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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir ve umum! neşriyat müdUrU: 

HAKKI OCAKOCLU 

. 1 ___ ~A~B=--=O~N~E~~Ş_E __ R_A~IT~l __ _ 
DEVAM M'ODDETl Türkiye için 

Seftelik.. ... .. .. ... 1400 
Altı cıylık ........ .•.. ... 750 

Hariç için 

2900 
1650 

L TELEFON: 2697 

FtA Ti ( 5 ) KURUŞTIJR 

Sov yetler birliği yüksek 
meclisi 

Moskova 11 (A.A) - Sovyetler birliği yüksek 
meclisi ikinci içtima devresine ba§lamış ve ilk 
iş olarak devlet bütçesi müzakerelerine girişmiş
tir. 

, ______ _J 
YENi ASIR Matbaumda buılmı,m 

SOVYETLERLE JAPONLAR ARASINDA ihracat işlerimiz 

Mütareke oldu Iktısat vekilimiz lzmire gelerek 

Harp korkusu kalmadı mı? i.~~-~~~!ç~!.~!.~a temaslarda . bulunacak 

Çankufenge kar.şı Japon piyadesi mevzilerinde 

......................................... = iç Ticaret 
Moskova 

Çan -· Ku ~ F engi 
aldık(an 

c 

gerı 

Umum müdürü 
• 

.Standardizasyon mü-. 
E dürü ile birlikte r . . . 
i şehrimize geliyor i 
• • 

sonra orduya :;::~~;·~~ .. <~:::;·~:;:~~~;;::~e:~ 
:• · ateş kes emrini lktısa't vekili B. Şakir Kesebir bu gün 

de tetkiklerine devam etti. Akşam eks-

=... verdı' : presi ile Ankaraya hareket etti. 
E Vekilin fuarın açılmasında bulunmak 

~ . .......... ~ ............. ............... : üzere bu günlerde Izrnire gideceği ve 
- YAZISI 1 O UNCU SAH1FEDE- ihracat işleri etrafında lhracatçtl.arla te

Sovyetler Yaş lizüm. ihracına dün
den itibaren başlandı 

A11dında incir bahçeleri 
maslarda bulunacağı öğrenilmiştir. 

* 

Hem kendi 
Şereflerini hem 
Sulhu korudular 

tktısat veldleti iç ticaret umum rnU-
dürü B. Milmtaz Rek ve vek.Alet stan
dardizasyon müdü.rii B. Faruk Silnter 
pazartesi sabahı şehrimizde bulunacak
lardır. 

Namusu için 
Üzerinde büyük bir titizlikle durulan 

bu davada da muvaffak olduk 
• - Geçen ıene yaş üzüm ihracı üze

Çankuf eng tepeleri etrafında, Ja- rinde yapmıı olduğunuz tecrübenin size 
, ponyanın tahrikile başgösteren mü- birçok ıeyler öğrettiğini ve yeni sevki
\Jellah ihtilaf bütün dünyanın gözleri- yatm daha bilgili ve daha emin olarak 

lktısat vekaletinden şehrimizdeki al!
kadarlara gelen bir tahriratta B. Müm
tazın 20 Ağustos cumartesi günü pala
mut ve Uzüm ihracatçılariyle bir hasbi

- SONU 2 lNCI SAYFADA-

Bir genç kız nişanlısı
nın bıçağı altında 

ni Uzak Şarka çevirmiştir. yapılacağını daha o zaman söylemiştiniz 
Sovyet Rusya hakkında zihin· ve bana yine daha o vakıt (gelecek sene 

Jerde batıl bir zehabın yerle§· yaıı üzüm zamanı gel de aör) demiııtiniz, 
meıine çalışanlar < Kızılordu iıte geldim. 
bir harp kuvveti değildir. Kendi top· Üzüm kurumunun neşriyat müdü
raklarını bile miidafaa edemez.» di- rü eski ve emekli gazeteci Zeynel Beaim, 
yorlardı. kurumdaki koltuğundan yayına basılmış 

Piyango 
J Bil.yük ikramiye
~ yi 4353 nurlıara 
1 

,,,,~-~~ii.t-J. kazandı 
Sovyet Rusyaya karşı taarruz gibi sıçradı. İstanbul, 11 (Hususi) - T ayya-
k d be ı . J b" t ft b - ı .. te aazeteciJik buna derler, dedi. K 

ma sa ı s ıyen er ır ara an u • • re piyangosu bugün çekilmiştir. a-
lki · · · l d "d"l d" Nereden duydun, 

can verdi 
Kahramanlarda gece 
yarısı genç bir kız 
çığlığı yükseldi 

Katil te nın tesırı a tın a ı ı er; ı- zanan numaralar şunlardır : 

far taraftan Sovyetlerin sulhu mu- Anlaıılan hazretin meslek daman ka- BOYOK 1KRAM1YELER N• k Ah ta •• • 
ı a o once nı-afaza azmından cesaret alıyorlardı. hannışb. 4353 Numara 50000 lira 

Dünya sulhunun bozulmamasını, ln- - Hakikaten, dedi. Bugiln lzmir ve 21043 numara 12000 lira QanJıSIOl k oynuna a)• 
•anlığın yeni felaketlerle karşılaşma- Ege bölgesi için çok mesut ve bereketli 14649 numara 10000 lira ~ 
maaını istiyen Sovyet Rusya, teca- bir istikbalin il~ v_e emin adıın~ı atıyo- 9369 numara 3000 lira mak İstedi fakat: 
vüz karşısında yılgınlık gösterseydi, ruz. Bütün emelımız bu adımın ugurlu ol- Sonu 53 rakkarnı ile nihayet bu-

! müselJah bir emrivakii kabul etmek muıdır. lan biletler iki§er lira kazanmışlar-
auretile müzakerelere temayül gös- - Yaı üzüm aevkiyatına mı baıladı- Vzüm kurumunun değerli ba§kanı d 

k ' ~ terseydi kendi hakkındaki yanlış zc- ruz yo 18
' B. Hakkı V mıl BiNER URA KAZANANLAR 

haha kuvvet verecekti. Ve ihtimal - Evet bugün beameleyi çektik. Ve _ cBu ıene üzüm bavalardri' geç 29879 27068 2337 
ki asıl o zaman dünya sulhu için en bu iı böyle üıtün körü anlatmakla ol- w "'b 500 URA KAZANANLAR 

' H d' l d ·· kaldı Geçen ıene yaptığımız tecru e 
büyük tehlikeler baş gösterecekti. maz. ay 1 ge e gor. 1_.' 

22 
t d "d' M ama 191 7628 6532 3623'> 23045 

B d l 1 z l B · b aev~ıyatı emmuz a ı ı.. a • .,. 
Sovyetlerin tecavüz karşısında hare- en en ya§ ı .o an. e~e eau~. en- fih tabiatin bu gecikmeaini telafi edece- 9010 11617 39255 34049 37770 

o 

Genç Kız 
Teslim olmayınca bı
çağını çekerek sevgi

lisini öldürdü kete geçmekten aciz bir vaziyette ol- den çok genç hır ~eviklıkle cek.etinikıır- W• • • •• 't d' ruz Gilnlerdenberi bao- 36769 34996 22625 24282 38033 
duklan düşüncesi yıldınm süratile ~a geçirdi. Şap.kuını arkasından . oo- :u;::ru:ıb~~=ı s:lsmail Hakkı Veral, 21500 25912 185 56 16929 6180 
dünyanın dört köşesine yayılacak, turan o~acınwın elınden alarak rnerdıven- kurum mütahassıslan lzmir civan ile Urla - SONU 6 iNCi SAHiFEDE ~ - YAZJSI 4 ONCO SAHiFEDE -
mütearnzlar bu vaziyetten cesaret lerden ınmege b~ladı. wl k k d Katil ve Ni§anlısı 

Ça k f B d · d ve Karaburun bag arını te er te er o-alacaklardı. Moskova, n u eng en e pe§ın en.. 
1 

tıl B ral .. ü k · · "t h 
clavasında, ilköncc Kızılordunun bü- - Şimdi üzüm i§leme yerine gidiyo• aı ar. u ara uz m eaıcı mu a aa-

yük bir kudret, azametli bir varlık ruz .. dedi ve yolda anlattı. -SONU 4 tlNCtl SAHiFEDE -
olduğunu ispat etmek mevkiinde idi. 

Almanya Garp hudutlarında sefer
Jşte Çankufenge karşı yapılan te

cavüzün bu kadar büyük hassasi
yet ve alaka uyandırmasının sebebi .. 

Altmışlık bir ihtiyar 

Kızına taarruz edeni 
tüf enkle öldürdü 

berlik tecrü besine mi hazırlanıyor? 
Denebilir ki bir tepenin bu kadar 

değeri var m;? 
Bir kerre şurası unutulmamalıdır 

ki Çankufeng Sovyetler arazisi ile 
Mançuri ve Kore arasında birinci de
recede ehemmiyeti haiz bir sevkül
ceyş mevkidir. 

Saniyen bu tepe Sovyet Rusya ile 
Çin arasında münakid muahedeler 
mucibince altmış senedenberi Rus 
toprağıdır. Sovyetler kendi toprakla

Maktul, iki sene evvel ayrıldığı 
karısını kaçırmak isti yordu 

Eski hariciye nazırı 8. Edenin gazetesi lngiliz umumi 
el karını uyanıklığa ve hadiseleri soğuk 

kanlılıkla takibe davet ediyor 

rında yabancı askerler oldukça mü- Evvelki ge<:e aaat dokuz buçuk aıra- ca bulunuyordu. Maksadı aabık nlkfilı
zakereye yanaşmamakla şerefini kıs- larında Menemende bir bağ kulesine ya- lısını kaçırmak ve yeniden bir yuvada 
kanan, hakkını korumayı bilen bü- pılan tecavüz, müessif bir cinayetle neti- birleşmekti. Damadı, bağ kulesinin ka
yük bir millet olduklarını gostenniş- celenmiştir. HAdise hakkında mahallin- pısında altm~ yaşındaki kayın peder kar-
lerdir. Aynı zamanda Japon milita- de elde ettiğimlz ,malfunat şudur: §ılayor ve soruyor: 
ristlerine şaraplarına su katmak icap Kulalı Ali oğlu Ali Gülmez isminde - Ne istiyorsun? 
ettiğini hatırlatmışlardır. bir delikanlı, bundan ild yıl önceı evli - Karımı ... 

Çankufeng vuruşmaları bu zavi- bulunduğu karısından ayrılmış ve miln- - Sen esrarkeı bir adamsın, artık :~ 
yeden takip edildiği zaman anlaşılır zevi bir hayat geçlnniye ~lam.ıştır. Ali onu unut.. 
ki Kızıl ordu, Sovyet topraklarının Gülmezin rakı ve esrar müptelAsı bu- Ali Gülmez zorla kadını kaçırmak i&
muhafızı sıfatiyle vazifesini yapmış- Iunması, eşini geçindirecek bir vaziyet teyin.ce iş çatallaşıyor. Genç damat Ali 
tır. Gerilemez zannedilen Japon yaratmaması ayrılığın bqlıca aebeplerl Gülmez ve al~ yaşındaki kayın peder 
kuvvetlerini sınırlarının dışına at- idi. Hasan alWıa aarılıyorlar. Daha_ atik dav-
makla da taarruz zihniyetine ağır bir Aradan iki sene geçtiği halde, eski eıl- ranan kayın peder Hasan ~a tüfengiyle Alman ıulurleri bfr hareket esnasında . 
darbe indirmiştir. Şimdi : ni sevmekte devam eden Ali Gülmez, damadına ateı ediyor ve ~itır surette ya- Londra 11 (ö.R) - Almanyanın garp rlclye nazırı B. Edeı:ıın ~aze~~ı olan 

l · - Ya Japonya Uzak şarkta se- evvelki gece 5aat dokuz buçuk aıralarm" ralıyor. Yaralı kısa bir zaman aonra ha- hudutlarında yaptığı tahkimatın ehem- Yör~ayr Post .b~. hadiselerın Sude~. rne-
- SONU iKiNCi SAHiFEDE - da kayın pederinin bağ kulesine taarruz yata gözlerini yumuyor. miyeti, bir aeferberlik tecrübesi için alı- selesıle ve önümüzde.ki eylOlde Nuren-

SEVKET BiLGiN ediyor. Bu sırada elinde bl~ ve ta~ Katil yakalanmııtır. tedbirler dolayWle sabık Ing1lh ha- - SONU tlCtlNCtl SAHiFEDE-

Bir anne 
9 Sene evvel 
kaybettiği ev
ladını buldu 
htanbul, 11 (Hususi) - Dokuz 

seneden beri evladını anyan f!1er
i yem ismindeki Trabzonlu bir kadm 
1 Zekiye adındaki yavrusunu nihayet 
: bulmuıtur. Meryem, polisteki ifade-

sinde on yedi sene evvel lbrahinı 

1 

adında biri ile evlendiğini, Zekiye l 
doğduktan sonra hastalandığını, te-1 
davi için lstanbula geldiğini, baıta-

~ ~U 3 ONCO S.Afll[_~DE-
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ihracatın kontrölü 
neticeler 

• 
ıyı 

• 
verıyor 

• 

ŞEHiR HABERlERi 
Havagazı Borsa idare heyeti Standart 

büyük 
üzüm tipleri Avrupada 

revaca mazhar olmuştur 
FiatinJe yüzde yirmi Son toplantısında üzüm ve incir 

!k&at vekalet! ihracat kontrolörlllk çok faydalı oldu. Palamutlarımız yaban- beş tenzilat yapılacak 
binası g~letilıniş Ve yeniden bazı dai- Cl piyasalarda beğenildi, iyi fiatlerle sa- pı'"IJasalarının vazı'yetı' e~ f J 
reler il~ve edilmiştir. Kcmtı:olödük tahlil tııdı. Biliyorsunuz ki ınaliaruıuz ne b- Belediye bava gazı direktörü B. Mah- T 1.1 'Q fnua 
kısmında her mal için lıUer tahlil ma- dar çok ve ne kadar yüksek :&at.le satı-= ~ ~ya::: tetki;atınıb: bazı ka-"'rlar verdı" 
sası ayrılmıştır. lırsa, bundan hem sizler hem de mem- .e . ş ~ yo a .ç ıştır. u sa ''-& 
Kısa bir zamanda bttytik: bir inkişaf leket o kadırr çok faydalanır. şehrimıze donecektır. Bora idue ileydi son toplantısında 

ı B. Mahmut Y alay !zmirde kurulacak ü ·· i · · - -- •- · l • gösteren bu müessese her mal i e yakın- Dış pazarlarda palamutlarumza rakip zum ve ncır pıyasıuarının vazıyet erı 

elan alikadar olmaktadır. Kontröllük 'bir çok maddeler satılıyor. Bunların sa- yeni ha.va gazı fabrikası için Almanya- hakkında tetkiklerde balunmq ve lzmi
dairesinde tesbit ettiği .standart üzüm hibi olan milletler, bizim müşterilerimi- daki Yunkers ve Didye Verke fabrika- re müstahsil mıntakaiardan gönderilece~ 
tipleri Avrupada büyük bir revaca maz- zi elimizden almak, kendi mallarını sat- larında etüdler yapmış ve hava gazı teş- ilk incir mahsulil hakkında bazı mukar-
har olmuştur. mak için çok çalışmaktadırlar. Bunun kilatlarının nasıl çalıştığını gözden ge- rerat tesbit etmiştir. 

Kontrolörlüğün en mühim meşgaleleri için biz de mallarlllllZı, alıcılara, rakip- çirmiştir. Bu sene piyasaya gelecek ilk incir 
arasında elb bir mesele vardır ki üze- !erinden daima iyi daima üstün olarak lımirdeki yeni hava gazı fabrikası 78 mahsulünün iki ayn cinse tefriki, bun.
rinde dikkat .. çalışılınaktadır. tarutmağa ç~ıyız. Hükümet bu bin liraya mal olacaktır. Yalnız temel lar arasında Kara yaprak, hurda ve kuş 

Yük.sek kaliteU üziimlerimlzin kutu maksad için büyük fedakarlıklara katla- kısmı 30 küsur bin liradır. Yeni fabrika, yeniği ilave edilmemesi tekarrür etml§· 
içinde daha iyi m11bafazaları ve alıcı nıyor. Bu arada sizlere dü,şen vazifeler eski hava gazı ocaklarının ittisalinde tir. Keyfiyet bir tamimle müstahsil mın
meınleketlerde daha büyük bir emniyet de vardır ki, onlan burada hatırlatmayı kurulacaktır. Yeni istihsal ocağı faaliye- takalara bildirilmiştir. 
uyandırması için papye sülfüre ile kl- faydalı görüyoruz: te geçince yevmiye 'i50Q metre mildbı Borsa idare heyeti, şimdiye kadar 1z-
lrtlanması duş·· ünülmektedir Bunun tec- 1 Meml k t b'·yük· t,..,.~........ ti. bir kalori ile hava gazı temin edecektir. mire ancak dört çuval üzüm geldiğini, 

· - e e e u ~ ge ren . . . 
rübesinde iyi neüce alınm•....., .... alamut ğ 1armı tahri t ,....t,..; Bılahara ıhtıyacın artması, abonelerin mahsulün eluer yerlerde henüz sergiye 

~·- p a aç p e m .. ,.~z. ,,1 __ 1 d 
• YUKSe mesile diğer ocaklardan a isti- arzedildiğini müşahede etmiştir. Bu lti-

STANDAR1ZE EDtLECEK 
MADDELER 

2 - Palamutları zamanında, ruluzlaş- fade edilerek istih5alat ve randman iki barladır ki piyasanın açılacağl gÜn hale-
m.adan, toplayınız. misline çıkarılacaktır. kında bir karar alınamamıştır. Borsa ida-

3 - Malın içine taşın, toprağın ve Yeni fabrikanın işletmesinde ucuzluk re heyeti önümüzdeki çarşamba gÜnü 

Bu sene palamut ve D.zilmden sonra diğer yabancı ~el~ .~asına temin edilecek ve maliyet fürti ilk anda tekrar toplanarak bir karar alaca:k.tır. 
standarize edilecek maddeler arasında meydan vermeyını.z.. Eğer elinizde ohna- yüzde yirmi be§ inecek, bundan abone- Müstahsil mıntakalardan gelen ha· 
yapağı, tiftik, buğday, arpa ve portakal dan,.k.anşmı.a ayıklamadan pazara getir- ler ayni nisbette istifade ettirilecektir. berlere göre Menemende üzümler sergi· 
vardır. Bunlann nizamnmMleri hazırla- meyiniz. Yeni fabrikanın bütün tesisatı otomatik dedir. Salihlinin kır bağlarında, Alaşehi-
narak gelmiştir. Yakında devlet fU1'3SID- 4 - Malları, sergi yerlerini iyice te- olacaktır. rin bir kısım bağlarında sergiler başla-
Cla tetkik edilecektir. mizledikten .onra seriDl%. mıştır. Kasabada on be::ı çuval üzüm 

5 - Palamutlan kmu yerlerde mu- C ltı atılmışsa da. bu vaziyet piyasaya mü-
hmZa ederek •alemnaluma ve nemlen- 9 eşmea enir değildir. 
melerlne meydan bırakmayınız. Eğlence seferleri tehir Hanların kurak gitmeainden timdi-

1hnm kontrolörlUk dalresl, palamut 9 - Txrna!r dötlmlerle değil tokmak- • • • ye kadar elde edilen üzümlerin taneleri 
mevsimine girdiğimiz fU gilnlerde ha- Jarla d~rünüz. edılmıştir ufaktır. Ancak iki ÜÇ gündeD heri ha'Tll• 

ı:ı.rladığı mUhlm bir tamimi aUkada:r '1 _ Tun.ala tat, t.oprak. ve diğer ya- Çeşme altına yapılacağını yazdığımız lar. eerin!~di~ .lçin tanelerin lrileşmeıine 
mile~eselex. göaclennlştlr. B u tamim, beneı maddeJerln. karışması için döğme eğlence seferler! yen! vapurlar gelincfye ı intizar edılebılır. 
müstahsilin palamutu:iı hazırlanmasın- ~lni temiz yerlerde yapınız. kadar şimdı1ik tehir edilmiştir. Efes va- Rekolte baldcmda yapılan tahminler, 
daki çalışmalarını göstermektedir. Ta- Bunları hakkile yaparsanız - ki yap- puru süvarisinden gelen bir telgrafda 

1 
maalesef enılı bir fikir edinilmesine 

Boncı TM B. Mcızha,. lzmirüoğl• 

7 S bin ton arasında büyük bir ayrılık 

göst.ennek.tedir. 
Her iki piyasanın, ki.fi derececle mah

sul f zmire getirildiği takdirde. yakın bir 
ihtimalle 2 2 aiustosta •çılacağı umul
maktadır. 

Anc:ak piyaeanm açUmaa için beter 
bin çuval ma.Laalün lzmiıe bımwne ihti
yaç görülmektedir. mim aynen tudur: manız lhımdır _ piya.saya gönderdiğiniz vapur Tunus sahillerini geçmiştir. Önü-1 müsait deği]dir. Tahminler 65 bin tonla 

Hükilmetimizce geçen tena bir pala- mallar temiz, beğenilir, göz alıcı olur ve müzdek.i hafta içinde ağlebl ihtimal pa- '-------------------
1
---------· 

mut kontrol nizamnam~ çıkarıldı. Bun- yüksek fiatle satılır. Sizler de sarfettiği- zar veya pazartesi günil ?imanımızda vı· ıaA yet ., Bu hafta 
dan maksat yabancı ülkelere yollanacak ni.z. emeğin karşılığını bulduğunuz gibi bulunacaktır. 
palamutları temiz, istenilir ve aranılu dünya piyasalarında daima ünlü olan * 
bir hale koyarak göndermektir. Geçen mahsfillerimiz bir kat daha Un almış Polislere konferans Emrine verilen Muhtelit/er maçı 
yıl mahsulünü temizleya-ek yollamaxmz olur. 

Dün öğleden sonra. saat on dörtte M 1 d U b 
H k Yeni• 0··g" retmen- an sa - Ay ın m s a a-

aI evinde, Polis memurlarına mesleld kasından evvel 

Sovyetler 
Hem kendi 
Şereflerini hem 
Sulhu korudula 

BASTARAFJ 1 iNCi SAHiFE 
nelerdenberi tatbik ettiği siyaseti 
cleğiştirmiyerek küçük hadiaelerd 
büyük fusatlar yaratmak sevdası 
da devam edecek ... Bu takdirde dü 
Y~YJ:. altüs! e~ek teh~idi~i :uzed~ 
buyuk felaketın mesulıyetinı yükl 
necektiı. 

2 - Yahut ta Japonyada bonsa 
galebe edecek... Sovyetlerin kuvv 
tini ve azunlannı denediklerine gö 
maceraperest bir politikanın hud 
suz zararlarını düşünerek şuura i 
dale döneceklerdir. Bu takdirde dü 
yanın sulh davası kuvvetli bir m 
ned daha kazanacaktır. 

Bakınız niçin~ 
Japonyanın tecrübesi emrivakii 

siyasetine kapılmak istidadında olan 
ların cesaretlerini kıracaktır. Hadise 
ler ispat etmiştir ki emrivaki polit 
kası mukavemetsiz bünyeleri çabu 
kemiren verem mikrobu gibidir . 
ili mutlak yere serer. Fakat mukav 
mete tesadüf ettiği yerde sıcağa t 
hammül etmiyen kar gibi erir .. 

Çankufeng, Çinin kurtuluş dava 
bakımından da büyük ehemmiyet 
h a izdir. Japonya SoyYet Rusyayı 
karıı koskoca bir cephe kurmak 
rurctini hissedince Çindeki mevki 
2'JUlfa uğramıştır. Japon tebliğle 
istedikleri kadar beliğ olsunlar, şur: 
sı besbelli ki J apon ordusu ç· 
de ilerleme kudretini kaybetm' 
tir. Hatta hugiinkü tevili 
devresinde Çinliler harekatın te 
şebbüsünü ellerin e geçirmeğe, mü 
tekabil hamlelerle J apon istilasını 
sınırlarını daraltmağa çalışıyorlar. 

ŞEVKET BlLGt --1 

ihracat 
işlerimiz 

-BAŞTARA.FI 1 INCt SAHtFED Muallim kafile
lerinin Trakya 

tetkikleri 

Bir öğretmeni ya

ralayan şahsın 
muhakemesi 

b ir konfc'i"&na verihni.ttir. Konferansı, 
poliıı enstitüsilnden bu sene iyi derece ile )erim• z oynanacak halde bulunaca~ bildirilmiş ve hazırlı 
mezun olan baş komi.ter BB. fu;ahim ve .lzmir Enternasyonal Fuan miinuebe- larm şimdiden yapılarak tilccarlar 

.Edinıa "(Huauel) - D ört aündenberi 
Edimede me.leld tetkikattA bulunmakta 
olan latanb ul muallimlerinden 1 30 kili· 
lik bir kafile bu sabah lıtanbula avdet 
etmiJlerdir. 

Muallimlerimiz Edirnenin görülecek 
yerlerinl ve hauaten ,.he.erlerini gez

miıler ve hareketlerinden evvel umumt 
müfettişlik makamına gelerek general 
Kizım Dirilt ve hat müşavir Sabri Oneye 
veda etmişlerdir. 

Ba geziden çok memnan kalan mual
limlere müfettİf}iğin yayım ifleri ve kal
kınma hareketleri etrafında general Dirile 
tarafından izahat verilmiş ve büyük bir 
alaka ile karıılanml§br. 

Birkaç aydanberi Edirneye gelen dört 
bq muallim kafilesi ile üniversitesi ve 
yüksek mekteplere mensup gruplar ve 
sportmenler Edirnenin muttarid ve sakin 
hayatına başka bir canlılık ve yeni bir 
kaynaşma hızı vermiştir. 

Aynı zamanda bu geziler, gezginlere 
bilgi bakımından da yeni bir çok şeyler 
kazandırdığı gibi eyi ve temiz hatıralar 
da bırakmıştır. 

Faik vermişlerdir. Bu yıl Haziran devresinde öğretmen tjyle hazırlanan büyük futbol maçlan ~eyfiyetten haberdar edilmesi istenm~ 
--o-- okullarından mezun olan ö!fetmenler- için muhtelit tahm antrenmanlan de- tirB lan 

Yukarı mahallftlln teftişi den 75 kişi !mıir vilayeti emrine veril- vam etmektedir. u top tıya ihracat tüccarları i . 
· tir 14 aihıstos puar günü iki muhtelit ra.k: edebilecektir. Ma.k:sad şu veya b 

Ad A .., d ta kul f b"l Belediye reisi Dr. B. 12Aı..Aet Uz, dün mış · madde üzerın· e mu""tal"'- b dan ana - gırceza a or 0 en 1 - ~ Vıli et emrine verilen öğretmenler takımımız karııı kar.şıya bir antrenman da eyanın z 
. ..... . s· . b ~-L] 1 sabah mühendislerle b.i:rlikte yukarı ma- y mus·· abaL--. yap- - -LI-·dır. Muaa·· b k ya.de, alelumum ihracat maddeleri üz 

gısi ogretmeru ınzeti ı'r'A a yara ıyan hall~t . l ıav . tını şunlardır: 1Ul%!ıl. açaıı;; aı a a 
ve mevkuf bulunan Nejaclın duruşmasına .. d ı ge~ış,. tir~o vYeukargnnmahınallşaal Nuri Erdem, Riza Ergezen Ruhsar saat 16 da başlıyacaktır. Çağınlan fut- rinde görüşmektir. Hükümetle tüccarı 
d d·ı . . goz en geçırmış . ı e er- • b 1 ul lar arasında mevcut çalışma ahen~ 

evam e ı m~tır. d .d ha ı~~ 11 t Aysu, Bedia Suna, Mehmet İhsan Meh- o c ar, Alaancaktan, Hilmi, Ali, Ra-
e yenı en zı caoım ve yo arın yap ı- . . ' E içli göril§melerle daha salim bir yol 

Bu duru,mada Nejadın arkada,ların- rılması kararlaşmı.~ır. n:ıet Gihıel, Selahattin Yurdakul, Hulu- sim.. nver, Hakkı, llyaı, Hayri, Sala- d .. km k 
dan Mazhar ile Nail Koç tekrar dinlen- sı Peker, Hasan Çetingöl, Bedri Tulu- hettııı. Fethi 

0
B. eı.._~sdtır. d 

--o-- Cemil o k.ta Hakkı Adil N-- -L S . ır ııcu.ı.a evam e ecek toplantılar 
mi::ı ve bu iki şahidin sorgu hakimliğinde- y; • h b • h nay, Nihat, Reşat Turhan, İsmail ço n : • • ~. aıt, palam t .. .. . 1 . .. 
ki ifadelerile mahkemedelı:i ifadeleri ara- enı mu ase eı USU• Onoğluk, Babaettin Ta~, Leman Hızal, Kemal. den g~~:ceı;;u: nızamn~ı:ıeanl goz 

sında mübayenet bulunduğundan bu hu- si ye subef eri Remziye Coşkuner, Güzin Amasyalı, Ate,ı~n : Muzaffer, Şeref, Öf!Ier, Ce- dan istifade n: ke~:ı:i ~:nvir a e:ı; 
sus kendilerine sorulmu§tur. •. ~. .. .. . y. • Melahat Nişlier, Hatice Argüder, Hay- mal, F erıt. cektir 

• v Muhasebeı hususıye mudurlUgü, yenı · ş rdar Hanü y dakul La Doğanspordan t Fuat, Niyazi. Meh · 
Sorgu hakimligindeki ifadeleri, Neja- tip kadro a öre ubeleri tevhid ett..;., ~ye env~. • e ur • - . ' Açılacak münakaşa, ihraç maddeleri: 

d , __ . . d'"v • • •• d••V•• .... v Y g ş ~ tife Tuna·~ı-ı;. Memduha Alkut Drah met, Saıt. 
ın cexebnın ugmesanı çoz ugunu, og- ve Izmird "d d""rt uh ı.. 1 hu- ,. ...... CL\., ' - . .. lllİ.zİn kıymetlenmesi bakunından ger 

b d N 
e yenı en o m aseue şan Balcı Şef'k Atah M.. y Yamanlardan ı Hikmet, Süleyman 

retmenin ağır ığı ve ejadın ikinci de- susiye şubesi ihdas edilmiştir. '. . 1 a an, uzeyyen a- D . d • h · müstahsile gerek tüccara teveccüh ed 
fa bıçaklamak için elini kaldırdığı mrada 1".......ı...aca şubesi Başdurak şubesiyle vuzer, Hilmiye, Muzaffer Ersoy, Fatma . B~ru·· sbporfua'-n-l. ulOr an. 15 30 cek çalışma esaslarını aydınlatacaktır. 

k 1 d v ki" d ld v h ld h ~·'°•i' :r ' Yaşa Asiye Aksoy Rahika Turhan Sü u n u too c arın saat tam . 
ya a an ıgı ıe ın e o ugu a e ma - Tilkilik • nbesi Basmane şubesiyle, Mah- ' . : .. • - d futb 1 1 ziml • 1 b b h d Tüc<:arlar bu sahada serbestçe müta 
k d "k" . d f le . d·V• . r reyya Paınır Emme Koksu Mebrure a o eva eny e era er~ a a lAalar 

eme e ı ıncı e a vurma ı.ste ıgıru mudiye şubesi Alsancak şubesiyle bir- '. . , h bul a1 a mı beyan edeceklerdir. 
tahmin edemedik.1eri şeklinde idi. Her i- leşrm·«tir Bu suretle tzmirde Başdurak Bolıhan, Zehra Türker, Şilk11fe Saygı- azırMuhtel~run .. anb- '- - ~ d MalCtmdm ki tktısat vekaleti, standar 
k. ·f d ı k d . d hA " · ' ner Nebahat Atılgan Sahire Çelik Se- ıt musa a&aı!m an sonra saat . 

ı ı a e er o un u ve netıce e sorgu a- Basmane Alsancak ve v n-ıyaka şube- ' . • • .. I 7 30 d A d M . . dize edilen ihracat maddelerimiz hakkın 
k. ı·"· d d"kl · ·f d ı · d v 1 ' ......... ~ her Kurtaran, Nahide Kayalıogylu Mu · a Y ın ve anısa p.mpıyonla-ım ıgm ever ı erı ı a e enn ogru o· leri faaliyet göstererek bütün i lcri g~ • - d E . . . . da Avrupadaki alıcı firmalar arasın 
d y •• l d ·1 ş kerrem Doğuk Zekavet Bayer Memdu- rı a ge lıkı maçlan ıçm karşılaşacak- da b. __ ~; 

ugunu eoy e ı er. receı....:- ' • l d ır auAet açmış ve cevapfannı toplı 
ırnr. he G" N ' Sallı Latif N · ar ır. 

Şahit olup Ceyhanda bulunan Salim uzen, erıman ' e en- _ yarak tasnife başlamıştır. Alıcı finnala 
Kök.soyun, ifadeleri arasında mevcut 1'ı 1 man, Perihan Tuzter, HatiQe Perihan, rın mütal~aları arasında çok şayanı dik 
mübayenetin karşılaştırılması ve bu lıu- ıı!acaristan a Emine Fikret, Emine tlhan, Şayan Akı- Defı·neler kat olan1arı mevcuttur. Ve bu mütalAa 
.usun Ceyhan mahkemesi tarafından tes- • • • şık, Safi.ye Arda, Mehlika Gölcü, Canan lar, ihracatçı firmalarımıza daha çok v 
biti için d\IlUfma 28 Ağustos Salı günü- ti Ca re tJ m iZ Sudor, Emine Gölcü, Meliha Algürgen, itinalı çalışmağı tavsiye etmektedir. 
ne bırakıldı. Hayriye Yurdalan, Emine Topçuoğlu, Bir Yunanlı avukatın Avrupalı alıcıların büyük: bir ehemmi· 

--------------- Almanya ile ticaret ve kliring anlaşma- Macide Çatıkkaş, Nihal Oflas, Fatma. yet ven'len isteklen· go··z o··nun·· de tutul• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ü t. i Bir, iki satırla i lan müzakerelerinde hükUmetimiz a.dı- Alalı, Neıiman Aydar, Bellds Sönmez, m racaa ı mak suretile ihracatçıların da mütalaa· 
............................................ Ar kitekt (Mimar) ~. bulunan. heyete iştirak .e~ş olan Sabahat Kerem, F atma Hayrünnisa Fat- Yunanlı avubtlaıdan B. Kostantin ları tesbit ve nizamnamelerde bazı değl· 

Üçüncü sorgu hakiıni B. Hasan Basri Bu aylık sanat ve mimari mecmuanın T_ürkotıs . ı·e.ısi B. Burh~ ~ilmi Sanus ma Edisoy, Ahsen Düka, Hacer Tunçsoy, isminde bir zat Atinadan şehrimize gel- şiklı1cler yapılacaktır. 
bir ay mezuniyetle Geliboluya hareket . .. . . dün şehri.miz.e avdet etmiştır. B. Sanus Fethiye, Mebrure, Emine Baylan ve miş ve milli emlak müdürlüğü ile tema- --=-
etmiştir. 88 mel sayısı bUyük tnillet meclısl mü- avdetinde Budapeşteye uğramış, Maca- Emine Akşı.hin.. sa geçmiıtir. Bu zat, elinde mevcut pl&-

Edirnede * sabakasına tahsis edilmiştir. Bu müsa- ristan hariciye ve ticaret nezaretleriyle na göre, 1zmirin muhtelif yerlerinde 

Menemen müddeiumumi muavini B. bakada derece kazanan projeler ile di- Macar milli bankaları ve bazı müessese-- LJ Yunanlılar zamanından kalma bazı de-

1lhami Sançar selahiyetle İzmir müddei- ğerlerini ihüva eden bu nüshayı mimar !erle temaslar yapmıştır. Bu temaslar narp malüllerine fineleri meydana çıkaracağını iddia et- KahrarrJan ordu-
wnumı muavinliğine tayin edilm.İ§tir. ve mühendislere tavsiye ederiz. mevcut Ttirk-Macar ticaret anlaşması- miştir. Bu zatın isteği Maliye vekaletine 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d~~~~m~~kç~~ verikcek a~zi ~~~~k~~~~~h~ yu ı·stı.kbal ı·çı·n 
~'ZY.'77.Z/ZZ-LZ'TZ'ZZZZJ k.ararlann alınması merkezinde olmuş mi~ir. 

T S• Telefon ayyare ıneması aısı 
BUGON (11 Aiuıtoa 938) peqembeden itibaren 

2 BUYUK FlLIM T AKDiM EDiYOR 

MAHŞER 
StNEMA SANA YllNlN 

BOYOK MUCiZESi 
Nevyork ıehrinin büyük zel
zelesini çok heyecanh bir a§k 
macerasını tasvir eden bu filmi 

görenler beğenecektir 

Patron olsaydım 
FERNAND GRA VEY 

MtREH 1 E BARtN 
T arafmdan son derecede nefİI 
bir surette temail edilmit mu· 
zikalı tarkılı büyük komedi 

SEANSLAR: PATRON OLSAYDIM 3.10, 6.10, 9.10 
MAHŞER : 5, 8 de, Cumartesi pazar (2) de MahJerle bqlar. 

fZ2iC224:t 'ZZ:a:t:ta:ae1zzz2;2w 

ve Macar hükilmetiler esas prensip itiba- Beşinci ve altıncı dereceden malw er· Edirne (Hususi) - Pek yakında tari· 
rile mutabakat husul bulmuştur. Geçen lere kanunen verilmesi lizım gelen iki hl Edirnemizi şereflendirecek olan şanlı 
sene 1.800 bin pengti olan Macar ithalatı yüz liralık araziyi ıimdiye kadar alamı- Vall Bergamadan döndO ordumuzu layiki veçhile karşılıyara.k 
bu yıl 3 küsur milyona çıkmıştır. Macar- yan efradın iatihkaklannın verilmesi için Bergamada kaza işlerini teftiş eden bağrına basmak üzere Edirne halkı bü4 

lann yurdumuza itlıM ettikleri mal ni.9- ordu malUller birliği merkezi Ankarada vali B. Fazli Güleç avdet etmiş ve dün yük bir sabırsıklık içersinde çalkalaru· 
betinde bizden mal almalarının temini yüksek makamlar nezdinde tqebbüste bazı ziyaretleri kaıbul etmiştir. yor. 

keyfiyeti bu prensip üzerindeki anlaşma bulunmuştur. lzmir ve havalisi.ndeki ara~ Dün bu i§ için belediye reisi B. Şeri· 
ile temin edilınlş bulunmaktadır. Mec- zi alamıyan bu gibi malUllerin isimleri fin başkanlığında bir toplantıda kahra· 
cut anlaşmanın her iki tarafın. ticari mü- Beyler sokağında cümhuriyet Halk par- Halkevi köşesi man askerlerimizin istikbali için çolı 
badelesini artıracak bir şekilde yeni baş- tisi binasında bulunan birlik oubesince zengin bir program hazırlamruştır. 
tan tanzimi için EyHU ayında Macaris- tesbit olunmaktadır. t<f4M'11'W'!r*M*1M'i•t!!2 1 Ufii- Edirne saylavlan B. Faile Kaltakkı-
tandan bir ticaret heyeti §0hrim.izeı gele- Bunlardan bir kısmı kun.ıtulan Cellat 1 - Evimi% bahçesinde her hafta pa.- ranla Şeref Aykutun huzurunda yapı· 
cektir. Bu yapılacak olan anla,ma ile gölünden arazi istemekte, bazıları da za'I' günleri ka'l'agö:ı oyunları gösteril- lan bu toplantıda bir komite seçilmiş ve 
mevcut ithal ve ihraç vaziyeti müvazi ietihkaka1arının paraya çevrilmesini dile- mektedir. Bütiln yıı.rdda§lar davetlidir. bu komiteye Lise yar direktörü Fahri, 
blr hale getirilmiş olacak ayni zamanda mektedir. Henilz isimlerini yazdırmıyım 2 - 12/8/938 cuma güniL saat 17 de Edebiyat öğretmeni Ziya, orta okul yar-
her iki tarafın daha fazla miktarda ithal istihkak sahibi malullerin bir haftaya ka- Kitapsara11 ve Yayın, Dil, Tarih, Edebi- direktörü lhsan, Polis Adli kısım reisi 
ve ~çta bulunmaları temin edilecek- dar ordu maluller birliğine müracaatleri yat ve .-aat 18 dıı Yönku.1'ul toplantısı Cahit, belediye encümeni üyelerinden 



12 ACUSTO CUMA 1938 TENi ASIR 

Almanya 

Türkkuşu kamplarında 
Garp hududunda se
/erberlik tecrübesine 

mi hazırlanıyor? 
BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
bergde toplanacak nasyonal - sosyalist 
ltongresile ne derece münasebeti oldu
ğunu sormaktadır. Gençlerimizin 

en ufak bir 
yaptığı 8638 uçuşta Bu muhafazakar gazete bu hazırlıkla

rı saran süldltu dikkate şayan görmekte 
ve Ingiliz umumi efkarını teyakkuza da
vet. etmektedir. 

A 

arıza bile olmamıştır 
d Al · k'" ·· d karaya ı'n Alman gazete ve radyolarında Çekos-Ankara, 11 (AA) - Türkkuşu 

ı.amplannda toplanmış olan gençlerimiz 

temmuzun son iki haftası içinde lnönün
dekl planör merkezinde 5 7 18, Ankara-

bin bu seneki mesaisinde 11 Ağustos 

günü akşamına kadar 1 ~ genç motörlü 
tayyareler üzerinde yalnız uçmağa baş
lamışlardır. Yapılan 8638 uçuşta en kü
çük bir arıza dahi olmamıştır. 
· lnönü kampında mesafe rekorunu kır~ 

daki Ergazi motörlü tayyare mektebinde 

2920 uçuş yapmışlardır. Temmuz orta-
mak üzere uçurulmuıı olan iki kişilik bir 

lanna doğru çalışmağa başlamış olan planörümüz lnönü istasyonunun üzerin-

motörlü tayyare mektebinde temmuz de serbest bırakıldıktan sonra Kütahya 

ayının 1 6 çalışma gÜnünde 4 7 6 saat 5 ve Afyonu aşmış, akşama doğru cere
'dakllta uçuı olmuştur. Motörlü melde- yanlar kaldığı için Sandılclının cenubun-

a amescıt oyu yanın a -
· • AI f d"" hat üzerinde lovakyaya karşı yapılan hücumların şid-mıştır. ınan meaa e uz 

k d V d .. d"" d "" .. detini kaydettikten sonra gazete ilave 170 ilometre ir. e unya or uncu- . 
ediyor: 

lüğünü temin etmektedir. Bu hücumların Nürenberg kongresi es
Bir başka planör Ankara istikametin- nasında veya bunu müteakip evvelkin-

de lnönil üzerinde serbest bırakılmışsa den daha vahim bir Alman - Çek buh
da bu planörümüz de 45 kilometre uzak- ranına yol açmasından bizzat Almanlar 

ta Eakişehire inmeğe mecbur kalmışbr .. da korkmağa ba~lamışlardır. Berlin mın

Planörler tayyarelerle çekilmek suretiy- takasında kamyonların seferberliği, Bav
le lnönüne getirilmişlerdir. yerada otobüslerin müsaderesi ihtiyat

Her tarafta top patlarken 
ların seferberliği ve talimile, maden sa
nayiinde tatillerin ilgasile ve birinci de
recede Alman eshamının devamlı fiat 
sukutile birlikte endişe verici bir işa-
rettir. 

Gazete netice olarak İngilizleri soğuk 
kanlılığa davet ediyor, fakat bu soğuk 
kanlılığın cehaletten değil, realitelerin 
ve bunların neticelerinin hak.kile takdi
rinden husul bulmuş olmasını istiyor. 

Hayale kapılmak bir delilik, hazır
lanmamak bir cinnettir Bu müzakere ve münakaşalardan is

tifade ederek Hoyhol hadisesini yine 
Ir\evzuu bahis etmiştir. Bu Mdisenin 
ktırbanı olan Südet Almanınm cenaze 
alayı bu sabah tantanalı bir şekilde ya
pıhnıştır. 

J.~.~.'!.'!.'!.•.·.~.·-~.·.'!..!~!? .. !!:?!!:?!? •• '!!'!.'!.'!.!.~.~.·~r.?~~~--~-~?:~~-~~P.! .. '!.~.~~.;.~~~l 
askerleri ve siz ihtiyat askerleri bu tak- ıilah taşımak .. 

Tivoll, 11 ( ö.R) - Kralın huzuru dire tamamiyle layıksınız. Bu manevtp 
. le manevralara iştirak eden kıt' alara B. günlerinde sağlam bir disiplin, yorgup-

Mussollnl kuvvetli bir hitabede bulun- luğa büyük tahammül ve yüksek derece
ınuı ve demiııtir ki : 

cDilnyanın bunca kısımlarında toplar 
aUrlerken hayale kapılmak bir de1ilik 
olur. Hazırlanmamak bir cinayettir. Biz 
bu hayale kapılmıyor ve hazırlanıyoruz. 

cKraJ haımetli selamlanru ıize bil
dlrmeie beni memur etti. Siz fail ordu 

de antrenman gösterdiniz. Baıka türlü 
olamazdı, zira ıizler faıiat işareti altında 
yetİ§miş yeni gençliğe mensupsunuz. O 
gençlik ki imparatorluiu fethetmi§tİr .. 
Sizden evvelki arkadaıılarıruz gibi tek 
bir emeliniz vardır ve bu emel sizin için 
bir imtiyazdırı Vatanın müdafaası için 

Roma, 11 (A.A) - Manevraların Südet delegeleri Alton otelinde iken 
sonunda kıt' aların kral önünde yaptık- milletler statüsü projesini hazırlamış 
lan geçit resminden sonra bay Mussoli- olan hükümct eksperlerinden mürekkep 
nl bir nutuk 11öylemiıı ve ezcümle demiş- bir komisyon da saat 11 de başvekalet 
tir ki : dairesinde B. Hodzanın riyaseti altında 

Dünyanın bir çok kı.sımlarında toplar toplanmıştır. Başvekil komisyon azaları
patlarken hayale kapılmak bir cinnettir. nı milliyetler meselesine ait müzakere
Hazırlanmarnak ise bir cinayettir.. Biz lerin devamı hakkındaki niyetlerinden 
hayale kapılmıyoruz. Ve hazırlanıyoruz. haberdar etmiştir. 

• 

4 Motörlü Alman tayyaresi lranın yeni Paris 
sefiri 

Paris 11 (Ö.R) - Hariciye nazırı B. 

Berlinden gizlice havalanarak 
Bonne yeni lran sefirini kabul etmiştir. 
B. Bonne diğer taraf dan Fransanın Var
şova ve Vaşington sefirlerile de görü;
müştür. 

Nevyork yolunu 
Berlin, l 1 {ö.R) - S. W. 200 mar- tır ı cŞimdi yeni lakoçyarun Üzerindeyiz. 

kasını taııyan dört motörlil bir tayyare imza ı Yüzba§ı Henkeb 

Tayyarenin mürettebatı dört ki§iden 
dün akpm Berlin askeri hava meyda
nından gizlice hareket etmiııtir. Tayy!'re 

ibarettir. bu sabah saat 11 de Amerikada T emöv 
~erinde bulunuyor ve Nevyorka doğru 
Foluna devam ediyordu. 

öğleyln tayyareden ıu radyo alınmıı-

Lufthanaaya gelen bir telgrafa göre 

dün akııam gizlice Berlinden hareket 

eden S. W. 200 markalı dört motörlü 

tuttu 
---*·---

8. Kampanis nereye 
tayyarenin saat 15 te Nevyorka inmesi gidiyor? 
beklenmektedir. Tayyare ııimdiye kadar Perpinyan 11 (A.A) - Katalonya ge
vau.ti saatte 365 kilometre sür'at temin neralitesi reisi B. Kampanis Pertusten 
etmiştir. 9000 litre esans almııı olup bu hududu geçmiş ve otomobille Perpinya
aür' atle otuz saat uçabilir. Lufthansa Al- na doğru ilerlemekte bulunmuştur. 
manyadan Amerikaya rnerhalesiz ola- B. Kampanisin buradan nereye gideceği 
rak dört motörlü bir tayyare uçuşunun malum değildir. 
ilk defa yapılmış olacağını kaydediyor. --=-

Alp dağlarında Maverayı şeriada 
isyan haberlerini 
Almanlar 

Hürriyet ianesi 
Prag, 1 O (AA) - Hürriyet ianesi 

435 milyona baliğ olmu, ve bu suretle 
iane mürettiplerinin tahmin etmiş olduk

ları mikdar 35 milyonu geçmiştir. • • 
nıcın ---*·---

Fransız ordusunun 
manevraları bitti 

' 
uyduruyorlar Polonyanı~ kararı 

Kahire 11 (ö.R) - Maverayi Şeriada Londra 10 (A.A) - İyi bir menbadan 
karışıklıklar çıktığı haberleri tekzip edi- öğrenildiğine göre Polonya önümüzdeki 
liyor. Amman ticaret mahafili zaman za- içtima devre.sinde milletler cemiyeti 
man Erdende ihtilallerden bahseden bazı konseyi uzalığına namzedliğini koyma-

Parls, 1 l ( ö .R) - Alp dağlarındaki 
F ranaız manevraları bu sabah reisicüm
hur ve başvekilin huzuru ile nihayet bul
muştur. Dağlık bir sahada manevraya 
l§tirak eden asker dört kilometrelik bir 
cephe teşkil ediyordu. Bu kuvvet Savua 

ve Dofine vilayetlerine merbut altı ta
burluk (Şaaör Alpen} dağ uçlarından 
mürekkeptir. Manevrayı idare eden ku
rnandan hoparlörlerle bütün kıt' ata ya-

yılan bir nutuk söylemi§, Fransız dağ 

kuvvetlerinin fedakarlığından, vatanper
verlik ananelerinden bahsetmiştir. Bin-

lerce halk askerin geçidini hararetle al
kı,Iamış ve son kıt'alar geçince hep bir 
ağızdan marseyyezi terennüm etmeğe 

başlamı~tır. Reisicümhur, başvekil, ge
neral Camelin ve diğer erkan çok mü
tehassis olarak derhal selam vaziyetine 
geçmişlerdir. 

B. Lebrün manevra sahasından ayrı

lırken başvekil ve harbiye nazırı B. Da
ladiyeye memnunluğunu bildirmiştir. 

H arnp gazetelerinin kullandıkları lisandan mağa karar vermiştir. Malum olduğu alk reisicümhuru, ba§vekili ve başku-
şikayet olwunaktadır. Bu neşriyat ha- veçhile Polonyanm konseyde yarı daimi mandan general Gameleni çok alkışla-

mı hr. sebile bazı yabancı bankalar Maverayı bir azalığı vardı. Ve tiç senedenberi tem-
~B Dal d' b .. .11 • Şeriada kredilerini büyük mikyasta kes- dit edilınektedir Diğer tarafdan Polon-. a ıye mat uat mumessı erme . l di · 

mış er r ·· ·· ··-..:ıekl hl · d beyanatında Fransanın bütün askerleri · ya onuınu«ı as..c;aın enın sonun a 
gibi dağ kıt'alarına da güvenebileceğini Emir Suud daimi murahhas heyetini Cenevrede bu-

lundurmaktan vaz geçecek ve yalnız Ce--ve arazinin güçlüklerine rağmen bu kuv
vetlerin tam bir intizam içinde geç1t res
mini yaptıklarını söylemiştir. 

Kardeşi ile birlikte 
lngiltereye hareket 

etti 
Genel kurmay reisi general Gamelen 

de manevralardan ve bundan çıkan ders
lerden son derece memnun olduğunu 
bildirmiştir. Kahire 11 (ö.R) - Ciddcdcn gelen 

G hl 11 (A haberlere göre Suudi arabistanm veli-
. ron.~ • .A) - Baııvekil ve abdı Emir Suud kard!'Şi Emir Mı:ıham-

mılli mudafaa nazırı B. Daladiye gaze- edl b" likt In ·ıt h k t ........,;c .w. m e ır e gı ereye are e ..... '41-
tecilere verdıgı beyanatta ordunun ken- l ro· B ah t' h defi Emir M 
d. .. . d hA 1 ·w · e ır. u sey a m e u-

ı uzerın e ası ettıgı muhteşem intibaı 
harnmedi Ingiliz mütahassıslarına tedavi 

tebarüz ettirmiş ve demiştir ki ı ettirmektir. İki prens geçen pazar günü 
Süveyşten geçmişlerdir. 

Fransa Japonyayı 

protesto etti 

nevredeki konsul generali tarafından 

t.cmsil olunacaktır. 
Maarnafih Polonyarun bu hattı hare

keti milletler cemiyetinden çekilmek 
mfınasını tazammun etmemektedir. 

--=-

Bir anne 
9 Sene evvel 
kaybettiği ev
ladını buldu 

Fransa dağ alaylarına vediğer bütün 
askerlerine tamruniyle emniyet edebilir. 
Genel kurmay baıkanı general Camelen 
de manevralardan büyük bir memnuni
yet hissetmiştir. 

Tokyo 11 (A.A) - Fransa büyük el- BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE 
• çisi japon tayyareleri tarafından Kan- lığı uzadığından çocuğunu İatanbu-

F ransız - Alman hu- B. Löbrön yenı se- tonda Fransız Misyonunun bombardı- la getiren kardeıinin Zekiyeyi kay-

dut an/asması cimde de CÜmhur re- maru hakkında B. Ugaki nezdinde pro- bettiğini söylediğini ve nihayet do-
~ • testoda bulunmuştur. kuz ıene sonra çocuğunun fırıncı 

Berlin 11 (Ö.R) - Fransa sefiri B. isliğine namzedli- B. Çember/ayn müs- Maksudun kansı Zeynebin nezdin
Andre Fransuva Ponse Alınan hariciye "' • • k k t / k ·1 de olduğunu ağlıyarak bildirnıİ§tir. müsteşarile Fransız - Alman hudut an- gınt oyaca em e e nazırt l e 

Zeynep poliıte ada bir isticvaptan 
laşmnsına müteallik tasdik evrakını te- Parıs· 11 (ö.R) _ AJ"ans ekonomik go .. ru"ştu.. •onra Zekiyeyi nhtınıa yanatan bir ati etmiştir. Anlaşma geçen 16 son ka- . . .. 
nunda imza edilmiş olup hudut müna- fınansıyere gore gelecek sene mayıs Londra 11 (ö.R) - Başvekil B. Ne- vapurdan çıkan bir adamdan yirmi 
kalatını tanzim etmekte ve hudut civa- ayında yapılacak olan cUmhur reisi se- vll Çemberlayn bu sabah Filistinden liraya aldığım itiraf etmiıtir. Yavru· 
rındaki ormnnlarda mi.işterek mülkiyet çiminde bay Lebrün ikinci yedi sene için dönmüş olan müstemlekfıt n.azırı B. ıuna kavuşan ana ıevinçle emniyet 
meselesini de hal etmektedir. de naınzedli~ini koymak niyetindedir. Malkolm Makdonaldı kabul etmiftir. direktörlüğünden ayn}mıfbr. 

SAYF~: 3 

SON HABER 

Gayri 
Komis)'on 

ışı ay 

" 

mübadiller 
işlerinin maliyeye devri 
sonu ikmal edilecek 

İstanbul, 11 (Hususi) - Mülga gayri mübadiller komisyonu işleri
nin maliyeye devri işi ay sonunda ikmal edilecektir. 

Şehrimize gelen maliye teftiş heyeti reisi bay Rüştü komisyon işle
rini teslim alan heyet azalarından izahat aldı ve yapılan işler üzerinde 
tetkiklerde bulundu. 

Posta tasarruf sandık
ları tesis olunuyor 

İstanbul, 11 (Hususi) - Nafıa vekaleti, memleketimizde de pos
ta tasarruf sandıkları tesisi etrafındaki tetkiklerine devam ediyor .. 
Alınan neticelere göre yurdumuzda en kısa bir zamanda posta tasar
ruf sandıklan tesis olunacaktır. 

Hitler yeni bir harbe 
hazırlanmakta • 

ımış 
• 

Londra, 11 ( ö.R) - «Daily Herald> gazetesinin Berlin muhabiri 
tarafından iddia edildiğine göre bay Hitler yeni bir darbe hazırlamak
tadır. Bu habere inanmak lazım gelirse Führer Alman katolik kilis~ 
siyle papalık makamı arasında her münasebeti kesmek ve kral seki
zinci Hanrinin vaktiyle Anglikan kilisesini tesis etmek ve papadan 
ayrılmak suretiyle İngilterede vardığı neticeyi Almanyada tekrarla
mak niyetindedir. Söylendiğine göre bu hareketin müşevviki Viyana 
peskoposu kardinal lnitzer imiş .. 
Şu takdirde Almanyada rahiplerin, peskoposların ve dindarların 

nasıl bir vaziyet alacakları soruşturulmaktadır. 
Eğer Alman kilisesinin papalıktan böylece ayrılması tahakkuk 

ederse bunun yalnız Almanyada değil, diğer memleketlerde de derin 
tesirleri olacak ve mesela ltalyada kilise ile devlet arasındaki münase
bet meselesi çok ehemmiyetli olarak yeniden ortaya çıkacaktır. 

Alman hava manevra
ları da başlı yor 

Berlin, 1 1 ( ö.R) - Mareşal Balbo Alman defi tayyare manevra
larında bulunmak üzere bu sabah tayyare He Pomeranyaya hareket 
etmiştir. Hostoka muvasalatında İtalyan mareşalı Mareşal Göring ve 
bir. çok Alman ha\~ subayları tarafından karşılanmıştır. lki mareşal 
bunü müteakip Alrnan nava kuvvetlerinin manevralarında hazır bu
lunmak için hareket etmitlerdir. 

Tuna konleransı 
Sinayada toplandı 

Bükreş, 11 (ö.R) - Avrupa Tuna komisyonunun faaliyet tarzı 
hakkında yeni bir anlaşma temini mabadiyle bu sabah Sinayada bir 
konferans açılmıştır. Konferansta Romanya, Fransa ve İngiltere hü
kümetleri temsil edilmektedir. lta)ya davetli ise de iştiraki reddet
miştir. 

Rumen hariciye nazırı bay Komnen konferans azalarına hoş geldi
niz temennisinde bulunmuştur. -

Harf inkılibı 
Atatürk maarif vekilinin 
telgrafına cevap verdiler 
Parti genel sekreterliğine de tazim 
ve şükran telgrafları gönderilmiştir 
Ankara, 1 O (AA) - Büyük Şefimiz 

Atatürk yeni Türk harflerinin onuncu 
yıldönümü dolayısiyle kültür bakanı B. 
Saffet Arıkanın çektiği tizim telgrafına 
şu cevabı lütfetmişlerdir ı 

Saffet Arıkan 
Kültür bakanı 

ANKARA 
Türkün kültür sahasındaki kabiliyetinin 
inkişafına temel olan harf inkılabının 
onuncu yıldönümü münasebetiyle gön
derdiğiniz telgrafı memnuniyetle aldım. 
Teşekkür eder ve milletimize kültür aa· 
hasında sonsuz başnnlar dilerim. 

ATATORK 

Kültür bakanı bay Saffet Ankanm 
Büyük Şef Atntürke çektiği taz.im telgrn· 
fı şudur : 

K.ATATORK 
Reisicümhur .... 

Dolmnbahçc - İstanbul 

Okuyup yazma bilmiyen vatandaş hı· 
rakmamnk tarihini ve tarihinde başardı· 

ğı medeniyet önderliğini ac;ılad ığmız asil 
Türk milletinin sizde en iyi zeka ve ka
pasitesine hudutsuz inkişaf vermek ira
desiyle Türklüğe hediye ettiğiniz harf 
inkılabının onuncu yıldönümü bugün 
kutlamakla mesuduz. 

Bu on yıllık en büyük eserden kutsal 

bir heyecan duyan ve Ulu Şefimiz haşıl 
mızda olarak daha çok inkişaflı yıldöı 

nümleriyle mutlanmak samimi dileğind• 
bulunan kültür ailesinin ve vatanın biı 

(erdi aıfatiyle Büyük Şefime en derili 
duygularımı ıunar tazimle ellerindel( 
öperim. 

Kültür bakanı 
SAFFET ARIKAN 

Ankara. 1 O (AA) - Yurdun heı 
tarafındaki parti ve Halkevi tcşlcilatın 
dan Parti genel sekreterliğine yeni Tür~ 
harflerinin kabulünün onuncu yıldönÜ· 

mü münasebetiyle tazim ve şükran tel• 
grafları gelmiştir. 

Dahiliye vekili ve Parti genci sekrete
ri Şükrü Kaya kendilerine a!!ağıdaki ce
vabı vermiştir : 

Büyük Şefimiz Atatürkün yaptığı ve 
yarattığı inkılaplar arasında kültür yo· 
lunda dn Türk milletinin inkişafı ve onun 
bir 5.n önce en geniş bir ölçüde irfary 
nuruna kavuşması için vücuda getirdiği 

eserlerden biri olan harf deği~iminin 
onuncu yıldönümü münasebetiyle göste
rilen candan alaka ve duyguyu teşekkür
le karşılar sevgi ve saygılarımı tekrarla
rım. 

Dahiliye vekili ve C. H. P. genel 
sekreteri Ş. KAYA 
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Metr T evenot başını kaldırdı. 
Hücuma mukabeleye hazır bir va

Zİ}'ette: 
- - Neden görmemiş olayım? de

di. 
Karjak ta yerinden fırlamıştı. 
Kendini zaptedcmiyerek yumru

ğunu masanın üzerine şiddetle ın
dirdl. 

Metr T evenot hiç istifini bozma
mıştı. Kemali sükunetle: 

Boşuna hiddetleniyorsunuz 
Mösyö ve boşuna tehditlere kalkı
yorsunuz. Bu evde bu kadar yüksek 
sesle konuşulmağa kimse alışmamış
tır. Benim seslenmeme, çağırmama 
lüzum kalmadan sizden çok kuvvet
li olan sadık adamlarım nerede ise 
gelirler ve ısizin buradan izzetü ik
ramla çıkmanıza yardım ederler. 

lngiliz toprak mahsulleri koopera
tifile birlikte hareket ediyoruz 

Şu halde Janı gördünüz. 0-
nun 'a konuştunuz. Herşeyi biliyor-

Tariş direktörü B. Hakkı Veralın beyanatı 

sun uz. 
Metr artık gülümsemiyordu. 

Gözlerini hiddetten mosmor olmuş 
olan Karjakın üzerine dikmişti, Kar
jak : 

- Benimle alay ettiniz.. Bana 
oyun oynadınız demek. diye bağır
dı. 

Daha sonra aklınıza eser de bana 
karşı her hangi bir harekete te~eb
büs etmek aptallığında bulunursanız 

etrafınızda görünmiyen fakat hiç te 
kuvvet ve kudretsiz olmıyan gizli 
kuvvetler tek emrim ile size fena an
lar geçirtebilirler. 

JJASTARAFI l iNCI SAHIFEDL 
su amele aönderdik. Memurlarımızın ne-
zareti altında bailardan ü:ıümü bozulma
dan büyük itina ile J.::estiriyoruz. Şimdi 
iş yerinde aöreceğiniz hususi kutular için
de ve hususi kamyonlarla buraya ~etir-
tiyoru:ı. Geçen •ene küfe içinde turıu o
larak ~elen üzümlerle bu seneki üzümler 
arasında çok ve mukayese edilemiyecek 

~lorında da mütahassıslar bulunuyor. 
Dedim .. Güldü. 
- Evet. .. Dedi .. Fakat bu mütahas· 

sıs sadece üzüm mütahassısı değil.. Ayni 
zamanda hepimize bu büyük davanın 

- Ya siz .. Siz de aynı feYi yap
madınız mı) Hatta siz J ana kar§ı 
sahte bir muhabbette göstermek su
retiyle komedyaların en adisini oy
nadınız. 

Esrarengiz bir tavırla fakat ciddi 
olarak söylenmiş bu aon sözler Kar
jakı korkuttu. Etrafına bakındı. 

fark vardır. 1 

JŞLEME YERiNDE l I 
Şimdi tanınmıyacak bir hale aelmi, O• 

- Hiddet ve nnbiyete kapılmak
lığım mnkaadımın yanlış anlaşılmış 
olmasındandır. Benden şüphe et
mekte haksızsınız. Bu işten de za

lan eski tnhmil tahliyenin binası önün
deyiz. 

Küçük tahta kutularla muntaznm bir 
surette istiflendiei bir kamyon k:ıpının Karjak kenc)jni toplamağa çalıştı. 

- Ben Janın faydası için çalışı
yorum ve sırf ona bir eyilikte bulu
nabilmek için buraya geldim. 

Yallı Jan zararlı çıkecak. Güreceksi- önünde duruyor. 

Metr gayet ağır bir cevap ver
di: 

niz Metr •. Pek yakında göreceksiniz. 
Metr, tekrar esrarengiz kitabını~ 

tetkik.ine dalmışh. 
Karjak: 

- Bu elim iş etrafında benim - Metr, dedi. Birşey daha sora-
sizin ve arkadaşlarınızın zannettiği- cağım madam ki herşeyi, hepsini bi

nizden çok fazla malumatım var. Bu liyordunuz, beni niçin kabul ettiniz. 
işte aiz vasıta değil, bizzat rol oy- Söylediklerimi neden dinlediniz? 
nıyorsunuz. - Siz bana bilmediğim birşeyi 

- Nereden geliyorııunuz? 
- Balçuvadan .. 
Tertemiz kıy af etli, zeki bakışlı ame· 

leler, kutuları bin bir itina ile, incitmek
ten korkar gibi tutarak kamyonu bo§al- 1 
tıyorlar. Kutıllarda, tala~lara sarılı üzüm
lerle iıleme yeri karınca gibi kayruyor. 

Birinci grup üzümleri salkımlarının 
uçlarından tutarak ellerinde makas çü
rüklerini ayıklıyor. - Hayır.. Blöf yapıyorsunuz. öğrettiniz, bu da planınız .• Maksadı-

Nereden malumatınız olabilir. Siz mzı öğrenmek oldu. !kinci gruba ıevkediyor. 
hiç birşey bilmiyorsunuz. Boş atıp - Siz teşebbüsünüzde muvaffak Jkinci grup birinci grubun noksanını 

imanını aııılıyan, yaş üzünı davasını ele 
alarak başarma yoluncla yürüten enerji 
mütahassısıdır. 

HAKKI VERAL 1Ş BAŞINDA 

Merakımı bizzat işleme masası başın
daki adam yüzünü bana çevirmekle iza• 
le etti. 'd 1 k • · 1 d f 1 d tamamlayarak ürüncü gruba gönder~yor. o u tutma ıstıyorsunuz. o.ama ınız. a ~at yegane iste iğini- y 

B b l 4 f 1 5· · üçüncü grup ta ayni ameliyeyi bir Karşımda, buram buram terliyen, fa. 
- en oşa a söy emem. ızın zi öğrendiniz. Kafi de.ili! mi? 

b .. ·· 'k d l l b" ~ üçüncü kontroldan geçirerek yapıyor ve kat hiç bir yorgunluk çizgisi taşımıyan 
utun entrı a ve o ap arınızı ıze Karjak, Metrden ayrılıp ta Ni· 

h b d "l lh • tI b } dördüncü, 9on kontrola gönderiyor. a er ver ı er. tıya ı u unmamı- yangın yanına gittiği zaman hala 
zı tavsiye ettiler. hiddet ve asabiyet içinde idi. Ona Dördüncü kontrolti yapanlar artık a-

sevimli yüzi.i ile kurumun başkanı Bay 
Hakkı Vera! duruyordu. 

Evet.. Bizzat kurumun başkanı da Karjak bir küfür savurdu. Metr ile o!an konuşmruıını ve mu- mele sayılamazlar. Bunlar her salkım 
Yü - d k k 1 l bel Üzerinde dakikalarca durarak adeta ve emelenin arasında bu milli dava üzerin· zun e or u a amet eri ir- yaffakıyet~izligwrini anlattı. 

ti '- b' k b 1 ki 'b' de çalışıyordu. di,. Niyang dinledi ve sonra: mu ıı.-a ır usur u aca armış gı ı tct-
k.,_ d" 1 B 1 v h Kendisini takdir ve tebrik edecegvimi Demek (ihanet) zannettiklerin- - Tam manasiyle satılmış .. ele- ,.._ e ıyor ar. un ar, en aşagı orta t~ -

den daha geni§ti. di. sil görmüş gençler .. Görecekleri i~in na- sezdi. 
l b. l k t d 4 ld v t - Bu İş ancak böyle olursa yürür 

Cemalyanın hakki vardı. Jan Rİmdi artık bizim için her an Si ır mem e e avası o ugunu ama-
:t • ] E d·v 1 ı azizim .. Başka türlü yürümez, dedi. Da'. Odada vah§i bir hayvan gibi do- mttikçe kayboluyor. men ıcavramış nr. sasen ıger ame e ere 

o· d b ··h· 1-t ff-'- I 1 vnmız ya• üzüm davasıdır. Ta İngiltere· laştı. lriyan vücudu ile ufacık tefe- Her geçen dakika bizim aleyhi- e u mu ım noıı. a muva ~ıyet e te · v 
'- k" d·ı · deki müşterinin ayağına ve sofrasına ka· 

cik olan ihtiyar Metrin karşısında mizde ve bu melun Metr de kim bi- ın e 1 mıf. d ı 
ntR Eı"JERJl MOTEHASSISl ar zrnir bağlarının nefis üzümlerini bağ tehditkar durdu. Ne yapacagv mı şa- lir baRımıza ne çoraplar örecek. · 

1 
:- B kokularım muhafaza ederek götürmek, şırrnı§ bir vaziyette idi. -BiTMEDi- n~tan savma ve iş bitireyim diye iş 

gören tek ki~i yok .. Herkes, büyüğünden çar§ıdan üzümü satın alıp eve getirrrıeğe 

Namusu için bir genç kız 
nişanlısının bıçağı altın

da can verdi 

küçüğüne kadar yaptıkları ci,>in farkın· hiç benzemez. Yanımda üzüm keeeninin, 
dalnr. kamyonda üzüm .andığını istifliyenin ve 

Amelelerden bir grubun çalıııtığı al- burada makası yanlış vuranın yapacaiı 
en ufak bir dikkateizlik bütün emekleri· çak masanın kenarına çömelir gibi otur-
mizi bir anda mahvedebilir. muş bir adam, dinamik bir faaliyetle 

otuz kifililc grubun ellerinde işliyen ma- B. Hakkı Vera! yerinden kalktı. 
kaalara kontrol ediyor. Bir taraftan iş grupları arasında dola-

- Oğlum .. Sakın parmağını uzum ~oru7., bir taraftan da anlatıyor: 
tanesine değdirme .. Ozümün ü2erindeki - Bu seneki neticeden hepimiz mem
bağ tozıı ailinmea.in. Ömrü daha çok olur. nunuz. Bu memnuniyeti de geçen eeneki 

- Salkımı ucundan tut.. Üzümler ze- muvaffaluyetaiz tecrübemize borçluyuz. Saat, gece yarısından !Onl'851n.ı göıı-lsize iade edeceğim. 
teriyor. Ortalıktan el, ayak çekilmiş, Hakikatli kız, on iki yaşına gelince 
Kahramanlar mahallesi derin uykuda millet mektebine gitti. Okuyup yazmayı 
bulunuyordu. ı öğrenince çalışmağa başladı. Tütiln ma-

delenmesin.. Şu kutulan görüyorsun ya... Bunlar her 

Ç ukl taraf tan hava. alır, Üzerleri açık ve Ü•t - oc ar ... Dikkat ediniz.. üzü-
mün hayatı.. Uzun dayanması salkımın wte konduklan halde ula birbirlerine 

Vaktin epice ilerlediği bir snatte kes- ğaxasma gitti. 
kin bir çığlık sesi, bütUn mahalleyi ayak- Karım malul olmuş, benim ihtiyarlık 
landınyor. Uykudan uyananlax, evleri- yüzünden takntim kesilmişti. Onun avu
nin kapısına çıkanlar olan biteni anla- cu içine bakıyorduk. TUtün mağaznsın-
mağa çall§ıyor. da, tütün tozları arasında nefeslerini tü-

Bu sırada, bir genç kız sesi: keterek bizi doyurmak için çalışıyordu. 
- Ah, yandım, be.ııl kurtaran yok İpekli çorap giymeyor, arkasına bir ru-

sapının uzunluğundadır. 

Hem kontrol ve hem de mektepte 
dere verir gibi yaptık.lan itin ehemmiyet 
ve lcıymetini izah eden bu adam kim? .. 

Gömleğinin kollarını dirseklerine ka
dar eıvam11. aol elini beline dayamıı bu 
:ı:atı arkadan gördüğüm uman onu ku· 

mu? ba yaptırmayordu. Bütün e:ıclişesi bizi rumun mütaha11SDlarından biri unnet-
Diye hay.kırıyor. Bu bir can ve namus aç bırakmamaktı. 

meselesidir. O, bir gUn hayatına bir erkek karışa-
Kahramanlar mahallesinin kliçük bir cağını hatırına getirmezdi. Ve zanneder

cvindc, hem de nişanlısının evinde on di k1 bUtlln hayatı bizim evimizde geçe

miıtim. 

Zeynel Besime : 

- Demek ayıklama ve kontrol ma-

yedi yaşlarında Emine isminde bir kız- cek, bizimle birlikte ihtiyarlayacak ve feda edeceğine hayatını fedayı tercih et
ca,ğız, nişanlısının taarruzuna uğramış- sönecek. Bir erkek kendisine bir çift la- ti. Canını helAlına verdi.~ 
tı_r: ~~duran nişanlı,. nikah~an önce sev-1 k.ırdı söyle~e yUzfi kızarır, cevap verin-
gılısının koynuna gıremeyınce biçağmı cıye kadar ınce ince ter1er, dururdu. KATtLtN tDDtASI 
kanlı elleri arasına alıyor ve saplamağa Aradan zaman geçti. Kızıma kayinçe-

başlıyor. min of,lu göz koydu. Anası (Karını) kı- Dün öf leden sonra ağırceza heyeti hu-
NeUce: tütün amelesi Emine, sevgili- :ıun Emineyi evlendirmek istemiyordu. zurunda cinayetini itiraf eden katil şöy

sinin biçak darbeleri arasında namusu Kızıma talip olan Kanber iyi bir çocuk le anlatıyordu: 
~rine son nefesini venneği tercih etmiş, değildi. Hoyrat ve çapkmdL Kıztmızı - Emineyi seviyordum. Nikahtan 
katil yakalanmış, adliyeye verilmiş, dün mesud edeceğini gözUmitt kestiremiyor- evvel evlenmek istedim. Esasen kıskanı
ağırceza heyetinin huzuruna çıkarılmış, ı du... yordum. Bizim mahallede bir müteah
cürmUnfi itiraf etmiştir. Kanber başımıza musallat oldu. dile bit hoca var. O bana Eminenin başka 

de kızı alacağım, gelin duvağına s:ıraca- bir delikanlıya, bir arabacıya rakı vcr
ğım> diye tutturdu. İstemiyorduk amma diğini, karpt1% verdiğini söyledi. Emine 
bir işdir oldu. Ni~dık onlnrı... beni reel edince yatağın altındaki biçağı 

EMINENlN 'MAZlSl 

Eminenin babalığı Ali, dün kendisile Kanber gi'.ıy:ı kıskanıyordu. Meğer çlk:ırdım. Yaraledım. (Maktul sekiz bi-
konuşmnmızda öyle anlatıyordu: maksadı başka imiş •. Evine getirdi. Bir, çak yarası :ılmıştır) Sonra cesedi üzerin-

- Henüz gençtim, çocuğum olınıyor- iki ay geçindiler. Nikah muamelesi uzadı elen :ıtlıynr~I: koçtım.~ 

du. Emineyi bir yaşında iken aldım. diye, nikahtan evvel evlenmek istiyordu. 
Kendisi beslemem değil, çocuğumdu. Bir KlZllll da, ben de, anası da, adalette buna HOCA DlNLENDt 
yaşında iken bile namuskar ve scc-Sizdi. razı değildi. 
Yüz.üne bakınca çehresini penba bir renk Canavar dcliknnlı, gece yarısı kız.ımm Mütcnhhit h::>ca, suçlunun müdafaası
kaplardı. 1ki, üç, dört yaşına geldiği hal- odasına girmiş,koynuna dolanmak iste- na taaUQk etm~ bakımından mahkeme
de o ç~ukluk etmedi, hiç ağlamadı, ba- miş.. Namuslu kız.un ciyak ciyak bağır- ye celbedildi. Kendisinin böyle bir şey-
ğırnıadı, oynamadı. mış: den habercar olmadığı anlaşılınca mah-

On yaşına gelince bir gün bana: - Olmazda olmaz, demiş-. keme he-yeti kararını tebliğ etti. Suçlu, 
- Baba, dedi. Ben büyüyilnce size Demiş nnuna, gözü kararan canavar Türk ceza kanununun 448 inci maddesi 

borcumu ödeyeceğim. Benim için mas- buna razı gehnemlş .. Biçağını çıkannış .. mucibince 18 yıl hapse mahkUm edildi. 
nflar ettiniz. onları son.~antimine kadar Kızım tıkıbetini anlamıştı.. Namusunu Adnan Bilget 

- . 
L------' !"-!-- --1:-~..._ 

man k •cD...- -

temas etmiyen, üzümü hiç :ıedelemiyen 
kutulardır. Onları tecrübelerimizin bize 
verdiği ders ve mütahauıslarunıiın tav· 
aiyeleri üzerine yaptırdık. 

Bunlar tamamen c Türk tipi> kutular
dır. 

SEVKIYAT 1Şl MOKEMMEL 
Ambalaj grubunun önüne gelmiftik ... 
- J,te tamamen kontrolden geç

mi, üzümler burada ya gördüğünüz gibi 
seleton kağıtlarına sarılır ve yahut ta İn
giliz sistemi kapalı kutulara yerlettirilir. 
Kutuların içine de T ariı etiketi konur ... 
Artık sevke hazır olmuş bir vaziyettedir
ler. Akşam günq battıktan aonra, ha
vanın •erinliiinde vapura naldedilecek
ler. 

- Y &f meyva naldine malı.us huauat 
ve f rifıorifik ambarla vapurlar limanamız
dadır. Bu vapurların gelif tarihini bizim 
üzüm İfleme :tamanımu:a rast getirttik .. 
Dün on ton yükledik. Bugün daha fazla 
yükliyeceğiz. Dört aünde altnut yetmiı 
tonu bulacak.. Vapur buradan Karabu
run& uğrıyaralc oradan da ayni şekilde 
hnzırlanmlf kırk ton kadar mal alaca"-. 
Yani bu sefer ilk sevkiyatunız ancak yüz 
tondur. Bu sene üç dört sevkiyat yapa
cağız ve diğer sevkiyatlann mikdarı da
ha fazla olacaktır. 

Urladan da sevl:iyat yapacağız. tz
mirden yüklediğimiz üzümler Balçova, 
Buca, Narlıdere, Burnava bailannın
dır. Hepsi razakı üzümüdür. 

ÇEKIRDEKS1Z DAV ASI 
- Çekirdeksiz göndermiyor musu

nuz? 
- Asıl dava Avrupa piyasalarına çe

kirdeksiz üzüm göndermek davasıdır ... 
Şimdiye kadar Avrupa piye.salan iri 
ü:ıüm istiyordu. Bu sene bizimle beraber 

çalışan lngiliz üzüm mütahusw bizim 
c;ekirdeksiı:leri görünce (Muhakkak ln· 
gilizler bu Uzümleri bayıla bayıla yiye
ceklerdir . . 

Mesele çekirdeksizi onlara tanıtm~· 
tu dedi. 

Biz bu sene raukı ile beraber çekir· 
deksiz de göndereceğiz. Çekirdeksiz 
üzerinde ilk postada kar beklemiyoruz. 
Maksadımız qenin bu epiz mahsulünü 
lnailiz sofralarına kadar sokmak, tanıt
maktır. 

- Çekirdeksiz hakkında böyle sÖy• 
!erken rauJu eevkiyatından emin oldu· 
ğunuz anlaşılıyor. 

NETtCEDEN EMtNtZ 
B. Hakkı Veral güldü. 
- O kadar eminim ki .. dedi... Eğer 

timdi elimde hazır ve temiz bet yüz ton, 
bin ton mal olsaydı hepsini de derhal 
ve burada satardım. 

- Burada nasıl satardınız} 
- Çünkü geçen seneli tecrübemizle 

lngiliz piyasası bizim malımızın nefase· 
tini anladı. Bu sene T ariıı kooperatifleri 
Jngil terenin me§hur c Toprak mahsu1leri 
tevzi birliği> kooperatifi ile birükte ha
ıeket ediyor. Biz malımıza bu koopera
tife FOB İzmir satıyoruz.. Binaenaleyh 
tehlike yok.. istek ise pek çok.. Mala 
gelince.. Maalesef elimizde istediğimiz 
kadar yok .. Fakat gelecek sene ve gele
cek seneler ... 

- Kuru üzüme ne zaman haıJıyacalı:
sınız} 

- Ağustosun nihayetlerine doğru .. 
Ve bu defa kuru üzüm işlemesi çok da· 
ha kolaylaşmış ve teknik bir hale getiril
miştir. Memleketimizde ilk defa olarak 
kurduğumuz ve sırf kurum mühendisle
rinin icadı olan bir ayıkJama makinesi 
saycşinde üzüm hiç el değmeden taşla
rından, çivilerinden ayıklanacak, yıkana
cak, boyanacak ve hazır bir halde ku
tulara doldurulacaktır. Bu makina ilk 
defa olarak bizde tatbik ediliyor. icadı 
da tamamen kurumundur. Kurum mem
leket mahsulünün faydası bakımından 
bu icadının monopolunu almak isteme
miştir. lstiyen üzüm tacirlerine bunlar
dan yapmağa başladık. 

Bu sene üzümcüferiınizin ekserisi de 
bizim gibi işliyecekler demektir. Bu ter
tibat bize yüzde yüz tatetz garanti üzüm 
temin ediyor. 

- incir işiL 
- Ha o da mühim.. Yine bu eene 

için aldığımız yeni tertibat ile incir kur
du davumı da hal.Jettik. Artık incir kur
du diye bir kurt tanımıyoruz. 

B. Hakkı Verali fazla meşgul etmek 
istemedim. Kendi.inden teşekkürle mü
saade aldım. 

- Akşam yedide gel.. Beraber vapu
ra Kidelim .. Frigorifik anbarlara üzüm
lerimizin nasıl yiiklendi~ini görürüz .. de
di .. 

Akşnrn güneş batarken işleme yerin
den ayrıldık .. Burada üzümler, baiların
dan koparıldıkları gibi ayni körpelik ve 
tazelikte kamyona.. Kamyondan vata 
nakledilmekte idi. 

- Haydi, vapura gidiyoruz. 
Pasaporttan bindiğimiz eandal bizi 

beyaz boyalı ve daha geçen sene yapal
mıt Norveçli Kret gemi.inin merdiveni
ne yanaştırdı. 

Üzerinde İngiltere piyaeuında kendi
ni gö.terecelt olan üzümlerimizin bulun
duğu tat ta öbür tarafmdan vapura ya
napnlftı.. 

Kapaklan açılmıt anharlardan birin
den dJf&fJYa buz aibi biT hava ldeta f11-
kırıyordıı. 

Vinç, kurum tarafından eırf yq üz:üm 
yü.klenmeai için yapbrJmıt Npıuıı Fat
tan anbara nakil için i,Iemeie başladı. 

Hakkı V eral. küpefteye dayaıımtf, 
gözlerini şattaki amelenin hareketlerine 
dikmiş, evlldına karşı titiz bir 9evgi 
iÖstercn anne ihtimamı ile Egenin bu 
kıymetli mahsulüne son kontrolü yapı
yordu. 

lki derece soğuk frigorifik anbann 
içinde ise kurumun mütahauısı ile bu 
iJe memur salahiyetli iunir, kutuların in
tizamla iıtifine bakıyorlardı. 

Bir aralık Hakkı Veralin sesi gecenin 
sükuneti içinde vinç gürültüsünü bastır
dı. 

- Olmadı ... Olmadı .. Kutulan kadın 

Pragda sükun 
Londra, 11 (ö.R) - Pragda vaıiyet 

sakindir. Fakat Çek siyasi mahafilleri 
Almnn g zetclcrindeki Çekoalovak 
aleyhtara neıriyatın son derece genişle
mesinden hayrettedir. 

Bir kaç günden beri Südetlerin talep• 
leri de artmaktadır. Bunlar hükümet 
partilerinin mümessillerinden terekküp 
eden altı eksper komitesiyle müzake
reyi şimdi reddediyorlar. Bu vaziyet alA
kalı siyasi mnhafilleri düşündürmekte• 
dir. 

Prag, 1 1 ( ö.R) - Alman Südet par• 
tisini temsil eden mebuslardan Kund, 
Petreı ve Roş yanlarında terceman Vazİ• 
fesini gören doktor Erik olduğu halde 
saat 1 1 . 1 S te Alkon oteline ge}mifler ve 
saat 12.50 de hareket etmişlerdir. Bun
lar Lord Runaimanm it arkadaflariJle 
milliyetler meselesi hak.lwıda müzaJten.. 
lerine devam etmiflerdir. 

Paris, f 1 ( ö.R) - HaTas aJRDIUUll 
Pras muhabiri bildiriyor ı Lonl Rumi· 
man ve Çek hükümeti nıill.iyetler meee• 
l~si hakkında faaliyetlerine devam edl· 
yorlar. Südet mümessilleriyle lagilia ko
mi tesi ô.zalara arasında bu .abah yapı

lan müzakerelere bizzat Lord Rumiman 
da iştirak etmiştir. 

Südet partisi tarafından nctredilen bir 
tebliğe aöre Südetler milliyet mCMleai 
üzerinde görü,Ierini izah etmitlerdir. Ge· 
lccek mülakatların teferriiab Uzerlnde 
de durulmuştur. Gelecek mülakatın önü· 
müzdeki hafta içinde yapılacağı sanılı· 
yor. 

Lord Runsiman yarın saat 1 1 de Ma· 
c:ar ekalliyelinin görüşlerini izah edecek 
ve İngilizce bir muhtıra verecek olan 
kont Estcrhaziyi kabul edecektir. 

Başvekil de milliyetler meselesi hak
kında temaslarına devam ediyor. BugUn 
saat 1 7 de Südet mümessillerini kabui 
etmi~tir. Bunlar son hidiaeler hakkında 
bir muhtıra venni~ler ve tahkikat yapıl· 
masını istemişlerdir. 

B. Hodzanın Macar mümeuillerfyle 
mülak:ıtı ise bu hafta sonunda veyll ge• 
lecek hafta İ))tidasında yapılacaksa da 
tariht §İmdilik tesbit edilmemiştir. 

kucaklar gibi tutuyor•unuz.. Onlar dalla 
nazik ... 

Ve kurumun başkanı boş olarak pta 
giden vincin sapanına atladığı gibi üzüm· 
)erinin yanına indi. 

Orada bizzat ameleye lcutulana nasd 
tutulması ve sapana nasıl yerleıtirilnıe8' 

lazım geldiğini anlattı. Sonra tekrar vin~ 
ile tattan havalandı ve doğruca frigori• 
fik anbara indi. 

Oruını da usta gözüyle tefti~ etti. 
Memnun olmuştu. 
Yüklettiği üzümlere : 
- Uğurlar olsun ve uğurlu olsun .• 
Dedikten sonra bize döndü .. 
- Haydi, gidelim .. Dedi. 
Geçen seneki tecrübeden sonra bu 

sene müsbet netice ile sevkedilen ilk ih· 
ncatnnız elbette ki uğurlu olacak. Çüna 
kü onlar uğuru şuurlu bir ~aya isti• 
kamet ve hız veren lwrumwa enerjik ve 
dinamik başkanından aldılar ... 

MISIRA lHRACAT 
B. llalclu Veral sandalda anlahyor ~ 
- Yakında Mısıra da üzüm ve ka• 

vun göndereceğiz.. lngiltereye Selanik 
yolu ile de üzüm 8Cvkİyab yapacağız .... 
Selaniğe motörlerle göndereceği~ 
üzfunler oradan havali vagonlarla Lon• 
draya mevkedilecek. 

- iç piyasaya üzüm vermiyor musu· 
nuz? 

- Nasıl vermiyoruz .. Ankara ve la
tanbula da yaı üzüm sevkecliyoruz. On
lar da böyle kutular içinde.. Bizim 
üzümlerimize halkımız umduiumuzdaıi 
fazla rağbet ve alaka gösterdi. Ucuz clt 
sattığımız için bahalalık.la mücadele ve 
fiat nuımı rolünü de yapltllf oluyoruz. . 

Tekrar işleme yerine geldim.. Yakit 
yirmi ikiye yaklaşıyor .. 

Kamyonlar Burnava •e Balc;ondaQ 
yeni üzümler getirmi~er. 

Amele gece servisine bqlıumt
Hummali bir faaliyet nr •• 
a Hakla V eral : 
- Gece yaruına kadar bu puti bit

meli.. Ben kontrole geleceiim,. Yarın 

da Mani.aya gidiyorum.. Oradaki tanP 

f abr&ka.ı yerini tetkik edecej:ira. 
Dedi. 

Büyüiünden küçüiüne kadar hütUn 
bir tep.ilatın fUUr İşi olan bu genİf İliet· 
mede (Sevgi) ile (Saygı) yı bir uad. 
ve phsiyette toplıyan Hakkı Veni mu
hakkak surette kendi yarattığı bu eeer
le ne kadar övünmekte halclı ise başarı
lan ve baprılma•ı müjdelenen işler ve 
muvaffakıyetlerle de memleketin övün
mekte hakkı var.. Eski bir tabir ile Al
lah hepsinin sailerini meşkur etsin demi
yeceğim .. Çünkü onlar şuurlu çalışmala
rının neticesini alacak'larından emin ôla
rak kuvvetli bir imanla çalışıyorlar. Al
lah emsalini kesir eylesin diyeceğim .•• 
Çünkü böyle çalı,maların çoğalmasına 
ço'k muhtacız. 

O R B A T 
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Amma cenabet talih ha • • 
Bir gecede sarayın bütün entirikacı başıları ile ayrı ayrı 
görüşmek nasip oldu. Bakalım bunun sonu ne olacak? 

• • • 

SULH iÇiN ÇALIŞMA 
1923 den beri Türkiyenin muvaffa
kıyetle takip ettiği siyaset .• 
.............................................................................................................................. -& 

Times Türkiye için çıkardığı sayıda diyor ki "Türkiye ile 5 
Avrupa devletleri arasındaki açıklıtı Kapayan Türk inkılabı İ 
olmuştur. Bu ise kısaca, o şayanı hayret, o teshir edici insanın İ 
bir asker sıf ati le büyük ol dağa kadar bir devlet adamı sıf atile i 

Kendı. kendı'ne·. • ............... ~~~.~ ...... ~~.!.~.~••••••~~~~•••••••~~~~.~~~~.?. ...... ~~~~~~~~.:.!.! .............. J 
Bu sagw ırlık onun için bilhassa sa-ı ken saatinde muhafız kumandanının T :.J h • h b·...ı ı " . B d k. b aym&Jın ıısıtSl mu a tn yazıyor: ·· 

rayda fena birşey değildi. Çünkü odasında olmasını tabii buldu. - Vay canına .. dedı. en e 1 u Lozan muahedesi Türkleri muzaffer 
kendi aleyhinde söylenen sözleri Halbuki Sebastiyano bu saatte tali de ama cenabet bir tali .. ~ray~ ve fakat yorgun buldu. Büyük Harpteki 
duymazdı. Hıristiden kumandanlık vazifesini da entrika. ç.eviren ne kadar kımse müttefikleri sempatiden başka bir şey 
Duymazdı ama .• Zekası keskin ol- devir alınış, odada yalnız kalmış. varsa hepsı ıle de ayrı ayn ve aynı göstermiyecek kadar zayıftılar. Yalnız 

duğu için bütün fırıldaklan hisseder- Terzinin getireceği elbisesini bek- gecede gö~üşm~k ~ısmet old~. Kal- bir faydalı dostları vardı. Ona da fazla 1 

di. liyordu. sa kalsa hır vahde ımparatorıçe ~~l- borçlu olmak istemiyorlardı. Bu dost ı ~ 
Valide imparatoriçe, daha impa- Odanın kapısı açıldığı zaman içeri mıştı. 0İştew hesabın tamam olması ıçın Sovyet Rusya idi. Sovyet dostluğunun, 

ratorluk zamanında onu kendi husu- gireni terzi zannederek karşılamağa o benı çagırıyor. Balkan dostlarını ürkütmek ihtimali 
ııt işlerine ve entrikalara alıştırmıştı. seğirtmişti. Bakalım ondan da ne haber alaca- vardı. 1 

İhtiyar dadı Etkarinanın yanına İhtiyar dadıyı görünce hayret et- ğım. Bu. gidişle kısa zarı:anda s~ra- Türkler, İngilizleri, Şark vilAyetlerin-
'Yaklaştı. t i. yın entrıkacı başısı olacagım galıba. de bazı tasavvurlar besleınekren şilpheli 

Onu dalmış vaziyette bulduğuna Dadının, Etkarinanın en sadık a- ihtiyar d~dı sabır~ızlanıyordu. görüyorlar. Fransruun, Kilikyayı ilhak 
çok üzüldüğü belli idi. damı olduğunu biliyordu. - .- H~ydı~ . Haydı. '. Ça~uk .. ol~n .. etmek .istemesinden kuşkulanıyorlardı. 

Gözlerinde iki damla yaş belirdi. Böyle ve sabahın erken vaktinde dedı. Vahde ımparatorıçenın soylıye- İtalya, bir parça daha az şüpheli idi. 
Ellerini, sinirleri derisinden fırla- kendinden ne istiyebilirdi. cekleri hem çok acele hem de çok Anadolu harbinin hatıraları Tilrk- Yu-

ınış ihtiyar elini Etkarinanın omuzu- İşaretle sordu : mühim olmalı.. nan münascbatını zehirleml;tı. < Kitaba 
na koydu. - Ne haber? Sebastiyano hiç düşünmeden ka~ bakarak kontı§aJl> bir siyaset peygam-

Valide imparatoriçe bu temastan Dadı cevap verdi: dının peşine düştü. İçinden: beri, Türkiyenin bil.kuvve Rus nüftmı dan hararetle karfılandı. şiddetle ta!Gyit e~ bulunuyorlar 
Urkmedi. - Valide imparatoriçe hazretleri - Bakalım bunun da sonu nere- altına gireceğini tahmin ve tefe'ül ede- Bu ıı.nıda, TURlyenin Avrupada ve Montrö konferansmdanberi tnglUi 

Uzandığı yerden hafifçe gözlerini acele olarak sizi görmek istiyorlar. ye varacak. diye düşünüyordu. bilirdi. Asyadald diğer komfuWile mUnasebatı Türk milnasebatı gittikçe ilerlemif, dahi 
açtı. Sebutiyano büsbütün afalladı. -BiTMEDi- Fakat buna benzer hlç bir §eY olmadı. devamlı surette ilerliyordu. dostane bir mahiyet almıştır. 

Dadısına bakti. --------------------------- Muzaffer oldukla.n dakikadan itibaren, Avrupada, Yunanlstanla aktedilen TU.rkiye, bu memleketle, Nlyon koa-
Onu göz!eri yaşlı görünce doğ- K t•ı• •t• f TUrkler Rus muavenetin• tamamile 1930 dostluk ve hakemlik muahedesi ve feransmda 90k arkadqça tefrlki meali 

ruldu. a 1 ID ı ıra 1 ınUsteni~ kalmaktan sıyrıldılar ve Rus bir antantı Adeta ittifak denteeaine geti- etti. Şimdi mayl5Ul 27 sinde aktedil• 
Dudaklarında zoraki bir tebeasüm Türk münasebatı mücadeleci bir ittifak ren 1933 şUmullü Türk - Yunan anlaş- kredi anlaşmaları ile de bir siyasi dost.-

Yer buldu. 1 olacak gibi görünüyorken gündelik bir ması, 1934 sene.!! şubatının 9 unda Ro- lufa kuvvet verilmiş oldu. 
Bu zavallı ihtiyari teselli etmek 1§ ortaklığı haline girdi. manya, Yunanlstan ve Yugoslavya ile Yalnız şunu ~ve etmek l~dır ki. 

istediği belli idi. ''Karım ko·· tu·· ld Türki e hilkilmeti harlct aly8!1etlni imzalanan pakt, Balkan sulhUnü ve her bu anlaşmalar, TU.rk - Alman ticaretini 
Fakat dadı bunu anlamişti. yo a Rtu a~anna tAbi k~lmağa mütemayil şeyin fevkinde Balkan lstiklAlinl istihdaf a.!la tehdit etmedi!! gibi, Türkiyeyi eh 
Valide imparatoriçenin tebessümü olsaydı bu ortaklık, daha aamlml olarak eden bir sıra in~ hareketleri idi. iktısaden Almanyaya daha az mtitevak· 

tatlı ve her vakıtki tebessüm defil.. •d• d ka1abilirdl. Ayni zamanda TUrkiye Garbi Asyada Tilrkler ayni makul kıf kılacaktır. 
'Acı bir tebessümdü. gı ıyo r U 0 n Un ve Rusyanın, blrl>irlerine karşı tatmin siyaset yolunu takip etmişlerdir. Ayni zamanda, !ngiliz - Türk dostlu-

Batını aalladı. edici bir vaZlyette olan bugUnkU mil- 1935 te Türk - İran mUnMebatı sağ- ğunda yalnız tngiltere münhasır bb 

-Siz, dedi. Büyük bir keder için- • e vurdum,, dı•yor nasebatını muhafaza ebnekren kazanç- lam ve dostça bir esasa istinat ettirildi. mahiyet olduğu zannedilmemelidir. 
desiniz. IÇJD ları vardır. Bu sırada, beynehnlla ufuk, gittikçe Türkler, Balkan memleketlerile dostla-

Etkarina, aağır ihtiyara itaretle: ·Bugü.nkü Türk- Rm milnuebatı, kararıyo.rdu. İtalya, Habe§istanla harbe rını kuvvetlendirmekte devam ediyor· 
- H,yır. 1945 senesine kadar devam edecek olan girdiği zaman. Türkiye htlkfunetl ricali, lar. 
Demek Wtedi. Fakat dadı inanmi- Adana - Geçen hafta içinde, geçim- - Kanma bu kimdir diye ıoracak dostluk ve bitaraflık muahedesine, fakat yeni ve tehditldr bir vaziyeti karşıla- B. CelAl Bayarın ve Dr. Arasın Sof. 

yordu. ıizlik yüzünden Mermerli mahallesinde oldum. O zaman bana çıkııtı. Sen koca daha z.lyade aklı selime dayanıyor. malt üzere derhal tedbir almak lüzumu- yaya vlki olan son ziyaretleri, TUıtı 
Valide imparatoriçe nihayet dadı· tüyler ürpertici bir cinayet olduğu ve değilsin. Sen alçağın birisin dedi. TU2'kiyenln Rusyaya karp bumı ol- nu hls.1ettiler. Bulg8;1'. münasebatmı hayli Uerletmi§til\ 

nin ııran kartııında itaretle: Hibeyin iaminde hir adamın kanaı Zeli- Ben de ne yapacaimu Pftrdım. Yer- muı, R~ı en nazik ııoktalarmdan TOrlder 1923 aeneshıde Lozanda akte- ~ - ltalyan anlaşması, ~ 
- Evet, dedi. Ve sonra yine aynı hayı on beı yerinden bıçaklamak ıure· de çocuklann karpuz kestikleri bıçak yabancı hücumuna maruz bırakmala dilen boğazla!' mukavelenamesinden as- sulhun muhafazasına yardım edecegı b .. ..

tarzda konu~ma usulü ile dadısına tiyle öldürerek bula~ık çukuruna attığını vardı. Hemen onu kaptım ve karıma sebep olur. Rusların Türklere karşı düş- la hoşlanmamışlardı. O mukavelename- kım~dan .Türklerce iyi ~ılanm~tılr. 
derhal Sebastiyanoyu görmek iste- bı'ldı·nnı' .. tun' . 1 d K b 1 _L uk d " manlığı Tiirkleri Şark vil!yetler:l.nde yi Lozan muahedesinin esaslı bir kısmı Tiirklerın İtalyan -Habeşıstan bır E!f' 
d d al d ~ sapa un. anm u aşıA ç uruna uı- · · d" fak 1--,_ :L 
iğini bildirdi. Bunun için e V i e Bugün öğleden evvel ağır ceza mah- tü. masraflı ukerl. ihtiyat tedbirleri almaia diye kabul etmişlerdi. Bunu, önce sulh mes~ 0 to 0 

l:lfliA. tanım.~sı ve muro 
İınparatoriçe evvela elini göbeğine kemesinde, katil Hüseyinin duruşmasına mecbur eder. için kabul etmişlerdir. Sonra Ingiltere, teakiben ltalyanlann Montro mukav• 
sonra da ense•ı"ne go"tu''rmüıttÜ. - Kannı buJqık çukuru yanında mı ._.:m.. Türk "----bat 1926 si F !t.aJ J . k • lenamesini imzalaması Ankara ile Roma 

., ı; devam edilmiştir. .LIJ.5UU. - mwuı.x' ı, aene ransa, ya, aponyanın gayrı as erı • 
Bu işaret koca göbekli ve geni§ vurdun? haziranının altıncı gUnll imzalanan bir olan boğaz mıntakalarını herhangi bir arasındaki eski dostluğu iadeye yardım 

fi d Katil, hadiseyi şu şekilde ve bir mü- E uk d d d · enseli Sebastiyanonun tari ' i İ. - vet ç ur yanın a uruyor u. muahede ile ilerlemeğe başladı, Tilrki- tecavüze karşı teminat altına alacakları etti. 
Zavallı kadın hanımının derdine dafaa çerçevcai içinde anlatınııtır: Bay reis ben kanının fena yolda olduğu- e ile ozaınan 1ngiliz mandası altında yolundaki vaatlerine itimat ediyorlardı. Garbi Asyada' Türkiyenin İran, 1rak 

devayı Sebastiyanonun bulabileceği- - Evet lilemi ben öldürdüm. Ailem nu çok kerreler rastladun. Kanın, dok- ~ulunan 1rak arasındaki hudut ihülifını Fakat Japonya ile Almanya Milletler ve Afganistanla akdettiği saadabad paktı 
ne hükmederek odadan dışarı fırla- çok fena bir kadındı. Vak'a günü öğleye tor Ekrem Baltacının yanında çalıııyor• sona erdirdi Cemiyetinden çıkıp, İtalya dahi Habe- Tilrk diplomasisi için bir diğer mühim 
Üı. yakın eve geldim, ben yukan odaya çı· du. Bir defasında doktorun yanına gidi- Türkiye ile münuebatınm ilerlemesi şistana saldırmak suretile Milletler Ce- alımdır. 

Evvela Sebastiyanonun yattığı o- karken bodrum tarafından bir adam ıo- yorum diye çıktı ve bir müddet sonra Milletler Cemiyetinin Musulu traka miyetinl hiçe sayınca, Türkiyenin Bo- Türk hudutlarında beliren yegane bu. 
daya koştu. Oda OOftU. kağa ko~ koıa kaçtı. Bu adamı tanıyor- da, hen U1ucamiye giderken kömür pa- bağlamasından pek memnun olmıyan ğazlar mukavelenamesi ile Boğazlar lut, İskenderun ihtilafı olmuştur. • 

Oradan muhafız alayinin bulun- dum. Garip isminde bir kebapçıdır. Ai- zarında karımı Garip ve Garibin yanın- Türkler&!, mevcut muahedenln hakika- mıntakasındak.l hildmiyetinin tehdit Bu muhtar eyalet, Suriyeliler tarafın· 
Cluğu daireye geçti. Ve önüne ilk lemle her zaman münasebette bulundu· da tanımadığım bir adamla gördüm. ten kıymetli olduğu kanaatini uyandırdı. edilmiş olınası, Türkiyenin bitaraflığına dan Arap ve Türkler tarafından da Tür\ 
ıastlıyana sordu: ğunu ~itirdim. d k k 1ngillz Akdeniz donanmasının bir .kısmı- büyük bir tehlike teşkil ediyordu. Bu- olarak telakki edilmekte idi. 

d R d Geçen celse e, an ocawn hukuk Hi .. h · ki T" kl ah t t" k - Sebastiyano nere e? eis eor u: . • nın 1929 da Istanbu1u ziy-~ Tilrk-In- nun üzerine Türkiye Milletler Cemiyeti ç §UP esız • ur er, Y u ur Ç4 
mahkemeıınde bo§anma davası açtıkları- c:u.ç..., k 1 daki k ık ah linin' 

Onun, valide imparatoriçenin da- - Peki sen bu kaçan adamı neye ko· . .. . . . . .. . giliz mUnasebatında bir ad.un daha atıl- konseyine müracaat etti. OllU§<lll arı ora arış a eıı 
dısı ve en emin adamı olduğunu sa- şup tutmadın. na daır H~sedyınınbıddıaaı uzenne hukuk mış olması demekti. Kurulan Montrö konferansında, Bo- büyük anasırını teşkil etmektedir. 
rayda herkes biliyordu. - Koşmak istedim, o daha çabuk m~~emesınA en u hus~. ıoru1muı ve Bundan başka Türkiye CUmhurlyeti- ğazlar meselesi etrafında, Türk - İngiliz İhtilaf, şimdi, Fransız - Türk anlaş-

- Sebastiyano nerede? davranarak kendini sokağa attı. Eğer bugun menfı cevap gcldıgı anlaşılmıştır. nin Balkanlarda ve yakın Şarkta, takip murahhaslarının fikirlerindeki ihtilaf, masile nihayete ermi§tir. 
Sualine cevap olarak Hıristidinin onu da yakalasaydım oracıkta •öldüre• Zelihanın ahlakı etrafında malıimatını ettiği sulhperver siyaset, İngiliz efkh'ı Türk- İngiliz mi.inasebatına asla zarar Fransız hüküıneti, Türkiyenin Hatay· 

odasını tarif ettiler. cektim. Ben doğrusunu ııöylerim. Kanun almak için doktor Ekrem Baltacı ile Ga- umumiyesinin gözünü alınağa başladı. vermedi. daki hususi menfaatlerini tanımış Tüz.. 
Sebastiyanonun Hıristidi ile arka- ne isterse yapsın bana.. ribin getirilmelerine mahkemece karar 1923 de Türkiye, Milletler Cemiyetine Neticede aktedilen yeni mukavele ile kiye hüküıneti de herhangi bir araz.f 

daş ve kapı yoldaşı olduğunu bilen - Karını nasıl öldürdün, bıçağı ne- verilmi~ ve duruşma Çarşamba gününe girdi. Bu hA.dise, bilhassa. 1ngiltere ile Türkler, Boğazlan tahkim edebilecekleri kapmak emeli beslemediğini teyit clmiş-
sağır dadı onun böyle ve sabahın er- reden aldın} bırakılmışbr. dominyonlarının murahhaslan tarafın- gibi, yabancı gemilerin geçiş şartlarını tir. 

~ İngiltere ile dostluk, Rusya ile müte-

Halk masalları 
zının yanına yollar, akşam da olup kızını istiyenlere haydi üçünüz de geçer. Öbür arkadaşları yetişip gel- kabilen menfaatleri olan bir iş münase
ortalık gece ile kaplanmış olduğun- birer sanat öğrenin geliniz, hanginiz diklerinde şah bunların marifetlerini '>atı, Balkan ve yakın Şark anlaşması ile 
dan oğlan kızın sarayına varır, oda- üstün olursa kızımı ona veririm. de- sorar bülbül altı aylık yolu bir saatte >U iki mmtakanın istiklfiline filen mtl
sına girdikte bülbülü koynundan çı- mesiyle bunlar üçü birden bulunduk- alan oğlanın lakırdısını anmıyalım zaharet Türk har~ci siyasetinin esaslı çizr 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

kararak iskemle altına kor. Tarı şehirden dışarı çıkarlar. Bir çeş- diye şahzadeye işaret vererek ey şah- gileridir. 
Sultanın karşısına geçip halini ha- me başına vardıklarında birbirlerine zadem şimdi sen olsan bu kızı o üç Türkler, <ideolojik cepheler> ile al&. 

tmnı sorar, daha bir çok dereden te- biz böyle üçümüz birden gitmek ol- oğlanın hangisine verirsin. kadar değildirler. Onlar, bilyük menfa. 

Söylemez sultan 
- 3 -

peden lakırdılar söyler. Kız yine bir ma:ı, her birimiz bir yana gidelim. Oğlan da: atleri tehdit edildiği zaman taraf tuta. 
türlü karşılık vermeyip hiç söz söy- Yüzüklerimizi şu çeşmenin taşı altı- _ Bana kalsa ilaç yapana veri- :aktardır. 

buralara gelişim Söylemez Sultana 
aşık oldum, ona da erişmek pek güç, 
Yanına nasıl gideceğimi düşünüyo
rum dedikte, bülbül: 

- Ah şahzadem o da düşünüle
cek bir şey mi, dünyada ondan ko
lay iş yoktur. Sen bu akşam Sultanın 
sarayına git, birlikte beni de götür, 
Sultan yedi kat nikap altındadır, ne 
kimse onun yüzünü görür, ne de o 
kimseyi görmez. Beni şamdan is -
kemlesinin altına koy, ondan Sulta
nın hatırını gönlünü sor, daha türlü 
lakırdılar söyle. O hiç sesini çıkar
ınaz. Sen de, bari Sultan lakırdı et
miyor ben de iskemle ile konuşayım 
diye lakırdı etmiye başla. Sen ne 
~öylersen ben sana cevap veririm. 

Demesiyle şahzade kendini çekip 
Çevirerek bülbülün söylediğini de 
lalasına bildirmeyip doğru padişa
hın saravına varır. Sultanın vanına 

l Şah d k l h }' ek Yeni Türkler, dttihadı tslim> siy• 
gideceğini söyleyince şah oğlanı gö- emez. za e : na oya ım, angimiz önce ge ırs rim. diye birbirlerine yok ona, yok ;etini terviç etmek ve Arap, Hint poU. 
rür görmez canı gönülden sever, a- -. ~y Sultan.ım .~aa~. beşe a~tı!a yüzü~~nü al~ın. Sonra gelen de bir- buna diye işi uzatmaktalarken Söy- tikalarına karışmak yolundaki eski Tür\ 
man ogw lum gençlig" ine yazıktır be- ge]dı, sız daha hır soz soylemedınız, biriınızın gelıp gelmediğini anlasın. lemez Sultan da kendı· kendı'ne, bak kmakl B 

' be · d k Jd b · k ;iyasetini hıra a ritanya impara• 
nim kızımın yolunda bu zamana ka- . knıml ~ ~ani; sıd ı ~ ~rı şuOhm Diyere üçü de buna razı olurlar. şunlara altı aylık yolu bir saatte gi- torluğuna bir iyilik yapmışlardır. 
dar senin gibi nice gençler, nice yi- ıs em esıy e a ır 1 e eyım. er Yüzüklerini çıkarıp taşın altına denı' unuttular dı'yerek çatlamak de- B" "k h b' d 1n ın· 
w · 1 d' O 1 b k 1 ne kadar cansızsa da belki benim k k h b. · b' 1 t t · uyu ar ın sonun a g z ve mıı-
gıt er can ver ı. nun a a~ çı 1 - hali d. k . k oyara . ~r ırı ırer yo ~ up gı- recesine gelip hemen nikabını yü- ~elifin siyasetinin pek tabii neticesi ola-
maz. Benim de ahtım var kı kızımı me acır ı~ere . ıs .e~leye kar- derler. Bırı altı aylık yolu hır saatte zünden çıkarıp : -ak takındıkları bigane tavrı da terket-
söyletene nikahla vereceğim. Söyle- f1 n:;.ılsın'..keyfın eyı mı ıskemle fa- yürümek sanatını öğrenir, biri de E k 1 be l 'lA . n~ler onun yerine kendi memleketl• 
temiyene boynunu vurdururum. iş- an ıye soylemeye başlar. kayıbı bilmeyi, öbürü de ölüyü di- -.- y şa_ş. ın ar t? o samd.ıdac. dnin ilerlemesi ve hudutlarda sulhun 

.. 1 Bülbül d ah d .1 · ··w . getırene verırım, o ge ırmesey ı e-
te o gördüğün kale hep o yolda o - . . e ne yapayım ~ za em rı tıneyı ogrenır. . . be · nuhafazası esasına müstenit yapıcı n 
d .. d""" d 1 k 11 ·d· eyıyım hoşum bunca senedir benim- O d · . d " .. yınce hemen padışaha ha r verır-

ur ugum a am arın e esı ır. I b' k ' n an yıne gen onup o çeşme l K lakı dı .. led. ded'kl . d ·ealist bir siyaset yolu tutmuşlardır. 
Gel bundan ~azgeç, sonra sen de e ır onuşanım yok, şimdi Allah başına gittiklerinde üçü de yine ora- ker. kızdı~ . rb. 8d~'( 1

1 lAkı derı~. e tn!?iliz devlet adamlarına AtatUrk 
· · b ·· d d' B ·· b" ·· ız en ısıne ır uzene a ır ısoy- 0 ' 

onlara karışırsın, derse de oğlan şa- s~ı ana go? er 1• ':1gun . ut~n da buluşurlar. Kayıbı bilen der ki . •w· . .. .. Tür:kiyesinin elde ettiklerini sadece tak-
hın ayaklarına kapanarak ben birse- d~n!a.lar benım oldu. Sız ~~nıwsevı~- padişahın kıZ1 pek hasta, bir iki sa- l~ıldıgın.~ an~yara~ .u~ kerre boyle dir etmek düşer. 
nelik yoldan onun yolunda ölmeğe dır~ınız. ~en ~e bu g~ce .sızı ~gle~d~- ate kadar ölecek, öteki de ben bir ilaç lakırdı soyletılmesını ıster. TAYMtStN BAŞMAKALE.SlNDEN 
geldim. Ya öleceğim ya söyletece- reyıı_ı:ı. ~ge~ dılersenız sıze bır hıka- yaparım ölse bile dirilir ama, onu Ondan şah, şahzadeye ! 
ğim izninle alacağım, diye ayak ba- ye soylıyeyım der. kim götürüp yetiştirecek, daha öbü- - Oğlum iki kerre daha söylete- ll 
sar. Şahzade : rü de yine gidip yetiştiririm, der de- bilirsen kızım senindir der. Oğlan Yeni doğan bir mi et 

Şah: - Peki söyle dinlerim, demesiy- mez ilacı buna verdikleri gibi bir saat kalkıp odasına gelince yine düşün- Büyük harpten sonra vukuagelen in· 
- Oğlum benden günah gitti, le, şahzadem vaktiyle sizin gi: · ~ir içinde padişahın sarayına varır, kız ceye varır. Bülbül : kilaplardan hiçbiri, Taymisin bu hususi 

var başının çaresini Allahtan ara, di- şahın bir kızı varmış, buna fü, - -"n çekişmek üzere imiş, hemen - Ey şahzadem ne düşünüyor- nüshasında anlatılacak hareketten dahi 
ve adamlarına '!mredip §ahzadeyi kı.- a~ olur. A lmak isterlermiı, b& •·1

-1 ... l'İ 2ibi kızın hastalıaı -BITMEDI- - SONU 7 tNCt SAHtFEDE -

enin ıu 91ra-1., .. > • 
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Tayyareci Korigana 
yapılan tezahüratta 

Nevyork 
korfeti ve 

şehri halkı 1900 ton 
serpantin sarf etmiştir 

· Mısırda 
Kocasını ev işle-. . .. .., 

rını gormege 
mecbur eden 

kadın 
--o-

Kahire - Gazeteler zorlu bir kadin

dan bahsediyorlar: 

Kahirenin Bulak mahallesinde oturan 
genç bir işçi polis karakoluna müracaat 

ederek karısının kendisini ölümle tehdit 
ettiğinden bahsetmi§tir. İşçi davasını şu 
suretle anlatmıştır: 

Piyango 
BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 

200 LiRA KAZANANLAR 
34613 12031 19606 10780 32763 
16751 30156 19632 2531 14081 
10358 30089 8024 32733 3924 
25402 39919 20092 4301 25302 
19882 

100 URA KAZANANLAR 
25461 17329 38541 20280 33191 
1485 19308 7906 29812 16287 

30457 26307 1426 38568 19358 
29281 23037 2757 4951 6592 
2011 7 18069 10807 13902 24950 
25261 14258 7902 11208 19697 
37907 16739 17341 22978 J8021 
25386 36598 10634 5374 39631 
4995 38945 4783 34122 10293 

12410 
50 URA KAZANANLAR 

8533 36728 24306 f 188 2794 
19438 7304 36137 35023 29850 
15067 29133 35720 36603 14857 
34780 30425 37648 4688 25503 

Sov_yetlerde nü
fus tahriri Karım şayet kendisini boşayacak olur

sam hariçte tanıdığı haydutlarla beni Pravda ve lzvestiya gazetelerinde 
öldürteceğini söylemiştir. Gündeliğimi Sovyetler birliği halk komiserler konse
tamamen kendisine vermekteyim. Böyle yinin « 19 39 senesi nüfus tahriri> hakkın
iken ev işlerini de yapmağa beni m·ecbur daki karan neşred.i1miştir. 
ediyor.> Bu karara nazaran nüfus tahriri 17 

Kendisinden şik~yet edilen kadın ka- Son kanun 19 39 günü yapılacaktır. T ah
rakola celbedilmiş, o da şunları söyle- ririn şehirlerde, ka.ııaba ve köylerde na
miştir. sıl yapılacağı ve mezkur günde istasyon, 

c Kocama istediğim şekilde muamele vapur ve şimendiferlerde bulunan yol
etmekte serbestim. Buna kimse karışa- cuların tahrir işi ne suretle başarılacağı 

maz. Ev işlerini görmesini istediğim ya
lan değildir. Beni boşamağa teşebbüs 

etmesine asla tahammül edemem. Bunu 

bu kararda etraflı bir surette tespit ve 
tahrir fişleri nümuneleri dercedilmiştir. 

Nevyork - Amerikadan müsaadesiz 
hareket ederek Okyanoıu geçmeğe mu
vaffak olan tayyareci Corrigana Nev
yorka avdetinde bÜyÜ]t tezahürat yapıl
dığı bi1dirilmiıti. Gazetelerin verdikleri 
tafıi1ata göre Corrigan Nevyork ve Bro
oldyn' i pencerelerden atılan ıerpantirıler 
ve konfeti yağmuru ile alkıılar, kahkaha
lar ve sonsuz bir neşe coıkunluğu içinde 
geçmiştir. 

yapmağa kalkışırsa vay haline ... > 

belediye daireaine kadar yol üzerinde Zorlu kadın mahk~eye verilmiştir. 

en az b ir milyon kişinin toplandığını tab- Bakalım mahkeme ne karar verecektir? 
min etmektedir. Geçit resminin ba§Jan- --*-

Sahte tablolar 
Romada Morosini galerisinde eski yeni 

bir çok tanınmış ressamların tablolan 
müzayede ile satılır. Geçenlerde yine bu 
galeride 354 tablodan terekküp eden 
meıhur Pergolanın kolleksiyonu aatılı

yordu. Fakat, tabloların taklid ve im~ 
zalarmm sahte olduğu ihbar edildiğin

den müzayede sırasında hükümet ite el 
koymuş ve mevcut bütün tabloları hac
zetmiştir. Yapılan tetkikatta, tablolarda
ki bütün imzaların taklid edilmiş olduğu 
ve tablolara ait veııikaların da ıahte bu
lunduğu anlaşılmıştır. Bu yüzden birçok 
k imseler tevkif edilmiş ve ıorguya çe
kilmiıtiT. 

gıcında Corrigan bir elile halka teşekkür A 

ediyordu. Sonra kollarını açarak kahka- A a.A kız 
halarla teşekkürlerini bildirmekte idi. m 

Amerika bu kadar neşeli ve ıevinçli 
bir kabul tezahüratı hiç görmemiıtir de
nebi1ir. Coniııan dah il olduğu ha1de her 
kes neıe içinde yüzüyordu. Corrigan bu 

ita bul resminden bahsederken: cRüyada 
gibiyim> diyordu. Polis Battery Palastan 

Corriganın otomobili 300 atlı ve 200 
motosikletli polis tarafından muhafaza 
ediliyordu. 

Belediye dairesinde belediye reisi Gu
ardia arkasını mikrofona vererek bir he
yecanlı nutuk ıöylemiştir. Nevyork tan
zifat daireııi ıefi Wilyam Poowel Llnd
berge yapılan tezahüratta atılan konfeti
ler 1750 ton olduğu halde Corrigana a

tılanlann 1900 ton olduğunu eöylemi§rir. 

Altı aydır buzların 
esiri olan bir filo 

İngiltereyi göreme
den büyük teessür 
icinde Amerikaya · , 

döndü 

Hipnotizma edilen 
Şantöz 

Budapeştede Liviya Mnisk ismindeki 
genç kızın sesi bir mucize telak.kt edili
yor. Bu güzel kadının sesinin hakikaten 
yer yüzünde eşi yoktur. Şimdiye kadar 
üç oktav birden yükselen insan sesine 

~ rast gelinmemiştir. Normal ses 13-14 no-

Nihayet ''Krasin,. ve ''Ermak,, buz .. 1. t ta arasında dolaşır Halbuki Liviyanın 

~ 
sesi 23-24 nota arasında dolaşıyor. Fa-

k ) t f d k . t l kat bu çok güzel sesli kızın şimdiye ka-
] f 8 n arı ara ın an ur arı mış · .. "'.' dar halk karşısında şarkı söylemesi 

. müınkün olmamıştı. Zira kalabalık kar-

Moıkova 6 Aiuıtos 1 dan elde mevcut buzkıranlar vaıııtasile şısına çıkar çıkmaz utanmadan, doğan 
kömür ihtiyaçlarını tedarik edecelderdir. bir sinir buhranına tutuluyor ve ağız 
İyi bir tesadüf olarak Krasin buz kıranı açamıyormuş. 
k Bir doktor, bu utanmanın önUne g~-Krasin ve Ermek buz kıranları Laptiş ömür madenleri mebzul olan Narvick'te 

denizinde geçen •on bahardan beri buz- kışladığmdan diğer gemilerin kömür ih- mek için ıkızı hipnotize ettikten, yani 
larla mahsur olan Sovyet filosuna yak- tiyaçlanru temin edebilecek mevkidediY. sun'i surette uyuttuktan sonra şarkı 
1 M L Vil d k söyletmek imkanını aramış ve bunda ta-aşmıştır. urmanu ve a ivosto a- Krasin buzkıranı, Lenin buzkıranını ta-
rasında seyrüsefer eden Rus ticaret ge• kip eden sefineler kervanına, Ennak mamlyle muvaffak olmuştur. Hipnotiz-
mileri ile Buzkıranlann hemen hepsi ih- Buzkıranı da Litke buzkıramnın eevketti- ma uykusuna dalan şantöz halk karşısın-
mal yüzünden •eferlerinde geç kalmışlar ği gemilere yakla§mı.şlardır. Sovyet ku- da birinci konserini vermiştir. 
ve buzlarla ihata edilerek kı§l bu denizde tup mecmuasına göre kutup denizindeki Kızı tedavi eden doktor, Bu sureile 
geçirmek mecburiyetini duymuşlardı. Sovyet filosunun nazik vaziyetinden ıne- bir kaç konser verdikten sonra, onun bu 

T al b huyundan vazgeçebileceği. artık uyu-am tı ay süren ir muhasara ancak su] olanlar bir yıl evvelki muvaffakıyet· Amerikalı konferansçı kız Hazel ' 
d ,L _ b 1 madan şaııkı aöyliyebileceği kanaatl.n-ıim i nicuıyet u muıtur. Bu gemilerin lerine had dinden fazla gilvenerek lü- Huratun ama olduğu için köpeğiyle bir-

çoiu mahrukattan mahrum olduklann- zumsuz bir gurur besleyenlerdir.. likte Jngiltereye çıkmak iıtediğini ve bu- dedir. ____ , __ _ 
,.,__,,, _____ _______________________ na muvaffak olamadığını y~tık. Mis 

Hava raporları, has
talıkları da haber 

verecekler! 

Yukarıda gördüğünüz üç kaplan ya· l Jsu lngilterenin Wipsnade hayvanat 
bahçesinde doğmuş olup şimdi Londra hayvanat bahçesinde misafirdirler. Kap
lan yavrularına şu halis kan köpek süd ninelik etmekte, onları bir ana şefkatile 
bakmaktadır .• 

Hazel, lngiliz sahiline getiren vapurla 
tekrar Nevyorka dönmektedir. İngiltere-

yi kalp gözüyle görmeğe muvaffak ola
madığından çok müteesııirdir. Fotoğraf 

Hazel Hurstu duygulu köpeği ile bir-
likte gösteriyor. 

---- ---
Şimpanzeler 

---o-

Sinemadan hic 
' 

hoşlanmıyorlar 
Londra - Londra hayvanat bahçesi-

nin iki kuvvetli şimpanzesi olan Jackie 

ve Peter, Afrikanın cengel hayatını gös
teren bir 11inemaya getirilmiştir. Bu sesli 

filimde bilhassa şimpanzelerin ormanda
ki serbest hayatı gösteriliyordu. tki may-

mundan biraz ileride birçok hayvanat 
alimleri yer almışlardı. Bu filmin Jackie 

R asathane hava raporlarının ne işe 
yaradığını hepimiz biliriz... Tayyareciler 
uçmadan evvel daima hava raporlarını 
okurlar. Gemiciler açık denizlerde ken
dilerini bekliyen akıbeti bu raporlardan 
öğrenmeğe çalışırlar. Çiftçi ekinini do
lunun, hannanını yağmurun tehdit edip 
etmediğini bu vasıtayla anlamak ister. 

Hava raporları, bu hizmetlerden baş
ka, doktorların da işine yarıyacak diyor
lar. 
Güneş üzerinde lekeler göründüğü va

kit hastalıkların çoğaldığına dikkat edil
miştir. Bu lekelerle hastalıklar arasın
dakl münasebetleri rakamlarla tesbit 
için istatistikler yapılmış, uzviyetimizin 
bu lekelerin değişmesiyle çok alakadar 
olduğu anlaşılmıştıı·. Bu alakanın ma
hiyeti keşfedilmemiş olmakla beraber 

ile Peter üzerinde yapacağı tesiri görmek 
günün birinde şu çeşid hava raporları 

istiyorlardı. lki maymun filmin sonuna 
okursak şaşnıyalım. « Dikkat, bir kaç 

kadar sükunetlerini muhafaza ettiler. Hiç güne kadar tifo başlıyor! .. > cBu gün 

bir taşkınlık göstermediler. Filmin so- hava yılancık yapmiya müsaittir!. Çar

nunda alimler bu tecrübenin netice ver- şamba günü yanın baş ağrılan, perşem-
mediğini kabule mecbur olmuılardır. L.:- de bro~itler başlıyacaktır!..• ilAh... 

-
. 

Çekoslovak . takımı 6-2 
sayile galip geldi 

yarışlarında Isveç dünya Deniz 
birinciliğini 

Stokholm (AA) - Pazar günü 20 
bin seyirci önünde yapılan ve sezonun 
ilk mi1li karıılaşmasını teşkil eden lsveç
Çekoslovakya futbol maçı, Çekoslovak
ların 6-2 galibiyetiyle neticelenmiştir. 

Prag (AA) -~ugoslavya - Çekos~ 

lovakya milli futbol takımlarının Zag
repte karşılaıacak.Jarı 28 ağustos tarihin
de, Belgrad muhteliti ile Prag muhteliti 
ar~ında da Belgradda bir maç yapılması 
için görüşülmektedir. 

30 Ağustosta Sofya muhteliti ile Prag 
muhtelitinin Sofyada karıılaşmalan der
piş edilmektedir. 

GOREŞ 

ltalya - Yugoslavya: 
Roma (AA) - Yugoslavya milli 

güreş ekibi ile ltalya ekibi arasında yapı· 
lan Crako-Romen güreş müsabakalannı, 
Jtalyan ekibi 6-1 kazanmııtır. ltalyanlar 
bu karıılaşmadan galibiyetlerin çoğunu 
tuşla kazanmıılardır. 

BiSiKLET 
Nürenberg (AA) - Pist üzerinde 

14.000 seyrici önünde yapılan Almanya 
biııiklet ıampiyonasının neticeleri ıunlar
dır: 

l 00 kilometrelik koşu: 
1 - Valter Loman, 2 saat 30 dakika 

43 saniye. 
2 - Metze, 30 metre farkla. 
3 - Şön, 5 O mene farlda, 
4 - Şindler. l 20 metre farkla, 
S - Leuer. 160 mene farkla, 
6 - Merkens, 5 60 metre farkla, 
7 - H il, 970 metTe farkla, 
8 - Krever, J 950 metre farkla. 

MOTOSiKLET 
Berlin (AA) - Avrupa ıampiyona

sının <motosiklet> son neticeleri ıunlar· 
dırı 

c.c.m. 5 oo· e kadar motosikletler ara
sında 344 kilometre üzerinde yapılan 
yarııta: 

J - Georg Mayer, 2 eaat 26 dakika 
vasati sürat 139,5 kilometre. 

2 - Daniel, -Jngiltere- Norton mo~ 
tosikleti ile 2 aaat 30 dakika l 3 s. va~ 
ııatl ıilrat 13 7,5 ki. 

3 - Frith -İngiltere- Norton motosik
leti ile 2 ıaat 31 dakika 3 s. vasati sürat 
136,6 ki. 

OTOMOBJL 
Livomo (AA) - Burada yapılan 

Ciano kupası otomobil yarışlarını Merse
des-Benz otomohi1i ile ittirak etmit olan 
Alman Herman Lang kazanmııtır. 

Alınan neticeler ıunlardır: 

kazanmıştır 
Amerika atletlerinin iıtiraldyle yapılaı, 

müsabakaların neticeleri şunlardıra 
100 metre sürat koıusu: 
t -Ellerbee «Birleşik Amerika> l 0..4 

saniye. 
200 metre koşu: 
1 - Zerfrey, -b.a.- 21, 1 aaniye. 
400 metre koşu: 
1 - Alman Harbig, 4 7 saniye ·Al· 

manya rekoru-
2 - Hovels -b.a.- 47,4 saniye. 
800 metre koşu: 
1 - Morion -b.a.• 1 dakika 34, 1 sa• 

niye. 
1.500 metre koıu: 
1 - Rideni -b.a.- 3 dakika 56,8 ıa~ 

niye. 
11 O metre manialı koşu: 

1 - Alma~ Rumpman, 14. 6 eaniyo. 
4X t 00 bayrak yanıı: 
l - Birleşik Amerika, 40. 6 saniye, 

2 - Almanya .. 
Yüksek atlama: 
1 - Martins, 1,95 mene. 
Gü1le: 

1 - Waisow -b.a.- 15,65 metre. 
Çekiç: 
1 - Hayn, 5 7,20 metre. 
Cirit: 
1 - Sper -b.a.- 56,87 metre. 
Viyana (AA) - 17 ve 16 Eylül ta• 

xihlerinde kadınlar arasında yapılacal 

olan Avrupa atletizm pmpiyonasına lg• 

tirak etmek üzere bugüne kadar 18mem• 
leket kaydolunmuıtur. Bunlar: Belçika. 
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, 
Yunanistan, büyük Britanya, Hollanda, 
ltalya, Y ugoslavya, Letonya, Norveç, 

Lehistan, İsveç, Jsviçre, Çekoslovakya, 
Macariııtan ve Almanyadır. 

TEN 1 S 
Nevyork (AA) - Long Ayslanddıı. 

yapılan tenis müsabakalarında Şikagolu 
tenisçi Boby Riggss, devamlı olarak ya• 

pılan turnuvanın finalini teşkil eden be· 
şinci karıılaşmada, •abık VimbeldoQ 
şampiyonu Sidney Vud'u 6-0, 6-3, 7.5 
mağlup etmiştir. 

Zoppot (AA) - Buradaki tenis tur
nuvasının neticeleri ıunlardır: 

Tek erkekler araıında: 
Kont Bavorovski, Hebdayı 6-2, 

6-0,. 
Tek kadınlar arasında : 
Hamel, Veler,i 4-6. 7-5, 
Çift erkekler arasında: 

12-10. 

6-4, 

lloçinski - Bavorovski çifti, b. Piye-t~ 
smerboytner çiftini, 6-4. 2-6, 2-6, 12-l O 
4-6. 6-4. 

Çift kadınla raraaında: 

1 - Alman Herman Lang, cMerse
des-BenZ> 1 saat 40 dakika 33,2 ı. va
satt sUrat 136, 36 ki. San Donivo ~ T onolli çifti, Hamel • 

2 - Guiseppe Farina, «Alfa Romeo> Haytman çiftini, 6-4, 6-3 mağlup etmlt• 
1 aaat 4 J dakika 2 3.2 saniye, birinciden tir. 
bir tur farlda. 

3 - V imi1le <Alfa Romeo> iki tur 
farkla. 

4 - Belmondo cAlfa Romeo> üç tur 
farkla. 

KANO 

Stokholm (AA) - Voksholmda ya• 
pılan kano dünya pmpiyonaaındaki hito 

S - Frayfua, «Delahaye> tün yarııların umumt ta.anif neticesinde 
A T L E T 1 Z M lıveçliler 6 1 puvanla birinciliği, Alman-

Dortmund (AA) - Burada bulunan ]ar 36 puvanla ikinciliği almıılardır. 

Dehşet dağı 
insan .~özlerinden sırrını 
saklamakta ısrar ediyor 

Münih 9 Ağustos graf haberinde, Bauer müthiş bir kar fır. 
tınası ile yüksek tepelerde sıfırın altında 
20 dereceyi bulan şiddetli soğuklar hau-

Himalaya dağlarının en yüksek tepe- bile seferde devam etmek imkanı hulun
leri insan iradesine henüz mağlup olma- madığını bildirmişlir. 

mıştır. Hinduların Nanga-Parbat dedik- Böylece Nanga-Parbatın buzlu kaya
leri •:Dehşet dağı» daha uzun zamanlar lıklarında hüküm süren ezeli sessizliği ih· 
milthiş sırrını i\lSan gözlerinden muha- lal için Almanlar tarafından yapılan dör
faza edecektir. Alman Paul Bauer idare- düncü teııebbüs te akamete uğramış hu· 
ıindeki heyet cesurane seferini terke lunuyor. Kar fırtınası ve soğuk dünyanın 
mecbur kalmıştır. ' en eyi alpinistlerine karşı galebe çalınış· 

Münih Alman komİtt'ıİne gelen bir tel- tır. 
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Ha:yat 
ve 

Macerası . .•.•....•.....•..•. , ... 
Ciddi bir muayeneden sonra, Nos- naatler besleme. Çünkü ölülerden - Üstad, sen ölsen bile yarat -

ltadarnüs : d irilere hiç bir fenalık gelmez 1 Top- ğın ruh ve eser ebedi surette yaşı ya-

Çehov'un diliyle 
1923 den 'beri Türki
yenin muvaffakıyetle 

takip ettiği siyaset •• 

- Haşmetli kraliçem, her ne ba- rak altında kalan ölülerin sadecece- caktırl dediler.' · 
hasına olursa olsun zayıflamanız la- setleridir 1 dedi. Nostradamüs: 
zımdır 1 Sizin hastalıklarınızın anası - Ya.. Bun la r sonra hortla rlar, - Beni bunlar alakadar etmez. 
§İşmanlıktır 1 dedi. Ve kraliçeye idrar değil mi?. Hortlıyarak bizleri böyle Benim için eyilik en büyük fazilet
verici birçok otlardan mürekkep bir takip edetler?. tir. Arz, insanlar, eyiliğin artırtası 
ilaç verdi. - Onların bizden evvel meşgul nisbetinde saadete kavuşacaktır. Ce-* olaca klan işler vardır 1 ölüm, insan- vabını verdi. r 

Katerin, misafir bulunduiu F ran- !ar için yeni ve daha mükemmel bir Ve, Temmuzun ikinci günü, yüz 
aiz kralı sarayında bir ay kadar Nos- hayat başlangıcıdır. Ben, küçük ya§· iki ( 102) yaşında olduğu halde göz
tradarnüsün tavsiye ve ilaçlarıpa de- tanheri kendimi ölüme hazırladım. !erini hayata yumdu, gülerek öldü. 
vam etti. ölümden hiç korkmam ve korkmı- Cenazesine bütün Paris halkı İş-

Arbk aon derecede ihtiyarlamış yorum 1 tiralı: etti; Nostradamüsün ölümü bir 
olan Nostradamüs, evinden hiç bir Nostradamüs, bunları söylerken kral ölümünden çok fazla tesir birak-
yere gibneği kabul etmiyordu. Hal- birdenbire durdu, kendisinde tuhaf tı; derin bir matem uyandırdı. 
buki bu son hadise, asilzadelerin na- bir hal hissetmiş idi. Fakat ... O devrin insanlarından 
ııan dikkatini yeniden celbettil Alnından iri ter damlaları dökü- pek çoğu Nostradamüsün ölmediği-

Nostradamüs artık zengin idi. Her lüyordu ı ne inandılar!. 
gün gelen hediyeler onu bütün fıı- Nostradamüs, çok büyük bir sü- «Din harbını, bu harbın vah§Ct 
kirlere yardım edecek hale getirrniı- kiinetle: ve fecayiini görmemek için öldü ve 
til - Gemi artık batıyor! dedi.Bed- kalıp değiştirdi!> dediler. O kadar 

Hayatının aonlarında fakirlere ve baht vücut, ruhu bundan fazla taşı- ki, çok zaman sonra bile Nostrada
hastalara İstediği gibi yardım ede- yamıyacak 1 artık inhidam, yıkılma müsün mezarına giderek ölü olup 
bilmek Nostradarnüsü çok mesut kı- zamanı geldi. olmadığını araştıranlar bile oldu. 

lıyordu f. Dedi. öleceğini, ölmek üzere ol-

6 duğunu anlıyan ihtiyar müneccim - 7-
- NOSTRADAMOSüN SONU _ ve tabip kağıt istedi ve bir vasiyet- * 

Katerin Dömidiçi, vakıa Nostrada
müsten aldığı ilaçlardan çok fayda 
görmiyordu, fakat onun asıl maksa
dı, tedavi edilmek değil, istikbalden 
yine bazı haberler almak idi. 

Nostradarnüs te, bu şımarık ve za
lim kraliçenin istikbaliyle alakadar 
olmaktan mümkün mertebe uzak 
kaçıyordu 1 Fakat bir giin kraliçenin, 
söylenecek sözleri hiç bir kimseye 
tekrarlamıyacaihnı yemin ile vaad
etmesi üzerine Nostradamüs istikbal
den yine bahsetti. 

İşte Nostradamüsün, son ve şa
yanı hayret hab.-rleri, bugiin için bi
le harikuladeliOini muhafaza eden 
istikbalden habf.rleri bu suretle alı-
nabilmiştir. ' 

* 
Nostradarnüs. kraliçeye ~unları 

söyledi: 
«lsanın on iki havvarisi vardı. 

Bunlardan bir tanesi hain çıktı 1 Ben 
ise, !saya on bir havvarinin sadık 
kaldığı ve bir tanesinin hainlik ettiği 

• lıianaati'ne taraltar de2ilirn. 
<lnııanın son ıı;ördüilü, her halde 

ilk gördüklerinden kat'i ve sağlam
dı r. 

cGiizellilı: ise~ . Unsurlarin mü
kemmel~inden d~. 

cBir diktatörün diyarında, herkı:s 
diktatörden korkar; fa.kat en ziyade 
korku icinde hayat süren bizzat dik-
tatörlerdir 1 • 

cÇok gezen, en çok rezalet gö
rendir. 

cŞairleT ve ressamlaTla heykeltraı
lar İnsanlığın hoppalarıdır 1 

cHayvanlan sevenler, insanlan 
sevenlerdir 1 

«Uyku, bize kuvvet, zevk hayat 
veren bir ölüdür b 

Katcrin Dömidiçi bu sözleri birer 
deli saçması addetmek İstedi. Fakat 
Nostradamüs yakında din harbının 
~lıyacağını ve çok feci olacağını 
haber verdi. 

Din harbının genç Navar Prensi 
ile alakasını derin gösterdi. Henüz 
çocuk olan bu Prensin başına neler 
geleceğini ihtiyar sihirbaz mükem
mel •urette görmüştü. Ve Prensin 
mürebbisine, çocuğu soymasını söy
ledi 

Küçük. Prena, bu vaziyetten kork
tu ve ağlarnağa batladı. Bunun için 
çocuğu o anda soymak imkanı elde 
edilemedi; fakat ertesi gün çocuğu 
Sen nehrinde yıkamak suretiyle 
Nostradamüse çıplak olarak göster
diler. 

Nostradamüs: 
- Bu çocuk genç yaşta ve üçün

cü Hanri adiyle kral olacaktır! dedi. 

* Nostradamüs, sarayın en ziyade 
aevdiği ve ümit bağladığı bir tahsi
yet olmuştu. Hatta Katerin Dömidi
çi, ihtiyar sihirbazın ani olarak ölü
münden korkmağa baılarnış ve öl
memesini temin için çareler arama
ğa koyulmuştu. Ve bir gün Nostra
damüsün ayaklarına kapanarak: 

- Nostradamüs, senin bana hiç 
bir kötülüğün dokunmadı, fakat be
nim sana yaptığım kötülüklerim pek 
çoktur. Senden çok yalvarırım, Ö
lümünden sonra bana hortlak veya 
cadı olarak görünme, benden bu su
retle İntikam alma!.. 

name yazdırmak istedi. 

Servetini kansı ile dostu Obiniye 
ve Parisin iki manastırına bıraktı. 
öldüğü gün Temmuzun ilk günleri 
idi. 

ölmezden evvel onun etrafını sa
ran talebesi: 

Masallar arasında, Nostradamü
sün her asırda baska bir cisim ve ad 
altında, beşeriyeti~ hastalıklarını eyi 

etmek, şeytanla ortaklık yapmak ve 
İstikbalden haber vermek suretiyle 
yaşadığı da vardır 1 

-SON-............ K·a·gıiyoströ ........... .. 
tefrikamız "Nostradamüs,, 

Yarından itibaren yine 
bugün bitti 
sütunlarda· bu 

Dünyanın ve tarihin en esrarengiz ada
mı ve Nostradamüsten daha kııvvetli bir 
eser olan "Kagliyostro,, yu tefrikaya 
başlıyoruz. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ............................................. 

Selanik anlaşması ve 
matbuatı Aln~an 

Bu gazeteler garip bir mantıkla 
bu hadiseyi tefsir etmektedirler •• 

Bedin - Bulgaristan hBJVek.ili ile Yu- Cazete, müteakiben şöyle yazıyor: 
nanistan başvekili arasında imzalanan ve cNe garip bir tezad hüriyete doğru 
Neuilly, Lausanne muahedelerinin Bulga- atılan bu adım. bir zamanlar Pariste icat 
ristana yüklediği mükellefiyetleri kaldı- edilen mükellefiyet ve mecburiyetlerden 
ran anlaşma, Alman matbuab tarafından kurtulmak için yapılan bu gayret, !imdi 
hü> :ik bir alaka ile karıılanmııhr. Bütün yine o Pariste takdir ve tasvible karıı
Alman gazeteler~ bir zamanlar Avrupa- !anıyor. insan ilk anda bu değiıi!tliğin 

mn barut fıçısı telakki edilen Balkanla- mi.nuını, bu sevincin sebebini an1ıyamı

rın, ıimdi bütün garp devletlerine örnek yor. Bulgaristanla ilk dostluk mulr.avele
olacak bir barış ve anla~rna siyaseti ta- sini imza)ryan Yugoslavya ve Balkanlann 
kip etmesini t_akdirle karoılarken, hun- garp devletlerinden ayn bir politika ta

dan birkaç sene evvel Almanyanın silah- kip etmesini, on1ann tavsiye ve himaye .. 
!anma hakkını kendi kuvvetiyle istirdat !erinden müstağni kalma11nı arzu eden 
etm .. inin ne kadar haklı olduğunu tebıı- kral Aleksandr, bu yüzden Parisin ezeli 
rüz ettirmektedirler. tenkidine maruz kalmıştı. Halbuki şimdi 

Mesela DL dip\. Politische Korrespon- Parisin bu yeni politikayı teşvik ve hima
denz, bülten.inde yukanda iıaret ettiği- ye ettiği, Balkanlann anlaımasiyle haki
miz fikirhtri ileri sürdükten sonra bu an- katen alakadar olduğu ileri sürülüyor. 
!aşmanın Sel.iinikte imZalanmlJ olmas111ı Bu belki de bit be.kundan doğrudur. Sen 
çok miinidar bulmakta ve bundan taltri- nehri arada sırada, birer kültür havari 
ben 20 sene evvel aynı ıehirde ağır mü- rolünü oynıyan, fakat hakikatte sal~n ha
tarelte ııeraitini kabule mecbur kalan Bul- tiplerinden hııtkıı birt•Y olmıyan a)anlar 
gariatanın, ıimdi yine Se!inikte kendisini göndermiıtir. Ancak Budaı>eıte ve Bel
kemetliyen bağlardan kurtulmakla husu- gnd, Atina ve Sofya artık bu faaliyetin 
si bir iftihar duyacağını ilave ehnekte- hakiki mana11nı anlıyamı7acak kadar 
dir. safdil değildir.> 

Yalnız bültene göre, bu hareketin Bal-
kanlarda diğer §Craiti ne dereceye kadar 
düzelteceğini ıimdiden kC1tirmelc kabil 
olmamaktadır. 

Völkitcher Beobachter ( Berlin) bu 
anlaomanın Metak.saı tarııfmdan imza· 
lanmış olmasının sadece bir tesadüf eseri 
olmadığını, zira Yunan b~vekilinin Sto .. 
yadinoviç ile birlilcte, Balkanlarda gerek 
ıiyasi gerekse ekonomik bakımdan yeni 
es.ular teshil eden ve bilhassa bu mem· 

leketleri büyük garp devletlerinin poli
tikasından tecride çalışan yeni bir neıle 
mensup olduğunu tebarüz ettirmekte ve 

Balkan anlatmasını bazı demokratik garp 
devleıleriaden daha makul ve munsif ol
masından dolayı şayanı tebrik bulmakta
dır. 

Nove F reie Presse gazetesi cStatua quo 
fikrinin yeni bir hezimeti> başlıklı b~-?

makalesi.nde, Balkanlardaki bu yeni an-

Gazete, bundan aonra Fransanın, yir .. 
mi sene evvel kat'i olarak eline aldığını 
sandığı cenubu prklyi, timdi kaybetınit 
olmaktan mütevellit heyecanla nasıl hu
malı bir ıckilde çall§hğını anlatmakta, fa
kat artık bu memleketlerin, yabancı po• 
litikalara mevzu olmaktan çıktıldannı te

min edecek •oıı. defa Selanı1tte Revizyon 
fikrinin yeni ve mükemmel bir zafer ka· 
zanmış olmasını sevinçle karıJamakt.a .. 
dır. 

2 Ağustos tarihli ak§llm nüshasının 
başmakale.sini bu mevzua tahsia: eden 

Berliner Börsenzcitunıı'a göre Balkan1ar· 
daki bu yeni inkiıafı, Avrupadaki siyasi 
kontellasyon ile izah ehnek kabildir. Ve 
hatta lazımdır. Zira gerek Bulgaristanin 
gerek diğer Balkan devletlerinin tama
men m üstakil bir siyaset takip etmek ve 
Avrupada vukua gelmesi muhtemel ih· 
tilaflardan uzak kalmak hususundaki 

Kooperatif memurlanndan Kablulr.o
vu h aksız olarak işinden çıkarmıjıdL 
Kablukov jilci.yet etti. lıtida verdi. Şu
raya buraya , ve en sonunda müddeiu
mumiliğe baş vurdu.

1
Müddeiumumi ken .. 

disine, bir cevap olmak üzere bir hafta 
sonra uj:rama.sını aöy]edi. 

Kablukov bir hafta içinde, kend;.;nİn 
masumiyetini İspat edecek yeni bir takını 

vesikalar buldu. 
Muayyen günde, Kablukov, sabalıle • 

yin tam saat On birde müddeiumuminin 
bekleme odasında oturuyor, ve müddei
umumiye aöyliyeceği sözleri, zihnen biJ .. 
mem kaçıncı defa olarak tekrarlıyordu. 

Kısa bir zaman aonra Kablukovu 
müddeiumuminin yanına götürdüler •. 

Müddeiumumi ayağa kalkarak onu kar
§ıladL 

- Yanılmıyorsam, Kablukovla mü
ferref oluyorum, dedi. 

- Evet, evet. 
- Sizin meseleyi hallettik. 

Kablukov buz gibi olarak: 
- Yani ne gibi hallettiniz) 
- Sizin lehinizde olarak hallettik. 

Kooperatif direktörlüğüne, sizi tekrar İşe 
alması teklifinde bulunduk. 

Kablukov sevinçli bir coh I> çekti. 
Müddeiumuminin bu sevinçli haberine 
bir kar§ılıkta bulunmak, ona teııek.kür kı
lıklı bir ıeyler söylemek lazım geleceğini 
düıündü. Fakat kafasında, ancak evvelce 
haz;rladığı nutuktan baıka bir ı•Y yoktu . 
Bunun için sözlerine şöyle başladı! 

- Bu haldı, adil hareketinizden ötit
rü çok teşekkür ederim. Bahusus elim
de, masumiyetimi ispat edecek yeni ve .. 

sikalarım, yeni delillerim de var. Bakı

nız: cKablukovun falan tarihte 13 nu
marah ambardan verdiği kapı sürgiileri 

ve ptnçere mandalları, kooperatif direk
törlüğünün filin tarihli emrine dayan
maktadır. Binaenaleyh.. ilah>. Sonra 

bundan önce çalıştığım müesaesenin hak
kımda verdiği şu bonservisi okuyunuz. 
cKnbJakov, müessesemizde çalıştığı 

müddetçe, kendisini eyi vazifesini bilir 
n1emur olarak tanıtmış tır.> 

Müddeiumumi nezaketle Kablukovun 
sözünü keserek: 

- Şimdi. bütü.n bunların hiç bir kıy .. 
meti yok ... Biz hükmümüzü verdiı... 

Müddeiumumi, bu sırada içeri giren 

daktilosuna dönerek: 

- Vera Mitrofanuva, dedi, kararı· 

mınn bir kopyesini lütfen Kablukova 
veriniz. (Sonra. tekrar Kablukova dö
nerek) biz kararımwn bir suretini çalı.

biPı:uz müesseseye gönderdik. Şimdi bir 
k.opyesini de size veriyoruz. 

Kablukov, teşekkür ederdr. müddei
umuminin yanµıdan çılı:IL Daktilo, ken
di.sine verilecek karar ıuretini hazırlar .. 
ken. Kablukov, meselenin bu yeni aaf
hasmdan pek te memnun olmadığını his.
setti. 

Menfaaılerini korumak için göster• 
diği gayretler, bulduğu yeni vesilca ve 
deliller, kendilerine bir tatbik ııahaaı bul
madan el inde kalakalllll§lardL 

Bütün bu gayreıler bota mı gitmeliy
di? KablukoT daktiloya ya)dqarak: 

- Y oldaı, dedi, galiba oiz benim 
meseleyi biliyorsunuz? insanı bir hiç yü

zünden İtinden çıkanyorlar. Hem de itin 
garibi §U iti: Vazife ile bir bqka yere git
mi§tim .• Geldiğim zaman citinize nihayet 

verdilc, dediler!> cNiçin? Neden.. Ne 
münasebetle)> diye sordum. Kemküm 
eıyler. cYok kapı sürgülerini, pençere 

mandallarını emir almadan verdiniz I> 
dediler Nihayet boı durmadım. Şuraya 
buraya baı vurdum. 

Daktilo, yumu§alt, fakat kat'! bir ses
le: 

- Y oldaı, dedi, karamı bir ouretini 

larda mevzuubah.a olacağını ummak ge.. 

rektir. Zira evvel emirde, bundan çok 
daha mühim meselelerin halli icap et
mektedir. 
Aynı tarihli F ranltfurter Zcitwıg gaze

tesi dahi Selô.nik anlaımall halt.kında bir 
etüd ile bir bllfmakale yazmak euretiyle 
bu hadiseye atfettiği ehemmiyeti tebarüz 
ettimıİ§tir. 

Her ilci yazıda da ileri sürülmek iste
nilen filai kısaca hülU.. etmek kabildir. 
Mantıki ıurette dÜfÜnülecek olursa, Bal
kan pakb, bilhassa Bulgaristana kart1 
kurulmuı bir cephe olduğuna göre, tiın
di ik.id aza ile Bulgaristan arıuında elde 
edilen anlapnadan eonra pakhn esas 
mana ve gayeai yok olmllf gibidir. Bu 
itibarla Seliinilc anlllfmuı, Balkan paltb Ben ölülerden korktuğum kadar 

hiç bir şeyden korkmam 1 dedi. laoma eserinden dolayı memnuniyetini gayretleri, son zamanlarda bilhassa art· fikrinin hem en büyük zaferini, hem de 

Nostradamüs, manalı bir gülüm
seme ile: 

- Kraliçem, aen hiç gam çekme 1 
Ölüfor hakkında da böyle fena ka-

izhar eylemekte ve bu suretle oadece Sta- mııhr. ölümünü ifade eder. ( ( 11) 
tuı quo !ilerine değil, fakat ayni zaman- Bulgariıtanın adalar denizine bir mah- Yeni A11r - Bu eon müıaleadan daha 
da kollektil yardun fikrine de veda edil- reç temini husuıundalti taleplerine gelin- gijlünç daha saçma Te daha anlayıspız 
mit olınası.nı tebarüz ettirmelr.tedir. ce, pzete7e ıı;Sre, bu meselenin ıu sıra· b!rıey düsünülemez. 

aldığınıza dair lütfen ıuraya bir imza - B~ARAFI 5 INCI SAYFADA -

ahnızl 

B -''- ı b · dil,_ '- hn' · şayanı rukkat inkilabı, yeni adamlan ik-u 6 ...... e , u a ane &.arar sure ı 

• ~ b ·ı K hl k ,__ t d üdar mev kiine getirmekten çok fazla bir 
OK:umayı ı e a u ov yaıu§ ırma ı. 

Fakat buna rağmen birini bulup dert ş'.'>' ~~· .B~ :kıl~p'.. ~ki= 
yanmak, elindeki delil ve vesikalan gcis- sıyası, ıçtima1, ilqisa yuzun ve 

k ih · il d halkının görünüşünü tamamen değiştir-te.rme tıyacı e cayır cayır yanıyor u. 
Kablukov, bu düıüncelerle merdiven- miştir. 

1 d · · ka • kadar el Asırlarca Türkler, Türkiyede bulun-er co ınmqı, pının agzına g .. 
· · K d · · · ek ı lıc muşlar, fakat onun bir parçası olmamışDllfh. apı a, ıçen gırm te o an yaı a 

bir ıı.damla kar§tlllfllll§lL Derdini dök- !ardı. . 
mek ihtiyaciyle krvranan Kablukov, gay• Büyük fütuhatına ve diğer milletlerle 
ri ihtiyari oordu: geniş mikyasta temasta bulunmalarına 

- Siz de mi müddeiumumiyi görme- rağmen, onların fikirleri, asarı atikl 
ğe gidiyorsunuz) Her halde çok eyi ya- nevinden bir kalıp içersinde ta~ 
pıyorsunuzl Müddeiumumi bu gibi ihti- ohnass bile, takılıp, kalmıştı. 
laflı meseleleri hallehnek için biçilmit Avrupa milletleri gözüne kendiliğin· 
kaftan. Misal olarak benim itimi alınız: den gelme yabancı bir ırk gibi görünll
Vazife dolayısiyle on gün için i§iınden yorlardı. Avrupa hüküınetlerinin gözün
aynldun. itin burasında hiç bir fevkala- de ise, o devlet inhitatının fal'kında ol· 
delik 7ok; mükemmel. Fakat on gün makla beraber, hAli bil tün cezri ıslahata 

sonra döndüğüm zaman, beni i§İmden aleyhtar vaziyette yabancı devletlerin 
çıkardıltlannı öğrendim. Beynimden vu- rekabetlerinden istifade ederek, yahut, 
rulmuşa d6ndüm: Fakat rice ederim, büyüyecek bir devletin mevcuruyeünl 
dedim. idame ediyordu. 

Ya.th adam can sıkıntısiyle elini sal· 
lıyarak hiç kendisinden beklenmiyen ince 
bir oeÔle: 

Türlciye ile Avrupa devletleri arasın
daki ai;ıklıgı kapayan Tilrk irılalAbı ol
du. 

- Arkadq, dedi, bunu bana değil, 
müddeiumumiye anlahnızl .. Benim bu- Bu ise, kısaca, 0 şayanı hayret cazi-
rada bir rolüm yok. Be.t ltapıcıyun. !teli insanın, bir asker Slfatite büyü)< ol-

Kablukov: duiu gı'bi bir devlet adamı sıfatile da 
- Şu halde affedeniniz. dedi. daha büyük olan Atatürkün eseridir. 

V k • ıktt B • d d .. •.. Türkiye reisicilmhuru Atatürkün, e so aga ç . ogazın a ugump 

1 · k ı ı .. ı · lr.irn .. ı· 111uktedir muavinlere ve muakkiblera 
enıp a m1J o an soz en e soy ıye· 

yim diye etrafına bakmağa baıladı. So- malik ise de, cümhuriyet kurulduktan 
kak kalabalıkh. Fakat hiç kimse başını beri, Tür ki yenin haricl ve dahili siyase
çevirip Kablukova bakmıyordu bile.. tinde göze çarpan realizm ve radikalizm 
Adamcağız bir müddet daha yürüdük- doğrudan dof(ruya Atatiirkün orjinal 
ten eonra tramvay istasyonuna geldi. dehasının mahsulüdür. 
istasyonda eski tanıdıldanndan. Gostü- Yeni rejim altında Türk diplomasisl
bime rastladL Kablukov bqka zaman nin elde ettiği muvaffakıyetler, bu hu
Cöstühimi biç sevmez. hatta onunla ko- •usl nushada ayrı ayrı nakledilmektedir. 
nuşmazclı bile ... Fakat 9u anda, onu bu- Onlar arasında Yunanistanla yakın an-
rada görmekten pek eevindi. Yanına laşına, İral<la itila, Balkan Antantı , Asya 

yaklaşarak: paktı ve boğazlara müzakere yolu ile 
- Aman yarabbi karşımda kimi gö- hAkimiyeti temin ed~n Montrö zaferi 

rüyorum, diye söze baş)adL N,..ılsın ha- başlıca gayesi Şarkta , Balkanlarda, Gar

kalun) Ne var ne yok?• b1 Asya da sulh ün ve istikrarın muhafa
Costühin kendisine uzatılan eli ala- zazı ile birlikte, bu mıntakadaki miJ!et-

kasızca sıktı. Ve gene aym alakaaız ta- \er arasında anlaşmaları daha ilerlet. 
vırla : mektedir ki, bUın°eııoe bu hal, Avrupayı 

- Y • siz nasılsınız?· dedi. ikiye a)'ll'IIlak tehdidinde bulunan her
Kablukov için bu kadarı ki.fi idi. De- hangi bir cideoloji cephesi> nin tesirine 

rin bir iç çekişinden sonra söze başlıı- kapılmaktan onları koruyacaktır. 

dı: . . . . Tür ki yenin tek siyaJI partiyi temsil 
- Bilıyor musun, dedı, hem tekrar eden bir hükümet tarafından idare oo;. 

ite aldılar. Hem de çal1fmaclığım gün-

1 d ki 
.
1 

. tiyl Ka !işi, geniş bir ekonomi sahasında devlet 
er e maaıımın ven mesı şar e.. ... ,_ __ trol bul T" ki ümhurl 

•. • • JW.D unun unuşu, ur ye c 
pı surmelertnı ve pençere mandallarını. 
bana verilen emir üzerine, .kanuni bir yetinin İtalya, Almanya Vl! Sovyet Rus
surette sattığım da aabit oldu. V c!hiisıl, ya gibi bir totaliter devlet olduğu hissini 
umumi heyetiyle itler mükemmel.. vermesin ... Onu, terbiyev!, kültürel ve 

Cosıübin hqıoı bir yana eğerek, O.de- sosyal faaliyetlerde geniş bir teşebbili 
ta bir horoz ötüliinü ve yahut ne bile- sahası açın~ bulunan bir otoriter devlet 
~İtn işte, buna benzer bir ıey bilenler gibi olarak tavsif etmek daha uygun olur. 
Kablukovun söylediklerini dinledilcten Atatürk tarafından yapılan inkılapla-
10nra: rın en çok mahsul vermiş olanlarından 

- Aferin, aferin, çok eyi olmuş, de- biri, Latin harflerinin mecburi kılınına-
di. Şimdilik Allaha ısmarladık. sıdır. 

Ve hemen kendisini o •ırada oraya Latin harflerinin kabulu ile öyle blı 
gelmiş bulunan tramvaylardan birine at- alfabe ortaya kondu ki, Türk dilinin ru

b. Kablukov, pıkm bir halde Costü- buna Araı> harflerinden daha uygundur. 
binin arkuıDdan bakh. F aluıt artık, ha- Ve normal bir çocuk bunlan okuyup 
rekete geçen bir makine gı'bi, kendini yazmağı daha çabuk öğreniyor. Ayni 
dwdurmağa imkan bulamıyaralr., orada zamanda bu harfler, Türk talebelerine 
tramvay bekliyen bir kadına döndü ve ecnebi dilleri de öğretmeği kolaylaştır
bırakhğı yerden sözüne devam etti: .,,~tır. Keza Avruı>alıları da Türk dilini 

- ... Elime mükemmel bir bonserTİa 
verdiler. Bu işte hiç bir sunitakeirim ol
madığını wdilc ettiler. 

Kadın biraz kenara çelr.ilerek kendi-

ve enteresan Türk edebiyatını etüt et. 
:neğe yardım edecek bir vaziyet doğur· 
muştur. 

!imi tetkikat sahasında Türkler, bil· 
ni tutamadı ve gijlümeemeye koyuldu. 

hassa arkeoloji alanında çok ilerleıniş
Bunu larkeden Kablukov kızımlı ıre ous-

lerdir. Memleketleri, muhtelif medeni· 
tu. Daha fazla orada duramıyarak iler· 

yet!erin Asarile doludur. 
lemeie bafladı. Biraz yiirüdü.kten eonra 
eli süpürıı;eli ve önü önlülılü bir kapıcıya Tilrkiyede vücuda gelen değişikler!, 
rastladı. Kapıcı, süpürııesine dayallllllf sayarken, son olarak - fakat hiç te öte
bit halde dinleniyor, ~iika11Z bir tavırla kilerden daha az ehemmiyetli olmeyan 
etrafı gözden geçiri)'ordu. cTürk kadınlarının vaziyetini> zikrede-

KablulcoT kapıct)'a ya)da,..rak, eliyle ceğiz. Türk kadınlan şimdi Türk erlcek-
caddcyi göeterdi: !erinin siyasi ve içtimai halılarına malik-

- Caddenin ı,,, parçasını tdt bllfına tirli!!'. Kendi istidatlarını muhtelif sa-
eiz mi tıüpüriiyomınuz~ balarda ehliyetle göste~lerdir. • 

KBp1Cl ciddi bir tavırla: Devrimizin hiçbir lideri - büyük 
- Benden baıka k.im süpürecek, ta- m~t karşısında - ytlmaz Atatür-

bii ben, dedi. 1run elde ettiğinden daha büyük bir mu-
- Çok çalışıyorsunuz doğrusu .. Bak- vaffakıyet elde edememiştir. 

sanız a, ne kadar çok pislik var .. Fakat 
her halde gayretle çalıpyorsıınuz ki. hep· 
oinin üstesinden geliyoreunuzl. Neyae, se
nin i§te hiç olmazsa kapı eürgüler~ pcn
çere mandalları yok.. Sürgülerle, man İlan 
dallarla uiratmak daha kötü .. Siziq bun- Afyonkarahisar maden suyunun bir 
!arı suiistimal ehne.nize de imkan yok.. litrelik boş şişeleri, saman külihile be-

Kapıcı karşısındakine dile dik baktı. raber (9), ve sandıkları (50) kuruştan 
Sonra tehditkAr bir sesle: geri alınacaktır. 

- Hohla bayım ağzını, dedi.. Hııy Afyonkarahisar maden suyuna mah-
Allah bela.mı versin kokmıyor da.. sus bot şişelerin ucuz fiyatla şişecilere 

Kablukov, derin derin içini çekerek verilmemesi ve maden suyu bayilerine 
evine rollandı.. yukarda yazılı değer fiyatla iade edilme-

Şimdi içi biraz hafiflemişti. s1 saya halkımızdan rica olunur. 
Çeviren ı FERAH FERRUH Yeni tzmir ecı:anesi müdiri11e« 
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i RADYO ~ 
• • ......................................... 

ANKARA RADYOSU: 
ö iile neıriyall: 

Saat 14.30 da karışık p)M< neşriyall , 

14.50 d e Plakla türk musiku i ve halk 
şarkıları, 15 . 15 te ajans haberleri, 

Akşam neşriyall : 

BA$AGR 1S1M1? 
Eğlenti fileminden aonra gelen baş ağrısı, mide 
bozukluğu "Toxin" lerin vücudunuzda çobld
ığına ~ar ettir. Bu tehlikeli " Toxin " lcri ~N O 

~ "MEYVA TUZU" içerek def ediniz. ENO 
~ leziz ve kuvvet vericidir. ENO kanınızı temizler, 

vücuddaki zehirleri . atar, baş ağrısı ve ka~iı:lı! 
önüne geçer ENO sızc sıhhatınızı ve kuvvetınm 
iade eder. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ .·{ 

ı2 AöUSTO CUMA ı938 

KAN 
!.ilam bir lnaanda kanin mikdıırı ııiırJıiınin on birde biridir. Ve milyarlarca kimıizi, beyaz yuvarlacık 

lardan mürekkeptir. Kanın umyetimizde oynadığı rol pek mühimdir. Vücudumuzu tetkil eden bir hü
ceyreye lizım olan ıııdayı derhal götürdüğü gibi ölmilf hüceyrelerin enkazını da ıürükleyip çıkarır. Ayn· 
ca da vücudun lüzum gösterdiği mıntakalarda da yeni uzvi lnfalar yapmak kudretini hi.iz kimyevi mad
delerle hücreleri de iLtiva eder. Demek; bir insan aaltanahnın bütün azamet ve ,evketiyle yll§•maaı için 
bu milyarlarca muhafız ve lman:ı ordusunu iyice koruyup bakması ve dalına tazeleyip çoğaltmuı la
zımdır ı itte bunun için 

Saat 18.30 plakla dans musikisi, 19. 
15 te türk musikisi ve halk ıarkıları 
( H ikmet Riza), 20.00 de saat ayarı ve 
arapça neşr iyat. 20.-15 te türk musikisi 

ve halk şarkıları (Selahittin), 21.00 de 
konferans: (Şevket Süreyya Aydemir), 
2 1.1 5 te stüdyo salon orkestrası, 22.00 
de ajans haberleri, 22 . 15 le yarınki pro
gram ve son. 

:. Jii~::::. ,:., ... ~·\ ~-:' r1 .. ".::- . . -~.· ;--.- ''-.!'-;·_·;_ - -__ .:. _•,.. :· ·.: · "",.. _ . ·: "'.,. · , ~.; 

?~·,~:N:;O' INf .ı~:~ı.N;'~~~~~~" : Kan, kuvvet, işti ha şurubunu tavsiye ederiz 
- ·.. ; ~- . ~ · •• '·· · ·:· • - • • J, 

FOSFARSOL; tababetin eaaaıni tetkil eden ve umum doktorlarımız tarafından takdir edilen en mühim 
ilaçların gayet fenni bir surette birlqtirilmesinden yapılmıt emsalaiz bir hayat eksiridir. Bir tite sizlere 
hayatın bütün zevk ve netelerini arttıracak ve yll§adığınız müddetçe halaizlik, yeis, ıstırap, dütünce, 

Wkorkaklık, tembellik göstenniyecektir. 

lSTANBUL R ADYOSU: 
öğl e neıriyatı: 

Saat 14.30 d a plakla türk musikui, 
14.5 0 de havadis. 15.05 te plakla türk 
musikisi, 15 .30 d a muhtelif plak neı· 
riya tı . 

Akşam neşriyatı : 

Saat 18. 30 da plakla d ans musikisi, 
l 9. 15 le konferans: Doktor Salim Ah
met Çalışkan (hayat nedir) , 19.55 te 
borsa haberleri, 20.00 de oaat ayan: 
Crenviç raaathaneıinden naklen, Belma 
ve arkadaıları tarafından türk musikisi 
ve halk şarkıları, 20.40 ta hava raporu, 
20.43 le Ömer Riza Doğrul tarafından 
arapc;a söylev, 2 1. 00 de oaat ayarı: Or
kestra, 21.30 da Tahsin Karakuı ve ar
kadaşları tarahndan türk musikisi ve 
lıalk p.rkıları, 22.00 de Çekoslovak sa

natkarları Viyolonut Jan Vila!Ulavulcy 
ve arkadaılan Kuartet ve Çek milli ha
valan, Gayda, 22.SO de ıon haberler 
'Ye ertesi günün programı. 

AVRUPA iSTASYONLARI : 
SENFONiLER: 

22.30 Mililno, Tor!no: Senfonik kon
oer, 22.55 Varıova : Senfonik konser 
(Schubert). 

HAFiF KONSERLER: 
7. 1 O Berlin kısa dalgası : Hafif musi

ki. (8. 15 devamı), 8.30 Paris mondiyal 
Pille 9. 15 plak. 9.45 plak. 10.35 plak. 
1 O. 1 S Berlin kısa dalııuı: Musikili pro· 
gram. 12 Paris mondiyal: Pl&.k konıeri, 

13 Berlin kısa dalga81 hafif musiki ( 1-4. 
15 devamı), 13.20 Paru mondiyal: 
Konoer nakli ( 14 keza), 13.25 Bükreı : 

plak muıilı:isi 14.30 devamı 18. 15 Roma 
kısa dalguı: Şarkılı konser. 18.25 Peıte 
radyo orkestrasc 19. 1 O Roma kısa dal
gası, Arap musikisi 19.5 O Belgrad plak 
musikisi 20.56 Bari: Musikili Türkçe 
p rogram. 21.20 Peıte : Orkestra kon
seri. 2 1. 30 Roma, Bari kanıık muoiki, 
21.30 Florans, Napoli: Orkestra tara
fından büyük konser, 22 Belgrad. Orkeı
tra konseri, 22.10 Varıova : Koro hava
ları 2 3.45 Peıte Çigan orkestrası. 

OPERALAR, OPERETLER: 
1 3. 15 Roma kısa dalgası, Donizetti 

operalarından b ir perde, 15 . 30 Paris 
m ond iyal: cLe Cocurdu Moulin> i.sim]i 

lirik piyes. 20 Varıova. Verdi ve Ros
aininin operalarından parçalar. 2 1. 05 
Bükreş: Massnetnin c Werther> operası . 

ODA MUSiKiSi : 

12. 15 Roma kısa dalgası: Oda musi
kisi ve piyano ( 14.45 keza). 

R ESIT A LLER: 

1 O Berlin lnıa dalgası: Piyano - ke

Torbalı belediye riyasetinden: 
Tepe köy pazar yerinde Torbalı belediyesine ait olup ı SOO lira ke

tifli hangar yeri intaah ı /8/938 tarihinden itibaren ıs gün müddetle 
münakaaaya konulmuıtur. Son pey haddi layık görüldüğü takdirde 
ıS/8/938 pazartesi günü saat ı3 te ihalesi icra kılınacak olan ifbu 
intaatın ıartnameai ve keıifnameıini görmek iatiyen taliplerin Torbalı 
belediye muhasipliğine müracaat etmeleri ilin olunur. 

6 - 9 - ı2 - ı4 2890 (2603) 

Açık Eksiltme ilanı 
Tire belediye reisliğinden: 

1 - Belediyemiz müeaaeaeai au abonelerinin 938 mali yılı ihtiya
cah için ı 50 adet türbin sistemi kuru tip au aaati ile 11 kalem au alma 
kollan malzemesi 6/8/938 tarihinden 23/8/938 tarihine kadar on 
sekiz gün müddetle ve ayn ayn açık eksiltmeye konulmuıtur. 
2- Su saatlerinin muhammen bedeli ı9SO ve au alma kollan mal

zemesinin muhammen bedeli de 2842 lira SO kuruıtur. 
3 - 1ateklilerin yukarıda yazılı muhammen bedellerin yüzde 7.SO 

niıbetindeki muvakkat teminat akçesi ve 938 yılına ait Ticaret odası 
sicil kayıt veaikalariyle birlikte 23/8/938 salı günü saat 11 de bele
diyemiz Daimi Encümenine müracaatleri §&rttır. 
4- Fenni ve umumi tartnameleri ve eksiltmeye konulan malzeme

nin nümunelerini görmek ve prtnamelerin kopyalarını bedelaiz ola
rak almak iatiyenlerin eksiltme müddeti içinde her gün belediyemiz 
müesaeaesi muhasebesine ve Su fen memurluğuna müracaat etmele-
ri lüzumu ilan olunur. 287ı (2632) 

Seydiköy belediye riyasetinden: 
A,ağıda etkili yazılı inek sahipsiz olarak bulunmuftur. Sahibinin 

Seydiköy belediyesine müracaatleri ilan olunur. 
Eşkili : 
Cinsi : İnek 
Yatı: 4 
Tonu : Kestane 

Alimeti : Sol boynuzu kırık 
(263ı) 2958 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
Yıllık bedeli muhammeni Cinai Mevkii No. 

Lira 
36 Kahve Pazar yeri 322/83 
Yukarıda yazılı kahve mayıs 939 gayesine kadar kiraya verilmek 

üzere açık arthrmaya çıkanlmıthr. ihalesi ı8/8/938 pertembe günü 
saat ondadır. Taliplerin vakıflar idaresine müracaatleri. 

12 - ı4 - ı6 (2629) 2960 

Denizbank Izmir şubesinden: 
Pazar ve çarf&Dlba günleri Karaburun seferlerini yapan Utak va

puru yalnız Pazar günleri pasaporttan saat sekizde hareketle ayni gün 
saat ıs te dönecektir. Pazar günü seferine mahsus olmak üzere tenzi
latlı gezinfl biletleri satılmaktadır. iki kitilik aile için gidip gelme bile
tinde tam tarifeden yüzde SO, bet ki§iye kadar ailenin ikiden fazla 
her bir ferdi için yüzde 7S tenzilat yapılır. Gezinti yapacakların nü
fus tezkerelerini yanlannda bulundurmaları mecburidir. 

29SO (2628) 

man rondosu (Schubert) 14.45 Roma ---------------------~ 
kısa dalgası Solo eserler, 19. 17 Bükreş : 
Org musikisi (Plakla ) , 19.20 Belgrad 
halk şa rkıları. 22 Milano, T orino, ıarkı 
resitali 22.50 Peşte: Piyano konseri . 

DANS MUSiKiSi : 

20: Pe~te. 

IZMIR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN : 

Tevfik oğlu Mehmet Emin ve Ze
kaiye ve Seher, Dudu ve Fatmanın 
J&yian mutasarrıf olduklan lzmirde 
Akdeniz mahallesinde ikinci Kordon 

KABIZMl2111l? 

- ------------- da 4 numaratajlı ve 230 metre mu

Bu akşam bir 
kaşık MAZON 
alınız, yarın 

neticesini gö
rUrsUnUz. 
MAZON Dört satıcı kız 

aranıyor 
Fuarda pavyonumuzun üzüm 

suyu sah§ kısmında çalıımak 
üzere dört genç Türk kızına ih
tiyaç vardır. isti yenlerin her 
gün İzmir incir ve Ozüm Tarım 
ıat?f kooperatifleri Birliği Net· 
riyat. müdürlüğüne bizzat müra-
caatleri. ı-3 (262ı) 

Satılık ev 

rabbaı ve ı6ı 7 lira kıymeti mu
harnmeneli arsanın birinci arthnna
sında talip çıkmadığından sah§ ikin
ci arthrmaya bırakılınıt ancak ikin
ci arthnna ilinında günün noksan 
yazıldığı görülmesi üzerine bu kerre 
ikinci arttırma olarak 29/8/938 pa
zartesi saat on olarak tayin edildi· 
ğinden ve mezkiir günde gayri men
kul en çok bedel verenin üzerine 
ihaleyi kat'iyyesi icra kılınacağından 
satı§ hakkındaki bütün vecibe ve 
ıerait Yeni Asır gazetesinin 26/6! 
938 tarihli ve 989S sayılı çıkan ilk 

Blyındırda hükümet civarında ilk llanda yazılarak gösterildiğinden ve 
ol;ul kar§t.•ında 13 numaralı bir ev arttırma §artnamesi de ve muhake
sat• lıktır. Ost kat iki oda bir koridor, menin 938/ ıS37 sayılı dosyası için
alt kat mutbak, tll§hk ve iki kapıyı de istenilen tafsilat ve malfunat bu-
hav1 idi~. .. . lunduğunden talip olanların muay-

zmırde muracaat yerı : yen gün ve saatte yüzde yedi buçuk 
Keçecilerde No. S9 müzik evinde nisbetinde pek akç-?siyle birlikte lz-

B. ADIL... mir Sulh Hukuk mahkemesine mü-
Bayındırda : Bando ıefi B. Cemal racaatleri lüzumu ilan olunur. 

1 - 6 <2619) (2630) 29S9 

MEYVA 
TUZUNUN 

ismi taklit edl
lebillr. Fakat 
ne terkibi ne 
de teslTI taklld 
edilemez. 

MAZON 
ME.Y'V'A TUZU 

FOSFARSOL'u; diğer mukavvi ilaçlardan ayıran batlıca hasaa; devamlı bir surette kan, kuvvet, lt
tiba temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde tesirini göstermesidir. 

FOSFARSOL; muhakkak bir surette kanı tazeleyip çoğalhr. Tatlı bir iftiha temin eder, adale ve alnlr
leri aağlamlll§tınr, uykusuzluğu, fena dütünceleri, yorgunluğu giderir,muannid inkıbazlan geçirir. Vü 
cuda daima gençlik ve dinçlik verir.Zeka ve hafızayı parlahr. insan makinesine l&zun olan bütün kalori 
ve enerjiyi vererek tam manasiyle azim ve irade sahibi eder. Ve her teıebbüsünde muvaffakıyete kaVUf 
turur ............•... 

FOSFARSOL, günef gibidir. Girdiği eve neıe, güzellik ve heyecan saçar, her eczanede bulunur. 

Göz hekimi 

Mitat Orel 
Ağuotoı oonuna kadar hastalarını öğ

leye kadar bu tarihten oonra sabahları 

1 O • 12, öğleden sonra 3 - 5 arasında 
kabul eder. 

ADRES :: ikinci Beyler Numanzade 
sokağı Numara 23TELEFON : 3434 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
-Beher metre murabbaı 300 ku

ruttan ı338 lira bedeli muhammenli 
63 üncü adanın 446 metre murab
bamdaki ı ı sayılı arsasının aahşı 
bat katiplikteki ıartnaınesi veçhile 
16-8-938 Salı günü saat 13 te açık 
artırma ile ihale edilecektir. lttirak 
etmek iatiyenler ı 00 lira SO kuruı
luk muvakkat teminat makbuzu ve 
va banka teminat mektubu ile söy
lenen gün ve saatte encümene ll(elir
ler. 30-2-9-12 2757 (2548) 

ı - 870 lira bedeli kesifli Kar
tıyakada tersane önünden pala
mut fabrikasına kadar uzanan 
ı67S inci sokak dösemesinin ta
miri bat mühendislikten tedarik 
edilecek ke,if ve ,artnamesi veç
hile açık eksiltmeye konulmu,tur. 
ihalesi ı9/8/938 cuma gÜnÜ aaat 
ı3 dedir. htirak etmek istiyenler 
6S lira 2S kuruşluk muvakkat te
minat makbuzu veya banka temi
nat mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelirler. 

2 - 2306 lira bedeli keşifli Şe
hitler caddesi dö~emesinin sökü
lüp esaslı surette tamiri ba, mü
hendislikten tedarik edilecek ke· 
, if ve tartnamesi veçhile açık ek
siltmeye konulmuştur. ihalesi ı9/ 
8/938 cuma günü saat ı3 dedir. 
latirak etmek istiyenler ı 73 lira
lık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve saatte encümene 
gelirler. 

2 9 12 16 2808 (2S62) 
Beher metre murabbaı 600 kuruı

tan 972 lira bedeli muhammenli on 
dördüncü adanın 162 metre murab
baındaki sekiz sayılı arsasının satl§ı 
ba§katiplikteki fartnamesi veçhile 
23/8/938 salı günü saat ı3 te açık 
arthnna ile ihale edilecektir. l,tirak 
etmek istiyenler 73 liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka temi
nat mektubu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelirler. 
7-ı3-ı6-ı9 29ıo (2609) 

- E,refı>llf&da 563, S68 sayılı 
sokaklarda yaptırılmakta olan la
ğımın uzatılarak qrefpll§a caddesi 
ana lağımına bağlanması ba, mü
hendislikten tedarik edilecek keşif 
ve ~artnamesi veçhile açık eksiltme
ye konulmu~tur. Keşif bedeli ısır 
lira olup ihalesi 23 / 8 / 938 salı gü 
nü saat ı3 tedir. l~tirak etmek isti
yenler 113 lira 2S kuru~luk muvak
kat teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile söylenen gün 
ve saatte encümene gelirler. 
7 - 12 - 16- ı9 (2611) 2909 

IZMIR SiCiLi TiCARET ME
MURLUC.UNDAN : 

Mehmet Sart ticaret unvaniyle 
lzmirde yemi§ çar§ısında S2 numa
ralı mağazada dahili ticaretiyle uğ
ratan Mehmet Sartın itbu ticaret un
vanı Ticaret kanunu hükümlerine 
göre Sicilin 23S3 numarasına kayıt 
ve tescil edildiii ilan olunur. 

• 

No.8238 No.8036 No.8236 
Bu fenerler DAIMON markalı olup bir kutu içinde on iki renk 

ve ufak ve büyük camlıdır. DAIMON fabrikasının en ucuz malı· 
dır. Kontak yapmaz. Bazulmaz, herkesin ucuzca satın alabilece
ği fenerdir. Yalnız DAIMON marka olmasına dikkat ediniz. 

UMUM DEPOLARI : lzmirde : Suluhan civarı No. 28/9 Hila· 
nü Öz ödemitli 

Aydın vilayeti daimi 
ninden: 

•• encume-

Kapalı zarf uaulile eksiltmeye çıkarılan 15479 lira 44 kurut kctif 
bedelli Söke Ortaklar yolunun 14+000-18+000 arasındaki eauli 
tamirat İf ine eksiltme müddeti içinde talip çıkmadığında 29-8-938 
Pazartesi günü saat birde ihalesi yapılmak üzere pazarlığa bıralolmıt
hr. Muvakkat teminat miktarı 118ı lira 20 kuruttur. 

Pazarlığa gireceklerin Nafıa vekaletinden alınmıt müteahhitlik ve
sikası ve yaptığı en büyük İ§İn bedeli on iki bin liradan llfııiı olmamuı 
müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması veya bun· 
larclan birile müıterek teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza et· 
mesi lazımdır. 

isteklilerin 29-8-938 Pazartesi günü saat ı ı de Aydın viliyeti dal· 
mi encümeninde hazır bulunmaları ilin olunur. 

2-7-ıı-ı 7 279ı (2S65) 

lzmir Bölge San'at okulu Direk
törlüğünden: 
Kültür direktörlüğü emriyle Bölge San'at okullari ve Ankara inta· 

at usta okuluna bu yıl alınacak yatılı parasız talebe müsabaka sınav
lanna 22 Ağustos 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü sabah saat 
dokuzda okulumUZ"kurağında bll§lanacaktır. 

Namzetlerin kaydı kabul muamelesi ı ağustos 938 tarihinden iti
baren her gün okulumuzda yapılacaktır. istekliler ilbaylık orununa 
hitaben yazılım§ bir dilekçeye : 

ı - Tam devreli ilk okul Diplomasını ve yahut daha yüksek dere
celi okul ta&diknaınesini. 

2 - Nüfus va aıı kağıtlarını. 
3 - 4 adet vesikalık fotoğrafiyeyi iliıtirecek ve ilbaylık kanalı ile 

müracaat edeceklerdir. 
Ocretli veya nehari girmek istiyenler müaabaka imtihanına tabi 

değildirler. Ocret üç taksitte ıso liradır. Nehariler ücretsizdir. Y af 
haddi ı3 - ı 7 dir. iki sene üstüste döndüklerinden dolayı ayrılan or
ta okul talebesi alınmaz. 

ıo - 2ı - 3ı - ı2 2321 (2409) 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden : 
Lira Cinsi 
ıoo Araa 
7S Arsa 

12S Ev 
7S Arsa 

3SO Arsa ve oda 
ı2S Harap tekke 
200 Arsa 
ıso Arsa 
400 Arsa 
700 Ev ve dükkan 
SOO Arsa 
3SO Harap dükkan 
2SO Birbirine muttasıl iki dükkan 
200 Birbirine muttasıl üç arsa 
SOO Arsa 
ıso Arsa 
300 Ev 
300 Birbirine muttasıl dükkan ve 

fırın 

Bedeli M. 
Mevkii 
Yusufdede C. 
Molla sokak 
Kutucu aokak 
Kutucu sokak 
Kara kapı C. 
Camgöz aokak 
Tabak Ahmet 
Katip oğlu 
Katip oğlu 
Numan zade 
Dellil başı 
Irgat pazarı 
Altay sokak 
Yusufdede 
Yıkık Minare 
Samancı sokak 
Uzun yol 
Tuzcu sokak 

No. 
ı36 

37/ı 
66 
82 
6 
2 

216 
634/ı 

634 
38/40 

28 
9ı 

23/2S 
48/ 2, 48/ı ve bili 

ı ı8/2 

ı ı. 
90 

36/34 

Yukarıda yazılı gayri menkuller satılmak üzere açık arttırmaya çıka· 
nlmııtır. 29 I 8 I 938 pazartesi günü saat ondadır. istekli olanların Va-
kıflar idaresine müracaatleri. ıı-ıS-23-27 29ı3 (2633) 

I 
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Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 
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DEUTSCHE LEVAN 
TE- LlNlE 
G. m. b. H .. 

H. SCHUET 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 

KUMPANYASI 
LARtSSA vapW"a l 7 /8/936 d• bek- cOBERON> vapuru 5-8- de beklen· 

leniyor. Rotterdam, Ham'barK ve Br~ kt 1 ük' .. .. ah]' d 
_L me e o up y unu t ıye en ıt0nr• 

men için yült alaca.dır. 
ARCTIJRUS vapuru 29 /8/938 de bek BURGAS VARNA YE KöSTENCE U-

l•ni7or. RotterO.ra. H4Jnburır ve Bre- manları için yük alacaktır. 
men için yük alacaktır. cVEST A> vapuru 5-8 de bek.lenmek-

ANKARA vapuru 12/ 9 / 938 de te olup AMSTERDAM ROITERDAM 

bekleniyor. Rotterd~ H~ Y4' VE HAMBURG limanlan için yük ala• 
Bwemea limaalan için yük alaeakm. caktLr. 

BEL.GRAD Vt.Pu.TU Z6/9 /9 / 9 .38 dQ 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

bek.leniyot. Rotterdam, Ham'burg ve 
Breroea r lan aç.i yijk alacaktır. cBORLEAND> motörü 22-6 de hek-

ATI-IEN vaput\l 10/10/936 do lenmekte olv.p ROTIERDAM HAM. 

bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve BURG DANMARK ve BAL TIK liman-

Bremen limanlan İçin yük alacaktır. ]arı için yük alacaktır. 

H. SCHlJLDT SERViCE MARTIME ROUMAIN 
CUl...UCKSBURG vapuru 3 f /8/938 cARDE.AL> vaparu 28-8 de 'belden-

de bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve mekte olup MALTA MARSILYA VE 
Bremen limanlan için yük alacaktır. 

CENOV A limanlan için yijk ve yolcu 
Di.N NORSKE MlllDELHA VSUNlE 

o.Y.O alır. 
BAYARD vapuru 29/8/938 de bek4 llandaki hareket tadhlerile navlunlar• 

leniyor. Norveç limaıılan için 31 /8/938 daki değ~ikliklerden acente meııuliyet 
tarihine kadar kabul eder. Dieppe için kabul etmez. 

2/9/938 gilnti öğleye kadar mal kabul Daha fazla tafsiUt için ikinci kordon• 

ediliY. da FRA TELU SPERCO acentasına mil-

BOSPHORUS vapuru 25 eyllllden 30 racaat edilmesi rica olunur. 

eylU1 938 e kadar Dieppe, Dünlı:erk ve Telefon : 4111 / 4142 / 2663/ 4221 
Norveç umum limanlan için yük alacak-
tır. 

SERV~EMARmMEROUMAIN 
BUCARF.ST 

DUROSTOR vap\ıt'u J 9/ 8/938 de 
bekleniyor. Köatence Galatz v~ Galatz 
aktarmaııı Tuna limanları için yük ala-
CUbY, 

Olivi Ve Süre. 
LıMiTET 

Nezle 
Başağrısı 
Kırlklık 

Ağız bütün mikroblara daima açık • ..!:~~~:~;~~!:y~:~b~: 
bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: :~aaı Tuna limanlan için yük alacak-

Vaour acentast 
BlRJNCt KORDON REES 

BJNASI TIL. 244J 
Ellerman Lines Ltd. 

LONDRARATD 

Dikkat 
Ediniz 

B u ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

• 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soluk algmlığının fena akıbetler doiurmasma 
mini olmakla beraber bütün ııtırapları da dindirir. 

icabında günde 3 luıf'! alınabilir 

Cildinizin tahriş edılmemesını 
isterseniz 

Dünyanın her tarafından seve seve kullanılan ve 
cildi traştan sonra pamuk gibi yumu.atan 

POKER 

Bakımsızlıktan çürilyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enllo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine aıide humması, apandi
sit, nevraıteni, aıtma ve romati~ 
ma yat'i)~ıiı fennen anlaşılmıştır., 
Temiz aiız ve ıailam ditler unıu
mi vücut saihimm en birinci fVoo 

tı olmu,tur. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kahil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz •e etmelial· 
niz. Bu ıuretle mikroplan lnıha 
ederek ditlerinizi korumut olur
&unuz. 

RADYOLIN 
ile diolerinizi sabah ve akıam her yemekten ıonra fırçalayınız •.•• 

Siz de bu kreIDden saşmav1n1z! 

BALSAMIN KREMLERi 
Sıhhat bakanlığtnın resmi ruhsa.

tını haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elJi senedir daima üs
tün ve eşsiz kalmıştır. 

Krem Balsamin 

T b ki k Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 
raş ıça arını ullanırıız vücuda getirilmi~ yegane sıhht 

liiiöiii.._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiilo;;;;;mİİİİİİiiİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiôiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöii;ii;;;;;;;;;;:;;;;;;;;~-.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;..-ı:"":wow+;;;;;. ;;;;;;;;PüPiiiia kremlerdir. 

Eczacı Kemal Ka-
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı cadcle5i 
Beyler Sokağı k<i§esi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 

kolonyası 
olacaktır. lzmircle Hilal eczanesı 
kokuculuk üzerine ciddi yuruyen 
bir müessese olmuş, kokuculul 
~lemini a ırtmı bulunmaktadıT 

Kamili işindtki ciddiyeti, kolon
yalarını fzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız i in i eler üzerinde Kemal 

Krem 
1 

Balsamin 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
Nevyork güzellik enstitülerinden 
yüzlerce krem arasında birincilik 
mükafatını kazanını§ olmakla ispat . . \ 
etmıştır. 

Krem Balsam in 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı 
ve halis acı badem ile yapılmış gün
düz ve gece şekilleri vardır. 

KREM BALSAMIN; öteden beri tanınmış hususi vazo ve tüp şek· 
linde sablır. INGILIZ KANZUK ECZANESi... 

BEYOCLU - JSTANBUL 

sa as n ne 

lzmir Defterdarlığından: 
Mütekaitlerle dul ve yetimlerin nazan dikkatine : 
Zat maaılan sahiplerinin tatbik mühürlerinin soyadlariyle beraber 

yazılı bulunması Maliye vekaleti yüksek kabnm emirleri iktizasmdan 
bulunmakla bil'Uınum mütekaitlerle Eytam ve Eramilin soyadlan ya
zılı tatbik mühürleriyle 28 Ağustosa kadar Muhasebei Vilayete mü· 
racaatleri aksi takdirde Eylul, Tqrinievvel, Tqrinisani maftflarmı 
umum tedi e sırasında alrnı acaldan ilin olunur. 

T. T. D. 
OPORTO vapuru Lhrerpooldan 1 O TISZA vapuru 1 S eyl6lde bekleniyor. 

Port Salt n t.kenderiye limanlan fçin a~stoı 938 tarihinde gelip yiik çıkara-
ylllr alacalttır. caktır. 

SZECED vapuru '0/8/9'8 de bek- CAVALLO vapuru U aluat~ta 
lenlyol'. Danüb lim.anlan f~ yülıı ala- Londra, Hull V• Anventen ıdiP )'illi 
caktll'. ık k . d L d 

BUDAPEST vapuru 1 J eylulde bele- ç araca ve ~nı zaman • on ra " 
leniyor. Danup limanlan için yük ala- Hull için yük a1acıdttu. 
cakbr. LESBIAN vapuru 2' aiustoata U. 

JONSTON V ARREN UNF3 verpooldan celip yük çıkaracak. 

MAL VERNlAN Yapunı eylM lptld .. 

SU\da Llverpooldan gelip yük çıkaracak. 

THURSO vapuru bam.uJ..W t.. 

JESSMORE vapuru 13/8/936 de 
bekleniyor. LiverpooL Anverı Jimanla
nndan y{tk çıkaracak ve Buriaz, V ama 
ve K~atence için yUk alacaktır. 

tanbulda aktarma ede-rek limanımın 8 
AMERICAN EXPORT UNES tNC 

aiustotta ıelecelt olan lmıiY npuru il• 
EXMOUTH vapuru. 18 Ağustosta gelecektit. 

bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. Tarih l 
DAndakl hareket tarihleriyle nav- . ve nav unlardakl de~lkllkle11o 

1 n1 daw d ~· 'klikl d ta d.en acenta mesultyet kabul etmez. u ar Al e5ış1 eı: en acen me-. 
suliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsillt almak için Bırin-
cl Kordonda V. F. Henry VaD Der Zee beklenilmekte olup NEVYORK için 
ve Co. n. v. Vapur acenta.lıima mUra- yük alacakbT. 
caat edilme5l rica olunur. «BAALBEK» vapuru 15-17 A-

Tel. No. 2007 ve 2008. 
ğustos arasında beklenilmekte olup 

------------- NEVYORK için yük alacaktır. 

"f Tmdal,, umumi BALKANLAR ARASI HArn 
ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kotoı 

deniz 3Centeliği Balkan ittifakı iktısat konferansınua 

L d 
seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği hat• 

t • ta mensup Yugoslav bandıl'alı 
HELLENIC LINES L TD L OV C EN 

c:BELGlON> vapuru 20 Ağustos- Lüks vapuru 13 Ağustosta 18 de 

ta beklenilmekte olup ROTTER- Constanza, Varna ve Burgas limanlari 
DAM HAMBURG ve ANVERS li- için hareket edecektir. 
man1anna yük alacakhr. L oy c EN 

«GERMANlA> vapuru 28~29 
Ağustos arasında beklenmekte olup Lüks vapuru pazartesi 22 ağustos saat 
ROTfERDAM HAMBURG ve 12 de lzmirden hareket edecek, Pire 

ANVERS limanlarına yük alacaktır. Korfu, Adriyatik limanlan. Yenedik. 

cHOLLANDlA> vapuru 1 O Ey- T rieste ve Şuşak limanlan için yolcu ve 
lülde beklenilmekte olup ROITER- yük alacaktır. 
DAM HAMBURG ve ANVERS Ji. c k - . 
manlanna yük alacakbr. ere vapu~Jann muvasallt tanhlerl. 

c:TIJRKlA» vapuru 20 Eylülde gerek vapur isimleri ve navlunları hale~ 
beklenilmekte olup ROTTERDAM kında acenta bir taahhüt aJtma girmez, 
HAMBURG ve ANVERS limanla- Daha fazla tafsillt almak için Birinci 
rına yük alacaktır. Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

UNITED ST A TES ANO LEV ANT umum! deniz acentalığı Ltd. milracaat 
LINE L TD edilmesi rica olunur. 

cHEL VIG> vapuru 18 Ağustos TELEFON : 3171 - 4072 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESl 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 

Karş1sında 



SAYFX: 1" YENi ASIR 
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Ateş kesi. Emri 
. 

Japon kuvvetleri .Can -Ku - F eng'ten 
çıkarıldıktan sonra Sovyet ordusu 

mütarekeyi. kabili etti 

iki taraf arasında şimdi yal
nız 1 kilometrelik saha var 

Londra. 1 1 ( ö.R )- Sovyetlerle ı lacaklan hususunda mutabakat hasıl ol· 
Mançuri ve Kore hududundaki Japonlar muııtur. Bundan istifade ederek ihtilafın 
ile çıhn hadiselerin bir harp tehdidi tamamiyle halli ve hududun tahdidi için 
doğurmaaı tehlikesi tamamiyle bertaraf müzakereye girişilecektir. 

matın kesilmesine muvafakat edildiği 1 dirdiğine göre Çankufeng ve Satsaoping 
haber verilmektedir. mıntakalarında ateş kesildikten sonra iki 

taraf mevzileri arasındaki mesafe tak
T okyo. 11 (ö.R) - Domei ajansı riben bir kilometredir. Hudut mevkile

edilmiştir. Dün gece Sovyet hariciye KO• Tokyoda neıredilen resmi tebliğde 
miaeri bay .Litvinofla Japon ıefiri ara· Moakovanın Japon tekliflerini nihayet 
11nda üç 1&at devam eden bir görüıme· kabul ettiği bildirilmektedir. Moskova
den sonra iki taraf arasında bu sabah sa- da ise Japon tecavüzünden evvelki va· 
at 3 te bir mütareke akdedilmiıtir.. Her ziyet Kızılordu tarafından iade edilerek 
ilci taraf kuvvetlerinin mütarekenin ak· ~ovyetler birliğinin bütünlüğü muhafaza 
dinden 12 saat evvelki mevkilerinde ka· edilmiı olduğundan bu ıuretle muhasa-

bildiriyor : Japon harbiye nezareti tara
fından ne§Tedilen bir tebliğe göre dün 
saat on sekizden itibaren Çankufeng et· 
rafında muharebe olmamıştır. Ateı kesi 
emri Sovyet • Mançuri hududunda bu 
sabah iki taraf kumandanlıkları tarafın· 
dan verilmiştir. Askeri otoritelerin bil~ 

Franko neden susuyor? 

rinde yapılan bazı tadilat yeni hadise
ler çıkmasını imk&nsız kılmaktadır. 

Dün öğleden eonra hariciye nezareti 
bir anlaııma hasıl olduğunu öğrenmiş ol· 
duğundan erkanıharbiyeye ateş kes em
rini vermiştir. 

Paris, 11 (ö.R) - Tokyodan alınan 

ispanya 

12-.A"dUSTO CUMA 1938 .. - - -=-

1lk taarnız günlerine ait resimlerden ..• 

haberlere göre harbiye nazırı ltagaki ive Satsaopingde iki taraf hatları arasm
Çinde kat'i zafer elde edilinceye kadarı daki mesafe vasati olarak bir kilometre 
Sovyet Rusya ile bir harbe tutuşmaktan kadardır. Muhtemel her türlü hadisenJn 
çek.inmek fikrinde olup noktai nazarını 1 önüne geçmek için cephede bazı ufak 
Kore ordusu kumandanlığına kabul etti-\ tadilat yapılması emredilmiştir. 
receğine kanidir. Hariciye nazın general ı , 
Ugaki de ayni noktai nazarı beslemek- Tokyo 11 (A.A) - Harbiye ne"Z.aretı.. 
tedir. nin akşama doğru neşrettiği bir tebliğe 

göre muhasemata nihayet vermek emıt 
Tokyo 11 (A.A) - Selahiyettar ma- alınalıdan beri Çankufengde hiç bir ç~ 

hafilden bildirildiğine göre Çankufeng pışına vukua gelmemiştir. 

hariciye nazırı 

Bir Fransız gazetesi bu sükiitta lngil- Fransa hududunun kapalı kalması 
tere aleyhine bir hareket •• 2'0ruyor •• 

İngiltere harici11e nazırı Lord Ho.li/ak.ş 

Paris, 11 (A.A) - Epok gazetesin
de Dö Kerillia yazıyor : 

( 
anlaşmuının tudikini çabuklaıtırmak ı 

içindi. Fakat eğer plan muallakta kalır-,1 
sa ve diğer taraftan icra mevkiine kon

masından evvel yeni müdahaleler olur-, 
sa Akdeniz vaziyetinde umumi bir fe· 

rah istihdaf eden Fransanın bu jesti mü-ı 
kafatsız kalacaktır. 

İtalyanın yeni asker gönderilmesini ı 
bildiren haberlerle maılahatgÜzan ~İ· 

ğer mütalaalarına henilx cevap vernıiı 
olduğu ıanılmamaktadır. 

Maamafih buradaki kanaate göre ge

neral Franko plana bir cevap vermezse 
ve ademi müdahale anlavmaıının yeni
den ihlal edildiği sabit oluna Fransa 
için ıtatükonun daimt ıurette idamesi 
güç olacaktır. 

Maamafih Politik mahafillerin san· 
dığına göre F rankonun cevabı fazla ge· 
cikmiyecektir. 

Populer gazetesinde Blum diyor ki : 
Madam ki yabancı gönüllülerin ve

yahut kıt'alann geri çekilmesi muhasa-

ltalyan haıidy.! nazın K. Ciano 

ri Totaliter diktatörlüklerin oraya yığ.. 

dıkları harp kıt' alanndan yava, yavaf 
temiZliyeceklerdir. Yabancıların geri çe
kilmesi için mütareke ve bilahare harbin 

matın tatilini icap ettirmektedir. Fransa yeniden baılamaması için müdahale ve
ve lngÜtere geri çekilme ameliyesinin yahut tavauut bence cidden sulhu istih
başlamaaı ile beraber hemen derhal bir daf eden müıterek hareketin kat't mer• 
mütareke yapılmuı için ıimdiden her iki haleleri bunlar olmalıdır. 
taraf nezdinde llzım gelen te1irleri icra- Bu teklifleri yaparken yalnız kendi 
sına hazırlanmalıdır. Enternasyonal ko- namıma konutmıyorum. ispanyadaki 

misyonlar bu ıuretle rahat Ye doiru olıa- dostlarunın bunlar hakkındaki düıünce• 
rak hareket edebileceklerdir. !erinden kat'iyen haberdar değilim. Ma· 

Komisyonlar, İspanyayı lıpanyol ol- amafih ıiddetli bir muhalefette bulun· 
mıyanlardan ve bilhassa iki seneden be- mıyacaklarını zannederim. 

yüzünden şikiyette bulundu 
Paris, 11 ( ö.R) - Öğrenildiğine sö

re ispanya hariciye nazırı bay Alvareı 

Del Vayo Jngiltere ve Fransa mümessil
lerini davet ederek Fransız hududunun 
kapalı kalması yüzünden İspanya için 
hasıl olan kötü vaziyeti izah etmiı ve İs· 
panyadan ecnebi gönüllülerin geri alın
ması hakkındaki İngiliz projesine gene· 
ral F rankonun hala cevap vermiş olma
masından ıikayet etmiıtir. lngilterenin 
Burgos ajanı &ir Robert Hopson bu ıe
beple nasyonaliat otoriteleri nezdinde 
yeni bir teşebbüste bulunarak J wiliz 
projesine daha sür'atle cevap vermele

rini istemiştir. 
Asilere İtalyan yardımının artması 

dt>1ayısiyle de Romada İngiliz maslahat
gÜzarının kont Ciano ile mühim bir mü
lakatta bulunduğu haber verilmektedir. 
lngiliz maslahatgüzarı İtalyan hariciye 

nazırına Fransanın kendi hududunda hu- I h . . D z 
• • w • • • spanya ancıye nazın e vayo 

Jtls ıle kontrolil tatbik ettigini bıldırmıı I ne bir telgraf göndererek cCephe geri-
ve İtalyanın ispanyada dafa faal ıekil- ıindeki ıivil halkın bombardımanı> me

de müdahalesine müteallik rivayetle~~en selesinin Milletler cemiyetinin gelecek 

bahsederek bu~u~ sol. c~n~ ~ahafilın.e 1 asamble.inin müzakerat ruznamesine 
karıı Fransız hukümebnı muşkul mevkı- kaydıni rica etmiııtir. 

kat planın tahrik ettiği meselelerin IO\ 
derece karııııklığı dolayıaiyle eksperlerin 
istişare zarureti hasıl olduğunu bildirmft
lerdir. 

Sir Robert Hopsonun intibama göro 
her halde nasyonalist otoriteleri cevap .. 
larını göndermekte daha çok zaman gc.o 
cikmiyeceklerdir. 

Londra, 11 ( ö.R) - Baıvekil baY,· 
Nevill Chamberlain hariciye nazın ile 

birlikte İspanyol meselesiyle me§gul ol .. 
maktadır. Londraya gelen haberlere gÖ;-

re İspanyada asiler lehinde İtalyanın mU. 
dahalesi son zamanlarda yeniden genif.-

lemiııtir. General Frankonun da lapan• 
yadan ecnebi gönüllerin geri alınmasi 

projesine hala cevap vermemesi bir t• 
reddüt atmosferi yaratmıştır. 

Londra 11 (A.A) - B. Hodgsonun t,e.. 

şebbüsü üzeorine Frankist makamlar 

yabancı gönüllülerin geri çekilmesi pll
nına cevap verilmekte geçikmele • 

rinin fena niyetten dolayı deği1, fakat 
planın gayet muadil mahiyetinden ileri de bırakacağını ve İngiltere - İtalyan an

laıımasının mer'iyet mevkiine girmesini 
kolaylaştıracak mahiyette de olamıyaca
ğını söylemiıtir. 

Tuluz, 11 (ö.R) - İspanyada hava geldiğini bildirmişlerdlı-. Hodgsonun bA
bombardımanları hakkında tahkikata sıl ettiği intiba cevabın fazla gecikmiye. 
memur komi.yon &zumdan albay Smit ceği merkezindedir. 

Paris, 1 1 ( ö.R) - Jspanyol hariciye 
nazın milletler Cemiyeti genel ıekreteri-

Bigot Paril ıür' at katariyle T uluza gel- -=-
miıtir. Sabah lngiliz albayı İspanyol 

konsolosunu ve valiyi ziyaret etmit ve 
ou beyanatta bulunmuştur : 

Barselon 

GönUllülerin geri almmaaı meselesin
de F rankonun devam eden ıük<ltu İngil
tereye karıı tal&rlanmıı bir hakaret m"· 
hiyetini almaktadır. Bu ıükGtu acaba 
Frankoya kim tavsiye ediyor) Eğer Jtal
ya ise niçin).. Günler geçtikçe Jngiliz -

İtalyan anlatmuuıın icra mevkiine gir
mesi imk&nlan ıuya düıüyor. F ranaada 
Pirene hududunun açılmasını istiyenler 
bu suretle elJerine yeni deliller geçir
mektedirler. Diğer taraftan İtalya bize 
ıiddetle hücum etmektedir. Ve bu siste
matik hücumların arkasında fena niyet
ler gizlenmiı bulunmuı pek muhtemel
dir. 

Pöti Jurnal gazetesinde Buaaar diyor 

Filistinde tedhişçiler kundakçılık 
hareketine devam ediyorlar 

cHükümetim tarafından gönderilerek 
lıpanyol hükümet ve nasyonalist otori
telerinin her daveti üzerine hava bom
bardımanları hakkında tahkikat için ma
halline gitmeie ha.zır bulunuyorum. Va
zifem tamamiyle bitaraftır. İspanyol oto
ritelerinden birinin veya diğerinin talebi 
üzerine mahalline gidecek ve gördükle
rim hakkında bir rapor yaparak doğru
dan doğruya F oraynofi.se göndereceğim. 
Bombardımanın ıehep ve mahiyeti hak
kında bir hüküm çıkarmak bana ait de
ğildir. Ben kendimi sadece hükümetime 
ve İspanyol harbinde alakadar bütün 

Üstünde fırtına 
---0---

F akat bu fırtına Fran-
kistlerin tabiatın 

ki : Kudüs 11 (ö.R) - Nablis mıntakasm-

F ranaa Pirene hududunu kaparnıı ve da yapılan hücum ve sui k.asdler netice
halen kapalı tutmakta bulunmuştur. B. sinde bütün bu havalide inceden inceye 
Blum aibi tav1&m!J ademi müd,,.haleden ar~ırmalar yapılmıştır. Turkaremde de 

bahsetmeğe kadar gitmemekle beraber taharrlyat yap~ ve bir evde iki bom
turasını kabul eylemek lizımdır ki mü- ba ile bir mayn, silB.hlar ve mühimmat 
temadi surette aptal yerine konmak ta bulunmll§tur. Dört ki§i tevkif edilmiş
ietemiyoruz. Diğer taraftan kontrol al- tir. Tedhişçiler kundakçılık hareketleri
tında bulunan ltalyan gazetelerinin hak- ne devam ediyorlar. Telaviv ve Kudüs 
~ız yere yalanla dolu olarak yaptıkları arasında telefon hatları kesilmiştir. Ce
fena niyetli hücumlara daha ne kıtdar nln şehri ve diğer kasabalar gece elek

tahnmmül edeceğiz? trikten mahrum kalm~lardır. Zira asi-
Londrıı, 11 CA.A) - Havas muha- ler elektrik kablolarını kesmişlerdi. Ay-

biri bildiriyor : ni mıntakada iki mayn patlamış ve biri-

hükümetlere ıahih mal\imat vermeğe 
memur bir fotoğraf makinesi gibi telak
ki etmekteyim .. Bitarafım ve bitaraf ka-
lacağım. 

hava fırtınasıdır 
-0-

Valansiya 11 (ö.R) - Saat 11,30 da 
beı nasyonalist tayyaresi liman mınta• 

kası üzerine elli bomba atmışlardır. 

Bunlarclan bazıları denize dUşmU,.. 
tür. Bazı bombalarda limana yakın ev-

lerde küçük bir yangın ç~a da 
hasar mühim olmamış ve zannedildiğine 
göre hiç bir kurban kaydedilmemiştir. 

Barselon 11 (ö.R) - Bu gün şimdiye 
kadar katalonya üzerine hiç. bir hava 

Dün Çemberlayn ile Lord Halitaks si iki askeri yarala.nıJ§tır. 
ara!lında yapılan görüşmede lngiltereain Şarol ovasında ve Lübnan hududunda 
Roma maslahatgüzarı tarafından Kont Anita zirai işletmesinde iki mayn ke

Ciano nezdinde yapılan eon teşeobüsün şif edilmiştir. Tedhişçilerin faaliyeti de
rnevzuubahis edilmiş olması pek muhte• vam ediyor. Köylülerin anlattıklarına 
meldir. göre asiler polisle münasebette bulun-

taarruzu kaydedilmemiııtir. Gecedenberl 
racaati ve gönüllerin geri alınması pla-

hüküm süren fena havalar hiç şüphesl.a 

Londra, 11 (ö.R) - İngiliz diplo
matik mahafillerinde kaydedildiğine gö
re lngiliz ajanı sir Robert Hopsonun mü-

nına cevaptaki teahhürden şikayeti kar
şısında nasyonalist otoriteleri bu teah-
hürün suiniyetinden ileri gelmediğini, fa-

Diplomatik mahafillerde tasrih edildi- duklarından şüphelendikleri arapları Filistinde tedhişçileri tedip için kurulan İngiliz divanı harbı ailelerinden birinin reisi olan Şeh 
ği~e göre l~giliz masl~atgüzan ~~nt tevkil ve muhakeme e~ekte ve en ha-jtediye reisinin İngiliz otoritesine mUra-JSöylendiğine göre Şehe yeni tehdit mek- san Cerallaha teklif edilecektir. 

Ha-

Cıano nezdınde yaı:ttıgı bu teşebbuste fü bir şüphe üzerine kurşuna dizmek- caat ede'I"ek kendisine atfedilen imzayı tupları gönderilmi§tir. 
ispanyaya -yakınlarda gönderilen asker tedirlcr. inkar ettiğini ilave ediyor. Mektubun 
ve ltalyan harp malzemesi hakkındaki muhteviyatı gizli tutulmuştur. 
haberleri mevzl\ubahis eylemiıtir. Kahire 11 (ö.R) - Kudüsten bildiri· 

F1LtST1N MüSLüMAN MECLlSl
NlN RE1St KtM OLACAK? 

KUDüSTE MüH!M MİKTARDA 
EROlN KAÇAKÇILICI 

nasyonalist kuvvetlerinin faaliyetini ya-
vaşlatacak ve tayyarelerin hareketine 

mani olacaktır. Fırtınalar fırtınaları ta
kip etmektedir. 

Barselonda 12 - 14 arasında fırtına 

okadar şiddetli olmuştur ki elektrik de-

şarjları hava tehlikesi düdüklerini ken· 
diliğinden harekete getirmiştir. Halbuki 
hiç bir tayyare kaydedilmiş değildi. 

Fransa, Pirene hududunu gönüllerin liyor: Adifa gazetesi Filistini taksim ko- öMER CAMUNlN tMAMI 
geri çekilmesi planının kabulünden ev- misyonuna Safed müftüsü ve belediye Kudüste mühim miktarda eroin ka- Paris 11 (Ö.R) - ispanyada Estrama· 

vel kapamııtır. Bunun sebebi planın bü- reisile Aka belediye reisi ve müftüsünün 1937 senesine kadar Filistin yüksek çakçılığı yapan bir şebeke daha keşfe- dor cephesinde asiler yeni bir harekete 
tün devletler tarafından kabulünü ko- imzalarını ihtiva eden bir tehdit mektu- Tedhişçilerin bir kaç defa suikudın.a müslüman konseyi reisliği eski Kudüs dihniştir. Cildleri derununda binlerce geçmişlerdir. Hükümet kuvvetleri bazı 
laylaştırmak, tatbike konulması için mü- bu gönderildiğini yazıyor. Gazete bu uğriyan ömer camii imamı Şeb Aref müftüsü Amine Hacı Hüseyninin üzerin- sterlin değerinde eroin gizliyen 81 mu- köyleri tahliye etmişlerdir. Nasyonalist-
1&İt hava yaratmak ve Jngiliz • Jtalyan mektubun uydurma oldıWmu, Safed ~ Yunıu Filistinl terke karar ve~tir. de idi. Şimdi bu vazife Kudil8iln en eski kaddes kitap müsadere edilmiştir. ler Almadeni muhasaraya çalışıyorlar 


