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HAKKI OCAKO(;LU 
ABONE ŞERAiTi 

• Gloçester Dük ve Düşesi 
Londra 12 (ö.R) - Gloçester Dük ve Düşesi 

Kralın hususi tayyaresile Londradan hare.ket 
etmişlerdir. 

DEVAM MODDETl 

Seftelilc •..•••.••••. 

Türkiye için 

1400 
750 Altı aylık ............. .. 

Hariç lç\n 

2900 
1650 

L TELEFON: 2697 ------· ·-------' f1A Ti ( 5 ) KURUŞTUR YENi ASIR Matbaaamda bu•lm•p 

Tokyoda nümayişler 
.ikinci bir harp · .yapmıyacağız man

seti altında çıkan haberler 
Japonlar Rusya ile bir 

harp çıkmasından 
çok korkuyorlar 

Mütareke haberi Büyük Devlet mer
uyandırdı kezlerinde memnuniyet 

B. Z. Kongresi 
Hazırlıklar ikmal 
edilmek üzeredir 

Rusya ile harp ihtimalinin dehşeti içinde bir Japon delikanlısı ve bir 
Japon genç kızı 

ltalva 
itidal 

ve Almanya Japon yaya 
tavsiyesınde bulunmuşlar 

- YAZISI ONUNCU SAHtFEDE -

Ankaradan şehrimizdeki a!Akadarlara Kongre, mühim mevzular üzerind; 
akseden haberlere göre, son baharda top- çall§lll'ak kararlar alacaktır. Bilhassa 
!anacak olan btiyillı: ziraat kongresi ha- çiftçiyle ilim ed•mlarımız ve ziraat te~ 
zırlıkları ikmal edilmek üzeredir. Kon- kilAtı arasında irtibat temini için kon~-

grenin ruznamesi hazırlanmıştır. - SONU 2 INCt SAYFADA -

Sağlımızı 
varlığımızı 

Korumak icin ha-, 

rekete gelmeğe 

mecburuz 

Filistinin teskini • • 
ıçın 

Araplarla yahudiler arasında 
Evvela bir mütarekenin yapılması lazımdır 

Tedhiş 
k:Iİr Arap gazetesi 

Böyle söylüyor 

• 
evı ,, 

•• 
Ankara ''Radyo 

tamamlanmak uzere 
Stüdyolar 

' 
Büyük ve küçük kı-
sımlara ayrılmakta 
ve yüz kişilik Senfo
nik orkestra kon$/er
leri de verilebilecek 

bir genişlikte 
yapılmaktadır 

Ankara 12 (Huousi muhabirimizden)' 

Jametpap. kız enstitüsünün yanı baıın
da yapJmakta olan radyo evi binası in
patı tamamlanmak üzeredir. 

Radyo evi radyo neşriyatı için lüzum· 
lu bulunan bütün modern tesisatı cami 

bulunmaktadır. Radyo evinde seksen ve 

yüz kitiden mürekkep büyük oenfonik 
orkestralar, konferanslar, tiyatro ve 

operet temsilleri, gramofon p]i.k neırl· 

yatı, küçük ve orta salon orkestraları için 
ayrı ayn ve çok genit ıtüdyolar bulun
maktadır. 

- SONU OÇONCO SAHlFEDE -

Piyango 
Dünkü keşidede 

Fuarda Evkaf pavyonu 
çok tipik bir eser oldu 

Kazanan numaralar 
Dün bütün gününü fuar oahaamda ge· 

çiren ve en hurda i§lerle alakadar olan 
reio Dr. BEHÇET UZ, İnJ8 halinde olan 

İstanbul, 12 {Hususi) - Tayya- pavyonları birer birer gezmif, bütün mü· 

re piyangosunun çekilmesine bugün eneıelerde uzun milddet kalarak in1M
de devam edilmiştir. Kazanan nu- bn tesrii için tedbirler almıfbr. Fuarda· 
maraları bildiriyorum. ki bir kısım müesseselerin yeti§miyeceği 

15.000 URA YI veya fuar günlerinde ikmal edileceiii ha· 

34303 Numara kazlllUDlfhr. berleri doğru değildir. Fuar, zamanında 

Son iki rakkamı ile nihayet bu- tamamen ve bütün müesseseleriyle bit· 

lan biletler ikişer lira amorti kazan- mi§ olacakbr. 
mışlardır. REiS dün Evkaf pavyonunu ziyaretle 

3000 LiRA 24353 NUMARA Evkaf müdürli bay E..at Serezliden uzun 
J 000 LiRA 8098 NUMARA uzadıya izahat almıı ve inşaatı tamam· 
KAZANMJŞLARDIR... !anan bu pavyondan beyanı memnuni· 

500 URA KAZANANLAR yet etmiıtir. 938 fuarının en tipik eserle· 

26572 4077 15902 37196 24546 rinden olan evkaf pavyonu, >:iyaretçiler 
35843 15056 22585 32698 32912 büyük ıürprizlerle kartılll§acaklardır. in· 

200 URA KAZANANLAR patı bibniftir. lstanbuldan celbedilen 

Mussolini nutuklarından birini ıöylerken... 9192 10730 31 136 1403 26602 marul dekoratörler, dekora.yon işlerini 
Pariıı, 12 (AA) - Bayan Tabouiı kikasında etrafındakilere İtalya ile pa• 37677 9857 18122 3429 4823 18 ağustoı akıamı ikmal ebneği taahhüt 

Övr gazetesinde yazıyor : palık araıındakl konkordato muahedesi· 22895 27317 27679 25971 30703 etmi§lerdir. Antalyada evkafa ait bahçe· 
Mu .. olini müthit ıurette hiddetlidir... ni bozmağa kadar gideceğini ıöylemiıt- 30218 31030 29370 5230 9733 !erde yetiştirilen hurma, portakal, man· 

Papanın Aforoza benziyen ihtarları ken· tir. Bütün İtalyan gazeteleri tiddetle Va· 5815 30040 35524 J 5846 22404 darin ve limon ağaçlarından yirmi ade· 

disini çok kızdırmııtır. Hiddetli bir da- - SONU 4 tJNCtJ SAHiFEDE - - SONU 6 iNCi SAHiFEDE - - SONU 2 iNCi SAYFADA -

t 

Evkaf paviyonuna merbut bir çe§me 



B. Z. Kongresi 
Hazırlıklar ikmil 
edilmek üzeredir 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHIFEDL !kelimenin bUtUn ziraat teşkilAtında kul-
ı .. uımuı için koqreden karar alınacak-

malar yapı)aealr, lrtlbatm DUJl temin ecB- 1 tır. 

lecell tesblt edilecektir. Ziraat eleman-! * 
lan w ilim adamları için çabpM in kin- Ziraat vekAleti Bumava ziraat mtlca-
lumm .artması n her dnatçiDln, mUa- dele istasyonunwı kadrosunu tevsi et
f erlt bile olsa bir köylUnila tarlumda mit ve yeni elemanlarla takviye etmiş
çıbn hutaJılrl•, bir ld5ylUaOn mahsulü- tir. Bu suretle istaqonwı daha verimli 
nün nefuetlyle, uıl ifleri meyuunda lfler slrecell umulmaJrtadır. 
roeıcul olmuı pymı arzu aörU1mekte- Ist.yon mntehusıslan y., ilzümcü
dir. ltllil esuJı bir mevzu olarak ele alını~ 

Modem ziraat Alemindeki her yenilik lardır. 'Oztlmlerimizln men§e ve aihhat
tetkik edilerek, faydalı a&'QJenleri mil- leri, korunmaları etrafında bir rapor ha
tehamsJan tarafından çiftçiye aösterile- mlanarak ziraat veklli!tlne gönderile
cek w faydalı aörQlen yenlllkleri tatbik cektlr. 
etmeleri için bndi1mDe qClt verilecek, Bazı yerlerdeı susamlarda bir haşereye 
her ~ maddl ft mbnl mtlzaha.. rutluımı§tır. Bu haferenln nev'i dün
rette buhmulacakbr. Akkol tabir edilen ya ziraat llemince meçhuldür. Bu )\aşe
bu teşriki mesaiden iyi neticeler alına- re, susamların içini kemirmekte, yalnı:ı 
cağı anlaşılmaktadır. kabuğunu bırakmaktadır. MUcadele is-

Fl'llDSW:A ~Ur keliınelinin öz t&!yonu, bu h~ere üzerind• tetkik ve 
Türkçe bir kökten alındılı yapban uzun incelemelere başJamqtır. Paraziti aran· 
arqtımalar neticesinde anlaşılmıştır. Bu maktadır. 

Yurdumuzda FUARDA 

HiR HABERLERi Sağlımızı 
varlığımızı 

Din 
Müesseselerinin 

tamir işleri 

1 Muamele ersıisine ko-
'-! 

nan muafiyet kayıtları 
lstanbuldaki sanayicilerin ileri 

sürdükleri fikirler tetkik ediliyor 

Korumak icin ha· 
' 

rekete gelmeğe 
mecburuz 

--0-

.......AŞTARAFI 1 iNCi SAHIFEDE-

Iİ bir harbin dünyayı tutufturma• 
masının belki bir sebebi de bütün 
bir medeniyetin hava taarruzlariyle 

. . . çökme tehlikesine maruz bulunma· 
Yem muamele vergısı kanunu evvelce lanmaması, ufak k~ımlara aynlmaması dı 

beş beyairden az muharrik kuvvet ve ve bu vaziy.tbı bunlarla mUnuebettar 
11 

9r. . .nd. L: b"·~-:.ı.. .ı __ 1_ .. ı_ 
• v unun ıçı ır &ı u,. ua acY cucr 

on ameleden az ifÇl kullanan mtlessea- bulunan digw ana,i f\lhelerlne zarar bü&Jt- h hkl h .. _LJiik le-
1 · b · · · ~-· kald b i . . 'L-1d ·'-·~·- M 1 Lun azır annı ava um e erın u ıstisnaıyewuı ırmış, una vennemes ıçın -.ı ır .... ı~ı.u. uame e · k k tedb' 1 • ·· · 
ukab·ı .l-'"-- · f· ti k .. d ı..ü- hUkmUn" bebi rıne arşı orunma ır erı uzerı-m 1 WUM1 gen.ış mua ıye er oyımı~ vergısın en ~wo:ı.ua un • , k 'f 1 · l d' Geç , . ne te sı ey emış er ır. en sene 

1 tu. tstanbul da eski kanunu bu isti.mai bu kadar yerli mUe--1erin ln1dşafmı p . te, b I Lo d d .. .. .. 
'h" day -L afi istif . -L--.1--- tuf b 1 _...1 arıs u yı n ra a, onumuz· 
1 üJanUne anarliA. mu yetten a- temın m<UUli&uw.a ma u unuyU&Vu. d k' 1 • · d Be ı· d lacak 

ide eden müesseseler Finans Bakanlığına Aradan uzun zaman geçti. Bu mües..ese- he 1 ay ar ıçınl e r ın e Yt~Pt• .. l 
. . . . ava manevra arının azame ı uy er 

ı
milracaat ederek yenı kanunun kendile- ler tutundular, ~af ettiler. Hük.Umet .. . id' 
rlni çalışmaktan menedeccğini ileri sUr- de bittabi VU'1171.,._ tatbika geçti ~rtıc ır~bil b. ) 
milşler ve sanatlannın l>Jmemesl için bununla beraber, bUlflıı tstenDen veııP. Hauna mk ızrdne yapıyihoı:uz ~ 
1 k' h"km.. ·d yUrilrlü..._ . si .. leri ··~--'- L-.1-- .. ıh. .ı..aıL va urumu o unun tıyacı 
1 es ı u un yenı erı 15..- gırme motör JOA'~ &aU11r 915~ ._....- lan h ,_ tle · · L ---lamak 
l · ini · t · ı rdi dir C'.!--- _ 1 6-11. 'L....-··-'-le b •• n .. ı o ava .w;uvve nnı nazır ~ 
ıususunun temın ıs emış e . . ~, yoı:ıua ..., ... -. &111&..........,. u &&- tadı B h ta 'il tim. • • •• 

· k l•;ıı. la 'k" _..._. __ 1.1-.1 b. L r. u usua mı e ızın gos· 
Fınans Ba an 061, yapı n şı ayet ve müeuueler, avwa_a_u ır ÇO& ipti- t __ _ı ..... ~-.ı_,_.__,_,_ • t' edilem. . . ıcnılgl letllUUUU& 11 ıagar IY~ 

dilekleri tetkik etmiş, ışin hır kerede dat maddelere alt muamele ve istihlak k kadar b ·· ··k - Şe f · · · 
Salepçioğlu camii mahallinde gözden geçrilmesi için vari- ver&islni ya hlg nrmiyecek, yahut da ; uyu tur. re vırıcı· 

Evkaf idaresi, Din müesseselerimizln dat uınwn müdilrü B. İsmail Hakkı ile pek u veıeceklerdir. · . . . 
tamir ve imar jalerine bilyük bir ebem- •-tJti'- bil a_.11. d B z ki · b · N ...... ~--~-- .1~ tutma ı.1 de Amma ıtırafa mecburuz ki, hava• 

i' ..., .-; rosu 1U.41Stn an . e yı u ışe .... ~ ..... ~- -w,ı- "r o Janm--1-- . JaL!l __ L • • bu 
ıniyetle sarılmıştır. Pek yakında Alsan- +m;.,ti· lsta b l' ·ı · 1 B , __ .,1 __ •• n d..aıı.ıı- N L-dar ı.t•-1. IDJilJl emın O oume.w; ıçm n· memur e-·~ . n u a gı mış o an · ,~ a .. 9 ~· e a. .. ...., ... lar U6 d ... ki. 

Açılan beynelmilel Evkaf pavyonu çok ~ak semtinde, Türk mimari tarzında mo- İsmail Hakkı ve Zeki esaslı surette tet- olursa olsun, aldılmı, verdiiiıd ~ • ~·. •.r. . . 
-:1 b. · · dil k b i d Şehirlerimizi ve aıvıl halla koru-., • . ., b . ld ern ar camı ınşa e ece ' u c var a kıkler yapacaklar ve alınacak neticeyi hesabı, kitabı olmıyan dtlkkln. tuanur . . • • . . 

panayır ve aergı erın tıpı ır eser o u ıturan halkın ihtiyacına Ce'Vap verecek- bir raporla Bakanlığa bildireceklerdir. edilemez. Bahusus böyle mo'\ör knJlanen ma tedbirlen ~ok ~!Ur· Zehirli pz-. ı · • HIFED r tir .. k •- __ _ lara ~ tehırlenmizde kaç muke· 
vergı mua ıyeti BASTARAFI 1 iNCi SA ~ · . .. .. Buncln sonra da muameıe vergısı anu- mU.e•11ıle!- için, bu ftkil varit ouımu miz nn:br~ Hant kitlelerini bumdı-

-. . ki d ıla k di getirilmiftiı'. Bunlar maf pavyonu Harap hır halde bulunan ve buyük nunda yeniden bir tadile lüzum olup ol- Bb1m dtdiii"'iz, bu tmallthw w racak '--- •• :::...--~- ardır) B 
Fhıans Bakanlrp Tilr y e aç ca etıafmdaki partele dikilecektir. bir kıymeti haiz olan Salepçi oğlu camii madığı kararlaşacaktır. Varidat genel mUeauelerbı •ttJlım. klMJMhlnn P L~ :~~bulu .... ndv... . ?• 

beynelmilel pan&J'll' ve sergilerin vergi .. sur tte taıniı' tti..:ı-ı. güzel . .an a:ııanf ~ uaumuz ıçın 
afi hakkındaki k Pa~onun içindeki kütüphane içiıı - ı sure • auı•~ ve direktaril tetkike memur edildilf bu ış termeleridiı'. ~ bult bir Jt o1ma W- k tedbirle . belki ehemm'yet 

ve reSlmlerden mu yeti a. Ankaıadaki tarihi k--ti hliz bir çok bir şekil almıştır. Bu cami, maruf sanat- hakkında şu izahatı vermiştir. ter tutımama lma m81•1111er tpı aOıg ~im~ u n L}i_.ı_1.ı· 
nunun tatbik suretini g6sterlr bir izah. ,,__ 1 . F *--~- v • • ven ıyen oır mevzu ne naeoır . 

.. rıer ptirilmittir. Bunlar eTkaf pa-yyo. kAr ara tamir ettlri!miıtir. otogı-_.., c - Muamele vergisindeki mlsnaiyet I oldugu neticesıne varırsak bu kabil yer-- F abt b uda ok eg 
name hazırlamıştır. Bakanlıtm bu izah. nunda tewhU n münevverlerin istifade-- Salepçioilu camünin tamirden sonraki hükmü, bazı büyük teşek.kUllerin parça- lerin maktuiyete raptını dUşüneceiiz. kaldıv yann km~. ~ld g • 
namesini yazıyoruz. 1 ri _...ıil lı:tir ~eklini görüyorsunuz. 1 kgımızhlı!kço. da~ı ır şe e, an 

TAdilden evvelki ıeJıcilde beynelmilel e ne arzea ece . A 1 k D k•ı 1 ama te ı eaı aıma mevcuttur. 
panayırlarda, panayırm methal'" cep- Fuar .ha .... da m.,.c:lana ptirilen mu- Ef ld yva ı - i l i yo u Tehlike geliyorum demez. Havı 
h..mde, mal tefblr eden pavyon1arda nkkat pa'970nlann Mpli de •tılmıt ol- es vapuru ge i taarruzlanndan korunma tedbirle-

tenvtrat için sarfedilen elelctrikler lstlb. duiundan münıc:aatleri karplamak Uze- Izınir liman seferlerine tahsis edilmek b • t k •• ri günlük ve aylık çalıtmalarla eldG 
llk remnlnclen btisDa edilmlftL Bu~ re yeniden bazı pa~onlar illf& edilmek· ı me uzere edilebilen bir iş değildir. Emniyet ve 
na hUlcmU, panayırın rwmeıı açıldıJı tedir. Bu pavyonlar. anilmüzdeki hafta ~ere Denizbankça ~ada inşa et- huzur içinde bulunabilmek için, teh· 
gUnden beflamakta '" namen bpuıdıtı ortwada ikmal edilecektir. t~rilen Efes vapıı:u dun akşam saat 8 de likeyi çok yakın görmeğe ve ona 

g(lne kadar devam etmektefdl. l•Mal Tiirlr.om müdürü 8. Ceaıal lımanımıza gelmiştir. Berpma ve havalblnde tetkiklerdeliçme lllYU isalm tpade de bu yıl çabf. göre hazırlanr'?ağa ~ecburuz. 
Yeni kanun istim& hOkmUail ıenltlet. Zb-a puartelli ..balu eehrimize plecek. --o-- bulunan vali B. Fazli GUleç şehrimize malar vardır. Milsf:absilin vaziyeti umu. ~va. tehlık~r~n korunm~ 

rnektıl" ~ ,,.-.,.. - t.tanbul ~erinin fuarmmda teelıir Cumaovasında dönmüş ve bir muharririmize aşagıdaki miyet itibarile memnuniyete şayan gö- tedbırı~rı~e. kelımenın tam manası· 
bit sDa nftl w kapeıoeemMn 08 bet .. ın\WI ........ 7911~ .. le •.aJ ........ .._._ iubatı ~ riilmüftilı'. le, geni.ıik vermek buıuaunda kay• 
lb ~Dür~. .....ı ollııcaktR. •ın 'l'9RHI ~ v ~ 

1 
. Haber aldığımıza göre Konakta tnp bedilecek vaktimiz yoktur. Bu hu-

Yenl hUkme a6re yurdumuzda açılan Rumen. Türk ticaret odaaı 1zmir fu- yandı - Ayvalık - yo unun ınpatına edilmekte olan otelin in§aatı llunal edil- susta yeni fedekiıhklardan kaçına· 
beJm]mlW ~ pa1171r w ~ .,.. ildnık Uranıu Termit'" derhal . d faaliyetle devam edilmektedir. mek Uzeredir. ~ mııunda otel ikmal cak bir lerd tasavvur edemeyiz. Sağ· 
.. n--1- ..wim W1elm1e e1ektrdder &...-- L....J n.._ -~, DUn sabaha ~ı .saat üç sıraların 

1
• CUmhllliyet bayramında açılma töreni edilecek ve _..__ 1ıllnnl -1--1.+ .... lığımızı ve varlığımızı müdafaa yo-

au-- • pa'YJOIUI ~· --.•!lJIUlb'. uu ~e Cumaovası istikametinde iki yangın o· -v- ~.....-..... 1 d d l · •n-~· L 
bunlana agıılmemnıln ıs sOa Wftl bet- R L~.ıı.. .ı_ faummm L--w • • .. • 1 yapılacaktır. Kınık ve Bergamanın elek- Otelln açılına lllnll KmaJcta Wr islim un a ev etin ve mUle"CID müfteres 

......,. uy-.. aa ...,._.,... mll§ ve iki tutUn çardağı karni en yan- h J bi h h 
]ayıp lrapnmesmdan 15 P 80Dl'Qa b- da ...nL-leceldir F _.__"eri. triğe kavuşması için takdire delıp- faa- bayramı yapılaaaktlr. Rmarbklara bat- ve eyecan ı r ça pnaya iZ ver• 
dar dtftDl etmek Uure llH\l&k rmnlD- ~ . nı.a .- p~- ml§tır. ilk yangın saat Uçte Cumaovası li et mUphede edilmi tir. Ber a lanımfbr. meleri, bir zaruret halindedir. 
den muaf buhmmaktadır. J'llhütb hu- mteai sbl hareketle hum açilma t°: nahiyesinde, bakkal Halile ait tütün 

1 ş gamay HAKKI OCAKOOLU 
..ünde IMalumcaklanLr. Halk ()peretı çardatından çık.mı§tır. Bu çardakta ça- G.JS ı l F " b t• ı 

:=u~~e= de hu hafta .-mm- p)ecektir. lıştınlan amelelerden birinin attığı siga- uze ya ı uar munase e 1 e Ankara Raclao evi 
yonlann ve oyun ve eııenc• yerlerinin - -= radan çardak tutu~u' ve on dakika Dolaplı kayuva ela Şehrimize .-lecel 
tenviıindeveya geneınezktrmaballerde s· t içinde yanmı~r. Çardakta 90 dizi tU- b l d. bü l . ~· l . . tamamlanmak il.zere 
J!luharrik kuvvette istihlik edilebilir. ır cese tUn, bir miktar mısır Ve' ev eşyası mev- e e ~ye. oto s erı miıa.-ır erımız BAST A.RA.Fl 1 iNCi SAHiFEDE. 
Kanun bu her ik.1 lmım sarfiJBtı da re- cuttu. !:§yalar kurtanlamamıştır. . ışlıyecek Entıemuyonal fuanmm si,Jaret mak- Stüdyolar yapılacak nepiyata söre, 

simdm latbna etmlftlr. PaD&F ve nr- Sazlılclar İçinde Saat Uç buçukta Bulgurca köyUnde Belediye, şehrin biltun otobUs hatla· aadlle tehrimlae pleoek mlAfirlerlıni- duvar, döteme, tavan ve kapılan _. 
gllerde muharrik kuvvet olarak kulla- KlZlldarnlar mevkilnde Kara Mustafaya k di id . 1 ak b. .•1 ziıı Iamlr batırua olarak alerelrlan ecza- sin bozulmaması için ve dıpndan IJÜ· 

ktrikl onlarda B 
• / l b [ ait 1 d ıl tlltU d ~ k rını en aresıne a ar oto Us ı,.et.. ---• _ ... _n & ı..... 'L_, __ , __ ""'in 

nılan ele er, sergi pavy tec. rr d ef e OğU an ça ı an .yap. mış n çar a6ı, ç: an rniye karar vermiştir. Konak_ Alsancak cı A9UMU Am11U1 ~-. &~OU8&a ~ rültülerin içeriye girmeme8i için hueu· 
rübe mahlyeünde yapılmakta olan ufak yangın neticesınde yanmıştır, Maddı za· K nak BlW eczanuhtln bazırlandıiuu haber si modern ve fenni bütün tedbirleri ca· 
tefek imalitta 99virici, wtıcı, sojutucu kadının hüviyeti tesbit rar cilz'idir. vKeonako Do·7Telpıkeclk hatlaKrındank GsonrUzeal alıyoruz. IzmlrlD Uzümtl ve inciri kadar mi bulunmaktadır. 

. . . ı1 - ap uyu ve ona HlW ·· · 
veya tahrik edicı kuvvet~ kullan - d'/ d• , • yalı hatlarında da belediye otobüalerl ~ da mefhur yapan ec- Studyolarda çalıpcak artistlere lü· 
maktadır. Fıkrada~ .heı türlü ~tlen~e e ı eme .ı Polıste tayınler işliyecektir. Riyaset bu hususta tetkik· zanesl bUtUn "mrldyede, Ankara ve Is- zumlu olan havayı verecek ve kıt vı 
ve oyun yerleri tabirınde de aergı dahı- Dtin sabah şehitler m!l'Vkilııde, bir saz- !ere başla t y . d Alınan ad tanbul kibar llemlerlnde tanınm'f, h- yaz ayni derecede bulunacak olan hu.u· 
linde açılan kahve, gazino, Luna park. lık arasında genç bir kadın cesedi görU- Polis enstitilsilnde açılan kursu mu- on tramb··mış ırtirti .. 

1 
enı. en t bb'.Y edian mir deyince HilA1 eczanesini takdir ile si ve modern havalandırma tertibatı dı 

· k · li affakl tl b'ti birin 'Hkl me- us ge mesıne eşe us - ha k b cldd b ülc bir sır , tiyatro, sinema, bar ve emsa yer- lerek h!diseye zabıta ve adliyece el kcr v ye e ı ~e~ ve cı ~ lecektir. Bu iş, ancakak son baharda ta- tıra getirme il l en Uy yapılml§tır. 
l~r anlaşılmak lhım gelir. Buralarda ten- nulmuştur. Cesedin hUviyyetl henüz zun olan. sah.ık bırıncl kısım ~~flerınd~ hakkuk edecektir. muvaffakiyet kazanmış bulunmaktadır. Radyo evi tesisatı, verici istasyonun· 
vıratla kuvvei muharrike olarak kulla- eçh ld.. Takribe kı k la da B. İbrahim ıdart kısım reisliğıne tayın 

8
. • hb Eczacı Kemal Aktaş diyor ki kolonyala- daki uzun ve kısa dalgalı postalan ayni 

nılan elektrikler dahi ayni şartlar dahi- ~ir k~ru:· aittir. Y~pıla: m:~eı::in- edilmiştir. Ayni .enstitilyil ayni suretle Jr ) ar rımız kendi reklamlarını bizzat kendile- zamanda veya ayrı ayrı programlarla 
linde istihllk resminden muaf bulunmak- de bu kadının bir Aletle bolulmak •ure- muvaffakıyetle bıtiren B. Faik te Deniz MUnasebellla takibata ri yapan kendi astilnlUk ve nefuetlerini çalııbrmağa müsait bir tekildedir. Rad-
tadır. . 

1 
.. ldUrilldUğü biJAh saz.l k _ baş komiseri olmuştur. m hal olmadılı blldlrlldl kendileri aösteren birer pbeser olarak yo evinden Etimesuttaki verici i.tasyo· 

- tiy e 0 
' ara . . 1 arası l her kesten muhabbet ve takdir görmek- nuna kadar sesin aslını muhafaza ederek 

Ta,la 'Varaladı na bırakılarak cinayet izlerının ortadan nhisarlar yaf {Jz{Jm ka Karşıyaka deniz banyosunda bir odaya tedir. Kemal KAmil kolonyası kulJanan- ve bozulmıyarak gitmesini temin için bir 
-' kaldırılmuı istendlll anlafılmıştır. Ad- b d • p~rak soyunmakta olan bir erkek ların başka şeylere el uzatamu olmalı- müzik kablosu da döwenmittir. 

Torbalı kuumm Datkızılca köyUn- liye, dUn geç vakte kadar bu işle meı- mu ayaa e iYOT ve hır kadın hakkında zabıtaya. banyo rmm sebeplerini kendilerine sormak ge-
den Musa oğlu Ferit Güvenci, a,m köy- gul olm111 ve bir ip ucu yakalamıya ça- tnhisarlar idaresi Uç bupk kuruştan odaCJll tarafuıclan ihbarda bulunulmUf· reoldir diyor.-
den Osman oiJu Mehmet bir alaaak m• lıfauttır. şaraplık 181 tlzilmlerl milbayaaya başla- tur. Zabıta, bu vaziyet önUnde takibata lZMIR ASKERUIC ŞUBF.SI R& 
selesinden çıkan kavgada başından tqla = mıştır. Inhbarlar idaresi bu sene mahdut mahal olup olınadıjını adliyedm sor- Ç L J tSUOINDEN : 
yaralamıştır. Yaralı hastaneye kaldıril- Kı l ah l miktarda tlzüm alacaktır. muş, verilea aanpta, kapalı bU- yerele OCDK taraçaaan 1078 No. h 1e.a- ,.dinei ..W• 
mı§tır. apah an ır ar Büyük üzüm dtposmn.m temel bışaa- cereyan eden bu gibi vaziyetin suç te~ düferek yaralandı sine sare pipde yedelır ..tejmmleria 

--o- Şehirde umumt sihhati haleldar eden tına pek yakında başlanacaktır. Inhl.sar, kil~ bqkalan 1arafından 16- (Y~) ..W. tarilll_._ iki 
Muekacı va UfUrkUcU ahırlar belediyece kapatılmq ve şehir ana.a Ubayaatına da devam etmekte- rilnecek 'bir yerde her 1ıuıP bir suçun Çorak bpıda Ram tobiında 49 sa- yıl ~ olmdann 45 cünl• da) , .... 
Çınarlı caddesinde oturan EIAzıalı 60 haricinde yeni ahırlar yaptınlmJ§tır. dir. ;r;: mıntakasında yetişen anason- iflenmemestnda takibata mahal olmadı· yılı evde oturan Bn. Fatma, altı Ylflllda- mek üzere kıt'aya .evkedilecelderindea 

yqlarında Ş.hlnln mmkacılık ve ilfil- Ancak, bazı ahırlar muvakkaten faa- 1 tü lar tın almı§lardır. lı bllcllıilmlftir. ki çoculu Salihle evin taraçasında yat- bir eyffd 938 glnl pıbeye m&racaat et· 
rülcçUltllı: yaptıiı tubit edilmif, kendisi liyet gijsterecektir. Bunlar için altı aylık arı ccar sa = Naaıl zelairlenmif? makt.larken, Salih yatakdan ~ meleri ilan olunur. 

ıuçtbtil yablanmıftır. bir mühlet verilıniftlr. Çandarlıda biJyük av Çorak kapı Hacı Ali caddesinde 171 ~emı:tı :.:~~k.- §Şubemizde kayıtlı bilaimum yedell 

Tayyare Sineması T~:!~n 
BUGON (11 APae 938) perıembeden itibaren 

2 BOYOK FiLiM T AKDıM EDiYOR 

MAHŞER 
StNEMA SANAYUNlN 

BOYOIC MUCiZESi 
Nevyork tehrinin bflytik zel. 
zeleeini çok heyecanlı bir qk 
macerumı tu't'İr eden bu filmi 

a&enler bejenecektir 

Patron olsaydım 
FERNAND GRAVEY 

MtREILLE BARIN 
Tarafından aon derecede nefis 
bir ıurette temsil edilmif mu· 
zikalı tarkıh bGyük komedi 

SEANSLAR : PATRON OLU YDIM 3.10, 6.10, 9.10 
MAHŞER : 5, 8 de, Camutesi pazar (2) de Mehterle bqlar. 

Pazar gilnü Çandarlıda bUyük bir av sayılı wde oturan Mustafa ojlu CeWla tedir. subay ve ukeri memurlanlan 938 hasl-
tertip edilmiştir. Karpyaka, Menemen, zelıirlendiil zabıtaya haber veıilmlftlr. e• b ran yoldamalarmı JllPbrmlfanlarm 938 
Foça w Dikili ucıluı birleşerek büyük Yapılan incelemede CeWhı eczaneden Jf ÇO 8 0 aimtoa !Iİbayetine bd.r miirac:&d Me-
blr av yapacaklardır. satın ald.ılı Dover komprtmelerinden Ud Bedlzde au cereranma rek JQklamalMw yapmtMtd•lden tak· 
------------ adedini içmesi icap ederken bet adedlnl dinle melei ~ tatbik ...... 
··---------.. içtill ve hutalandıiı an)apbnqtır. llapdanll boluldu ii il&a ::=:: 

G 1 B• ı• t1 • J'~ Geren köyünde MUJa IWı- § Şabemi.le -~,,erli..,. :Jllh•*' enç er )f tgJ yanın çobanı Buralı Yapr, koyunlarını 1333 tloi••ı H .. ....._ nvellıi dO"" 
rr k 1..1 ·ı . 11kamak ilzen Gedb kenarma ptir-

Halkevi köşesi 
u ço Q maç feR I etti mlf, koyun1armı yıkadıktan sonra ken-~ IMr ne eelNıple ~ ol• 

1 - Evimiz motör kursuna devam Geçen sene Ankara PJDP11onu olan c1W de 11kamna)r 1laen aedi:ze girmiş- IG1I .-di:re bd.r tnhdilme-. olan 
edenlerin pazartesi ve pel'felnbe günleri Gençler birliit takımı, Fuar ıünlerinde tir. kı.. hizmetlilerden tam ehli,.ebwne1İ 
derslerine devam edilecektir. &mirde mUabablar yapmak ilzere tr- Yapr elblle1ertnl uhfldıa bıraltarak hiiz olanlann bir erliıt 938 de t.azırbk 

2 - Evimiz bahçesinde her hafta pa- çok kulübüne müracaat etmiştir. Anka- eedizin bir tarafından karşı tarafına geç- lut'asmda balunacü veçbihı ..tJed 
zar günleri karagöz oywıları oynatıl- ralı gençlerin milracaati tetkik edilmek· mek istem.iş, yüzme bildiği halde su ce- makan-er olduiandan ba ıibilerin yind 
maktadır. Bütün ~ urdda~r davetlidir. tedir, Eğer bir anlaşma imkAnı eld11 edi· reyanına kapılarak boğulmuştur. 'bet ajustos 938 tarillinde ~ ınilrr 

3 - 13/8/938 cwnartesi günil Evimiz lirse Fuar sezonunda Ankaralı çocuk· IUdisenin kazadan ibaret olduitJ an- caat etmeleri etmiyenler haldtmda ........ 
· _ h1c 89 anca maddesiuia tal• 
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TELGRAF M;A.BERLERi 
'... ........... • .-~ .. • t •• 

. . .. . - '· 

Panama kanalı tahkimatı 
Buradaki istihkimlar dünyanın en 
kuvvetli topları ile mücehhezdirler 
13,000 

Kişilik bir garni
zon ve beherinde 
onar hava fil osu 
bulunan iki hava 

üssü vardır 
Vqlngton, 1.2 ( ö .R) - Cümhurrei-

9' bay Rooıevelt Panama kanalında aon 
~neler zarfında lnıa edilen istihkamları 
.. ftlt ebnlttir. Elyevm .ka.nal altı iatihkl
lbat ıırubuna tevzi edilmit 1 3 bin kifilik 

· bir müdafaa Jr&rnlzonuna maliktir. lıtih
kamlar dünyanın en kuvvetli ve en uzun 
taPh toplarlyle mUcehhe:a: oldoldarı gibi 
tayyarelere ltarp biri Atlantik, diğerl pa
tlfik eahillerinde Ud hava Uasü vardır .. 
Bu ilalerde mevcut defi topları Kanala 
~ hava taarruzunu lmklnsız kılacak 
kudrette tahmin ediliyor. Her üste her 
biri onar bombardıman tayyareıinden 

1nütetek.kil on hava filoau vardır. Kokot1 
•dalan yanında bir çok Amerikan deni
p.lb gemileri büyük harp filosu yanında 
)'er almıılardır. Burada toplanan yüz elli 
Larp gemisi bugünlerde büyük deniz 
manevralarına baılıyacaklardır. Panama Kanalının Göriiniişii. 

lngiltere ile Fransa 
Kendi memleketlerinden mal almak 

için Buftaristana borç verecekler 
Bulgar kralının 

lngiltereden 
yakında yapacağı 
alınacak kredi ile 

Aofya il (ö.R) - lngiltere ve Fran
eanın Bulgarietana, kendi memleketleriri
~n mal ve malzeme mtibayaasında kul
lanılmalı prtiyle, ticari krediler açmak 
lltedikleri biJdirilmfıtl. Fransa ile bu 
lwausta yapılmakta olan müzakereler bir 
lcaç günden beri bitmi1 ve bir anlatma 
hasıl olmuıtur. Bulgariıtan F ransadan üç 
yüz yetmiı beı milyon franklık muhtelif 
malzeme aabn almağı taahhüt etmekte
dir. 12 ıenede 6denecek olan bu malze
me ılmendifer, nafıa ve harbiye idareleri 
arasında tevzi edilecektir. Bu kredinl!'l 
tesviyesini kolaylaştırmak için Fransız 

hükümeti Bulgaristanın Fransaya doğru 
ihracatını inkişaf ettirmek imkanını göz 
önünde bulundurmaktadır. 

Londra seyahati 
alakadar mı? 

Yakında lngilterenin de Bulgaristana 
aekiz milyon sterlin lirası mikdarında ti
cari bir kredi açacağı haber alınmakta

du. Bu kredinin bir kısmı Bulgar bahri
yesine ait malzeme siparişine tahsis edi
lecektir. Bazı mahfeller bu ihtimal ile 
Bulgar kralı Borisin Londra seyahati ara-

Sofyadan bir manzara ..... 

Fransız 

sında bir münaaebet görüyorlar. 
Nihayet Çekoslovakya ve Bu.Jgaristan 

arasında da F ransanın açtığı krediye 
muadil bir kredi verilmesi için müzake-

parlamentosu 
Sosyalist partisi, fevkalade olarak 
ictimaa davet tek/itinde bulundu • 

reler cereyan etmektedir. Bu son kredi 
tamamiyle Bulgaristana Çekoslovak 
harp malzemesinin itasına tahsis edile
cektir. 

Londraya gitmek 
üzere Marsilyaya 

geldi 
Paris, 12 (ö.R) - Arabistan emiri 

Suud, refakatinde Emir Mehmet ve beş 
kişilik maiyet erkanı olduğu halde bir 
Fransız vapuru ile Marsilyaya gelmiıtir. 

Fıkra: ............ 

Sır olan toplantı 
Bir kaç gün eYVe) gazeteler yazdı, 

allkadarlar anlatb ı lstanbulda Japon 
Mfaretinde diplomatlar toplanıyor; de
niyor ki bu toplanbnın hedefi iktıaadi 

bazı m..eleleri halletmektir. 1kt11adi 
meıelelerfn hallinde mUtahauıslann fik
ri Ye mUtallaıuun manuıru anlamak 
miimkUndUr. Fakat iktısadi meseleleri 
halletmek Jstiyenler arasında ataıemili
terlerin de bulunduğu görülüyor. Mantı· 
kın taıırdığı nokta budur : lkbMdi me
sele ile asker! ihtisas nasıl elele verebili
yor~ Şümulü henüz meçhulümüz olan 
bu içtimaların son günlerde gizli kaldı
iını da iıaret edelim. 

Biz Türkler misafirperveriz. Memle
ketimiZe yalnız dostların değil, herkesin 
gelip bizi görmelerini, yeni hayatımızı 
yakından tanımalannı isteriz. Güzel İs

tanbul seması altında yaz günleri ve yaz 
akıamları cidden bedialarla haşhaşa kal
maktır. Fakat güzel Türkiyenin hiç bir 
köıesi bir yabancı politikanın teneffüs 
edeceği yer değildir. 

Çümhuriyet tarihinin bir faslını Türk 
ve .Sovyet dostluğunun aamimiyeti ve 
kuvveti teşkil etmektedir. Japonya için 
de hislerimiz iyidir. Zaten bizim hiç bir 
doatluğumuz yoktur ki münhasır olsun. 
Ancak Uzak - Şarktan başlıyarak genit 
aabalarda mücadele tertibi yapanlar, öy
le aanıyorum ki ne Balkan antantı, ne 

de Saadabad paK.tı memleketlerinde ken
dileri için istinat noktası bu1amıyacak-
1ardır. • 

Gerek Balkan, gerek Saadabat paktı 
mensupları için bu hususta salahiyetle söz 
söylemek kendilerine aittir. Fakat ıarar
la söyliyelim ki Cürnhuriyet Türkiyesi as
la Sôvyet aleyhtan bir tertibin he,iği 

olm1yacaktır. Hükümetin bu hakikati na
sıl !ifade ettiğini bilmiyoruz. Fakat biz, 
Türk efkarı umumiyesine terceman olu-
yoruz • . 

** 
Hamidiye 
Rizeden Hopa

ya gitti 
RiM, 12 (A.A) - Hamid.iye 

mektep ıemimiz dün Rizeye ıelmit 
ft IWk tarafından lftİnçle brtılan
...... K . ........ ~ ...... 
da ziyander yapıldıktan aoma ıec:e 
belediye tarafından komutan ve au
baylar ,erefine bir ziyafet ve ıehir 

parkmda da Halkevi bandom tara· 
fmdan b ir kontel' verilmittir. 

Hamidiye öil• üzeri Hopaya ıit· 
mİştir. 

---- - --
Tedhiş 

Yalnız Arapları 
değil yahudileri 
de tehdit ediyor 

- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAHiFEDE 
tüfenk ateıiyle yaralanmıştır. Ya· 
fada yapılan ıon araıtırm'1arda iki 
tedhİfçi yakalanml§tır. 

Nablüı ıehrine ron tedhit hare
ketleri dolayısiyle on bin tngiliz li
ralık miifterek para cezası tahmil 
edilmİftir. 

Londra, 12 ( ö.R) - Dün ak· 
p.m bir ziyafette son ziyaret ettiği 
Filiıtindeki vaziyetten bahseden 
müstemlekat nazın bay Malkolm 
Makdonald demittir ki : 

cFiliatinde uayİfİn temini için 
aon derece ıiddetli tedbirler alma· 
cakbr. Zir ıük\metin bu memleke\te 
avdet etmesi mutlak elzemdir. ıt 

* 

Ve milletler 
cemiyeti 

Berlin, 12 ( ö.R) - Lehistanın Ce
nevreden Milletler cemiyeti nezdindeki 
daimi mümessilini geri çağırması Alman 
basını tarafından derin bir alaka ile kar-

Emir ve maiyeti Paris yoluyle Londraya §ılanmııtır. Alman gazetelerinin fikrin· 
gidiyorlar. Deniz ıeyahati esnasında ce bu kararı takiben Lehistan milletler 
Port Saitten hareket edildikten ıonra cemiyeti asamblesinin önümüzdeki eylu! 
Emir Suudun sekreteri Mahmut Gaffar içtimaında tekrar konsey azalığına seçil
vefat etmi1 ve ölünün cesedi denize atıl- meği de kabul etmiyecektir. 

mıştır. 

ki grubu fevkalade olarak icti.maa ça
ğırmak için vahim hiç bir mesele olma
dığını bildirmiş ve esasen parlamentonun 

Franaız Reisicümhurıı. B. Lebrıı.n ailesi muhitinde istirahat ediyor... toplanmasına }Uzum gösterecek fevkal-

Bir haftada yakala
nan kaçakcılar 

Ankara, 12 (A.A) - • Geçen bir 
hafta içinde gümrük muhafaza teıkili.tı 
SS keçakçı, 606 kilo gümrük kaçağı, bin 

SAYFA: 3 

SON HABER 

köyde kültür 
Köy çocukları ile köylüleri daha fazla 

okumağa alıştırmak için 
hazırlanacak köy eserleri 

lstanbul, 12 (Hususi) - Köy çocuklan ile köylüyü daha fazlı 
okumağR alıştırmak üzere kültür bakanlığınca hazırlanacak köy eser· 
lerinin tanzimi için bir komisyon teşkil edilmiştir. Köy mekteplerinin 
kütüphanelerini zenginleştirecek olan eserler, milli edebiyatımızın 
kıymetli örnekleri olacaktır. 

7 inci tıp kongresi 
Birinci Teşrinin 17 sinde toplanıyor 

İstanbul, 12 (Hususi) - Yedinci tıp kongresinin birinci teşrinin 
on yedisinde Ankarada toplanması kat'i olarak kararlaştırılmıştır. 
Kongre üç gün devam edecek ve İstanbul, İzmir gibi büyük şehirleri .. 
mizin doktorları kongreye iştirak edeceklerdir. 

Ticaret anlaşmaları 
Ankara, 12 (Hususi muhabirimizden) - Ticaret ve tediye anlaş· 

malan için müzakerelerde bulunmak üzere halyadan salahiyettar zc· 
vattan mürekkep bir heyet .. ı eylul başında Türkiyeye gelecektir. Yu· 
nanistanla da ticaret ve tediye anlaşmalarına eylfılün on beşinden son
ra başlanacak ve bir heyetimiz Atinaya gidecektir. Ayrıca Macaristan 
ile bu hususta anlaşmalar yapılacaktır. 

Yüksek Ticaret mekte-
bi mezunlarının ziyafeti 

İstanbul , 1 2 (Telefonla) - Yüksek ticaret mektebi mezunları ce· 
miyeti bu akşam Suadiye plaj gazinosunda yeni mezunlar şerefine 
mükellef bir ziyafet vermiştir. 

Ziyafette hükümet erkaniyle yüksek mali müesseseler müdürleri 
hazır bulunmuşlardır. 

Başvekil Celal Bayar saat 23 te ziyafeti şereflendirmiştir. Cemiyet 
reisinin söylediğ nutka mühim bir nutukla mukabele eden sayın baş
vekil ezciimle dedi ki : 

clktısadi mevzu ele alındığı ve konuşulduğu zaman büyük heyecan 
duyar ve bu sözlerden sonsuz bir zevk alırım.» 

«Bugünkü rejimimizi kuran Büyük Şefimizin harekatını tetkik 
ettiğimiz zaman bariz olarak iki §ey nazarlarımıza çarpar. Şefimiz 
memleketimizi kurtarmak ve korumak için malum mücadelesini yap
DUf, ....Nelıetia iatkliılini ~m desnit ve davasına bzan
mııtır. Bu sayide Türk milleti de yüksek bir izzeti nefisle yaşamak 
imkanını bulmuştur. 

Şefimizin ikinci bir hitabı daha vardır : Bu da lzmirde söylediği 
cBundan sonraki zafer, Türk köylüsünün aapanındadır .• > 
Bizim için en salim yol ekonomimizi tanzim etmektir. 
Başvekil bundan sonra ekonominin ehemmiyeti hakkında izahat 

vermit ve mezun gençlere yeni hayatlaında büyük muvaffakiyetler 
temenni ederek demiştir ki : 

Gençliğimizin unutmıyacağı diğer bir vazife daha vardır : 
Bu da büyük banimiz Atatürkü daima içten gelen bir muhabbetle 

sevmektir. Bunu tavsiye zaittir. Çünkü o bütün Türklerin kalbinde 
sarsılmaz bir iman halinde yaşamaktadır. Kendisine burada genç ar
kadaşlarımın, yüksek ve münevver bir kitlenin huzurunda minnetle
rimizi tekrar arzetmek isterim. 

Denizc!e yangın 
Samsunda 8000 ten.eke benzin 

yüküyle beraber bir motör yandı 
Samsun, (Hususi) - 800 teneke benzin yüklü Salahettin motörü 

Samsun açıklarında ateş almıştır. Bütün gayretlere rağmen ateş sön
dürülememiş, ve motörden hiç bir şey kurtarılamamıştır. Liman, ka· 
za tahkikatına başlamışbr. 

Protesto sır ası şimdi 
geldi de Prağa 

Prag, 12 (ö.R) - Alman sefirinin Pragdaki protestolarından son· 
ra şimdi de Prag hükümeti Berlinde protestoya başlamıştır. Çekoslo
vakya sefiri geçen hafta iki Alman tayyaresinin Çekoslovak arazisi 
üzerinde uçmasını Alman hariciye nezareti nezdinde protesto etmiş
tir. Dün de bir Alman tayyaresi Çekoslovak toprağı üzerine gelerek 
Gadhald üzerinde uçmuştur. Burada son hadise kurbanı olan bir Sü
detin cenaze merasimi yapılıyordu. Çekoslovak sefiri bu yeni tecavüz 
hadisesini de bugün protesto etmiştir . 

PARIS, 12 (ö.R) - Sosyalist par- partisine müracaat ettilinden bu parti- Ade bir vuiyet halinde bizzat başveki
tili rebl parlamentonun fevkalAde ola- nin grup reisi IK>yle bir talebin ancak lin buna teşebbüa etmekten geri kalmı
rak lctlmaa daveti kin Radikal aosyaU.t grup tarafından yapılabllecejini. halbu- yacaimı ilAve etlaiıtir. 

elli dört defter eigara kağıdı, bir ailab, I · 
11 mermi, 14 altın lira. 1 . bis~kJ.eı ile Jsveç kralı spor eğlencelerine tekrar bafla'HU§ttr. 
22 kaçakçı hayvanı .1. seçmnıfbr. kampta göıteri31or. . 

R esim kralı gençlerle bit 
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- Maamafih hiç merak etme .. 
Noteri yola getirmek ümidi lienüz 
tamamen yok değil.. 

- Onu mu} Bu ihtiyar delinin 
inadını kıracak bu dünyada hiç bir 
kuvvet yoktur. 

- Bu dünyada yoksa öteki dün· 
yada yok mu~ 

Karjak gözlerini açarak Niyanga 
baktı: 

- Ne demek istiyorsun! 
- Şunu demek istiyorum ki bi-

- Peki ama.. Ne yapmışım? 
- Yine anladığıma göre büyük Adana - Mermerli mahallesindeki evvel Hüseyin ile ayni mahallede otur-

bir iradeye karsı gelmişsiniz.. evinde karısı Zelihayı onbeş biçak dar- dukJarını, o zamana kadar kadının ah-

Kar ıd; ~. .. l b . besile öldüren ve sonra da bulası.< çu- laksız olup olmadığını duymadıgıru~ fa 
- şı ge ıgım soy enen u ıra- . .. . . · ' • -

de Y r 
·· .. d b' · · d · kuruna atan katıl Huseyının duruşma- kat o mahalleden ayrıldıktan sonra iki 

e yuzun e ve ır ınsan ıra esı • 
mi? sına bu gün öğleden evvel ağır ceza mah- senedenberidir ki kadının ahlaksız oklu-

Hayır ... kemesinde devam edilmiştir. ğuna dair bir şayia dolaştığını söyledi. 

Madam Pavyer bu sözleri ga- Bu korkunç cinayctin muhakeme sa- Burada reis, bu şayiaya göre hangi er

yet yavaş bir sesle ve büyük bir kor- ra.~atı~ı takip eden büy~ bir dinleyici keklerin ismi arada geçtiğini Mehınetten 
ku içinde sqylernişti. kutlesı daha erkenden agır ceza salonu- sordu. Mehmet te, Galip ile Raşit isimle

Metr T evenot simdi onu İsticvaba nu do!durmuşlardı. Tam saat 8,30 da du- rindeki adamlarla kadının münasebette 
başladı. · ruşma başladt. Ve evvela, malumatına bulunduğunu işittiğini ifade etti. 

- Kocanızın ruhu bunları sıze müracaat edilen Doktor Ekrem Baltacı 
nasıl söyledi} dinlendi. Kendisinden Zelihanın yanın~ CEBBAR NE DtYOR: 

Her aksa h 
da calıştığı müdddçe gayri ahlaki vazi-

- m ru unu masa va- · 

ı~.AlıUSToS CUMARTESi 1938 

Amiral Horti 
Ve Macar nazırları 
Berline gidiyorlar 

rim her yerde, her muhitte elimiz 
vardır. Hatta ruhlar arasında bile •. 
Öte dünya işleri ve ruhlarla uğraşan 
senin Noterini yola getirmek ıçm 
onlardan istifade edemez miyiz} 

IX 

sıtasiyle davet ediyorum. yellerini görüp görmediği soruldu. Ek- Bundan sonra Mehmet oğlu Cebbar 

yalnız ~~:;~~u;:~.::~z f,ğınrken re:_~~:~:' !:ı;:: ;::;~::':~al' dörl :ı.:~. ~:~:·, ~::ba~!1';::;! . . , .. ~z!f& 
H h k 

. yal- ay oluyor, lakin yanımda çalıştığı müd- te ham.mallık yaptıgı~ için tanırım. An- Budapeşteden bir manzara 
öTE DONY A OYUNU emen emen e senya detçe gayri ah!aki hiç bir hareketini gör- :ak bir gün Yunus isminde bir adamın Budapeşte 12 (ö.R) - Resmen bildi- denize indirilmesi merasunıne riyase\-

Metr hu pazar kendisine vaki bir 
ıiyaretten hayrete düştü. 

nız. Benim adım konuşulduğu ve medim. Pazarlığımız geceleri evine gi- ?izim avluda şöyle bağırdığını işittim. o rildiğine göre Krallık Naibi Amiral Hor- edecektir. Kielde Alman filosunun ge-

Bu ziyaret beklenmedik bir ziya
ret değildi. 

Madam Emelin Pavyer, Noterin 
hem yakın dostlarından biri idi, hem 
de ilini esrar ve ilmi ruha merak ve 
alakası vardı. 

Binaenaleyh onun ziyareti hiç bir 
suretle Noteri hayrete düşürmedi. 
Yalnız hayret ettiği şey Madam Pav
yerin halinde gördüğü gayri tabii de
ğişiklikti. 

Metr T evenot altmış yaşİnda olan 
bu kadını hoş geldiniz diye selam
larken o adeta bunun hiç farkında 
değilmiş gibi bir halde idi. 

Elini tuttuğu zaman buz gibi ol
duğunu hissetti. Endişeli bir sesle: 

- Ne var .. Ne oluyor muhterem 
Madam .• dedi. Hasta mısınız •. Bakı
nız eliniz buz gibi .• 

Kadın dudakları üzerine mendili
ni bastırarak başı ile «hayın işareti 
yaptı. 

Kadıncağız yarı karanlık olan mi
safir odasında kendini çok eski mo
del bir kanapeye atmışb. 

Odada kesik soluklarından başka 
birşey işitilmiyordu. 

Noter de yanına oturmuştu. 
- Eminim ki, dedi. Benim mü

temadi' tavsiyelerime rağmen yine 
sözlerimi tutmadınız, ruhları çağırdı
nız. 

Zavalla kadın hafif sesle itiraf et
ti: 

Evet.. 
Bunu niçin yaptınız? 

Ne yapayım •. Kocamla aram
daki ölüm ayrılığını yıkmak için 
bundan başka çare mi var~ Kocamın 
ıuhunu çaF;ırdığım ve onun bana ce
vap verdiğini duyduğum zaman fe
laketimi unutuyor ve kendimi adeta 
saadette hissediyorum. 

- Madam Pavyer .. Siz ruhlar ve 
öte dünyaya ait malumat hakkında 
cahil ve acemi değilsiniz. Bilirsiniz 
ki bu işler çok nazik işlerdir. Bizi ö
te dünya ile ve sevdiğimiz ruhlarla . 
temasa getiren fenomenlere karşı 
çok dikkatli hareket lazımdır. 

tehlikede olduğumu ruh size söyle- ~P yatın~~ .~ekl~d: idi. Fakat .b~zı za- başkalarını seviyor, benim aldığım kun- ti refakatinde zevcesi, Başvekil, Harici- çid resminde hazır bulunduktan sonra 
diği seanslarda da yalnız mı idiniz? anlar, kuçuklerımıze bakmak ıçın tek- dura ve çoraplarımı getirsin. Başka bir ye ve Milli Müdafaa nazırları ve maiye- Amiral Horti bir avizo ile Heligoland 

_ Hayır .. Fakat bunu ehemmi- lifimiz üzerine gece de bizde kalırdı. ~ey bilmiyorum. ti erkanı olduğu halde yakında Buda- adasına gidecek ve buradan Hamburga 
yeti yok .. Çünkü son günlerde be- Bundan sonra gece bekçisi Süleyman Ceb"-~rdan Yunusun kim olduğu so- peşteden hareket edecek ve Führerin geçerek çok parlak bir şekilde karşıla• 
nim ile beraber ve yanımda bulunan müdafaa şahidi olarak dinlenmiştir. Ka- rülm~, tanımıyorum, 0 da bizim avlu- davetlisi olarak Berline gidecektir. Ami- akt 

1 H rti 
. Alın h k nac ır. 

kimse bizim büyük Med mumuz- til Hüseyin bekçiye karısının fena yol- va girerdi cevabını vernıiştir. ıd·a . o rı:n . an . ü ilınet merkezin- Husust bir tren Amiralı Berline nak~ 
du. yu da olduğunu söylediğini iddia etmişti. Cebbardan sonra dinlenen sütçil Ha- e ıkam~tı hır kaç gün sürecektir. !edecek ve krallık naibi burada 25 Ağus.. 

5· :> Bu husus b ekçiden soruldu. Bekçi ne mit, tavukçu Hüseyin, sıvacı Mustafa Bu mtinasebetle Bayan Horti Kielde 
- ımyos mu· katilı·, ne de Zel.ih ... ~yı tanımadıi!ını, an- z l"h hlı!>,_ ı lın d denize indirilecek yeni bir Alman kru- tostla Alman ordusunun bir geçid resmine 

Evet Hem d 
.. ·· ·· 1 · ~ e ı anın a aK.S1Z o up o a ıgymı bil- d b 1 ak - ·· uşunun .tocamın vaz"o'rilniln deru·ze ı'ndirı·lme meras;.,.,;,.,.,. e u unac trr. 

h 
y kt .. l . cak vakayı müteakıp Hüseyin! polis ne- mediklerini söylediler. •.u=• ... ru unu çagırma a ve onun soz en- riyaset edecektır' . Akşam operada Loengrin operasının 

ni bana izahta onun yanımda bulu- zaretinde gördüğünü, ailesinin ahlaksız olup olmadıgv 1 hak.kında malumatı bu- GARtP REDDEDİYOR.· Bertin 12 (Ö.R) - Macar krallık naibi temsilinde hazır bulunduktan sonra 26 
nuşu büyük bir tali eseri değil mi? 

M T 

, lunmadıgy mı beyan etli. Amiral Hortinin Almanyayı ziyareti Ağustos sabahı Amiral Horti Karolhol· 
etr evenot daıgın bir halde Ma-dam Pavyerin bu sözlerine cevap Katil Hüseyinin hadise günü öğle üze- programı şimdi resmi olarak tesbit edil- da Mareşal Göringin misafiri olacak ve 

verdi: POLtS ISMET NE D1YOR: ri eve geldiği zaman evinden Garibin miştir. Amiral Horti 22 Ağustos sabahı Şokhand'da onunla birlikte avlanacak'4 

E B
. Aı· . kaçtıgvmı iddia etm.esile mahkemece din- Viyanaya varacak ve burada ilk resmi tır. 27 Ağustosda Amiral Nüremberge 

- vet.. ır ta ı esen.. k bul ı ak ihtiyar kadın bir zafer sesi yük- Bekçi Süleymandan sonra vilayet ma- lenmesine lüzum görtllen Mustafa oğlu a yapı ac tır. gidecek ve ayni akşam Pasava geçerek 
seltti. kamı polisi ismet dinlendi. ismet Zeli- Garip salona gelmiş ve suçlunun kendi- Macar devlet reisi oradan !Gele gide- Macaristana dönmek üzere Tuna nehrin,. 

_ Çok şükür .. Nihaye t kanaat hanın ahlaksız olup olmadığı sualleri c::ini evinden kaçarken gördüğü hatırla- cek ve yeni bir Alman kruvazörünün de bir vapura binecektir. 

getirdiniz. Bilseniz ne kadar korku- karşısında şu hadiseyi anlattı: tılmıştır. =-==========1 

yordum. Demek ruhların ihbar ve ih- - Zelihayı tnnımıyorum. Yalnız ha- Garip, hayır dedi, iftiradır. Ben Uç SOVYETLERDE 
tarlarına itaat edeceksiniz. diseden yirmi gün evvel katil Hüseyini çocuk babasıyım ve pekmez pazarında . 

- Peki öyle olsun. fakat bu ih- Hacıbayram karakolunda rastlndım. Mu- kebapçılıkla uğraşıyorum. Ne Zelihayı, 
bar ve ihtarlar nelerdir, evvela onu avin Rifale şöyle bir şikayette bulunu- ne de Hüseyini tanımıyorum. 
anlamak lazım .. Kimin iradesine kar- yordu: Başka dinlenecek müdafaa şahitleri 
şı gelmişim. Ne yaprr-ışım. Ne yap- - Ailem kızı ile birlikte lVIirza Çelebi kalmadığından iddia makamının müta
malı imişim. Ne yapmakhğım lazım ma.lıallesine doğru gidiyordu. Bu vazi- laası soruldu. Iddia makamını işgal ede'll 
imiş. Bunları öğrenmek icap etmez yellerini gözlerimle gördüm. Sonra ızı Hilmi Arca da yine eski mütalaasını be~ 
mi? o civarda bir yere bıraktı. Ben aileme van ederek katilin cürmümeşhut kanu-

Kadın Devlet adamları 
-Hakkınız var. yarın aksam biz yaklaştım. Buralarda ne ararsın diye nuna tevfikan Türk ceza kanununun Sovyetler Birliğinde muhtelif mühim 

de toplanırız Simyosu da ~ırırız. sordum. Hiç akrabalarım var dedi. 449 uncu ınaddesile cezalandırılmasını vazifeler ifa eden bir çok kadınlar var-
Madam Bölzeyi. Matmazel Soteri. Polis ismet devam ediyordu: istedi. Bunun üzerine katil Hüseyinden dır. Bayan Şaburova, bunlardan biri~ 
Mösyö Oavesne ve Berhotu da da- Yine, Hüseyinin karakola müracaat son sözü neı olduğu soruldu. O da, ~ bu dir. 19 f 7 de kendisi basit bir işçi idi. 
vet ederiz. Hep beraber ruhları da- günü a~amı Hacıbayram karakolunda işi namusumu temizlemek için yaptım. inkılap, gerek sosyetede gerek endüstrİ· 
vet eder ve sorarız. Verecekleri ce- oturuyordum. Gece saat on bire doğru Kanun ne ise olsun dedi. de vaziyetini tamamiyle değiştirmiştir., 
vebı hepimiz gibi bizzat siz de duyar mahallede bir vaveyla koptu. Koştum, 1920 de Şaburova, Permde parti mek-
ve ne yapmanız lazımgeldiğini öğre- feryadlar Hüseyinin evinde idi. Evine KARAR: tebine devam etmiı ve bu suretle aldığı 
nirsiniz. Sizi çok sevdiğim ve saydı- gittim, kadın yerde bağırıyordu. Kavga tahsil, kendisinin organizasyon kabili-
ğım için başınıza gelebilecek her etmişlerdi, her ikisini alıp karakola ge- Bir saat sUren hafi bir celseden sonra yetlerini inki~f ettirmiştir. Şaburova, 
hangi bir felaket tehdidi beni çok tirdim. Hüseyin karakolda karısının yü- karar tefhim edildi. Bu karara göre Hü- bir çok mühim mevkilerde bulunınu§ ve 
üzüyor. züne bağırarak yaptığı fenalıkları saydı. seyin 449 uncu madde mucibince yirmi uzun sene cRabotnitsa> mecmuasını 
y. • ~e~ala Madam Pavyer .. Dedi- ~a~ında b enim orada akrabalarım var, iki seneye mahkfun oluyor. Fakat 59 idare eylemiştir. 19 31 senesinden 9 35 e 
gınız gıbı olsun .• Yarın akşam sizde gıdıyorum dedi. Hatta Hüseyinin kızı uncu maddeye istinaden de lehine esba- k d RSFSR k ı i k •t · d 

ı 
. . a ar mer ez cra onu eısın e 

top anırız .. Bakalım ne olacak. Fıkrıye karakola gelerek babasile atıştı. hı muhaffefe bulun.arak bu cezanın ye-- azalık etmiş ve 19 3 7 de RSFSR sosyal 
-BiTMEDi- Reis polis Ismete, duygu üzerine Ze- di sene dört ayı indirilmek suretlle on 

lihanın ne yolda bir kadın olduğunu sor- dört sene sekiz ay, kabili temyiz olmak 

Papanın 
aforozu 

<iu. Polis Ismet
1 
kadının ahlaksız oldu- üzere ekseriyetle hapsine ve kain baba

ğunu söylüyorlardı. Fakat ben bilmiyo- sı Ismailin istediği bin lira tazmlnat çok 
rum dedi. görülerek bu miktarın beş yUz liraya in-

Yine müdafaa şahidi olarak Şehman dirilmesine ve katilin beş M lira taz
oğlu Mehmet dinlenmiş o da iki sene rrıinat vermesine karar verildi. 

Filistinde iktisadi buh

yardım Halk komiserliğine tayin olun
muıtur. 9 38 eenesinde de RSFSR yüksek 
Sovyetine seçilmiştir. 

Bayan Şaburovanın faaliyetini tak
dir eden Sovyet hükilmeti, kendisine ka-

dınlar arasında semerli faaliyetinden do· 
layı 11 kızıl bayrak nişanını vermiştir. 

Sovyetler Birliği yüksek Sovyetinin 

Milliyetler konseyi Reis vekili bayan 
Şimnaz Abdül Ali kızı Aslanova, vakti-
le her türlü hukuktan mahrum bir Azer-

çok Şark kadınının hayatı gibi başlar .. 
Kendisi çok çocuklu fakir bir ailenin kızi 
idi, 19 2 1 de hayatını kazanmak için 
halı dokuyordu. Babasının zoru ile ihti· 
yar bir adamla evlendi, sonra Aşkaba· 
da anasının yanına döndü ve mekteb~ 
girdi. Adliye komiseri oluncaya kadar9 

Karacayeva, bir çok memuriyetlerde bu .. 
lundu, kaza mahkemesi Azası, sonra ,e .. 
hir müddeiumumisi ve daha sonra da 
Türkmenistan müddeiumumisi muavini 

oldu ve bütün bu memuriyetlerinde ken
disini mükemmel bir idareci olarak gös-
terdi. 

inkılaptan evvel oda hizmetçisi ol~ 
Afanasiyeva, halen, Kareli Cümhuriye .. 

tinde maarif halk komiser muavinidir. 
Sovyet hükümeti, kendisine, diğerlerine. 

olduğu gibi, çalışmak, tetkik etmek ve 
devlet işleri görmek imkanlannı ver .. 
miştir. inkılaptan sonra pedagoji tahsili 

yapan Afanasiyevo., Karelide bir çoic 
yerlerde muallim olarak çalışmış ve fa
aliyeti ile kendisini göstermiştir. Kendi" 
si, yüksek Sovyete aza seçilmiştir. 

Azerbaycanlı Kübra F araceva, Azer• 

- Evet.. Evet .• İste asıl acemi 
olmadığım ve ruhlara~ karsı itimat ve 
emniyetim olduğu içindir ki daha 
fazla endişedeyim ya. 

- Neler anlatacaksınız Madam BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
Pavyer? .. 

- Metr .. Biz öyle bir alemde ya- tik.ana hücum etmektedir. Vatikanda he-
ranın tesiri .• baycan Cümhuriyeti Sıhhat Halk komi• 

baycan kızı idi. 19 yaoında, Pedagoji ser muavinidir. 19 35 senesinde, tahsili .. 
mektebine devama başladı. Kendisi, çok ni bitirince, Ana ve çocuk enstitüsü dl• 
mükemmel bir muallimedir. 1933 te Ba- ıektör muavinliğine getirilmiş ve hurda 

şıyoruz ki.. Bizim yaşamamız Üze- yecan pek büyüktür. Pek müteessir bir 
rinde manevi bir alemin hazan eyi vaziyette bulunan Papa istikbal hakkın
fakat hazan de kötü tesirleri müessiı da pek hedbindir. Kudinaller ve kilise 

işsizler çoğalıyor - inşaat durdu 
çıkarıldı olur. mahafilinde söylendiğine göre Papa ölür 

Evet .. Evet.. Bunlar herkesin ise Konklavın ltalyadan başka bir yerde 
çiftlikler satılığa 

bildiği İptidai malumat.. Sonra?. toplanması ve ltalyan olmıyan bir papa 
- Bırakınız beni de sözümü bi- nasbolunmaın lazım geJebilecektiT. Ame- Kudüs 11 - Filstinin karışık vaziyeti 

tireyim. Gayri mer'i kuvvetlerdir ki rikaL bir papadan bahsolunmaktadır. bu memleketin iktısadiyatı Üzerinde bü-
bizi idare ederler. Eyi veya kötü yol- . yük tesirini göstermektedir. İşsizlerin 
lara bizi onlar sevkettikleri gibi ica- . B.ı:_~lin ~ (ö.R) - Viyanadan bildi- adedi günden güne çoğaldığı. gibi hayat 
hında dedikleri yola gitmediğimiz i- rildigıne gore Avusturya katolik pisko- e~deksi de yükselmektedir. Amerikan 
çin de bizi tecziye ederler. posları Salzburgda Kardinal ini.çerin ri- ve İngiliz şirketlerinin inşaat planların-

- Evet B b·· l "dd" ed yaseti altında toplanarak senelik kon- dan sarfı nazar ettikleri ve hatta bazı ya-
.. unu oy e ı ıa en- . . h 

Jer varsa da henüz kat'i değil.. grelerını yapacaklardır. udi sermayedarların ellerinde bulunan 

M G B ··ta k Alın · k 1 endüstri müesseseleriyle çiftliklen" satıl-
- etr.. ünaha girmeyin. Za- unu mu a ıp anya pıs opos a-

ten kafi miktar ruhların tehdidi al- rınm konferansı da Fuldadayapılacaktır. ğa çıkardıkları haber alınmıştır. Yahudi
tındasımz. Onları büsbütün kızdır- Bu konferansa bütün büyük Almanya lerin Filistiı de yerleşme teşkilah bir tı-
maymız. piskoposlarının iştiraki düşünülmekte- kanıkllğa ui:ramış gibidir. Bazı arap ve 

Noter hafifçe gülümsedi. dir. Gerçi Avusturya piskoposları da yahu~~ m~e .... 3e!eler buhran yüzünden 
- Yok canım .. Sahi mi söyliyor- Fulda konferansına dave1: edilmişlerdi. t~~h~utle~ını b:şılıyamıyacak vaziyete 

sun uz? Fakat nasyonal sosyalist otoriteleri bu du.ztuklerındc 1 moratoryum istiyorlar. 
- Üç gu··ndenberı' kocamın ruhu da t' k b l" .. . k Tekrar Polonyada yerleşmek üzere Filis-vc ın a u unun Avusturya pl.5 opos- . .. 

bana hep bunu haber veriyor. ları tarafından nasyonal sosyalizm lehin- tı_ndcn. Polc~~·:ıya. donen bazı yahudi 

d al l 
. t• ki Al aılclcrm vazıy tlerı şayanı dikkat bir ü-

- Kocanızın ruhu ne diyor. Beni e ınmış o an vazıye ın ter ve man . . . . mıtsızlık arzc~111ektcdır. 
kimler ve ne ile tehdit ediyorlar. piskoposlarının nasyonal sosyalist aleyh-

- Üstat, bilirsiniz ki ruhların dil- dan cephesine iltihak mahiyetinde te
leri çok güç anlaşılır. Bana söylendi- lakki edileceğini ihtar etmişlerdir. Bu 
ğine göre ve benim anladığıma na- ihtar tesirini göstermiş olacak ki Avus
zaran siz büyük bir tehlikedesiniz. turya piskoposları Fulda konferansına 
Bildiğim bu.. istirakden vnz eecmişlerdir. 

AVUSTURY ADAKI Y AHUDILER 

Berlin - Viyana yahudi cemaati bir 
tebliğ neşrederek refah içinde olan ya• 
hudi ailelerin bilyük sefalet içinde olan 

ailelere yardım etmlerin) istemiştir. Bu 
tebliğde cemaatin her gün gıdalarını te· 
min mecburiyetinde olduğu yahudilerin 
sayısı l 5 binden fula olduğu bildiril
miştir. 

Y AHUDt EVLERiNDE ÇALIŞAN 
20 BiN HlZMETÇt ÇEKiLDi 

Nürenberg yahudi aleyhtarı kanunun 
son kısımlannı da Avusturyada tatbiR 
mevkiine girmiştir. Bu kanun mucibince 
45 yaşından dun Alman kadmlarının 
yahudi evlerinde hizmetçilik etmeleri ya
sak edildiğinden yalnız Viyana şehrinde 
20 bin hizmetçi çalışmakta oldukları ev~ 
leri terketmişlerdir. Bu işsizler kafile:ıin· 
den bir kısmı Avusturyada kalmak iste
yip istemedikleri hiç sorulmadan trenlere 
bindiirlerek Almanyaya gönderilmiştir. 

Muhtelif Alman şehirlerine tabim oluna
rak yerleştirileceklerdir. 

Bütün Avusturyada yahudi evlerinde 
bir Eylülden sonra bir tek Alman hiz· 
metçi kalmıyacaktır. 

ktı muallimleri, kendisini mıntako. Sov- d y f göster igi aaliyet üzerine 93 7 de bugün• 
yetine seçtiler ve Aslanova ( ilk devlet kü vazifesine tayin edilmiştir. 
idaresi tecrübe.,ini, hu Sovyetin maarif En iyi stakanovist, teknisiyen ve mü .. 
konseyinde çalııarak elde etti. iki sene hendis kadınların ilerletilmesi, bunlai 
sonra Maverayı Kafkas federasyonu ·arasından mükemmel istidatların ve çok 
merkezi icr'a komitesine seçildi ve 936 yüksek idarecilerin tebellür etmesitıJ 

senesinde Ana yasayı tasdik eden seki~ müm1fün kılmıştır. Bunlar arasında ayrı~ 
zinci fevkalade Sovyetler kongresine iş- ca aşağıdaki isimler de sayılabilir : 
tirak etti ve tahrir komisyonunda bulun- Türkmenistan hafif endüstri halk ko-
du. rniseri bayan Atıbayeva, Baskrristan soSA 

Bayan Nuri Karacayeva, Türkmenis- yal yardım komiseri bayan Mananova. 
tan Cümhuriyeti Adliye halk komiseri- Özbekistan hafif endüstri komiseri Gri .. 
dir. Bayan Karacayevanın hayatı, bir goriyeva ve saire ..... 

Filistinin taksimi 
BAŞT ARAFl 1 NCI SAHIF EDE 
liz otoritelerinden Araplar ve Yahudiler 
arasında mütarekeyi temin etmelerini ta• 
lep ediyoruz. Açıkça söyliyebiliriz : 

Filistin halkı yahudilere karşı suikast· 

!ar yapılmasını tecviz etmiyor. Bunun 
gibi yahudi halkın da masum araplaril 
kartı suikastlar istediklerine ihtimal ver
miyoruz. Akıllı o adamdır ki Filistin yan
gını üzerine alevleri harlandırmak için 
petrol dökmeyi düıünemez. Bilakis yan· 
gını su ile söndürmek icap ettiğine inan
mııtır. Filistin hilkümeti de aklıselimin 
istediği yolu tutsun .. ~ 

Kayserin 
Oğlu evleniyor 

-0--

Berlin, 12 (ö.R) Eski Kayse~ 
ikinci Vilhelmin beşinci oğlu Prens Os• 

karın oğlu ile Kurland prensinin kızıev• 
leneceklerdir. Evlenme merasimi on :- ltı 

Ağustos salı günü Potsdam garnizonun• 
da saray rahibi tarafından kutlanacaktır. 

Prenses 19 yaşında, prens te 31 yaşm• 
dadır. 
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~ 4 KARILI iMPARATOR 
27- Yazan: Kemalettin Şükrü 

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

Piyango 
Dünkü keşidede 
Kazanan numaralar 

lzmitte yeni Halkevi 
binasının temeli atıldı 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU -0-

BASTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE 

Kandıra köylerinde iki cinayet oldu - Göl 
cükte deniz kazasında bir kişi boğuldu 

lzmit 1 O (Hususi) - Yeni Halkevi ı 
binaanın temel atma merasimi vali ve 
Parti haıkanımız Hamid Oksayın eli ile 1 

ahldı. İzmitin yeni yapılan nhtım boyu-1 
nun en güzel yerinde inıa edilecek olan ı 
İzmit Halkevi. pek muhte,em bir Cüm
huriyet eseri olacaktır. içinde anema.' 
müsamere salonu, polikilnik ve her türlü 
konfor bulunacaktır. Bu münasebetle 
lzmit halkı ve gençliii heyecanlı teza-ı 
hürat yaptı. Valimizin söylediği nutuk 
heyecanla alkıılandı, Atatürk sevgi ve 
saygısı körfez: ufukJarında yükseldi. İz· 

mitliler sevinç iiçndedirler, her taraf eüs
lenmi,tir. 

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

imparator Mişelin metresi • • • 
9638 12314 18704 20061 25926 

37546 9353 7874 26785 23158 
19359 30494 7485 22128 20000 

imparator Vasilin karısı ve imparator Leonun annesi 
•• •• •• gozunu olan bu üç saltanat sürmüş kadın 

100 URA KAZANANLAR 
22696 33940 3948 39190 22191 
37044 22527 20322 21054 35615 
3580 35988 31320 39564 19511 

kapamıştı bir daha açmamak •• uz ere 
Valide imparatoriçe Etkarina Se- terkedebilecekti. Suratında en ufak bir buruşukluk 

5044 26881 25644 17253 27837 
4810 16505 36516 38593 30?.72 
2411 9552 2259 33670 28550 

bastiyano ile ne konuştu} Yeni mu-1 Metrukiyet in, sürgünlüğün acısı-ı belrimedi. Beyaz toz suyun rengini 
hafız kumandanı, Etkarinanın ya- na nasıl tahammül edecekti. bozmadığı gibi tadına da değişiklik 
nında uzun müddet kalmadan dışarı Birden ani bir karar vermiş in- vermemişti. 

10772 21156 22090 32642 9308 
18798 26841 9698 27312 23003 
21953 22348 16597 3680 3733S 

çıkmıfb. sanlar gibi silkindi. Sedef kakmalı - Cenevizli kahinin benden bu 
Yüzünde eski alaylı tebessüm kal- çekmeceye .. Mahut çekmeceye doğ- iki kutu için aldığı paralar helal ol-

3145 21913 5641 25151 23656 
19216 5 

mamıftı. ıu gitti. sun .. 50 LiRA KAZANANLAR 
6137 35895 16295 26S62 14920 

25699 2249 21392 11271 38664 
21377 12106 29934 4788 1558 

3547 23336 1062 5449 4341 

Kaşlannda hafif bir çatıklık var- Eğildi.. Dedi. Tekrar k:mepenin üzerine 
dı. Çekmeceyi açtı. uzandı. 

Acele adımlarla ve kimseye gö- İçinden biraz evvel çıkardığı ve Üstüne yavaş bir ağırlık çöküyor, 
rünmemeğe çalıprak ve bilhassa Prenses T eklaya götürdüğü abanoz mafsalları gevşiyor, uykusu geliyor-
T eklanın dairesi önünden geçmeden kutunun bir tıpkısı vardı. du. 
kendi odaaına döndü. Kutunun içindeki beyaz tozdan Gözlerini kapadı .. 20.000 LtRALtK MOKAF AT 

13518 1148 27881 33609 16305 
18508 6503 38295 39821 31827 
36352 17648 20011 18153 9290 
14580 36084 10169 14564 32513 
14199 27742 31479 23118 6657 

Ne olmuıtu? bir miktar su bardağına boşalttı. Başı arkasına düştü. 
Neler konupuılardı? Bardağa su koydu. İmparator MifClin metresi, İmpa-
Mütemadiyen odasında bir apğı Beyaz toz derhal erimiş fakat su- rator Vasilin karısı, imparator Leo-

bir yukan dolaııyor ve kendi kendi- yun berraklığına en ufak bir halel nun annesi gözlerini bir daha açma-
ne söyleniyordu. getirmemişti. mak üzere kapaınıf .. Bir daha uyan-

- Ölüm .. İtin içine ölüm de karı- Masanın üzerinde duran gümüş mamak üzere uykuya .. Ebediyet uy-
flYOr.. çana yanındaki gümüş çekiçle vur- kusuna dalmı§tı. 

893 7717 26250 15083 16210 
8268 8211 13804 24542 37980 
423S 5377 30093 27165 39886 

10.000 Liralık mükafat 26287 
Vakıa öldürmek yapmadığım it du. 

değil.. Ölmek te korktuğum §CY de- içeri oda hizmetçilerinden biri gir-
iil .. Değil ama .. Kahpecesine ve ze- di. 
hirle öte dünyayı boylamak .. Hiç te - Bnna dadımı çağırın •. 
ho§uma gitmez. Eier valide İmpara- ihtiyar ve sağır dadı hanımın ya· 
toriçenin söyledikleri doğru ise aık nına girdiği zaman onu güler yüzlü 
olsun kadına .. Ve o zaman Prenses ve sakin gördü. 
T ekla ile karım olacak kahpenin vay Biraz evvelki üzüntüyü takip eden 
geldi baılarına.. hu sükunet ve tebessüm onu mem-

Bu sözlerden anla§ıldığına göre nun edecek yerde büsbütün telaşa 
valide imparatoriçe Sebastiyanoya düşürdü. 
T eklanın kendi aleyhindeki maksa· Gözleri endişe ve korku içinde 
dını anlatmıf olacaktı. Etkarinaya dikilmişti. 

Evet .. Etkarina, bir taraftan Tek- - Ne var, ne oluyorsunuz .. 
laya zehiri vermiş diğer taraftan da Diye sordu. 
Sehastiyanoyu gizlice çağırmı§, o- - Hiç dadı. Görüyorsun işte ne 
nun aleyhinde Prensesin karısı ile kadar sakin ve neşeliyim. 
birli~te çevirdikleri müthiş ölüm pla- - Ben böyle sükunet ve neşele-
nıru anlatmıştı. rin ne facialar sakladığını bilirim .. 

Tabii bu haris kadınların ellerine Sakın .. Sakın olmıya ki .. 
ölüm vasıtası olan zehiri kendi ver- - Hayır .. Hayır .. Müsterih ol.. 
diğini söylememişti. Yalnız ben belki bugün yarın saray-

Etkarina niçin böyle yapmıştı? dan çıkarılır, başka bir yere gö-
Kendisinin arbk ikbal yıldızının türülürüm. Gittiğim yer belki bura· 

söndüğünü hissettiği bu anda yerine dan daha rahat olacaktır. Al şu kü· 
imparatoriçe Teofanonun değil, çük kutuyu .. imparatoriçeye hen git
prenses Teklanın geleceğini sezmişti. tikten sonra, fakat gizlice ver. Eğer 
Ondan intikam başka türlü alamaz- o da saraydan çıkar ve benim yanıma 
dı. gelmek isterse bu kutu işine yarar. 

Vasilin en sadık ve gözü kanlı a· ihtiyar kadının boğazı tıkandı. 
damını onların aleyhine tahrik et· Odayı bir hınçkınk sesi yırttı. 
mek intikamını almağa kafiydi. Etkarinanın da gözleri yaşarmış· 

Aynı zamanda sarayın içine de tı. 

-BiTMEDi-

Turgutluda 
Elektrik işleri ve halk 

evinde faaliyet 
Turgutlu (Hususi) - Şehrin elektri- Memleketin en mühim ihtiyaçlarından 

ğinin gayri fenni bir durumda bulunma· ! biri olan hu vazifeye, Genç, faal ve ıe· 
sı, beni, yine bu derde temas etmek hircilik işlerinde muvaffak olmuı bir 
mecburiyetinde bırakmıştır. mimarın veya mühendisin getirilmesiyle 

Bu sene, şehir mecli.5inin tasdikinden Turgutlunun mühim ihtiyaçlanndan biri· 
geçen belediye fevkallde bütçesine ko- sine cevap verilmit olacaktır. 
nulan 1 00 hin lira ile, şehrin elektrik ih-
tiyacı temin edilmesi kararlaştırılmıştı. YE.Nl PARTl VE HALKEVl BlNASl 
Enstelasyon için icap eden fenni projeleri 15 İnci Cümhuriyet bayramında açıl· 
ikmal edilerek Nafia vekaletince tasdik ma merasimi yapılacak olan muazzam 
edildiği halde, henüz hu hususta bir faa· Parti ve Halkevi binasının 30 Ağustos 
liyet yoktur. Alakadar makamların bir tarihine kadar bitirilmesi için hummalı 
an evvel faaliyete geçerek, gayri fenni bir faaliyetle çalışılmaktadır. 

tesisatla idare edilmekte olan elektrik 
işinin modern bir şekilde yapılmasını 

Turgutlu halkı sabırsızlıkla beklemekte· 
dir. 

BE.LEDIYE FEN DAiRESi 

30 Ağustos zafer bayramında, o gÜ· 

nün kudsi §erefine Parti ve Halkevi 18· 

!onlarında ordu erkanına ve memleket 
münevverlerine, Parti tarafından, bir çay 

birbirine arap saçı gibi girift bir ihti- Abanoz kutuyu dadıya vermekle 
ras ağı atmıştı. beraber onu eliyle okşıyarak kapıya Şimdiye kadar ehliyeti haiz olmıyan 

Etkarinanın bu işte en çok acıdığı kadar götürdü. kimseler tarafından idare edilmekte olan 

ziyafeti verilecektir. O günden itibaren 
Parti ve Halkevi bürosu, yeni binasında 

faaliyetlerine devam edecektir. Parti ve 
Halkevi binasının meydana gelmesinde imparatoriçe T eofano idi. Eyi geçirdiği geçmiş saltanat gün- belediye dairesi, bu kerre memleketin 
yüksek ve kıymetli yardımları bulunan, 
llbayımız Dr.Lütfi Kırdar, Halk.evimizin 
faaliyeti için icap eden yardımlarda bu
lunacaklarını vadetmiş bulunmaktadır· 
lar .. 

Sebastianyonun da imparatoriçe !erinin tatlı hatıraları dudaklarındaki günden güne inki§afı ve yeni yapılmakta 
ile alakalı olduğunu anlamış, onun tebessümde idi. Gözlerinin çukur ka- olan modern binaların, şehircilik noktai 
korunmasını bu eski hayduda bırak- ranlıklarında ise son bulan bu haya- nazarından, daha esaslı bir surette yapıl· 
mıştı. tın elemi okunuyordu. ması ve belediye tarafından yapılacak 

Sehastiyano yanından çıkıp gittik- Ufak bir tereddüt anı geçirdi. kaldınm nıvelimanlannı tayin etmek. 
ten sonra bir müddet daha uzandığı Sonra odanın ortasındaki masaya çocuk bahçesi ile ATATORK anıdı, stad· 
sedirde dalgın kaldı. doğru yürüdü. Bardağı eline aldı. yum gibi yelrerin ikmal ve inşasına neza· NOFUS 1ŞLERI 

Çukurlaşmış gözlerini etrafında Ve .. Bir yudumda muhteviyatını ret etmek üzere. belediyece mahiye 250 Senelerden beri ashabı mesalihe karoı, 
dolaştırdı. Otuz küsur sene içinde is- içti. lira ücretli bir memur veya fen memu· ideal bir memur gibi hareket eden ka· 
tediği, dilediği gibi saltanat sürdüğü, Artık geri dönmiyeceği, dönemi- runun getirilmesine karar verilmişse de zamız nüfus memuru Mehmet Soysalın 
hükümran olduğu bu sarayı nasıl yecği bir yola atılmıştı. bu vazife henüz münhal bulunmaktadır. gayreti §ayanı şükrandır. 

Halk masalları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Söylemez sultan 
-3-

la varıp ölünceye kadar oturayım. rın yanında beklemesini ve içindeki 
Diyerek o gün bu üç dostunun yatan ölü kımıldandığı vakıt ta§ ile 

her birini birer saat sonra evine gel- vurup öldürmesini söyler. 
meler ini davet eder. O da kızın dediğini yaparak me· 

Bunların birbirlerinden haberleri zarın yanında beklemede olsun, ö
yok a.. ilk önce yağcı oğlu geldikte teden tireci oğlu gelir. 
meğer kadın o gelmezden evvel hah· Tireci oğlu da kadının mahzun 
çede bir mezar kazmış. Mezarın ya- halini görünce: 
nına da bir kefen koymuş imiş. Yağ- - Ne oldun sevgilim, hasta mı-
cı oğlu gelince kız ağlayıp sızlama- sın~ kederin nedir~ 

sun. Şimdi Sultan kendisinin lakırdı Sana bir hikaye söyliyeyim ğa haşlar. Falan deyince, kadın: 
söylediği için kızgınlıktan o iskemle- dinler misin~ Oda ne olduğunu sorar. - Nasıl ağlamıyayım. Babam ö-
yi parça parça eder. Sen bu ak§8ID Deyince şahzade: Kadın: lünce bahçede bir mezar yaptınnıı-
beni rafa koy. - Söyle bakalım elbet dinlerim. - Ah dostum. Benim babam öl· tım, düşmanlarımdan biri cadı olmuş 

Dedikte şahzade akşam üstü hül- Demesi ile bülbül söze başlar. müştü bahçeye gömdüm. Şimdi ca· baksana .. Mezarını açmıf baş ucun-
bülü koynuna koyarak yine saraya - Yaktin birinde bir şehirde bir dı olup hortlamış, mezardan çıkmış, da bekliyor. Şimdi onu gidip mezar-
gider. kötü kadın olup üç tane dostu var.. beni sevdiğini bileyim ki şu kefene dan alıp ta hana getirebilirsen keder-

Kızın odasına· girince bülbülü u- mış. Biri balcı oğlu biri yağcı oğlu bürün üç saat kadar şu mezara gir den kurtulurum. Yoksa ağlıya ağ
sulcacık rafa koyarak sultana her ne biri de tireci oğlu imiş. Ama bunların yat· Baham geldikte seni burada gö· lıya kendimi öldüreceğim. 
kadar sorarsa da, cevap alamayınca bu karıya gelip gittiklerinden birbir- rüp : Der. 
yine rafa dönüp: !erinden haberleri olmazını§· - Buraya başka ölü gömmüşler, Tireci oğlu da işin aslınin ne oldu-

- Ey raf Sultan söyleşmez. Bari Yağcı oğlu da hu karıyı ötekiler- diye görüp kaçsın. ğunu bilmediği için hemen koıup 
seninle konuşalım, nasılsın? eyi mi- den ziyade severmİ§. Bir gün kan, Deyince yağcı oğlu: mezardan.Yağcı oğlunu tuttuğu gibi 
sin) hoş musun der. Raf ta: başını tararken saçında bir tek tel - Senin için kendimi mezara kadının yanına getirir. Balcı oğlu 

- Şahzadem .. Ne yapayım, sen ak görür. Kendi kendine: koymak değil, denize hile atarım. da: 
de hanım Sultan söylemi§ olsa idi be- - Eyvah.. Artık ben ihtiyarla- Diyerek soyunup mezara girer. - · Cadı bir iken ikileıti. 
nimle lakırdı etmezdin ya.. mağa başlamışım. Şimdi hu yolda Orada yatmada olsun, bir de kapı Diye hunların ardına düşüp taş 

Nasılsa onu söyletemedin. Bunun geçiniyorum ama biraz zamandan çalınarak balcı oğlu girer. ile öldürmek isterse de mezarda ya-
lçin benimle konuşmak istersin. Eh sonra ben ihtiyarladıkça dostlarım O da kadının a ~ ' yarak sızladığını tan, acep ne oldu, cadı eline mi geç-
nasılsın, sen de eyi misin. benden yüzlerini çevirirler. Sonra görünce aslını sorar. tim diye kefeni yırtıp paralıyarak 

Falan diye konuşmağa hatlar. topraklarda çürürüm. Bari ettikleri- Kadın, ötekine söylediği gibi hu- çırçıplak meydana çıkar. 

COMHURtYET BiÇKi YURDU 
f zmitte genç kızlara hayat bilgisi ve ev ı 

kadını olmak evsafını veren Cümhuriyet • 
biçki yurdu, her sene olduğu gibi bu se· 
ne de ULU CAZl OKULU salonlarında 
çok muvaffak bir ıergi açtı. Serginin açı· 
lış re~minde valimiz, Amiral ve general
ler, belediye reisimiz. tehrin ileri gelen 
zevatı hazır bulundu. Genç kızlarımızın 
bir gönül ıevgisiyle iılcdikleri göz ve d 
nuru mahsulleri zarif eııerleri takdir ve 
hayranlıkla seyredildi. Bu arada yurdun 
mezunu olan talebelere şahadetnameleri· 
ni valimiz verdi. Misafirlere dondurma 
,crhet ve pastalar ikram edildi. 

CiNAYETLER 
Kandıranın Bozburu divanının Rama· 

zanlar köyiinden lsmail oğlu llyas dağda 
odun .keserken bıçakla muhtelif yerlerin· 
den yaralanarak öldürülmilf olarak bu
lunmll§tur. Katilin kim olduğu meçhul· 
dur. Takibat devam etmektedir. 

lzmitte rıhtım boyu ve halkeviniı 
yapılacağı c X > i§aretli saha 

kavga etmi,ler ve Kamil bıçakla Muhs 
vahşice bir kaç yerinden çok ağır ya 

lamııtır. Katil yakalanmıı. yaralı ad 
hastaneye kaldırılmıotır. 

Gölcükte üç arkadaş Botla deniz saf 
yapmak istemiıler ve wlann cereyana 
kapılan bot devrilmiı, içlerinde Muat 
ismindeki genç boğulmuı. diğerleri k 

Yine Kandıranın İncecik divanının tarılmııtır. 
Bağdatlar köyünden Ömer oğlu Kamil iKt MAHKOM Y AKALANDl 
ile Ferizli köyünden Halil oğlu Halit fzmit hapishanesinden kaçmak isti 
Muhsin. bir kız kaçırma hadisesinden &i mahkum derhal yakalanmıılardır. 

T rakyada Selektör 
makinistleri kursu acıl 

a 

Arıcılık kursunda talebeler iş başında 
Edirne t 1 {Hususi) - Lüleburgaz PAı 'CAR MAHSU 

devlet üretme çiftliğinde ektör ma
kinistleri kursu bugün umumi müfettiş· 
lik ziraat müpviri B.Şevket Arının hu· 
zuriyle çaıldı. 15 gün ııürecek olan bu 
kurstan çıkanlar yeni selektör makinele
rinin başına geçeceklerdir. 

ARICILIK KURSLARI 
Edirne 11 (Hususi) - 1 Ağustosta 

Edirne vilayet fidanlığında açıldığını bil· 
dirdiğim arıcılık kursuna dört vilayetten 
iştirak eden 25 talebe fidanlıktaki arı 

istasyonunda derslerine amelt bir tekilde 
devam etmektedir. Kurı 15 gün süre
cektir. Devam eden talebe arasında 4 
bayan vardır. 

Peıteye gönderilen ve sitajını orada 
bitiren ancı ziraatçılann idarea albnda 
bulunan bu kurw bitirenler bulunduk· 
lan yerlerde ancılık bilgiaini ameli ola
rak köylüye gösterecek ve yeni arıcılığın 
kökleftDesine çalıtJacakklardır. 

Edime 10 (Hususi) -Yc\İsenep 
car mahsulü olarak ilk parti bugün 
içinden, önde davul zuma olduğu haj 
arabalarla geçirilerek istasyona sev1 
dildi. Yeni yıl Pancar mahsulü oldul 
eyidir. Alpullu şeker fabrikası kam 
yaya başlamıştır. Şeker §İrketi müsta 
gereken kolaylığı göstermektedir. 

FUAR MAÇLARINDA TRAK 
Edirne t 1 (Hususi) - İzmir 

maçlarında Trakyayı temsil edecek 
muhtelit futbol takımı oyuncula 
hepsi toplanmış ve kamptaki çalıoma 
haılanmışbr. 

Ajanlığın hazı.rladığı çalı§ma pro 
mına göre gençler hep bir arada antr 
man ve ekzersizlerine devam ediyo 
Gönderdiğim fotograf muhtelit o~ 
lanndan bir kısmının pazar günkü fu 
çalıomasında alınmıştır. 

Soğuk almıya karşı en birine 
mı? ıac "A.ek • y ,, 

cSoğuk almaia karıı en iyi çare nifan naatiyle yapr demektedir. 
yüzüğüdür. Aık, harareti ziyadeleotire· Bir dördüncü he)tim de tamaıniyle 
tek soğuk almaia engel olur.> bi mülahazalarda bulunuyor, bu he 

Bu mütalaa bir Fransız hekiminindir. aık ve sevginin böbreklere c;:ok fay 
Bu hekim, aılun enfebiyona karıı koy· 
makta olduğu fikrini ileri sürüyor. Bu· 
nun için, qık, pyet sevdiği kı.ı; veya ka· 
dının sevaisine emin ise, kıldan ince kı
lınçtan keskin bir köprüde bile rahat 
rahat yiirüyebilir. Bqka hekimler de 
ayni kanaattedirler. Meseli hekimin hi· 
ri : Sevgi isap cümlesini teskin ed~rek 

kanın vücutta dolqmasını ve diğer ci

ve ıif a verici olduğunu, adrenalinin 
kipfına yardım ettiğini aöyliyor •. 

suretle, mesut &tık kendini bir nevi 
raman saymaktadır, iıığın vücudun 
cihazları mükemmel bir ıeluldc faali 
te bulurtarak kendisine, ıoğuk al 
karoı mukavemet vermektedir, diyor 
hekimlerin mütalaa ve tavsiyelerine 

hazların faaliyetini ıslah etmektedir, di· re, sonbahardan itibaren bütün bir 
yor. Bir diğeri de : Sevgi ruha istirahat nezleli gez:mekten, öksürüp aknrmakt 
ve saadet duygum veriyor. Dert ve ta· 18, daha ıimdiden. hazır havalar iy 
sa altında ezilip büzülenler çabıık soğuk qık olmağa gayret etmek her halde 
alırlar. Sevgi cesaret telkin ederek meta· iane bir harekettir. 
net verir. Atık olan bir kimse, dünyaıım 1 Bekarlar için güzel tavsiye! !aknt 

" o tas a varmı oldu~u ka· liler ne yapsın .. } 
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Eğlenceler kampında 

ve Ucuz 
eğlence 

rnaktu her türlü n~odern 
ve konfor bulabilirsiniz 

aw 

4 yaşından başltyarak bir muzik da
hisi olduğunu meydana. koyan meşhur 

yahudi kompozitör Menuhayn ev len
miştir. Biiyiik sanatkarı izdivaç törenin
den sonra karısına aşkını sunarken gö-

l!!I& 

90 lık hovarda 
25 Yaşındaki Türk gü

zelile nasıl evlendi? 
Kahirede devam eden dedikodu 

Kahire (Ağustos) - Hususi muhabi

rimizden - Mısırın maruf milyoneri a
yandan Galini Fehmi paşanın bir Türk 
güzeli olan Bayan Belkisle evlenmek ü- 1 

zere olduğu hakkındaki haberin uyandır-
dığı dedikodu genişlemiştir. ı 

Gallini Fe hıni paşa 90 yaşındadır. 

Türk güzeli ise ancak 25 bahar gör
müştür. lngilterede yenı kuı ulan ve çok rağbet gören bu 

modern kamplarda kolay ve ucuz izdivaç bile kabil 
b 

riiyorıız ... 
Çok zengin olan )ngiliz İisanı eon 

,günlerde yeni bir k:~llme daha kazanmış
tır. Bu Holidaym.aker kelimesidir. Ma-

kampı tahminen yüz hektarlık bir 
kaplamaktadır. 

saha lan, ilardo, sinema, tiyatro salonları ----------......,------.-

Aradaki muazzam yaş farkı dediko
dunun esasını teşkil ediyor. 

Vakıa Gallini paşa bu kabil dediko
dulara metelik veren takımdan değildir. 
Fakat Mısuın bu en büyük milyonerinin 
servetinde. alakası olanlar, yani varis
ler boş durmıyorlar. Bütün dedikodulara 
efsanevi şek.iller veren, onları hazan çok 
gijlünç, hazan da çok garip şekillere 110-

ka,rak F ehıni paşanın §UUru hakkında 

şüpheler uyandırmağa çalışanlar da on

nıuı seri halinde tatil eğlenceleri 
~den adam demektir. 

tertip 

Bngün lnglherenin en büyük gazetele
lcrincle şöyle bir ilan okunmaktadır. : 

Burada iki bin beş yüz kampçı var .. 
lngi}terede ücreti verilmek şartiyle ame
leye her sene bir hafta tatil verilir. Bu 

bir hafta müddet içinde Butlinin idare 
ettiği şirketin tatil kamplarında mükem
melen eğlencelerde yaşarlar ve dediği
miz gibi bir hafta için de yalnız Üç Jngi
liz lirası verirler. Hafta nihayetinde kam
pı boşaltan iki bin beş yüz kişi yerlerini 
diğer iki bin beş yüz kampçıya terkeder-

vardır. Bu salonlarda Londra barlarının 
ve sahnelerinin en parlak ve muvaffakı
yetli san' atkarları vazife görürler. Kamp
ta dört yüz memur çalı§makta ve bu dört 

yüz kişi içinde lmk kişi kampçılan gül
dürmek ve eğlendirmek için daima etra
fında dola§maktadır. 

Bunlardan her hangi birini çağırır. 

- Beni biraz güldür .. Eğlendir. 
Diyebilirsiniz ve o, yayına basılmış bir 

makina oyuncak gibi ei.zi güldürmek, eğ

lendirmek için çeşitli hokkabazlıklar, 
canbazlıklar, soytarilikler yapar, Hep

lardır. 

MISIRIN EN HEYECANLI BJR MEV
ZUU OLAN BU AŞK NASIL 

BAŞLAMIŞTlR} 

<Butlin size eylw ayını nınlar ve eğ

lenceler içinde geçirtecektir. Jngilterenin 
en güzel, en muhteşem ve en lüks tatil 

.kamplarından siz de istifade edebilirsi
niz.> endividüalist bir memleket çocuğu 
olduğum için maktu fiatli bu muazzam 
eğlence teşkilatı, standardize ediJmiş ve 

istirahat şekli hayretimi mucip oldu. 

Bu inanılmaz derecede şayanı hayret 
içtimai keşfin mucidi Butlin adında ya-

ler. Bu suretle her sene ve sade Skegnes 
kampını ziyaret eden kadınlı erkekli 

amelenin sayısı kırk binden fazladır. 
Kamp dediğimiz zaman öyle çadırlı 

ve kup kuru bir yer zannetmeyin. Kam

pın burada sadece adı var. Her türlü 

si bu kadar değil.. Bu kamplarda, içinde 
motörlü sandal yarışı bile yapabileceği- . , 

Gallini paşa yaşının bir asra yaklaş
mış olmasına rağmen Kahire kibar ale
minde Mısırın en modern, en hovarda 
siması olarak tanınmışbr. 

n Kanadalı yarı lngiliz bir adamdır. Ve 
bugün oldukı;a mühim bir servete ma

liktir. idare ettiği şirketin sermayesi de 
5 00 bin Jngiliz lirasıdır. 

konforu ve modem tesisatı haiz mü

kemmel yerler. Burası adeta ihtiva etti
ği çeşitli ve bol eğlenceleri ile meskun 
bir Lunapark mahiyetinde .. 

Bila istisna haftada üç İngiliz lirası ya- Tayyare ile getirtilmiş binlerce jeran-
ni ingilterede bıuit bir ekmekçinin veya yumlarla her taraf süslü .. 

duvar amelesinin haftalık kazancı muka- Uzun ve sayısız yolların kenarlarında 
bilinde bu şirket her kese bir hafta yal- küçücük köşkler.. Ve hepsinin de ve
nız yemek, içmek ve yatmak değil, oyun- randası var. Maamafih bu meskenler an
ları, sporları, eğlenceleri de dahil gece- cak gece yatmak için kullanılmaktadır .. 
li gündüzlü ve tam medeni konforlu bir Kamp nizamı mucibince şafakla beraber 
tatil haftası temin etmektedir. her kes evinden çıkar ve ancak gece - o 

Ekserisi birbirlerine benziyen beş bü- da kendileri arzu ederlerse - girerler. 
yük tatil kampları arasında Skegnes 1 Yirmi bar, sayısız ve çeşitli spor 8ah3• 

niz genişlikte geniş pisinler de var .. Bo-

dur a~açlar altında kol kola gezen sev
dalılardan asfalt yolda patenleri üzerin-

de dolaşan eski moda elbiseli ihtiyar 
Londralılara varıncaya kadar burada her 
sınıf ve tabakadan insana raştlarsmız .. 

Burada gece ile gündüz arasında hiç bir 
fark yoktur. 

Kampın müdürü bir gazeteciye §Un
ları söyliyor : 

- Biz geçen hafta ve sırf reklam ol
sun diye buraya iki yüz genç kız ve iki 
yüz delikanlı davet etti. Bunlardan para 
almadık. Hafta bitti. Neticede bu iki yüz 

çiftin yirmisi evlendiler. Yani yüzde on 
izdivaç.. Bu az bir şey değil.. 

Ingiliz kralı Majeste altıncı Jorj Fran.-ı ziyaretinden dönüşünde Londra civarında Ingiliz gençlerinin 
ziyaret etmiş, bu ziyaret çok sevinçli tezahürata vesile olmuştur. Klişemiz Majesteyi bu ziyaretleri 
kıyafetinde gösteriyor. 

spor kamplarını 
eımasında spor 

Aşık ve kıskanç ı 
17 Yaşında çocuk sevdiği genç kızın 

evini uçurmak istiyordu 

Paris, 9 - Laroş Sür Londa 1 7 ya
tında F elisyen Perogo namında bir genç, 

ıevdiği on beş yaşındaki genç kızın evini 

kıskançlık saikasiyle uçurmak istemiştir. 

F elisyen, Madlen adını taşıyan genç kız

la aynı yerde çalışıyorlardı. Jki dost ara

sında herşey yolunda gidiyordu. Bir gün 

MadJen sevgilisine Kor Dö Nora gitmek 

niyetinde olduğunu haber vermiştir. 

Madlen seyahat neşesiyle sevinç içinde 

yüzerken F elisyenin içini kıskançlık kurt
) arı kemiriyordu. 

Madlen Kor Dönora gitti. Orada bir 

kaç ay kaldıktan sonra avdetinde tama

m~n değişmişti. F elisyen Madleni kendi 1 
evınde uyurken uçurmak maksadiyle bir 

b~mba yapmağa koyulmuştur. F elisye- ı 
nın çalışmakta olduğu evin ıahibi Long j 
Pre bunu hissederek zabıtayı haberdar 
etmioliT. F elisyeni maksadını gizlememiş- I 
tir. 

--------------------------·------------------

Yeni bir dans 

1skoçyalı meşhur futbolcu Neil Devar 
küçük oğluna futbol dersi veriyor ... 

Londrada hayvanat sergileri meşhur
ciur. Her sene cins köpekler ve kedilerin 
sergileri yapılır. Bu yıl yapılan sergide 
bu persan cinsi kedi biriııciliği almış

tır ..• 

Giyomtel'i oynıyan 
yaramaz cocuklar 

' Bir Çek ş~hrindc bir kaç çocuk birle-

şerek oyun oynamak istcmi~ler, ne oynı
yalım diye düşünürken içlerinden birisi 
chaydi çocuklar Giyom Teli oynıyalım 

demiş.> Ötekiler de bu fikri kabul 
mişler. 

Aralarında on yaşlarında bir kız ço
cuğunun başının üstüne bir domates koy• 
muşlar. On beş yaşlarında Vinkler adın
da bir çocuğa da clşte, demişler, hazır

landı, şimdi at bakalun vurabilecek mi
sinh 

Çocuk yirmi adım geriye çekilerek 
eski bir tüfenkle kızcağızın başındaki 
tomatesc nişan almış ve tetiği çekmiş .. 
Kız birden bire bir çığlık koparmış. 

Çünkü kurşun kızcağızın kalbine isabet 
etmiştir. 

Giyom Tel taslağı yaramaz arkadaşı
nın kanlar içinde yuvarlandığını görün
ce kaçmış, fakat biraz sonra orm~nda 
gizlendiği yerde yakalanmıştır. 

-=--
Sürat asrındayız 

Yakasında mevsimine göre bir beyaz 
kamelya, bir kırmızı gül veya karanfil 

hiç eksik olmaz. O sevdayı, hayata ha
yat katan neşeyi yaş sınırları içinde esir 
olmıyacak kadar cüretkar ve serazad ta
nıyan insanların başında gelir. Bakışları 
daima neşeli, daima gençtir. Hatta bu 
bakışlarda bir Donjuan çapkınlığı gizlen
miştir. Dimdik yürüyüşüyle, yerine göre 

heyecanlanan, ateşlenen bakışlariyle ona 
kimse doksanlık bir ihtiyar diyemez. 

KONTtNANT AL SAW ANIN 
EN ÇOK ARANAN MOŞTERtSI 

Hemen daima cKontinantal Savva>
da oturan Gallin en çok ve en açık eyle
nilen yerleri hiç kaçırmaz. Eylence yer
lerinin şuh, ve sevimli yıldızlan geceleri

ni ' onun masasında veya onun locasında 

geçirmeyi en büyük bahtiyarlık sayarlar. 
Geçen kışta Gallini paşanın yanında uzun 1 

boylu bir bayan peyda olmuştu. Nil ye
!}ilini andıran büyük gözleri, muhteşem 

tuvaletlerilc bütün nazarları kendi üzeri

~rnfında hayranlık dalgaları 

Bn. Belkisin plajlarda alınmış son 
bir resmi 

Doks~nlık ihtiyarın bu kadaa nefis 
bir parçaya sahip oluşuna kıskananlar 
çoktu. Hepsi merakla soruyorlardı: 

- Bu baş döndüren güzel kadın han
gi millete mensuptur. 

Çok sürmeden merak izale edilmiş, 
Fransada bir askeri tayyarenin pilo- GaJlini paşanın kolunda büyük iftiharla 

tu, sahilden iki mil uzakta denizin orta- gezdirdiği kadın Türkiyenin eski güzel

sında, devrilmiş bir sandalın etrafında lik kraliçelerinden biri olduğu anlaşıl
boğulmak Üzere iki üç kişinin çırpınmak- mıştır. Az sonra da Gallini paşanın ba
ta olduğunu görmilş, hemen telsiziyle yan Belkis adını taşıyan Türk güzeli ve 
tayyare meydanına malfunat vermiştir. . onun ancak kırkını g~çen annesiyle bir

Tayyare istasyonunda telefonla polise likte Avrupaya seyahate çıktığı öğrenil
haber verilmi§, kaza mahalline ııür' atle miştir. 
bir motör yetiştirilerek yüzmek bilmiyen 
üç kiııi muhakkak bir 8lümden kurtarıl- EVLENME HABER! GELiNCE 

MeşhuT eğri kule cBiza> nın eğrilik 
Miss Joan Edvadsot gii;;el saç kraliçesi ünvanını almıştır. Resimde bu on yedi derecesini şaktıl ile mücessem gösteren 

~~~~~~~--~~-~~~~~~--------_;;-------~----lL-----.;_ ________ ;;,,_~~-1-~--------~~~~----L--"-~-~---"'--~-~--"-~~L_· 

Bn. Belkis 

di. Gallini Fehmi paşanın bayan Belkislo 
medeni nikahlarının kıyıldığı öğrenildi. 

Paşa Avrupaya hareketinden önce ismi 
etrafında dolaşan dedikoduları kısa kes• 

mek için: «Bekarlık sultanlıkhr. Bundan 
vazgeçmek niyetinde değilim> demiştir. 

Anlaşılan aşk meleği küpidonun oku za

vallı ihtiyarın kalbini o kadar kuvvetle 
delmiştir ki doksan yıl mukavemet ettiği 
bekarlıkta devama imkan bulamamış· 

br. 

NELER YAZIYORLAR} 

Akher Saa mecmuasının yazdıklarını 

bakı1ırsa bayan Be1kis izdivaç törenin· 
den sonra etrafını alan gazete muhabir

lerine şu beyanatta bulunmuştur. 
cGallini paşaya sevmek hakkını niçin 

çok görüldüğünü anlıyamıyorum. Aşk 

bahsinde çok şeyler söylenebilir. Bence 

en doğrusu aşkın yaşı olamıyacağıdır. 25 
yaşında bir genç kızın doksanlık paşa 
ile evlenmesine hayret edenlere §Unu 

söy liyeceğim: 
cKocam 25 yaşında bir gencin hara· 

retli kalbini taşıyor. Bizim izdivacımuı 

bir aşk izdivacı değildir. Bir akıl izdiva
cıdır. Hayatalanmızı şuurla birleştirmİ§ 

bulunuyoruz. Şimdi sizden bizi rahat 
bırakmanızı rica ederim.> 

MOTEVEFFA NES1Ml PAŞADAN 

DAHA BAHTiYAR ADAM 

Gallini paşanın talii müteveffa Nesimi 
paşadan daha açık olmuştur. Eski Mısır 
başvekilinin altmışından sonra bir Avus
turya gÜzellik kraliçesiyle evlendiği ma· 

lumdur. Paşanın bu bahtiyarlığı çok sür
memiş, ölüm onu sevgilisinin kollarındar, 

ayırmıştı. 

Gallini paşanın evlenme teşebbüsünü 
akim bırakmak için varisleri hiç birşeye 
vakıt bulamamışlardır. Şimdi haber res
men teeyyüd ettiğine göre bunların bazı 
ihtiyati kayıtlara teşebbi.is etmeleri muh
temel görülüyor. 

Fehmi paşa Kupt cemaatine mensup· 
tur. Servetinin büyük bir kısmını Kupt 
kilisasına vakfetmiştir. Bu hayır işi ev
lenme kararından çok evvel olmuştur. 

Bir kerre izdivaç vukubulduktan sonra 

paşanın eski kararında sebat etmiyerek 
servetinden büyük bir kısmını gençliğini 
kendisine vermek fedakarlığını gösteren 
Türk güzeline bırakacağı kuvvetle tah-
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ANKARA RADYOSU: 
öğle neşriyatı: 

YENi ASIR 

HORTLAK 

SAYFA: 7 

Balkanlarda 
Romanyada 

"Ç•htma ve n••'• yarat. 
me" teşkllAtına ehemmi

yet verlllyor 

Nakleden: Faik Şemsettin 
-J-

«Noetradamüa» ün hayatını yazdık bitirdik; orta devrin başlangıcı
nı zevkli ve eğlenceli bir şekilde gösteren bu eserirnİ2i bugünden ;ıi
baren Kont Dö Kağliyostronun hayatı ve maceraları takip edecektir. 

Saat 13. 30 da karışık plak neşriyatı. 
13.50 de Plakla t.ür~ mu•ikisi ve halk 
tarkıları, 1 i. 15 le ajan• haberleri, Cenç avukat Kerim Nadir, Bediayı çıl· 

gın, fakat karşılıksız bir aşkla •eviyor-

19.1~ le du. 
Vakıa birbirleriyle •ık aık buluıuyor, 

Akşam neşriyatı: 

Saat 16. 30 da plll ne,nyatı, 
türk musikisi ve halk ıarkılan (Makbule) 
20.00 de saat ayarı ve arapça ne,riyaı, 
20. 15 te türk musikisi ve halk ıarkıları 
(H.Riza), 21.00 de saksofon solo: (lb
rahim), 2 1. 1 5 le stüdyo aalon orkestruı 
22.00 de ajans haberleri ve hava raporu 
22. 15 te yarınki program ve son. 

Yemekler çok ııüzeldi. Gö>:lüldü ihti· 
yar kadın tıpkı bir hayalet ııibl odada 
ııelip gidiyor. becerikli bir elle sahanla• 
nn birini kaldırıp ötekini koyuyordu. 

Büktef - Memur, amele ve etnafıı( 
•erbcst zamanlarını bir dUune koymak 
üzere Romanya iı Nazırı cRaleo cÇa
lııma ve eilence> namı altında bit or• 
ganleulon tesis etmiıtir. Bu teıkil&t her 
şeyden evvel ucuzca "yahati temin, ça .. 
relerine teveasül edeceii gibi aynı ferait 
daireainde kiltiiphanelerin le•islne de 
çalıpcakttr. Romanya Nazın lıalya, ve 
Almanyada bulunan bu kabil teşekkülleri 
görmek makaadiyle tedkik ıeyahatine 
çıkmıttır. 

Aııl adı Jozef Balsam olan bu adamın, Nostradamüı kadar mevkii 
yoldur. Hatta bu adam lıakiki bir serseri ve maceraperesttir, fakat ha
yatının dHdcate liyık noktalan d11 pek çoktur! .. Battan bap meraklı 
olım bu kitabumzm da •yın okuyucularunız tarafından alika ve 
memnuniyetle takip edileceğini umuyoruz. 

* 1 7 63 senesinde.. Misina şehri, , rim ! 
Avrupanın ticareti için en güzel ve Sihirbaz .. Sihirbaz!.. 
uygun bir randevu yeri idi; bundan Yabancı ve şarklı kıyafetli adam, 
başka ılık ve mülayim ilclimi, güzel omuzlarını silkti, ve yine gülümse
manzarası, dikkate layık havalisi ile yerek: 

lSTANBUL RADYOSU: 
öğle neşriyatı: 

Saat 12.30 da pli.it.la türk musiki.~ 
12.50 de havadis, 13.05 te plakla türk 
musikisi, l 3. 15 orkestra konıeri: Novot~ 
niden naklen, Kemal Akel idaresinde. 

beraber uzu aczintiler yapıyorlar.. Fa
k.at avukatın her evlenme teklifi daima 
aynı cevabı alıyordu: 

- Olmaz, Kerim, evliliğin ne demek 
olduğunu pek eyi bilirim. ilk kocam ba
na üç ıtene bir cehennem hayatı Yatath. 

Diılerimle parçladıiiım bir izdivaç bağı 
artık ııözümü açtı. Erkeklerin ne kadar 
hodbin, kendilerini beyenmit mahllllı:lar 
olduğunu eyice öğrendim. Siz hepiniz 

Meyva yenirken bahçede bir baykUf 
uzun uzun, acı acı öttü. 

Bedia bir daha titredi ve: 
- Baykuı öttü.. Bu gece ınuhakkalt 

üzerimize bir uiursuzlulı: çökecek. 
Diye mırıldandı. 
Sonra ev aahibine döndü: 
- Gücenmeyiniz ama, dedi, evinizin 

garip bir manzarası var. Bu kocaman .... 

lon, bu eski oamdan. bu titriyen ·~ıklar. 
ıe•İz oad&11Z dolqan bu ihtiyar hizmet
çi inaana bu evin tekin olmadıiı hissini 
veriyor. 

---=---
Küçük ıeyahat 

tayyareleri .. 

de Avrupanın sair yerleri halkını - Sihirbaz, sihirbaz mı} dedi. Alqam n..,ıiyatı: 
kendine çekebiliyordu. Ve bu sebep- Bu kelime bir çok ağızlarda bir çok Saat 1830 da hafif müzik: Tepebaşı 

birbirinize benzer.iniz.. iki arkadaş, i.k.i 
sevgili gibi yaşarken muti, yalvaran kedi 
gibi yaltaklanan erkek. kadının tamamile 
kendi~ine bağlandığını görür görmez al

lan kesiliyor .. Şimdi biz iki arkdaı gibi 
yaııyoruz. Bu güzel yaşayışı ne diye 
kendi elimizle zehirliyelim?. 

Ev aahibi ıüldü, daha doiruıu otu>: iki 
dişini birden göstererek tnrıtb. Bedia bu 
•ırılan çehreyi bir islı:eletin korkunç yü

züne benzetti ve: 

Berlin - Almanyanın tayyare fahri· 
kalanndan Goter Vagon fabrikaaı tica· 

ret itlerinde ve hımısi eervillerde kul· 
!anılmak iizere 1 5 O Go admı lafıyan ye
ni bir tayyare meydana getirmiıtir. 11,60 

metre genitJiiinde ve 50 ter beY1irlik iki 
motötle mücehhez bulunan bu tayyare 

oaatte 195 kilometre htelmekte ve 1 00 
kilometre için 14 litre benzin nrfeımek. 
ıedir. Bu tayyarenin luyrnetl orta sil:leıııı 

bir ıpor otomobilin bedeli kadardır. Bu 
tayyareler ilci kişilik olup rakiplerin ya• 
nına oturma1arı temin edilmiıtir. Bu eu· 

retle tayyareyi kullanmayı bilen yolcu
lar için yer deği§tİrmek kolaydır. Bu 

makine bir merhalede 1 600 kilometre 
katedebilir. 

le de eğlence yerleri çok bir şehirdi 1 ~killerde ve muvaffakıyetle kulla- belediye bahçeainden nakle~. 19. 15 le 
Akıamm saat beşine doğru, deniz nılmışhr. ilmin anlamakta aciz oldu- konferans: Profesör Salih M11ral (Fen 

kenıı,nnda Molo'da yapılan gezinti- ğu herşey ve İş, hemen sihirbazlık müaahabeleri), 19.55 te boraaha'berler~ 
ler, kolay kolay unutulmıyan batı- ile itham edilir, güzel bir ateş hazır· 20.00 de eaat •yarı: Grenviç ruathanc
ralar yaratırdı. !anır ve ilmin üstünde İş gören adam sinden naklen, Müzeyyen Senar ve arka. 

Rıhtımın ken-.r tatlarından biri- bu atette mükemmel surette kebap datlan tarafından türle muaikisi ve halk 
sine oturmuş olan henüz yirmi yaş- edilir! Asrın cahilliği, yeni bilgiler ıarkıları, 20.40 ta hava raporu. 20.43 te 
larında bir delikanlı, kordon boyun- ve buluşlar karşunnda bundan daha Ömer Riza Doğrul tarafından arapça 
ca gezinenleri dalgın, dalgın seyredi- başka hareket edemez ya.. 1 •öylev, ı 1.0 de saat ayan: Orkestra, 
yordu 1 U_fukta da Rej~~o k~yalıklan, A~ip ~ıyaf;tli yabanc_ı?ın bu u~ l 2 ı . 30 da Necmeddin Riza ve arkadaş
batmak uzere olan gu.?eşın kırmızı zun sozlerı ve ırade kudre~ karşııın- 1 lan tarafından türk mu•iki•i ve halk şar· 
fUaları al~nda d~~ guz~I olmuıtu. da aklını başına toplam~~a muv~f-

1 
kılan, 22. ı O da Qrke•tra ko.nseri:. No-

Kerim boynunu bükmüı, bu kadarla 
da ilc.tifaya razı olmuştu. Tıpkı bayram 
hediyesi olarak bir bisiklet tahayyül e· 
dip iki tane çikolata ile •evinen çocuk 
gibi... 

- Söyleyiniz Allah atlı:ına, dedi, bu 
löşkte ara sıra perilerin göründüğü de 
olur mu) 

Ev aahibi: 
- Hayır, dedi, evime periler uğra

maz.. Ben bu ıssız köıkte bir hortlakla 
beraber Yatanın!. 

Bedia bir çıilık kopardı: 
- Bir hortlalcla Dll? Doiru mu söy

liyonunuz'} 

Bu delikanlı, guzel bır genç de- fak olan genç adam, Kaglıyostro. votniden naklen, Kemal Alr.el ıdarennde, 
ğildi, boyu kıaaca ve ıiımanca idi. - Benim mazimi tekrarlamak 22.50 de son haberler ve ertesi gÜnün 

Artık aralarında aşktan hiç bahsedil· 
mez olmuttu. Delikanlı uzun ve dolam· 
haçlı yoldan yürüyerek maksadına eriş
meyi tahayyüle başlamııtı. Genç kadın 
yalnız kalır kalmaz. Kerim ona, yalJU% 
Y&§ı,yan ve güzel bir kadının karıılaşmuı 
muhtemel tehlilc.eleri, bir kadın için bir 
erkek himayesinin lüzumunu yalnız ge· 

çecek bir ihtiyarlığın korkunç dehtetini 
anlatır. durur. Genç kadın da bütün bun. 
!arı nüktelerle, alaylarla karşılar, kahka
halarla gülerdi. 

- Korlr.maytnız söylediklerim doğru. 
dur ama beraber yatadığun hortlağın 

hiç kirnoeye zaran dokunmaz.. Halim, 
oelim bir adamdır .. Görünüşü vahi kor· 
kunçtur, başında kocaman bir kavuk .. 
11rtında yetil bir cübbe... ayağında oan 
çedik papuçlar.. Müzeden hrlatlllf bir 
mahlılk.. hteneniz ıize bilciyeoini de an
latayım .. Dördüncü Muradın tahtta otur· 
duğu zamanlarda burada bir tekke var
mıt- Bir ramazan günü ıeyh efendi ikin
di namazını kıldıktan oonra akpm iftar 
için hazırlanan yemekleri §Öyle bir göre
yim diye mutfağa kadar inmiş .. Mutfakta 
tamamen on tane der.: :, el.tam yemeğini 
hazırlamakla meşgulmuş, pınl pınl ka· 
!aylı bakır tepsilerde eırt sırta vennq 
Hindiler lı:ızanyor, genİf hamur tahtalan 
üzerinde ince bürümcüklerden daha ince 
baklavalık yufkalar açılıyor. lı:oca odun-

Başına gelince: bu baı, bu vücut için kudretine cidden sahip misiniz? diye programı. 23.00 te saat ayarı. 
kafi dereceden çok büyüktü. Fakat sordu. 
l>oş değildi; iki parlak ve zeki göz, - Benim için bundan daha ko- AVRUPA iSTASYONLAR!: 
bu delikanlının irade kudretini gös- lay birşey yoktur. fakat, Palermoda· HAFiF KONSERLE'.R: 
teri yordu 1 ki gösterdiğiniz kabiliyeti de burada 7. 1 O Beri in kısa dalgası, neşeli hafta 

Kendi düıüncelerine çok dalınİ§ gösterip beni birkaç taasup adamına sonu programı, (6.15 devamı), 6.30 
olan bu genç, kordon üzerinde bir teslim edece~ misiniz}. Bun~. bilm~- 1 Paris mo~diyal: Plak ~usikisi,. 9.45 pi~ 
alay gibi geçen kadınlı, erkekli kala- Y?rum. Benım kanaahme gore, bu 11O.35 plak. 12 Pans mondıyal:. Plak 
balıkla hiç bir alaka göatenniyordu. cınayet'. ;ncak yakayı ele vermek ı konoeri 13 Beri in lr.ıaa dalııuı: H~lıf mu. 
Kadınlar -evet, bu halk arasında çok tehlıkesı anında başlar. siki, ( 14. 15 devamı), 13.20 Parıs mon· 
hem de hepsi de güzel olmak üzer; Meçhul zatın bu prensip izahı, diyal konser nakli ( 14. keza) 13.25 Bük. 
bulunan kadınlar- bu gencin hatta Kağliyostroda büyük bir emniyet ve ret orkestra: 15.30 Pari• mondiyal Lüsi· 
nazarı dikkatini bile çekmiyorlardı. itimat uyandırdı, iki elini yeni dos- yen Goldi orkeoırası, bariton, tenor, •op
Bu kadınlar ki, her erkeği kendile- tuna uzatarak: ran, 16. 15 Paris mondiyal: Plak. ( 16. 
rine bağlamağı çok eyi bilirlerdi! - Ermeni sinyör. siz beni cidden keza). 16. 30 Berlin kısa dalgası plak 
Meçhul delikanlııun bütün meşgale- alakalandırıyorıunuz 1 Ve siz de ben- ' musikisi. 18.30 Roma kısa dalgası: Ka· 
al, ağzından çıkan bir iıim, bir un- den emin olabilirsiniz, ağzınızdan rışılı: musiki konseri, 16.30 Peşte: Çigan 
vandan ibaretti. Sert ve irade kudre- çıkan her sözden size benim yüzüm- ork .. trası. 19 Blilr.rq: Plllr. konaeri. 19. 
tini gösteren çehresinde hafif bir gü- den zarar gelmiyecektir, dedi. 1 O Roma kısa dalguı: Şimali Afrika 
lümaeme dalgalandıran bu aim; mü- - B t TM E D 1 - ı musikisi. 19.35 PCJte: Şarkılt orkestra, 
temadiyen tekrarladığı: 

1
20.56 Bari: Türkie için musikili program 

- Kont dö Kağliyostro... Kont Bu 1 gar j s tan 2 ı. 1 s Bari: Musikili Yunan programı, 
dö Kağliyostro .. dan be§ka birfey 2 1.45 Peşte: Çigan orke•trası, 22 Bel-
değildil. grad: Büyük radyo orkestrası. 22.45 

iSTiKBAL DOôUYOR MU~ 
Demir sanayii yarat

mak niyetindedir 
--o-

Bükreş: Bir lokantadan konser nııkli. 2 3. 
15 Belgral Lokantadan konser nakli. 

OPERALAR, OPERETLER: 
12. 15 Roma kna dalgası: Puccini ope

ralarından bir perde. 

Bir aktam üzeri Kerim Bediaya bir 
otomobil gezintisi teklif etti.. Kerimin 
iki kişilik otomobiline bindiler.. Alaca 
karanlığın damla damla döküldüğü yol
larda dolaıtılar. Mecidiye köyünü, Zen· 
cirlikuyuyu geçtiler. Arabanın bütün hızı 
ile Maslak yolu üzerinde kaydılar, Kireç
burununa kadar sahili dolaştılar, aonra 
Hacıosrnan bayınna tınnandılar. 

Ilık, mehtaplı bir yaz gecesiydi.. Ke
rim damarlarında dolatan kanın kayna .. 
dıiiını, kalbinde yenmiye muktedir ola· 
madığı arzuların uyandığını hissedi
yordu. lıte tam bu aırada mot6r tuhaf 
tuhaf homurdanmıya batladı ve araba 

birdenbire durdu .. Kerim arabadan indi. 
Makinanın kapağını o.çtı, birkaç dakika 
uğraştl, sonra alnında iri ter damlaları 
parlıyarak Bediaya döndü: 

- Makinada anlıyarnadıiun bir bo· 
zuklulı: var. Yapacak hiç bir ıey de yok. 
Burada kaldık gitti.. 

Şimdi ne yapacaltlardı.. Gece vakti 
buradan otomobil geçmez, yakınlarda 

bannacalr. bir yer de yok.. Avukat ka
dına: 

lann yanclıiı ocaklaJ'da tencerelerden 
mio gibi kokulu dumanlar tütüyor, Allah 
taksiratını affetsin, şeyh efendi boğazına 
düfkün bir adammlf .. Bu manzarayı gö
rünce dayanamam1f.. cAllah büyük.tür 
ve rahimdir; bu suçlu kulunun da gÜna· 
hını baiilflar elbette~ diyerek nar gibi 
kızaran Hindinin birinin budunu kopar-

Birden ileriden, elbisesi ve harici 
kiyafeti çok garip, o zamanın terefli 
insanlarını andıran ve oldukça yaşlı 
-belki de tark ermeoilerinden- bir 
adam göründü. Bu adamın başındı;ı. 
bir çok renkli İpeklerden yapılınıı bir 
külah ve sırtında da aanmtıralt bir 
cübbe vardı. Dizlerinden yukanya 
kadar gelen yumuşalt çizmeleri, bu 
uzun cübbenin etekleri altında kay
boluyordu. Sol elinde büyük ve aca
ip bir şişe, sağ elinde boyundan 

Sof ya - Bulgoriotan bükümeti, ma· 
denleri zengin bulunan aruisinde bir sis.

tem dairesinde madeo ar&Jbrmalan yap

maia karar vermiftir. So(ya ünivertlteti 

prof..örlerinden Bonceff bir Geoloıı ens
titü.ünün tesisi ]üzumundan hahsetmit

tir. Bulgaristan bir ve ya ilci demir ocağı 
ile senede 5 O bin ton ham demir i•tihsal 

edebilecek aurette demir mevaddı mıı

deniyeoini haiz bulunmaktadır. Bonceff 
ecnebi sermayelerin iştiraki tahdit edile
rek mümkün olduğu kadar dahili senna· 
yeler ile bu i~lerin görülmeaini tavsiye et
mektedir. 

ODA MUSiKiSi: - GörüniiJe ıöre bu gece buralıyız, 

?ftlf, cennetlik gövdeye indirmif.. Fakat 

bu büyük •uçun cezasını çekmekte geç 

kalmamış... iki ııün oonra hiçten bir ııe
bep yüzünden gadabı ıahaneye uğraJrut .. 
Şeyh efendinin boynunu vurmuılar .. 

Dünyasına doymadan gittiği için öldük· 
ten sonra bortlamı§, eski tekkesinin ye

rine gelmiı .. Şimdi bu evde herkes uyu
yunca teYh efendi de evde dolaşmıya 

hatlar... En ziyade mutfakta dolaıır 
ama evin her tarafını da bir defa ziyaret 

eder. Bu gece şayet şeyhe rastgeliraeniz 

sakın ürkmeyiniz .. Size birşey yapmaz. 

uzun Asa vardı. 

ister merak ve teces•Ü• ater neza
ket İcabı olarak bizim genç bu acaip 
kıyafetli farklıyı selamladı ve bu ae-

17.15 Roma kısa dalgası: Odo musi· dedi. 
Bedia etrafına bakınıyordu. Birdenb1· 

re haykırdı: 
kiai konseri. 

RESiTALLER: 
11, 15 Berlin kısa dalgası Diet §arkılar. 

19.1 O Varşova viyolonsel resitali. 20 
Varşova tarkılar (Sopran) 20.35 Bük· 
reş Rumen ıarkıları. 2 1 Belgrad halk ıar· 
kılan. 

DANS MUSiKiSi: 
9.45 Berlin kısa dalgası. 16 Varşova 

20. 30 Varşova, 2 1. 1 5 Bükreı 2 3. 1 O Peı· 
te. 2 3.45 Belırrad. 

- F akaı Ketim, turacık ta bir ev gö
rüyorum .. Cidip kapısını vuralım bir ke
re.. Bcllr.i bize yardım ederler .. 

Hakikaten otomobil bir bahçe kapısı 
önünde durmuıtu. Genit bir bahçe .. de· 
mir parmaklıklı duvarların arkasından 

aıaiı kat pençerelerinden ıtıklar yanan 
güzel bir ev görünüyordu. 

IAm.ına nezaketle mukabele gördü. _________________ , _________ _ 
Bahçe kapııını ittiler, açıldı.& İçeriye 

girdiler.. Köpek var mı diye kulak ka
barttılar. Bahçede Aiustos böceklerinin 
şarkısından başka hiç bir aes yoktu .. Ke
rimle Bediaya cesaret geldi. Etrafı ağaç
{Jdı bir yol üzerinde yürüdüler. Bu yol, 
ay ışığı altında bir ıöz ııibi panldıyan 
geniı bir havuzun lc.enanru dola~ıyor, 
sonra evin kap131 önünde bitiyordu. 

Acaip kıyafetli adama yaklatan 
genç, bu aelamlaımadan aonra: 

- Sayın zat, size kendimi talt
dim edeyim: Ben Kont dö Kağli
yostroyum I 

Dedi. Fakat, acaip kıyafetli şarklı, 
alay eder gibi ve manalı bir gülüm
seme ile: 

- Her halde uzun zamandanberi 
Kont dö Kağliyostro değilsinizi diye 
mukabele etti. 

Bu cevap, genç adamı derin bir 
hayret içinde bıraktı. Gencin ağzının 
hayretten açık kaldığına ehemmiyet 
vermiyormuş gibi hareket eden acaip 
kıyafetli zat: 

- Benden açık gözlülük ve cid
diyet iatediğinize eminim. Çünkü 
ben sizi hakikt bir centilmen olarak 
kabul ediyorum 1 dedi. 

- Şu halde beni tanıyorsunuz, 

Keri.m kapıyı çaldı ve epeyce zaman 
bekledi. Cözlüklü ihtiyar bir kadın ka· 
pıyı açtı. Kerimle Bedia ihtiyar kadına 
dert anlatmaya çalışırken ansızın bir a· 
dam belirdi ve: 

- Sizi evime kabul etmekle çok 
memnun olurum, dedi, tam yemeğe haı· 
lamak üzere idim. Buyurunuz da bir çor· 
ba içelim .. 

Bedia adeta titredi.. Bu adam çok ha· 
fif bir sesle konuıuyordu.. Böyle olma· 
sına rağmen hu ae.te insanı ürperten bir 

ilıeıık vardL Fakat bu daveti kabul et• 
mekten başka yapılacak iı yoktu. 

Cenç kadın korkudan titriyordu. Ke
rim tamamiyle lakaytti. 

Sabaha kadar yemdt odaaında otura· 
cak değiller ya .. Herkes odasına çekildi. 
Bedia korka korka yatağına girdi .. Gö
züne uyku girmiyor. Oda. gözüne uçauz 

bucalr.sız ıörünüyor .. Yatak, bu sıcak yaz 
ııcceoi kendisine buz gibi ıeliyor .. Nefe. 
ırini tutarak etrafı dinliyor .. 

Evin bir oduında, galiba yanındaki 
odada bir çalar saat gece yarıunt vurdu. 

Sonra dı§arıdan rüzginn sesi geldL 
Rüzgar açık pençerelerden girdi, sofa. 
farda dolaştı, kapılara çarptı, Bedia göz

lerini yatağının yanıbqındaki şamdanla
ra dikili mumun titrek ışığında, mumun 

biteceği korkunç karanlığın baılıyacaiiı 

dakikayı hesaplıya.rak üıüyor ve terli· 
yor. 

Üzerindeki odada galiba birisi geziyor. 
Bir ayak ıeai var.. Bedia evveli cesare· 

tini bozmamak istedi. cF arelen dedi 
Fakat bu ayak seslerine ilahi, uhrevi bir 

insan seoi de kar11tı. Boğuk. bir acıı arapça 
bil'fOyler mırıldanıyor: 

ltalyan ticaret filo .. 
• • &unun vazı yetı 

Roma - Lloyd Registerden eonra 
İtalya Akdenizde en büyük ticaret gemi• 
!erine abip bulunacaktır. F r&nMD.lll Ak· 
denizdeki ticaret filosu 2 milyon 8 16 bin 
tonilato olduğu halde ltalyan ticaret fi. 
loou 3 milyon 250 bin lonilatoya varmıt
tır. 1914 te lıalyan ticaret filosu bir mil
yon 45 O bin tondu. 

Çekoslovak yada 
Fa~rlkalardan bir kısmı 
lnglttereye mi naktedl· 

llyor? 
Londra - lngiliz gazetelerinin bil

dirdiğine göre hali hazırdaki Çekoslo
vakya endüstrisi firmaları , imalathanele
rinin lngı1tereye nakli için müzakereye 
girişmişlerdir. Bunların İçerisinde, Şek.er, 

dokuma fabrikalan ile pabuç endüstri• 
Jeri vardır. 

Alman yada 
Yahudiler doktorluk 

edemiyorlar 
Berlin - Almanyanın mülki kanunu· 

nun 4 üncü maddeoi mucibince Y ahudl 
doktorlar Almanyada mesleklerini terk 
mecburiyetindedirler. Y abudi doktorla
nn miktarına gelince 1933, tarihinde bii
tün Almanyada mevcut 50.00 doktor 
dan 6460 i yabudi veya yahudi melezin· 
den ibaretti. Bu yahudi doktorlardan 
3423 Ü Berlinde çalışıyordu. 

1936 tarihinde Bcrlinde mevcut 6556 
doktordan bin bet yüz altmış birini ya
budi doktor lan tqkil etmektedir. Yani 
nizamnameye göre yahudi doktor lamı 
icrayı sanat etmelerine müsaade edilm&ıo 
diiiinden büyük harpte cephede bulun. 
mut olan doktorlara Alınan hazineıinden 
ve bunların ihtiyaçlarına tekabül edecek 
kadar yardımda bulunulacaktır. 

beni kurlarl 

** Kerimle Bediarun düğünlerinin üzerin .. 
den üç ay geçmişti. Bir gün avukat ka· 
naına: 

- Bu akp.m bir misafirimiz var, de
di, ona göre hazırlan. 

- Kim bu misafir .. 

- Gelince görürsün .. Yalnız ıurasını 
unutma .. Ben bu adama saadetimi bor~ 
luyum .. Kendisine ona göre hürmet et.. 

Bedia yemek saatini sabırsızlıkla bek• 
ledi. Kerim eve misafiriyle geldi ve: 

- Sana çocukluk arkadaşım Saffeti 
takdim edeyim, dedi. 

demektir! 

- Hayır .. Ben sizi şahsen hiç ta
nımam. Fakat, benim bir insanı ta
nımaklığım ve bütün vaziyetini bil
mekliğim için şahsi muarefelere ih
tiyacım yoktur. Mazinizi mükemmel 
surette size hikaye edersem, ne bu

Biraz eonra üçü de geniı bir yemek 
oalonunda oturdular.. Bu oalonda elek· 
lrik bile yoktu. Yedi kollu f&ffidan ta· 
kılmı~ mumlar odayı titrek ve kırmızun
tırak bir ıtıkla dolduruyor, döşeme üze

rinde yer yer gölgeler raksediyordu. 

- Allahilmme eri.hni rayihetel cen-
neti. 

Bedia diJleri çarpa çarpa: 
- Şeyh efendi geldi, dedi. 
S.. yaklaşıyor. Bedia korkudan tüy

leri diken diken olmuş yataktan dışan 
aıddL Nasıl yapbğına kendisi de faş&· 
rak sofada koştu. Yanındaki odanın ka-

Genç kadın dudaklarına tıkanan bay• 
ltırışı zaptedemedi. Zira Hacı08Jllan ba. 

yınndaki hortlaklı evin sahibini tanımıı
lı. 

yurursunuz, acaba?. 
- Ne mi diyeceğim? •Sizin Pa

lermolu olabilmenizi tahmin edece
ğim. 

- Palermoya ömrümde ayak bas
mıt değilim 1 

- Şu halde size bir sihirbaz de-

Deli haydut nihayet yakayı ele verdi. Bir kaç kerre yakalanıp kaçmıı ve bu 
uğurda bir eli ile bir gözünü kaybetmİJ olan haydut Kurııaoniıkinin deli diye 
kapatıldığı ıimarhaneden arkasındaki deli gömleğini diıleri ile yırtarak kaçtı· 
ğını ve peşinden sekiz manga jandarmanın kofturulduğunu bir kaç gün evvel 
yazımıtılr.. Nihayet bu azılı deli haydut yakalaDJftlflır. Re.imde onu yakalan· 
dıktan sonra görüyorsunuz. 

Sofra başında konuşuyorlardı. Kerim 
ev eahihine: 

- Burada sıkılmıyor musunuz? diye 
sordu. 

- Hayır.. Niçin sıkılayım). Burada 
vakıt çabulı: geçiyor.. Çalışıyorum, ava 
ııidiyorum .. Sabahları deniz kenanna ka
dar inip banyo yapıyorum.. Kıt ıelince 
tabii tehire iniyorum. 

pıımı yumrukladı. 

- Kerim, yeti§, beni öldürüyorlar .. 
Ve bayıldL 
Ayıldıiı vakıı kendisini Kerimin kuca· 

ğında buldu, boynuna aanldı ve yalvar
dıı 

- Kerim benden ayrılma, beni koru, 

Saffet: 

- Affedersiniz, dedi, ben Kerimin eski 
arkadaşyun. Meoleiim aktörlüktür. Sizi 
Kerimle evlendirmek maksadiyle çocku• 
luk arkadaşımın batın için bu rolii oyna• 
maktan çekinmemiştim 1. 

Genç kadın güldü: 

- Bereket verain ki Kerim eyi bir 
koca çılr.tı, dedi. yolr.sa timdi olzin rlı· 
zllnüzü o yardım 1. 
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YAVRULARA G 1 DA Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır ... 

- ·--·--

, Bazan insan kendisini 
İ tutamıyarak ve yahut 

bir bayram, ziyafet ve
ya davette mutattan 

1 
fazla yer ve içer. Fa-

' kat çok geçmeden vü
cudda ağrılık M!DE
DE EKŞlLlK veya 
kusma lüzumu ellıasıl 
bir keyif bozukluğu 
hissedilir. O zaman 
derhal yarun bardak 
taze suya bir kahve 
kaşığı M A Z O N 
katarak içiniz. Keyif
sizlik alametleri zail 
olur. İçilmesi gayet 
latiftir.. Tesiri seri, 
kolay, tabii, kat'Mir. 

MAZON 
ME.Y'V'AT'U.Z'U 

Satılık ev 

ı,- YURDDAŞ. DiKKAT! 
senede yedi yUz milyon insanı hasta eden ve bunlardan eeklz 

mllyonunu öldüren en mUthlf ilet sıtmadır. 
VATANDAŞ ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivri sineklerin bu akla hayret verici cinayetlerinden 

korunmak ve kurtulınak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da ( KlNlN ) dir .•• Kinin sıt
manın emsalsiz ilacıdır. 

Beynelmilel tıb ve sıtma cemiyetleri de sıtmada yalnız kinini kabul etmiştir 
------------------------------------------Bugünün tababeti kininin bu harikulade kuvvetini arttırmak, halsizliği, kuvvetsizliği, kansızlığı ön-
lemek ve sıtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı nebatat hüli.aala
lariyle birlettirerek BlOGENlNE müstahzarını hazırlamıftır. 

Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır. 
Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kürrecikleri arttırır, adale ve sinirleri kuvvetlendirir, İ§tihayı açar, 

dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, ııtmanın bütün tekillerinde tifa temin eden bu yük

Dört satıcı kız 
aranıyor 

Fuarda pavyonumuzun üzüm 
suyu salı§ kısmında çalıtmak 
üzere dört genç Türk kızına ih
tiyaç vardır. İsti yenlerin her 
gün lzmir İncir ve Ozüm Tarını 
salı§ kooperatifleri Birliği Neı
riyat müdürlüğüne bizzat müra-
caatleri. 1-3 (2621) 

sek tesirli ilaç her eczanede bulunur 

BORSADAN 
Zahire analiz işleri için ayda doksan 

lira ücretle daimi bir memur alınacaktır. 
Kimyager olmak veya analiz işlerinde 

yetişmiş olduğuna dair ehliyetnamesi 
bulunmak lazımdır. isteklilerin borsa ida-
resine müracaatları. 13 - 16 

Bayındırda hükümet civarında ilk ------------- lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
okul kar,ı11nda 13 numaralı bir ev lZMlR lKtNCl lCRA MEMUR- Kıymeti Mevkii Nevi No. 
aabhktır. Ost kat iki oda bir koridor, LUôUNDAN: Lira 
alt kat mutbak, tqlık ve iki kapıyı Fethiye Hüseyin Hüsnü, Mehmet 65 Doktor Hulusi C. Akçe sokak Araa 12/30 
havidir. Alinin Süleymana olan borcundan Yukanda müfredab yazılı arsa satılınak üzere açık arttırmaya çıka-

lzmirde müracaat yeri : dolayı aatılığa çıkanlan lzmirde Faik rılınl§tır. lhalesi 18-8-938 Perıembe günü saat ondadır. lstekli olan-
Keçecilerde No. 59 müzik evinde pqa mahallesinin incirli sokağında lann Vakıflar dairesine mürc:aatleri ilin olunur. 

B. ADlL... kain tapunun 141 cilt ve 643-26 ve 3 - 9 - 13 - 18 2823 (2581) 
Bayındırda : Bando tefi B. Cemal Temmuz 310 tarihli 17 No. tajlı 700 <ll"ll'lll_:m_mi_ml!!!'l!!"3 ___ aı _________ m:ı::;;aı• 

1 - 6 (2619) lira kıymeti muhammeneli ev açık 
--------------1 artırma suretiyle satılığa çıl<anlınl§

Hizmetci • 
tır. ı,bu gayri menkulün birinci ar
tırması 14-9-938 tarihine müsadif 
Çar,amba günü saat 11 dedir. 

aranıyor Satılığa konulan i§bu gayri men
kulun 2280 No.lu kanunla alakası Ev işleri bilir bir kadın !Azım dır. İste- • . . • • 

yenlerin her gtin sabah saat dokuzdan yoktur; Satı§ lzmır ikincı ıcra me-
l.-.~ alt k d G · bulvarında ., murlugunda yapılacaktır. ......... ~ ıya a ar azl .... s· . . d bed ı· 

da Y · As t · d Salih ıtıncı artırma a saltf e ı mu-
numara enı ır gaze esın e h kı . ot. 75 · b lın 
Öı.k ba • ·· t tsı !er Kimse- ammen ymetin 1o nı u a-ara y a muracaa e n . • . k • idi 
izi te ih ı dıgı takdırde en ço artıran ıste -

6 er re 0 unur. nin taahhüdü baki kahnak §arlile 15 
gün daha uzatılarak ikinci artırması Z Q y l 29-9~.9~ tarihine müsadif Pertem- ..., 

İzmir ithalit gümrüğünden alı- be ~u saat 11 de yapılacaktır. B~ ödemit icra dairesi D. No. MENEMEN URBA YLlôlNDAN : 
nan 463239 No. TL 247,10 güm- gayrı me~I~ art~a fllrlnamesı 936/2541 1- Belediyece gösterilecek mev-
rük makbuzunu zayi ettik. yenisini 20-9-~3~ ·~~den ı~~~38-6850 GAYRI MENKUL MALLARIN kide ve 903 metre murabbaı sahada 
alacağımızdan eskisinin hükmü kal- No. sNıle ikindcı ıchrakdaı.res~mbmihnuay: AÇIK ARTIRMA iLANI 2899 lira 20 kurut ketifli parke tqı 

d • il I yen o sın a er esm gore esı M dd 126 ile kaldırım infası ifi 8-8-938 tari-
ma ıgı in o unur. . . ık. b l d 1 --•~- F zl a e: 

Bal d · k t" kili ıçuı aç u un uru aauuır. a a öDEMIŞ lCRASINDAN hinden itibaren 15 gün müddetle 
ya ma en fır e ı ve l" alrn k • . l . b art ık k ·ı k lın W F H V D z ma umat a ıstiyen er lf u f - Açık artırma ile paraya çevrile- aç e sı tmeye onu Uftur. 

· · · (26;~) ee. nam~ye. v? 38-~850 dosya i~e. me- cek gayri menkulün ne olduğu : 2 - Eksiltme 22-8-938 tarihine 
------------- murıyetim~z~ muracaat etm~~ıdırle~. içinde kule ve su kuyusunu havi rastlı!an P~rfe~be günü saat 11 de 

lZMIR SULH HUKUK MAH- İpotek sahıbı ~~caklılarla dıge.r al~- 3 hektar 4922 M. 2 bağ ve bahçe beledı!e daıresuıde icra kılınacaktır. 
KEMES1NDEN: "?-darlar~ ve ırtifa~ ha~ a~hıplen- ile dokuz dönüm tarla. Talıp ol~laruı tayin edilen gün ve 

H f. H • p kiz nm gayrı menkul uzenndekı hakla- Gayn' menkulün bulundug" u mev- saatte beledıyeye müracaat etmeleri 
a ıze, aynye, ve a e b il f . f dah"I · • l 

F . C .1 ki _ nnın usus e aız ve masra a ı ki mahallesi sokag" ı numarası : ılan o unur. 2963-2637 
ve aıze, emı e ve çocu an I "dd" 1 • b ·ı- "h" d ' ' ' 
nın fayian mutasamf oldukları ?t.abn ı ı2a0an?.ı ~ ~ dı an taakırı ın .~n Bahçe, ödemi, tapu dairesinin . nk 1 .. d f --
lz · d ·ı H Al" 1 1 aren gun ıçuı e evr mt=:ı- n· an 935 tar"ıh 6 N da kaytlı dut· rı me u uç e a bağrıldıktan 
mır e yapıcı og u acı ı b" I . I b" likt · · · 15 • k 

efendi caddesinde kain 294 ve !te.eny e . ~ e me~urıy~tımıze lu kuyu civarında ve tarla tapunun sonra en ço artırana ihale edilir. 
294 - 1 No. tajlı ve beş yüz lira bıldU:~~lerı ıca~er aksı takdırde ta- 331 tarih 6 numarasında kaytlı Ancak .artırma bedeli muhammen 
kı ti. uh l" 8 odalı pu sıcilınce sabıt olınadıkça paylq- Seyrekli köyü çingen yeri mevkiin- kıymetın yüzde yetmiş befini bul-

yme m ammeneı ve d h · k lırl c·· t ·1 ·· 
ahk ·ı • 1 · k ma an anç a ar. os erı en gun- de Takdir olunan kıymeti • bağ ve maz veya satı, istiyenin alacağına 

m emece verı en ıza eı §UYU a- d · · ak ed l ·· • eh 1 d"" ki 1 b . . d lS 9 938 p be e artırmaya ıstır en er artırma bahçe 7750 lira tarla 775 lira Artır- ru anı o an ıger alaca ı ar u-
rarına ıs tına en • - ertem · · ku ı ·· l · · 
günü saat 10 da lzmir Sulh hukuk ta~amesmı 0 muş ve uzumu manın yapılacağı yer gün saat lunup ta bedel bunların o gayri 

malumatı almıa ve bunlan tamamen öd • . d . . d' 1 ' .. ·· menkul ile temin edilmif alacak-
mahkemesi salonunda sahtı yapıla- k b l tmi" d- "fb 1 l emıf ıcra aıresın e sa ı gunu 

1 --•~- B • 1 a u e § a ve ı ı ar o unur ar. t IS arın mecmuundan fazlaya çık-
<:a1<<ır. u arttırmada tahmın o unan Tayın· edilen zamanda gayri men- saa ma k t t hh""d"" 
bed lin ·· d · L.--· · l 1 b . kul"" tt zsa en ço ar ıranın aa u u 
be .e d ~:.ı ~ yetı;~ .•. ~1 nıs- kuller üç defa bağırıldıktan sonra - ' u g~~/1 ;ı1;~ uı;ıh~ dır- baki kalmak üzere artırma on beş 

l~b. e ih le . ven ılıgı ksurakett~ en çok artırana ihale edilir. Gayri ~.abfartnam1es54ı N .
1 

Ötadrı ı? ~n gün daha temdit ve on betinci 
ta ı me a esı yap aca sı menkul ihale olunan kimse derhal ılı aren 36 2 . ı e emıf ıc- g·· .. . l k t 
takdirde satış 15 gün daha uza- il ""hl · · d ra dairesinin muayyen numasın- undu aynb ı s~atte ya~ı .aca . ar ır-
tıl k ikin. . artt 30 9 938 veya ver en mu et ıçın e parayı d h k • .. b"I • . . k ma a, edelı salıf ıstıyenın ala-

ara cı ırma.sı : - . vermezse ihale karan fesholunarak a e~ esın gore 1 mesı ıçın açı • cağına rüchani olan diğer alacak-
Cuma günü saat 10 dayıne daıremız- kendisinden yüksek teklifte bulunan tır. ~landa yazılı ol~n!ardan f!'"2'la lıların o gayri menkul ile temin 
de yapı!acaktır. .. . ~İmse arzetmit olduğu bedelle alına- malumat almak ıstiyenler, ıfb~ edilmif alacakları mecmuundan 

Gayrı menkul uzerınde hak lale- garazı olursa ona veya bulunm•••• f&rlnameye ve 936/2541 dosy fazlay k ak t"l k • · il · d ki • - .1 · · . .. a çı m tar ı e, en ço ar 
bmde bıılunanlar e erm e resmı hemen 15 gün müddetle artırmaya numarası e memurıyetimıze mura- rana ib 1 d'I" B'" l b" b d 1 

ik · · · · · ·· · · d l"d' a e e ı ır. oy e ır e e 
vesa ıle bırlıkte yırmı gun ıçın e çıkanlıp en çok attırana ihale edilir. caat etme 1 ır. elde edilmezse ihale yapılamaz 
cla1remize müracaat etmeleri lazım- iki ihale arasındaki fark ve gecen 2 - Artırmaya lttirak için yu- ve satı§ talebi düter. 
dır. günler için% 5 den hesap olun~ karda yazılı kıymetin %7,5 nis· 6 - Gayari menkul kendisine 

Aksi takdirde haklarında tapu si- faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme betinde pey veya milli bir banka- ihale olunan kimse derhal veya 
cili realum olmadıl<ça paylqmadan hacet kalınaksızın memuriyetimizce nın .teminat mektubu tevdi edile· verilen mühlet içinde parayı ver-
hariç kalacaklardır. Şartname 25-8- alıcıdan tahsil olunur. cektır. (124) mezse ihale kararı fesholunarak 
938 tarihinden itibaren herkesin gö- 2762 No.lu vakıflar kanunu mu- 3 - ipotek sahibi alacaklılarla kendisinden evvel en yüksek tek-
rebileceği için açıl<ta ve gayri men- cibince tediyesi icap eden taviz bede- diğer alakadarların ve irtifak h~- lifte bulunan kimse arzetmit ol
kulün evsafı da şartnamede yazılıdır. li müşteriye aittir. Artırmaya i,tirak kı sahiplerinin gayri menkul üzenn· duğu bedelle almağa razı olursa 
Müzayedeye iştirak etmek istiyenle- etmek için yukanya yazılı bedeli deki haklarını hususile faiz ve ona, razı olmaz veya bulunmazsa 
rin kıymeti muhamminenin 7.5 ğu kıymetin o/o 7. buçuk nisbetindeki masrafa dair olan iddialarını ifbu hemen on bet gün müddetle artır
nisbetinde pey akçesi veya milli bir pey akçesi veya milli bir bankanın ilan tarihinden itibaren yirmi gün maya çıkarılıp en çok artırana iba
banl:a teminı:tı ibraz etmeleri lazım- teminat mektubunu hamilen 938- içinde evrakı müsbitelerile birlik- le edilir. iki ihale arasındaki fark 
dır. 6850 No.lu dosyasına veya icra mü- te memuriyetimize bildirmeleri ve geçen günler için yüzde 5 ten 

Gayri meııklun vergi ve sair ka- nadisine lüzumu müracaatleri ilin icap eder. Aksi halde hakları ta- hesap olunacak faiz ve diğer za-
nuni mükellefiyetleri satıcılara ve olunur. 2639 (2978) pu sicilile sabit olmadıkça sabf rarlar ayrıca hükme hacet kalmak-
% iki buçuk dellaliye ve ferag harç- bedelinin paylqmasından hariç sızın memuriyetimizce alıcıdan 
lan alıcıya ait olup ihale bedeli defa- hale farkı hiç bir güna hükme hacet kalırlar. tahsil olunur. Madde (133) 
ten ve J>Ctinen ödenecektir. ihalesi kahnaksızın vecibesini ifa etmiyen 4 - Gösterilen günde artırma- Cinsi ve miktarı yukarıda göa-

, 
Solucan dediğimiz bağırsak kurdları 

Ekserl,-etle çocukların bağınaklarına Y1'Plflll"&k kanlanm emmek suretiyle 
büyiiyen ve üreyen mmır hayvanlardır. Bunlar 

Hazımsızlığa, kansızlığa ve bir çok hastalıklara 
sebep olurlar, karın şişmeleri, burun ve makad kaşınmaları, ishal, 
oburluk, salya akması, baş dönmesi ve daha bir çok gayri tabii haller 

görünür. Bunun ilacı çocuklara verilmesi pek kolay olan 

ismet santonin hisküiti 
dir. Kutuların içinde sureti istimali yazılıdır. Okuyunuz, her eczane

de fiati 20 kuruştur. Yalnız (iSMET) ismine DiKKAT 
, _________ ı ................................... .. 

.ı .... ımıı.-....................... m• ......... . 

Avrupa ve Amerikaya talebe 
gönderiliyor 

Maden tetkik ve arama 
Enistitüsü genel direk

törlü~ünden : 
1 - Avrupa ve Amerikaya tahsile gönderilınek üzere müsabaka ile 

20 talebe seçilecektir. 
Bunlardan 12 si maden ifleri veya maden Endüstrileri ile alakadar 

muhtelif ihtisaslan elde etmek üzere mühendisliği ve sekizi de jeolojik 
ilimleri tahsil edeceklerdir. 

il - İsteklilerin afağıdaki §artları haiz olması ıarttı: 
A - Türk olınak. 
B - Madenlerde veya saba üzerinde çalııabilecek kabiliyette ve sıh

hati tam olınak «Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır.» 
C - Uakal Lise ve Kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını hamil 

bulunmak. 
D - Ya,ı 18 den qağı ve 25 ten yukarı olınamak. 
111 - Her istekli, mühendislik veya jeologluk meseklerinden hangisi

ni seçtiğini vereceği istidada açıkça bildirmeğe mecburdur. Müsabaka 
notlannın tasnifi, her iki mesleğin imtihanlarına girilıni§ olsa dahi, 
seçilen mesleğe göre yapılacaktır. 

Mühendislik ve jeologluk kaydını tqımıyan istidalar kabul edilıni-
yecektir. 

lV - Müsabaka fU derslerden yapılacaktır.: 
A - Cebir Her iki meslek için mecburi 
B - Hendese » » » » » 
C - Fizik » » » » » 
D - Kimya » » » » » 
E - Ecnebi bir dil » » » » ıt 
F - Nazari hesap Y alıuz mühendislik için mecburi 
G - Müsellesat » » » » » 
H - Mihanik » » 11 » ıt 
l - Jeoloji Yalnız jeologluk için mecburi 
J - Zooloji » » » » ,. 
K - Botanik » » » » » 
V - Açılacak müsabakada ü11ü mizani kazanmtf olınakla beraber 

gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibariyle, mühendislik 
için, kazananların ilk 12 si ve jeologluk için de ilk sekizi arasında bu
lunmalan prtbr. 

Ossü Mizanın hesabında, ecnebi lisandan kazanılan numara çfit sa
yılacaktır. 

Mühendislik müsabakasını kazanan 12 ki§iden ilk sekizi mübendia
liğin doğrudan doğruya teknik branşlarında tahsil ettirilecek ve do
kuzundan 12 nciye kadar olan 4 ki§i de, maden ifletmeleriyle madeni 
Endüstrilerin idari ve ticari vazifelerine hazırlanmak üzere ticaret ve 
organizasyon mühendisi olarak yeti,tirilecelrtir. 

VI - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar 
devlet emrinde mecburi hizmete tabi olduklanndan bu hususta mü
kellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bu
nun için de muteber kefil göstereceklerdir. 

VII - Müsabaka imtihanlan Ankarada yapılacaktır. 
Tarih ve mühlet ıunlardır: 
a - M.T.A. Enstitüsüne son müracaat tarihi: 24 Ağustos 1938. 
b - Sıhhi muayene tarihi : 26 Ağustos 938 
C - Müsabaka imtiharıları : 29 ve 31 ağustos 938 
VIll - Taliplerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını 

mektep fahadetnanıesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 kıt'a 
fotograf ve dilekçelerini son müracaat tarihine kadar Ankarada M.T.A. 
Enstitüsü genel direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi muayen eleri için 
de tayin edilıni§ olan günde öğleden evvel bay Hasan apartımanuıdaki 
Enstitü merkezinde bulunmaları ilan olunur. 

DiKKA T 
TASHiH 

VII inci maddenin ''C,, 
fıkrası şu şekilde de

ğiştirilmiştir 
t.:üsabaka imtihanları: 

Mühendislik için: 29 ve 31 Ağus

Jeoloğluk için: 
Ecnebi diliçin: 

tos 1938 
1ve2 Eyliil 938 
3 Eyliil 938 dir. 

13-16 2247-2007 (2635) 

ni müteakip müfteri ihale bedelini müşteriden tahsil olunacaktır. Daha ya i,tarak edenler arttırma fart- terilen 20/9/938 tarihinde öde
vermediği veya veremediği surette fazla malnmat almak istiyenler mah- nameaini okumuf ve lüzumlu ma- mit icra memurluğu odasında itbu 
gayri menkul tekrar 15 gün müddet- kemenin 938-1888 sayılı dosyasına lumat alını, ve bunları tamamen ilan ve gösterilen arbrma tarlna-
le artırmaya konulup talibine ihalesi müracaatlan lüzumu ilan olunur. kabul etmİ§ ad ve itibar olunurlar. meıi dairesinde aatılacaiı ilan l•lw•••••ı••••••••••••••••••• 
yapılacak arada tahakkuk edecek 1- 2979 (2640) tii -Tıuin_t_clil•n :ıamaıacla..uı.~ obuıur. 
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-.--ffiLKAT :·---, 
Daima Kanunlarına 

Yaratan kuvvet, lbir imana sıhhat ve saadet içinde YB.fUilak hıa.klonıll 
ennİJtİr. Her türlü suiistimal ve tabiat .kanWlunlarma aykırı hareke

tin cezası ölümdür. 
Yurddq! Her :ıaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün uzviyetini 

sözden geçir ve ııördüiün en afak bir inza üzerine derhal faaliyete 
Kendinde cflqkiin1ük, hehizlik, ittihuıdık, kansızlık, kuvvetsiz

lik tembellik, korbldık mı hissediyorsunuz? Bunlar uzviyetin imci 
~- Çabuk yetİf ve hayat eksiri olan 

içmiye batla FOSFARSOL ıt.J.betin esasmı tqkil eden bütün doktor
lar tarafından takdir edilen en mühim iliçlann gayet fenni bir surette 
qrikinden yap-hını emsalsiz hir kudret turubudur. ,.. .. . 
Kanı tazeler ft .çoia)br. lJtibayı açar, hafıza ve zakiyı yükseltir. 

• • ·, ade1eleri ~-Azim ve faaliyeti yükseltir. Ve W-
kudretleri urriyette ~byarak ömrü tabiiyi bütün netelerle ge

• • • f'OSFARSOL giinet gmidir. Girdiği yere sağlık, dinçlik, ve 
gençlik saçar, her ecznaede bulunur. 

' ; - 6 

GRIPIN 
Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 

diş adele ağrdarını unuturlar . 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMATiZMA, GRiP VE EMSALi HAS
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDIR 

Terkibi ve tesirindeki sür'at itibariyle emsalsiz olan GRIPIN'in 
10 tanelik yeni ambalijlarım tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara karşı ihtiyatlı bulunmut olurıun\L 
icabında glmJe (3) ktlfe alınabilir 

Talılitlerinden .akınınız ve her yerde ..,.arla Gripin üu,U.is 
!!!!!!!!'!!!!!!!!!!m~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~--------~------~~--"!-~ 

Karaciğer, böbrek. taJ ve kumlarından 
mütevelli sancılanoız, damar sertlikleri 
ve ıipnanlık fikayetlerinizi URlNAL ile 
geçiriniz 

Vücutta toplanan aait ürik ve oltsalllt gi
bi maddeleri eritir, kanı. temizler, lez
zeti ho§, alınması kolaydır. Yemekler
den sonra yarım b ardak su içerisinde alı-
nır. 

INGJLiZ KANZUK 
ECZANESİ 
BEYOOLU - ISTANBUL 

D A 1 M O N Masa vantilatörleri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç adet pil
le itler. Bir saatte bir kuruftan daha az ıarfiyat yapar. Bankala
ra ve yazıhanelere, evlere hastanelere ve her yerde lazım olan 
bir ihtiyaçtır. Bilhassa saatte bir kurut gibi az sarfiyat yapması 
tasarruf için bir harikadır. Tavsiye ederz. 

Satıf yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarmda No. 28/9 
~iJt:MtSLI HOSEYIN HOSNO-

TEM A~lk 

OEUTSCHE LEVAN 
TE-LlNIE 
G. m. b. H. 

SAYFA: 9 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NEERLANDF.S 
.H. SCHUET KUMPANYASI 

LARISSA vapuru 17 / 8/ 9J8 de bek- TffUS vapuru 19/ 8/ 938 de limanı-
1eniyor. Rotterdam. ıHsmbarc ve Bre- mıza gelip yükünü. tahliyedea sonra Bar

men için yük alacaktır. -gaa Vama ve Köstence limanlan için 
ARC11JRUS vapuru 29/ 8/ 938 de bek yük alacaktır. 

leniyor. Rotterdam, Hamburg vo Bre- OBERON vapuru 22/ 8/ 938 bekleq-
men için yük alacaktır. mekte olup Amıterdam Rotterdam Te 

ANKARA vapmu 12/ 91938 de Hambıq limanlan için Jük yiikliyecek· 
bateniyor. Rotterdam, Harnhurg 'Ye tir. 

Bremen Jimanlan için yük a1acaktır. SVENSKA OR1ENT UNtEN 
BELGRAD vapuru 26/ 9/ 9 / 938 de BORELAND motörü 20/ 8/ 938 de 

bekleniyor. Rotterdam,, Hambeıa ve beklenmekte olup Rotterdam, HaınbUJll 
Bremea limanları için yük alacaktır. Danimark ve Baltık Jimanlan için yü.1ı 

AIBEN 'Yapuru 10/ 10/ 938 de yükliyecektir. 
Ook.leni,ror. Rotterdam, H.mburg ve SERVtCE MARJTtME ROUMAIN 
Bremen limanlan için yük alacaktu. ARDEAL vapuru 28/ 8/ 938 de bek· 

H. SCHULDT mekte olup Malta Marısilya ve CenoYf 
GUWCKSBURG vapuru 31 / 8/938 limanları için yük alacaktır. 

do bekleniyor. Rotterdam, Rambuqr ve ZEGLUGA POLSKA S/ A 
Bremen limanlan için yük alacakhr. LSVANT motörü 30/ 8/ 938 de An• 
DEN NORSKE MtDDELHA VSUNIE ven, Dantzig ve Gdynia limanları içia 

OSLO yük alacaktır. 

BAYARD vapuru 29/ 8/ 938 de bek- llindaki hareket tarihlerilo navlunlar-

leniyor. Nonoeç limanlan için 3 l / 8/ 938 daki deği~1dikterden acente mesuliyet 
• tarihine kadar kabul eder. Dieppe için kabul etmez. 

~·~----------~--gm ................... ... 
Ağız bütün mikroblara daima açık 

bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: 
Baknmızlıktan çiiriyea ditlerin 

difteri, bademcik, lnumık, enflo. 
enza ıre batti zatiirreeye 101 açbk. 
lan, iltihap yapan dİf etleriyle 
köklerine mide humması, aparuli
nt., nnruteni, sıtma Ye romatiz
ma ya~';ığı fenaea uılqılmlfbr •• 
'f emİ2 ağız Te aağlam difler gmg. 

mi ricat u.ilıimm en hiriaci ....,_ 
tı olmuttur. Binaenaleyh dit1eri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyo1in) di, mac:amı ile 
l'ar&nti edebiffrsiniz Te etiiielM· 
ni%. Bu suretle mikroptan hn1ta 
ederek ditlerinizi korumu' olur· 
sunm. 

RADYOLIN 
ile diılerinizi sabah ve akıam her yemekten sonra fırçalaYllllZ··· 

Açık eksiltme ilanı 
Tire belediye reisliğinden: 

1 - Belediyemiz hastanesi için 1068 lira 95 kurut muhammen b.
delli ve 145 kalem mualece ve alitı bbbiye 9Çık eksiltme ile Rlm aJma. 
cakbr. 

2 - Açık eksiltme 23-8-938 tarihine natbyan Salm günü saat 12-
de yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin muhammen bedelin '?'o 7.50 
nisbetindeki muvakkat teminat akçesi ve 1938 yıb ticaret odası sicil 
kayıt vesikalarile birlikte ikinci maddede tayin olunan gün ve aaatte 
belediyemiz daimi encümenine müracaatları .§8rltır. 

4 - f§bu ihtiyacabn cins .e müfredatile ınuhammen bedel ve mik
tarlımnı gösteren liste ile eksiltme prtname ve mukavelename projeai
ni göstermek ve bedelsiz olarak almak iatiyenlerin eksiltme müddeti 
içinde be1ediyemize müracaatlan lüzumu ilin olunur. 2900 (2634) 

lzmir Ziraat mektebi kayıt ve 
kabul şartları 

• 

1 - Okulumuza 16 ile 19 (dahil) yatındaki orta okul mezunlan 
parasa: leyli olarak kabul edilecektir. Paralı leyli ginnek iatiyen1er üç 
taksitte 200 lira verirler. 

2 - Kayıt muamelesi eyliilün birinci gününe kadai denm edece
ğinden girmek istiyenler qağıda yazıb •eaiblarla ya doğrudan doğru
ya veyahut bulunduktan yerin mülkiye amiri veya ziraat müdürlük 
ve memurluklan veaıtasiyle okul direktörlüğüne miincaat etmelidir
ler .. 

A - istida. 
B - Orta okul diploman ve diplomaADa eau olan dera numarala

mu gösterir mektep müdürlüğünden alınmıı resmi bir vesika.· 
C - Hüviyet cüzdanı (Okula kabul edildikten sonra aılını getir .. 

mek fartiyle timdilik tasdikli örneği de gönderilebilir. 
D - Sağlık raporu (Liselere parasız girenlerin hazırladıklan mat

bu sağlık fİ!i olup isteklinin Ziraat itlerine mütehammil olduğu fiti 
dolduran doktor tarafından aynca yazılacaktır.) 

E - A,ı şahadetnamesi. 
F - Hüsnühal mazbatası .. 
J - Arazi sahibi veya çiftçi çocuğu olduğuna dair remıi bir vesika 
H - Dört adet vesikalık fotoğraf. 
1 - Kefaletname ( ÖZünüz okulu bıralar veya mezun olunca hü

kümetin verdiği memuriyeti kabul etmezse kendisine yapılan masraf
ları tamıin edeceğine dair noterlikten musaddak olacaktır.) Kabul 
edilenlere okul direktörlüğünden örneği gönderilecek olan bu kefalet
name okula gelirken de getirilebilir. 

6 - 10-19- 21 2-3-13-14 (2381) 

2/ 9/ 938 günü öğleye kadar mal kabul Daha fazla talsilit için ikinci kordon• 

edilir. da FRATELU SPE:RCO acentaaına mU· 
BOSPHORUS vapuru 25 eylulden 30 racaat edilmesi rica olunur. 

eyliil 9 38 e kadar Oieppe. Dünkerk ve 
Norveç umum limanları için yük alacak- Telefon ı 4111 / 4142 / .2663/ 4221 

br. 

SERViCE MA.RmME JtOUMAIN 
BUCA.REST 

DUROSTOR vapuru 19/8/938 de 
bddeniyor. Köatence Galatz ve Galatz 
ıdttarmaa Tuna limanlan içia yük ala
wbr. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

Vapur acentast 
BİRINCt KORDON REES 

BINASI TEL. 2(43 

DUROS'fOR Tapuna l .f eYIUlde bek. 
leniyor. KÖ9tence Galatz Ye Galatz ak
tarmua Tuna limanlan için )'1ik aı.c..Ic-
'tir. Ellerman Lines Ltd. 

D. T. R. t'. LONDRA HATl'I 

TISZA vapuru 1 S eylalde bekleniyor. OPORTO vapuru Liverpooldan 1 O 
Port Süt ve Lıkenderiye limaDlan için ağustos 938 tarihinde gClip yük çıkara .. 
yük alacalttır. e&ktır. 

SZEGE.D vapuru 30/8/938 de bek· CAVAU..O vapuru IS ağuato•ta 
lezıö-or. Danüb limanlan için 7iik ala- Lo d H il A _ ı · . .::L 
__ L n ra, u ve l"UlVentCD ae ıp ,,_ 
c;aa;br. 
BUD~ Yapuru ı 5 eytGlde bek- çıkaracak ve ayni zamanda Londra Te 

leni)oor. IDanup ilimMlan için yük ala- Hull için yük alacak.br. 

c:akbr. U:SBlAN vapuru 25 aiustosta U. 
JONSTON V ARREN UNES vcıpooldan gClip yük çıkaracak. 

JESSMORE vapuru 13/ 8/ 938 de MALVERNlAN vapuru eylUl iptida· 

bekJeni)'or. Unrpool. Anwen limanl,. sında Liverpooldan celip ,;ik çıkaracalc. 
..daa J'ak ~ Te Buıw-. v-- lliURSO va una he.muleaini 1 
ve Könence için yük alacabır. p • 

tanbulda aktarma ederek limanımıza 8 
AMER1CAN EXPORT UNF.S tNC 

ağustosta gelecelc olan lzmir vapuru ile 
EXMOtm-t vapuru 18 Ağustosta 

b ,_.1 • N k • • ...::t.. al k gelecektir. 
eıt eruyor. evyor ıçın ,,...._ aca tır. 

Dlndakl hareket tarlhlerlyle nav- Tarih ve navlunlardakl değişikliklero. 
turuardakl de~lşlkliklerClen acenta me-- den acenta mesuliyet kabul etmez. 
sutfyet 'kabul etmez. 

Daha fazla tafsl1At almak lçtn Blrln-

et Kordonda V. F. Hen.ry Van Der Zee beklenilmekte olup NEVYORK için 
ve Co. n. v. Vapur acentalı!ına mUra- ··k ) kt 
caat edilmesl rica olunur. yu a aca ır. 

Tel. No. 2007 " 2008. «BAALBEK» vapuru 15-1 7 A· 
ğustos arasında beklenilmekte olup 

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

''UmdaJ,, umumi BALKANLARARASIHATn 
ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kotoı 

deniz acenteliği Balkan ittifakı iktısat konferansının 
L td • ~=~s:;l~u::s~:: ::;:~: cttlii hat· 

HELLENlC LlNES L TD L O V c EN 

<BEl..CfON:t 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. 
manlarına yük alacaktır. L ov c EN 

"GERMANlA> vapuru 28-29 
~ustos arasında beklenmekte olup Lüks vapuru pazartesi 22 ağustos saaı 
ROITERDAM HAMBURG ve 12 de ir:mirdcn hareket edecek, Pin 

ANVERS limanlarına yük alacakhr. Korfu, Adriyatik liman1an, Venedik. 

c:HOLLANDlA> vapuru 1 O Ey- Trieatc ve Şuşalc limanları için yolcu 'Ye 

lülde beklenilmekte olup ROTIER- yük alacaktır. 
DAM HAMBURG ve ANVERS li- A • • 

] • .::1- 1a ktır Gerek vapurlann muvuelat tanhlen, man arına _yUA. a ca • ek • 1 L-L 

< TURKlA» vapuru 20 Evlülde ger vapur lsımleri ve nav unları ~· 
beklenilmekte olup ROTIERDAM lcı.nda acenta bir taahhUt altına ~ 
HAMBURG ve ANVERS limanla- Daha fazla tafsilAt almak tçln Bırlncl 
rına yük alacaktır. Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

UNtTED ST ATF.S AND LEVANT umumt deniz acentahğı Ltd. muracaat 
Lt?\'E L TD edilmesi rica olunur. 

c:HfL VIG> vapuru 18 Ağustos TELEFON : 3171 - 4072 

TAZE TEMİZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karştsında 



SAYFA: 10 YENi ASIR 

Japonlarda hayal sukutu 
Çang-Ku - Feng'de maksatlarına muvaffak olamayınca 

Hınçlarını ve mağlôbiyet acısını çıkarmak 
•• uz ere Çin üzerin.e saldırdılar 

50 Japon tayvaresi 
............................................................................. 

Hankeu üzerine hücum etmek ve şehri yakmak emrini 
aldı. Fakat Yirmi tayyare alevler içinde yere düştü 

Paria. 12 ( ö.R) - Roma aazeteleri· 
nin yazdıkJanna göre Japonlar miltareke 
haberini eük.Gnetle karplam11lardır. Hal· 
buki Tokyodan selen telaraflardan çı· 

kan mana hlt te bu delildir. Gazeteler 
bu haberi hueuat tabılar halinde verirken 
man,et halinde ıunu kaydediyorlardı : 
etkinci bir harp daha yapmıyacağızl. .. > 
Halk yollarda nümaYitler )'apmıtbr. 

Umumi efklr nihayet nhatlamıtbr .. 
Zira Rusya de J.arp Dıtlmallni gCSateren 
haberler çoktan beri endi,. Ue takip 
ediliyordu. 

Londra -'>-aal mehafili mütareke ha· 
berini bilhaaea iyi kartılamıtlardır. Zira 
bir umumf harp tehlikeal bCSylece berta• 
raf edilmJttfr. 

Fakat 'Vaziyetin henUz tamamiyle ta· 
'Vauuh etmediği gizlenmiyor. Filhaki· 
k.a Rus 'V• Japon kuvvetleri, aralannda 
~ bir kat yUz metre meaafe olduğu 
oldufu halde, sillhlı olarak mevkilerini 
muhafaza ediyorlar. 

Muhtelit bir ukerf komİayon derhal 

üzerine Hasaan gölü civarındaki askeri 
harekata 11 aiustosta (Mahalli aaatle) 
aaat 13.30 da nihayet verilmiıtir. 

Kıt'alann mevzilerini tesbit için iki 
taraf askeri mümeuilleri arasındaki ilk 
buluıma Zaozernaya ( Çankufena tepe• 
sinin cenubunda) diln ak,am Uzeri vu
kua gelrnittir. ikinci buluıma bugün saat 
12 de yapılacaktır. 

Şanghay, 12 (A.A) - Hankov Çin 
askeri mahafilleri Japon • Sovyet anlq
masırun devamlı olacağına inanmamak• 
tadır. Bu mahafilleri fikri Sovyetlerin ta· 
lehi mucibince Japonlann hudut tahdid 
komisyonunu kabul etmelerinin Sovyet
ler için diplomatik bir muvaffakıyet ol• 
duiumerkezindedJr. Maamafih husuat ve 
mahalli bir anlaımazlığm halli İçin as
kert mahafilinde hudutta emniyet ve 
aükOnu temin edebilmekten çok uzaktır. 
Ve her halde iki memleket arasında 

umumt gerıinliiin izalesini mucip ola· 
mıyacakbr. 

ç&JJllD&ia batlamıt ve ıimdiye kadar iki • 
içtima ,.apmlfbr. Bu ilk temaslardan hl- J4parı cukeTleri Vqington, 12 (A.A) - Hariciye na• 
.ı olan netice maJGm değildir. Roma, ettikleri mevkilerde kalacaklarını tasrih 1 iri bom'bala• atirufhr. OçlincG 8NFt .. , emretmi.,tir. Falqat bu bav~ ?•l'TIIZ'l 7•· ı zm bay Hull Sovyet - Japon miltareke-

t 1 i b ı-t Jt 1 v Al etmektedir. Son muharebelerdeki ölü· Japon imtiyazlı mıntakasının ileri tllra· pıldıfı zaman hava prtlan müaalt ol- ainden dolayı memnuniyetini iz.har et· pze e er u 19 e a ya e manyamn 
oynadıkJan rolU teEslr ederek bu iki hü· lerin mübadelesi için tdheirler alınacak· fındaki Hankeu mahallelerini homhar· madığından ve Çin defi tayyare batar• m~, fakat resmt malumat fıkdanı ıehe· 
•-·· t• T ı.... v tıkl iti'd 1 t · br. dıman etmiftir. Çin defi tayyare batar• yaları da büyük isabet gösterdiklerinden biyle her türlü tefeirden imtina etmiı· &ume ın o .. yoya ,,ap an a avs- . 
yeleriyle mütarekenin tahakkukuna epey Hankeu, 12 (ö.R) - Hankeu mın· yalan isabetli bir atqle Japon tayyare. yirmi Japon tayyareal alevler içinde Y•· tir. 

d tın• ld '-J l takası bugün Japon hava kuvvetlerinin lerinin serbest hareketine maru olmut· re yuvarlanmıılvdır Bu bôJnbardıman· Vqington diplomatik mahafili de ha· yar ım e ıı o u& arını yazıyor ar. • 
üç defa hücumuna uiramıtbr. Japon tay· lardır. Haaarlar ehemmiyetlidir. lann kurbanlan alb yUzden fazladır. beri büyük bir memnuniyetle telllii et• 

Tokyo, 12 (ö.R) - Dün aabah Sov- yarelerinden mürekkep bir grup Kanton Paris. 12 (ö.R) - Haber almc:biına rniıtir. Maamafib anlqmazlığın hakika· 
yet ve Japon aakert otoritelerinin mü· 
1neaaillerl arasında imza edilen mütare• 
ke mukavelesi iki taraf kuvvetlerinin 
cAtet kea f> emri verildiği sırada İşgal 

ıimendiferinin terminüa İltuyonunu göre Çankufelngte cAtq kea> boiuau Moskova, 12 (AA) - Taa ajansı ten bitrnit olduiu ballında fÜphe izhar 
bombardıman etmittir. Ağır dokuz bom· çalarken Japon kurmayı Hankeu etrafın• bildiriyor : olunmaktadır. 
bardıman tayyaresini ihtin eden ikinci daki muhtelif mevkilerin Japon tana- Sovyetler birfiii ile Japonya araamcla• Parla, 12 (ö.R) - Tokyoda neıre-
grup Odcana Berlindeki bma bir çok reai tarafından bombardıman edilmeaini Jü anlapnanm tatbik mevküne sirmeli dilen resmt tebliğe göre mütareke Ja· 

Şiddetli bir hav·a hücumu 
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Japonlann Moskova ıefiri 
ponya namına albay Sü ve Sovyet Ru 
ya namına uzak Şark genel kurmay rei 
korgeneral Somel tarafından imza edi 
miftir. Anlqmaya göre Japon ve Rt 
kuvvetleri muharebe sahnelerinde kal 
ölü ve yaraldan toplayıp alabilecek] 
dir. 

Mançukuo hududunda aükWıet devaı 
ediyor. Rus ve Japon kıt'alan mütarell 
hükümlerine sıkı sıkıya riayet ediyorla 
Sovyet toplannın fasılasız bombardım 
nı sebebiyle köylerini terketmiı olan K 
re li:öylüleri timdi yurdlarma dönüy 
lar. Sovyet tayyarelerinin bombllrd 
manlan dolayıaiyle timali korede kesi 
miı olan demiryolu milnakali.b da yı 

niden normal ıekilde baılamlfbr. 

Hankov, 12 (A.A) - Bu aabah ı 
hir, muhasamatın baıladığında beri ti 
detçe misli görülmemiı bir bombar 
mana maruz kalmııtır. 20 kadar Japd 
tayyaresi tayyare meydanına ve Kanto 
demiryolu istasyonuna yüzlerce ton ai 
Jetinde bomba atmııtır. Zayiatın mikde 
rı malum değildir. Fakat çok yüksek 
duğu tahmin edilmektedir. 

Tokyo, 12 (A.A) - Domei ajan 
bildiriyor : 

Sovyet • Japon mütarekesini müte• 
kip Japon .kuvvetleri kumandanı gen• 
ral Ugaki neırettiii emri yevmide So 
yet ordusunun cesaret ve yük.sek man 
viyatı hakkındaki hayranlığını ve yü~ 

lerce tankla mücehhez muhuun tarafı 

mukavemet eden Japon askerleri karıı 
sında hiSl!ettiği iftihar duygularını biJ 
dirmektedir. 

Statüko bahsine temas eden genera 
Japon mevzilerinin bundan bir ay evv 

muhaaemabn öncekilere nazaran ço1 
iyileımiı olduğunu kaydeylernittir. 

Ebre cephesinde F rankistler 
tayyare ile dağları dövdü 

59 lngiltere maslahatgüzarının Kont 
Cia:no ile görüşmesi mühimdir· 

Barselon, 12 (ö.R) - Ebre cephe· ı Pirene dağlarında cümhuriyetçilerin f Barselon 12 (A.A) _ Segre nebrlnln Paris 12 (Ö.R) - Italyanın 80!1 za-ımazlık komitesinde hA.sıl olan anl~ma, Hükümetin projesine göre bu tahkikaj 
•İnde dün mühim hava kuvvetlerinin hi· mevzilerine aokulmaia çabalıyan aailer Balagueıin cenubunda bir cUmhuriyet- manlarda tekrar I.ipanyada nasyonalist- hem de Ingiliz-Italyan anlaşmasının tA asi arazisinde yapılacak ve mücehhizle· 
mayesi altında olarak nasyonalistler mitralyöz ateıi albna alınmıolar ve ıay- i kolu tarafından i.lınesi karşı taral- leıre ~ \re rnuharlp gönderdiği kendisi büyUk bir zarara düçar olacaktır. rin müınes.Wleri bunda hazır bulunmı· 
Candeaanın cenubunda cümhuriyet mev· retlerine rağmen ileri aokulamamıılar· ~a bir aksUliınel cı!~rm ve Franklst- habennın ne derece doğru olduğunu an- Londra 12 (ö.R) - Ingiliz mücehhiz· yacağı gibi cümhuriyet arazisinde bulu• 
zilerine hücum etmiılerdir. S9 nasyona- dır. Bütün yapılan hücumlardan aonra l biri ehrin ğ kı : Bal.agu . lamak üzere lngiltere mulAhatgUzarı- lerl komitesi, lngiliz ticaret gemilerine nan şahitlerin ifadeleri de kabul edil.mi• 
)iat tayyaresi T ortoaa • Gandeaa yolu bo· mevkiler tebeddülsüz kalmıobr. er kından diğeri sa ise yıs:enin = ~ Kont Ciano nezdinde yaptığı teşeb- karşı yapılan bombardımanlar hakkında yecektir. Diğer taraf dan general Frank 
yunca cümhuriyet hatlannı tiddetle bom· pr . . ~ep pma .. e bilse ~emmiyet verilmektedir. Tempa tahkikatta bulunmak üzere ispanyaya hiç bir zarar ziyan tediyesini kabul et· 

b d tın• 1 d" BiJL ____ da'"I d Salamanka/12 (AA) -Umumi ka- cllmhuriyet:Çilerın Piedrasdeaol bölge- gazetesinin Lond.ra muhabiri bu h~ bir 1.--:-·on gönderilmesi halrkmda hü- .... ı. değil' dir ar ıman e ıt er ır. ıuqsa ıı ar a . . ~, ~ · 
rargahın tebliğinde ezcümle deniliyor ki: sinde olmak Uzere iki noktadan muka- telefonla fU maldmatı veriym: kilmete atfedilen niyeti protesto e._,.,_ Hükümet bir tavzih ~ederek mil· Gandeaa istikametinde tesis edilmiı oıan ~ --..--

Ebre mıntakaamda kıt' alanmız Sierra bil hücuma geçmişlerdir. c ltalyanın 1-ft-yadaki yeni milda- tir. cehhizlerin menfaatini bozabilecek hi.., ileri karakollan bu hücumlara hedef t.,. -ı-u ·~ 
Aaanta Magdelenayı ele geçirmit ve mü· Birinci noktada cUmhuriyetçller blr hale hareketleri hak.kında Italya bari- Mücehhlzler komitesinin .ril.Ayet et- bir M>V yapmamak niyetinde olduJı..·-u kil etmiılerdir. Üç motörlü asi tayyarele· . ,....... s-.1 5 u.u 

. d ~ı d k" h .. L·· • ..d f hatl him mikdarda esir almıttır. Segre nehri· miktar geri çekilmi§tir. Fakat .Balague- ciye nazırı Kont Ciano nezdinde Ingiliz if nokta ıudur: bildirmiştir. 
rı ag ar a ı u~umetçı mu a aa a· . .:_ __ uL +...ıı.A- -L-~-- ılan 

b
.. .. .. b b d hni•l ve nın yataiında Villanueva De Barka cİ· rin arkasında yine nehrin aağ kıyısında ma:wıuıa"5~~ tarB1wuan yap teı-

nnı utun gun om ar ıman e ... -..y er d b bbüse h üz rilm · · Ra . .. vann a azı çarpıtmalar olmaı ve düı- tutunmU§lardır. ikinci noktada Fran- te en cevap ve emiştir. -
nasyonalıst toplan da buralannı dov· b" L d .. 1 .. b k r _ ha ızlıktan L--" -

'' man ın &a ar o u ıra mııtır ı:.atrama· kistlerin hücuinları geri püskürtülmn• ts ~uz kalkmış olan ltalya 
müılerdir. Pek çok hava malzemesi isti· ı d h · d k , ] · 1_,_ 1_ ""11 b h 1 ure cep esın e ıt a anmız aeıciz &ilo· ve mevzilerde hiç bir değişiklik keyde- nazın u ususta tahkikat yapacağını 
mal edilmesine rağmen nasyonalistler metre ilerlemiş ve 800 esir almıılardır. dil.meıniştir. söylemekle iktifa etmiştir. 
ancak ıiddetli bir baraj atqiyle ileri ha· Ingiliz görüşlerine göre Ispanyadan 

reketlerini geciktiren cümburiyetçilerin gönüllülerin geri alınması hakkındaki 

terketmiı oldukları Siera Pandoltayı it· Goerı·ng ve Italo Balbo plAnın tatbikini kolaylaştırmak üzere 
gal edebilmitlerdir. karışmazlık komiteıile hul\ıslu bir iş bir· 

Balaguer cenubunda Rio Segrede bir liği yapan Fransa Pirene hudutlarını 
cümhuriyet kolu nehri geçmiıtir. Bala- kapamağı kabul etmi§ olduğundan diğer 1 

guerin şarkında hükümetçilerin son za. Roma ve Berlin arasındaki dost- memleketler müdahalelerine devam 
manda te is ettikleri mevkilere nasyona· ederlerse F;ansa hükümeti güç bir mev-

listler hücum etmiılerse de cümhuriyet luktan bahseden nutuklar söylediler kidC' kalacaktır .. Şu. takdirde geçen ay 
kuvvetleri Segre nehrinin sağ sahilinde. karl§mazlık komıtesı tarafından kabul 
ki mevkılerini muhafaza etmişlerdir. Hü· edilen 4 Temmuz 1937 tarihli lngiliz pla-1 
kümetçılerin bir kaç günden b eri tuttuk- Berlin ,12 (Ö.R) - Mareşal Göring Jetlere, tecavüzkar he- temayüle karşı nının tatbiki talik edilecektir. Halbuki 

lan mevzilere nasyonalistler ıiddetli top ve Mareşal ltalo Balbo dün Berlinde, bir ders vazifesini görmelidir. • salahiyetli Ingiliz ınahfellerinin fikrince 

atqi himayesinde hücum etmişlerdir. Alman gazetelerince C'hemmiyeti kayde- Mareşal Göringin gazetesi tarafından bu plan 12 Nisan ~arihli Ingi~~ - Italyan 

K 1 d v k 1 v ki d'I ki . . 1 d' B k ded'ldiv · .. M 1 Ital B lb anlaşmasının merıyet mevkııne geçme-ata onya a yagma ta o an sagna ı 1 ı en nutu ar taatı etmış er ır. u ga- ay ı gıne gore areşa o a o . . . 1____ ll . li b' 
sı ıçın en ıu.- yo u ve emnıyet ır ça· 

yağmurlara rağmen cü~huriyetçiler (eteler söylenen sözlerde Roma ve Ber· Prusya başvekilini Trablus'u ziyarete redir. 1 
mevkilerini muhafaza etmışler, yalnız lin arasındaki samimiyetin ve Roma - davet etmiştir. Mareşal Göring bu da- Romaya işaret edilmiştir ki yeni Ital· 

bir noktada hasmı ağır zayiata uğrattık· Berlin mihverinin sağlamlığının bir de- veti kabul etmiş olup gelecek ilk bahar- yan müdahaleleri hakkındaki haberler 
tan aonra hafifçe gerilemiflerdir. llilini görüyorlar. Bu bal demokrat dev- da bu seyahati yapacaktır. teeyyüt ederse hem beynelmilel karıs- Leh Cümhurreiai Mociski 

Leh 
Cümhurreisi 

Fiyomede ltalyan Ha. 
müsteşarı ile görüıtü 
Roma, 12 (ö.R) - Şimdiye kadar 

halyada tatil müddetini geçiren ve Le· 
histana dönmek üzere bulunan Leh re· 
isicümhurunu Fiyumada İtalyan harici· 
ye müsteoarı ziyaret etmiştir. İtalyan 

nazırı Leh reiaicümhuru ile Lehistan-ita]· 
ya münasebetleri hakkında gÖrü§mÜ§tÜr. 

-=-
B.N. Çemberlay
nın hastalığı 

Londra, 12 (AA) - Biraz rahatsıı 
olan baıvekil Nevil Çemberlayni bu sa· 

:1 hah muayene eden doktor Betfort Rus· 
~~~ sel başvekilin sıhhi vaziyetinin oldukça 

iyilqmekte olduğunu bildirmiştir. 


