ~ 

alarak ağır ağır şimale doğru iler- ne gelmişti. .• . - sede ?1:"kn ıJe beraber ı~a ır za: ma karakoluna giderek .~ikayet et- hali caiz olmıyan mallar fuarda yal e ı m . te.p ere o ·san u rnilttıfll'". 
lediğini haber almakta gecikme _ Bon~paı:_t: kaleyı dürb_Gn!e go.z- m_:ın ~çmde çıkan yangınların adedı miştir. ruz teşhir edilir, fakat memlekete v~m. et~ıştır. Bu _sene b. ed~ 
mişti. den geçırdigı zaman, v?zunu ~kşi:- dordu bulmuştur. İşte Halit, yenge_ini karakol _ sokulmaz. ~mı bme çıbcacı tahı:aın 

Abdullah Paşa, derhal (Yafa) mişti. Çünkü bu kalenın vazıye~~, Yangın akşam saat 2? sır~laı:n- dan çıkıncıya kadar d 1~arıda bekle- 2 nci Madde - Fuara bizzat dır. 
ya ve (Akki) ya atlılar koşturarak Bonapartı düşündürecek kadar mu- d~ çıkmış ve hemen yetışen ıtfaıye miş ve sonra yolunu keserek: " Sen veya namına harekete salahiyetli BELEDlYEDE: 
imdad kuvveti istemişti. Lakin bu himdi. buton pence~elerden buram buram beni şikayet eder~in h:ı !,. demiş ve yerli bir firma tarafından temsil e- f0 
atlılar cc\•ap getirmeden evvel, Bo- Kale, metin görünüyordu. Burç- duman çıktıgını. g?runce maske bıçağını çekerek rastgele beş yerin- dilmek suretiyle iştirak eden ecnebi Sebzelerin toptaJI 

d b ·· t ;.,+; lardaki büyük toplar da uzaktan takmak mecburıyetınde kalmış ve _ . . . . -~ 
napa.rt or usu aş gos erm~.... . 0 k . . . . . . F k t b den saplayıp kadıncagtzı cansız ye- fırmalar tarafından bırıncı madde perakende fjatl_.,""6. , 

. h b. h ld seçiliyordu mas e ıle ıçerı gırm1ştır. a a u h'"k·· 1 . d h·ı· d f t 1. ,. Gazze kalesı arap ır a e · 
1 

•1 • re sermfatir. u um erı a ı ın e ve uar a ı -
idi Hatta, kapılan bile mevcut de- Bonapart, evvela kalenin ma - d.~fa dad~arlıy~n ec:~ ar~~ ıb~t~m- Dün ~üddeiurnumi suçu anlat- matnamesinde yazılı esaslara uy - Sebzelerin toptan " ~-;;J_ 
ğildi. Buna binaen Bonapart ordu- nevi kuvvetini yoklamak istemiş; tızalç e ~ncbe sol necegınebö uls "tn tıktan sonra Hali din <>o yaşında ol- gun olarak teşhirden sonra memle- yatlan arumda büyük fark ~;1: 

h 1 G d ldıg-ı yerlilerden par amaga a-ı amış ve Y ece ı - - k t "th ) 1 k b d · dir. Belediye iktisat müdür!~ sunun yakla.şbğını haber alan a - azze en yanına a • k 
11 

., k rf d ... h kk d k' . dd. d e e ı a o unaca malJar e eh-
kın bir kısmı, büyük bir heyecana iki kişi ile, kale muhafızına bir faıy&_ su u anma tan sa !nazar ugu . a ın a 1

_
1 ıas~nın ~ gay ne hasredilmek üzere ticari ihti - kipleri bu bu.usta tc:tkib 

kapılarak, kaleyi terkctmişlerdi. mektup göndermişti. Bu mektup - e~mege ~~cbur olmuşt:ır. Nıhayet rı varıd buluııdugunu soylemış ve yaçlar meyanında 100.000 liralık dır. lıi' Jİ 
Abdullah Paşa rnüiık01 bir va - ta da: c~vard~kı ınşaat yerlen~d:n teda. - hareketine uyan ceza kanununun serbest dövizin 1938 İzmir enter- Her w ... ""ara.unda~ '· 

· . . . rık edılen kumlarla ve ıkı saathk 448 · c· dd sı"ylc "ezaland ıl · • · ---T _,_ .. ,,.Jıl ,J. ziyette kalmıştı. Ve bu vazıyette, (Kalenızın, orduma ve topları - . .. ın 1 ma e . . - ır - ııasyonal fuarına tahsısı kabul edil- tabit edildiii takdirde ~- " 
• t" . k~ k "Ok yorucu hır çahşmad .. n sonra masını talep etmıştır · ti - _ . ..MI ~ artık her şeyi göze almıştı. l\f aıye- ma karşı mukaveme ıne ım an yo - ~ .. _ . ' · mış r. -·•~- . .:-.L-Jıilmaine ~. ,,, 

ı . yangını sondurmk kııbıl olmuştur. d f k ı - · · - ,.._ .... ,__. . -~ 
tinde bulunan cilzi miktar askerle, tur. Reyhude yere kan dôkü rnesı - y 1 t hk"k t t" . d Duruşma mü a aa ve arar i- şbu yuz bın lıralık serbest do- miyeak, çok paba1r. sebze ~ 

. . S"l.hl apı an a 1 a IH' ıcesın e, . l"k d"l · · · t h" "} . . . k _1.1 • ancak beş altı yüz ki!'liden ibaret o- ne sebebıyet vermeyın. ı a arını- st•ı·· _ "d .. d .. ti çın ta ı e ı mıştir. vız eş ırcı erın ışt1ra edect:A erı landmlacaktır. • 1 • 1 • • • 1 yangının en ı unun ı are mu ur t h" tt"kl · 11 • ).Y 
t . • acmm o asın .ı o ao a urnn ee- h 1 · - f . . lan kale muhafızlarını toplamış; zı terkedın. Asker erınızı a ıp; ser - N . . d d· d 1 t d ve eş ır e ı en ma arın nevı ve Halı·ç şır· keti· ~a J~ll""' 

Mezbuhane bir hareketle, Bonapart bestçe çıkın, gıdın.) . 1 b' d b" ·1 t' _ MAHKEMELERDE · ma reç enne gore usr komıtesı 
za arın ır en ıre par.aması ne ı karar v f h ··ku t k · · · bel d• rıle 

l ·· ·· t l t D · f e uar u me omıserının e ıyeye ve .ı ort usunun onune a ı mış ı. emış ı. cesi çıkbğı anlaı::ılmıştır. Bu odnda- M • • k ·ı· . . .. . - .. .. td" "' 
Bonapart biç ilmt etmediği bir Bonapartın mektubunu kale ku- ki bütün eıtya ya~mış rlu\'nrların da etresınm atı 1 tasd~kı. uzenne uç~n.cu maddede ya. Şdıriınizde bulunan tk 

k b · danına g0··ıu-r"n ı"ki kişiden an ' • zıh ıstısnalar harıcınde beher teş- C..L'r K-.:L·ırı_ , ___ L._ı vali ~ şekilde karşısına çı an u manıayıtman ... • - bir kısmı yanmış ve bir kısmı yıkıl- lstranca köyünde 7 ~ene b(f'aber h" · · · k "k" b"' T" k r 'ıt""ıu acu ıc: llClllD'1I - _....M 
devirmek için, Ceneral (Mora) yı cak biri avdet etmişti. Ve cevap ye- mıştır. ya!ladığı metresi Ayşevi tabanca i- ırcı ıçın en ~oil ı ı t'~ . ur ~ra- reiai Muhittin Üstündağ ~~ 
yollamıştı. O zaman Gazze önünde,' rine de, arkadaşının kanlı kelle - Sandalcı Yakalandı le 'öldürmekten suçlu Fettahın mu- sı.nı dg:l~meme zere el sım ve ev- firketine verikcs vedıc ~. 

· · ti · ti u e ı ır. H-•=- · .. ~ kanlı bir harp başlamı~tı. Fakat bu sını ge rmış · Evvelki gün Anad<ılıı Hisarında hakemesine dün ağır eez:ı mahke~ 3 üncü Madde _ İkinci madde ıöriifme olmuttur. _..,. ~~-
harp burada devam ederken, cene- Bonapart bu ko:kunç cevap Halat fabrikasında ~andalcı Aliyi mesı"nde devam edilmiQtir. sat Vekaleti ile belediye rnııft 

J mucibince yapılacak serbest döviz ~ 
rnl Klaber de bu fıranttan istifade ka.rş.ısında, büyük bir öfkeye kapı- bıçakla sırtından ağır yaralayıp Müddeiumumi iddiasmı serdet- taksim ve tevziatından: vccbc vcrtc:U ve şirketin 
ederk, Gazze kalesine dalmıştı. ]arak, kaleyi derhal muhasaraya ka,.an Rizeli Ali dün yukalanmışbr. b" .. dil ~alışma şcldi tcsbit ~dil~:_1 

y miş, Fettnhın suçunu !la ıt gor - A - Türkiye Cumburivet Mer- ır 
Abdullah Paşa, kalenin düşman ve _şiddetli bir bombardımana gi - Sbze Sandalı Devrildi · Haliç şirketi hissedarları . 

ğünü, yaşı küçük olduğu hakkın -ı kez bankasındaki kıliring hesapla _ · · 
eline geçtiğini görür pörmez, artık rişmişti. Türlderin tf)pları da, ay- Dün Mevlüdun sand:ıh Yemişten tekrar lmı.dilerine veril~ 

daki iddiasının da nüfus cüzdanı- 1 rına nazaran alacaklı bulunduğu _ · aıı-
harba devamın beyhude olduğunu ni uret.te mukabele de k~lsur etme- aldığı sebze yükiyle Osküdara gi- ite de buna imkin gör. • • .ı 

na nazaran gayri varid olduğunu muz memleketler nıcm~eli mallar ~ 
anlamıştı. Zaten elindeki bir avu" mişlerdi. .. .. .. derken Dolmabahçe açıklarında ·ı Haliç vapurları işleunesının_ :.- t ve harketine uyan 448 inci madue ı e, ld r 
kuvvetle, Bonapartın koca oruusu - Bu zorlu t.op duvel os?.J, . uç gun 

1 

devrilmiş ve MevlUtla ~ebzeler ve B _ Aram .·:>. dakı· devredilmesi çok rnuhteme 1 
• JI 

F k k 1 d ile cezalandırılmasını, ancak maktul _ kıHring veya 
na kar~ .. ı mukavemete ,.alışmak, d~Yam etmiştı_. a ~t a enın m .. a .. - sebzelerin sahibi Habip denize dö- b . 1 Aparpmanlann ~ 

~ - - 1 - d k k ı Ayşenin 7 sene beraber olurduk - enzerı an aşmalanncla sergi ve :ıı••· 
beyhude yere maiyeti11dekiieri kır- dı ve manevı var ıgın a en uçu ! kil müşlerdir. Etraftan yetişenler de . panayırlarda te,1;,hir edilecek ve sa-

. . bir teessür ve tahavvül husule ge - nize düşenleri kurtarmışlardır. tan sonra Fettahı terk<.?derek başka . . . taksimi 
dırmakb.n başka hıç bır ~ey olmı - ti . ti B"lak·~ Bonaprtın as F . B k O b"" bir adama kaçmış olmasının hafif- tılacak mallar bedellerının tarıh sı- . ,;,, 

kt O · · .,.1 lisi" d rmemış . ı ıs, •' - renı o:z:u to ua h .. d . A L ı cerP''I 
yaca 1• nun ıçm lı ı.'Urln va e • . · , b' d b" . . . . . letici sebep olarak nazarı dikkate rası arıcın e serbestçe tesvıye edi- partmıan ııı.apıa arı · 
hassa ambarlarından fafifı:ıde edile- kerlerının manevı~atı, ır en ıre Fatih Şışlı arasında ışlıyen 3421 . . . f ıeceg·ine da" • h''k·· 'hti 1ıuldaki apartıman aayısaııı ~ · ı .m B naprt da telaşa baş - ı t b- B • alınmasını ıstemiştır. ır umumı u um ı va . 
rek, süratl& geri çekilmiye mecbur sarsı mı'i'.... 0 .. • • numara ı 0 0 us ayezıtten geçer- . . . , eden memleketler me eli mallar teclir. Beyoğlu k.auııadaki ar;_,.; 
k 1 .,... lamıştı. Saatlarca at uzennden ın- ken birdenbire freni tıozulmuş ve Muhakeme, karar ıçm başka gü- b'" 

1 
b" h"k nş .__ • __ ..._,_ dil .L f,llJi' -a mı'Y'.... k 1 veya oy e ır u üm ihtiva etmek- mm aay1.11 ~ , __ m•.., •• Alt 

* 
miyor. Bataryaları dn)a~rak ba - arabanın alabildiğine gittiğini gören ne bıra ı mıştır. le beraber b . . b" F t"h ._ 1 dali apartı~~-

. • hl b" t unun ıçın muayyen ır a ı Kaza arın .. - . .MI 
zen topların nışanga annı tzza şoför otobüsü tramvay durak ye - Sinemada Sahte Bilet miı..ar t"•rih dil · · b 

1 
ı il · cir ... -~. • 

Gazze,,..ı· de bo-ylece ele "eçiren . · F ü . . . . . .., ...., ı e mış ıse u mem e- Y1 auıaına pçı IIllf • ~ Jı • 
.J • tanzım edıyordu. ak.at m tema - rındekt beton ışaret taşına bındır - ketJer menşei" 11 b "kt eail<l . d . 1 - üç •"' (111 

Bonaparbn ve ukerlerinin manevi diyen yağdmlan mermiler hiç bir miş ve taş parçalanmı"tır. Bu sıra- Şeh:ıadebaşında bir sinemaya d h"l" d ı ma ann u .m! ar va erı a~e .ere gore dai~ 
k ti · bü bUtü art t1 Za . · ·· . . · - ht b"l tl · k • t• • Sal~ a 1 ın e kalan kısımları ıstıfade maktadır. On ik.idea fazla uvve erı s n mış · - fayda temın etmıyor: bedenler u- da Remzı adında bır çocuga da sa c ı e e gırme ıs ıs en a - edemez ' . . . 91rııfı 
ten, yollarda çekil~n mih~et ve me- zerinde açılan ufak tefek rahne - çarpmıştır. hattin ad~nda b.r çoe~k ~akalanmı~- j · lunaa .:tanaDl:ır. Li~ i •"'''' 
şekka: da: artık bır haylı azalm~ş- ler de, derhal ta~ir ediliyordu. Şoför yakalanmış, tahkikata ba~- tır. Çocugun e~m~ek~ 1>ılet tıpkı sı- I DENiZ İŞLERİ le on ı~ ara~ın~akiler ikınc a 
tı. Çollenn boğucu havası, geçmış- Bonapart.. bu ışin böylece de - lanmıştır. nemanın kendı bıletıne benzemek- • - • • den aşagı daıresı bulunan 11P .• 
ti. Vakıa hava yine sıcak ise de, vaınından iyi bir netice hasıl olmı- Odunla Beraber Parmağını te, fakat seri numaraları uymamak Şır1' etin yenı vapuru da ÜÇ'ÜDCÜ sıad addedilmekffıdi' 
gölgelerinde serinlenecek ağaçlar yaca<rını kestirmişti. meseleyi bir Keati tadır. ş· k tstanbulda iki binden fazla •P' .. 

b ır eti Hayriyenin 1'.endi tezgahların- tar••· 
az değildi. Susuzluk sıkıntısı da an evvel halletmek için, batarya - B""iktaşta odun i::ıkele inde }li- SaUihattin bu bileti Hasan adın- da d kapac•t mevcuttur. Aparuına" f ., -.,, yaptır ığı 76 numaralı •Sarıyer• va- f tfl 
hitama ermişti. Sık sık köylere te- ları birleştirmi;;; bir ~ün sabahtan halin dep· o~unda çalışan O man Ynl da bir arkadaşından 15 kuruşa sa- taksimatı bittikten ıonra esna 

T puru yarın seferlere bailıyacaktır. 
sadüf ediliyordu. ~unların ba~ - başlayarak kalenin ayni noktasına çın odun keserken sağ elinin iki tın aldığını söylemiş, yakalanan Yeni vapurun teferruata müteallik laine, hastalarına yardım içiıı .. , 
lanndan ve bahçelerınden, ve bıl - mütemadiyen ate~ ettirmisti. parma""m bırkı maknesine kaptır- Hasan ise bileti Ha,,.dardnn aldıg-ı- _. __ alman v.ırdım miktaı:ı d~ " 

" • ~ • 'li' .J dahili kısmındaki noksanlar da dün u.au 1 -

hassa inarlarından istifade edile - Saatlarca mermi yağmuru al ~ mış ve kopa.rtmışbr. Osman ha ta- nı iddia etmiş, Haydar adındaki ro- anıl t:abinı edilecektir. 
k "' tam anmıştır. Bugün tecrübesi yaptlao 

rek açlık sı ınhsı çekilmiyordu. Ar- tında kalan o nokta, nihayet ikin- haneye kaldınlmıstır. cuk da yakalanınca bu bileti arsa- -• T J ··p)ef 
l . . • 1 . Ca.Ktlr. Şirketi Hayriye müdürlug-- ünden op anan ço tık kum u arazı. g.eçıldiği içın yo - di vaktine kadar mukavemet Pencereden Sokaüa Dü•tü ld w • • • f' ~ 

d 1 ti A k l d h .. T da bu ugunu söylemiştir. bazı znat dün Hasköy fabrilcasuıa gide. y Hil varmdan ~ 
lar a sert eş~ı.ş~ s ·er er a a edebilmişti. O zamana kadar tama Arnavutköyünde Yeni mahalle- Bu çocuklann sahte bir bilet ta- rck 76 numarayt cczmiflerdir. ~" ve 

1 
d •0 d tJile_~ 

r~hat y~rGyor ar (Allahın cn~n~- miyle kağşamış olan o nokta, bil- de oturan Brehumandi adında elli bedemiyecekleri gözönünde tutula- tarda çop .to~ ~ ıgm. ~ ~4 tı) ne bıran evvel vasıl olmak ıçın yük bir gGrültü ile yıkılarak, kale- yaşlarında bir kadın evinin pence- rak tahkikat tamik edilmektedir. Gemi komiserlikleri yerde yau çop isltdea ~ . 
sabırsızlık gösteriyorlardı. . . nin bedeninde, büyük bir rahne a- resinden a'lma yaprağı toplarken Deııizbanlt Akay ifletmeai vapudarıiçia lanmqtır. ~ta~ k~ ;.,.-~ 

Bonapart, Gazzede ancak ıkı çılıvermişti. muvazenesini kaybediı> sokağa düş- Suçlu Belediye Memuru rm IOOf'll lr.oprunam ikı ~~ 
d b I ihdaaı kararla,tınlan ıuni komiserlik • ctirilecektir 

gün kalmıştı. Ora a u unan ?'& - Hücuma hazırlanıın piyade alay müş ve muhtelif yerlerinden yara - 10 liralık bir makbuz üzerı"nde danlar vücuda 1 • •• ~ 
) t ·ı leri ay batında faaliyete ıeçecelderdir. ~, 

bipler, evveli (Kudüs ün zap ı 1 e ları, derhal açılan gediğe atılmış- !andığı çin hastahaneye kaldırıl - tahrifat yapmaktan maznun Eren- .......:1 • • • • Ba civardaki Azapbpe -: MI' 
b .. b k b ld • · y~ l Hanırıanaa ko1Dl9Ulik talimatnamai A- . BeJP"''..ı 

u mu are e enın ıs aın arın e- lardı. Gedik başında kendilerini mıştır. köy belediye memurlarından Ha _ it itletmai üdürı--·· ebli- edil luı tarafa neld.ali1eabir. . 
linden alınması için Bonaparta yal- palalar ve kılıçlarla karşılıyan TOrk 5uMaz Kuyvya Düttii lidin muhakemesine dün ağır cez.a ~Y tir Aka .m ~'ww: t 1 • ai çöp iskdainiD yeriai tee&i' 
varmışlardı. Fakat '!3onapart sa - askerlerinin üzerine !üngülerle sal Fatihte Kemalpaşa mahallesin- mahkemesinde baqlanm1•tır. ~' • 1 İfletmaa tatbikata pçmek dir. 
h"ld 1 k • · k eli d Y -v uzere bazahldara baflamqt1r. ı en ayn ma ıçın, en n e ce - dırarak boğaz boia~a kanlı bir de oturan Hatiçe oğlu 6 yaşında F k t H rd· · • hi 
deret bulamamışh. E~er bu teşvike mücadeleye başlamışlardı. Yaşarla civardakf arMda kuzu ot- a .a a 

1 ın yıne 1_1111 ma - Akay vapadaımda iza~ ııeyabat k~ 
t K d ·· - · il u n ı . .. w • yette bır suçtan dolayı agır cezada laylıklan meydana cclmame yardım e-uyup n u us uzerını:! Y r muş o - Türk palaları, Fransız süngule- latırlarken Yaşarın ayagı hır yere . . . 

saydı. Cezar Ahmet Paşanın ordusu rine galip gelmişti. Türkler, üst takılmış ve 7 metre derinlikteki su- devam e~mekte olan bil' başka mu - decdt olan gemı komaaerlcriac nrilecdt 
tarafından arkasının Çf!vrlleceği üste yığılan cesetlerin üzerine çı- suz kuyuya düşmüştür. Kadının fer hakemesı bulunduğu anlaşıldığın - maaı miktarı üzerinc'ı: Denizbaok tet • 

muhakkaktı ... Fakat Bonapart kur- karak, gediği ta.şiarla kapamak is- yadı üzerine yetişenler tarafından elan her iki davanın tevhidine karar kiltat yapmaktadır. Gcnk aıaq milttan, 
naz davranmıştı. temişlerdi. Fakat arkadan yetişen çocuk kuyudan çıkanlmış ve. basta- verilerek durlJ.fm& başka güne bı- gerek kamirerlildue tayin edilecek ki.· 

- Hele biraz dah'.l ilerleyelim. Fransız bölilkleri, el bombalariyle haneye kaldırılmıştır. Fakat Yaşar rakılmıştır. aelu •ybefuıa kadar anlatdacaktır. <;. . 
Türklerin asıl büyük ordularını im- hücum ederek, o daracık yerde hastahanede ölmüştür. -o-- mi komiserleri yalnız vapurların kala. 
ha edelim. O zaman, mübarek bel- Türkleri ricate mecbur etmi~ler... M b h d b• d k balık olduğu yaz mevsiminde değil, kışın 
de, zaten bizim olacaktır... Siz, Kendileri de, şiddetli hir takip ate- fkmale kalanlara • ez a a a ır ay a e- da faaliyette bulunacak, halkın emniyet 

"h 1 H 1 sılen hayvanların sayısı ve huzurla seyahatini temin edecekler-müsterı o unuz. epinize birer şi ile şehre girmişlerdi. Betiktaf Halke-rindenı Çe·He -
manastırın baş rahipliğini verece -, di. mizdeki orta ve lise talebelerinden Mezbahada geçaı KiM hairanında dir. 
ğim. Şimdi de şehrin sokBklarında kor- ikmale kalanları yetiştirmek ve ı 13398 ka.raman, 5316 dağlıç, 2480 kı. MÜTEFERRiK: 

Diye mUteassıp papazları başın- kunç bir boğuşma başlamıştı. Şamlı Ağustos 1938 başından itibaren bir vırcık, 441.76 kuzu, 8 k~ 211 oilalc, fktt•sat vekı·ı1• dan savmıştı. ve Arabistanlı askerler, artık elle- bu!;uk ay devam etmek ü:iı:cre Evi- 1279 öküz, 216 inek, 343 daaa, 13 bo-

Sciç 
Y mi bazırlaaaıı pumao•t ~ 

ri tal•acm-ni oa bq teıo!'İ,ı 
· · · · Ber6e' baren menyete gırmıştır. 

miyeti, bu husuıta~ bazırt~larsısı 
etmemit bulunduğundan taliıı" 
tatbik tarihinin geri atuunasısı•diıd' 
dm istenıiı ve belediye de bıı 
vafakat ctmiftir. "il" 

sal 
.... ın• 

önümüzdeki ı gunu. tıere' 
hendislerinden mürekkep bır \jıJ' 
diye ve ııhhiye müdürlüğü. ın 
ri toplanacak, İstanbuldakı d.jt"' 
makinelerinin sıhhi olup olın• 

Allahın cennetine biran eV\•el rinden silfihlarını atarak: nıizde kimya, biyoloji, matamatik ğa, 247 manda, 427 malak 1938 
kavuşmak istiyen askerler, büyük - Teslim ... Tesl!im... ve lisan kursları açılacaktır. Çev- yılı haziranında ise 1346 braman, 

kik edecektir. I t 
Şehrimizde bulunan İktisat Velcili Şa. k•• k e 

kir Kescbir dün muhtelif iktisadi işlerle Plajlarda ope 
bir sabırsızlık içindelerdi. Buna - Diye, bağırmıya başlamışlardı. remizde orta mekteplerinden ikma- 956 dağlıç, 6754 kıvırcık, 49111 kuzu. 
part, askerlerinin bu neşesini kır- TOrk ve Arnavut askerleri, kışlala- le kalan çocuklarımızın her giln .5 1'.eçi, 413 oğlak, 1783 öküz, 94 inek, 
mnmak için derhal hareket emri nna koşup oraya kapanmışlardı. Halkevine müracaat edilerek kayıt- 166 dana, 5 bpp, 312 manda, 222 ma· 
'V\\rmişti. Douanmaya ıla. (Yafa) is (Devamı var) larını yaptırmaları lazımdır. lak kesilmittir. 

rnqgul olmUJ, .W.darlardan Wıh.tt al· Plajlara ev köpdderiniıı "° . · 
m jUr. Vekil bugün de tedci.kll'ftne de- ıak eclilmiftir. Denize gi~ ~ 
vam edecek, bazı iktİlacÜ dairelcı i geze. J köpeklerini dqancla lnırak~ •. ..Afi• 
cektir. ıonra plaj dahiline aokula~-



~ayfaı 3 

Japonya iki ateş 
arasında 

Hariciye vekili 
Bugün Romanya

ya gidecek 
Jap Romanya Valide 

• 
lngiltere-Fransa 

oya, Sovyetleri kuvvete müra- Kraliçesinin cenazesinde 

rocaatla tehdit etmek ~~~edi . Romany~~~~:~~~ • .ın .. ,.,. .. Diplomatlar çalıştılar 
f İspanyada 38 kişi 
öldüren bir bomba 

~lıına o.ştarafı 1 ncı sayfada) ı Japon Elçıaının mukabelesı :r:e merasiminde Türkiyeyi temsil edecek .. k 1 • • 1\ 
'llide: :es~ika isti~arlen meseleyi Japon bü~ü~ e~çisi Çigimetsu, olan heyet Hariciye Vekili Tevfik Rüştü soz as er enn mı r s• f h • •ı d• ~llılak etkık eyledıkt~n sonra, bu cevaben demıştır kı: Arasın riyasetinde bugün torpito ile Kös- Jr tara tan CUM UrJyetçJ er, Jğef 
~Uees~nın Mançukoya nit olduğu "- Hükümetimizin, hariciye tenceye gidecek ve Biikreşe geçecektir. (Baştarafı 1 nci sayfada) ·ıı• } ·ı J 
~ lıfaıtıe varmıştır. !!undan b~ş- halk komiserinin cevabından mem- Mezunen memlekete dönmüş olan torluğu umumi erkanı harbiy reisi taraftan MJ ıyetperver er J er e. 
~e d~~~ ha!kı, mevzuu bahis te- nun kalmıyacağını tahmin ediyo- Bükreş sefiri Hamdullah Suphi de he- Gor ve iki muavini 1bnlunduğu hal- • • • • • • 
~l'ıııekt 1 .ayınJerini yapbğını bil- rum. yetle birlikte Romanyaya gideceği ci • de V-iller - Bertona da Avustural- dıklerJfi} bıldırJyorlar 
~lisun edır. Sovyet hükumeti. sulh ~ovye~ ta~afı, hi_ç bir ~erde n~ş- betle dün Anlcaradao ıehrimi:r:e gelmi~- yalı harp maktu~leri. hatırası için . ., _ 
ltatuk u ve hudut mıntakasında redılmemış lalettayın hnrıtalara ıs- . , yapılmış olan abıdenın açılma me- Valansıya, 2.. (A.A.) - Dun Şark cephesinde Cumhuriyetçi-
~ i ~nun idamesi arzusunu dai- tinat eylmekteclir. Hudutta sük'ü-' br. rasiminde bulunmak üzere Fransa- sabah Vlver • Jirikanın bom bardı- ler, Sarrakasın cenubu şarkisinde 
~n, ~ ar eylemekte idi. Bu sebep- nu yeniden tesis etmek ve havayı vete müracaat edeceği haberleri ya gitmi~tir. manı esnasında çok kuvvetli bir kain Çerreçuruzu istirdat etmiş - • 
~ndi ~statükonun ihlali mesuliyeti teskin eylemek için tedbirler al-I kati olarak salahiyettar mahafilde Bu zevat, merasimden sonra bomba, 38 kişinin ölümüne sebebi- lerdir. 
hntu sın: ait bulunmakta<lır. Japon mak lazımdır. Aksi takdirde Ja- tekzip olunmaktadır. general Gamlen ile öğle yemeği yi- yet vermiştir. Bunlar Valansiyaya Salamanka, 22 (A.A.) - Resmi 
"ıih ıtıeb, hududun hemen derhal ponya, kuvvete müracaat mecburi- Hariciye nezareti mümessili yap- yecekle; ve bu esnada görüşmeler gitmek ilzere yola çıkmış olan mil- bir tebliğde bilhassa şöyle denilmek 
''ıııe~:rette çizilmesinde ısrar et- yeti neticesine varacaktır. tığı beyanatta, Japon. ~üyük el~isi yapılacaktır. Bu zev~tın kaffesi liyetçilerd.en mürekkep bir grupa tedir: 
'~~ e, Yalnız, Sovyet kıtalarının Çigimetsu, Sovyet kıtalarının tarafından Sovyet ha:rıcıye komıse- gece Londraya döneceklerdir. Yal- mensup bır takım kadınlar, çocuk- Estrema Durede Laguadiyana 
tt~~u .bahis mıııtakadan derhal geri çekilmesi talebin! tekrar eyle- ri Litvinofla 21 temmuz mülakatın- nız Pariste hususi bir ziyarette bu- !ar ve ihtiyarlardır . • , .. ıes Bı'r rnıntakasında 10 kiJo?l"etre derinli-
~. ll ıni ısrarla talep eylemekte- miş ve bir Japon jandarmasının da böyle hiç bir şey söylenmediğini lunacak olan B. Hor · Belişa müs- Barselona, 22 (A.A.) 
!it. u, Vaziyete sükun getirecek- Sovyet askerleri tarafından öldü-

1 
ve ziyaret maksadm~ıı_ bir tarzı hal te~madır. t~bliğde bilhassa şöyle denilmekte- ğinde ilerledik ve dört kasaba iş .. 

1t,... . ruımüş oımasından dolayı protesto! buıunması ve bunun ıçın de her ~ey- Söz askerlerin mi? dır: gaı ettik. 
lit\'~ıy~ komi.erinin cevabı eyliyerek sözlerini bitirmiştir. den evvel Sovyet kıtaatının gerı a- . . 

tlıııetg ltıov, Japon bih ük elçisi Çi- Litvinofun Ct!vabı • lınması olduğunu, ancak bundan Parıs, 22 (A.~.) - Ga7:e_telerın 1ta1 yan f ., , osu Londradan do" nen 
,,~Ya şu cevabı v~rmiştir: Litvinov, şu cevabı vermiştir: 1 sonradır ki, hududun muslihane bir bütün s.ahi~e~eri.nı. hali ln~ılız kral · 'i Japon maslahatgüzarına - Çigimetsu gibi tecrübeli bir tarzda tahdidi derpiş edileceğini ve kralıçesının ıştırak etmış olduk- 1 ada Hı·tıerı·n yaver ·ı ~~ aıı~esikalar ve ezrümle Khun~ diplomatın, devletler arasında hu- bildirmiştir. ları. me:a:.;ime ait tafsilat ve fotog- y U o O S a V y 

~la~tö:şnı.ası_ne buna melfuf hari- dutları tesbit. eden resmi haritalar-
1 

Fak~t bu teklif Litvi_no~ ~rafın- rnfıler ıl_e halk.ın he~'"C,anlı al~ış ~ 1 
~an t~r~.lrnışti. Bu h:ıritalarda, dan, lıu derece hakir görerek bah- dan katı olarak reddt>dılmışt_ır. 1 l~rına aıt malum~t ı~ga~ et~ckte Yugoslav filosunun ziya- Alman devlet reisine 
~lıııe:olunun garbindeki dağlar 8eylemesi şayanı hayrettir. Zama- İyi malumat a~an .mahaf.ıl. her dı~. G,azet~ .mu:alaal~rı, bu zıy~r~~ • • • İzahat veriyor 

\&ar geçmekte olan hudut tam nında bu haritaların !leşrolunup o- iki tarafın da hadısenın hallını te- munasebetı~ le ~ apılnıış olan muza retını ıade edecek 
\. ll ahatıe çizilmiş bulunmakta-1 ıunmaması, veşikaların meriyetini menni ettikleri mütaleasındadır. kereler hakkındadır. Belgrad, 22 (A.A.) - Altıncı Berlin, 22 (A.A.) - Dün öğle 
~niııu haritalar, eski Çin hüku- ve şayanı ihticaç mahiyetini ne a-1 Sevkulceyş mes'elesi :\faten gazetesi, divor ki: İtalyan donanma~ı bugün Kotor Ji. vakti Berlinden hareket etmiş olan 
,.lanın Inlirnessilleri tarafından im- zaltır, ne de fazlala~tırır. Akdetti- Pari:ı, 22 (A.A.) - Fransa baş- "Fransızlarla İngiHzler arasın- manına gelecektir. Bu ziyaret İtal- yüzbaşı Vidman, BP.rşteggaden'e 
~ ibr~!ıVesikalardır. Bu ves~kal~- ği bütün ~nla.şma_la_rın. mecbu~~ s~- kumandanlık &:etl~l kur~·~Y reisi daki diplomati~ müz'.-ıkereler: s~n yan donanmasının Yugoslav donan- gelmiş ve derhal B. Hitlere Londra-
~~le ~dan sonra meselcnın nı- rette neşrı kaıdesmı hı~ de gutmı- general Gamelın ıle tng:lız hava derecede tesellı bah:;;t1<lecek bır ın- ld - ·ık . t da yapmış olduğu görüşmeler hak-

tını masına yapmı!} ~ ugu ı zıyare - ~ . . 
~ lraıb 1~ olması icap eder. yen bir hükumetin mürnes~ilinden kuvvetleri kurmay reisi general tiba bırakmaktadır. Bu müzakere- tir. İtalyan donanma:u, birinci filo kında malumat vermışbr. 
~ "ıtet~kı Japon hükumeti, hiç bu tarzda sözler işitmek şaşılacak Gort arasında bugün yaT'l!an müla- ler, kral Jorj ile kraliçe Elizabetin kumandanı Amiral R:kardinin ku- İyi mallımat almakta olan !'lİya
,t~Utha~reddedilmez mahiyetteki bir şeydir. Bu h~kum~tin, ~zl.i an- katı mevzuu bahseden ~aris - Midi ziyar~tl~rinin çok fayd~lı. bir mü - mandası altında gelecektir. Amira- si Alman mahfelinde öğrenildiğine 
li..-ıne h' ara karşı, Sovyet hüku- laşmalarını gayrı mer 1 tdakkı ey- I gazeteı<i, bu mülakatta 1kı orduyu temmımı olmu~tur. Her ıkı taraftan . _ . _ .. ,. _ • . . 
~lll•t \':ldiril~iyen gayri sarih ma lediği şüp.helidir. . ı alakadar den se\'kulcevş meselele- diplomatlar, çok iyi çah~mışlardır. lı~ bayr~gı kont dı Kavur k~uva~~- gore, B. \ ıdma~ _Londra. hukumetı~ 

~tı-01 e ~nonım i\Ian<'u halk_ını~ . Japon ~a.ndarmasın:.gP.lınce, bu, rin tetkik olunduğunu yazmakta- Pöti Pariziyen ya7.ıyor: ırune çekılecek ve ~u kr~v:ızore ~uu ne mu~tıra kabılınden hır şe~ :ev~ı 
~ekt d_ılernez beyanatını ılerı gırmemesı ıcap eyledıgı ~ovyet a- dır. "Sabahleyin B. Bon~. R. Osu<;ki- yo Sezar zırhılısı ıle dorl torpıdo etmemış olmakla beraber İngıhz zı. 
~deki ~:ır . . Hassan gölün~~ gar- razisinde ö_lcl~rülı:"üştür.. J aponya Çin de yi knbul etmiş idi. B. Bonenin mu- muhribi refakat edecckt!r. İtalyan n:amdarlarına halihnzırda muallak 
't~ıu ~e~ın Sovy:t ara:.tısı~den Kuve~ 1stımal,ıne g~lınc_e, ~azı meşguldür maileyhe Fransız - İııgi!iz görüşme- donanması, 24 temmuza kadar ko- bır halde bulunan beynelmilel si -
ta ~itle 

8 
Ş~ıl .etmcs! keyfıyetı, ta- d~v.letlerı.n m_utarnat ey leclıklerı ~bu . • si hakkında malümat vermiş ve Çe- tor limanında ve mLitcakiben Şibe- yasetin büyük meseleleri hakkında 

ı... Sovı. arıhtır. Evvelce de ora- gıbı tehdıtlerı ve korkutmaları eı.ı;er Fakat ıhtımallere karşı koyacak koslovak sefirinden Prağ~ ait son 'k .d k 28 k d d . h. ~ 
:'1d· .ret lrıüf . " . b'· ··k 

1 
• · · b' a· 1 tik t k d' · · · nı e gı ere temmuza a ar a Alman zımemdarlarınm ru ı hale-

) ı. ~· . rezelerı gonderılrnek uyu e çı ıyı ır ıp oma vası a uvvette ır haberleri almış olduğu rivayet edil- orada kalacaktır . . . - . 
~et '.Jıtııdı de gönderilmektedir. gibi telnki ediyorsa, bu vasıtayı T k 22 (A A ) - H b' , k d' B B b c: ti I d . tı ve hıssıyatı hakkında malumat ~1 ara . o yo, . . ar lJ e me te ır. . one, u . ure c ,or k . 1 b . t' d . ff 
~ıal'ıııııı ıısi dahilinde, Sovyet kı- Mo kovada muvaffakıyetle tatbik 1 nezareti mümessili havas muhabiri- Ha lif aks ile vapacağı veni görü-:me L. M } verme . ı~ n u zıyare ın en ıs ' a-
b ·lı•llıı harekatını yalnız Sovyet edemiyeceğini de anlamış olması ne aı:;ağıdaki beyanatta bulunmU'l- ı ,l. 1 ·ı· -k 1 .., ç ıtvanya ve eme de etmıştır. 
"'lt.ı arı t . . ~ • • ., er esnasın11a ngı ız :ı:- 3c asına e ----
L..~e\'let anzım eder. Başka ıcap eder. tur· k 1 k h''k~ 1. . . t · k :\Iemel, 22 (A.A.) - Memel Di 
-.ı in h' . . . k · os ova u ·ume mm nıyı> ve ma .. . .. . Eski Faş Sultanı laıeb· ıç bır miıdahnle ve ya- Bar va a "Ordu Sovyetlcrle çıkan Çang- ti h kk d . b ~ 1• rune çekılecek ve lıu kruv:ızor Jüu-

f ı k b · 'T'h t L' . b .. "k 1 . . • sa arı a ın a ıca e ıen ma uma 
tt te~eleri ~ ul oluııamı'z. Sovyet . .-.. ı a~c 1.tv.ınov,_ uyu_ e çın~~ kufeng hadisesinin hı-ı.llini şimdilik tı verebilecek bir vaziyet•P buluna- ı kif edilmış olan Memelli Almanların Cebelüttarık, 22 (A.A.) - Eski 
~- hudud nın, bu mıntakada, Sov- naz.arı dıkkatını ~şagı~~kı ~a~a _u- diplomatlara bırak mı~ bulunuyor., caktır. Bu görüşmeler nC>ticesinde serbest bırakılmasını tıliebeden bir Fas sultanı :\lollai Abdülaziz, bera 
t~lld Unda statükonun müda- zerme çekerek sozlerını lııtırmıs- Fakat mu"zake el k' k 1 k - · · ·· 1 b · d h · ld "' h ld '"' "ite an ha . . . ' r er a ım a aca 0 resmı Fransız mahfel.nde hukum takriri ve Memeldeki Litvanyalı erın e aremı 0 uırn a e ..... apo si' devle şk~ hır h~defı yoktur. tır: • . }ur~a harbiye nezareti hadise ma- :sürmeğe baı:-ılamı~ olan U"'1Umi inti- valinin Veto hakkım igtimal etmis liye hareket etmiştir. 
l." ~lle _tlerın ak43ıne olarak, - 19 Temmuzda laalettayın halline vaziyeti tetkik etmek üzere b f ·k ı::.d ··k 1 li ı • . . • . ' Eski sultanın Roma ve Berline 
:'t~ t bırl'" · k · b' J t • T k 1 k' s t ' a e\ a .ı e mu emme ' r. .. oldugu ıkı kanun layıhac;ını kabul ti) • d ıgı, endı ordularını, ır apon çe esı, o yoc a ı ovye bir aı;ker gönderecektir. Biz Sov- p .. . . ~· B Bl .. . . gideceği tahmin edilmektedir. Sul. 
~~ fak~te\'Jetıere yollamak için de- büyük elçiliğine girmi~ ve tahriki- yeti erle harp etmek istemivoruz. .. opuler gazetesınrlc · um, etmtk Ruretınde Lıtvıınynya karşı tanın katibi, matbuat mümeı1silleri

ne beyanatta bulunarak :nüşarüni-
'llq~- " Y 1 • sovle yazıyor· ~~~faa i ~ n~z kendi hudutlarını amiz .. b~~ann~n:ı:.ıer_ atmıştır. S~v- Bugün Çinde meşı:.:-nlüz. Fakat

1
" • " • • • • , • . ·P •• meydan okuma!'lı yenidC>n bir takım 

'ıı Otd Çın ıdame eylemektedir. yet buyuk elçılıgı cıvarında vazıfe ~fançukov - So\'yet hududunda her lngılız kral "".e kı alıı, _sını al - ihtila(!ara sebebiyet vermiştir. 
t ~~ah~· b~ hudutların ihlal edil- görmekte ol.an büyük miktarda po- türlü ihtimale karşı koyabilecek ~ışlamı: ~lan. m~lle~. korkak ve M k "k A .k _ leyhin bu seyahati sıhhi esbaptan 
ı~4ı ta 1Yetı hakkındaki mesuli- !is kuvetlerı tarafından tevkif olun kuvvetimiz vardır. Si~rnsi müzake- ço_k ~u.kur bır h~mıy.: kavuştum., e Sl a Ve merı 8 dolayı yapmakta olduğunu söyle-

~~lld~~rniyle m~driktir ve ha- ~adan Sovy.et büy~k elçiliğine h~d reler henüz bitmemiştir. Esa~en ec- sevıncı ıle kuvvetlı bır k<>~ş~ısı.ınun lıfara ait arazi miştir. 
~Q~ ~la.dır u ıncsulıyetten ~ülhem dızatında _kımse gıre~en~:~~e l!'·.e nebi kaynaklardan ç;kan haberler k~nat~arı aıt:~a. sı~mmni< ı~tıyen \'aşington, 22 (A.A.) _ Mek- Konya Aksa rayında 

zelzele , t hu~tı · .~Iudutta tam bır sü- ~:·.bu polıs buvvetlerı. buy~k e~çı- hadiseyi izam etmiştir .. , bır mıllet degıld~r. l• rnn.,a, harpt:n sika sefiri Kastelloya vermiş oldu-
~-~ J nı surmektedir. Bu siikun, lıgın bu çete tarafından ışgahne Tokyo, 22 (A.A.) _ .Japon ha- nefret etmektedır. Fran~a. harbın 
t. 1 Olu llPon - l\fançn tarafından mani olmak için herh:ıngi bir te- ricive nezareti Sov"~tleı·le rıkan önüne "'eçmek \'e'-·a harbi ılurdur - ğu çok şiddetli bir notada B. Hül, Aksaray - Konya, 22 (A.A.) -

~ tıab· ., '" -s " ., Amerikalılara ait aruzinin istim-
lt._liıı ,,_ ılir. Bu takdirde neti- şebbüııte bile bulunmamıstır. Tok- Çangkupeng hudut hfı.dic;esi hakkın mak için hiç bir gayreti esirgemi _ Bu gece saat 24 te şimal cenub bti-
·~kt ·•ıesur d k' S t 1 ·ı·v · · h la ki meselesini bir hakeme havale ~~ b ır. ıyeti kendisine raci o- yo a ·ı ovye e çı ıgının uzur ve da neşrettiği bir tebliğde Sovyetler yecektir. Fakat Fraıwrnın korku- kametinde ve üç saniye devam eden 
ı "! Sov t k t 1 "k" 1 tt ı 1 etmek teklifiııde bulunmuştur. ~-~~un Ye ı a arı, her nere- su unu ve norma sure e ça ışına- birliğinin yaziyeti yeni bir tetkika su yoktur. ngiliz do~tluğ11. onun i- orta şiddette bir hareketi arz his!'e-

eııa11~tlarsa bulunsunlar, ya-ısı için Japon hükumeti, mesulleri tabi tutulması için .Japonva ile çin kat'i bir yardımdan <:ok daha "Mesele, .Mek<;ik:.ırıın iktısadi dilmiştir. Bina ve nüfu"\a zayiat 
e- .. ara . . . . 1 d k . . t db' 1 ı 1 . . . . h h . ~~ ~er b'. zısını tehdıt etmez. ceza an ırma ıçın e ır er ama ı l\Iançukonun azami sabır ve taham- ı büyiik bir kıvmeti haizdir. Fransa· ve ıçtımaı er angi bır .11iyaset ta - yoktur. 

t.~.~Uu h ılahare Japon hükumeti, ve bu gibi hadiselerin istikbalde te- mül göstermekte olduğunu, hadise yı costu,an his, birle:1mi olan İn _ kip etmegi lazımgelmekte olup ol- İstanbul, 22(A.A.) _ Dün gece 
l : ~aıuahsettiği Mançukuo elin- kerrürilniln önüne geçmelidir. 1 mahallinct statükonun iadesini ka- gilter~ ve Fransanın ~ıüştnek icra- madığı değil Meksika hükumetinin saat 23,ü 27 dukikn 4 saniye gece 
~~~l}ıeti ~atı bildirir ise, Sovyet Japonlar tehdidi tekzip ediyorlar tiyen talep eylediğini ve vaziyet atlarının yakın bir zamanda bütün bu 3iyaseti takip edt'rken mungifa- şiddetli bir zelzele kny<ledilmiştir. 
f<tj 1(. erie Unları memnunineytle Tokyo, 22 (A.A.) - Sovyet kı- zaruri kılarsa .Japonyanşn icap e - beşeriyet camiasını hakiki, nısfete ne uir taviz yapmaksızın Amerikan Merkez üstünün tstanbnldan mesafe 

Ilı biJd~ecek ve. bu husustaki taatı Çangufeng clağmı tahliye et- den her tedbire miiracaat eylemiye uygun ve devamlı bir sulha kavuş- vatandaşlarının mülklerini alıp a-ı si 440 kilometre tahmin edilmekte-
~cccktir. mediği takdirde Japony:.nın kuv· hazır bulunduğunu bildirmektedir. tııramk ümidiııi doğurmasıdır .• , iamıracağıdır. •• dir. 

S A D O F
- Saibenirı nezdinde geçireceğini Şöh- nim senden başka küçük annem Çünkü evvelki gibi değıl artık o ka- ra hıçk1ra ağlamağa başladı. Be

ret bildiğinden zevcesi kıskançlık var mı?... dın menkühnnızdır. Ru hafifliği .:ıi- yinlerinde cereyan edecek sözleri 
saikasiyle kocasının ceplerini ka - lstirabiyle annesinin kucağına ze yaraştıramam !... işitmemesi için Mail l\fakbulenin 

MAHA KA 
r~ştınk~n bu saçı görsün, beyinle - , atıl<lı. Bu menküha sözünü duyunca elin<len tuttu. Dışarı çıkardı. Daclı-

y LLE RJLARI rınde hır kavga çıksın kastiyle böy- Mail bir cevap bulmak için bir l\lail kurşunla vurulmuşa döndü. sına teslm etti. Badehu salona ve-
'qll: liii . . . ~e bir kurnazlık~a _bulunmuş oldu • iki J:utkundu. Sağına c;oluna bakın- Daha dün vaki olan nikahı Saibe cletle tazrralıacibeye girişerek: 

~t Ç.Oeu· seyın Rahnu GüRPINAR No. 79 guna derhal ıntıkal etti. Fakat dı nıhayet hemen hıçkırığa benzer bugün na~nl işitmiş? Yok~a Samat- - Evet lıen Şöhreti kendime ni. 

ı:ıı b~~n .bu sözlerine mukave-ışeden daha güzel sarı saçlı bir kız ço~~k saçı ~ap~ığı gibi hemen va!- bir sesle ?edi·~-i: ,. y~daki evden buraya gelip giden kah ettim. Fakat ne için? Kendi-
~ ll~ı. tıkkatıe Mailin gözleri bebek alacağız.... desıne koşaıak · - Saıbecıgım ben zaten fela - mı \'ar? sinden daha çabuk usnnıp bir ayak 
t't~ lıiçi~ebeğe düğün yapılırken Çocuk güya öğretilmiş gibi bu -

1 
Bak a_nneciği~ ne güzel =~- ket .zede bir ~~~valh~ım ... Ilarışmağ~ Saibeni~ bu .sö~ünii tasdik_~~ evvel nefret etmek için ı. .. o men 

t~ , bu d. o kadar ağlamı"tı? A _ bebek düğünü bahsinde devam et • rı saç··· Gelın alacagımız bebep;m ayagın.a geldıgım bır gunde de nı- yoksa tekzıp mı lazım gelecegını fur karı tahtı nikahımda olmadık· 
~U ~e Uğün Mailin dahili zifaf tikçe Mail bütün bütün müteessir saçları b~yle 0 1.sun e_mi? ... . çi~ beni böyle kinayilerle mahzun Mail düşün dil. Tekzibini manasız ça beni kıskandıracak bin ttirlü şey-

e~ ~·'il ::Ye ~i müsadif olmuştu? oluyor, sözlerini şaşırıyor, artık göz Ç~cug.un ~lınd.ekı ~ lepıska ~~ - edıyorsun?. . . . . buldu. Çünkil Samatyadaki \'UkU· tnnlıklara cüretle akiımı çileden 
~ 1~1likıe ~ ucıyle baktı Saibenin kuyruğiyle bile karısına bakmağa çın ru:~.tı S~ıb~nın vucuduna -~s- . - B~.yefendı af ed.ersı~ız. Sıze ~tı ~u ~adar pabuk haber alan. Sa - çıkarmıya uğraşıyordu ... 
bı. dı~İltrı· rı arasında dürrü tees- cesaret edemiyordu. parmoz getırdı. Zavallı kadın gos- hır şey soylememek hıç bır hare • ıbe ıhtımal kı bu hususa taalluk e- Saibe bu özlere karşı asıl ken
~I~~( du1J olduğunu gördü. Bu Makbule, babasının saat kor _ termeğ~ uğraştığı tahammül, me - ketinizi muaheze etmemek, ka.t'a den diğer sırları da ıınanesiyle öğ- dinin aklı çileden çıkmakta oldu _ 

~a~b gunu bahsini kapatmak doniyle oynarken bir aralık yavaş- tane~ ~ıl~fına yüreğinden kopan ~~rzenişte sitemde bulunmamak renmiştir. Binaenaleyh İnkarın Sa- ğunu gösterir bir yeisle de<li ki: 
•~~~~~leye sordu. ça elini yeleğinin cebine soktu. o. gayrı ıhtıyart bir ~nfiali şedid ile ı?ın metanet ibrazına karar vermiş- ibeyi büsbütün kızdırmaktan gayri - Su.s beyim sus ... Beş on gün 
~~? 1tti.şi e~ekıerinin düğünü ol- rada bir şey buldu çıkardı. Buldu- sarsıla sarsıla dedı ki: tı~. Fakat ?o~uğun kemali masu - bir faydası olmıyacağını bila muha- ev\•el yine burada bana oynadığınız 

~·· llıdı ne yapıyorsun baka- ğu şeyi se\'İnerek babıısma göste- - O saçı pek mi beğendin yav- mıyetle cebı~ız.?en bulup çıkardı~ı keme isti~?a~l~ tarziye_ i_le biçare ~~medyayı şimdi ayn~n tekrara ne 
fıeuıc rerek: rum? Yabancının değil 0 da senin şu ~aç her turlu sabru aramımı hır kadının gonlunu almak ıçın hemen }uzum var? Şöhret hanımdan da-

' ~ir ~~lerek: _ Bey baba bu ne?... öteki annenin saçı ... Bey baban onu sanıye_de yıkı~:rdi. Saçın rüyetin - ayaklarına atılıp dedi ki: ha çabuk nefret etmek ıçın onu 
.\ dtiğun daha yapacağım... Mail baktı ki ne "görsün? ... Be- tılsım gibi fü:ıtünde taşıyor. Çabuk d~~ zıyade dı~er bir husus bende- - İki gözüm Saibeciğim ben kendinize nikah etmek ... Of bu na-

-~, o
1
ç0k olmaz mı kızım?... yaz kurdeli ile boğulmuş bir tutam götür, yine ona ver.. o tılsımı Ü· nızı meyus .. ettı ... y Ahiakınız ne ka - senin azat kabul etmez bir köle • sıl söz? Ne gülünç mantık? Beyni-

·~· \'all~aı ... Cici anneme sor_ sarı saç ... Görür görmez renginden zerinden ayırırsa belki kendine bir d~r tene~zule ~gramış? .... Beyni • nim? ... Ne kada_r müthi~ bir felake- mizdeki şu drnmı bu ~abaya çevir-
"-~.t~ lli . lını dedi. Aşçıbaşı yine bunun Şöhretin saçı olduğunu an - fenalık gelir... nızde akıt. ~akı ol~u.ş bı.r .. kadının te uğradığımı bıliyorsun? ... Ben sa- meğe uğraşarak beni bütün bütün 
~ 'Ilı Şırecek . .. . . . . . saçını cebınızde boyle bı futur na- na vukuatı anlatacağım. l\Iünsi - mütee~sir etmeyiniz. )iadem ki ni-
- ·~li~~kek b~· Ç~nku bey baba l~dı. Fakat bu turapareyı cebı~e Makbule gülerken bırdenbıre sıl gezdiriyorsunuz? Bir yabancı fane dinle. Hakkımda vereceğin kah etmişsiniz cenabı hak size der-

!lı be~e" betim yok mu? .. kım koym~ş: B~ sa ç or_a!a nuı) o~ ıornurtup: . erkeğin yanında bu saç yine böyle her hükme razıyım.... lik, düzenlik versin ... 
'lledL <)na bonmar - mış? .... Duşun dil. Maılın o gecey ı - Hangı annemin saçı ? .• Be - gözükürse pek acip olmaz mı? Saibe hiç cevap vermedi. Hıçkı- _ Daha var _ . 



, 1 ki büyük hava merkezi 

; h a ve :~'.;:~;:!~~~!;.~::~~~'.yarınki güreş mü ab~-
İzmirde bıilunan küçük tesisatlı rasat k ı h • y etı 

1 d k 
merkezi de faaliyetine ayni zamanda de· a arının e emmı d' 

m a n a g e 1 e n Z 1 n 1 · vam edecektir. G~niş bir mütehassıslar . . . . kııı·şı~ttl 
kadrosu ile idare ~dilecek olan bu istas· Yarın Taksim stadyomunda mü-! sun bu pazar bırımızın 
yonun kadrosu şimdiden hazırlanmış bu· I him güreş müsabakaları \"ardır. U-

1 
görmek bteriz. . dıığlı da 

"Hamlacı başı,, mahallesinin i- ne giderek kızını, Alla hm emriyle,' - Günah yazma, Alla hım! di- lunmalctadır. zu müddettenberi münakaşa - Diğer taraftan Tekır dır: 
Tllamı Saffet hoca iyi ~rürekli bir a- oğluna istedi. Bu evlenme arzusun_u y~r:k ;ak~yı çekti. Hocn yüzünü Diğer meteoroloji istasyonu da Kas- ları yapılan bu ~üreşlerin e_c- şu mutala~da bulunmakt:hlİ'·aıılJ~ 
damdı. Mahalle halkının ileri ge - Saffet hocaya söyledikkri vakıt gozunu, agzını burnunu buruşturur- tamonuda kurulacaktır. En yeni ı.iı>tem nebilerle yapılacak olanları bıl- - Bem davet eden .P . •le pJI' 

}enlerine kendini sevdirdiği gibi hır~mdan ateş püsküren. ~ıoca_: ken Hay~ar efe~~i öni~nde~i kutu 1 mükemmd teçh·µ edilecek ol.an bu istas· hassa çok ~ntere~andır. Bul - dan evvel ecnebi güreş~ıl;rt~o ~u • 
fıkarn takımını da korur onları da- - Ben o zındık hcrıfın ogluna, sardalyesınden hurmc.tlıce bır par- ·onlar fırtınaları vukuundan evvel Ka. gar pehlivanlarıyle evvlcc yapılan ' !aşılacak kozumuz vaıdı beııı tf 
ima gözetirdi. Nikah gibi, cenaze bir tanecik kızımı veremı>m. lmkfı.- ça ile bir lokma francelayı çatalın :adeni:ı n Ege sahillerindeki limanlara müsabakalar Bulgar matbuatının \sabakalar bittikten :o~~:n buttı11 

gibi hfidiseler olduğu vakit onlara nı yok! ucile hocanın ağzına bkudı. Hoca 
1 

bildirecelder, limanlar, harelcet edecek hak:-:ız ne:;-riyatına yol açmış ve Bull meydanında görmek ıı; kiki\ ,c •
1
' 

kıymaz, yoksulluklarını gözönünde Diye bar bar bağırdı. l\lahalleli ağzı~~m ~asını gidermek_ içi~. sofra: olan gemileri haberdar ederek muhte· gar pehlivanları mütemadi mağlô- pehlivanla~ımızla her danc:ı:rııı.ğıı b•' 
tutarak daima kanaatkar davranır-: araya girdi bin dereden su getirdi- mn uzerınnen yakaladıgı ko:pe ~ı- mel kazaların da bu suretle önüne ge· biyetlerini tevil yollu b&z1 garip zu ettiklerı yerde ka~ıl ., 

dı Ferag- ve intikal rn•tameleleri ler biribirinin hakkile dengi olan yar parçasını çıtır, çıtır yedı. Mı - .1 . 1 kt miltalaalarda bulunmuslardı. Ya- zırım. ~~abtl~• 
• • 1 , • • • • • • çı mış o aca ır. · k mu " r 

paraya taalluk eden i'-"lcrde bile bu iki civanın bırlesrnesrnı uvgun desı ısınmuı, ıştıha~n h!uekete gel - t\ "d d·- b yerlerde de mete· rınki miisabakalar bu mütalaaların Bu pazar yapılaca \'11rdı · 
·,·azdıg-1 1·ımu""haberlerdc \.alnız bir1gördüler Buna razi. olma:lsa ~onu- mişti. Haydar efendi "kinci bir ka- le~.~ ıgerl azık 1 lc:t hepsine birden cevap \'erecektir .. lnrın başka bir hu5usi)cti de . ..,dil'f ., ., · . . . . . . • oro OJI ı~'tasyon arı uru aca ır. · . . _ da sıw . 

pul parasiyle iktifa ettiği çok kere nuıı fenaya varmak ıhtımalını, hın deh daha teklıf ettı. Hoca: j --o--- Bundan başka dün ak7nın matbaa- ! Hakıkı varlıgı hakkrn erııeM1 

vakidi. Onun için fıkara takımının bir delil gi.istererek, lıocaya anlat- - Ağzım kokar, st'nl'll cemaat • mı7.a gelen genç ;pehlivanlarımız - kadar doğru bir fikir ed:n, eti b~ 
da gönlünü ele almış ve herkesin tılar. N'ihayt hocayı yola getirdiler. , bana ne der? diy: içmek istemedi. Dokuma sandığı içın 1 dan birkaçı Tekirdağlı Hüseyinle miz Dinarlı Mehmedi:ı k~~~ıı fi\, 
sevgi ve saygısını kazRnmıştı. Hoca da Haydar fendiye olan kız- Haydar efendı: kongre toplanacak ı karşılaşmak i:;;tediklerinden bahset- hufta Bulgarlarla yapaca~ 

İyi ahlakı ve girginliği yüzün - gınlığının sebebini ort.·wa sürerek - Cemaat burnunu ağzınıza so- tktis:ıt Vekaletinde, dokuma sanayii- mişlerdir. Genç elemanlardan mü- sabakalarda belli ola~nkt.r. jc;tirJ~ 
den resmi dairelere de bu!Cıl etmiş bir şart koştu: kup koklıyacak değil 3, siz mihrap- nin mütelasif halde bulunduğu ~uhte- teşekkil olan başalh pehlivanları Güreşlere şu pehJıvnıııar 
kendini orada da sevdirmiş ve ha- - O zındık herif bir daha açık tasınız, onlar sizin arkamzda ko - lif mıntakalarda yaptlacak tetkikler ü:ıe- şunlardır: Babaeskili İbrahim, Mol-1 edecektir: ~ı0rd 
tırına riayet ettirmi!'lti. Bu yüzden pencere pnünde rakı içmezse kızımı kuyu nereden duyacaklar. diye ho- . d müzakerelerde bulunaralc bazı ka- la Mehmet. :Manisalı Halil, Yeni :Zelandalı Corç_ 13ııl$ r 

~ h d rın e .. B l l D ı· '-"kl 
mc.sela kış günleri fıkaraya kömür oğluna nikah ederim. Bu uy an cayı kandırdı bir kad~h daha sun - rarlar vermek üzere bir L;ongre toplana· Bu pehlivanlar divorlar ki: u garya ı e ıormane_ ' tefsJcı 
dağıtılması gibi beledivecc yapılan vazgeçmezse imkanı yok vermem, du. caktır. İktisat Vekaleti, bu kongre için - Yarın ecnebi pehlivanlarla Kredimu, Bulgar Yorgı B~·zdet1 c\I 

yardımlarda aslaB payını muhak - dedi. 1 Ömründe rakı icnı~k ~övle dur- her "-ilayetten birer murahhas gönderil. karşılaşacak Dinarlı Mehmet, Ka- Bu pehlivanlara karşı 
1 

, 

kak kendi mahallesinin fıkara ına Hocanın bu teklifi Hnyclar e - sun kokusunu bile ko1<la~~~ış o - mrsini istemhtir. İstanbul vilayeti Veki· ra Ali, yarımdünya Süleyman, A- ekip çıkacaktır_: met, Y''~· 
ayırtırdı. fentliye bildirilince adamcağız, ev- lan hocanın bu iki kaneh rakı bey- letten gelen tezkereyi İstanbul Sanayi dapazarlı Arif gibi hnşpehlivanlarl Kara Al, Dınarlı Meh d paı:ı 

Kendini herke:;;e sevdır<liği ka- ıat hatırı için, kırk yıllık itiyadın - nine vurdu. Gözleri stizülmeğe. göz müfettişliğine havale etmiştir. rımız vardır. Binaenalcrh biz Tekir rı~dünya Süleyrnan, A. ıı 
dar o da herkesi severdi. Yalnız dan vazgeçti. Çekmecesinin üstiinc kapakları ağırlaşmağa ha:;ladı. Kol Bu kongrenin toplanmasından mak- dağlıyı her ne pahasına olursa ol - Arıf. 
sevmediği, kızdığı, ha•ta nefret et- kurduğu rakı sofra mı sokak yn - ıarıncıa. bacaklarında Hr ke~iklik sat şudur: Festivalde Türkiye A vruP' 
tiği bir ki~i vardı. O da kapı karşı zündeıı kaldırdı, arkayn, bahçe duymağa başladı. Ni!ıayet, ağırlaş- Muhtelif yerlerde, ayni evsafı haiz spor 
komşusu gümrükçü HayJar efendi üstüne nakletti. Bir daha da Hay - mağa haşlıyan diliyle: olmak üzere imal edilen dokıım:ılar, b:ı~- f aa}İyet}erİ otomobil turU ~ 
idi. Sebebi de şu idi: Haydar efendi dar efendinin sokak yiizündeki pen- - Kuzum Haydar efendi na - b k. • • 1 k f b ş otoıtl 9 . . ' ka a a ısım er ta~ıma ta, ayrı ayrı 1

• ı Ag-ustostan itibaren baıdıya - Hakinin riyasetinde e ... irdt 
bektaşi idi. Akşam üzeri hizmetin- ecre.si ele, kafesi de aç1lmnz oldu. rnaz vaktı yaklastı. Ben cnrnıve ka- 1 1 , · • :b ·ı ı ı · bw . . -'· ~· . • . yat :ırla satı maı...ta ve netıce ıt. arı e ıa · ı cak olan İstanbul festİ\'ai programı bilden mürekkep bir gruP .p" or 
den dönerken Balıkpazarına uğrar, Iki tarafın da ha:ı:ırhğı bitmiş- dar gıdemıyecegım. !Sız gıdın de l d . k. d hT · k u " · B" t t l b" • ·- ·· .. . . . . . . kın :ıld:ınm:ısı a ım an a • ıne gırıne hazırlanmıştır Festi\·alin devamı baslıvarak Türkh·e - f\\ r 
rakı. mı, mezesini oradan tedarik tı. ır gün an ana ı ır ougun ya- muezzın efendıye deyınız kı ımam tcdır. Kongr·, a·,·nı· ne\ ı"deıı olan dokıı· .. . . . - . ' . k ~ 1 dır ., ~ • dd t zen v.. mutenevvı mobil turuna .rı mıs ar · b ııı• 
eder, her gün elinde t:ıcıdıg-ı iri pıldı. Ali Kamran da r-erdPğe gr- efendi ansızın hastal~ndı. Cernaatn mu e mce gın - Y • e· 

'""l maların ayni adlarla ve a)·ni fiyatlarla t 1 d 1 kt Mı 1 · d n hareket edell 0-
çantasına ko"'UP eve getirirdi. Soka di. gelmiyecek. Mihraba o gecsin. spor emas arı a yapı acn ır. - zmır e . ·!dir· 

"' satılmasının temini içln bir karar ittihaz sırlılarla yapılacak futbol temasla - kine doğru ltalyava gıtırıı~ lt~ 
ğa bakan odasının cnmını, kafesini Saffet hocanın kıziyle Haydar Haydar efendi abasını sırtına J k. d b k b. .. E 'k .11 t a F t ·. Belçil<8·.,1ıl' 
sürer, karısının hazırlayıp getirdiği efendinin oğlunun birlc'"ime inden aldı, camiin yolunu tuttu. Ve Snffet r ı.-ct> ur. rın an aş a ti tun ,aı ·ıı.n mı e - ra an 'ransa, svıçre, cll" 

d 
v 1- b ı k b "k" d ·· ·· ·· · !erinin iştirak edecekleri bir yüzme landa, İngiltereye uğrafl~'(Je ~1; 

rakı tepsisini çekmecesinin üstü- ogan aJ\.ıa a ı u ı ·1 un urun hocanın . dediklerini miiczzıne söy- •• • • d L ·· ·· l rı ı$ 
k k b . "b' l . . . t l ı Unıvers·te e ozan gunu müsabakası .Yapılacaktır. Dönüşte şimal memlekete .. e' 

ne koyup, pencereden gP.leni, ge •

1 

sı sı ırı ır erını Z!yare e me e- ledi. Buraya kadar gclmi~ken na - ı • kezlerııt 
"en· s urede ede demini çekerdi riııc vesile oldu. Hay(lar efendi csa- maza durmadan geri dö:1mcği an- Lozaıı muahedesinin yıldöıı11mii Boğazda tayin edil,.rek bir nok- manya, ve1 Ba~kan .. m.~r ktir· . ' 
:.- 1 e., " d · ' ı··f ·• · t•tcla11 k·ıı"ı tarafa •·u··..,nı·ek rrecmek ı·unılarak zmıre donulece rıOı 

S ff t h ca a· ·n ve ahJakın "'a- sen kalen er rneşrep\ı, hoş ı:ıohhet- na yediremedi. Cem:ıatin arasıııa 24 Temmuz pazara ~esac u ettıgı • , • :;; " ,,, ,.. ~ .. . t tll ~ 
a e 0 mı "' ı· · · b. d d B hb ti d · · Ü · · k 1 ı t·· · · suretivle .vapılacak bu müsabaka i- Bu seyahatten maks!\ ' · iş 

sak ettiği her şeyden kaçınır bir a- ı, ıyı ır a am ı. u c;o c er e- katılarak apdestsiz nammm durdu. ıçın nı\·ersıle ut u.-rn1:l orcnını . ., • . . . . :ıP.li~·et.ıtl O· 
d ld - . . H d f d" . vam ettikçe Saffe.t hocadaki eski Namaz bitip duadan soıırıı ce- pazartesi gfinli vapacuktır. Tören- çın dost Yunan, Yugoslav, Romen, klüp 1zmır şubesının f . hnt ı!l 

nm o. u~~ _1~~ .. ay ar e ~en ının nefret ve kin ya va~ yavas yumuşa - mant dag-ılırken arahrm,ıa söv le de itfaiye band~su Üniversite kon- ve Bulgar milletlerinin sporcuları tırmak ve otomobille ~eY~_.edif· 
herke ın gozuoununde "'-'atıtıgı bu ha ~ ' ' .. ~ • d d"l · t• F t" ı l t- b ti · · '" k · · etme)\~ . . • . . mağa ve yerine bir sevgi kaim ol- fısıldasıvorlardı. fcran:'; s·ılonunun önünde hazır bu- avet e ı mış ır. es ıvnıc e ama or nase e erını 'la vne 
le kızar ve nefret ederdı. Onun ıçın ' · · · ' f 1 . b l ·· ı . 
Havdar efendiyi hiç sevnıez ve so- mağa ba~ladı. Ve : - Şu bizim hoca miibarek a- lunacakbr. Törene 5A-leden sonra ve pro csyone 

5~.r es_ gu~cş er ) a. Çekoslovak futboh• c, 

kak
.ta ••eva bı"r toplantıda go""rse ko- - Ne diye bu iyi adamcağıza 1 damdır vesselam. Bak su kırk yıllık Laat 16 da başlanacaktır. Progra- pılacaktır. Arnator gureşçıler ıçın k 1 k. f tı.. 1 fede~, 

• "' b - d- 1 k tın" · d" - l d llı ·· t E t · · ·ı Çe os ova ) a u '10 (iv' 
k 

.. ·l d 1. b"l uguz ve uşmaıı ı e ışım. ıye zındığı hak voluna çevirdi ı mı ru;agıda vazı ı ır: ı• acaı ıs an ve .~ onla gureş!tı e - bı"r topt~ntıb"ıı~JI nuşma ŞO\ e ursun se am ı e ver · · · . . 1 1 1 vonu geçenlerde ,,rr 

d
. • pişmanlık göstermeğo başladı. Hikayeci Program: 1 - ~Ier;ısimc saat 16 rmden bır grup a an aşma yapı - • . ene .ıt 

mez ı. . 
1 

. . . k p f 1 .. 1 • rak hır sene zarfında e te5or 
. . . . . Saffet hoca bır yaz akşamı, ak- j da stıklal marşıyle başlanacaktır. mu ·tadır. ro esyone gureş er ı- _ ıarırıı 

Haydar efendmm erısmış bır . .. .. .. . · d "k h ht· yapacagı futbol temas. uı' 
. •• .~. . şam namazına gıtmf.!zden evvel., • •• • • ..,. 2 - Açış sozu (Hukuk fakultesı de- çın e Amerı anın m('~ .ur pe ı - 0 iittl 

o~lu :·ard!. A_lı -~amran ıyı ta~s~lı Haydar efendinin Zİlaretine git - Tıcaret mumessılhgı kaııı namına bir profec;ör tarafın - vanlanndan Jak Şeri memleketimiz etmiştir. Çek milli taktrnl n ıııı4• 
·gormuş, tıcarı _muessec;elerden bın- mişti. Haydar efendi yine berm 11 tut ~ nı.dra ticaret miimer.silllğinr tayin dan) 3 _Konferans (Doçent Dr. Ya- de bulunmaktadır. Giıı-e~ miisaba- deki ayın yedisinde tsto~h~ ~t: 
ne dolgunca bır aylıkla yerleserek . . .. .. --'·t • -t b ı T .. '- f" · -d- · c _ k l f · ı· 'Ik · · ·· ·· d · k" ,.,rrıı 1 . . ... ~ . çekmecesının ustune kurulu rakı! "'Ut en u an u 1.U"Ko 1• 1 mıı uru .7<1[)· \"UZ Abadan tarafınd:,n) 4 - Hukuk a arı estıva ın ı yırmı gunuıı e lsveç milli ta ımiyle •!e · 1111 

elı e~mek ~utm1uş_ .t~mız gıyınır, gU- sofrasının başında idi. ı· hi ~·ya dün öğleden ~...vd vapurla J on· fakültesi lalcbe mümcs.si!lcri tara - yapılacaktır. kizinde de Zağreple YugoslB\'llr# 
,zel bır delıkan 1 ıdı. . . Hal ve hatır soru!ması gibi ilk dray.ı mi;teveccıhen ~ı·hrimi..len ayrıl · fınclan Lozamn ehemmivel! hakkm- Yugoslav - Alman .Maçı tukımiyle 28 _ 1 - 939 dn l' d• 

. ~affe~ hocanın. da -~rışmış, g__e - merasim yapıldıktan sonr.ı Haydar mLft Galata rıhhmında Türkof:s erkinı <la hitabeler. Birinci teşrinin ilk haftalarında Fransa ile 4 ve 7 ma~·ıs l9S
9 

lınlık çagına gelmış guzeJ \'e agır- efendi sözü rakıya intikal ettirdi.l ve doı.tları tarafından uğudanm~tır. Merasime herkes gelebilir; hu- )'."ugoslav milli takımı Al:nan milli D bl" d t 1 d ·ır takıflllJrı 
başlı bir kızı vaTdı. _A. li Kamran Bunun insana verdiği ııesedcn ve 1 İstanbul Türlofis müdürlüğüne ·uyin su ·i davetiye yoktur. takımlariyle beynelmiJel bir fut - u ;

11 
e rk an a ::;_ı ~ i J.1'ıJ fi 

bu kızcağızı karşıki b~h~cde çama- k b h tt" 
1 

., . . edilen Jzmir Türkofis müJürü Cemal Zi. Merasime j~tirak eden misafir- bolb müı;abakası vapacaktır. Yu-ı kar.şı aşaca tır. er ezd rı !611 

• . 1 zev ten a se ı ve ıocaya nıçm • t k l - ab kaların a 1• şır asarken, mahalle ve t'n•ar hn - . .•. . ya da >·arın ~hrimize gelerek yeni vazi. ler, Hukuk Fakülte i brafmdan ha göslav futbolcu hm gerPk Alman ve . a _ ım an mus. a ıtl>01ctJ 
kının tenezzüh yeri olnn çayırda rakı ıçmedıgını sordu. Hoca: fesine b~lıyacaktır. zırlanan büfeye davetlidirler. gerekse Çeklerle yapılacak temas.lıstıl'.ahata çekılen Çek fL, cıııctı!· 
gezerken gördükçe pek beğenirdi.. N"asıl içerim yahu! Haram- !ar için ı:imdiden hazırlanmağa baş- yakında çalışmalara baslıj 11 

Kızın yüzünde ve endamındaki gü- dır. lamışlardır. Yugoslav fut!..ıol fcde- Bölge Lik Maçlar• •11c' 
zellik, ağır.başlılığı_ ile bir k~t ~a- Nesi haram hocanı? Bunun rnsyonu bütün oyunruları kampa 11 eylOlden itibar.;n btı~~igc t 
ha bezenmış oldugundan Alı Kam hakkmda nassı kati yoktur. Yalnız almıştır. ğıni yazdığımız İstanbul b ıırl 
ranın gönlünde uyanan bu beğenme sekri haramdır. Sarh')S olmamak Avusturya Futbol Takımları lik mnçları için fik::.tfır }ıl\ eıt 
duygusu yavaş yavaş bir sevgiye şartiyle bir, iki kadeh al"'anız hem A vtı-turyanm Alrnımyay ilhak mak iızere birinci kümeye ~~ı 
sevgi de önüne geçilmez bir sevda- istihanıza hem de zevk Ye neseni- edilmsinclen sonra futbol kliiplcri klüplerin murahhasları ı>~urc"' 
ya inkılap etti. 'e \•ardım eder. ' hakkında da mühim değişiklikleri günü saat altıda 1stauh~1 ~ J>Uııte 

J(ız da ayni t:.,..,i b!~ımağa baş- z • . . . . .. yapılmıştır. Ru cümlede'l olmak O de bulunacaklardır. 1k1ncı 111141~ 
lamıştı. O da şık, zarif ve çok ve - . Haydar efen.dı_ tatlı dıhle büt~ın zere geçen ayın cloku7.undan itiba- ye mensup klüplerin murnlı 119c' 
karlı güzel Ali Kamrana gönül ıkna kuvvetlerını harcederek nı - ı·en Avusturyadaki nrofesyonellik rla salı günü saat beste toJ>111 fıtl& 
kaptırmıştı. İki tarafta da ateş sa- hayet hocayı bir kadeh rakı içme - İle SABAH, ÖGLE VE AKŞAM kaldırılmıştır. Hariçte bulunan ne tır. İstanbul bölgeleri t~rJl./ 
çağı sardı. ğe razı etti. Temiz bir lcadchle önün her kadar Avu~turyalı profesyonel fut- dnvet edilen bu toplantıyıı :·b 

Yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınız · )~<-
Bir gün Haydar efendinin karı- deki buzlu rakıdan bir kvdeb sun- bolcu varsa Almanyay1\ döndükten etmiyen klüpler namına hO 

sı Şerife hanım Saffet hocanın evi- du. Hoca: sonra amatör olacaklardır. ti resen kur"a çekecektir. 

YESiL KUMLU ADA 
gı:ı:. Diğer taraftan adacla yiyecek Tahminimde yanılmamış;m. Deh- yürüdük ve nihayet önümüzü ka-ıilk harflerini duvara hakket~! 
başka bir şey bulunduğunu da pek liz oldukça kes kin bir meyi! ile a- pıyan amudi bir kaya ile karşılaş- ! anlıyorum. Lakin bu çince Y; ~ 
zannetmiyorum. danın öteki sahiline l~ acfar uzam - tık. Bu kayadan duv.ırın önünde dan bir mana çıkarmak kııbı 

- Yanılıyorsunuz mösyö Dub- ~'or ve oradan denizin sathından al bir kuyu ağzı vardı ve sim iyah gö- ğil. ·pi 
reuil. adada bizden ba~ka cnnlı mah çalmak suretiyle de\•arn ctlıp gidi - 1·ünen bu kuyu ağzı toprakların de- Genç kız dehlizink ubl>e~

1

es1C 
llıklar da var. yordu. rinliklerine iniyordu. tizaza getiren heyecanlı bİ:.s ~-

- Ne diyorsunuz? Esasen tavanın rutu~>etli olması Binaenaleyh artık sey,ıhatimize - Çince mi dediniz? dı) ~j! 
- Hakikati :;;ö)1liiyl'rum. Sa- da bu nazariyeyi ten~ik ediyordu. devam edemezdik. Zira üzerimizde kırdı. Çince dediniz değil ,.ş 

YAZAN : T. V allerey Tefrika No. 33 bahleyin güneş doğarken uykunuz Ancak su sızmadıı.I mdaıı dehlizin kayaya tırmanmamızı kolayla ta - Dikkatli bakın •bakayım! :Btl ~· 
. . . . . . . arasında bir t~kım gl'rültüler işit- iki tarafındaki duvarlar majaranın cak ne halat ne de kanrnmız vnr- 1 • olduklarına cıııill 

Yenmden :ırlayar~k k_endıs~ne ıtım. Halb~~ı ceketımı yere. bırakıp mediniz mi? duvarları kadar kurıı idi. Ancak ba dı. ~:rı~ çınce 
muavenete seyırtmek ıstedım. La - ta bunun ıçınden ortası rlelık ve bu - O kadar yorulmucı~um ki sa- zan yol fazla meyilli olduğunJan Hem elimdeki elektrik fen erini ız · bLı 
!in o şuh ve çapkın bir kahkaha delikte biraz su ~ulunR~. oüyük b~r baha kadar ölü gibi uyu~1uşum; hiç müşki!atla yürüyebiliyorduk. Diğer önümüze çıkan bu granit duvarın - Evet, yanılmıyorsatll ırı" 
kopararak: • taş ~arçası çıktıgını gorUnce bır bir şey duymadım. 

1 
taraftan elektrik lambamız da ö- üzerinde gezdiriyorı hem de seya- zılnr Çin alfabesiyle ytı$ı1ıııı• 

- Sabahşerıfler hayır olsun haylı bozuldum. - Ben kulağıma uzaktan uza- nümüzde ancak üç metrelik bir me- hatimize devam etmemize mani o- Herhalde büyük dedetn ys.ı 
bay kumandan, dedi, kahvaltıya bu Astrid kahkahalarla gülüyordu: ğa akseden bir vızıltı ile uyandım. 1 saf eyi aydınlatabiliyordu. · · · • . tncak. 
yurur musunuz'! - Size, dedi, ancak bu suretle . . . . . lan bu taş haıle ı.çımden lanetleı 0 -

G kı d
. d t d "k d b"ld" s·· . . Bu ses cıvar kayalıklardan gelıyor- Ara sıra saatıme b~kıyor ve hızı kuyordum 

enç za alay e ıvor zaııne e- su e arı e e ı ım. urahımız, • . · 
rek: · bardağımız yok. Ne yapnhm, suyu du. Evvela bunu rüzgar serine at- Bahri Muhıti Kebirin altlarına gö- Birdenbire granit sütununa hak 

- Zahmet etmişsiniz, cevabını taş kovuğündan içeriz. 1 !ettim sonra dikkat edince bunun türen bu meşekkatli ini~in, çıkı~ı kedilmiş "L. H.,, harfleri yine gö-
verdim, galiba bu sabahki kahval- - Teşekkür ederim. Doğrusu bir arı sesi olabileceğini düşündüm. daha güç olacağını dü~üniiyordum. zOme ilişti. Bu iki harfin altında 

tımız dün akşamki ~ cmcginıitden mükemmel bir ev kadınısınız. Ilöy- Demek oluyor ki adada bizden baş- Ara sıra kibrit çakmayı da ihmal et çince yazılar vardı. 
farksız olacak. Bol bo! kiraz değil le ıssız bir adada bile su koyacak ka hayvan veya hayyanl&r var. miyordum. Çünkü zehirli gazlarla El kt "k f e · · ·- 1 al-
mi? .... bir kap tedarik ettiniz. Haydi şim Ol b"l" B" 

1 
h w b ~ 1 k 1 kt k .• d e rı en rrnın çıg ışıgı 

b l d
. - a ı ır. ınacna ey maga- ogu up a ma an oı ırnyor um •• tında büyük dedemin ınının Gk 

- Canım oş yere çenC' ça aca- ı oturalım da kahvaltımızı yapa- . . . . . . .. .. . ~ 
- b dım "'dı"n de c k t" lım y 1 1 

Ali h d f radakı dehlızı tetkık ederken ıhti - Ancak hayretle goruyordum k; bu harfleri altında sıralanan bu <'inee 
gınıza ana yar "' e e ı- . a n z a verse e pro e-
nizin içindeki nevaleyi bosaltalım. sör Jakobson buraya bir an evvel yatlı davranmalıyız. tahtezzemin dehlizde kibriti yaka- yazıların ne işi vardı? Yok!m cert-

- l~eonald Ranri mi? 
1 

g.t 

- Öyle ya! İsminin jJk ;1,ı 
rini hfıkedcrken bu çince sil 

da hftkketmiş olacak. ııtı 
~ uıclcB 

Genç kız birden sog ı.i1' 

ğını yeniden iktisap etti ,.e 

görünmeğe çalışarakı ··); 

- Bu yazılar, derli, bo:·tı '<e 

denizin Çine seyahat et:ın~Ş bil 

memleket dilini de bellefl'lJŞ Ben genç kızın erkenden kalka-j g~lse. Zira biz böyle sabah akşam Kahvaltımızı işti ha ile yedik va 

1 

cak kadar müvellidülhıımuzu var - dim Çinlilerin lisanına da vakt mı 
rak bir baltk yakaladığını, yahut ta 1 kirazla karnımızı doyurursak ada- kit kaybetmeden mağ~ranın dehli- dır. idi? •.. Genç arkadl\Şiml\ rlönerek: duğunu isbat eder. 
:I>ir kuş vurdu~unu tahmin etmiş- daki kirazları pek çabuk tüketece- zini tetkik i~il'W' başladık . B?ylece bir t-.ıçuk eaat kndar - Leonald Hanrinin İ'lminiı! (Dcvaf11

1 
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Onuncuyerlimallar~ ~ 91~111" l • • ld • lstanbul Radyosu 011[~ il • , 

Dahiliye vekilinin 
nutku • 

SerglSI 8ÇI 1 An~:.~~:~:.93~~Cum:.,.,; "O I O .. .. · b" f"I • 
) Öğle neşriyatı: 12.30 PPlakla Türk anye aryo nun yanı ır 1 mı 
ıkt• t k"}" •1 • l k t musikisi 12.50 Havadis, 13.05 Plikla Türk '9 

--<>--
Polislere diploma tevzi.inde 

Vekil çok alkışlanan bir 
nutuk söyledi ısa ve J J sergı erın mem e e e musikiai, 13.15 Konser: No'l'itniden nak· 

len Viyolonist Kemal Akel idare. ·nde er- "Danyel Daryö,, Holivudda bir 
seneye yakın bi~ müddet kaldı. Ve • 
bu bir senenin son üç haftası zar
fında bu sevimli Fransız artisti tek 

Ankara, 22 (A.A.) - Dahiliy 
Vekili ve Parti Genel Sekreteri B. 
Şükrü Kaya bugün polis mektebi· 
nin mezunlanna diplomaların tev
zii münasebetiyle çok alkışlanan 

bir nutuk söylemiştir. Dahiliye 
Vekili nutkunda ezcümle şunlan 

ıöylenıiştir: 

f ay daSJ n J izah etti kes~•.:_ Uvertür: Egmond. Betoven. 

tiiıı .CBaştarafı 1 nci sawfada) dir mıwrrane çat11malarile aergilerin 2 - Orkestra: Frer juvayyö ·Vals: 
ltrgil G l Volstet. ıı..... . er, a atasaray lis.-.sinin kıy- muntazam tertibine gayret gösteren bir-

-<qJJ, 3 - Şarkı: Tenor Bakeas. bir film çevirdi, sade mevzulu za
rif bir film. d.ı. llltsafirperverlilc ve yarduıundan liji ve onun çalqkan bir uzvu olan umu- 4 _ Orkestra: ~!arş Filorantin • pu-

tip :ade edilerek daima bu binada ter• mi katibini burada övmeyi borç bilirim. jik. 
lttıib· ~tir. On oeııedenberi aerginin Halle ve ıanayicilttin yüksele alika 5 - Orkestra: Viyan, du estat mayner 
li S ute fılen müzaheret etmiş olan Mil- ve tekdiri devam ettikçe bu teıebbüsle- Trav me • R. Zizinsky. 

Danyel Daryö bu flminde küçük 
bir dansözdür. Lll.kin oda kirasını 

bile ödiyemyieeek b'r haldedir. 
Kendisinden biraz yaşlı bir a.rka
daşı "Glorya,, genç dansöze bir iş 
bulmak hususunda yardım etmek-

ri .. atlayi nıüesseseler~ aer&iyi. tu· rin lelnttesİ. artacağı muhakkaktır. Ge· 6 - Şarkı: Baı·iton Yunk:ı. 
~ tcfaı 7 - Orkestra: İllüjyon - Tango scre-

''Bir memleketin emniyeti mev
zuu bahsolunurken evvelemirde ve 
ön safta akla ordusu gelmek lazım
dır. Bir memleketin hudutlarını ve 

id Milli Sanayi Birliğinin ve lise çen yılki rakamlardan öğrendiğimize gö-

,.:taio.in göstermiş olduğu alika ve re dokuzuncu sergiyi gezen r.iyaretçi •· nadg _ Orkestra: Blutrote Rozen alov • 

b;, ~ıtu huzunınuzda fiilr:ranla anmayı dedi yarım milyondu. Onuncu yerlimal-
orç bilirim. lar sergisinin de ayni rağbet ve muvaf. 

Erenke lllnycr. tedir. "G lorya,.run fikrinde en iyi 
14.00 SON. _

2
_ iş iyi bir izdivaç yapmaktır. Lakin haklannı koruyan ordusudur. Dış 

,., St.gaerin, müsı:alıoil ve müstehlik •· fakiyete mazhar olacajun ümit ederek 
.... ~da rabıta ve münaaebeti temin et· oergiyi açarken t~hir edilen eserleri zevk 
tir bu rabıta ve münasebetleri abenldeş le görmeğe cümlemizi davet ederim. 

ı. ~.k. tnüstaluilin yet4tirdiği malı top· Sergiyi gezerken 

htanbul Rodyosu ta sulhun, içte sükunun ilk ve sox 
Ak••m neşriı•atı: 18.30 Hafif mA-i.k·. delik çoraplar ve yamalı bir e1bis6 k d ,_ ~ , = onıyucusu ur. Tür.. ordusunun 

Tepebaşı Belediye bahce•indcn naklen, ile zengin bir koca bulunamaz ya!, 
vazifsiıri nasıl ve ne kadar iyi yap-

19.15 Konferans: Prof. Salih Murat (Fen Binaeııaleyh her şeyden evvel -,ık, 
mu,.hnbeleri). 19.56 Forsa haberleri, zarif ve zengin görünmek 18.zımdır. tığını cihan bilir. Ve icabında ne 

htğ ır surette müstehli.ke arzetmek ve Vekil nutkunu bu da vede bitirdikten 

~dirnıek ,müstehliki de kendi tak- 10nra, yanında vali, ıttgi komiaeri ve 
b;, .:. arzedilen mallar üzerinde toplu aergi erkinile Vekalet erkanından ba
lııill• ette mukayese yapmağa ve nihayet ulan olduğu halde Sümerbanlı: pavyo • 
~IQ ıh •k'onominin herhanği bir 53fhası- nundan ba~lıyarak bütün pavyonları bi· 
... ~ı ~· mevkiini göstermek nokta . ter birer gezmiJ, en ufak eşyaya kadar 
ı. hıımetlerini burada uzun uzadı- her feY üzerinde meşgul olarak alakadar 

20.00 Saat ayarı: Grenviç nra•athanesin-ı Gloryanın eski aşıklarından birisi • ...J kadar iyi yapacağına da milletçe 
den naklen, Belma ve arkncl:ışları tarafın· d .. .. .. 

1 
k . . ~ A ~ sonsuz emniyetimiz VArd1r. 11 

d t .. k .k. . (H' .. • s . k) genç ansozu sus eme ıçın ıcap e, -""-- - T 
an ur mu~ı t:!!:ı ıcnzr:ar, uzınn , B Şük - K ·· l · x 

20.40 Hava raporu, 20.43 Ömc.- Rıza Doğ- den (3000) doları gözden çıkarır. ay nı aya soz erme ~uY· 

1B 
·ık .. kd D ID • ledevametmi\-tir: rul tar:ıfından arabça söyler, 21.00 Saat u para ı e uçü R"lSÖZ giyinir; , anye arıyo 

ayarı: kuşanır ve mükellef bir :ıpartmana d" k . t kt d' D'" "Memleketin dış ve iç sulh ve 
ORKESTRA: yerleserek zengin bir Karuıdalınm nef on!'..1: ıs eme e 1.r._ ıger ta- sükônu liyakatle temin eden <lrdu-

1 - Bizet: Arleziyen. •üvit. kom•~su olur. Genç ve yakışıklı bir rba _tJlı n ..,.nadl alıya hakıkı bır a~kla nan yanında da billulssa iç emniyet 
•ikre ve t·'-- 1.. ·· ·· 

l'ııttı CJU"ara uzum gormuyo "' lanndan izahat almıştır. Vekile, Sümer· 
2 - Betoven: Andante. d lk' 1 l K . ag anmış o an genç dansöz de · · ki 1 d"" 1• d 
3 _ Langer·. Gro< .. •.muterh•ft.. e anı o an anadalı tabıi genç 1 k ti" 1 F d t ıçın a a ge en ıger fls ı unsur a 

... mem e e o an ransaya av e e- zab t k t'd' s· l' ı b 
21.30 Neemeddin Rıza ve arkada.ıılan dansöze aşık olur. d kt' İk' • k . ı a uvve 1 ır. ız po ıs er, u ll·d banlı: pavyonunda, ilk defa olarak ku-

ı •Yet .. ' b" _,_,., b '-
>ı.tı en mutevazı ır §CJUU1e aşu· rulan yerli mamulitından hava cereyanı K d 1 • • ece ır. ı ~ genude buluşur- k ti ··h· b. - - - t kil 

tarafından Türk mu~ikisi (Hicazkir),~ ana a ı aşıgın aı·kada~ların - 1 . h tt uvve n mu ım ır cnzunu e~ 
22.10 ~!üzik ve variyete: Tepehllfı Bele.' dan brisi genç dansözün hakikat ar; ve uzun ıza. ~ a.n sonra vapu- ediyorsunuz. Diğer mühıın bir .cil
dıye bahçesinden naklen, 2~ 50 Son haber- halde fakir ve görgü,iız bir kız ol- run k.ap_t~n~ bu ık~ ~ıcranzede sev- zü de jandarmalarımızdır. İkisi de 
lor ve ertesi gıinün proğramı, 23.00 Saat duğunu bilmektedir. Lakin arkada- dalıyı bmb.ırıne nı~ah eder. bir bütünün, biribirinden ayrılmaz 

ltlq,;:•~e'.'"ıiiz, bü~ün d.ar~ıl<lara ve verme tertibatı hakkında izahat verilmiş
llıiit guçlüklere ragmen daıma teki • tir. V elı:il, deri, aaııayii mamulatını da 
ı~. ;d•~•k bu hizmetleri ifaya çalıJmıı yalı:ından tetkik ve takdir etmiş, izahat 
lı;, <rlımallar sergilerinin on ı~nelik ayarı: SON. b' .. 1.. .k Bo yeru lrnrdeladan bahseden b' ·b· · · tam l k H 

almı•nr. ANKARA RADYOSU şını ır tur u ı az edemez. Hatta F 1 . .. ve ırı ırını am ıyan ıymet 
lnttlerini d .. .. .. .. .. .. . 

diğl . UJunup goz onune getır-

tt .;" >aman, aergiden kastedilen ga. 
rıı ıı; irile muvaffak telikki etmek doi· 

bolur. 

~l>ı s._ı.ın arkadqımın, Sanayi Blrli&J 
tiği""'_ı ~atibi Halit Güleryüzün İ.§aret et 
ltııı; &.'bı, yer meselesi, ıergi tertibinde 
ttl ~ı 1_0zım gelen ihtiyaçların en önde 
~ •rınden biridir. 

'ııı tçen ıene, Baıvelı:ilim Celal Baya· 
llıo •trgiyi açarken işaret ettiği bu lüzu-

ltbaruz·· . .. 1 . . b d -'-t;q. ~ ettıren ıoz erını ura a tCK.· 
İt hrlatınak isterim. 

°"'• '.•nbufun hususi vaziyeti, büyük bir 
lt v:~ ~erkezi olması, ticaret, mübade

h'l>ı ~tıhlak nokwından baiz olduğu e
. llııyet 'h . d . • 
ti~tij ve nı ayet ıç ve ış turızm, t• 

tıiltl ' aergilerin günden güne artacak 
kıl'tn-" . 1 . • - . 

tırıc ~ teaır umı goz onune gen. 
• da•-· b' . 1:· b • 1~ .... u• ır serıj:ı !tıasillU\ e cmmı· 

ı.ııt. •• faydalannı kabul etme!. lazım 

~ölr.u~etimizin Meclise arzettiği büt
ltıııd lttgıye ayrılan tahaisat kabul o· 
ı.ı,b ~ llu yardım hareketi aayesinde İs· 
ı.,,_ u da &Üze! bir daimi aergi uJıa.. ha. 

~'7:;' 1<td>büsü yakın bir zaman.da mev 
il • konacaktır. 

~, h u teşebbüsle alakadar olan resmi 
ıııııı Utusi tnakam ve iı ıahibi arl<adaıları· 
~ l'lrdunlarını esirıı=>emelerini bu 

... bttı. . -~ . .,__ . h 
&ııu • ~ e na. cuenm. ~•yı sa a · 
~~~ dilfüııcderimiz, hiilı:ümetiıı bu 
itti, 1~i hattıhareketi muhtelif vuile
"İt ltıill~ arzedilmigtir. T ekrtr bahsi 
1 •dt1..ı . An--'· d' ı-~·-· . -~ tttm. eu>, m ıcuıgmız IOZ• 

~asında tebarüz ettirildiği gibi ser
lttt.,, lt:nedeıı seneye teşhir ettikleri e· 
"'•~ ' k.ydedilen teraklı:i ve inldşafa nü. 
ııı~: olarak alınabilir. Bu yolda devamı-
1'iı.rı "'~.nılelcete getirueği refah .,e in
'q,i ."'udrik ola.rak bu yolu takipteki 
1<a:.1'.'1" katidir. Böyle faydalı ve büyült 

q ı b• . 
~hizmeti ~eruhte edip on ıene. 

--

, • ransız gazete en Danyel Daryo- r 1 · -
Kauçuk sanayii pavyonunda Vekile 23. Temmuz. ı93ll. Cumuı ... ; proiram• Kanadalı arkadaşına o kadar sinir- nün yen· n . . A 'kalı} ve as 1 parça ardır. Dıger zabıta 

Öğle neşriyatı: 13.30 Karı~ık plak neş- !enir ki onun çenesine mükellef bir d 
1
F ı mının mcrı ar na- kuvvetleri de bu asıllara inzimam e-

ham madde tedarikinde çekilen müşkü- zarın a ~ ransız kadınının mevkı· ve 
ri~tı, 13.60 Plakla Türk musiki>i ve halk . . der. Hepsinin hizmetleri büyu--k, 

1• ti ı· d f 1 . ~ yumruk bile indirir. Yumrnğu yiyen ef ··k it k b" ı· 
at ve yer mamu atın an aza vergı şarkıları, 14.16 Ajans haberler;. ş~ ını !u .. se ece !r ıl1'.1 olm~- vazifeleri ağır ve şerefleri yüksek· 
alınması yüzünden Avrupa mamulatile Akşam neşriyatı: 18.30 Pliik neşriyatı, hayırhah arkadaş da genç dan özü dıgım soyluyorlar ve Amerıkan sı- tir. 
rekabet imkanı kalmadığından bahse • 1 ı9 .o.o .1;>••• pili.k neşriyotı, 19. ı 5 Tilrk kaçırmak suretiyle arkadaşından nema meraklılarına Fransız kadın-
dilmiJ, Vekil, Sanayi umum müdürile /mu'1kısı ve halk şarkıları (Makbule ve intikam alır. lığını acaip bir tarzda tasvir ettiği- Vekil sözlerinin diiter kısmında: 

.... tüle' 1 k d' · · .__ le arkadaşları), 20.00 Saat aparı ve arapça E t · ·· ·· K ! goruş en sonra en ısuu ıuıuçu sana- . r esı gunu anac alı genç dan- ni ileriye sürüyorlar. 
neşriyat, 20.15 Türk muı:ııki~i (H. Riza 

Şimdi size polislerden bahsede
ceğim: Türk polisi bugüne kadar 
meslek ve insanlık şan ve şerefini 
muhafaza etmiş şan şeref onun de· 
rin, kuvvetli bir ananesi haline gel
m.i~tir. 

yicilttinden mürekkep bir grupun ziya.' ve arkadaşları), 21.00 F•ılut solo (Ahmet sözün sergüzeştçu bir kız olduğunu Bu filmde Kanadalı a,ık rolünü 
retini tavsiye etmiştir. Andiçen) Piyanoda Markoviç, 21.15 Stud-, anlamıştır. Binaenaleyh memleketi- genç Fairbanks üa etmektedir. 

Halil Sezer çelik mobil ye imalathane- yo Salon orke.trası: • ai pavyonunda da otel Tttmal'da mevcut 

ıUtemde yapdrntf madeni kanape takım· 

larile şezlonğ ve şaire de Vekilin nazarı 
dikkatini celbetmiş, Vekil tarafından tak 
dir olunmuştur. 

1 -Schebrek : Seren;ı<le ltalien. 
2 - Paul Lincke Aminn. 
3 - Rimsky · l(o~nl;ow : 8cht?hcraz. 

dde .. 
4 - Borcdin : Nottur:ıo. 

lngi iz Hükümdarları 
5 - Josef Lanner Ho!bcll Tanze. Fr n d .. ı 1 ·ı· 1 • . 

Esasen unutulmamqk lıi..zı.m ge
lir ki, Türk milleti vakur, ciddi. 
Sakin, nazik ve ağır başlı bir cami
adır. Bu camianın bariz vasıfların-22.00 Ajans haberleri, 22.15 SON. a Sa a 0 en ngı JZ er JÇln Nuri Demirağ Tayyare fabrikasında 

yapdan bir tayyareyle iki planörün teş- Avrupa radyosu 1 • d J •ı• K alı dan biri de şerefine, harsiyetine ve 
lıİ< edildiği pavyonda madeni bir tay- Cumarteıi, 23. 7. ı938 yapı an ayın e ngı iZ r nın ve izzetinefsine bağlı olması, şah.si ve 

KONSERLER. C h milli şerefini ve gururunu Quurla ve 
yare modeli vardı. Elektrikle hareket e- • • t ki w 

7.10 Bedin kısa dall(tlSı hafif musiki Uffi UrrelSJll DU U arJ hassasiyetle taşımasıdır. Kendisi • 
den bu model, fabrika usta başlarından 

1 
(8.15 devamı), 8.50 Pari• Afondiyal pliik . nin yapılacak taarrıızl:ır::ı derhal ve 

Refahiyeli İsmail Avtan tarafından i· 

1

9.45 plak, 10.35 Plak, 12 Paris Mondiyal ı· 
1 

(Baştat~af& kl ""' f•~Ybfıul.a) f bolmıyacak olan dünkü ~enlikler şiddetle cevap verın~i bu duygula· 
mal edilen huswi bir tipte, on iki kiJilik ~onser nakli, 12 Berlin k"a dal"'1sı neşe · se am arını ıre ırme şere ı. il şere esn.:uınd.a bıı cihetin teyidi bu an- b h" l · · b' ı. .. . 

h hafta sonu 13 ten 15 •e kada rr r·r . . . . . . . . 1 ' rının, u ıs ennın ır 'hsulamelı-
madeni bir yolcu tarraresidir. Bu tayya· . . . ·. r a 1 !erden bırınC1S1ne Tıre.:l\'alde. ikiııcı- da aktualite mahiyetini ve kuvve- d' Tür" k ı· . l' .. 

. mu,,kı konsrn, 1~.15 Paris Mondiyal . d v· . d .1 I . • ır. Jl<> ıs evve a. Turk ol· 
rede bulunan en ufak teferruatı bıle ha- konser nakli, (l' de-mı) 1 .• ,·.s BOk-ef sıne e ım1 e na1 o muştum. Bu- tini muhafaza etmektedir Bu te- k •t•b · 1 b" t·h.· b • •• , .. . _ . . . . . · ma ı ı arıy e ıza ı ı u evsafın 
vi ve ilı:i pervanesidir. plük musikisi, (l4.3o salon orkestra.'1), gun 1938 nısanından a<rnstosuna yıdın mılletlerımız ara~ınd:ı icraat h · h' t• S d .. .. . · • · epsıne sa ıp ır. onra a mesleki 

Vekil, Kı.ıılay efiıleri pavyonunda da 16.JO Bcrlin kısa dalgası küçü~ pliık kon- kadar Amyen onundek.i harekata sahaS<nd.a bir rehber ve itimada bir t b' • · b' 1 b ·ıı· f • . . . . er ıyesı ıca ıy e u mı ı ve ıtrı 
uzun müddet durmuş; Sanayi umum mü seri, 18 Bcrlin kı"" dalga" Kon.er nakli, parlak bır surette ı.,-tır.a.k etmış o- davet gibi akisler ııyndırması temen fi ·ı· l t 1. te b' 

B · . - .. .. 1 . . vası arını ı ım e a ım ve r ıye 
dürü tarafından her şey tamamen yerli 18.15 erlın kısa dalga"' bando muzıka. lan dorduncu ngılız ordu~unun .A- ni olunur. .1 rttı l 'I . 

(18 50 d ı 19 o~ 0 .L tra k . ı e a nmş o ma arı ıcaı• eder. Bu 
1 b t 1 · h lı:land ·ı · evamı , .. uva ••• on- vusturalya ve yenı Zelandalı kolor~ B··---'-- -nra B J ··b ö · . . . 

o an u ••na eser en a a verı en seri, 19.02 Bükreş askeri bando, 19.20 . . . " ~ - . ·. ,o r n, na- mıllete !iiyık bır polıs olmak kolay 
izahatı alakayla dinlemiştir. Prag hafif musiki nakli, 19.30 Ostrava a,._/ !arın tebcılı maksadıyle meşhur zırlarınııı vaktıyle bızzat kendileri- bir dava değildir. Milletin sizin 

tlı:tisat Vekili Şakir Kesebir '-endisi- kerl bando Sanser yaylasında bulunuy;ınız. Bu nin 'l'e kardeşlerinin harb•tmiş ol- . . t" b'"t" f d k- 1 ki . " . . . . · ıçın yap ıgı u un e a ar ı ar sı-
le go"rü- bir muharririmize ıergı· hak- OPERETLER, 21 Pe,to Sydney Jo • heyecanlı merasımde Maıestelerı- dukları toprakta eski hat•raları teb · k d' · 1• 'k b' . t ,- . . - zı en ısıne ayı ır vazıye e ge-
kında ıunları söylem:.tir: nes'in "Geisha,, opereti. nızın yanı başında bulunmak Fran- cil ırıakdasiyle Okyanmları ll""'IŞ t· k .. d' .,.11 t• b •.. 

~ ODA MUSl.Kı·sı· 9 30 B k dal d 1 . . . . b. .. . r"' ırme ıçın ır. mı e .n u emegını 
• . erlin ısa · sız ev et reısı ıçın Uyuk bır zevlt- 1 olan yüzlerce ziyaretçilerinin 1ıuzu- Ü ·d· · b k -

- Sergiyi dün de ı:nmiıtim. Tah · gası Yaylı kuartet k s . "O 20 Pr t• . . . . . ve mı ını oşa eı arınıyacagınıza 
on er:, ~ · ag ır. l'ılaJestenızın Frnsavı ille .ztya- 1 rmıda Fransız hükumeti ve bi!yük · t• · dıY min ettiğim &ibi, bu sene de, tek.imüt yo- Salon kuarteti. " emnıye ımız var r.,, 

lnnda, hal<ikaten bayii ilerilerniş bul • ================ retlerini bu abidenin küşadile ayoi Fransa namına Avusturalya hilkO- -o---
dum. Teşhir edilen eser, her sene daha J • l t d zamana tesadüf ettirmPk istemiş ol metine teşekkür etmiştir. 8 1 "J 1 f h .1 büyük terakki ve inkiJaf göstermektedir. ngı ere en maları bizi bilhassa mütehassis et- İngitiz hükiımdarlan döndüler eyne mı e a St 

Saat on sekizden itibaren sergi hal- J miştir. Avusturalya hükı1meti, hı Parw, 22 (A.A.) - İngi1iz kral b" k f d 
lcın ziyaretine de açılmış, Vekil, geç va- a Jnan para ~~n.kü m~rasime Fransız dewlet re- ive kraliçesi, saat 10,27 de Envalid urosu on eransın a 
kit sergiden ayrılmııtır. (Baştara.fı 1 nci sayfada) ısını teşrık etmek suretiyle iki bil- istasyonuna gitmek üzere hariciye 

Sergi, Ağustosun yedisine kadar de· başlamıştır. Havai hatlar, santrall:ır ve yük demo~rasi arasıııd~ki sıkı mü- ı nezareti binasından ayrılmışlardır. (Baştarafı 1 nci sayfada) 
vam edecektir. saire gibi tesisat için proje hazırlanmak- ~aseb.et~ bır kere daah ışaret etmek Saa.t 10,20 de reiııieumlıur ve Ma- landa, Polonya, Romany~, İngilte-

tadır. Burada istihsal edilen madenin de- ısteı.nıştir. Avusturalya hükii~ai, I ~am .L~brölll, Majeste. kral ve kra-!re, İsveç, İsviçre, Türkiye, Çekoslo
mir cevheri yüzde 68,5 dir. aynı .za~~nda bu demnkrasıler~ılıçe!'. ıstasyona gotlirmek üzere vakya ve Dominiken cumhuriyeti 

lstanbul Belediyesi İlanları 
Kuvarshan geçen sene illı: balcttı nr ~endilerının harp meydan!Ju-ındakı harıcıye nezareti binasına gelmi,ter hükOmetleridir. 

·.uişt;. ErgJni de Ô•kırını bu ıene ıonu ıttıhatl.arının gayesi, istiklal ve hür- <fi. Majeste kral ve kraliçe, B. Konferans açıldıktan sonra reis 
na ~•da•, alcıtacıılc I'< bu bakır dünya riyetlerinin muhafazası olduğwıu Saro ve belediye meclisi reisi tara- seçimine başlandı. Alman murab-

~ l(~İf bedeli 8500 lira olan Eminönü Fatih, Beyoğlu, Bakırköy, 
llili ~!, Kadıköy, Beykoz. Çatalca, Sarıyer, Üsküdar, Eyüp, Adalar, b.:· Şii& kazalanudaki ilk mektep binalarının yaptırılacak soba 

~undıırı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlil -
~ite l!QriiJebilir. İstelı:!il&r 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan 
637 ~ F'en işleri :M:üdürlilğünden alacakları fen ehliyet vesikasiyle 
9. 

8 
ıra 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubfle beraber 

piyasalanna arzedilecektir. da hatırlatmak istemiştir. fından istikbal edilmişlerdir. Kral hasının teklifi üzerine riyasete Fraıı 
Murgul bakır madeninde tesisata bu Fransız reisicumh~r~, sözlerine ~e kraliç~, kendilerinin Fransada sız murahhası intihap edildi. Ot 

ıene başlanacaktır. şu sureUe devam etmıştır: ık.ametlerı esnasında hizmetlerin· ikinci reisliklerden birisine de pro-
Gelecelı: sene de ihracata giriıilecelrtir. . "J_I~ş'."~tm~ap'. evvelce _.dediği • de bulunmuş olan memorlarıı hara- fesör Bayan Afet intihgp edildi. 

k nız g1bı ıkı mılletın dostlugu ve a. retle teşekkür etmişlerdir p f ·· B Af ti 'k' · · Büyü bir gelir temin eden kromlaruna . . . .. . · ro esor ayan e n ı ıncı reıs-

üzerinde de kemali ehemmiyetle meşgul dalet ıdeallerındekı muşarek.et, cı- Saat 10,30 kral ve kraliçeyi ha- liklerden birisin& intihabı konferans 
olmaktayt7. ~an aullıunun en iyi zama:ıle.nnı teş mil olan tren hareket etmiştir. muhitinde gayet iyi tesir!P.r uyan-

il etmektedir. Akisleri pek o ka- B. Löbrön, saat 10,35 ts husus! dırmaktan hali kalmamıştır. Bayan 

• 938 salı a-üuü saat 11 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. Parlak bir müsamere 
dar çabuk bir surette ortadan kJly. bir trene binmiştir. Afet önümüzdeki toplantılardan bi

et> (4762), Paris, 22 (A.A.> - Dün akşam Hapishane binası hak- Caddelerde motörsüz 
l\Q0111 * İngiltere kral ve kraliçesi şerefim k d k'k 1 

Cinı; Bir kilosunun muhammen bedeli verilmiş olan ziyafeün sonunda par ın atet ı at yapı mıyor nakil Vasıtalarına yasak 
~İisoo K. S. lak bir müsamere yapılmış ve bun- Geçenlerde Adliye Vekili Şükrii Sa- .Aakara ve 1stanbulda .,. coddder· 

5
925

00 
lCesilmemiş gürg~lı 1, 15 da ziyafete davetli kimselerden baş racoilu, Adliye sarayının tarihi ytıüıde de .mo&ôrsüz nakil vasııalar.,m ..,.ru.e. 

&29
00 

Resilmiş ,, 1, 25 ka birçok zevat ha.zı!' bulımm~. atlı:ikat yapmalı: üzere yakında ya1izıin fu -esinin men'i kararlaştınlınqtır. 
n ~esilmiş me~e 9.. 25 Bu müsamerede birçok artisü DD- 4'eisliji altında bir komisyon tqkil ..!i- Baza maddelerin nol<sanltğmdan dolayı 

llten beeledıye ve müesseselerine lil zumu olan yukarda clruı ve muabm- maralıır yapılmı•tır. ~<•&ini eiylemişti. Dün bir sabah &neteoi ta&bikHK aehhur eden beledi~ zabıtası ta· 
~ dij • -L•--4,llle e eri ya.zıh oduu kapalı zarfla ek.slltmeye konumuştur. Ek- - T-..._fcta olan hapishane binU11W1 u- U-...0.ine bu hususta da bir madde 
~ 9 • 8 - 938 salı günü saat 11 de Daimi Encümende yapılacaktır. Nİ <ilıl ..ıu., olmadığını teabit etmek iizere ilin ..Silaıesi zarureti aıılaıılnıtJ, bu 

risine riyaset edecektir. 
Konferans, ilk mektepbocal..rı

nın maaşları, liitin ve eski Yunan
canın tahsili gibi meseleierle me~ 

gul olacaktır. 

Fransız Generali 
Berline gidiyor 

(Baştarafı 1 nci sayfada) k•n~esi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lu YE NEŞRİYAT bir ı...m;.,.n teşkil edilmiı olı:lu.Pau m"ılrWn ilavesi için teılcikleıe ı,,.1taıı • 
~'1& a Yazılı vesika ve 2113 lira 78 kuruşluk ilk teminat makbuz TIMUR DEVRiNDE ,azımttır. Henüz ne komisyon Jqkil. •· llllfllr· Yük nakline mabsuı kamyon ve '.Resmi Fransız mahfili B. Vil-
~tl!allıektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarfları yu • Kadiatıen Semerkand'a ıeyabat dilmit, ae do hapishane binasuu tetkik kamy...,.tlerin de düz kar-ri olması, lömen'in Berlin seyahatinin birkaç 

~aa~~lı.Aı:~~d~--~'~: 10 na kadar Daimi Encümene vermelidirler. Kanaat kitaperiniıı neşretınelı:te ~ olma,mr. ı.-ı-- Upi1i ile nakliyatın daha ıeri haftadanberi mukarrer olduğunu 
-.. ~ek zarflar kabul <llunmaz. (İ.} (4765) olduğu Ankara kütüphanesi serisi- Bir heyet, •iizel«İll ileri eiirdi~ ,.. daha r.a-ıazam T"ptlmımnm temini tasrih etemktedir. Şu hRlde seya-
- ni 9 ve 10 uncu sayılarını teşkil noktai nazara göre yalnız luıp"nbuıe bi.. de diitiAi'-<&ıedir. hat, geçenlerde Fransızlarla lngi· 

Ürologw - Operatör eden bu 68eJ' iki kısımdı.r. numa bruıik tbra.him .,.,. kö;ıküniin lizler arasında yapılmı~ olan müza-
KlSA HABERLER: h • • ER Eseri! Ömer Rıza Doğrul ta. yıkılmasında mahzur olup olmadıjmı 1_________ kerelerle aliikadar değildir. Gene-

Uf REŞJD SAMJ BERK rafından tercüme edilmit olmam tabit edecelıtir. Müzeler idaıai Adliye • Omidar Iaayma.lı:amı Lütfi Çaııka· ral Vi1lömen, bu ziyreti geçen sene 
İ • ehemmiyetini arttırmaktadır Birin -·,.,.... biru geriye çekil.metini n kiit fll tar,.malı:amlığı.na tay.in ..Ufmif(ir. Kay Fransız hava kuvvetlerine general 

Q drar yolları hastalıkları mütehassısı ci cildi teşkil eden 9 ııumar~ çık- kün JW.tiipbanc olarak m-.dııılaza edil . ...ı.am p.u r.aıifısine başlamalı: üzere Ml1hş'in yapmış olduğu ziyareti ia· 
•O. lstıklil caddesi Mis snlcaiı No. 1 Telef~n 41443 .... mıştır. Tavsiye ederiz.. muini itt...ttre.iiır. ,,..ımda "'1braya ciıluektir. .ıe. maksadiyle yapmı~ır . ., 

• 



• Sa:rta: it, 

NEVROZİN 
Bulunan eve baş 

ve diş ağrısı 
• 

gırmez 

un gibi yapmayın, başın 
e dişiniz ağrımağa başladı mı 

hemen bir kaşe 

NEVROZİN 
alınız bir şeyiniz kalmaz 
İcabında günde 3 kaşe alına· 
bilir. İsmine dikkat. Taklidle· 

rinden sakınınız 

~------ı 

Dr. Nihad Tözge 
abıali cad. No. 11. saat 16-1 

Tel. 21942 

Ege Tiyatrosu 

temsilleri 
Nurettin Gençdur 

ve arkada~ları 
23 temmuz Cumartesi 

akşamı 

Şehremini 1 Jtirah bahçesinde 
Kokain - Esrar 

24 Temmuz Pazar akşamı 
Yenişehir Aile bahçesinde 

Celi.it Kara Mustafa 
25 Temmuz Pazartesi akşamı 
Y eşilköy lataayon bahçesinde 

Lokman Zade 

YINI SABAH 

TALilllllü%L'il llL ·iti 
KA~S 

CllLiill ·l»iiPEIPl 

23 TEMMUZ t93:,_, , 

lstanbul inhisarlar umum müdürlüğünden 

I - İdaremizin Cibali Fabrikası için şartnamesi ,,,ucibince sa· 
tın alınacak 8 adet aspiratör açık eksiltmeye konmuştur._ 

4 
lira· 

II - Muhammen bedeli 320 lira ve muvakkat temınatı 2 

dır. . günü 
III - Eksiltme 1 . VIII • 988 tarihine rastlıyan pıızartesıJ{oıııi! 

saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
yonunda yapılacaktır. beden 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu 
alınabilir. . ııata· 

V - Eksiltmeye iştirak etınekis1ıiyenlerin fiatsız teklıf ve •eline 
!oklarını tetkik edilm~k üzere eksiltme gilnünden bir haft!l e\". ııi· 
kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesi Müdürlüğüne vermeıerı 
zımdır. rı 7.5 

VI - İsteklilerin eksiltme içintayin edilen gün ve saatte .o ıeri 
güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelm~ 
ilan olunur. ~ 

Nafıa Vekaletinden: 
Yüksek mühendis ve fen memurlarına: 

un en 
Yüksek mühendis ve fen mekteplerinden mezun olup ta kan 06 

mükellef bulundukları mecburi hizmetlerini bitirmeden evvel h~r rioi 
suretle olursa olsun vazifelerini terketmiş olanlarla bu hizm~tdea,.e· 
yapmak için şimdiye kadar müracaat etmemiş veya bu hıışustak: ·el'' 
te icabet etmemiş yahut Vekaletçe istenilen tazminatı vermemıŞ 'ur· 
ikametgahları meçhul kalmış olan Yüksek Mühendis ve Fen n~en~ ı 
!arı 3467 sayılı kanunun muvakkat maddesi hükmüne tevfı~",ioe 
ağustos 938 ten itibaren üç ay içinde yani teşrinfovvel 938 gaye- t • 
kadar Nafıa Vekaletine müracaatla kanun! mükellefiyetlerini .. if~ ~eri 
meleri lüzumu aksi takdirde mezkClr 3467 sayılı kanu•ı hukurıı. ci 
haklarında tatbik edileceğinden alakadarların bilhassa 4 üacil 5 ;~.,. 
ve 6 ıncı maddelerd~ki müeyyideler üzerine nazarı dikkatleri ce 
lunur. (2452) (4509) ~ 

.. ::ı11ın 
1 - Torbalı kazasının Yeniköyünde 60 ve Kemalpaşa kaza pB' 

yukarı Kızılca köyünde lll tek kargir göçmen evinin inşa. atının J<ad •. 

lzmir iskan Müdürlüğünden: 

• 'JJ ee 
lı zarfla eksiltme,inde bedeller haddi liiyık gör ilm~di~ı J<O· 
17 • 7 • 938 tarihinden it'.baren on beş gün müddetle pazarlı8'8 

nulmuştur. 26 
2 - Bu evlerden beherinin muhammen keşif bedeli 542 Jira 

kuru~~ ~ 
3 - İhale 1 . 8 . 938 günü saat onda İzmir İskan Dairesinde 

teşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. .. tsıııiO 
4 - Bu hususta şartname, keşifname vesair evrak her gun 

------------------------------------------- Dairesinde görülebilir. . at• 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Dr. Haf iZ Cemal 5 - İsteklilerin yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkat teının 

ı ait vesaikle İskan Dairesine müracaatları. 
stanbul Satınalma Komisyonundan _______________ <4597) _/ 

1 - 4 kalem kamyon ve moörsiklet iç ve dış Histikleriııin kapa- (LOKMAN HEKİM) ~ 
lı zarfla eksiltmesinde teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden 8-8-938 Dahiliye Mütehassısı S d l K 1 1 Portmantolar 
pzartesi günü saat 11 de kapalı zarfla yeniden eksiltmesi yapılacak- Pazardan başka günlerde öğleden an a yalar, aryo a ar, 
tır. sonra saat (2.5 tan 6 ya) kadar İs- Vesaire mobilyalar 

2 - Tasınlanan tutarı 8571 lira ve ilk teminatı 643 liradır. tant.ul Divanyolunda (104 numa- FA RIKA FİATINA SATILIYOR 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. ralı hususi kabinesinde hastalarını B 
4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline ka- kabul eder. Salı, cumartesi günleri Asri Mobilya Mağazası: Ahmet Feyzi 

dar 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre hazırlıyacakları sabah c9.5 - 12• hakiki fıkaraya 
teklif mektuplarını Galat!\ eski İthalat Gümrüğündeki komis.vona ver- mahsustur. Muayenehane ,.e ev tele- lstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel. 23407 lı.~~Jıı~,_ 

--------~-~----~·--~---__..,.,,. meleri. (4722) fon: 22398 • 21044. 
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CiNSİ Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat Eksiltmenin ıı. teıe' 

Ayrıca Sabriye Tokaeain 
Kıymetli konseri 

·• Saatı' Muhammen bedeli HOO lira olan 50 adet manyeto lu ma• bı··• 
beheri tutarı teminatı Şekli Günü " fonu 8 • 8 . 938 pazartesi günü saat 10.30 da Haydarpaşada gar ,il' 

Lira K. S. Lira Krıo Lira Kra. k · t f d k k ·1 ·1 atııı sı içindeki satınalma omısyonu ara ın an açı e sı tme ı e s 

Kalın Makine kit 
İnce 

" Müsveddelik kil. No. 
Çizgili kağıt N o. 2 
Çizgili kağıt N o. 6 
Karenaj kil. 
Büyük karbon kil. 
Küçük ,, ,, 
Sünger kağıdı 

Battal sarı zarf 
San zarf No. 7 
Siyah kurşun kalem 
Renkli kurşun kalem 
İyi cin:ı renkli kalem 
Ağaç kalem sapı 
Sabit mürekkep 1 '2 kr 
htampa mürekkebi 
Büyük el defteri 
Küçük ,. ,. 
Mukavva kaplı el defteri "100 yap,, 
İmza kurutma def. "20 yapraklı,. 
Büyük tel raptiye 
Küçük ,, ,, 
Toplu iğne 
Istampa No. 2 
Cetvel tahtası 
Küçük ~ünger 
Sicim 50 gramlık 
Mürekkep lastiği "Pirelli,, 
Kağıt kıskacı 

Zımba makinesi 
Tüy süpürge 
Yazı takımı tip 3 

" " Musannif 
Klasör 
Sumen Tip 4 
Çakı 

" 4 

4000 
5000 
3000 
2500 

Top 

" 

1 18 90 4756-
66.- 3300-

750 
650 

1000 
2500 

20000 

" 
" 
" Top 

Kutılı 

" Tabaka· 
600 Kilo 

49.99 
2. 15.60 
1. 25.-
2 70 49 
1.83-

84.-

80000 Adet "100 adedi,. 1. 30.-
100000 Adet "10~ adedi,, 72.-

20000 " 0.97 
10000 .. 4.20 

6000 " 8.90 
1000 " 8.-
1500 Şişe 24.79 
1000 
2000 
5000 
1000 

800 
1500 
1500 
4000 

500 
500 

1000 
4000 
5000 

500 
500 
250 
100 
1.50 

80000 
3000 

300 
600 

" 
Adet 
.. 
" 

" Kutu 

" 
" Adet 

" Adet 
Yumı 

Adet· 

" Adet 
Adet 

" 
" 
" .. .. 
" 

3.75 
~l.95 

4.
~3. 75 
93.50 

3.25 

10.50 
17.50 
11.90 

1 50 
5 75 
5 50 

17.-
24.-
24.-

6.-.-
1.-.-
3. 99. 5 

46.95 
55.-
12.50 

1499 70 
5390-

937.50 
1758-18 
1830-
2100-
300-
216-

390-
720 
369-
420-
80-

37185 
37 50 

439-
200-
200 -
237.50 
748-

97 50 

420-
87 50 
59 50 
15-

2 30 
275.-
85.-

120-
60-

600.-
150.-

1198.50 
1408.50 
165.-
75.-

356 70 Açık eksiltme 
247 - Açık eksiltme 
112 47 
404 25 

71 81 
131 86 
137 25 
157 50 

22 50 
16 20 
29 25 
54-
27 67 
31 50 
6-

27 88 
2 81 

32 92 
32 92 
15-
17 81 
56 10 

7 31 

31.50 
6.56 
4.46 
112 

17 25 
20.-

7.22 
9-
4 50 

45.-
11.25 
89.88 

105.63 
12.87 
5.62 

" K. Zarf 
A. Eksiltme 
Açık eksiltme 
A~ık 

" 
Pazarlık 

Açık eksiltme 
Açık eksiltme 
Pazarlık 

Açık eksiltme 

" Pazarlık 

Açık eks. 
Pazarlık 

Açık eks. 
Pazarlık 

" 
Açık eks. 
Pazarlık 

Açık eks. 
Pazarlık 

" 
Pazarlık 

Pazarlık .. 
" Pazarlık 

Pazarlık 

Açık eks. 
Pazarlık 

Açık eks. .. 
Pazarlık .. 

4-8-1938 

" 
" 4-8-938 
,. 

4-8-1ns 
5-8-938 

" 

.. 
5-8-1938 
5-8-1938 
6-8-918 
6-8-1 n8 

" .. 
•• .. 

8-8 .. 3g 

.. .. .. .. 
" 
" 
" 

9-8-1938 
9-8-1938 

" ,. 
~-8-1938 

9-8-1938 

" 
" 

10-8-938 

" 
" 
" 

• 

10.-
10.15 
10.30 
11.-
11.15 
11.30 
10.-
10.15 

10 30 
11 -
10.-
10.-
10.15 
10.30 
10.45 
11.-
11.15 
10.-
10.15 
10.30 
10.45 
11.-

11.15 
11.30 
11.45 
10.-
10.15 
10.30 
10.45 
11.-
11.15 
11.30 
11.45 
10.~ 

10.15 
10.30 
10.45 

1. - Şartname ve ntımuneleri mucablnce satın alınacak yukarda cins ve miktarları yazılı 87 kalemkırtasiye levazımı hizalarında gös-
terildiği üzere ayrı ayrı pazarlık, açık eksiltme ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
' II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltmeler yukarda yazılı gün ve saatlerde Kabataşta Levazım ve mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktıı;. 
IV - Şartnırmelcr parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Pazarlık ve açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin %7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve sa

atlerde komisyona gelmeleri, kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de mühürlü teklif mektubunu ve kanuırt vesaik ile % 7.5 
güvenme parası makb»zunu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların y•ıkarda yazılı eksiltme saatlerinden b\-er aaat 
~vveline kad • .r adı ({e~en alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lilzım<hr. (4616) 

• • 

nacaktır. ıi· 
Bu işe girmek igtiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve ıo5d'' 

ralık muvakkat teminat!ariyle birlikte eksiltme günü saatin& J<a 
komisyona müracaatları lllzımdır. . ,on 

binasındaki koınıs, Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar 
tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. c414v 

İstanbul defterdarlığından: 
" ,.,. 

Arazi vergfai kayıt ve tahakk ukatı için lüzum görülen iki yuı. !111 

raklı on beş bin adet Mükellefler hesap defteriyle yüz varaklı ):~~~ 
iki bin adet vukuat defteri ve 40 varaklı on dokuz bin adet tahai< tb~ 
defterinin kağıt, mukavva, bez ve ambalaj kağıdı Dolmabahçede ına ~e 
evrak ambarı idaresince verilmek suretiyle hesap defterlerinin b:erİ 
ri 37, vukuat defterlerinin beheri 33 ve tahakkuk defterlerinin be ·rı 
de 27 kuruş üzerinden tab' veteclidi gerek toptan ve gerek ayrı al 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. ,e-

lstek!ilerin ve şeraitini öğrenmek istiyenlerin her gün, Ek•iltn111ı 
ye iştirak edeceklerin de Ticaret Odası ve ehliyet vMikaıat Jll' 
müstashiben 26 . 7 • 938 salı günü saat on birde mecmuunun rııııh~ ~ 
men bedeli olan 17940 on yedi bin dokuz yüz kırk liranın '." 7~ıil· 
nisbetinde 1346 bin üç yüz kırk altı liralık teminat mektuplarıyle 
li Emlak Müdürlüğünde toplanacak olan komi•yona müraca2.tıar1 

5
.,) 

(47 -~ 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünden: 

Kiralık emlak · 
ıcir' 

Ayl~l< ı''· 
Mahalleıi Sokağı No.sı Cinai Lır• oO 

Galata Yenicaıni Fermeneciler 118 Dükkan ı:: oO 
Taksim Firuzağa Sıra serviler Ahşap ev , t-.1 
Tophane Boğazkesen 154 Apartman altında dUkka.n l~ oO 

,, ,, 154 ,, 1 inci daire 
3

• oO 
154 2 nci 1 · oO ,, ,, " ,, 14·# 

,, ,, 154 ,, 3 CÜ ,, oO 
,, ., 154 ,, 4 cü ,, 14· oO 

1 4 
. 6 . 

,, ,, 5 ,, 5 cı " ..;e~ 
Yukarıda yazılı vakıf mallar 31 • 5 • 939 sonuna kadar kiraY9 Jlla 

rilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. İhalesi 29 • 7 • 9R8 cu 
günü saat 1 de yapılacnktır. ıııe' 

Müdürlüğü Akarat Şul:ıe•ine ge!) İsteklilerin Beyoğlu Vakıflar 
!eri. (~ 

Sahibi: Ahmet Cemalettin S A R A Ç O (; L U . ~ 
Ne,riyat müdürü: Macit ÇETiN Basıldığı yer: Matbaai Ebil:ı" 


