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SKANDALıN 

HAKiKATI! 
Ankara : 11 (.Hususi muhabiri

rimizden) - Son birkaç gün içinde 
s matbuatın mevzuubahsettiği tayyare 

ıll açakçıhğı meselesi üı.erinde beş al
tı aydanberi tahkikat yapmakta olan 
lıükümet bu mesaiye devam etmek· 
tedir. 

Hadise parti grupunun dünkü top· 
lantısında da konuşulmuştur. 

Cümhuriyct Halk partisi grupu 
umumi heveti reisi vekili Hilmi Ora 
tıın başk .ı nlığ'ında toklanmış ve rm· 
nameye göre çalışmalarda bulunmıış-

d
. tur. 
ır 

, 1 Müstakbel mebuslardan iki kişi-
0 'hin halk partisine girmek arzuları 

müzakere ve tasvip edildikten sonra 
25layyare kaçakçılığı meselesi Ü7.erinde 

durulmuştur. 
Hariciye vekilimiz Şükrü Saracoğ'· 

ni lu kürsüye gelerek 28 Haziran 938 
tarihinde, iki hariciye vekili Rüştü 
tasın beynelmilel bir kaçakçılık hak. 
ında malumat vermiş olduğunu ha· 
ırlatııktan sonra izahatına devam e· 

derek, Haziranın ilk günlerinde Fran. 
onun mümessilinin birçok tayyare 

1
-B-u--i-ş-te--s u-tr-.. 1-u--o-la_n_l_a_r _h_a_k_k_ı_n_d_a __ k_a_n_u n i 

muameleye tevessülden asla çekinilmiyecektir 

8a§ vekilimiz kamutay kürsüsünde konu§uyor 

başlamış, Ekrem Hamdinin (Ekrem 

König) 2· 3 Temmuz 937 tarihinde 

vekaletlerin kağıt ve imzalarını tak· 

lit etmek suretiyle Kanada<l'l bir 

tayyare fabrikasına sipariş yaptığını 

bu !İparişin kabulü hakkında gelen 

telgrafın, protokol dairesi memur. 

- Gerisi ikinci sahifede -
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MESELELER _UZERINDE 1 

-------------
BÜYÜK 

~'Üklü vagonların Kanadada Türkiye· 
Ve sevkiyat işiyle meşğul olduğunu 
bildirdiğini, ve keza Kanadadaki se
ı:imizin de bu v ziyeti hariciye ve-

Amerika' da Japonya 
J(ilimize bildirdiğini ve işe derhal el 

onarak keyfiyetin milli müdafaadan 
$oru'duğunu ve cevaben b5yle bir 

ndsip tiş olmadığının bildirildiğini söy
edıkten sonra eıcümle şöyle devam 
.imiştir: 

-Amerikaya olan bütün sipariş· 
sirı rden muhakkak surette Vaşington .. 
n {elçimiz haberdar edilmektedir. 

kal" Binaenaleyh böyle bir sipariş 
nıı~apılmadığı hem elçiliğe bildirilmiş 

ur. ve ~enı de tahkikatın deıinleştiril· 
mesıne davam olunmuştur. Neticede 

~e~nelmilel bir kaçakçılık şebeke. 
.:ıının faaliyetle karşılaşıldığı anlaşıl 

2 mıştır. Ve Anadolu ajansı o zaman, 
lıükiimetin böyle bir alış verişten 

../haberdar olmadığını da tebliğ et 

rrıişti. 
Bundan sonra Adliye Vekili Fik 

ı l Sılay kursuyc gelerek, hadise· 

•rı Adlıyeye ı •il;' 1 satha'lını ı~ah:ı 

aleyhine olan cereyan 
Zecri tedbirlerin tatbiki 

karar bekleniyor etrafında 

Vaşington: 11 (Radyo) - Bütün Amarlkada Japonya aleyhine 
olan cereyan gittikçe bUyUmektedtr. Bu vaziyet hUkOmet ma
haflllnde oldu§u gibi halk arasmdada mevcuttur. 

- ~- ----------
Alman - Fransız ticaret 
müzakereleri başlıyor 

Paris : 11 (Radyo) - 15 kanu 
nusanidc Pariste yapılması mukaı -
rer olan Alman-Fransız ticaret mü · 
zakerelerinin Berlinde olması muva· 
fık gorülıuuştiır. Mu .. akerelere bu 
ıafta boı>lan caktır, 

Amerika ayan azasmın biri 
si harp olmadıkça zecri tedbl 

re tevessül edllmeslnl muvafık 
bulmadığını bayan etmlf•• 

de bu fikll" ~lddetfe tenkit edll 
mlş ve ekalliyette kalmıftır. 

Aıııarikn meclisi yarın (bugün) top 

lcınarak bitaraflık meselesiyle zecri 
tcdbır işini gorüşecek ve muhakkak 
oylc.ndlğinc g_,r{.. bır b.urdra bdgld 

yactJ(.tır, 

Çemberıavn 

~aris'te 
italyan 

Roma'da 

yapılan bir 
matbuatını 

tevakkuf, 
sinirlendirdi 

Fındık Tarım . 
Kooperatifleri 

iki Modern Fabrika 
daha kuruldu 

Ankara : 11 (Telefonla) - Fın
dık lf arım satış kooperatifleri hirli· 

gi Giresonda ve Orduda iki moder 

Fındık .Fabrikası yaptırmağa karar 

verflliştir. Fabrikalar Ağustos ayın· 
da ç,_lışmaya başlamış olalaklardir. 

Yine ayni kooperatifler birliği köy. 
lünün yaşama ihtiyaclarının kolay 

ve uçu7. temini İçin teşkilatına yeni 

bir servis daha ilave ctmişdir. ilk 
planda bütün köylülere mısır tevzii 

kararlaştmlmışdır. Yakında on bin 
ton mısır bölgesi için ortak olan 
ve olmayan bütün köylülere dağıtı· 
Jacakdır. Sabun. Tuz, Un giyecek 

gibi eşyalarda onu takibedecf'!k. 

dir. - _..._ ____ _ 
Bi~ arkadaşımızı 

dün kaybettik 

Fuad Nabi Çoker öldü 

ARKADAŞIMIZIN CENAZESi DÜN 
1 
BÜTÜN MESLEK ARKADAŞLARI· 

NIN MERASIMILE KALDIRILDI 

Merlwm Fuad 1\ubi 

Dün "Türksözü ,, ailesi bir cmek
darını kaybetti . 

Müessesenin teşekkülündenberi • 
aramızda çalışan Fuad Nabi, onbeş gün 
devam eden bir hastalık neticesi dün 
~abaha karşı gözlerini hayata yum
muştur. Bu hadise, yalnız ailesi efra
dını ve meslek arkadaşlarım değil. 

onu tanıyan bütün şehir halkını bii
yük teessüre düşürmüştür . 

Uzun yıllardanberi Gazetemizin 
gerek Şehir muhabiı liği ve gerekse 
idare işlerinde hüsnüniyet ve muvaf· 
fakiyetle çalışarak büyük bir sempa
ti kazanmış olan bu kıymetli arka· 
daşımııın cen lZesi, dün meslek ar
kadaşlarının derın teessürleri içinde 
törenle kaldırılmıştır . 

45 Yaş gibi, henüz genç denebi
lecek bir çağda bulunan Fuad Nabi
nin ölümünden, bütün onu tanıyan
lar keder duymuştur . 

Kaybettiğimiz sevgili arkadaşın 
bütün ailesiyle birlikde bu derin acı· 
yı payluşınaktayıı . 

Ond Tanrıdan r hır.c.t "'"' ı .. tırc • 
h'atı ruh dilem·ekteyiz . 

"BÜYÜK BiR HÜKUMET REiSi.BAŞKA BiR HÜKUMET REiSiNi 
ZiYARETE GiDERKEN YABANCI BiR MEMLEKETTE DURMAZ .. 

-
lngili;; Bn§ı:ekili Çemberl<l) n 

l 

l 
i 

Paris : 11 ( Radyo ) - İngiliz 1 
Naıırlnrının Roma seyahati hakkında\ 
siyasi mahafilde serdedilen mutalaa-

lnr şu esaslara temas etmektedır : 
Merk~zi Avrupa ihtilafları , Çe 

koslovak hudutlarınm garantisi.Fran
sız ltal~·an ihtilafı . 

Paris : 11 { Radyo )- Çember
layrı ile Lort Halifaksın Romaya gi. 
deı ken Parise yaptıkları ziyaret es
nasında Fransız - İngiliz ricali ar:ı
sıncfaki müzakereler hakkında neş

redilen tebliğe göre ' Nazırlar her 
noktada tam bir fikir mutabakatının 
mevcut olduğu neticesine varmışlar

dır . 
Roma : 11 ( Radyo ) - İ ngiliı 

Başvekilinin Romaya gelirken Parise 
uğrayıp temaslar yapması ltalyan 
matbuatını sinirlendirmiştir . ·• Po
polo d'italia büyük bir hükumet 
reisi, baska bir hükumet reisini ıi· 
l'arete giderken yabancı bir mem~ 
lekette durmaz ,, dcmektedır. 

Roma : 11 ( Radyo ) - ln~ılıı 
Ba:ıvekili Çembcrhiyıı ltcılyaya mu· 
vasalat etmiştir. Bıışvekıl merasimle 
karşılanmaktadır. 

• • 

' 

sene ıçın Gelecek 
hazırlıklar 

iz.mir : 11 - Alman hükumeti, 
bu senelı.:i fuara resmen iştirak edece 
ğini Fuu komitesi reisliğine bildirmiş· 
tir. Alman general konsolosu' Beledi
ye reisi B. Dr. Beh-;et Uı'u ziyaret 
ederek hükümetinin bu kararını teb
liğ etmiş yeni inşa edilecek Sergi 
sarayı binası içinde 400 metre kara 
yer ayrılma~ını istemiştir. 

ilerliyor 
Anknrndan dönen Belediye ,. c 

Fuar komitesı reisi B. Behçet U7.. 
Fuarda Sergi sanoyi ve Açıkhavtt ti
yatrosu inşaatı için haznhklar :ya\jtır
ınaktadır. Bu yıl, hükümet, geçen yıl
larda yaptığı yardımı tekrar yapacağı 
için büyük inşaata :ı;imden başlnııacak 
tır. Bu yıl Seı gi sarayı binasının bırın 

- Gerisi ikinci sahifede -

DÜNYA iKTiSADi 
MALi V AZiYETi 

Ingiliz lirasının son iki 
hafta dagösterdiği zaaf 

FIY ATLAR SACLAMDIR 
lstanbul : 11 - Şimdiki Çin Ja. 

pon harbinden evvel, Çin ülkesi da· 

hilen daimi bir şüriş ve lesad kııy· 
nıığı idi. Mahalli idareler merkeze 

1 
iç sehlfeler-lmlz:de 

Bir intikaın 
( llrka} e ) • 

• 
Hava geınileri 

(Askeri bahi~lcr) 

• 
Günün politikası 

Görüşler '- ~~kr 

veya komşu eyaletlere silah kuvveti 
ile hücum eder fi.an yerde bir gene
ral isyan bayra~ını çeker, dığer ha· 
zı yerlerde başka generaller ona mü • 
zahir veya muhalif ... ıur, velhasıl 
memleket her daim hir galeyan için· 
de bulunurdu. 

Avrupıı Gazetelerinden Naklen 
bu havadisleri okuduğum ız ·akit h ç
birimız bir şe) anlama1.dık. Geçen e· 
ne Çekoslovakya parçalnnd,ktan on
ra, bu, ve etrafındnkı memleketler 
tıpkı Çın işine benzedi. Bır takım 
yeni milletler kaynaşmağa başladıla; 

Çekoslovak hududundan uzak bulu· 
nan Ukraynanın da scsı işitildi 

Rııs Karpatları veya Karpat Uk 
raynası gihi milletlerin de isimleri 
ortaya ahldı. Bunların, birbirlerine 
karşı müddeiyatları, var: hepsinin üs· 
tünde de Almanyanın iddiası var. 
Fakat kim kimden ne istiyoı 'e ne 
için istiyor? ... Onu bir türlu anldya
mıyoruz. Çekoslovak} a hadiselerini 
Çin ışınc bcnzetlır,imızın cbebı hu· 
dur. 



TAYYARE GEMiLERi 
ş etil ü ~ ha lb> e ~ .. o er ü l ~:0:::.~~AJ 

1

'---------------·---------------,---····~·------~ yoluınun 
VE 

iNGiLiZ DONANMASI 
~ekteplerde 1 Vilayetler idaresi Vilayet belediye hisseleri ilk arkadaşı 

her ay verilecek 
talebenin saçı k'\ııunu değişiyor 

Hartlcet halinde bu!uneın b"r ge· 
miden tayyare uçuımak işine ilk 
defa 911 senesinde muvaffakiyet 
hasıl olmuştur. Bu mütevazi baş· 

langıçtan sonra lu, bir hayli te 
rakki göstermiş ve tayyare uçuran 
gemilere malik olması yüzünden 
1 ngiliz donanmasının yedi den~ ü
zerindeki hakimiyeti,' bayiden hayli· 
ye artmıştır . 

Büyük harbin ilk ayları her türlü 
hava şartları içinde tayyare uçuran 
ve uçan tayyareyi tekrar iizerine 
alan ilk tayyare gemilerin en başlı 
caları Kunrad kumı anyasının Kum· 
panya gemisi olmak üzere yolcu 
gemilerindrn bozulmuş sefinelerdi. 
Bunlardan bir tanesi ] 916 senesin 
de Jutland da kullanılmıştı . 

Ondan sonra 18 topu bulunan 
Furius zırhlısı, tayyare gemisi ha· 
line kal bedii en k mütarekeye ka· 
dar hizmet görmüştür • 

Harp esnasında bütün harp ge· 
milerinin tayyare taşıması düşü 

nülmüş ve muhasematın nihayet 
bulmasından önce zırhlılarla kru 
vaıörler bu türlü tertibatla vücu· 
da getiıilmişti . 

Bugünkü günde her lngiliz kru· 
vazörü, en aşağı, iki tayyare taşı· 

maktadır. Bu tayyareler, her hangi 
bir ;icaret yolu üzerinde korsanlık 

c den gemilere karşı kullanılacağı 

gibi geniş bir saharla yapılan ha· 
rekat esnasında gemiler arasında 

muvasalayı da temin edecektir. Ay 
rıca bu tayyareler filonun önünde 
öncülük de yaparlar . 

Faal lngiliı donanmasında bu. 
lunan tayyarelerin .;ayısı 58 dir . 

Büyük harpta Tondernde tay
yare taşıyan gemiler üzerinde ya· 
pılan tecrübeler, Amirallik dai· 
resinde bu gemilerin gelecek harp· • 
larda çok faydalı olacağı kanaati· 1 

ni vermiştir. Bu sebeple Furiustan j 
sonra birbirinin aynı olan iki tay 
yare eemisi, Glorius ve Koracius 
inşa edilmiştir . 31 mil süratinde 
olan bu gemilerin her biri elli tay· 
yare taşımaktadır . 

O tarihte fgl isimli tamamlan· 
mamış bir zıhlı, tayyare gemisi hali
ne konulmuş, ve 1924 senesinde bu 

• 
gemi Heames ile birlikte uzak şark 
ta iayet faydalı hizmetler görmüş 
tür. 

1924 eenesinden sonra bütün 
lngiliz silahları gibi bu filo tayyare 
kuvvetleri de tek taraflı silahsızlan 

hafazasına memur kuvvetli karako1 
gemileri l ulundurmak mecburiyetin 
de kalacaktır. 

Filo ile hareket halinde de bun 
, ların göreceği vazife mühimdir, Bun 

lar, ani bir hiicumla düşman filosu. 
nun seyrini ve nizamını alt üst ede 
bilirler. 

Böylece şaşkın ve perişan hale 
gelecek olan düşman filosu, lngiliz 
zırhlılarının nop menzili içine girecek 
tir. Deniz aşırı mıntıkalarda ve tica. 
ret yolları üzerinde nisbeten daha 
~ski iki tayyare gemisi kullanılmak 
tadır ki bunların da feydalan görül 
mektedir. Hongkong ve Singapur 
gibi üslere her hangi bir hücum ya. 
pılacak olursa o zaman bunların 
ehemmiyeti büsbütün kendini göste· 
recektir. 

Denizde ve karada hareket ser. 
bt"stisi lngilizlerin aslceı i siyasetlerin 
esasını teşkil eder ki bu dokı u bir 
esastır. Deniz hava kuvvetlerinin aza 
meti bu serbestiyi büsbütün geniş· 
!emektedir. 

Bu tayyare gemileri, dünyada 
yegane olarak f ngiliz donanmasının 
malik olduğu müessir bir silahtır ki 
donanmanın kudretini okyanuslardan 
yükiiek hava tabakalarına kadar yük 
scltnıektedir. 

Parti Grup'u 
Toplantısında 

- Birinci sahifeden artan -

!arından Ruhi tarafından Ekreme 
tevdi edilmiş ve gene hileli bir yol· 
la Kanadaya cevap gönderilerek 
tayyarelerin yola çıf..masının temin 
edilmiş olduğunu ve bu vaziyetleri 
halipazırda mevkuf bulunan Ruhinin 
itiraf ettiğini, Ekrem Gönigin 24 
Agustosta memleketimizden gittiği 

ve F ı ansada olduğu anlaşıldığından 
Fransız 'hükumetinden memleketi. J 

mize iadesinin hariciye tarafından 
• 

istenildiğini bildirdikten sonra f stan 1 

bul matbuatında bu hadiseye dair ! 
verilen ma!Goıat arasında, halen me· 
bus olan bir şahsın Ekreme yardım 

• 

Aldığımız malumata göre, Maa · 
rif Vekaleti bütün teşkilatına ta· 
)ebelerin şaçı hakkında bir tamim 
göndermiştir . 

Bu tamime göre erkek talebe· 
ler saç uzatamıyacak ve kız tale. 
belerde saçlarını ayni şekilde tan· 
zım cdecc-klerdir . 

DÜNKÜ HAVA 
Gök yüzü açık. Hava hafif rÜz· 

garlı. En çok sıcak gölgede 19 de 
rece. 

Memur kulüpleri 

Bir çok yerlerrle sullaylara mab. 
sus orduevleri oldu~u gibi memur 
kulubleri yapılmak üzere de tedkik· 
ler yapılma~a başlanmıştır. 

Haber aldığımıza göre, her v;la· 
yet ve kazada birer memur kulubu 
açılabilmesi için Vekalet tedkikatta 
bulunnıağa başlıyacaktır. 

Şakirpaşa istasyonu 

Devlet Demiryollatı Umum Mü. 
dür lüğü Adaııa ile Adarıagar istas 
yonları arasında bulunan Şakirpaşa 
istasyonunu lağvetmiştir. 

fzmir Fuarı 
Birinci sahifeden artan 

ci paviyonu inşa edilecektir. 
Sergi sarayı ve Açıkhava tiyat

rosu pilanlarının betonarma hesapla· 
rı Fransada mütehas.!lrslara ··yaptırıl· 
maktadır. Bu planlar 10 ikinci ka· 
nunda lzmire gelmiş bulunacaktır . . 

Kültür parkm dört i:apısı vardır. 
Bu kapılardan üç tanesinin şekilleri 

değiştirilecek ve çok güzel yeni şe· 

killerde inşo edil~cektfr. Bu seneki 
fuarın açılma toreni, Rasmahane sem. 
tiddeki (9 Eylul kapısı) önünde yapı· 
~acaktır. Kültürparkrn 9 Eylal kapısı, 
bu yıl hnırlanacak bir planla f evka· 
iade mükemmel tarzda yenidentinşa 
edilecektir. Geçen sene 12.000 lira 
sarfile inşa edilen Lozan kapısında 

bu sene hiç bir tadilat yapılmıya· 

caktır. 

Kültürparka yeni ilave edilen 
60,000 metre karelik arsanın ihata 
duvarlorı yakında çekilecektir. 

Dahiliye V:~kaleti vilayetler ida 
resi teşkilatlhakkında bir kanun la 
yıh'lsı hazulıyarak Başvekalete gön· 
dermiştir. Layıha teşkilatın tevsiini 
istihdaf etmektedir. [ViliyetlC"r ida· 
resi arlı da değiştirilecektir. 
Z•BITADA 

Bir Hırsız tutuldu 
Mehmed oklu Zölfükar adında 

. bir sabıkalı Mehmed oğlu Mustafa 
adında bir yemeniciden bir çift 
yemeni çQlıp sattığından yaka
lanmış, •'hakkında kanuni muamele 

" 2256 Sayılı kanun ile gümrük· 
ferde tahsil edilip belediyelere şiın· 
diye kadar üç ayda bir dağıtılmak· 

,ta ol~n yüz de on gümrük his:.ele
' rinin bundan sonra her ay tevzii 
1 
muvafık görüldüğd Dahiliye vek·· 
Jetinden vila}'.etlere bildirilmiştir. ' 

İstanbul sokakları 
Belediye eski kanun llylhesını 

yeniden tetkik edecek 

Jstanliut : 11 - İstanbul cadde 
vt sok~klarının kısmen asfalt, kıs· 
men de parke olarak yeniden inşa
sı için 51 milyon liraya ihtiyaç gö 

·re=' uatla arkıtdaşlığım , ga
U- zetecilik hayatımla be· 

raber başlar. Tahrir ma· 
sasının başında geçen uzun yılların 

"'meslek ünsiyet ve ş~vki n:ısıl bir an • 
olsun gevşememiş ve artmakta ise , 
~unla olan arkadaşlık safahatı da 
bu hava içinde sürüp gidiyordu. 

, F uadın ölüm haberini aldığım 
zaAlan ilk anda , tahlil edemediğim 

hudutsuz . bir acı duydum. Ve sonra 
anladım ki , bu acının halitası üç 

duygunun mahsulüdür : Fuat, ç.oluğu 
çocuğu ve benim meslek hayatımın 

ilk yol arkadaşlıA"ı 1 
ıı. Bu üç maddeden ikisi , Fuat ve yapı,lmı{tır . ::t" 

Bir Esrarcı 
Hasan oğlu Şakir adında bir a · 

damın üzerinde esrar bulan zabıta 

kendisini yakalamış ve hakkında 
takibatı kanuniyede bulunmuştur. 

~ rüldüğ1foü yazmıştık. · Belediyenin 
mali vaziyeti bu kadar mühim bir 
parayı tahsise müsait olmadığından 
yolların· inşasını temin edecek bir 
çare aranmaktadır . 

"'yol arkadaşTığımız,hiç ~üphcsiz mad· 
deten ihyası imkan dışında ka
lan şe'yler t Bu iki mana,yalmz hallra 
halinde yaşayacaktır, 

Üçüncü nokta ise, ki Fuadın ge· 
ı ide kalanları 1 Bu vaziyet de hayat 
icabının günlük· kayguları vadisinden 
kurtarılmış:ır . •• ıTürksözü ,, onun , 
çalışma hayatındaki samimiyete , en ~ 
samimi bir vasi hareketiyle mukabele 
de bulunmuştur . Onun , ölümünde 
bizi daima acındıracak bir nokta 
vardır : P.ek genç ölmesi 1 

Dünya iktisadi 
mali vaziyeti . 

- Birinci sahifeden artan -

Avrupa, bilhassa Garbi Avrupa. 
bu manzara karşısında dert içinde· 
dir. Bir Japonya kalkıp da bu yeni 
Çini altüst edecek mi diye düşünü
yor! 

Ahvali alemi tasvir eden Avrupa· 
nın büyük siyasi ve mali gazetelerin· 
de bu endişeleri sezmemek mümkün 
değildir. O derece ki ltalyanın Fran
saya karsı mut:ılibatı, Fransanm hal· 
yaya karşı Korsika ve Tunusta son 
nümayişi ikinci derecede ehemmiyeti 
haiz telakki edilmektedir. Btr mali 
gazete lngiliz lirasının son haftn zar
fınd& gösterdiği yeni zaafı vasati Av· 
rupa ah\·alinin kararsızlığına atf~de· 
cek kadar ileriye varmıştır. Belkı de 
doğrudur~ •. 

, Çünkü 1ngilterenin,. akın veya 
u~ak bir ·atide Avrapada haıp vuku
bulacagını tahmin ettiği ve ona gö
re hazır bulunmak için, ağır masraf
ları, bütçe·· acığını <hatta; paranın .da 
sukutunu göre alarak, tedarikatmı 
ikmal1.ile meşgul olduğu iJdia edil-
mektedir. · .. 

lngiijiz lirasijlın ·dalara nazaran 
.son colationu 4 62 d~r ye bu flat 
şimdiye kadar cari fiatlerin en aşığı· 

.• sıdır ki bizim paramızla 585 kuruşa 
1 ,. .. ; •• 

teka.bül. e.~Jyor.. . · · · ~ · · 
. Le.na~ .dün.y~ · ser~·aye!erinin 

melcei, 'sterlin de beynelmilel bir 
ı 

Belediye evvelce bu hususta bir 
kanun projesi hazırlayarak Dahili· 
ye Vekaletine vermişti. Bu projeye 
göre yeniden yapılacak soka~, . 
cadde ve meydanların 15 metre· 
ye kadar olan genişliği için gide· 

"cek masraf, binanın cephl!sine gö· 
re iki taraftaki bina sahiplerine 
taksim edilecek, bundan fazlasını 
belediye kdeyecelc tir. Bina sahip· 
lerinden alınacak para beş senede 
tahsil edecek ve inşaat bedeli ne· 
ye baliğ olürsa olsun alınacak pa
ra bina kıymetinin yüzde ikisini 
tecavüz etmiyecektir . 

gösterebilmesi de bu ,neticeyi teci' j 

Fuat, müte\·a2i bir hayat sürüp 
giden insanların en bahtıyarıdır : 
Arkasından ağlandı , gözleri geride 
kalmadı .•Çalıştığı ayni çatı altında 

ayni meslekte,bilhassa hayati boyun· 
ca sebatla, sadakatla yürümekte de· 
vam ederken ölüşü beni imrendirdi 
bile 1 

Zaten, hayat denilen , ayrı ay1ı 
yazılmış milyonlarca tiyatronun son 
perdesi hep bu değil midir ? 

.. ( 

TArtılÜNER 
ı~ sebeb olmuştur. 1 

flk tesir olarak Ran'k de F ran ~......-...,_~ ........ -t~~ ... ~~..,..;."""'""'!~~-
sın, resmi iskonto fiatini yüzde iki 
buçuktan yüzde ikiye, esham ve tah 
vilat üterine avans faizinir de yüz 1 .l. 
de 3,5 dan .yüzde üçe indirditini 
JÖı Üyô{uz. , Sonra, Fransız frangı ! 
1ngilii:-li~sının bir peyki olazak ka • BugUnkU program • 

bul edilmiş -Ve fiatı da 178 olarak 1 
, 1 Türl:ıye Raılyo dıji::i)OTı pustal<ı 

tesbit edilmiş iken. ecnebi kambiyo Türkiye /fodyosu _ Ankara Radyosı 
arzlarının çoğalması neticesinde, bu 
fiatın iki puan aşağı 176 da da 
karar kıldığına şahid oluyoruz. Bu 

Perfembe 12:...1-39 

tebeddülü, Fransız frangının mütehav 
1 

12,30 Müzik ( bir virtüozu 
vil (flottant) bir para alarak kalmak f plakları ) - 13,00 Saat, aj.ms h 

~ la' bert\ber' fngiliz lisanının vesaye· \>erleri ve meteor Ankara - 13, 1 
tinden·kurtulmağa doğru. bir gayrd Türk müziği ( Pi ) - 13,40 - 1 
hamlesi diye telakki eclebiliriz. . Müzik ( Uvertürler --, Pi ) . 

Londra borsası, hafta fzarfında 
18 30 

M'" 'k { d ı·kı ) 
h .. "k b" f ı· t .. t t' , uzı ans p a arı uyu ır aa ıye gos ermemeş ıa. ,.p z· . . ) 
D 1 f d 1 .1 d" t . t k. 18,5~ Konuşma ( ıraat saatı ev et on o arı ı e en us rıye a. · . . · . 

. t:ed!l,t\ ölçü. ve. vastası· töldu~u . için 
• liü" ölçünün daima sukuta meyl§fne 

deliller geçerse derhal her di..itlü mu. 71 bütün iktisaai ve · tnali mahWi 
ameleye tevessül e~ilmek~n çeji· .. em.Hşye .. j~üi.ürrn~ktedir. · r:~ "? 

.. J ·• .. • ı:._t ·ı · · t" • B 19,15 saat, aıans haberlerı , mete 
gıul't(! cu~ı nısoc te gen equ,ş ır. u· .. . f' ) 

l ,,L b'I d · b'lh I · roloıı ve zıraat borsası ( ıat na mu ... a ı , ma en ve . ı assa a .. .. . . f ı. 
ı ~ 1 d • 19,25 Turk. muzığı : ncesaz·fasıı 

tın, m~<lenterı kağıdlar.t sağ aın ır; _ .: , 
0 

OO T ., ( b' u 
· f k d Huseynı - ı cmsıı ır ... , 

manın hızını gördü. 
Bu sebeple ti 1935 senesine ka· 

dar yeniden bir tayyare gemisi inşa 1 

edilmemiştir. Onden sonra yapılan j 
Ark Royal gelnisine gemi mühendis 
Jiği bakımından harikalar vücuda 
getirilmiştir. Bütün planları malii,m 
olmamakla beraber bu geminin 30 
mil sÜfatle gittiği ve 70 tane tayyare I 

ettiği ve bir posta müvezziinin bu t 

işte kullanıldığı ve Ekrem Göniğe 
bir şahsın pasaport temin ettiği ve 
Ruhiden başka bazı kimselerin de 
mevkuf bulunduğu yolundaki haber· 
ferin gayri vaki olduğunu söyledik
ten sonra Ekremin geldiğinde tev 
kif edilecc:ğini ilave etmiştir. 

Adliye vekilinin bu izahatını mü 
taakip kürsüye gelen Başvekilimiz 
Celil Bayar, aynı mesele üstünde 
durduktan sonra, yarın ele başka 

nilmiyecekini .~~~~ ~n· >.' .. • )rul he iccşi~dedir i:i liir 
Jış habcıle.ıl~ jji!J..ı.~~Cİ . J~ ı•beri büyük mıkyast~ 1Mr1 ı· 
spekülrsyon mevzii Y<\d,,manın doğru t m~ye hareketleri vu~ubufma~t.ı&r. 
olmadığını beyan etmiştir. I' ffuodan bilhassa Fransa istifadi ~t 

ka'OlbıyoOU{l Z"A, ma ilfŞI ma en . .. .. ! .. ) 
1
. ( ~ 

k.·.r ti h .. 1 1 d t medı: Buyuk soz soy ememe ı 
aı:.ı armın ·f"oy. e o ması a gnye , . • 

tabiidir. • zan F. de Cro!sset ) tercume e 
~ P.aris borsası • bjnnisbe faaldir. Bqdia Ştatser - 20130 Türk m4 

Ser.mu~· akını bu faaliyeti tahrik e ziği : Muhtelif şukılar . Oku~ 
Veril~n izahat umumi heyetçe mektedir. Fransada dahili vaziyP.t ı 

tasvip edildikten son°ra celseye ni·. ' cfü~elme~i ve ~IWlıcum~till inhil~~ ye 
diyor·. Fiatle~ de udiumiyet itiba. tTa~sin Karakı,ış - Çatanlar: Hı-
riyle sağlandır. Diğer piyasalar se Derman , Eşref Kadri ! Hasan d. 
yırcı vazlyetindenirler. Hamdi Tok ay , Basri Üfler . 2 l. heyet verilmiştir. f~ad unsurfaTırra\j•:kar~ı otofitcşini 

, . ·. 

bşıdıtı malumdur. Bugünkü lngiliz Almanya ile Amerika 
tayyarelerin mecmuu 320 ye varmak P coğrafi mevkileri itibar:yle 
tadır. Bu gemilerden beş tanesi de O birbirlerinden f çok uzaic 
inıa hılinder ki bunların tamamlan L ta dırlar. Halbuki bugün a· dan. Almanya büsbütün münfail O· 

mHı her halde lngiliz silihlanmasın· J raları en ziyade açık olan hıyor. 
da ehemmiyetli bir hadise teşkil ede T ve biribirinin biaman düş· (Lima) da toplanan Panamarikan 
cektir. I manı görünen devletler bun konferansında Amerika huriciye na· . 

Bu gemilerin harp zamanındaki . K !ardır. HC"r gün Amerikada zırı bütün Amerikalı devletleri •Al· B. Roosevelt Almanyayı ve diğer 
1 · b" ı manyanın aleyl1J

0

nc serih bir ka' rara f · t d 1 ti · t p' d t ııı.. k ro ü ortaya genış ır mese e atar. A Almanya aleyhinde teza. uşıs eve erı e e en ırna15 a a. 
Bu gemiler, hücum v~ müdafaa hürler vapılmakta ve sözler getirmeğe çalışmıştı. dar ,sl'ahlanmak ve cebir ve kuvvete 
· t' d st oyerlerden daha te· - Dört senedenbcri Japonyaya da.yanan bir siyaset yürütmekle it· vazıye ıne e ' süylenmektedir. Bu hakaretler bazan 

ıirlidir. Bunlar, müstakil birer ünite karşı vaziyet alan Amerikan donan ham etmiş ve Amerikanın enrniy,et 
_, V da, ahiren Amerika dahiliye nazırı 've mu"'dafa'a' .··ı 1·çı'n ,. 1·ı3~ Lılanmakt'an olarak hareket' ec.erler. e ansızın 1 k · masının teşkiline başlanmasına hep ~ ~ ı 

ekesin ağzından çı tığı vechile, res · d 
bir yere baakın yapıp daha mevcudi mi ağızlardan sadir olmaktadır. Alman tehlikesi sebep ıgösterifmiş- başka bir çare kalma ı~ını söyle· 
yetleri farkedilmeden yerlerine döne Almanya bu sözleri protesto et tır.. . miştir. 
bilirler. Böyle kullandıkları takdirde mek istemişti. Cenubi Amerikada Şimdi de şimali Amerik;1 m'ütte• Bunun i~n bütün demokrasi dev 
büyük bir tehdit teşkil edecek olan bulunan Hariciye nazırına vekalet hid hükumetleri reisi B. RuıveJt . l~tJeri~i birleJıpete davet etmiştiı. 
buıemilcrden lcoıunmak jçin her eden müsteşar 6u ·prote$lo,O kabul""· A1nerilc:an·p,arlam'ınlQAU!llJO "btt .sene . .Faşist- tleıeletlere karşı silih,ta11 baş' 

o 1---: ~... ahil o 
0

mckteo bile imth\a ctmiıtf. ··Bun· ki dcvrf'linin açılması ~~Wfiy: kı tla taeyik vı~talart ôlduğonu ~e· 
, na Dilinı ı.. onu~ m ak lira ıan n ın t' µo 11nrr ov~,.,_ . ..__.no=_~~----. .--.·~-.-- :lft-"--

.. -k b lıyor ve alet PıJY c rrr:ganır-ct~----dOL...~._:...-_,....._....;....;.. _ __.;,__;~~ 
dur. sİ!;t'Sini kırı orlar. BıraJaı~~~ ır 

BERLiN·· 
bu maksatla Amerikanın bitaraflık 
kanununu yalôız faşist devletlere kar 
şı bir silah olarak kullanmak için ta 
dili icap eylediğini ;ıave etmiştir. 

·Amerikan milletinin Amerika 

kıtası haricinde bir harbe girmemek 
, için bir sigorta saydığı bir kanun 
bile yine Almanya sebf'p gösterile· 

rek tadil edilecek demektir. Alman 
~ ya matbuatı da şiddetli mukabelede 
• 'blı!unarak Ruzvelti Avrupa millet 

lerini birbirine düşürmek gayretin 
Cle bulunmakla itham etmi~tir. Ame 
rikan devlet şefine Almanya devlet 
reisr Hitlerin ş~ddetli bir muk•belc 
~ bılunac~ğı · l7ddooiyor, 

Konuş~a - 21,15 Saat , esha 
tahvilat, kambiyo - nukut bors 
'(Ji;li.) 

1
- 21,30 Türk müziJi: Y 

şarkılardan seçilmiş parçalar. 
yımlar : Radife Neydik . Sadi 
ses. Çalanlar: Cevdet Çatlı , R 
Fersan, Fahire F~rsan , Eşref 
ri - 22,00 Müzik ( Küçük or 
tra ) . 1- Viyana süiti 1- Kü 
geçit resmi 2-· Operada balet 
ziği 3- Grabende gezinti 4-
terde 'atlı karmca. 2- Ren kı,YI 
da ben evimdeyim - meludi 
Fri) op. 275 3 - l:ejiyoner ask 
vais - ( P. Fries ) R. Rolanc 
4- Berlin ve Viyana vals ( A 
Grunow ) op. 125 5 - Mavi 
seJi hemşireler operetinden M• 
Final. 6. =-Kelebek avı -
müziği ( Keler Bela ) - 2~.oO 
zik ( opera parçaları - P• ) 

Müzjk ( QllZbead - pj) 
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Telefon 

250 

.ı. ikinci ka -
nun Çarşam 
ha akşamın· 
dan itibaren 

A 
.. 

" • s r 1 s 1 n e m a 
Yalmz iki gün daha, göremiyenlerin de görebilmelerini temin için mevsimin en güzel, en hissi şaheseri 

_(-r,.AMARA- , . Hacı ~uradın kızı) . -

Ayrıca: 
YILDIZLARI : DiK 

Filmini göstermeğe devam edecektir 

Aşk , miizik , eğlence. , gençlik filmi : 20 iL YON ONA AŞIK 
POVEL-CINGER ROGERS • Kişe hervakıt açıktır. Yerlerinizi ve localarınızı telefonla temin edebilirsiniz Sinema müteaddit sahalarla ısıdılmakta 

2 - Kızıl Derililer 11- ikinci kanun - Çarşamba gündüz 2,30 tenzi lı halk matinesinde) - Tarama 
Pek yakında • • · Pek yakında ••• Pek yakında . • . Plaklarda sesini seve ~eve dinleditimiz 

( Tokses ) Ve arkad~şları, Miçe Pançef Canbaz heyetiyle beraber yalnız birkaç temsil vermek üzere 
leceklerdır. Fazla tafsilat kişeden ötrenilebilir . Sabriye sinemamıza ge· 

Eski Ribbentrop yakında 

250 
c .. 

1 i-ikiİıci ka
nun Çarşam 
ha akşamın
dan itibaren 

10168 

~ ;~ · rn 
lzmir 

Mevsim münasebetiyle 
hafriyat tatil edildi 

Varşovaya gidecek \ Görülmemiş bir muvaffakıyetle 

~ ............. TAN SiNEMASINDA 
MÜDHiŞ INTiKAM 

Berlin : 11 (Radyo) - Söylen. 
rlitine göre, Almanya Hariciye Na· 
zırı Bay Ribbentrop Polonya Ha. 
riciye Nazınnın davetini kabul et· 
miştir • Nazır yakı.lda Varşovaya 
gidecektir . 

Macaristan Mançuko hü
kumetini resmen tanıdı 

~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!~ 
Gösterilmekte olan Şarkın en büyük mugannisi 

Ahmet, doıtu 
Mehmede dedi ki: 

-Hem müthiş 
hem acı. ABDULV AHAP'ın ' 

ele ._ -Sana esrarımı, ıı· ı
• .. •• ... Yazan ... w oo • 

HİKAYECi j -Latife berta. 
raf, hayvanlıta lü
zum yok. 

lzmir : 11 - Eski lzmir hafri· 
yabnda mevsim münasebetiyle araş· 
tırmalara son verilmiştir. Bu mcv· 
simde uzunlutn 166, eni 12 , yük· 
sekliti 7 metre olan büyük yeraltı 
tonozunun 60 metrelik kısmı tama. 
men açılmıştır . Bu hafriyat , Türk 
Tarih Kurumunun geçen sene ver· 
diti bin lira ile yapılmıştır. Eski iz· 
mir mevkiindeki Agora suyunun 
Kültürparka akıtılması için kanal 
açılırken Alaybey caddesi ile civa. 
rındaki sokakların altında birçok 
eserler meydana çıkmıştır. Büstler, 
kitabeler müzeye nakledilmiştir. 
Ayraca tiyatro veya mabed basa. 

Tokyo : 11 (Radyo) - Resmi 
k~naklardan verilen malumata göre 
Macaristan Mançuko hükumetini res. 
men tanımıştır, 

Emsalsiz şaheaeri 

de kıntılarımı şöyli· 

vebilir miyim? 
e ;.. .. o· ·o eo ·e ·o ,- • • o 

üp 
r : 
"de 
da 
n· 

de· 
rdi 

yrı 

on 

il 

1 

e 

Mehmet cevap verdi: 
-Rica ederim. Bu gibi ıeyler 

pek hoşuma gider: Ya mesutsun, 
bundan tabii olarak ben de mem· 
nun olurum. Çünkü seni çok seve· 
rim.,. Yahut mesut detilıin, derdini 
döker, biraz müteselli olursuıl. Hem ' 
eter mesut detilıen bundan benim 
hodbinlitim de okıanmıı olur. Çün· 
kü bilirsin ya, kalp fırtınaJarından 

daima aza deyim. 
-Rica ederim, litifeyi bırak' lş 

cidden can sıkacak bir ıikildedir. 
-Melahat mi? 
-Melahat ... 
-Alakanı "mı kesiyorsun? 
-Pek yakında ... Te bundan do· 

~ı çok muazzep oluyorum. · 
-Sadakatsizlik mi gösteriyor? 
-Ne yazık ki, evet •• · 
-Sen de haylı, titiz, çok mü· 

tehakkim bir adamsın. 
- Belki. 
-Biraz tafailit versene! 
;-Vermiyecetim. Yalnız şu ka

dar söyliyeyim ki beni Mürşide ha· 
berdar etti. 

-Mürşide mi? Bu kadın pek iyi 
kalplidir. Hiç kimsenin cehalette kal 
mHmı iatemez. 

-Mürfideyi bu ihbara sevkeden 
şey ne olursa oiıu, ben herhalde o· j 
na minnettarım. Çünkü budala m«'v· 
kiine düşmek pek acıkh ~ir şey... 1 

-Başkafarımn diyecetinden sa· 
na ne? • 

- Bak sen bile bana acıyorsun. 
gülmekle beraber' içinden bir mer 

. hamet geçiyor, Hem, kendisine da· 
ha müdebbir hareket etmesini tavsi· ı' 
ye eden Mürıideye ne demiş bilir . 
misin?: •Bak, A bmetten korkacak j 
bir şey yok. O hem kör, hem satar!. 

-Kabil mi? ı 1 

- Evet, evet. Hem kör, hem sa· 
ğır . • 

-Eh, şimdi ·ne yapacaksın? 
- Ne yapacatım, yalanaktan 

bir seyahat icat ~ecetim. 
-Ya sonra? 

,,., - Sonra bilmem, düıünec!ğim. 
- Ben senin yerinde olsam · biç 

kimsenin . düşünemiyeceği .bir in tik~ 
tertip ederim, Senin riOi bir sanat· 
kiran herkes gibi hareket .etmesi a-
yıp olur. " 

-Ben de dönel-enberi anyorum. 
Birtey bWdutumu zannediyorum. 

-S~le; 
- Sonra IÖ)l.tim, ... merak etme . 
-P~kili, 4 bdar mü6--- .' 
·ı· y 1 ~8SI• değı ım. a naz, bi~z bir 

1 • • '°' Y.apmış o mıyuın 
-Merak elllJf'. 
~, .. 

-Merak etme dedik ya, gazete· 
lerin zabıta haberleri arasında ismi· 
min geçmesini istemem. 

Ahmet, dostu Mehmettcm ayrıl
dıktan sonra Melikate uğradı. Mü 
him bir işinde bahst-derek o gün öt 
leden sonra hareket edecek trenle 
seyahate gideceğini ve üç gün son
ra dönecl'ğini haber verdi. 

Melahat, içinde memnuniyet ışı· 

ğı tutuşan gözlerini göstermek için 
başını önüne eğdi. Dostuna, kendi
sini hava cereyanlarından koruma -
sını, boyun atkısını unutmamasını Si· 

kı sıkıya tavsiye etti: 
- Çok gecikme! 
-Demeği ve öpmesi i~in temiz 

alnını Ahmede uzatmayı da unutma· 
dı, Ahmet. kendine '"kör ve satır ha? 
biraz bekle 1. diye düşürüyor ve 
hiddetini güçlükle gizliyebiliyordu. 

-Sevgili Ahmet, geleceğini tel
grafla bildir ki istikbaline geleyim. 

-Şüphesiz. 
Ahmet akşama kadar sokaklar· 

da dolaştı. sonra, Melihatm evine 
döndü. Cebindeki anahtarla kapı· 
yı açarken kalbi neredeyse yerinden 
fırlıyacakta. 

lçerde iki ses işitti. Bunlardan 
biri erkek sesiydi. Ahmet, kapıyı 
yavaıça açta. Gördütü manzara şu: 
Melahat danslıudaki maharetiyle 
sosyetelerin gözbebeği olan güz.el 
bir delikanlının kucağındaydı. 

Genç kadın ve aşıkı donmuş 
kalmışlardı. 

Ahmette donmuş kalmıştı. Ne 
ıöyliyecetini şaşırmlştı: 

-Melahat, orada lmısın sevgi
lim? Korkma bana ne oldu bilemi 
yorum. istasyona giderken sanki 
başıma bir şey düştü. Görmüyorum. 
Hiç bir şey işitmiyorum. Yani kör 
ve sağır oldl•m. Beni buraya kadar 
bir polis. getir

1
di .. Orada mısın Meli. 

hat? · · 
Melahat boguk bir sesle: 
-Evet buradayım l 
Dedi. Delikanlı aşık: 
-Ne müdbişl 
Diye haylurdı. Melahat ona dön 

dü: 

- Daha ne duruyorsun? Gitsene 
ayol !.. 

Delikanlı fırladı. Abmt"t, devam 
ediyordu: 

-Melahat, elimden tut, Beni bı 
rakma, beni terketme, Mademki ha 
yatta artık ben ıana kaldım 1 

Melibat pek yufka yüretli idi. 
· Hemen hünalr ._,,pr atlam•1• 

Mı~lllU,; 

~ makları meydana çıkmış , bunlar 
ileride hafriyat yapılmak üzere 
muvakkaten kapatılmıştır. 

LONDllA MEKTUBU 

İngiliz kadınları 
çok yaşıyor ! . 

: 

..-Aşkın Göz Yaşları._ 
TÜRKÇE SÖZLÜ YE ARAPÇA ŞARKILI 

Büyük filmi bütün seyredenleri ağlatmaktadı~.Bu film senenin en büyük 
muvaffakryetini kazanmakta ve takdırler toplamaktadır -

DiKKAT: 
Kitabe , miladın ikinci asrında 1 

lyonyalı lzmirliler tarafından lzmirin 1 
büyük l>ir adamı namına yazılıdır. 
Mütehassısa okutulacakbr. 

Lond d d ·ı ' Yer bulabilmek için lütfen erken °elinmesi ve loca istiyen sayan 
ra 8 neşre ı en bir istatisti • 

ge göre, 1938 senesi içinde lngilte , mütterilerimizin de telefonla localarını ayırtmalarım rica ederiz. 

Bornovada tüccardan B. EdmC1n 
Jironun bağında geçen sene mey
dana çıkan ve Şarap ilahı Oiyonizos 
namma iyin yapılan bir binanın 

enkazına ait bulunan tarihi kıymeti ı 
haı~ döşeme , Kültür Bakanlığının 
emriyle istimlak edilecektir. 

rede doksan yaşından yukarı 489 
1 

kişi dünyaya veda etmiştir. Bunun 
dörtte biri erkek ve dörtte üçü kadı 
ndır. Uzun yaşıyan kadmların üçte 
ikisi evlidir. 

lngilterede kadınlar, erkeklere 
nazaran daha uzun yaşıyorlar ve do 

-Gerisi dördüncü sahifede-

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taab~üdat ve tesisatı her türlü Elektrik makinalara 
ve malzemem telefon makinalan ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 
1- 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

• 
Benim cezam... işitmiyorsun dtiil 
mi? Ah, yemin ederim ki bu ceza. 
ya kitlanacatım. Senden biç ayrı 
lmıyacatım. Bütün hayatımı senin 
yanında geçirecctim. Seni tedavi 
edecetim ... Dünyada benim İçin yal· 
nıt sen varsın, )alnız sen ... 

Ahmet, bir kanepeye oturarak 
düşündü. Arhk bütün hiddeti geç· 
mişti. O küçük kalpte hem riya, 
hem vefa ve kuvvetle hüküm sürü. 
yorduL Bu minimini kadın ne güze). 

1 

di 1 1 

Bu zavallı rubun çektiti sıkıntı ; 
kafiydi. Dersi de pek iyi olmuştu. 

Biraz sonra, elinde ıhlamur finca 
niyle içeri giren Melahat' onu neşeli 
bir halde ıördü. Ahmet : 

-Geçti, diye batırdı, galiba 
aubi bir buhran ... 

10170 

Bu akşam 

Alsa ray 
Sinemasında l 

Dilber Fransız yıldızı ANNA i 
BELLA ve HENRI FOND ~NIN 
emsalsiz bir surette oynadıklara 

tamamiyle renkli 

(Çingene Prenses) 
Aşk müzik renk macera filmi 

ILA VE olarak : 

(Esrarengiz Adam) 
Görmeyenlerin görmesi için faraat 

10167 

ıeldilin zaman buradaydı. Zavalh 
meraktan çatlar. Haber vereyim 
aaa... 

10166 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Adliye Harç Tarifesi Kanununa ek 
Noter Harç Tarifesi Kanunu 
Kanun No: 3494 

Kabul ıtui!U: 241611938 

Neıri tarihi: 131711938 

- Dünden artan -

Üçüncü Bölüm 
Niabi harçlar 

Ni.rbi harç alınacak iıler 

' 

Madd 20 - Maktu harçlar kısmında yazılı olmayan bütün ıened, 
e . .. 

.. da · · biyetine aore· mukavele ve kitıdlar n 1Ş1n ma e · 
Kuruş 

Değeri on liraya kadar olanlardaki_ beher i?12adan 20 
Deteri elli liraya kadar olanlardakı beher ımzadan . 40 
Değeri elli liradan yüz liraya kadar olanlardan beher ımzadan 80 

harç alınır. . . 1. d b. k d'I· 
Bunlardan fazlası için her yırmı ıra a ır uruş zamme ı ır. 

Sulblarda bedeli sulh, rebinlerde bedeli rehin~ kitalarda. mukaveleler-

d k
. "'dd t göre kira kartılıtman mecmuunu, hızmet akdmde müddete 

e ı mu e e "'dd b lr d t 'f b' 
göre veri!ecek ücretin mecmuu ve ?11 u "d etk e lı e ı se hhır senelik ücret, 

1. . k tlerde konulan ve ı era e onu ması taa üd edilen ser· 
sermaye ı şar t K' . . uu harca eıaı olur. ıralamamn devır ve buıulmasında .... 
mayenın mecm . •-
. k ·1 "ddete ve ıeunıyenın arttınlmasmda yalnız arttırılan kıllBI 

rı a an mu . .. 
Paylaşmasında mevcud maktara gore ııukarıda yazıla niıbet 

ve sermaye ~ 

d . "nde harç hesap edilir. 
aıresı d . .1 Müddetin uzablması ve va enın yena enmcsi halinde yan harç alı111r. 

Nisbi harç alınacak işlerde .. bin kuruşun küsurundan beş yüz kurt* 
şa kadarı hetap edilmez. Beş yuzden yukanıı tam sayılar. 

EMANET HARCI 

Madde 21 - Saklamak veya idare edilmek üzere, değeri belli ola 
emanetlerden: 

ı) On liraya kadar olanlardan 
2) Elli liraya kadar olanlardan 
3) Yüz liraya kadar olanlardan 
4) Yüz liradan yukarısı için beher on liradan 

harç abnır. 

(Sonu ·Var) . . 
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Liverpol Telgrafları .Kambiyo ve Para ~•Um 1 
11 / 1 I 1938 iş Baukasmdan alınmıştır. 

Penr ---·-
_5,~ L t 

ı--Hazır 
-Rayişmark 

2. Kanun Va. 4 80 Frank ( Fransız ) --r32 -- -4 -78 Mart " Sterlin (İngiliz ) -5-88 ----Hind hazır 4 08 Dolar ( Amerika ) 1251 93" 
Ne~ork 8128 -Frank ( İsviçre) 00 00 
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Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistrn, Seylan, Çin 'e Cavadan doğı udan doğruya müessese na

mına getirilen rn nüntt-hap. taze ve kc~ulu çal l;rdrn 'ukuf ve itina ile 
yapılan haımanlnrdır. Her zev~e göre dlğişrn numaralı tertipleri vardır. 
Muhtelif cins ve büyüklükte lutu 'e pah titr içeri!' inde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisiyetinin ttminatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kel'eşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
bc;kkaliyelerde satılır. 

Umumi depoları ; fstanhl Tahmisönü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
altında} 

Bahçekapı Dördür.cü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - fsı nhul . C 

EL 

• " 1 

• 1 

EViNiZE HER VAL<IT 
• • 

{ İngiliz Kadınları 
1 çok yaşıyor 

Üçüncü sahifeden artan -

ksan yaşını daha fazla buluyorla 
Bu nisbet dörtte üç derece.sint" 

dir. Bu nisbel geçen seneye nazarş
bir çeyrek asırdanberi ingiltered 
bir umumi kaide olmuştur. 

Geçen 24 sene zarfrnda doksal 
yaşından y~karı olup dünyayı terk 
eden'crin yekunu 9781 kişidir. Bıı 

miktarın büyük bir kısmı evli kad 
dır . 

Doksandan yukarı vefat edenleı 

rin vasatı olarak st:nelik sayısı 40'" 
dir. 

Evvelki sene 531 ve umumi h~ 
bin son senesi 1918 de 2B3 idi. 

Geçen 24 sene içinde İngiltere 
de yüz yaşını idrak ettikten sonra y 
'llefat edenlerin miktzrı 222 kişiye 
balik olmuştür. Geçen sene 14 ve 
evvelki sene 16 yüzlük ölmüştür. 

Geçen sene vefat edenlerden 
en yaşlısı 107 yaşmea dünyadan gö 
çen Shakc'rley isminde evli bir eski Su 
artist kadındır. Uzun yaşamasını Sa r in 
son neslinaen olmasına ve son dere ha 
cede de çalışkanlığına atfetmekte le 

Cü 
idi. bit 

Bu kadın ve ailesi 18000 sene 

NE:Ş'E VE ZEVL( GETiRiR 
sinde yani yüz otuz sekizsene ev
vel Times gazetesine abone olmu<; 
ve son güne kadar bu gazeteyi her 
giinkü gibi baştan aşağı okumuştur 

Teşhir "e satış yeıi: 

Hükümet caddesinde Ömer Başeğmez ticarethanesi 

Geçen sene vefat eden yüzlük· 
!erden ikincisi de evli bir kadındır. 
Madam Corpenter ismini taşıyan bu 
kadıp 105 yaşında iken vefat el 
miştir. 

9490 73-90 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleı i de vaki olacak muracaatları fl\emnuniyetle kaLu1 eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

15-156 10116 Numara: 200 

. ( .. 
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( 

TURJ<tY! 

ZIRArilifANıasf 

----------------------------- ~--------~---------------

DOKTOR 
· lsmail Kemal Satır 

Kızılay civarı11da iskan dairesi yanında 
Müslüm apartımanında ~ 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder • 13-26 10040 

Telefon: 168 

Sathk Bağ yeri 
Yılanlı mezreasında BayZekinin 

bağı civarında içinde kuyusu bulunan 
onbir buçuk dönüm bağ yeri satılık 
tır. Almak isteyenler kız lisesi karşi 
sinda Merhum Abdurrahman Alinin 
evinde bayan Nakiyeye müracaat et· 
meleri ilan olunur. 

3- 10 10161 

İlan 

1-Bir sene kullar.ılmış 20 at 
kuvvetinde çapa, mibzeriyle beraber 
bir adet F ormil traktoru. 

. 2 - Altı öküzlü döner çif l kullak 
lı hiç kullanılmamış Rudsak markalı 

Braban pulluğu satılıktır, istiyenler 
Yeni otel'e müracaatı. 5-5 

10142 

Üçüncüsu mister Beard isminde 
bir gemi komisyoncusudur. Gnl ha 
valisindeki seyriseferin işlerinde çok 
tanınmış olan bu İş adömı 97 ya· 
şına gclinciye hadar muntezaman iş· 
lerine devam etmiş ve melekatı ak 
liyesinin zindeliği birçok gençlerin 
gıptasını celbetmişti. 

Yüz yaşında vefat eden mis S 
nead evlenmemiş olduğu halde u· 
zun yaşıyan bir kadındır. 15 yaşın
dan beri bir papaz ailesinde hizmet 
etmiştir. 

1938 senesi zartında lngiltere· 
nin haricinde vefat eden uzu ömür
lülerin en yaşlısı, geçen Nisanda 
Roman yada vefat edeıı Ana Sand
ra' dır. Bu kadının tam 118 sene 
yaşadığı, Romanya hükumeti tara· 
fından mevcu::ı sicıllere göre tesbit 
edilmiştir. Bunlarin arasında Meh 
Mchmed oğlu 1'ahir isminde bir 
Arap vardır. fbnissuudun akraba. 
sından olduğunu iddia eden bu adam 
108 yaşında iken Amerikada geçC'n 
sene vefat etmiştir. 

Ateşçi ustası alınacak: 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkble fabrikalarımızda yevmiye ile istihdam edılmek üzere iki 
mütehassıs ateşçi ustası alınacaktır. Emekli deniz makina s•1baylat1ndan 
veya ticareti bahriye makine mektebinden neş'et ve Türk donanmasında 
ihtiyat subaylığını ifa ve ikmal etmiş ve liman dairesinden ehliyet şaha· 
detnamesi almış olanlar tercih edilecektir. Talip olanların istenilen vesi. 
kalarla Umum Müdürlüğü müracaatları.1O136 3,5,8, 12, 15, 18,21 ,24,27,3 t 

or. Muzaffer· Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

1 
Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 

başlamıştır. 

... . 
Umumi· neşriyat müdürü 

Macid Güçlü: 
Ad:ına T ürks ıu m tbaası 


