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Snelik ......•..... 1400 2900 
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F1A TI ( 5 ) KURUŞTUR 

• lngiliz hükümdarlarının 
Amerika seyahati 

Londra 16 (Ö.R) - lvning Standard gazetesi 
Kral ve Kraliçenin gelecek sene Kanada ve 
Amerikayı dyaret ebnelerinin muhtemel oldu
tuıın yazıyor. 

·------' YENi ASIR Matbaallnda buılm.,m 

Doğu manevralarına başlanıyor 
MI. Çakmak ve generaller r·"""""GONON"""EN""""GôZE"""BA"TAN'""iiADJSELERT""''"! 

sahasına gittiler A.lman manevralan: Hitlemenevra 
Başvekil ~in huzuru ile başladı 

B.C. Bayar Manevraya350bin ihtiyat iştirak etti 
Fuarımızın açılış 

1 töreninde bulun- Çocu· k 
mak üzere Per-
şenbe veya Cu
ma günü şehri

mize teşrii ede
MareıaJ. Çakmak son Ege manevralannda . ceklerdir 

Almanya 
Ne yapmak 
istiyor? 
Dün batJıyan eon bahar Alman 

ınanevra1an bütün Avrupada asabi 
hir hava yaratb. 

Büyük, küçük her devlet elindeki 
•ilahı tecrübe için manevralar ya
parken Alman tecrübelerine bir fev-

ı İstanbul 16 (Husust Muhabirimizden) Kbım Özalp de bu günlerde Elazığa gi
Doğuda yapılacak manevralara bu gUn- derek manevraları takip edecektir. Ma
lerde başlanacaktır. Genel kurmay b~ neVTalar ayın yirmisinde tam inki§af 

kanı Mareşal Fevzi Çakmak, beraber- halinde olacak ve zafer bayramı günü 
}erinde generaller bulunduğu halde ma- olan Ağustosun otuzunda parlak bir ge
nevra sahasına gittiler. Ankaraya dön- çid resmi ile sona irecektir. 
mti§ olan milll müdafaa vekili general -SONU tJCtJNCtJ SAHiFEDE-. 

Hastalığı · 
• 

Vecocukölüm
~eri etralında 
bir tetkik ya-

pılı yor 
1 1- Y_AZJSI OÇONCO SAHtFEDE 1 

kaladelik atfetmemek icap eder
di. Manevralar milli müdafaanın 
zaman ve mekan mefhumları 
içinde uyanıklığını, kudret ölçü
sünü meydana koyduğuna göre 
Almanların komıulan kadar basiret~ 
)i bulunmak istemelerinden daha ta
bii bir teY olamazdı. Eğer Alman 
manevralarının diğerlerinden faz
la bir hususiyeti, bir fevkaladeli

Sovyet 1 Eyliilden itibaren 

ği olmasaydı ... 
Bu göze batan hususiyet, Alman

yanm yanm milyonu aşan ihtiyat 
kuvvetlerini bu manevralara sok
mak suretiyle bir nevi kısmi 
seferberlik tecrübesi yapmış olması
dır. 

Avrupanın bugünkü buhranlı va
ziyetinde seferberli!~ kelimesinin te- 1 

laf ftızu bile sini~!eri büsbütün ger
meğe kafidir. 

Alman manevralarının ikinci hu
susiyeti cenubu Sarki sınırlarına mü
teveccih olmasıdır. 

Şimdi şu sualler hatıra geliyor: 
Acaba Almanya yeni bir kuvvet 

Ankara elcisi 
1 

Nazilliye gitti 
Sovyetler birliii hiikiimetinin An

kara sefiri, B. Alelıai Trentiyef An
karadan tehrimize ıelmittir. 

Dost devletin deierli mümeaaili 
dün sabah valiyi, öğleden sonra da 
belediye reisini makamlannda ziya
ret ebnİf tİr. 

Gezinti mabadiyle tehrimiz• ge
len Sovyet sefiri belediye reisiyle 
fuardaki Sovyet pavyonu hakkında 
göriİ§mÜf, Sovyetleiin bu sene genİf 
ölçüde fuara İf tirak etmekte olduk
larını beyan ebnİftİr. Sefir dün ak· 
fUll Nazilliye gİtmİftİr. Nazilli fab- ı 
rikasmı gördükten sonra ıebrimize 
dönecek ye fuarın açılma töreninde 
bulaunacktır. • 

Her türlü nakil vasıtaları biletlerine 20 şer 
para ·zam edilecek. Yol parası da 8 liradır 

Umumi Vilayet Meclisi toplantı halinde 
Vilayet umumi meclisi dün sabah saat Güleç celseyi fU sözlerle açmıştır: 

onda, vali B.Fazlı Güleçin riyasetinde Sayın arkadaşlarım, 

fevkalade topbntılarına ba§lamıştır. Ri- Bizden son ayrıldığınız zaman, yeni 
yaset mevkiini işgal eden vali B.Fazlı - SONU lKlNCl SAHiFEDE -

darbesi mi hazırlıyor? -===;;;;;;;;;;o====~==---~ 
Zamanı yeni bir sergüzeşte atıl- -------

mak için müsait mi görüyor? Fuarımızın açılmasına 
Yoksa izhar edilen endişeler yer-

siz bir kuruntudan mı ibarettir? 

Almanya ordusunun heybetli ma- k •• •• k ld 
nevrasiyle dünya umumi efkan üze- anca uç ~un a ı 
rinde tesir yapmakla mı iktifa ede- ~ 
cektir? 

Alman manevralannın tahrik et
tiği böyle yığın yığın sualler vardır. Son hazırlıklar da bitmek üzere 
Ve bunlardan her biri ayn bir en- Uç gün sonra açılacak olan sekizinci 
dise kaynağıdır. enternasyonal İzmir fuarının son lıazır-

Diğer taraftan geçirdiğimiz hadi- lıklarına dün de devam edilmiştir. Fua
selerin kendine mahsus bir mantığı rın gı1ya 1 EyHUde açılacağı hakkında 
vardır. Uzak Şarkta daha birkaç gün çıkarılan şayiaların asıl ve esası yoktur. 
evvel Ruslarla Japonların silah oyu- Enternasyonal bir mahiyet taşıyan İzmir 
nu, emrivaki kapısının kapanmış ol- fuarının geçikmesine, açılL~ töreninin 
duğunu, harbe bütün fecaatini da- geçikmesine bir sebep bile görülemez. 
hili hesap ederek karar vermedikçe Fuarın büyük antresi yarın akşam 
cmrikavi yapılamıyacağını göster- 1ikmal edilecek, elektrik tesisatı da bu 
miştir. l arada yapılacaktır. Fuar kapısına talik 

Yeni bir dünya harbı ne netice ve- olunacak dokuz dost devletin bayrakları 
rir? hazırlatılmıştır. 

Bunu tayine kalkışmak saçma bir Fuarın açılına günleri yaklaştığı için 
kehanet olur. Yalnız kehanet ol-

1
Karadeniz yolile İzmire gelenler bir hay

mıyan, elle ~utulur-;:asına belli ı• li artmıştır. Gelen trenler doludur. Za
olan şey harbın Avrupada mede- bıta fuar ·sahasında bir büro tesis etmiş
niyet ağacını kurutmağa, insan nes-

1 
tir. Burada daimi polis memurları bu

linin bütün hayat filizlerini yere ser- bndurulacaktır. Zabıtaca trenlerde de 
meğe kifayet edecek bir musibet ol- tertibat alınmı§tır. Dolandırıcılık ve hır-

Cinayet 
Be yoğlunda bir 
adamı kavnı 
ile kaynatası 
bir olup bı-
cakladılar 
1 

• 
İstanbul, 16 (Hususi) - Dün 

gece yansından sonra sabaha kartı 

Beyoğlunda ve sokak ortasında bir 
cinayet iılenmİf, bir adam kain pe
deri ile kain biraderi tarafından 
ölüm halinde bıçakla yaralannuttır. 

Yaralı Beykozda oturan Rizeli 
Mehmet adında biridir. Mehmet, 
Çubuklu Gaz depolarmda çalıfan 

Mustafanın kızı ile evlidir. Karısı 

ile arasında bir geçimsizlik vardır. 

Mustafa kızını Mehmetten ayırmak 
istemekte, Mehmet İle buna muva
fakat etmemektedir. 
- SONU iKiNCi SAHtFEDE -

Bitler, Alman general.Zeri ile bir arada 
Paria, 16 (ö.R) - Günün en aöze Alman manevraları dün B. Hitlerin hu-

çarpan hadisesi bu .ene huauat bir ehem- zuriyle batlamıtbr. Bu manevralar husu• 
miyet iktisap eden Alman manevra1an- at bir nuntakaya münhasır değildir. Ga• 
dır. Bütün dünya gazetelerinde buna ait zetelerin kaydettiklerine bakılırsa üçün• 
bir çok tefsirler vardır. cü Raylı ne hudutlarda bir nümayif yap. 

Berlinc:len bildirildiiine göre 80nbahar - SONU ONUNCU SAHIEFEDE -

Borsa idare heyeti bu 
gün içtima ediyor 

Bu toplantıda 
-Uzüm ve incir piya. 
salarının açılış gün .. 
leri tespit edilecek 

-0--

Borsa idare heyeti bu gün yapacağı 
toplantıda üzüm ve incir mahsrulerl du
rumunu gözden geçirecek ve yakın bir 

ihtimalle piyasaların açılacağı gilnleri 
tesbit edecektir. 

Dün akşama kadar piyasaya gelen 
üzüm miktarı gayet cüz'i idi Bu vazi
yet karşısında piyasanın açılması ayın 
sonlarına kadar geçikecektir. İncir mah-

- SONU lKINCl SAHiFEDE -

80 
Yaşında Mısırl 

bir ihtiyar 
--o-

16Yaşında 
Körpe bir fellah kı
zını 31 inci zevcesi 
olarak nikahladı 
- YAZISI 7 iNCi SAHiFEDE -

Hayfa kur hanları için 
muazzam tören yapıldı 

Kudiüte 1ngiliz askeri otomobilleri 
Londra, 16 ( ö.R) - Pazartesi günü rülmüştür. Bir asker hafifçe yaralanmış-

öğleden sonra Filistinde tedhitçilerin bir tır. Ayni mıntakada tedhişçiler köylere 
çok vakaları kaydedilmi§tir. Kudüs mın· girerek halkı soymakta ve taciz etmekte
takasında Hamla mıntakasında bir aske- dir. 
rl müfreze ile müsellih bir çete arasında Kudüsün eski ıehrinde bir arap polili - SONU 2 iNCi SAYFADA - sızlık için İzmire gelıneleri muhtemel 
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SAYFA: 2 
c-

lERi 
Sabanca gölü plijınd 

yapılan tören 
Kağıt fabrikası direktörü nutkunda 
kağıtcılığımızın bir tarihçesini yaptı 

iliyet U. Meclisi fevkali· 
de toplantılarına başladı 

İzmit 1 S (Huausi muhabirimizden)-ı Memleketimizin sc:rbest pazar halinde 
Kağıt fabrikalarımızın temel atma gÜnü- kalmasında menfaati olan teşekküller; 

nün dördüncü yıldönmil münuebetiyle kapitülasyonlara dayanarak ve o zaman 
fabrika tarafından dün Sahanca gölü Cİ- fUUl'WUZ hüJciimctlerinin aczinden ıistifade 
varındaki plaj ve korulukta bir kermes ederek yıktlklan müesseseleri menfi pro
tertip edildi. Baıta vali. generaller, u- papndalanna alet olarak kularuyorlardı. 
keri ve mülki devair rüesası ile bütün Senelerce devam eden hu menfi pro
fabrika itçl1eri bu kermeste hazır bulun- ~gandalann hedefi: Türkiyede aanayiin 
dular. Bir çc- 1

• spor eylenceleri yapıldı. kurulamıyacağı, yerli malın hiç bir su
Geç vakte kadar neşeli vakit geirildi. retle ecnebi malı ayannda yapılamıyaca
Bu münasebetle Kuiıt fabrikası direktörü iı kanaatini ılamak ve binnetice Türki
Mehmct Ali Kiğıtç.ı tarafından bir nutuk Jeyi ecnebi endüstrisinin açık pıµarı ha

BAŞT ARAF'.l 1 NCJ SAHiFEDE ı Yapılacak İstikraz işini de bütçe l lıyacağız. Sonra hepinizden rica edece
intihaptan sonra birle,mek üzere veda et- encümenine tevdi edeceğiz. Buca ve Bor- ğim. Yo.nn akpm Şehir gazinosunda bc
mi~tik. Bu defa vilayetimizin çok nef'ine nova otobüs işletme i'ini de Naha en- pimiz bir arada yemeğe davetliyiz. Saat 
olan güzel bir ,·csile bizi sizinle beraber cümenine vereceğiz. Arkadaşımız bay 9 da hepinizin teşrifinizi rica ederim. 
daha evvelden toplanmağa mecbur etti. ömer Lütfinin istif89ından da malumat Son toplantı gü.nünü şöyle aüşünüyo-
Bu güzel vesile benim için bir haz ve sü- ha.sll olmuş olacaktır. nim.. l,leri bir giinde bitirememek ihti-
rur menbaı olmuştur. Ümit ederim ki siz- Şimdi bu encümen arkadqlarunızdan maline kart1 Pertembe ve Cuma cünleri 
ler de bundan memnun kalacaksınız. Lirşey rica edeceğim. Bu işleri bitirsin· iki toplantı yapalım. (Kabul sesleri.) 

Bunu ihzar eden ve vilayetimize haki- ler. Münasip görürseniz wnumi celsemizi tik toplantı Pertembe günü saat 18-
katen müstesna ve vilayetimizin ehem- bir defa yapalım. Bu cdsede encümen- de, ikinci toplanh da Cuma günü sabah 
miyetiyle mütenasip bir umran fırsatı l Ierden gelen mazbatalar üzerinde kara- onda yapılncakhr. 
bahşeden hükümetimize ve onların vası- runızı veririz .. 

aöylendi. Fabrikanın faaliyeti hakkında linde tutmaktı. 
oııyıını dikkat izahatı ihtiva eden bu nut- IZMIT F ABRIKASININ KURULUŞU 

tnıiyle bu erginliğe layık gören yüksek Sırrı Şener - Nafıa encümeni birkaç 
Millet Meclisimize ruenen teşekkürü size arkadıı.§la takviye buyurtiluua çok eyi 
de tercüman olarak buradan arzeder ve olur. 

ka aynen bildiriyorum: KOLAY OLMADI 
meclisimizin fevkalade olarak alenen Vali - Arkadaşlardanı.kirn arzu eder-

c 14 Ağu9toa 19 34 Salı günü Türk Maalesef bu çirkin, milli menafi aley-
açıldığını bildiririm. sc Nafta encümenine girsin ve toplantı-

kağıtçılığının temeli atıldı. Endüstri ha- hine propagandaya kapılanlar ve hatta 
reket ve hamlemizde dönüm noktası sa- bilmiyerek alet olanlar bulundu. Bu iti· 
ydan bu tarihi günün aenei devriyeaini, barla 1zmit kağıt fabrikamızın kurulması 
bugün, ilk defa tcsit ediyoruz. Bu kutlu kolay olmamıştır. Türk kağıtçılığmm tesi· 

Meclisimizin elinizde bulunan rüzna- nın vaziyeti ile alakalansın. Hatta ben 
mcsindeki işlerden birinci.si turistik yol- fırsat bulursam bu arkadaşlarla beraber 

günümüze ,eref verdiğinizden dolayı si uğrunda çalışmalar ba~layınca, kağıt pi 
oükranlanmı sunanın. yasamızla alilaw olanlar, her cepheden 

Bundan -4 ne evvel temeli atılan k&- menfi harekete geçtiler. Mücadele aene· 
iıt ve k rton :fabrikamız. muvaffakıyetle lerce aürdü. Fakat bunlar eski devirde 
çallfly01'. 1glemekte olan bu fabrikanın yapmadığımızı, Türkiyenin yepyeni ha
açıll§ töreni yapıld~ ıün temelleri atd-, yatiyetini k.avnyamamıtlardL 
DUf olan 2 kağıt ve Selüloz fahrikalan- Atatürk devrinin. esaslan aendere eı· 
mmn bugün inpah da ileri~: k.- ian çelik iradeli bükümeti, menfi cephe
men makine montajma bql&nmlfbr. leri tarümar eyledi ve Türk llğıt aana-

Bu .evinçli. mutlu günleri idrakimize yiini en sağlam ve en modem temd.ler 

lmk.an hazulıyan büyüklerimize, en bü- üzerine kurdu. 
yüğümiiz bizi yeni hayata kaVUJtUran Türk endüstrisini istiklale kavuştu

ULU Atamıza •omuz minnet ve fiiban.. rıın, ona her türlü entrikadan, engelden 
1LK KACfnıANELER • &zade hayat veren ULU Atamıza ve o

Sayın bııyanlar, b ylar; nun gösterdiği nurlu yolda azimle emni
EI iKi)iği devrinde memleketimizde yetle yürüyen Cümhuriyet hükümetine 

muhtelif yerlerde ve muhtelif tarihlerde ebedi minnet ve şükranlanmızı arzede-
kağıthaneler kurulmuıtur. riz. 

lar programının tanzimi, ikincisi çocuk 

prcvantoryomu için satın alınacak mahal 
hakkında müzakere, üçüncüsü yapılacak 
istikrazda vilayet emvAlinin karşılık gös
terilmesi, dördüncüsü Buca ve Bornova 
belediyelerinin almak istedikleri otobüs 
imtiyaz iıi ve bir de Torbalı azası ömer 
Lütfinin istifasının tesbitidir. 

Bunlardan turistik yollar programını 
münasip görürseniz Nafıa encümenimize 
tevdi ediyoruz. Çocuk prevantoryomu i
çin satın alınacak mahal hakkındaki İJ 

le müsruıdenizle evvela sağlı.le ve eonra 
bütçe encümenine gidecek ve her iki en· 
cümcnden çıkınca müzakere edilecektir. 

Karşıyaka 
Deniz yarışları çok 

lstanbulda kilğıthanede ( 14 5 3), Bur- l~e daha dün denecek kadar kt5a bir 
sada Alııca hırkalı mahallesinde ( f 486), zaman evvel cbu memleket kağıt fahri- heyecanlı oldu 
Yalovııda ( 1742): Burgazda Hünkar kası kuımağa müsait değildir. kağıt ıa· p .... ':Jrn .... • kad ılan el •. • . azar gunu ,... ....... ~ıya a yap y -
iskelesinde ( 1803h k6.ğıihnneler kurul- tıayn bır hayaldır> yolunda propaganda k t "k .. b kal .. en eşv1 musa a arı son derece he-
muş ve kağıt imal cdilıni,,tir. ynpnnlnnn haııet ve hayret nazarlan o· lı lm H 

- d s·· ~ - yccan o uştur. nvanm sertliğinden 
1844 aene!inde lzmitte de bir kağıt nun e umer Bank !kagıt ve Karton fab· b" i d ·ı ... ı.. b' 1 d 

h k ı k l nl B 
'k .. - - • 

1 
ffak 

1 
ır şarp evn .... Uj ve ır yoıe yarışa e-

ane uru ması arar aıtı m~tır. u rı ·ıısı uçuncu ı, yı ını muva ıyet e ya- vam edemenıi§ti.r. 
kanır o zaman tatbik edilmem.itti- Fakat nlamlJ bulunuyor. lılemckte olan fahri- N t' d 4 millik af • ki 

T 
L- e ıce e mes eyı l tur ya-

konu§acağım. 

Sım Şener - O zaman müsbet bir §e• 
kil çıkaramayız. Çünkü her arkadaşın 

noktai nazarı ba;:ıka başka olur. 
Vali - O halde encümeni takviye et· 

melt İstiyen arkadqlar adlannı söylesin
ler. 

Y uıuf Ziya (Bayındır) - Bendeniz 
Nafıa encümeninde bulunmak isterim. 

Vali - Peköla.. Azmi Güvenç, Mus
tafa Onaran arkada~larımız da iştirak et
mek istiyorlar. Bu suretle Nafıa encüme
ni ta.?tviye edilmiı olur. 

Vali - Bugünkü celsemize Nihayet 
veriyoruz. Encümenlerde çalışmağa ba17· 

C::ZZZ7.X/.7J.ZZ":/J.2:'"d.7/7.77.77.2'J 

Göklerimizin 
emniyeti 

- Yurd için ölenler ve yurdu 
kurtardıktan aonra YftllYanlar, an· 
cıık ve ancak Türk cöklerindeki 
Türk kanatlannm, kendilerinin za. 
ferle kazandıklan kıymetleri muha
faza ve mürlafaa ebneğe hazır ve 
kadir olduğuna inanahildikJeri cün 
huzura kaVUfllbileceklerdir. 

bugün 1mıit, ürlc Jt&ğıtçılığımn biricik .wmızın yanında iki tan~i daha kurul- k 8 'l dolaşan tel de F thi 
·- . . para mı yo er n e 

ve en modern merkezidir. maktadır, dıgerlerı de bunları takıp ede- Ka •--· 'd . d ki iki al '· ·• · ·' ·" ·' · · • · · · · ·"" 
• .. .. Pı.üıun ı aresın e numar ısı 1 ..,.~~ 

Sanayi el igilerinden kurtularak IDA· cektır. clt urur, kervan geçer> saat lO dakika 30 . d ka'"-.!I ._ - .Lo1Ueri lıakketıniı olduğu-
k. 1 b-·1 d .. d · d 1-'- B - ,___ ...... 1 · 'f 'h 1 · sanıye e ı.t:0.erek bı Dl"'" .zaf ı·-1- ld .. • ıne ~meye a.g.oa ıgı evır e mem ~e- u go;ı; ~aştırıcı, goguş erı ı tı ara . . Ni . D' . id . d ki 1 --. ere a, .... o ugumuzu u-

nncı ve ıyazı ınçın aresın e b d bit k • 
timiz sanat §~helerinin birer birer mun• kabartan manzara 1zmite münahısr değil- _, d l t ll .l-kika 

45 
at e e 1 me ıçin birinci planda 

nwnarmısı a saa Wi ve sa-

* Turistikyol lar kanunu hükümleri ey
lulün ilk gününden itibaren mer'i ola
ca.ktır. Bu tarihten ib"baren 1zmirde ve 
c.ivannda işliyen her t.ürlü nakil vasıtala
nnda, otobüs ve vapur yolcu biletlerine 
yirmişer para Üan edilecektir. Aynca yol 
vergisi mükellefiyetlerine W§CJ' lira ila
ve edilerek. eek.iz lira üzerinden tahsil 
edilecek.tir. 

Haber aldığımıza göre İnp edilecek 
turistik yolların nevi nafıa vekaletince 
tensip edilecek. ,ek.ilde olacaktır. Aıfalt 

veya beton yollardan birinin tercihi ve 
bu yolların dainıt wrette nezarette bu
lundurulmasa muvafık görülmektedir .. 
Vilayet meclisi, inp. edilecek. :yolların 
programmı hazırlıyacak ve bunlar eırasİ· 
le yapılacaktır. 1zmiri, civarındaki tarih 
ve ıu sitelerine bağlıyacak olan bu yol
ların en kısa zamanda ikmali derpiş edil
mektedir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Vehbi altı yıla 

• 
mahkum edildi 

Tepecikte kumar yüriinden Habib is
minde birini öldilımekten suçlu ve mev
kuf V eh binin nğırcezada devam etmekte 
olan muhakemesi neticelenmiştir. Suçlu 
esbabı muhaffefeden istifadeyle altı yıl 
hapse ve 000 lira ölilm tazminatına mah
lcfun edilmiştir. Suçlulardan Mustafa 
beraet etmiştir. 

Bir katil 25 yıla 
mahkum oldu kariz olduğunu görüyoruz. dir. Belki Jnnit, memleketin her huca- . ed k 'ki . ~ı~;~l clir A yapmamız li.:mn gelen bir ,ey var: 

K 
_ nıy e geçere ı ncı g....,."':1 er y- Cöklerimizin --=•ct'mı' •---- '-

APITOLASYONLARIN TAHRJBATI gında kurulan memurelerden bir damla- . --L k rt b' ha il d ·1 ........ u., ~ Torbalının Çemenler köyünde Mürüv-
dır. • nı ~ınyı ço sc ı~ va. e 0 aş~ 

Geçen asrın ortalanna kadar yerli sa· şarpilerden Khımın ldaresın.deki şarpı • • · · · · · · · · · · • · • · · · · · · · · · veti kaçırmıya teşebbils eden Mehmt oğ-
ıuı.yümiz memleket ihtiyacını tatmin ede- Bu bao döndürücü yapıcılık havası i- 1 t 13 dak'ka 6 . d d d - Zaferi kutlam19 olmak, zaferin lu İbrahim, milmanaatla karc;:ı}ıı<:ınca . sna ı ve sanıye e evre e- .,.. ~ 
cek kudrette iken, kapitülasyonlar, he· çınde bulunanlar, kısa zamanda başarı- ek b' . · . Ah d' 'da . deki ınaruwna, sırnna ennİJ olmak için Bn. Mürüvvetin validesi Fatmayı öldür-r ınncı, me m ı resın şar-

1 sapıız verilmiş imtiyazlar, o zamanki hil- lan İ§lerin, elde edilen muvaffak.ıyetlerin pi de 1 sant 13 dakika 11 saniyede ikin- en güze vaaıta ve çare: Uçak için m~, kendisini ve eniştesini yaralamıştı. 
kümetlerin kudretsiz ve guursuz idare nzametini muhakeme ve takdir edemi- i el . 1 ı... Rahm" Zallağın 'da bir feY vermek ve uçmağa kabiliyet. Uzun zamandanberi ağırcezada devam . c g mış er ve uay ı ı - b 
tarlzarı az zamanda mllli sanatlerinin in- yoruz. Harıçten bakan gözleri kamaştı- . d-,-• • d ku tli b' ___ 1~1- li ve ll%U' bulunmaktır. eden bu dava neticclenerek surlu 25 yıl, 

~ b 1 resın t:Aı şarpı e vve ır sağCUUUUü ~ 
kırazına ıeoep o1mu~ ve sanayide bat- ran, aş an sersemleten bu sürat ve ka- b tm•c ld v dan 11 ay ve 21 gün hapse ve 600 lira ölüm 
lıyan makinel~e hareketinin memleke- biliyet Türkün asil kanında vardır: ezeli ma~. ugun yarışa devam ede- Borsa idare he yeti tazminatına mahkfun edilmiştir. 
timize gelmesine mania t~l etm~tir. ve ebedidir. O oevhere serbest saha ve Yolelerden 3 umnral d fazla b .. • • . Bir ölüm 
IZMIR VE BEYKOZ FABRiKALARI imkan bah§ed-::n büyÜklerimiz sağ olsun- ald .. dan nsahas danısı a 1m su ugun ıçtıma edtyOT 

ıgın yarış ın ayn ıştır. K _,___ ö k 
J 846 eene inde Jzmirdc ve 1887 de lar. Bu ~ticelerc göre bu yıl İzmitin Türki- B~STA~AFI 1 iNCi SAHiFEDE arşıywuwın rııe köyü civarında 

-~-~.::... 

an ya 
Ne yapmak 
istiyor? 

BASTARAFI 1 iNCI SAHIFEDB 

duğudur. 
19 f 4 - 1918 harbı otuz milyona 

yakın kurban verdirmişti. Üzerinden 
çeyrek asır geçtiği halde kanıyan ya
ralan hala bakidir. Halbuki o tarihta 
ta.1ırip vasıtaları, ölüm saçan maki· 
nalar bugünkü silahların belki onda 
biri değildi. 

Biz Almanların böyle hudutauı 
bir yangını ateşlieyeceklerine ihtimal 
vermiyoruz. Zira harpten beklenen 
netice ne olursa olsun, onun sebebi
yet vereceği felaketler yanında sıfır 
kalır. 

Emperyalistler ancak milli müda
faa silahlarından mahrum olanlara 
karşı bir harbı dü§Ünebilirler. 

Orta Avrupada böyle silahsız mil· 
let yoktur. 

Hepsi dişlerine kadar silahlıdır. 
1etekim Alman manevraları en 

büyük tesirini pek tabii olarak Ce~ 
koslovakyada yapmıştır. Bu tec;ü. 
beden kendi varlığına karşı bir teh· 
dit sezen Prag hükümeti derhal fev
kalade hazırlıklara girişmiş, ihtiyatt 
bütün tedbirlere baş vurmuştur. 

Nakil vasıtalarının seferberliği ka
nununda mühim tadilat yapılarak" 
manevra günlerinde dahi hükümete 
hayvanları, otomobilleri, vapurları, 
traktörleri, tayyareleri müsadere sa· 
lahiyeti verilmiştir. Çek asker1 
makamları Almanların hazirlık.la· 
nm adım adım takip ediyorlar. 
Bu karşılıklı hareketin çok na~ 
zik bir vaziyet ihdas edebile
cek mahiyette olduğu §Üphesiz· 
dir. Bunun içindir ki Fransa, 
İngiltere, Alman manevralarının kıs
mi bir seferberlik mahiyeti arzetme
sinden doğabilecek nahoş tesirlerQ 
Seriinin nazarı dikkatini celbetmiş· 
!erdir . 

Kanaatimizce Almanyanın hedefi 
manevralara askeri bir nümayiş ma
hiyeti vererek Südetler meselesinin 
halli üzerinde müessir olmaktır. 

Bu mümkün müdür? 

Çekler diyorlar ki üç milyon AI. 
manın Çekoslovak devleti içinde 
Almanyanın peyki olmak • istiyen 
ikinci bir devlet kurmaları imkansız· 
dır. Almanya Südetler meselesile 
Çekoslovakyayı parçalamak mÜm· 
kün olmasa bile zaif düsürmek ni• 
yetindedir. ~ 

Südetler ise Runsimanın bütün 
gayretine rağmen Prag hükümetila 
kendi aralarında doldurulmaz uçu· 
rumlar mevcut olduğunu beyan edi
yorlar. 

Görülüyor ki meselenin anahtara 
Seriinin elindedir. Almanya, mÜm· 
kün olduğu kadar elindeki atudan 
istifadeye çalışacaktır. 

ŞEVKET BiLGIN 
Beykoula kurulan kağıt fabrikalannın, Yaıasın Atnmız, sag- olsun. sulil ennı" Fakat kurutm cl" · bir adam ölü olarak bulunmuı=tur. Hüv-ye birinciliklerinde yelken puanlarının .. "'' a am ıycsı . .. .. . . V• ~ . • 

.. m.~ k :ıa _ lru 1 .. . 
1 
_____ ,_ henuz hızlanmamıştır üzüm kurumu yetı ve oıwn sebebı oom değildir, tahki- Fuar oteli bugu"n 

Y"""'e o cagı vvet e umıt o UlllllilA- • kine b lanrn 
tadır. Ynrış snhasındaki yelkenli ve kil- Avru.~a~a ihraç için yaş üzüm tedarikin- aş ıştır. {ı 

ecnebi tazyiki ve entrikalan tesiri ile ba- * 
tınlmalan o zamanki idarenin ıuursuz- B Behcet Evı·n 
luğunu ve memlekette hiıkim olan ecnc- • • 
bi menfaat nüfuzunu göstermeye kafi acı Şehrimiz tapu üçüncü mıntak.a &icil 
misallerdir. muhafızı bay Bay Behçet Evin İstanbul 

lzmirde kurulan müessese makine ile Sarıyer sicil muhafızlığına inhilal eden 
işliyen ilk kiiğıthane idi. Fuat memle- üçüne mıntakaya da Denizli sicil muha
ketimizdc -hususi imtiyazlara dayana- hzı bay Faile Çevik tayin edilmişlerdir .. 
rak- hiç bir kayda ve şarta tabi olmalcsı· Bay Behçet Evin lzmirde bulunduğu 
zın entrika çeviren ecnebi firmalar dam· uzun yıllar zarfında halka gösterdiği ne· 
ping yaparak yeni fabrikayı 6 ayda iflas z.aket ve eUhuletle aevgi kazanmlf değer• 
etmeğe sürüklemi~lerdir. li memurlanmızdandi. Yeni vazifesinde 

Beykoz fabrikası da aynı aebeplere İn· de ayni dirayet ve muvaffakıyeti göate• 
zimam eden aiyaıt iktısat dolaplıı.n ile rcceğinde güphemiz yoktur. 

tahrip olunmuştur. Bu iki vaka küçük • 
birer misaldir. lktısadi bünyemizi kemi· Araba bir çocufia çarpmış 
ren ve bizi daima açı.le pazar halinde bu- Gaz.il er mahallesinde 5 5 numaralı ara· 

lundurmak istiyerller her türlü vesaite ha, Uç ya,şında Abbas isminde bir çocuğa 
ba, vurarak kurulan mücsaeseleri batır· çarpnrak ayağından yaralanmasına sebep 
mny çalışmqlardır. Yüilerce misal zik- olm~tur. Suçlu Ali baklanda takibata 
retmek. te kabildir. ba§lanrnı.ştır. 

Tayyare Sineması sısı 
BUGON (11 Aimtoa 938) perıemheden itibaren 

2 BOYOK FtUM TAKDiM EDiYOR 

MAHŞER 
SiNEMA SANAYllNtN 

BOYOK MUCIZF..St 
Nevyork ıehrinin büyük zel
zelesini çok heyecanlı bir aşk 
macerasını tasvir eden bu filmi 

görenler beğenecektir 

Patron olsaydım 
FERNAND GRAVEY 

MtREIU.E BARIN 
Tarafından son derecede nefi.1 
bir surette temsil edilnıİ§ mu-
zikalı kılı büyük komedi 

SEANSLAR: PATRON Ol...5AYDJM 3.10, 6.10, 9.10 
Mft..HŞER : 5, 8 de, Cumartesi pıızar (2) de Mahşerle başlar. 

rekli va.sıtalarm fazlalığı 1zmirde de- de buyUk müşkülata uğramıştır. Fakat Öf ü COCUk açı 1 yor 
nizciliğin her gün için daha ileri gitmekte havalar. ~?5ait gittiğinden üzilmlerin • Haber aldığımıza göre B. Azmi Çavl4 
olduğunu gösteren bariz bir delildir. dnn~?rı ırıleşıniştir. Kahramanlarda Emin.~·. meydanında oğlu birinci kordonda pasaport salonu 

---- Üzum kurumu dün ikinci parti Kara- 16 sayılı evde oturan Mwnın karısı Bn. karşısında eski Türkofis binasın<la her 
Eh/,. h • • burun yaş üzümlerini bir motörle sela- A_yşe hastaneye müracaatla karnında türlü konforu haiz bir otel tesis e~r. 

1 ayvan sergtSl niğe scvketmiştir. Bu üzümler Selanik- bır çocuk bulunduğunu bildirmiştir. Fil- Adı c FUAR OTELt >olan bu yeni otel 
iki EylOlde açılacak den frigorifik tertibatlı vagonlarla 17imal hakika Bn. Ayşe ölü bir çocuk doğur- bugiln açılacaktır. Fuarın açılış günleri· 

Eylülün ilk günü Bucadaki sergi evin· memleketlerine sevkedilecektir. 'Oçilncü muştur. Çocuğun ölümünün, harici bir ne rastladığı için bilyük bir ihtiyacı kar
de ehli hayvanat sergisi açılacak ve üç parti yaş üzümler hnıi.rden 22 Ağustos- tazyik neticesi meydana gelip gelmediği şılayacağı şüphesizdir. 
gün devam edecektir. Kayıt muamelesine da Londra ve Hamburg için yüklene- tahkik edilmektedir. -:---
veteriner müdürlüğünde başlanmı§tır. cektir. Bir yaralı öldü 

Son bahar at yarışları 18 ve 25 Eylül Borsa idare heyetinin yapacağı toplan-
tarihlerinde yapılacaktır. Jlk iki haftanın tıda üzüm 'Ve incir piyasaları hakkında 1kl gün önce Torbalının Çapak köyü.n
koşulnn yanş ve ıslah encümenine aittir. kat'l bir karar ittihaz edemiyeceği zan den M~fa isminde bir yaralı memleket 
Üçüncü hafta koşuları 2 Birinci Teşrinde edilmektedir. hastanesıne gelmişti. Yarası ağırdı, has.-
yapılacaktır. Bu üçnücü ko,a muhasehei tanede ölm~tilr. 
hususiyeye aittir. Fuarımızın acı iması- Kazaen öldü 

• 
na ancak ÜC gün kaldı Kemer ltöprilsil civarında bir kahve-

B. Sami BASTARAFI 1 İNct SAHiFEDE nin müsteciri b~una? B. Cemal bir ka-
Kalp sel-lesinden eşhas sıkı kontrole tabi tutulmuşlardır. zaya kurban gıtmlştir. Bu zat evvelki 

t t ttl Fuar sahasında b' ·tt . besi sabah kahvehaneyi açmış, bilahara bir ve a e ır ı aıye şu , pos- ~ •• 
. • .. .. . ta, telgraf ve telefon şubesi faaliyete ge- gra tüfcngını kurcalarken kazaen ateş 

lküsat vekaleti iş bolgesi mufettış- ...;...:1 .... ;ri;.. y taldı .. . . nlan 1üfenk kendisini yaralamış ve öl-
liğine tayin edilen ve bir ay evvel ~~"...... a vagoı:ilar muessesesı a·· ;;.,. .. 

· · de 'bır şube nçmıştır urm~.ur. 
şehrimıze gelen Bay Sami kalp sek- Göl .. . · ---o----
tesinden vefat etmiştir. Bay Sami Hinı- .. c~kte ıstirahatte bulunan adliye 
met oğlu Yorgancılar çarşısında Mustafa- vekilımıı: cumartesi gilnü 1zmire gelerek 
nm dükklinına pamuk almağa gitmiştir. fuarın açılış töreninde bulunacaktır. 
Oturmakta olduğu sandalyeden düşmüş SJC~~-ZZ.ZZ22:Z2Z.:Z::o!ZllZ'.:ı!mra .. :.ı 
ve kalp sektesi vaki olmuştur. Taze üzüm s uyu . 

Bir düzeltme T ARIŞ 
Dünkü sayımızda Nazikeyi öldüren Kcmcraltı caddesindeki T ARIŞ 

Seyfettinin karakr-ı apdetshanesinden mağazasında satılmakta olan ta-
kaçarken ynkalandı~ı yazılmıştır. Bu ha- ze üzüm suyu halkımızca çok ~ 
b · ı· h bu"yük' r .. ~-t go·'nnekted·ır. ~ erın ser nv nsında apdesthane knvdi agon; ,, 

hapimane olarak çıktığından düzeltiriz. ~a:;czz:z~Z:ı:zil~::z;;ızı:zı:z;azzZl~N 

Köpeğini saldırtmı, 
Ali oğlu Haydar isminde biri, Fevzi 

paşa bulvarındaki evi önünden geçen 
Mustafanın arkasından köpeğini saldıra

rarak bacağından yaralanmasına sebe
biyet vermiştir. Suçlu yak.alanmı~tır. Kö
pek mÜ§ahede altına alınmıştır. 

Söz atmıt 
Karşıyaka deniz banyolarında Kate· 

rina isminde bir kıza söz atan Fikret zn
bıtaca yakalanmıştır. 

Nafıa Vekaleti, ls
tanbul - Edirne yolunu 

ağaçlı yor 
ANKARA 16 (Hususi) - Nafd ve

knleti İstanbul - Edirne asfalt yolunun 
ik.i tarafını da ağaçlandırmağa karar ver· 
miştir. Bu münasebetle ilk parti olarak 
yirmi bin ağaç dikilmesi İçin vekalet. 
Çorlu malmüdürlüğüne on bin liralık bit 
tahsisat vermiştir. 

Cinayet 
- BAŞTARAFI 1 tNCt SAHlFEDE 

Dün gece Mastafa ile oğlu Rifat 
Beyoilunda Mebınede rastlamq}ar
dır. Kain pederi damadına kızıru bı· 
rakınasını bir daha teklif etmİ§ ve 
Mehmedin olmaz demeai üzai.ne 
oğlu ile birlikte bıçaklannı çekerek 

Üzerin hücum etmiılerdir. 
Vaziyeti ağır ve tehlikeli olan 

Mehmet hastaneye kaldınlmq;tır. 

Mustafa ile o~lu Rifat yakalanm~ 
tır. 
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Muamele Vergisi 
Kanununun küçük sanayie 
ait olan ve yanlış anlaşılan 

kısımları izah ediliyor 
Ankara, 16 (AA) - Maliye veka

letinden : 
Muamele vergisi kanununun bazı hü .. 

lr.ümlerlni deii:iıtiren 353S aayılı kanu· 
uun mer'iyete girmesi doayısiyle bazı 

kilçük. aanayiini bu kanun hükümlerini 
7anl11 mütalaa ettiği ve muhtelif gazete· 
Jerin de bu yanllf mütalaaları teyit edi
ol mahiyette neıriyatta bulundukları gö
rlllmU, olduğundan bir diğer cihetten bu 
kanunun ıümulü dairesine giren küçük 
aanayi erbabı Ue temaa ederek yanllf 
telô.kkilerl dilzeltmek ve ayni zamanda 
kanunun maktufyet ve muafiyete müte
allik hükümlerinin tatbikine ait ihzari 

ve hatti. büyük ıermaye ve emeklerle 
vücuda gelmiı olan büyük ıanayi mile•· 
seıelerinin bu yüzden küçülmek veya ka
patmak ıztırannda kaldığı oanayl odası

nın müracaat, iktısat ve maliye vekfilet
Ierinin muhtelif cephelerden yap!Jiı tet
kikat ile ıabit olmuı ve Büyük Millet 
Meclisi cümhuriyetin çizdiği kalkınma 

ve aanayileıme programı ile iatihdaf edi
len başlıca ııayeleri küçük eanayün mq

ru menfaatleri ile telif etmek ıuretiy]e hu 
kanunu kabul etmiıtir. Kanunu tatbike 
memur olanlarla hu kanunun ıümuJiJ 
dahiline ııirenlerin bu hedefi göz önünde 
bulundurmaları l&.zım olduğu gibi mat-

muamelat ile iıtlgai eylemek üzere ari- buatın da bu noktayı efkarı umwniyede 
Clat umum mildUrll ile tetkik heyeti aza- tebarüz ettirmesi faydalı ve temenniye 
ıından bir zat bu ıanayün en çok müte· '6yandır. 

k&ıif bulunduiu lıtanbula gönderilmiı 2 - Muamele vergisi kanunu teşviki 
ve icabı ha1inde memleketin diğer sana· 
yi merkezi olan mıntaka1arma da gitme· 

leTi vazifesiyle tavzif edilmiştir. Bu tet
kikat neticesinde kanunun hedefine gö
re icap eden tertibatın alınması ve ala. 
kadarlara lüzumlu görülen tebligatın ya
pılmuı tabii olmakla beraber bütün aa· 
nayi erbabının bazı1arında husule gelen 

yanlış tel!kkilerl ve gazetelerdeki neşri-
7atı tashih makaadiyle ıimdiden aşağı
daki izahatın verilmeıi faydalı görülmU,· 
tür : 

sanayi kanununun birinci maddesiyle ta
rif edilen ıınat müesteıeleri ıümulU da
hiline almış olup yeni 'kanunda bu esas 
ta bir değiıiklik. vücuda getirmemit ve 
bu eoaı haricinde yeni bir mükellefiyet 
ihdaı etmemiştir. Binaenaleyh haddi za. 
tında teıvik.i sanayi kanununun tarif et
tiği tekilde bir ıınat müessese vasıf ve 
mahiyetini hi.iz olmıyan müeueaeler ye
ni kanunun mevzuu haricindedir. Bu 

una alınması esasını kabul etmiı bulun
maktadır. Ve gönderilen heyete veıilen 

vazifelerden hirl de hu lı::abil müeaoesele
ri tesbit ederk icap dn kararlan almak. 
için ]Uım g)en ihzaratl yapmaktır.. Bu 

itibarla heyetçe yapılan tetlı::ikatla bu 
k19ım müesseseler de teshil edilmekte 
bulunmuştur. 

'4 - Yeni kanun muafiyeti ilga edi
len bazı küçük müeoaeaelere defter tut
mak mükellefiyet ve mecburiyetini tah
mil etmemek esasını da derpİf eylemit "ve 

bu hususta maliye vekaletine salahiyet 
vermiş olduğundan heyetçe bu kısma 

girecek müesseselerin tesbiti ve bunların 
vergilerinin maktu ıekilde alınması icap 
eden tertibat alınmaktadır. Maktuiyet-. 
raptedilecek müeaseselerin tesbitinde ge
niş bir zihniyetle hareket edilmekt Ve 

vergilerin yeni kanunun merlyete girdiği 
tirihten itibaren tatbik edilmesi mukar
rer bulunmaktadır. Bu husuıtaki tetkik
ler ikmal edilmek üzere bulunmuş ve 

maktu vergileri tayin edecek olan ve 
içinde sanayi erbabının mümessilleri de 
bulunacak olan komisyonlar teşkil edil
miştir. 

5 - Bu hususta tetkike memut edi
len heyetin küçük aanayi erbabiyle yap. 
tığı temaslar ve vek8.letten alınan u.li, .. 

hiyete müsteniden kendilerine verdiği 

1 - Her teyden evvel 3S 35 oa)'llı 
kanunun e.llk.adarlarca ma1Cirn olması 18.
zıın gelen maksat ve hedefinin bir defa 
C!aha tebarUz ettirilmeıl !ilzumlu görül
mektedir. 2430 oayılı muamele vergisi 
kanununun bet beyııirden aııağı muhar
rik kuTVetli -.e ondan az itç.i•i bulunan 
ıınal mlieueaeleri kendilerini himaye 
makoadiyle vermit olduğu muafiyet ıe
neler geçtikçe cilmhuriyet programına gi
ren memleketin aanayi1eıme hareket ve 
harekatını zedeliyecek bir ıekil aldığı 

f\Oktanın iyi arılaıılmaması ve bazı ga
zetelerin bu yanlıı telakkiyi teyit ede
cek neırlyatta bulunmaları bazı küçük izahat netlc:esinde evvelce yersiz te18.ıa 

eanayi erbabını yerıiz ve aebepeiz teli.o kapılarak motör1erini ka)dırrnıf oletn bir 
ve endişeye aevkettiği anlaşılml§tır. kmm ıanayi erbabının motörlerini ye

.MOKELLEFIYET 
niden takarak faaliyete devam ettikl\ri 
anlaıılml§br . 

Şimdiye kadar verilen izahattan da 
3 - Yeni kanun mükellefiyetin kal- anlaıılacağı üzere büyük eanayi müesse

dınlmaoı dola)'lıiyle mükellefiyet mev- ıeleriyle beraber küçük sa'layi erbabının 
zuuna girmiı olan mUeoaeselerden yine da himayeleri kanunla derpiı edilmiJ ve 
muafiyette bırakılmaıına lüzum ve za.. maliye velc.lletince de kanunun tatbikin· 
ruret görülen mileaseıe)erin de icra Ve- de bu maksat ve gayenin gö:ı önünde bu
killerl heyeti karariy]e muafiyet mevzu- lundurulmaıı tamim olunmuıtur. 

Vaziyetin nezaketi önünde 
Moskova ve Tokyo bir an evvel Man
çuko hudut işini halle karar verdiler 

vetieri tarafından tahliye edilen Çanku
feng mıntakaoını yeniden lfgal hakkını 

Japon ordusunun muhafaza edip etme
diği ve Sovyetlerin de bu mıntakayı it· 
gal etmemeği taahhüt edip etmedikleri 
hakkında sorulan bir ıuale sadece ıu ce· 
vahı vermiıtir : 

«Japon hükümeti Sovyetler birliğinin 
mütareke hükümlerine aıkı •ıkıya riayet 
edeceğine kanidir.> 

Çankufengin tahliyesi hakkında on bir 
ağustoı tarihinde verilen haber Tokyo· 
da hayret uyandırmıştır. Zira bundan ev
vel hükümet namına yapılan bütün be
yanata Çankufeng ıevkülceyı bakımın· 
dan Japonyaya kat'iyyen e]zem bir mev
ki olarak göıterllmiıti. 

iyi haber alan mahfeller bunu Japon· 
ynın askeri ve diplomatik vaziyetin ve
hametini göz önünde tutarak h&disenin 

yeniden canlanmasından her ne b1thası· 

Sanatktir Grambert'e nazaran .')talin na olursa olsun sakınmak azminde oldu- Sanatkar Grambert'e nazaran 
Tokyo, 16 (ö.R) - Japonyanın ğuna bir delil ıayıyorlar. Prens Konoye 

Moıkova ıefiri ve bay Litvinof vakit Paris 16 (ö.R) - Öyle an~ılıyor ki geçmişlerdir. 
geçirmeden Mançuko ve Sovyet araziııi dün Tokyo ve Moskovadan gelen haber- Tokyo 16 (ö.R) - Mahaller meclisin
arasında ihtilaflı olan mıntnkadaki Şark Ier ayni hadiseye taallilk ediyordu. Mos- den 10 ve ayan meclisinden 10 azayı ih· 
hudutlarını tahdide memur oacak komis- kovadan gelen haberlere göre B. Litvi- tiva eden bir komisyon hudut mıntaka
yonun teıkili için görüşeceklerdir. nof mütareke hükümlerine riayet için sında ve bilhassa Çankufeng civarında 

Eğer bu yeni komisyon bu vazifesini japon kuvvetlerinin geri çekilmesini te- vaziyeti tetkik için 20 Ağustosta Tokyo
muvaffakıyetle görürse Sovyet • Mançu- min etmiş ve Tokyodan gelen haberlere dan hareket edecek ve 19 Ey!Q.le doğru 
ko hududunun diğer kısımlarına da va- nazaran da japonlar münazaalı mıntaka- Mançuriden geri dönecektir. 
zifesini teşmil edebilecektir. Fakat Japon da yeni bir ihtilafdan sakınmak için bü· 
mahfelleri bu hususta hiç bir taahhüt ka- tün bu mıntakadan, Çankufeng epesi de 
bul etmiyorlar. Salahiyetli Japon mah- dahil olduğu halde, kuvvetlerini geri al
felleri komisyona hakem oıfatiyle bita- mı.şiardır. 

raf bir azanın iltihakı hakkındaki Sov- Şu halde mütarekenin imzası anında 
yet talebine muhalefet etmekte devam tepe hllla japonlarm işgali altında idi de
ediyor ve bunu asla lüzumlu görmiyor- meklir. Şimdi anlaşılıyor ki Rusların te-

Emir Suut 
Londraya gitti 
Berlin, 16 (~.R) - Necd ve Irak 

lar. menni ettikleri gibi Japonlar tepeyi tahli- kralı lbni Sundun veliahdı Emir Suud 15 
Tokyo. 1 6 ( ö. R) - Harbiye nezare- ye etmişler ve japonların diledikleri gibi kitilik maiyetiyle birlikte Paristen Lond

tinin mümeasili 13 aiiustosta Japon kuv• de, Ruslar tepeyi iıgal etmekten vaı raya ııeçmiJtir. 

Başvekil Celal 
Bayar lzmire 

geliyor -BASTARAFI 1 iNCI SAHIFEDl:. 
lstanbul 16 (Husust Muhabirimizden) 
Başvekil B. CelAJ. Bayarın Fuarımızın 

açılış resmini yapmak lizere perşembe 
günü tzmlre hareket etmesi muhtemel
dir. 

NAFIA VEKILI IY1LEŞTt 

İstanbul 16 (Hususi Muhablrlınizden) 
Bir kaç gündenberl rahatsız bulunan 
Nafıa vekili B. Ali Çetinkaya iytleşınlş
tir, Sivas - Erzurum demir yolu inşaatı· 
nı tetkik etmek llzere yakında doğu se-
yahatine çıkace.lrlır. 

Çocuk 
Hastalığı 

Vecocuköliim-, 
leri 
bir 

etrafında 

tetkik ya
pılıyor 

Ankara nümune baataneal çocuk 
hastalığı mütahusısı profesör Eq
tayn ve qi Dr.Elqtany, beraberlerin 
de çocuk haatalıklan mütabauıaı Dr. 
Sa!Bhettin bulunduğu halde ,ebriml· 
ze gelmİ§lerdir. Profeaör n arka· 
daşlan Anadoluda bir tetkik aeya
hatine çılonıılardır. Şehirlerde ve 
köy )erde çocuk vefiyatı, çocuk hu
talıklan, doğum ve ölüm vak'aları 
ve çocuk ııbbati hakkında etUdlerde 
bulunacaklardır. 

Profeoör, aıbhiye müdürü doktor 
Cevdet Saracoilu ile birlikte çocuk 
yuvasını, oajpr, dilaia ve körler ens
titüsünU ziyaretle tetltikler yapmlf• 
!ardır. Bugün Burnovaya, yarın da 
Menemene gide"'k etücllerine de
vam edeceklerdir. 
Yapılan tetkiklerde, çoculı: aailıiı· 

nı korumak için esulı müe11eıelerle 
çocuk hutanelerl, çocuk prevantor• 
yumları Ye azad obalan kurulma
.,... Iiimm gösterilmektedir. Bu ılbl 
müeMeseler kurulduiu takcllrde bil
h .... köy çoculdannııı ııetri nema 
bulmalan ve haıtalıklanncla tedavi
leri mlimkün olacaktır. 

Profeaör, tetltikleri etrafında ha.
aırlıyacaiı raporu aliltadar maka
ma verecektir. 

Bursa - Mudanya yolu 
beton asfalt olarak 

yapılıyC'T 
Buraa, (Hususi) - Bursa .. Mudanya 

§Osesinin geçen sene baolanan aıfalt kap
lama11nın 26 kilometrelik kısmı beton 
asfalt olarak inşa edilmekte ve 8.rızalı 
kısırn1ar da varyantlar, meyiller ve mün
haniler modern vesaitin icap ettirdiği 
sür" ati temin edecek tekilde ıslah edil
mektedir. Bu yol 1939 oeneoinde tama· 
me nikma] edilmiı olacakbr. 

Y ugoslavyada muha
liflerin manevrası 

Belgrad, 16 ( ö.R) - Yugoslav muhalefet reisi B. Maçek Belgrad
dan Zagrebe hareket etmiştir. Sırp muhalefet reisleri kendisini selam
lamışlardır. Muhalefet bloku müşterek bir faaliyet planı hazırlamış· 
tır. Hükümet mahfelleri bay Maçekin ziyaretiyle muhalefet arasında 
görülen kaynaşmaya ehemmiyet vermiyor. Muhalefet kuvvetsizdir ve 
bunlarla birleşmekle bay Maçek bir taktik hatası işlemiştir ki ilk kurba
nı kendi partisi olacaktır, 

Belgrad, 16 (ö.R) - Dün birleşik muhalefet partisi Hırvat lideri 
bay Maçek.in ziyareti münasebetiyle bir içtima yapını§ ve görüşmeler 
neticesinde kabul edilen kararlara dair bir tebliğ neşredilmiştir. Muha
lefet partisinin krallığın iç siyasetine hakim olan Hırvat müddeiyatı 
meaelesinde vaziyetini açıkça bildirmesi beklenirken tebliğde buna 
hiç temas edilmemiştir. Sadece Hırvatlarla samimi bir anlaşma zaru· 
reti kaydedilmekte, fakat bunun nasıl mümkün olacağı tasrih edil
memektedir. Halbuki Maçek taleplerinden bir şey terketmiş olmayıp 
§İmdiki ana yasanın terkini ve bir ana yasa meclisi İntihabım hala İs· 
temektedir. Karar suretinde bu nokta kaydedilmekte ve Hırvat parti
si ile Sırp muhalefet partileri arasında bir ayrılık olmadığı bildirilmek
tedir. 

Lord Lansburinin 
Balkan seyahati 

Londra, 16 ( ö.R) - işçi partisinin eski lideri Lord Lansburi ihtiyar· 
lığına rağmen sulhçu hareketin en faal bir reisidir. Bu zat Avrupada 
yeni bir uzlaşma gayreti sarfetmek için Londradan hareket etmiştir. 
Sofya, BükrC§, Belgrad Budapeşteyi ziyaret niyetindedir. 

Londra, 16 (A.A) - B. Lansburi, Sofya, Bükreş, Belgrad, Buda
peşteye gitmek üzere Londradan hareket etmiştir. B. Lansburi bu 
hükümet merkezlerinde başvekiller ile görüşmelerde bulunacaktır. 

B. Lansburi harketinden evvel gazetecilere demiştir ki : 
Harbin bütün esaslı sebepleri tetkik etmek üzere bir konfrans top· 

!anması hususunda ısrar eyliyeceğim. Politik olmayıp ekonomik ma
hiyette olan harp sebeplerinin ortadan kaldırılabileceğine tamamiyle 
kani im. 

Amiral Hortinin seya
hati etrafında tefsirler 

Berlin, 16 (ö.R) - Macar hükümet naibi amiral Hortinin Alman
ya ziyareti bütün Alman gazetelerinde sevinçli neşriyatla kaqılandı. 
Macar devlet reisine başvekil lmredi, hariciye nazırı Kanya, harbiye 
nazırı ve başv<"kil müsteşarı Ratsın refakat etmesi bu ziyaretin ehem
miyetini arttırmaktadır. Ziyaret günlerinde bir Alman harp gemisine 
madam Horti tarafından isim verilme merasimi yapılacak ve bu ge· 
miye (Tegetthoff) ismi verilecektir. 

Hitler, Amiral Horti şerefine vereceği ziyafette siyasi büyük bir 
nutuk iradedeceic:, bugünkü Almanyanın Macar hudutlarına daima 
hürmet edeceğini solonel bir surette ilan edecektir. 

Diğer taraftan Amiral Horti de Macaristanın Burgeııland üzerinde
ki haklarında vaz geçtiğini ihsas eden sözler söyliyecektir. 

Malumdur ki Burgenland 1918 senesine kadar Macaristanın bir 
vilayeti idi. 

Tedavüle çıkarılan yeni 
banknotların sayısı 

Ankara, 16 (A.A) - Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 
15 ikinci teşrin 1937 tarihinden itibaren tedavüle çıkarmağa başladığı 
yeni harfli banknotlardan 15 ağustos 938 tarihine kadar beşer liralık
lardan 28.095.000, on liralıklardan 10.427.590, elli liralıklardan 
1 2.371.200, yüz liralıklardan 12. 960.000 yekun 63.850. 790 ceman 
altmış üç milyon sekiz yüz elli bin yedi yüz doksan lira tedavüle çıka
rılmış ve mukabilinde eski harfli banknotlardan ayni mikdar yani alt
mış üç milyon sekiz yüz elli bin yedi yüz doksan lira tedavülden kal· 
dmlmıştır. 

Amerika hariciye nazırı 

Radyoda beynelmilel büyük ehem
miyeti olan bir nutuk söyledi 

Nevyork, 1 6 ( ö.R) - Hariciye na
zırı B. Kordel Hu! dün akpm radyo ile 
yapılan ve beynelmilel büyük bir ehem
miyeti olan bir nutuk aöyliyerek demit
tir ki l 

« - Her memleket adaletli bir oul
hun ve devamlı bir ekonomik refah için 
eıas fart olan nizamın muhafazasında 

her feyden ziyade menfaattardır. F altat 

her biri bir refah unıuru olan bu hedef
ler bugün ciddi olarak tehdide maruz
dur. Her hükümet ve her millet sulhu 
tehdit eden tehlikeli bazı inkipflara kar
ii ihtiyatlı bulunmalı ve böylece ortaya 
çıkan meıeleyi tam bir şuurla anlamalı
dır. 

kip edilecek yolun intihabından ıakıı> 

mak hiç bir hükümetin elinden gelmez., 
Her memleket arzettiğim iki ihtimalden 
biri veya diğeri lehinde olarak müıbeı 
veya menfi vaziyetinin ağırhğını terazi. 
ye atacaktır. 

cŞuna dikkat etmelidir ki Amerika 
umumi efkan vaziyetin tehlikeleri kar· 
tısında uyanık olmalıdır. Zira beıbellidir 
ki dünyanın umumi karı~ıklığa doğru 

bugÜnkü temayülü daha ziyade tiddet 
keobederae daha endiıeli bir vaziyet hl
ııl olacağına ve bütün dünya vahşi bir 
ekonomik, siyasi ve askeri ihtil8.fın uçu
rumu içine yuvarlanacakttr. > 

B. Kordel Hul totaliter devletlere ıu 

clstikbald,e müse118.h kuvvetlere umu· ihtarla nutkunu bitirmiştir : 

mi müracaat prensibi mi, yoksa emniyet Amerika hariciye nazırı Kordel Hull cGittikçe belli olmaktadır ve bütün 
iç.inde ekonomik refahı tem9iJ eden ni· değildir. Milletlerden biriıi kuvvet yolu- ümitlerini müsellih kuvvetlere daya· 
zam ve ada1et prensibi mi beynelmilel nu ihtiyar ederken diğerleri akıl ve mu· nan milletler için bile anlaşılmaktadır ki 
milnasebetlere hAkim blacakttr} hakeme yolunu takibe kat1anamazlar. insanlığın ezici bir ek!eriyeti dünyanın 

cBu ıekillerden birinin ihtiyarının za .. Bütün milletler tek bir prensibe ti.hi ola- anarşi içinde yaşamasına katl;ınmıyacalc 
rurt o]acağı vakit gelmektedir .. Gittikçe cak, tek bir yolu intihap etmeleri icap ·ve beynelmilel kanunun ekonomik , kül

daha küçük kalan bir dünyada hareket edecektir. türel s..ılh münasebetlerinin bozulmıya-

taızını ayrı ayrı intihaD etmek mümkün t:Dünyanın bu2iinkü §artları içinde ta- ca2ı bir nizama kavuemak istivccektir. 
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VE KUMP 

Büyük aşk ve macera romanı r.l'zax;~ 
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,Hayfada son hadiselerin mütecaviz
lerine sığmak vazifesini görmüş olan do
lambaçlı yollardan geçmek menedilmiş, 

YENi ASIR 17 AtiUSTOS ÇARŞAMBA 1938 

l 1 a an aşma 
de a daha 

Kudüs, 16 (ö.R) - Telaviv yolla-

nndn~ birin.!c bir bomba patlamış. üç 

yahudi ölm"'. ü·. Telüvive giden bir oto
büs yolcusu ~ ır J<ıralanmıştır. Bomba

bnnı gizleme .. istiycn bir Arap yakalan· 

•• • • 
ornegını verıyor 

mı~tır. Nafıa i !eriyle uğraşan 120 ame· 

leden mürekk"t> bir kamp çeteler tara-
Amerikan zencilerinin kendilerini pey- lık köşkü ve bahçesidir. Fakat zencilerin 

fından basılm• 1 ve işe devam ettikleri gamber tanıdıldan ve c:llahi baba> ıs- peygamberi bütün kullarını bu bahseye 
takdirde öldürülecekleri işçilere ihtar mini verdikleri zenci için geçen gün Nev
cdilmi~tir. Mühendis, usta başılarla iş ) orkta büyük nümayiş yapılmıştır. 
malzemesi kaçırılmıştır. Nümayişe sebep, Nçvyork civarında, 

(yani cennete) davet etmiştir. 

cllahi baba> yeni sayfiyesinde Ame-

rikan Cümhurreisj Roosevetle komşudur. 

Çünkü, Roosevclt de oraya yakın bir 
Hayfaya çıkanlnn bahriye silahendaz- Hudeon nehri kıyılarında yeni bir cCen

ları dün akşam geri alınmı~ yerine bir neb açılmasıdır. Zencilerin cennet ismi-
polis müfrezesi ikame edilmiştir. ni verdikleri bu yer cllahi babn nın yaz- köşkte oLunnnktadır. 

A karada 

Trabzon - Iran 
transit yola 

ANKARA 16 - Nafıa vekaleti tara• 
fmdan · eclilmelıLto olaıı T rabzon-1ran 
transit yolunun Karaköse - Şehbop kıa· 

mındaki çah,malar seri şekilde ilerle
melde ve bu yol üzerinde silindiraj ya
pılmaktadır. 

Cumhuriyetin 
15 inci yıldönümüncle 

ilk tren Erzincan 
garına vasıl olmuş 

bulunacaktır 

Erz..incan ovasında her nevi hububat 
ile beraber bol mikdarda türlü meyva da 
yetiştinnektedir. 

Erzincanda sonbaharda açılan meyva 

parazının faaliyeti memleketin çerçive• 
sinde iyi tanınmıştır. 

Erzincanın başlıca ihracatı meyva ol. 
duğundan bugüne kadaT demiryollnrına 
bağlanmadığı sebebiyle nakledilmemesi 
)·üzünden halk bu nefis meyva bolluğun
dan beklediği servetin tam verimini ala
mamakta idi. Fakat 14.300 kilometre 
murabbaı vüsatinde bulunan Kığı, Ku
ruçay, Plümür, Refahiye ve Kemah ka
zalarını ihtiva eden Erzincan ilbaylıi:-n
daki 132.350 nüfus ve çevresindeki hal
kın sabırsızlıklarla beklediği dem.iryolu 
bugün sınırları içine girmİ!f ve cümhuri
yet hükümetin.in yapıcı eliyle yann Er
zincano. varm~ olacaktır. 
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, 4 KARILI iMPARATOR Şehbaz fabrikalarında 
-30- Yazan: Kemalettin Şükrü 
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Iranın ikinçi parti yerli tayyareleri 
de ikmal ediliniştir ••. 

Yine kadına inandın Sebastiyanol Bu tayyarelerin uçuşlarında Sahinşah ve Veliahd ile 
hükümet erkanı hazır bulundular Trans 

Sonu ne oldu? Karımdır diye bağrına bastığın o kadın 
işte senin hayatınla oynıyor şimdi •. 

lrani yen yolu sonbahardan evvel bitecek 
Tahran Ağustoa (Hususi muhabiri· 

mizden) - Bugün Yeni Asır okuyucu~ 
larına frana ait ve lranın komıu, dost ve 

Sebastiyano, bir tek gecenin içine - Ne olacak?. Biz sarayın eski dileşerek Hıristidinin kolundan tut- müttefiklerini cidden sevindirecelc bir 
sığan bütün entrikalı işleri gözü ö- kurtları olduğumuz halde etrafımız- tu: haber sunuyorum: 
nünden geçirdi. da olan biten şeylerden malfunatı- - Biliyor musun .. dedi. Sarayın Tahran civarında Şehbaz adlı tayyare 

- Vay canına .. dedi. Bu iş bir mız olmıyor imparatoriçe, bütün ge- içinde neler dönüyor. Ve bu fırıldak- fabrikasının ikinci kısım yerli tayyareleri 
parça Ankelakinin suikast gecesine ce ve gün sarayın içinde kayboluyor. ları döndürenler kim? de ikmal edilerek S.M.I Şahinııahla S.A. 
benzer gil.; oldu. Hey gidi Sebastiya- Nereye gittiğini kimse bilmiyor. Ni- - Kim .. Söyle çabuk.. l. Vcliahdin yüksek huzurlarında ve bü-
no hey .. B&§ından neler geçmedi ki.. hayet odasında sabahleyin uyur bu- - Y oo .. o kadar acelesi yok.. tün devlet ricalinin ve ileri gelen kuman· 
Daha da geçeceğinden başka •. Hay- lunuyor. Buna mukabil sarayda da- Yalnız ben valide imparatoriçenin dan ve zabitlerin iııirakiyle yapılan me· 
di o zamanlar bunları bir kadının ha bir kaç saat evvel dipdiri dolaşan nasıl öldüğünü bildiğim gibi impara- nsimde muvaffakıyetli uçuılar yapmış-
Bizans hovardalarına göbek sallıyan valide imparatoriçe ise.. toriçenin geceleri nereye ve niçin git- lardır. 
ve hovardaların karşısında oynıyan Sebastiyano kendini tutamadan tiğini de biliyorum. Tehlike ne impa- Tahran civarında kurulan tayyare fab. 
bir kadının, T eosyarun hatırı İçin sordu: paratoriçenin saraydaki kaybubetin- rilı:asından maada onun yanında tayyare 
yapıyordun .. Ya şimdi kimin için ba- - E.. Çabuk söyle.. Valide im· de ne de valide imparatoriçenin ölü- hangarları ve askeri tayyare okulu var-
şını bunca belalara sokuyorsun. Bir paratoriçeye ne olmuş? mündedir. Asıl tehlike ba~ka bir yer- dır. 
az dinleneyim. Son günümde rahat - Ne olacak .. Yatağında o da dedir Hıristidi .. Asıl tehlike hiç um- Birinci kısım tayyareler bundan altı ay 
edeyim diye evlendin.. Seni sever mışıl mışıl uyuyor fakat onun uyku. madığımız taraftadır. önce Goup d'etatnın 17 inci on yedinci 
zannettiğin bir kadınla mesudum di- su imparatoriçe T eofano gibi değil.. - Nerede .. Nerededir? yıl dönümü müna.sebetiyle Tahranda ya-
ye yaşamağa başladın .. Yine kadına Senin anlıyacağın valide imparato· -işte burada .. Al da şu mektubu pılan resmi geçide iştirô.k etmişlerdi. 
kapıldın .. Yine kadına inandın .. Ne riçe Etkarina ebedi uykuya dalmış . oku .. Bu mektubu okumak benim TRANS IRANIYEN DEMIRYOLU 
oldu sonu .. kanmdır dediğin ve koy- Ölm~. Ölmüş.. kadar senin de hakkın. Çünkü onu Bu muazzam hattın son bahar a:elme-
nuna aldığın o kadın işte şimdi ae- - Sahi mi söyliyorsun bee Hıris- yazan ve gönderen kimse bana değil. den biteceği anlaşılıyor. T arnarniyle işle· 
nin hayahnla oynıyor. Daha sonra tidi? sana göndermi~ .• işin ve değişikliğin mekte olan ve Hazer denizi kıy10i,yle 
Prenses T eklaya J.aııı neler yapma- - Yok yalancıktan ölmüş .. Ama farkında olmaması bir .. Bir de öldü- T ah ram birbirine baiilıyan limal kısmının 
dın .. Onu yalnız dayaktan ve ölüm- budala oldun sen bugünlerde .. Gözü- ğünü bildirdiğin valide imparatori- tulu 461 kilometre olup bu &nzalı hatta 
den değil.. Büyük bir hacaletten de nü açmazsan yarın sen de yatağında çenin ikazı bana herşeyi öğretti. Her 3 1 ista..yon varclu. Ve trenler bu hattı 
kurtardın. Sana kar§l tükran borcu- ölü bulunursun.. hakikat mankafama tak dedi.. 12 aaatte katetmelctedirler. Uzun olan 
nu ııenin vücudunu ortadan kaldır. Hıristidi, farkında olmadan bu Sebastiyano bunları söylerken Hı- cenub kısmı olup 900 kilometre kadar· 
mağa te§Chbüs etmekle öclemeğe ça- sözleri söylerken nasıl bir hakikatin ristidiye Prenses Teklanın mektubu- dır. Bu kısımda Tahranla Sultanabad ve 
lışmadı mı? Kadın .• Yalnız erkekle- Üstüne bastığının farkında değildi nu uzatmıştı. lran körfeziyle Brucird arası tamamiyle 
rin değil .. Eyilik namına ne varsa Sebastiyano kaşlarını çatarak ve cid- -BiTMEDi- bitmiş olup trenler gidip gelmekte ancak 
hepsinin düşmanıdır .. Aç gözünü.. Sultanabad ile Brucird arasında (90) ki-

Koca Sebastiyano işi felsefeye BALKANLAR lometreden az bir kısmı kalmıştır. 
dökmüştü .. Eli gayri ihtiyari tekrar JRAN PETROLLERi 
şarap şişesine gitti. lranın cenup petrolleri umumi ıirketi· 

Fakat Şİ§C boştu. nin içtimaında okunan raporda yeni pet-
- Tuh Allah belasını versin bu rol madenleri keşfedildiiii gerek petrol 

§İşenin ..• dedi. Boşalacak sırayı bul- Şı·mdı• bı·r selaA met ve, gerekse benzin ve sair maddeler isıih-
du. Ne güzel şeyler düşünüyordum. salinin. satış ve ihracının gaz tanklarının 
Ha •. Kadınlar hakkında o kadar fena ve bu iıılerde kullanılan gemi adedinin 

düşünmekte de hani biraz haksızhk mı· salı' vermektedı·r .• çoğaldığı ve binnetice elde edilen kazan-
yapıyorum. Mesela zavallı imparato- cın evvelki seneye niobetle fazlalaştığı 
riçeyi gizli gizli herkese iyilik yapar bildirlmektedir. 
görür de insan nasıl ona yarclım et- p . E . d J Şimdiye kadar yollanan talebelere ilıi.-Am d d beni Tek arıs - poque gazetesın e amca garistan askeri bakundan, hukuk nıüsa- . . 
mez. a o a sonra an m - Donnadieu Selanik itilafının ehemmiye- vatmdan istifade etmekte idi. Sofia hü- vet~n b~ kerre.Malıy~.nezaretı ~ .. trol sa
la gibi arkamdan çukurumu kazar . . b .. . d d. k" natıne aıt malumatı oa:renmek uzere ln-
b iki tını te aruz ettıren yazısın a ıyor ı : kı1meti muahedelerin araziye müteallik . . .. 

e .. ' ' . gıltereye yemden dort talebe yollamak· 
Ya valide imparatoriçe .. Eğer ol- Selakik itil5.fı, her şeyden evvel, har- ahkamını yeni hır tetkikten geçirilmesi tadır. 

masa idi, eğer bana Tekla ile karımın bin ferdasında mağlUp bir millet tarafın- prensibini henüz terketıniş değildir. Fa- JKTISADI HABERLER 

aleyhimdek~ tertip ve ~edbirleri hak- dan imza edilen iki m~cd.'.'.d~ "."rbest-1 kat kendisi de .. iy\ ~ilir ki, bunda hiç bir lran m>lli bankasiyle lra.n ziraat ve sa. 
kında o malumat vermış, gözümü aç- çe muvafakat edilen bır degişiklık kar- muvaffakiyet umıdi yoktur. Bulgarıstan nayi bankası memleket dahilinde yeni
mış olmasa idi benim olan biten İş- şısında bulunduğumuzdan dolayı mü- hükılıneti, gayet akilane olarak, bir mu· den bir çok şubeler açmışlordır. 
lerden, dönen fırıldaklardan nereden himdir. Bu nadir hadise göstermektedir ci.teye intizarm fildişi kaleye çekilmek- Tahran civarında Gliserin fabrikaaı
haberim olacaktı. Hani elimden bir ki, 1918 de mağlup olan devletler, pasi- dense, koınşularile anlaşmanın daha mü· nın inşasına süratle devam olunmakta
eyilik yapmak gelse her gün ve her fik bir yolla, ınuahedelerin bazı hüküm- recceh olduğunu miişahede etti. Sofia, dır. Makinelerin bir kınnı gelerek yerle· 
kadından önce şu valide imparato- !erinin tekrar gözden geçirilmesine mu- yalıuz şahsi iştihalarını tatminden başka 

Şuh vo veliahd İrun tııyyarelerinin uÇU1Und4 
rine konmut bir kısmı ise yUlr.Jenmelı: Ü·ırin arkasına okunalclı tarzda fiatleri yaz. 
zere Benderp.h limanına gelmiştir. malan meeburiyeıi konınut ve keyfiyet 

ŞEHIRClLlK HABERLERi a:azetelerle ilan edilmittir. 
Gerek tehirler dahilinde ve a:erelcse KOL TOR HAREKETI.ERI 

ııehirler arası yeniden bir çok aafalt yol· lranın birçok yerlerinde vapılan haf· 
lar yapılmaktadır. Birçok tehirlerde asri riyatta yeniden yeni.ye birçok tarihi eaer• 
fırınlar ve ele.mele fabrikalarının in_.,a ler bulunmuıtur. Son zamanlarda bir çok 
batlanın" ve makineler aiparit verilmif- lranlı bayan ve baylar kendi husuai yar
tir. dımlariyle mektep ve haatane yaparalı: 

Hallcın eczahnelerden aldıkları ilaç· hükümete ve millete devretmekte ve hem 
lann fahit fiatle oatılıp aatılmadıimı kon· de mühim ianeler vererek bayır cemiyet• 

trol ve icabında kanuni muamelede bu.. ]Tine ve beden terbiyesinin ilerlem.C8İn.e 

lunabilmek üzere eczahnelerin reçetele- yardım etmektedirler. 

Trakya postası: 

Asfalt yol üzerinde 
büyük bir otel 

Trakya köy panayırları yıldan yıla 
daha hareketli oluyor 

-

riçeye yapardım doğrusu.. vaffak olabilirler. Almanya kuvvet yo- bir şey düşünmiy~n k?.r~unç yırtıcı kuş· İngiltere ve ttalya atmışlardır. Edirne eğitmeııleT ku.rm talebeleri 
Sebastiyano bu düşünceleri ara- luna sapmayı tercih etti ve bu keyfiyet lar olan t<:v..zyonıst buyük devletlere ıs· Bu kadar zamandır Avrupayı endişeye Edirne 16 (Husuoi) - Trakyada bu !men baılanmak üzeredir. 

aında idi ki dışarıda bir takım koşu§- Avrupayı ciddi harp tehlikelerine maruz ltinad etmekte ki tehlikeyi anladı. Bina· düşüren Balkarılar, şimdi ona bir selamet seneki panayırlar daha zengin ve istek- Edime 16 (Hususi) - Edirne vilayeti 
ınalar oldu. bıraktı. Fakat, Macaristan gibi daha za- enalyh, Bulgaristan komşularına karşı misali vermektedirler. Tek başlarına bir- lidir. Birkaç yerde yeniden panayır açıl- Hfalt yol üzerinde yaptıracağı büyük vı 

Kapı tiddetle açıldı. yıf devleUer vardır ki, burılarm Bulga- kuvvet istimalinden feragat etti ve böy- şey yapmıyan küçük devletler birbir- dı. modem otel yeri ayrılmı§tır. Yakında 
Eşikte, arkasında sırmalı nazır el- ristanın misalini takip etmekte büyük lece askeri hukuk musavatına nail ol· )erine yaklaşmakta ve büyük devletle- 85 evli yepyeni göçmen köyü olan ba~lanacaktır. 

bisesi olan Hıristidi belirdi. menfaaUeri vardır. du. Bu teahhüt ve bu tanıma, Bulgaris- rin hesaba katmaları lazım gelen bir kuv- Muratlının panayırı bu meyandadır. Bir 
Sebastiyano, eski kapı yoldaşının Sellinik anlaşması, Balkanlarda bir sü- tanın Balkan antantına iltihak edeceği vet teşkil etmektedirler. Tamamile sul- çok yolların uğrağı olduğu için Eylül haf- Edirne 16 (Hususi) - Umumi mü· 

yüzüne baktığı zaman fevkalade bir kfuıet işareti olması dolayısile de, ayni zamanın artık uzak olmadığını ümit et· hün emrinde olan bu kuvvet harp vuku- tasına düşen bu panayır ekonomik kal· fettişlik veteriner müpviri Ohlaa ve çift. 
vaziyet olduğunu hissetmekte ge- derecede ehemmiyetlidir. Balkan antantı tirecek maruyettedir. unda pek ağır bir sıklet olabilir. Büyük kınmaya hizmet edecektir. lilclerindeki 160 damızlığı teftiı için, .... 
cikmedi. te§ekkül ettiği zaman, Bula:aristamn bu Fransa ve tngiltere bu istihaledcn mü· Garp devletlerinin bugünkü rekabeUe- Edirne 16 (Hususi) - Tekirdağında ziraat müşaviri Şevket An da Tekirda· 

Böyle vaziyetlerde Hıristidi ne şa- antanta iltihakı istendi. Fakat Bulgaris· teessir olmak şöyle dursun, gayet mem· rini içlerinden bazılarını dünya sul- 1eçen sene yapıldığı gibi bu sene de ğında bir hafta sonra fabrika da açıla• 
k?yı ve ne de Iaübaliliği asla sevmez- tan bunu reddetti, ç~ böyle b~ il~-,nun oın,ıuşlardır. Filh~ muv~- h.ün~. maruz bıraktıklırı tehlikeleri dü- Edirne, Kırklareli merkezlerinde birer cak 15 gÜnlük 9arapçılık kursu Üe ziraaı 
dı. hak kendi arazi metalibatının terkı his- yete muncer olan bu miizakererun ılk şundukçe insan, Selanik paktı karşısın- 1ygır deposu, aıım durağı yapılacaktır. çalışmalarını kontrol için Tekirdo.ii ve E-

- Ne o .. Ne oluyor .. Hıristidi.. sini verebilirdi ve diğer taraftan da Bul- temellerini 1935 de Stresa'da Fransa, da ancak şunu diyebilir: 3u vilayet bütçeleri yeni geldiği için he- dirne vilayetini teftişe çıkmıştır. 

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

Gülmez Sultanın kızı 
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Şahzade bunu duyunca kendini 
evvelden sonuna kadar bildirir. On
dan ihtiyar: 

- Haydi var şahzadern işine git. 
Seni burada görürlerse hiç durmayıp 
öldürürler. Sonra sana da bana da 
yazık olur. 

Falan gibi sözler söyledi ise de oğ
lan merak edip kızı görmek üzere 
bekçiye yalvarıp yakarır. içeri gir-
mesini ister. 

Bekçi: 
- Aman oğlum, sen ne söyler

sin, içeri girer girmez hem kendini 
hem de beni yok bil .. Çünkü köşkün 
kapısı önünde bir arslan bir de kap
lan bağlıdır. Seni gördüklerinde zen
cirlerini kopararak. paralarlar. Sonra 
nafile yere ölüp gidersin. Gel bu sev
dadan vazgeç .. 

Diye çok söyledi ise de oğlan bir 
türlü gitmeyip: 

Elbet ben içeri girerim. Ne o
lursam olayını der. 

ihtiyar pek çok yalvarır. 
O da: 
- Oğlum, ben sana içerisini esir

gediğimden değil, senin beladan kur
tulmak.lığın içindir. Madam ki aen 
bu sevdadan vazgeçmiyorsun .. Hay
di ne yaparsan yap.. 

Diyerek onu bahçeye aalıverir. 
Oilan da bahçeye girince bir de 

ne baksın, o bahçedeki ağaçlar, çi
çekler türlü türlü .. Ve cennet gibi.. 
Her yanda bülbül sadaları, su çağıl
damaları .. Bunlara hayran olup ba
kakahr. 

Ondan biraz daha ileri gittikte or
tasında bir güzel köşk, önünde 
öyle güzel bir havuz vardır ki, dört 
yanından sular akar .. Daha türlü 
türlü güzel reylerle süslenmiı be-
zenmis ... 

- Oğlan-kendisini cennete girdim Yine ayıltırlar. yanımızda oldukça bize hiç ıci.":ts~e; Ondan öbUr oğlanlar da. birer bt 
sanır. Kız sorar: zarar erışınez, rer kız bulup kırk gün kırk gece dü-

Bir de kaplanla arslan oğlanı gör- - Ey yiğit .. Sen nasıl korkma- Der. Oğlan artık bir kat daha sevi- ğün yaparlar .. 
düklerinde gözlerini açıp dişlerini çı- dan buralara geldin .• Eğer ben duy- nip hemen kendi atını da alarak otu· Düğünden aonra küçük oğlanın 
kararak, zincirleri şakır şakır çarpıp mamış olsa idim bu hayvanlar seni ra kalka yolu tutup giderler. kardeşleri her ne kadar evlenmİ§ ia&-
kırmak istedikleri anda kız köşkten paramparça ederlerdi. Ta... Kardctlerinden ayrıldığı ye- !er de gözleri hep küçük karde leri
arslanların gürültüsünü işitince he- Diye söyleşmekte iken oğlan der- re vardıkta kimseyi bulamazlar. Me- nin güzel karısında ... Diğer taraftan 
men pençereyi açarak oğlanı görür unu dilden bir ah 1.. çekip hıçkıra ğerse onlar avlandıktan sonra oraya padişah ta ne yapıp yapıp oğlunun 
görmez güzelliğine bin can ile aşık hıçkıra ağlar. Sonra da olduğu gibi gelip her ne kadar karde !erini ara- güzel karısını elde etmek için kafa· 
olarak hayvanları durdurtur. başına gelenleri anlatır. mışlarsa da kim bilir ne oldu.. Ya aında bin bir planlar kurmakta kü-

Oğlan ise kızı pençerede gorur Kız da : öldü, ya uzak bir yere gitti .. Sağ ise çük oğlan ile Gülmez Sultanın kı· 
görmez gözleri kamaşarak ne oldu· - Ey yiğit.. Ben de eeni gördü- yine gelir. zının bundan hiç haberi yok. 
ğunu şaşırıp düşer bayılır. ğüm za~an candan sevip ~fık .old~ _Diyer~k fazla durmadan şehre git- Günlerde bir gün padi§llh kafası· 

B!~ de.kız dadısını çağırarak oğla- a~a.~ım babam pek.zalımdır .. Ş~- mışlerıruş. . na, ne olursa olsun, küçük gelininin 
nı gosterıp: dı bızım beraber oldugumuzu ışıtse Bunlar da bıraz dolaşarak arayıp yattığı odaya gİrmeği kurar .. 

- Haydi şu zavallıyı ayılt ta al hiç durmayıp ikimizi de öldürtür. tararlar. Bulamadıkları gibi tehrin A .. d"" k d 1 
getir. Nerelerden geliyor hem de gel- Bunun eyisi burada durmayıp kaça- yolunu tutarlar. d ynı gu~ ve gece tıger I ar) eş eı 

. . 1 ed d" b' 1 alım 1 belk' bö" l 1·1cı ı· d k 1 G"" 1 d b" .. hr h e aynı şeyı ayrı ayrı asar ar ar. mesının aa ı n en ır ır an ıy . un ı ye ı e e ın en urtu u- un er e ır gun şe e varıp er- y .. .. d b. b" 
1 

• d h be 
1 

. 
Der. Dadı gidip oğlana su falan ruz. kes ,ahzadeyi gördüklerinde babası- e uçu e ır ır ~rın en a r erı 

serpip güç hal ile ayıltır. lur. na müjdeye giderler. olmadan ~e~~ yatagında. mışıl mışıl 
Oğlan gözlerini açar, şaşkın ta§kın Demesi ile oğlan da buna razi o- Padişah öbür oğulları ile buna kar· uyuyan ku?uk ş_ehza~enın karısının 

dört yanına bakınıp ne olduğunu Hemen kız, yükte hafif bahada a· şı çıktıkta bir de ne görsünler şahza- odasına dogru gıtmege başlarlar. 
anlıyamaz. ğır öteberisini ve dadısını da berabe- de bir güzel kız ve ilci de hayvanla Tanı kapının önünde birbirleri ile 

Dadı: rine alıp köşkten çıkarlar. geliyor .. Buna herkeı pşar. ~.şılaşırl~r. ~e.birbirlerine buraya 
- Kalk yiğit, seni içeri götüre· Biraz gittiklerinde arslan ile kap- Padişah kızı görür görmez içerisi nıçın geldiklerını anlatırlar. 

yim, biraz aklın başına gelsin. lan kızın gittiğini görünce zencirleri· bir kerre çalı süpürgesiyle karışır. Padişahla iki oğlu. hep kızın aev· 
Demesi ile oğlan yarı korkar yarı ni çatır çatır kırarak bunların pe ine Her ne ise oğlandan bunlan nerede dasında olduklarından gözleri bu 

sevinir. düterler. Oğlan onları görünce para- bulduğunu sorar o da İ§İ tastamam mel' un muratlarına ermekten ba~a 
Dadı ile içeri ı,;, er Doğru kızın o- lamağa geliyorlar sanarak bir çok anlatır. bir şey görmediği için aralarında ça-

dasına götürdükte oğlan yine oda korkarııa da kız: Padişah kızın güzelliğine dayana- bukça anlaşırlar. 
kap11ından girer girmez kızın güzel- - Ey sevdiğim, korkma, onlar mazsa da arslanla kaplanın korku-
liilinden düşer bir daha bavılır. benden avrılmazlar. Hem de bunlar aundan hiç birşey yapamaz. -BiTMEDi-



SAYFA: 6 YENi ASIR 

Viyananın şahane skandal/eri: 

Aleksandr Obrenoviçin 
garip bir aşk macerası 

Bir binek arabacısının 
-2-

hatıraları 
~ 

ı 

Bir binek arabasının Viyana işık

ları ve sakandaUarı arasında rolü ne ola
bilir} 

Alekoandır Obrenoviçin bir aşk ma-
cerası. 

Eğer çiçekçi dilberi ile evlenmiş ol· 
saydı, ölümden kurtulacaktı. 

Viyana, uzun asırlar hüküm aürmÜ§, 
bir sürü ananelere bağlanmış, dar bir ea· 
hada, dar dü,ünceler ve usu1ler altında 
dejenere olmuf, bir saltanatın mer
kezi olmak münasebetiyle her zaman ta· 
hane cinayet, phane rezalet sahnesi ol
mut bir ıehirdir. 

Yunanlı bankerin güzel ve genç karı
sının imparator Fransuva Jozefin zevk 
ve tchveti uğrunda ne kadar feci bir Akı
bete uğradığını ve bu yüzden zengin 'Ve 
yülcaelc bir ailenin nasıl söndüğünü birinci 
yazımızda göıterdik. 

Viyana imparatorluk sarayının caşk 

ve zevk nazın> Bayan Şahcrin ölümü, 
Viyananın saltanat devri ıkandallannı 

birer, birer meydana çıkarmağa ba§la
ml§br. 

Bayan Şaherin ölümü üzerine meyda
na çıkan rezaletleri, Viyananın diğer ih
tiyarlarının bildjklerini ilina sevketmİ§· 
tir. 

Bu ihtiyarlar arasında, artık İ§ten çe
kilmiı, ihtiyar bir arabacının hatıraları 

cidden nefitatir 1 
Bu ihtiyar arabacının Viyana gazete· 

lerinde bundan bir ıene evvel çık.an ha
hralarını biz de buraya naklediyoruz: 

cO zaman ben, henüz genç idim, gü
zel ve ıivri, kıvrık bir aakalım vardı, ki 
o zamanın kadınları buna cipek oakal I> 
derlerdi. Aynı zamanda da ıık ve güzel 
arabam vardı .. Opera önünde durur, ki
bar mü,terilerimin emirlerini beklerdjm. 

cMüşterilerim belli bqlı kimoelerdi. 
Onlar benim hizmetimden çok mem
nun idiler. Ah .. O zamanın kibarlan .. Ne 
güzel, ve eyi insanlardı, araba il'e gelip 
gitmek onlar için bir şeref demekti. Bu
gün bu haller kalkmıt ve otomobiller be· 
nim güzel sanatımı para etmez hale eok
muılardır I 

cArabacılık oanatı, teOJldüfi olmak ıar
tiyle bizi bir çok skandallarla karıı kar
şıya getirmiştir. Bu rezaletlerin mühim 
bir kısmı, çok yüksek mevkili şahsiyet· 
lere aittir. Hatta biz, bir çok hususlarda 
bu çok yüksek mevkili zatların aık ma
ceralarının ayrılmaz bir ]izunı olduk. I 
Viyananın opera meydanında çalışan her 
arabacının kendine mahsus bir baron, 
bir Prens veya kont müııterisi vardı. Ve 
ayni zamanda her arabacı birkaç Pren
KI, kontce veya kibar kadının esrarının 
mahremi idil 

cSaray zevk nazırı bayan Şahcrin ölü
mü ha,cbiyle yazılan yazıları okudum, 
mamursuz, vasıtasız kadrosuz nezaret 
olur mu} .. Biz arabacılar, fakat opera 
meydanı arabıcları bayan Şaherin neza· 
retinin yü.kıek. mc::murları demek idil O
nun muvaffakıyetleri ancak bizim eaye
mlıııde tamalanabiliyordu 1 Yani, sözün 
klılMı, imparatorun en yakını olan bir 
kiıruıe bizim tabii ıefimiz ve hi.mimiz idi. 
Çok defalar, falan prensin nam ve hesa
bına falan cdilber> in muayyen bir yere 
nakli emrini yüksek makamlardan alır· 

dık. 

cBiz, çok para kazandıran bu sanatı
mızdan çok memnun idik. Ve, ıu veya 
bu hesaba götürdüğümüz ve getirdiğimiz 
kadınların ismini, hatti kendi kendimlze 
bile bir yerde tekrarlamazdık 1 Ve bu
güne kadar da, ben, -benim gibi bütün 
mcslektaılarım- bu isim1eri aöylemit de
ğiliz!. 

cBugün bu mecburiyete tabi olmadı· 
ğımızı sanıyorum. Zaman, Viyanadaki 
prtlan tamamen a1tüat etmiıtir. Bizim 
şahit olduğumuz akandallların ,ahıoların

dan belki de bugün oağ kalan yoktur, aağ 
kalan oloa bile, bunların da artık o mu
azzam ve haşmetli vaziyetleri kalmamıt-
tır. 

cBu vaziyet yüzünden, ,ahit olduğum 
hadiselerden kraliçe olmak iotiyen dilber 
Roza Benkodan bahoedebilirim 1 

cEn iyi müıterilerirnzden biriai olan bir 
Arıidük, bir alqam bana Şaher konağına 
giderek orada çok kıymetli ve yükaek 
mevkili bir doatunun emrini beklemek-
liğimi emretti. 

<Tabii bu emre hemen riayet ettim 
ve Şaher otelinin kapıtına vardım. 

cBeni hemen üçüncü katta bir daire
ye götürdüler. Burada genç, ve alnının 

büyük kısmını kaplıyan dik oaçlı, değir
mi ve kemildi yüzlü, miyop bir zat ile 
karşılaştım. 

cltiraf ederim ki, bu cpek kibar ve 
yüksek mevkili> diye tarif edilen zat, bi· 
zim Viyana veya Avrupanın aair payi
tahtlarının Prens veya Düklerine benze .. 
miyordu. Hareketleri gayri tabit, ürkek, 
ve... Kabaca bir adam idi. 

cBen bu adamın kim olduliunu bili-
yordum: 

Obrenoviç hanedanının ıon kralı olan 
birinci Aleksandr idi. 

eeaı:zz:ır.z:xzzııı:ll!izıı!l?2;:ı:r.ı:zG!.cEJril'filfl~ 

Viyaıuınm aaf çiçekçi kızı Roza 
Benko Kral Alekaandr ile Draga
nm ölümlerini habeT aldığı zaman: 

c Alekaandr beni kTaliçe olarak 
ıeçseydi başına bu felaket gelmiye
cekti. > demiştiT ... 

Bu kral bir müddet sonra, zevcesi 01-
ga ile birlikte oarayında boğazlanarak 

öldürülmüştür. 

cKral A1eksandnn benden ne istiyece
ğini aşağı, yukarı biliyordum 1 Bununla 

beraber heyecandan titremekten de ken

dimi alamıyordum. Çünkü şimdiye kadar 
kral bir müşteri ile karşılaşmış, iş gör
müş değildim 1 Bilhassa Milan Obreno

viçin ne mal olduğunu Viyana gazete
lerinde okumu§, durmu§tuk, oğlunun da 
kendisinden pek farklı olmıyacağı tabii 
idi. 

cŞımarık, muvazenesiz bir insanla İ§ 

görmek çok güçtür. Bu sebeple, bu a
dama eyi hizmet edemiyerek asıl mÜ§
terim olan Ar§idükün gözünden düş

mek ihtimali vardı. 
cFakat .. Benden bu genç kralın ne İs-

... ~, .. ,,~ ... " .. 
.\'!"J.;;, 

Türk köyünde hayat 
Torbalı köyleri birçok hususiyetler 
taşırlar, bunlar çok tipik şeylerdir 

:••••••••••.. ....... .......... ·························· tediğini anladığım vakıt, derin bir hay- A E k ki • A d • Yusfanlı ~iretinden ayrılarak burada 
ret içinde, epeyce bir zaman ıaıkın, tat- ~ şıret r e erı rasın a ~ yerleşen namuskAr bir köy delikanlıst 
kın durdum J : • • • E bana Aşiretlerin nasıl Y!l§Sdıklan ve 

cBenden bu kralın istediii, kalbini : Erkek, sevdiği kızı kaçıracağını ~ızın aıluıne ~aber verır: Kız al-: geçindikleri hakkında genişçe malfunat 

k 1 hl . k . k :lanarak tellenerek hazırlanır ve bır sabah vahtı çadırı cıvarında: verdi 
ya mış ,tutuşturmuı o an r çıçe çı ı- •d b l E k k l k h b' d' • k • · 

' R B k "d" Vak. b k • : ol(lfmıya aş ar. r e ge ere ona ayvanına ır ırır ve açırır.: Adetleri birbirinden ba•ka olan •·i· 
zı, oza en o ı ı. ıa. u ızcagız, "A . l d b .. .. k .. h r b · k el b k k • °" 
zamanımızın terü taze ve çok oevimli bir : /ıre~ e; a~'!,8~~ a :n. iİ· kgu;a hev ı "hr a ';;-~ a ~~ :e:~ retler, ekser yerlerde hala çadJr hayatı 
kızı idi, opera muhitinde, büvük kafe :'l eyhın e aşanme tır. v ı a ın, er cı etçe urmete ayı ıı: yaşamakta ve erkeklerinde kıskançlık 

:insan olarak nazarlarda vükselir. : kil "d b" d"" ·· ·· ı d ' ,, ··•••••••••••••••••••••••••••••••ıilı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• en es ere gı en ır uşunuş e evam 

, 

Torbalının Cenubundaki münbit ova-ıöğrendiğim bir zata selam verdi ve söy- etmektedir. Evlenmeleri. kendi araların· 
nın üç köşesinde, üç güzel ve ideal Türk ledi: da yapıldıktan ve ekserıya kız kaçırma 
köyü yükselir. Bu köyler, binaca değilse 1 - Ağam, dedi. Bize bir şeyler çıkar. şeklile başladıktan sonra, bila.Jıara nikalı 
bile m1inaca, ruhça ve görmekçe diğer Kahvaltıyı sizde yapacağız. muamelelerini, muhitin zoruyle yapmak· 
köylerden ayrılan hususiyetler la§ırlar. Bir şehir lokantasında, garsona yapı- tadırlar. Oğlan tarafı kız tarafına müra· 
Bir zamanlar bu ovanın etrafını saran lan siparişe pek benziyen bu şekil. Bah- caat ederek kızı istiyor. Eğer kız tara· 
köylcrin bulunduğu yerde, yad illerden çe sahibini hiçte, beni düşüren hayrete fında, kızlarına verilmek üzere cıhaz Vt 

gelen aşiretler bulunur ve 6.sude bir dü~ürmedi. Taze incir, zeytin, domates saire yoksa oğlan tarafına gizlice habeı 

yayla hayatı geçirirlermiş.. ve ekmekten ibaret kahvaltımızı bir göl- salıyorlar: 
~iret hayatına son veren Cümhuriyet gelikte tamamladık. Bahçe sahibi gayet - Eğer oğlanıruzın bileği pek, gücü 

Türkiyesi, kendi feyzinden yaşayışa ken- misafirperver ve konuşkan bir zat.. ve kudreti tamamsa kızımızı kaçırsın. 
dilerini alıştıranları kollarından tutarak Bir dokunup bin ah uzatan fagfur ki- Bunun üzerine gelinlik kızcağız alla· 
kaldırmış ve kendilerini çift çubuk sahi- senin lisanındaki tannaniyet kadar pil- wyor, pullawyor. Kurbanlık koyunlar 
bi, toprak sahibi yapmıştır. Bundan son- rilzsüz bir sesle anlattı: gibi bu danışıklı göriişüklü kaçırmaya 
radır ki Garlı! Anadoluda aşiret hayatı - cBenim bahçem mıntakanın en iyi hazırlanı~or. Oğlan, ekseriya bir sabah 

konoerlerde çiçek oatarak geçinmekte yaşıyanlar ortadan kalkmıştır. ve balınnlı incir bahçeleri arasında sa- vaktı kızın çadırının yakınına geliyor. 
idi. Alın terlerini toprakla ortakl!l§S kul- yliır. Adamlarımın başında koca sene Kızcağız, tesadüfmüş gibi çadırdan dı-

cZavallı kızcağız, masalar araoında çİ· !anarak geçinmelerini Anadolunun ba- beraber çalışır, kendilerini başı boş bı- şarı çıkıyor. Delikanlı, kızı hayvana 
çek demetlerini gezdirirken, malını oata· kir ve feyizli topraklarından temin eden rakınam. Fakat temin ettiğim gelir, çok bindirdiği gibi, dere tepe demiyerek bir 
bilmek için kibar müoterilerinin ıurasını, namuskar ve çalışkan köy insanları ara- defa yaptığım masrafın yarısına bile tepenin veya dağın münasip yerine ge
bu<aoını oıkışbrmalarına göz yumardı. sında istifadeli bir gün geçirdim. İtiraf yaklaşmaz. Sebebi, istihsal fiatındaki faz- tiriyor. Kız kaçırılırken, oğlanın arka
Ve, Cokeykulüp menouplarından genç ederim ki tetkiklerimden edindiğim i.s- !alıktır. Çalışma ve işçi ücretleri bu mev- sından atlılar takibe çıkıyorlar. Fakat bir 
bir kontun metreoi olduğunu aöyliyenler tifade ölçülemiyecek kadar çoktur. Gör- simde bir haylı artıyor. Mahsulü bekle- türlü kaçırılan kızı yakalanuya S8VB§• 
de vardı. düklerim, beni tahminlerimden bam terek işçi ücretinin inmesini beklemek, mıyorlar. 

cZavallı kızın uçurum kenarında oldu- başka bir kanaatle teçhiz ettiler. bi!Akara temin edilecek tasarrufu, fiat Kız kaçırıldıktan ve ilk haftasını olt· 

ğu muhakkakb. Anadolunun her yanında köylünün diişkünlüğilyle kapatıyor. Yarın, öbür lanın çadırında geçirdikten sonra nikfilı 
cKraldan aldıiiım emir üzerine hemen değişıniyen bir hayat şekli, fakat topra- gün ne olacağını bilemezsin. Bizzarur muamelesi yapılıyor. Bu suretle hem ku 

çiçekçi kızı buldum ve: ğın feyzine, geçiminde ki zorluğa ve pahalı gündelikçi kullanarak malını bir tarafı cıhazdan, hem de oğlan tarafı mu· 
«-Sizinle yükaek bir zat tanışmak is- kolaylığa göre değişen bir yaşama zevki an öncesi elde etmiye çalışacaksın. raftan kaçınmış oluyor. 

tiyor, dedim. mevcu~ur. Hayvanlarımız üzerinde gün- Mahs~ ~e kadar iyi oJs_ıı bile .. ~tlar, ~iret halkı arasında kadının yeri 
cGenç kız, pazarlık eder gibi bana: le birlikte Torbalıdan ayrıldık. Zengin bu ıyiliğini kapatmıyor. 1yı ve kotu mal epice yüksektir. Kadın, her cihetçe hÜl'-
«- Beni görmek, benimle tanışmak ve mahsuldar tarlalar ve bahçeler ara- yetiştiren arasında bir fark yok gibi. Ben, t ıa ık b. . d B" kız 

1 
. 

iıtiyen zat bir baron mudur~ .. diye ıor· hah ı · · aki me e Y ır ınsan ır. ır ev erunce 
sında dolaşa dol•= uzaklara kadar ay- geçen sene çem ve tar am ıçın m - hi b" bek• k k b · k du: -:r- . . . . .. ç ır ar er e aşını çevırere ona 
rıldık. Yola düştüğümüz anda bir hede- ne getirtmiştim. 800 lira sayarak aldıgım kat'" bakın Seb b. . 1 

«- Daha yüksek mevkili bir zati b ak" ed ufak b" 1 150 ıyen ıyor. e ı ıse, ev enen 
funiz yoktu. Beni davet eden köylü ar- u m ın e ır arıza 0 unca kadının ukadd --" · · bir . . . m es VöLU.esını yapmış 

«- Şu halde .. Bir Prens mi}. kadaşlarımız bana tarla hayatını göster- lira daha sarf etmek mecbunyeUnde kimi! insan olarak teUikki edilmesidir. 
«- Ondan da yükaek 1 Sizi görmek, mek düşüncesile hareket ediyorlardı kaldım. Tekrar bir arıza ile karşılanınca E li b" kadına .. 1 bakan te . . . . . · . . . . v ır yan goz e veya .. 

oızınle tanışmak ıobyen genç bır kraldır. Sabahın saat sem.inde hayvanlarımız- makineyı tamirden vaz geçtim. Buna ne vüz . u b sli b" L k bütün 
. . . ca nıye e yen ır erJLe , 

cBir kral tarafından beğenilmit ol- dan indik. İnce bir suyun kenarında ~· ne ~ammül dayanıyor. İylsı mı, B§lretler tarafından adeta aforuz ediliyor 
mak, ilk evvela kızda akai bir teair yap- oturduk. Ywmızda yenecek namına bir hızını eski uııull~rle çalışır, sermaye ka- kimse kendlııine seJrun vermiyor. Eğer 
b. Kızcağızın kulaiiı dibinde bir tabanca şey yoktu. Bulunduğu.muz yer, bir incir P_"tınadan orta hır randman temin eder- aşiret bekArından biri, evli bir kadına te-
patlatJmlf oloa, ancak bu kadar ve böyle bahçesinin yanıydı. Tepeköylü Selim sın.> cavüz ederse, onun muhitinde tutunma-
bir teair huaule getirebilirdi 1 oğlu B. Ahmet bana: AŞlRET HA YATI sına imkAn yoktur. Başına mutlaka bir 

cF akaı.. Kadınlık ırurur ve hiui kor- - •Şöyle oturup ta kahvaltı edelim> kaza geliyor ve oteki dilnyayıboyluyor. 
ku ve heyecan hialerine çolr; çabuk galebe dedi. Burada halA bir, iki kişi &§iret halkı Torbalı _ Tepeköy muhitinde köy ha-
çaldı veı - «Ben hazırım, dedim. Fakat yiyecek barınıp durmaktadır. Fakat bunlar, t kö" lü ha tı bir k "''• 1 h us! . . . . ya ı, y ya , ço 6~e us .. 

«- Maamafih •• Muvaffak oldum de- bir §<'YlD11Z yok.> • . artık ~et hay~tını tıerk ederek yerli yetler la§ıyor. Köylü kanaatlı ve çalış-
mektir !. dedi Arkadaşım cBulurun der gıbilerde hali< g:ıb'. geçimini toprağın ve ovawn kandır. Toprağına ciddi surette bağlılığı 

B b , ____ '-- Al .__ _ d güldü. Beraberce incir bahçesine girdik. vermelerınden bekliyorlar. Hayvan bes- -~ 
1 

b d mahnımi tl kat 
c en, u genç ıuza il.atfı eıc.san nn .. . . .. . . . . . va.n.ıır. ca ın a ye ere -

ih . ih t b" .. • . Burada mutevazı hır koy allesı ve yedi liyerek, civar tarlalarda gündeliğe gıde- !.anarak 
1 

k i . . dah k 
brasının n aye ır gece ıu.recegıne e- ge ece senes ıçm a ço ça-
. 'd" fa'- t ,_ ._ ald ld sekiz gündelikçi çalışıyordu. Sellın oğlu rek nisbeten medenl bir hayat seviyye- '··-·,,.·- h 1 mın ı ım, x:a pex: çox: &Dmlf o u· ~·-.ıı..wu.1. oş anır. 

• d h ö" d" 1 ç··-ı.·· b' Ahmet, gahçe sahibi olduğunu bilaJıara sine çık.mışlardır. 
gumu a emen gren ım Urn<U, ırk=••----======"'-=======-'==============•I Son zamanlarda bu istikamete yerleş· 
hafta içinde, çiçekçi kızı Roza, kralın halde görünüyordu! vardı. Ve meıhur bir kadın aıfatiyle bu Urilen göçmenler, pek kısa zamanda 
reaml aevgilioi olmuıtul cHakikatl bu kız, yeni doğmuı Zühre Belgrad Pompadoru Viyanada yaşarken müstahsil vaziyete geçmişlerdir. Hükil.-

Ben bile bu çiçekçi kıza gaip oigaoiyle yJdızı kadar parlak ve güzeldi 1 kral Alekaandr Obronoviç, kendioine metimiz, göçmenlere azfuni surette yar-
hitap mecburiyetinde kaldım!.. cRoza, çok çabuk ve azami bir mu- zevce olarak aeçtiği Draga Meokin ile dun elini uzatmıştır. Toprak, tohum, ev, 

cRozayı her gün pratere. at koıuları- vaffakıyet elde etti 1 Ona artık herkeo birlikte Belgratta boğazlandı. çift hayvaw ve sair ihtiyaçlarını zama-
na, ReotorarJara ve diier kibar mahfil Sırbiotan kraliçeoi göziyle bakıyordu. cBundan, bu çok feci eiyaol cinayet· nında temin etmiştir. Burada yerleştiri
ve merkezlere götürürdüm. Milotakbel O kadar ki, Viyana aaray ve hanedan ten bir kaç gün aonra, dilber Roza bana: len her göçmen ailesi yerliler kadar ve 
kraliçe, buralara bir ganon veya oda hiz- mehafilinde de bu kanaat aynı kuvvetle hatta onlardan daha fazla müstefit olmu• 

«- Eiier Alekoandr beni zevceliğe • metçi.si olarak ginneii biJe aklına getir .. hüküm eürüyordu. ve kazanma yoluna girıni§tir. 
oeçmit olaaydı, batına bu felaket gelmi· 

mezdi.. cKral Aleksandr Obronoviç onu Eğer ziraat kooperatiflere verilen 
al-' b h "- özl " Bel d b b · • ld R yec.ekti. Ben, onu milletine hoı gösterme-cViyan uar u ar°'aya, g eri üe gra a era erınae a ı, azayı trene ehemmiyetle mütenasip bir teşkilat, Tor-

kl hald b lil · kad b k d" b mi ·· ·· d ğe her halde muvaffak olacakbrnl gördü eri e ir tilr · ınanamıyor- ar en en ım ara a a gotur üm. balı muhitindeki köylüleri tamamen içi-
lardı. Daha dün köte başında ve maoalar cRozanın Belgrat oarayında epeyce bir Dedi. ne alırsa, Torbalı köylüsü kendisinden 
arasında, ıunun bunun el taanuzları ara- zaman kaldığını biliyorum. Ve, bundM ıonra da, Rozanın ne ken- beklenen canlılığı ileri senelerde daha 
aında çiçek oatan bir kız, timdi bilffil hü· cBir müddet sonra, oebebini ben bil- dioini gördüm, ne de iomini duydum.. kolaylıkla gösterecek hale gelebilir, 
küm süren genç bir kralın kolunda, en 
kibar ve en zenııin yerlerde, en lüka bir 

miyorum, Roza geriye, Viyanaya döndil. 
Fakat Rozada &ıik&.r bir yeia ve keder 

cViyana bu .• Kim bilir. Roza da ne kanaatındayım. 
oldu) .• SEMtHNAZIM 

• 
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K :A G L İ Y O S TR O- Dünyayı büyüleyen adam 
•••••••••.....••.....•................. , ......................................................................•.......... 

-4- Nakleden: Faik Şemsettin 

80 Yaşındaki Mısırlı 
31 inci karısı olarak 16 yaşında güzel 

bir fellah kızı ile evlend1 

SAYFA; 'I 

Birigit Helm 
Kır çiçeklerine 

pek bayılır 
Birigit Helın sporu ve bilhassa den1z 

sporlarını pek sever. Tavir ve hareketle· 
rindeki sürat, zekasını her an ispat eder. 
Dünyada tahammül edemediği bir ~y 
va.rııa çiçeklerdir. Her mevsimde onun 
için eı kıymetli hediye çiçektir. Hele 
kır çıçeklerine pek bayılll'. Altın sarua 
saçlarının kır rUzglrlarında, deniz mel
temelerlnde dalgalanmuı en bUyilk zey. 

El Tavtas ortadan kaybolunca Kahire 12 - Sekıenlilt bir ihtiyar, 

3 1 inci karısı olarak 16 ya~ında aüzel 

bir Fellah kızını ıeçmiftir. 

. k 1 1_ • • h kinl te§kll eder. 
yen terıat ımun ımn• uyma., ıçm er ---------------
yeni izdivacında bir cıı1ki karııuu bota· Pi • 
makta idi. Otuz seneden şimdiye k.dar 8SJye aranıyor 

Tagliyostro Roma cem~yetleri nezdinde sahte 
alin rol'iinü mükemmel surette oynamıya başladı 

İbrahim Şaki, Mıaırın zenıin tüccarla

rından biridir. Memleketin muhtolif yer• 

!erine vaki sık sık seyahatleri fİmdiye 

kadar otuz izdivaç yapmasını mucip ol-

62 çocuğu dünyaya iClmittir. Btmların Veholft dhulan :..ı.. Ja. 
iıimlerini ll>rıki ile kendiıi de hatırlıya- tahfı "l' ... P 

. 
Oatadıni bulmaktan tamamen aciz j Bir akşam, takip ettiği bir genç kızın j Kağliyostro, kadınları kendisine muştur. 

maz. Y &kınlan tbr•him Şakinin denm •be aranmütadır. Her ıön aile-. 
eden izdivaçlarına mlni olmak için ıer- den ıonra 5aıuaıı lıkeleılode ıııl• 
iye mahkemesine 111llracaat etmişlerdir .. mar Kemaleddin caddeılnde t! 
O kalp işlerine çocukların mildahaleılni numaralı mazaya müracaat edil, 
şiddetle protesto etmektedir. meıi rica olunur. IZMIR ld b k L - _ı k la d ah d O, dörtten f azlaeına müıaade etmi-kalan .Kağliyoatro, vaziyeti nihayet endamına tutu u, u ızın vücudu- cezoeaecc hana r an m rum e-

~~~ ~~~~~hln~~~ı~~ın ~~.~~&~~~~-~~~~~~~~~~~~~

5
~~~~---~

1
-~

1
~~~--

1
~ 

dal Genç kız, belki de takip edildiğini ret olduğu da söylenebilir!. ve, bu- M·lyarder e· mue osu·· 
Granmetr meseleye büyük bir e· farketmemişti; bir binanın kapısın- nun içirı ,genç ve güzel Lorenza Kağ- J 

ehemmiyet verdi. Evvela laboratu- dan içeri girdi ve kapıyı yine kapat· liyostro i_çin kolay bir av olmaktan 
vardan baılıyarak bütün Malta ada- tı. ' kurtulamadı. Daha ilk gün, pençere-
11nda taharriler yaptırdı. Kağliyoıtro, ertesi gün aynı yere sinden Kağliyostronun aşk ilanını 

Fakat üstat El T avtası yine bul- aynı saatte geldi ve aynı kızı, fakat kabul etti ve... Az sonP& da KağJi. 
nıak mümkün olmadı. bu defa pençerede, iki fesliğen sak· yostronun tertip ettiği gizli randevu-

Ostat sanki laboratuvarda buhar sısı arasında gördü. ya gitti. 

Oğluna 3 milyon dolar borç bıraktı 
oğlu borcu 600 senede ödeyebilir 

olup gitmiş. yahut eriyip yok olmu§· Bu kız henüz on be~ yaşlarında, Romalılarda 0 zaman da böyle Nevyork 12 - Geçenlerde Pariste lik bir borç bıraktığı görülrn~tiir. O, bu 
tu 1 çok güzel. çok cazip bir kızdı 1 randevula.r tertibi tehlikeli ~.-1 ha- ölen Samuel fnıülün vasiyetnamesinin borcun oilu tarafından tesviyesini arzu 

Biz, bu hadise hakkında da burada Adı da Lorenza idi! reket değıldi, Lorenza, bu ranuevu- 1 b .. ··•- Lt b LJ • d etme'-tedı'r. . le açı ma11 uyuK meraK a eK enıyor u... K 

fazla birşey bildirecek vaziyette de- ltalyada pek az görülen beyaz le· elan sonra da Kağliyoıtro ıle ev ~- Londrada bet tilin haftalıkla ite batla· Samuel lnsUlün oi)u elyevm bir lngi-
iiliz. Jleride zikretmek fınabnı bu- ni, uzun kirpikli koyu mavi .gözleri mek kararını vermekte idi. T ereddut dıktan ıonra dünyanın en büyük zengini liz gazetesiQdc muharrirdir. Kazancına 
lacağımz daha bir takım hadiseler gi- ile ~imal güzellerinin en güzel tipi etmedi. olmağa muvaffak olan Samuel lneül gU- göre babaaımn borcunu ödemek için at. 
bi bu kaybolma hadisesini izah müm- olan bu kız, herkesin nazarı dikkatini Kağliyoıtro, Lorenzaya, babası nün birinde kırk milyon eterlinlilt eerve· tı yüz seneye muhtaçtır. Müflie ihtiyar 
kün değildir ve mümkün olmıyacak- celbediyordu. Feliçiyaniden istediği zaman, red tinin birden uçtuğunu görmüştü. Şikago- bu vasiyetnamesi ile oğluna altı yüz eene 
tar. Kagv liyostro, bu güzel kız karşısın· muamelesi görmedi. Ve Kağliyostro 

da açılan vasiyetnamesinde eski milyar- muammer olmağı mı temenni etmekte· 
El Tavtasın bu ani -ve nihai- ka·'- da nasıl hisler besledi? Samimi mi bu mütevazi aileye kendisini, bilhas· derin oğluna üç milyon 200 bin etet"lin- dir> 

~lmamndansonra,adın~Mnınıd~. ~i? .. Yoksa .. Tutmak ~~d~i y~ sakil~e büyükkri iks~ı. fıkı mü-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yan olmadı ve bu hadise bu suretle için çok uygun bir yolarkadaşı ola· nasebeti olan maruf bir şahsiyet ola-
izahı kahil olmıyan hadiseler arasın- cağını mı tahmin etti? rak bildirdi. 
da kaldı. Bu ht11usta kat'i bir karar vermek Böyle bir damadı red imkanı var 

- 3 - güçtür. Bundan sonra, birbirini takip mı idi? Bu .sebeple evlilik kararı hc-
PENÇEREDEKi GENÇ KIZ edecek hadise ve maceraların her biri men verildi. 

Sonunda aldatılmış ve atlahlmış baska, başka manalar ifade eder 1 
~mamna rağmen Ka~liyoslı~ ~~ ~~~~~------~~-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-BiTMEDi-

T avtastan pCk çok _şeyler istifade et-

Tethişçilere karşı 
Filistinde İngiliz askeri kuvvetleri 

nasıl harbediyorlar ber bulunduğu müddetçe üstadı El Holandanın 
ti. Kudüa 12 Ai-toe - Diin T ulkerim- Sivil halktan bir çok ölü ve yanlı Tar• 

El Tavtas, kendisini aatmaamı çok de, Ceninde ve Nablıtta. bu üç kasaba- dır. Askeri tayyareler harekata dört bin 

eyi bile bir adamdı. Kağliyostro,yük- çı·çek tarlaları run tetkil ettiJderi Teror müseilesinde a~inin saflannda ölüm 11açtılar. Tedhi~i 
sekten atıp tutmayı. yerinde alimce büyiik ölçüde harekat hatl&mlfbr. şefler Sillahta toplanarak vaziyetlerini 
jestler yapmağı, ağdalı ve esrarlı şe- Bu ...kerl harelltı bizzat !nciliz gene- mlWJcere etmitlerdi. 
kilde söz aöylemeği El Tavtastan • ,....... -... ıı b ciıiır, NaM1eta (Betdam• bank) ı eoydUlar. 
öğrendi 1 Harekatın 111UYaf~etle intacı içiıa Maverayi teriadaa selen :gönüllülerle bir-
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Ka.raciğer Buhra.nları 

ı 
Bazı ban bi!' ufak 

bneiier bı.lhraıu ,,. 
çiriyor1Unuz. Ahnrn :r 
sı litif ve kolay olan 
MAZON'dan sabahla-
rı aç kamına bir kah
ve kaftlı almağı tec
:rül;e ediniz: Karaci
ierlerin nui1 daha iyi 
gideceğini giiri.irşiiniiz 

Ayni ı.amanda varsa 
KABIZLfôI 

defedecektir. MtDE ve 
BARSAK.LARINIZ 

daha muntazam i§li
yecek, vücüdünüzde 
bir ferahlık hissed~ 
cek, i~tı1ıanız ve sıh
hatiniz düzelecektir. 

MAZON 
ME.YYATUZU 

Earanni dde~bazıkimya Milyonlarla çiçeğin meydana ge- harp sahnesine;nühim mikdarda malze- likte muntazam kuvvetler ~ine ka-
formülleri de KağJiyostToya hayatı- me gönderilmiş ve bu makutla .ekiz: ...,. verdiler. tZMtR tCRA DAtREStNDEN : 
nın sonuna kadar hem de çok faydalı tirdigv i renkli bir okyaDOS hia katır mü.dere «lilmitti. Bütün yol- Tedhitçiler 25 hin .ıerline varan harp Do.ya No. 938/7229 
oldu! lar tutulmuttıL VµJ'Uflll& dün öiledeo nrgacri tahmil ettileL ·Jogilizler ted- fzmirde En'ftft temliken 150 lira 

El Tavtas kaybolunca, Kağliyoet- 1lkbahann o güzel günlerinde, milyon- Holandalıların o kwnlul dilim dilim eonra b~ı. Bütün gece aevm etti. ,Şa- rulÇilerin mümc.illerinden ikitini Yafa- aynca masraftan borçlu Donunun 
ro, hedefi üzerine kanatlanacak ka- larca goncanın teşkil ettiği bir çiçek tar- topraklara bu güzellikleri nasıl ye-rleş- fakla beraber ,iddetlendi. da tevkif ettiler. Dağa kaldırma hare- ha borcunun temini için tahtı hacze 
biliyeti kendüinde bulmakta tered- smda dol~nalıc ne zevldi ı2ydir! İşte tirdildri hayrete değer. Ukbabarda Leyd Cenin ve Tulkerim iizerine hakiki ma- kederi çoğalıyor. Araplar, kendilerine ahnan tzmirde Tepecik mahafteainin 
düt göstermedi. Kendisini herşeyi bi. Hollanda lale, sünbül, nerkis, ve gelin- ile Harlem arasında her hafta bapka naait-le bir tazyik yapan tedhişçiler bü- ihanetle itham ettikleri dördü erkek ikisi Kağıthane caddesinde 214 numara
len bir alim, herkesten yüksek bir ciltten renglrenk hır okyanus, gözümü- manzara görürsünüz. Evvel~ gül rengin- yük zayiata uğradılar. Muharebe aad kadın olmak üzere 6 bedeviyi dağa kaJ. tajb Te hududu tapu kaydında ve 
adam ve tabiatin her sırrına vakıf bir zün alabildiğine uza>·ıp gider. İnsan hay- de uzanan o tomurcuk denizi git gide Nablısta çok ~ddetli ve kanlı oldu. Bu- dırmışlardır. Bunların cesetleri hançer- prtnamesinde yazıb ananm üzerin. 
kimyager olarak satmağa koyuldu!. rah olur: Fakat yalnız ~çeklere deği~ mavi, sarı, laal ve menekşe reklerine bil· Tada hakiki bir harp ..hnesiyle karşıla.1- lenmiş olarak bulunmuştur. deki dUYart kendisine ait natamam 

Napolide kısa süren ikameti esna- peri bahçelerini andıran o gülistanlan rünür. tik. Şelırin kapılanna kadar vurufiıluyor- Kudüate bir duvar dibinde hançerlen· dükkinm tavan ve tabam mevcut 
sında zabıta tarafından gösterilen memleketlerini bir servet menbaı ha- 1lk açılan çiçek nerkistir. Sonra ş\ın. öu. miş bir yahudi cesedine rast gelinmiştir. olmayıp üzerindeki yerli keremiti 
bazı ıekillerle kar§ılaştı. Acaba §Üp· line getirmek için holandalılarm, nasll bül, sonra da Hollandanın o masruf ~ ile Te meikm natamam dükkanın 
heli bir ev mi açmağa tqebbüı et- sabıJa, israrla çall§tıklarına da hayran laleleri.... Ok / d arkanndaki iki kümes ve gayri mun-
miş idi? Maamafih Papanın payitahtı olur. Çiçeklerin arasında en kolay ye~- yanOS ar On geçen ta.zam mutbak ile birlikte beher met-
olan Romaya gitmeği ihtiyata daha cÇiçekler dünyanın zinetidir.> Çiçek, !erden biri~i de laledir. Onun için Hol- re murahbama kırk kurut takdiri 

muvafık buldu. rengile, kokusile manzarasındaki masu- landa da en çok bu çiçek taammüm et- 1 1 d 1 K • kıymetli olup dosyadaki mevcut kro-
Burada, kendisini çok dindar gös· miyetile her zaman güzelliğin, temizli- .miştir. Sonra, .lllelerin hepsi de aynı r an a. f 0 rrıga n iri mudbince bilmesaha 90 metre 

termek suretiyle bazı büyük mevkili ğin sembo1u olmuş, eski devirlerden.beri zamaııda açmaz. Bazıları erken butları mlll'ahbaında olduğu anl8§1lan arsa 
kimselere sevdirebildi. Zaten, Malta. insanları kendine hayran edegelmiştir. geç yet.İ§irler. İşte HoUandanın en çok kıymeti muhammenesiyle takdir edi-
nın Roma sefiri Lüi Bretöyün yardı- Bu hayranlık yalnız tezy~t için ln- ihraç etüği lale soğanları bu geç yetifen Teklif edilen senede 200 bin dolarlık len hedelle 19/9/938 tarihine mil· 
mı ile Papalık makamının bütün ka- zım olan ev.safı haiz olmasından değil, lale cinsindeodir. Bu Bu cins Wderi tadif pazartesi günü ıaat t 1 de bir 
pılarını kendine açık bulmuştu. Mal- bir çok çiçeklerin bazı hastalıklara karşı miinhasll'an Amerika ~e 1ngiltere çeker. mukaveleyi reddetti. 200 dolarla ay müddetle ve açık arthmıa ıureti-
ta tarikati Gran Metri Pinto da ken- ilaç olarak ku11a.rul.masından, dertlere Holanda da hiç bir çiçek yoktur ki o- l / ,_ . . le aatıbğa Çtbnlmıp. 
disine tavsİycnameler vermişti. deva olmasından ileri gelnü§tir. nun müteaddit cinsi mevcut olmasın. En pi Ot fflUQVİni 0 maR t•ftyor 8a .ttınnacfa 1ah§ bedeli mu-

.Kağli~ostro. bu sayed:_ ~oma .. c~~ Bugün çiçekler yalnız tezyinata inhi- a~ığından. en koy us~ .~ar bir renkt Ne~~~~. 12 - 150 dolar -kıymetindeki 1 ~-isiniz ki ben Okyanusları uçmağa veda hannnen._inin ~zde yetmif betini 
mıyetlerı nezdınde sahte alım rolunu .sar etmemekte, iktisadi roller de oyna- hır nevi çıçek bulahilirsmız. Bunun me- çarık çurük -tayyaresi ile Okyanustan ıçın aştım.. bulmachiı takdirde en çok arttıran 
mükemmel surette oynamağa haşla· maktadır. Çiçekler ticarette ıtriyat için lezleme <ienn bir usulle elde ederler. Çi- aşan Irlandalı Korrigan dünyayı hayret-~ Korriganın(Emperial Aervays)da ku-1 talibinin teahhüdü baki kalmak pr
dı. iptida! madde olarak, arandığı gibi doğ- çekler arasında ~tleri en ~belle ola· ler içinde bırakmaktan vaz geçmiyor. lanacağı tayyarenin n~ kadar muvaffa- tiyle ikinci artttrman 5/10/938 ta· 

Romada Kağliyostro, herşeyi bi. dan doğruya soğanları da ticaret metaı nı nerkistir. Nerkblerin beyaz, kırmızı, Okyanustan nasıl habersizce aşmış ise kıyet kau.ııacağı dilJünülsün. Bütiln rilüne miitadif çarşamba günü 
Ien, her derde deva bulan harikulade olmuştur. Bazı memleketlerde çiçekcili- sarı ve turuncu renkte olanları daima ş4ncli öylece kend.iaine açılın servet ve Amer,ika gençliği odundan yaptlğı tay- saatte yaptlacaktır. Bu arttmnada 
bir adam demekti artık! ğe husu.si bir ehemmiyet ve kıymet ve- aranır. Nerkis bilhassa kumlu topraklar-~ yolunu da reddediyor. yarelere Korrigan adını veriyorlar. dahi latıt bedeti muhammen kıy

BALSAMONUN Dt~ER SA- rirler. 'Mesell bugün Ho11Anda dünyada da bütün .lruvvetile yerdeıı f.ışlur.ır. Ner- .Korriıana ainana atüdyolan senede Mektepliler onun resimlerini gazete- metin JÜ7.de yetmit betini bulmadı-
NATLERI en çok çiçek yetişüren, hele en çok çiçek lcis bahçelerinde en çok tercih edilen 200 bin dolarlık bir mukavele teklif et- lerdcn kesiyorlar. Bu kadar şöhret ğı takdirde Atıf 2280 nmnarah ka-

Fakat .. Hakikatte Balsamonun soğanı ihraç edeıı menıJebtleri.nden bi- hendesi şekiller kare ve üç köşedir. mişlerdir. O bu teklife ~u cevabı vermiş. niçin?.. nana teriimn teltir olunacaktır. 
bundan baska bir.san'ati daha risidir. Nerkisle aünbüller quğa hiç dayana- tir: · .Korrlgan Nevyorkta I.indbergden da· İ§ba pyri menkul üzerine her 
\ardı. ilk tahsilini gördüğü manas- Bugün Hollanda da 8,000 hek"tar arazi mazlar. Herk.is tarlalarıııı kıtuı dondan - Ben aktör ddiJim, maldnidim Her ha muazzam kabul gördi.l Hatt.i on.a gaş. hangi bir tekilde hak talebinde bulu
tınfa, arasıra bazı resimleri kopye çiçek soğanlarile kaplıdır. Ho11Anda SEr muhafaza etmek için .saınanla bol bol m kendi işini görsün. terilen kabul ile fiındiye kadar yapılan nanlarm tarihi ilandan itibaren yir. 
ederdi. nede 40,000,000 kilo çiçek soğanı ilıraç örterler. Fakat lale böy)e kaba yorgan Korrigan, Hiyeraqinin çok sadık bir tezahürlerin hiç birini mukayeseye iın- mi gün zarfında ellerindeki Tes&İk· 

Bunlarla, Kağliyostro kendisinin etmektedir. Bu ihracatı bilhassa Ameri- istemez. O açık havaya a~ı§tır. O yal-- tarafdandır. (Amerikan Aervays)da bir kan yoktur. O göklerden ansızın çık- le tMtilde dairemize müracaatleri li· 
resim hususunda büyük bir istidat ka, ve 1ngiltereye yapmaktadır. nız tezyinat içlıı değil tıbbi müstahzarat pilOt muavinliği deruhte edeceğini söy- mışfJr. zımdır. Aksi takdirde hakları tapu 
sahibi olduğuna inanmıştıl Bu ka· Hollanda top.ı:akları çiçek ye1.iştirmeğe için de pek tercih edilen bir çiçektir. lenuştir. Arkad~ları: Buna rağmen Korrigan zaferini mü- aic:iliyle Ahit olmıyanlar paraların 
naat eyi bir yol üzerinde sevk ve i- fevkalade müsaittir. Fakı oradaki çiçek- Binlerce ~idi mevcuttur. Yalnız derin· - Niçin pilot muavinliği.. Sen bundan himscmiyen adamdır. pay~ hariç btrakılacaklar-
dare edilmit olsaydı, Kağliyostroyu cilik yalnız toprağın zenginliğinden değil, ce, kumlu, buğday toprağı ister. çok daha iyisine layıksın.. - Rica ederim beni alkl§lamayın .. Ben ~· ~ıf pefin. para ile olup talip~ 
eyi bir hedefe götürebilecekti. Fa- çiçek bahçelerinde çalışanların inatla, Hollanda bahçelerinde sünbüllerin de Dedikleri zaman o: bir yanlışlık eseri olarak bu zaferi ka- nn yüzde yedı buçuk pey akcesmı 
kat böyle olmadı! Çünkü gencin ha- israrla uğraşmalarından ileri gelmiş, bil- büyük bir hernemlyeti vardır. Menşei - Hayır dostlarım bayır .. Beni,m d~ zandım Servete, şan ve şerefe ka~ı ad~ ·~:re: mini banka İt~bar mektubunu 
yatına bir kadın siması karıftı 1 yük bir inkişaf göstermiştir. şark olan ~ünbülün beş yüzden faz.la nevi : erim o kadardır. mi tenezzülle bakan ve bir pilot muavin- himıl buhınmalan lazımd r. 

Evet, bir pençerenin perdeleri ara· Tabiatin feyzi, insan eıneğile birleşince tespit edilmi~tir. Nerkisin çıktığı yerse Cevabını vermiştir. Hği istiyen adama (çılgın uçucu) dense • Yü~~ iki buçuk dellaliye müste· 
lığından gördüğü bir çift güzel göz, Holanda, muazzam bir çiçek bahçesi ha- şarkla Avrupanın cenubudur. Fakat Al- Bir pilot muavininin aylığı 175 na 225 bile 0 akıllı uslu bir adamdır. nye aittir. 2?6.2 numa~lı Vakı~ 
Kağliyostronun yolunu tamamen lini almı5tır. Holanda da dünyanın her manyada da, İngiltere de, İtalya da ls- dolardır. Holivudun teklif ettiği 200 bin -=- 'kanunu mucibınce tavız bedeli de 
yeni ~Ü: cepheye değiştirdi. cins, her renk çiçeği yetişir. Hele La Hey panya da ''e Fransa da bit çok vadilerde dolarla bu para arasında dağlar kadar İ • f f mÜ§t~ye ~it bulu~~caktır ••. 

Kaglıyostro bundan böyle, tehli- ile Harlem arası baştan başa güllük ve yabani bir halde nerkise rastlanır. fark vardır. Fakat 0 diyor ki: yı anıyorum. ~u~erakim vergı, tenvınye ve 
keli, fevkalade maceralarla dolu u· gülistanlıktır. Bu günlerin en büyük Bunlardan başka Hollanda bahçelerin· - Ben ne şarkı söliyebllirim, ne de - Bana kalırsa kız.ıın siz.in vaziyeti· tan:züıyeden <?lan rüsum artırma be. 
tun bir yolun -belki de §UU?SUZ· bir müşterisi Almanlar. 1ngilizler ve Fran- de gelincige de büyük bir yer ayrılmıştır. dans edebilirim. Pek sorarsanız konuş- niz.de yapılacak bir tek hareket var: delinden t~~zıl ol~_ur. Şartname 20 
yolcusu oldu 1 sızlardır. Hatta o kadar tekamül etmiştir ki üç mağı bile beceremem. Sonra zanneder Karnınızdaki ~ocuğun babasına bir mek- 8/938 tarihmden itibaren ~r kese 

iLK GöROŞO 1 tlkbahnrdan itibaren açılmağa başlı- yüzden fazla bir çeşidi elde edilmiştir. tupla müracaat edip yardımını isteyiniz. açık bul~~~IT. ~al~ .olan-
Reaim ile meıgul olarak geçirdiği yan çiçekler, bir deniz halinde dalgala· Vaktile tıbta çok işe yanyan bu çiçeğin siniz. - Nasıl olur? l.arm İzmır birincı ıcra daıreıının. 38 

günler Kağliyostro, en kalabalık bir nır durur. Hele lile sünbül tarlalarmm bugün Hollanda da koyu menekşe ren· Çok sabırlı ve çal!Jkan olan holanda· - Neden olmasın? 7229 n~ do.yuma ve ICft 
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KATİL ' • • • 
Margarctta çılgınca bir sÜiatle orma

na doğru koşuyordu. Nefesi tıkanmış, 

kalbi duracak gibi atıyordu. Heyecan· 
dan dizleri titriyordu. Son gayretini ısarf· 
ederek koşmakta devam ediyordu. Bir 
dakikalık bir gecikme herşeyi altüst ede
bilirdi. Küçük avcı kulübeaine geldiği 
zaman artık adım atacak hali kalmamış
tı. Olduğu yere yığılıp kalmamak için 
kulübenin kapısına yaslandı. Müthiş bir 
hışırtı duydu. Birden irkildi. Kocaman 
bir yılan sürünerek yanından geçti, ileri
deki çalıların arasında kayboldu. 

* 

tanınmış bir doktordu. Kazancı fevkala
de idi. Buna rağmen daima parasızdı. Or
tada israf yapıldığını gösterir hiç bir ıey 
yoktu. O halde parasını nereye sarfedi
yordu ?. Margnretta, bunu bir çok defa
lar düşünmüş ve bir türlü içinden çıka
mamıştı. Belki de, bu gizli mektup ona 
şimdiye kadar bilmediği mühim bir sırn 

ve babasının paralarının nerelere akıp 
gittiğini öğretecekti. Daha fazla sabrede
medi. Zarfı yırttı. Mektup güzel madam 

Blankanın kocası aarhoı Hathaziden ge
liyordu. iki satırdan ibaret bulunan mek
tupta: cBir hafta zarfında on bin pengü 

göndermediğin takdirde hayatını mahv-

Yarım saat sonra Margaretta salon- edeceğim.> diyordu. Babasının, hayatını 
da misafirlerine çay veriyordu. Nişan· mahvedecek sır ne olabilirdi? Bunu bir 

lısı Vilmosla hararetli bir münakaşaya an düşündü. Ve sonra, babaaının uzak 
tutuşmuşlardı. Genç kız ısrarla fikrini bir maziye ait bir günahını bilen ve bun
müdafaa ediyordu. dan istifade ederek onu durmadan ıoy· 

- Emin ol Vilmoş, diyordu. Hadi- cluğu anlaşılan bu alçak adama karşı kal
ıeden sonra çekilen ruh 'ıstırabını zerre binde nihayetsiz bir nefret uyanmıştı. 

1ı:adar bilr.:, daha doğrusu tasavvur ede- Tam bu sırada Hathazinin küçük u,a
bils~ hiç bir insan cinayet işlemeğe muk-ı ğı elinde bir reçete ile odaya girmiş ve: 

tedır olamaz. - Beni möııyö gönderdi. Bu reçete· 
BöylP güzel bir bahar akşamında on· d~ yazılı ilacı acele istiyor, demişti. 

lan bu miinasebeteiz münakaşaya sürük-ı Margaretin kalbi heyecanla atıruya 
}iyen Vilrnoşun okuyup pek beğendiği ve başlamıştı ... Evlerinde küçük bir eczane 
nişanlmnP. da okumasını tavsiye ettiği vardı .. Bu eczanede çok mühim bazı ilaç· 
bir dedektif romanı olmuştu. lar daima hazır dururdu. Babası evde bu-

Mektepten henüz çıkmış genç bir dok-
tor olan Vilmoş ciddi bir tavırla nişanlı
ıının bu fi~rini reddetti: 

- Yavnım, yalnız şunu unutuyorsun 
k.i, katil hiç bir zaman normal bir insan 
değildir. Normal bir insanın esasen katil 
olmasına da imkan yoktur. Binaenaleyh 
anormal bir insanın yaptığı faciayı, nor-
mal bir kimae gibi duymasına ve vicdan 
azabı çekme•ine ihtimal verilemeL 

Margarette ıiddetle itiraz etti: 
- Bunu lcatiyen kabul etmem Vil

moş. hayatta hazan öyle sebepler ve 
mccburiyetlcıır olur ki, normal bir insan 
da o anda cinayet işlemekten başka bir 
çare kalmadığına kani olur ve cinayeti 
işler. Ancak vakanın iliıtünden bir iki ıa-

lunmadığı zamanlarda, yakın dostlannın 
istekleri ilaçları kendisi verirdi.. Gen~ 

kız uşağın elinden aldığı reçeteye bakar-

ken, birden gözleri parlamışb. Süratle 
ilaç dolabına gitmiş ve reçetede yazılı 

ilaç ıiıesinin içine bu şişeden on damla 
damlatmıştı. Uşnk ilaç şişesini alıp koşa, 
koşa gitmişti. 

Birdenbire müthiş bir korku bütün 
benliğini sarmıştı. Jlaç ıi,esinin ıçıne 

damlattığı zehirin yalnız üç damlası bir 

adamın ölümüne kafiydi. Halbuki; ken• 
disi on damla zehir karıştırmı"ştı iJacın 
içine. Bunu içen bir insanın kurtulmasına 
imkln yoktu.. En büyük düşmanlarını 
öldürmü,tü .. Fakat katil olmuştu .... Hem 

niye geçer ııeçmez yaptığı işin fecaatini ne büyük bir ihtiyat.ızlık yapmıştı. Biraz 
bütün dehşetiyle görür ve sonsuz bir ı.a- aonra ölünün yanı başında küçük şişe ci-

tuap duyar. nayetin nasıl ve kimin tarafından i!}len-
Çay masasının baıında geçen bu mü

nakaşayı hiç ıesini çıkarmadan, fakat 
gittikçe uabileşerek dinlemekte olan 
J'Üzel madam Hathazi Blanka daha fazla 
sinirlerine hakim olamaz. Margarettaya 
bir taş atmak ve onu kendisinin de çok 
hoşuna giden Vilmoşun önünde küçük 
düşürm('lc için alaylı bir tebessümle söze 
karışır: 

- Aman Margaretta 1 Münakaşa e
decek başka bir mevzu bulamadın mı? 
Misafirluini daha fazla alakadar edecek 
güzel mevzular da bulabilirdin eanırım) 

Kızın yerine Vilmoş cevap verdi: 

diğini meydana .çıkaracaktı. Çılgınca bir 
ıüratle ormana doğru koşıruya başlamıt· 
tı. Küçük avcı kulübesine geldiği zaman 

yanından ıürünerek geçen, yılanın ıim
siyah kafasından, korkunç vücudundan 
fena halde ürkmüştü. Kulübenin içine gi

rince, yerde upuzun yatan Hathazinin ce· 
ıediyle karıılaşmıştı. Bağırmamak ıçın 
elini ağzına kapamıştı. Kaybedilecek va
kit yoktu. Etrafına bakınmış masanın 

üzerinde, biraz evvel uşağa verdiği kü

çük ıiııeyi kaptığı gibi avcı kulübesinden 
fırlamıştı. Şişeyi ilerideki çalılann ara!lına 

- Affedersiniz madam 1 insan bir atmıştı .. 

cemiyette daima havai şeylerden bahs- Blanka ile doktor Vilmoş gittikten 

etmez, arasıra böyle ciddi mesc1eler üze- sonra Margarctta tekrar bahçeye çıktı. 
rinde de durmak lazımdır. Bilhaıısa bir Vicdan azabından kıvranıyordu. Ne ya. 
doktor kızı olan ve doktor olmıya ha-

pacağını bilmez bir halde çiçeklerin ara
zırlanan Margarettanın cemiyetin yara-

aında dolaşıyordu ... 

Tam bu sırada bahçe kapısının önün-
lariyle meşgul olması vicdani vazifesi· 
dir. 

Vilmoşun bu cevabı Blankayı kızdır- de bir otomobil durdu. Otomobilin için-
• dı. öfkesini belli etmemeğe çalışarak a· den babasiyle polis müdürü Andraş in-
yağa kalktı: diler. Telaşla yanından geçip eve girdi

- Vakit epeyce geç oldu. Müsaade 
ederseniz ben artık gideyim. Bilmefn ki 
kocam da nerede kaldı? Buraya beni al· 
mak için gelecekti. Her halde mühim 
bir i i çıkmıştır. 

Margaretta ayağa kalkarak: 
- Acele ettin Blanka, dedi.. Biraz 

daha bekleseydin belki kocan gelirdi. 
Blanka, genç kızı müstehzi bir tebes

ıriimle tepeden tırnağa kadar süzdü. Son• 
ra hırçın bir kahkahayla: 

- Sizleri bnı başa bırakayım. Daha 
!ierbe!lt münaka!la edersiniz, dedi. 

Margaretta, sesini çıkarmadı, yalnız 
l.cr.di l:endine şöyle düşündü: 

c lki saat evvel kocanı öldürdüğümü 
bilsen benimle bu tarzda konuşmauın 
ya .. > 

Margaretta şimdi düşündükçe k~n
di kendine hayret ediyordu. Nasıl olup 
ta bu cinayeti işliyebilmişti L Bu suali, 
kendisine belki yüzüncü defadır soruyor· 
du. iki saat evvel bir adamı ölümün ku
cağına attığına hain inanamıyordu. Daha 
doğrusu inanmak istemiyordu. Başından 
geçen bu feci hadiseyi korkunç bir rüya
da gördüğünü sanıyordu. Ne yazık ki, 
bu bir rüya değildi. Müthiş bir hakikatti. 

Bugün öğleden sonra babasının yazı 

ma&ı ını toplarken, eline henüz açılma-

mış bir zarf geçm~ti. Zarfın üzerinde 
kırmızı kalmle cbizzat açılacaktır.> cüm
lesi yazılıydı. Bu cümle onun zihnini kur
calamış ve merakını uyandırmıııtı. Son 
zamanlarda babasının mali vaziyeti çok 
bozulmuştu. Ailesinin İstikbali karanlık 

bir uçuruma doğru gidiyordu. Babası 

ler. Margaretta olduğu yerde dondu kal
dı. Her h8lde uşak bir ağacın arkasına 

saklanarak onu seyretmiş ve polise haber 
vermıştı. tlaç şişesini de bulmuşlardı. 
Kendini topladı. Az evvelki korkusu

nun yerine şimdi bir sükfuıet kaim oldu. 
Kararını verdi. Hızlı adımlarla yüıüdü . 

Eve girdi. Merdivenleri koşarak çıktı, 

babasının çalışma odasının kapısını açb. 

iki erkek hayretle onun yüzüne bakıyor• 
lardı. 

Sükunetle aordu: 

- Hathazinin ölümünden konuşuyor
dunuz değil mi? 

Babası, polis müdürünün yüzüne bak
tı .. Sonra kızına dönerek aordu: 

- Sen nereden haber aldın yavrum? 
Polis müdürü Hathazinin senelerle ev

vel çok samimi bir arkadaşıydı. Son za-

manlarda içkiye fazla düşerek sık, sık 
vukuat çıkardığından araları açılmıştı. 

Ara 11ra Margarcttanın babasiy)e buluş· 
tukları zamanlar ona acır ve dertleşirler

di. Kızın babasına cevap vermesine vakit 
kalmadan, polis müdürü Andraşa atıl
dı : 

- işte sarhoşluğun sonu .. Gene ken
dini bilmiyecek bir hale gelinceye kadar 

içmiş .. Zehirli bir yılan yüzünü bir kaç 
yerinden ısırmış.. Sarhoşluktan ayılma· 

dan yuvarlanıp gitmiş .. Yazık! .. Çok ya

zık!... 

Margaretta, koşarak babasının boynu
na sarıldı, gözlerinden sevinç yaşları dö
külüyordu •• 

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

E RADYO i 
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YURDDAŞ. DiKKAT! 
Senede yedi ytlw. mllyon insanı hasta eden ve bunlardan sekiz 

ANKARA RADYOSU: 
öğle neşriyatı: 

mllıcon•ınu öldüren en mUthlf Afet sıtmadır. 

Saat 14. 30 da karışık plak neşriyatı, 
14.50 de plakla türk musikisi ve halk oar· 
kılan, 15. 15 te ajans haberleri. 

VATANDAŞ ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz ıivri sineklerin bu akla hayret verici cbıa1etlerinden 
korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da ( KtNIN ) dir ••• Kinin sıt

manın emaalaiz ilicıdır. 

Beynelmilel tıb ve sıtma cemiyetleri d.e sıtmada yalnız kinini kabul etmİftİr ........................................................................................................................... _ 
,ı\kşam neşriyatı ı 

Saat 18. 30 da karışık plak neııriyatı, 
19. 1 S te türk musikisi ve halk şarkıları, 
(Hikmet Riza), 20.00 de saat ayarı ve 
aropça neşriyat, 20.1 S te türk musikisi 
ve halk şarkıları, (Handan), 21.00 de 
sıhhi konuşma: Dr. Vefik Vassaf, 21. 
15 te stüdyo ıalon orkestrası, 22.00 de 
ajans haberleri ve hava raporu, 22. I Ste 
yarınki program ve ıon. 

Bugünün tababeti kininin bu harikulade kuvvetini arttırmak, halaizliği, kuvvetsizliği, kansızlığı ön
lemek ve ııtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı nebatat hüliaala
lariyle bir1eıtirerek BIOGENINE müstahzarını hazırlamı§br. 

Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır. 
Kanı temizleyip çoğalbr. Kırmızı kürrecikleri arttırır, adale ve ıinirleri kuvvetlendirir, i§tihayı açar, 

dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, ııtmanın bütün ıekillerinde ıifa temin eden bu yükJST ANBUL RADYOSU: 
Öğle ne!}riyatı: 

Sa"t 12. 30 da plakla tUrk musikisi, 
12.SO de havadis, 13.05 te plakla türk 
musikisi, 13.30 da mubtelif plak neş
riyatı. 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18.30 da plakla dans musikisi, 
19.15 te konferanı: Üsküdar Halkevi na
mına: Doktor İbrahim Zari (Keyif ve-

rici zehirlerden alkolizm), 19.55 te bor
sa haberleri, 20.00 ele eaat ayarı: Gren
viç rasathane'linden naklen, Nihal ve ar-

kadaşları tarafından türk musikisi ve halk 
şarkılan, 20.40 ta hava raporu. 20.43 te 
Ömer Riza tarafından arap ;a söylev, 21. 
de saat ayarı: Şan, Bedriye Tüzün, stüd
yo orkestraaı refakatiyle, 21. 30 ela Settar 
Körmükcü • ve arkadaşları tarafından 

türk musikisi ve halk şarkıları, 22. 1 O 

IZMtR BELEDiYESiNDEN : 
Beher metre murabbaı 400 kuru§

tan 680 lira bedeli muhammenli elli 
albncı adanın 170 metre murabba
mdaki 17 sayılı anasının sahtı bat-
kitiplikteki tartnamesi veçhile 2/9/ 
938 cuma günü saat 13 te açık art-
tırma ile ihale edilecektir. lttirak et
mek iatiyenler 51 liralık muv~at 
teminat makbuzu veya banka temi
nat mektubu ile ıöylenen gün ve sa
atte encümene gelirler. 
17-23-2~1 3017 (2657) 

Müzik ve variyete: T epebaşı belediye 
bahçesinden naklen, 22.S de son haber
ler ve ertesi günün programı. 23.00 te 
ısaat ayarı. 

Devle Demiryollarından: 
1938 Enternasyonal lzmir fuarını zoiyaret etmek üzere Konya, 

Adana, Menin, lakenderun, Halep, Malatya, Elazığ ve Diyarbakırdan 
gelecek ve bu laıma mütekabilen gidecek yolculann Afyonda bekle
meden devamları için lzmir - Afyon - lzimr arasında mevcut yolcu 
trenlerinden maada ikinci bir yolcu treni tahrik edilecektir. 

1108 No.h munzam trenin Afyondan ilk hareket günü 16-8-938 
olup Afyondan hareketi ıaat 6,00 ve lzmire varışı 18.21 dir. Bu tren 
24-9-938 tarihine kadar işliyecektir. 

1107 No.lı munzam trenin lzmirden ilk hareket günü 17 .8.938 
olup lzmirden hareketi saat 8.25 ve Afyona vanıı 21.45 tir. 

Bu trenin son hareket günü 25-9-938 dir. tıbu munzam trenler 
Konya-Afyon arasında i§liyen 207-208 No.lı trenlerin devamlandır. 

Afyon - Karakuyu - lzmir (ve ı:ııütekabilen) anuıında liaftanın dört 
gününde itlemekte olan 1307-13Q& No.h yolcu trenleri ve bu trenlerin 
Eğirdir, lıparta, Burdur, Çivril, Denizli ve ödemif ıube hatlanndaki 
karıılık trenleri 17-9·938 tarihinden 26-9-938 tarihine kadar her gün 
i§liyeceklerdir. 

1307-1308 No.lı trenlerin her giin ~lemeleri dolayuiyle 1315-1316 
No.h lzmir-Denizli-tzimr trenlerile bu trenlerin Söke - Ortaklar - Söke 
araıındaki kartılıklan bulunan trenler İ§lemiyeceklerdir. 

17-9 3004 (2653) 

T. H. K. Bayındır şubesi Baş
kanlığından: 
Eksiltmeye konulan : Bayındır T. H. K. Şubesi binası 
Bedeli keıif : 6679 lira 36 kurut 
Teminat akçesi : 500 lira 

Yukarıda cins ve bedeli keşfile teminat akçesi mikdan gösterilen Ba
yındır T. H. K. §Ubesi binası 2490 sayılı kanunun 41 inci maddesi 
mucibince eksiltmeye çıkarılmı§br. 

1 - 26 ağustos cuma günü aaat 14 te Bayındır T. H. K. §Ubesinde 
müteıekkil komisyon tarafından ihalesi icra edileceğinden yevmi mez
kUrda taliplerin yukanda gösterilen teminat akçesini Ziraat bankasına 
yatırdıklarını mübeyyin makbuzla veya milli bankaların birinden ge
tirecekleri teminat mektubile veya kabulü kanunen müsaadeli esham 
veya tahvilat ile komiayona müracaat ederek münakasaya i§tirak et
mek üzere isimlerini yazdırmaian ve ehliyet, diploma gibi vesikalan
nı ibraz etmeleri gerektir. 

2 - Bu i§e ait esas §artname ve lihikumdan ve vahidi fiat liste
sinden ve muhtelif tekillerini gösteren planın nüshalarından birer ta
nesini görmek istiyen taliplerin lzmir T. H. K. ıubesi direktörlüğüne 
ve Bayındır T. H. K. ıubesine tatil günleri hariç olmak üzere her gün 
ıaat dokuzdan 14 e kadar müracaatle bedelıiz bütün evrakı tetkik 
edebilirler. 

3 - TEDiYE ŞARlLARI 
lnıaata bqlandığı tarihten itibaren her ay gayesi itibariyle yapılan 

İnpat bilmesaha vahidi fiat cetveline nazaran tutar bedeli iıtihkak ra
porunun fen heyetinden tasdikini müteakip Bayındır Ziraat Bankası 
tarafından derhal tediye olunur. 

4 - lntaabn hitamını müteakip kabülü muvakkat bil'icra inpat 
bedeli derhal tediye edilerek kabulü kat'i raporu hitamı intaattan iti
baren bir yıl zarfında icra olunur. Bu müddet hitamına kadar teminat 
akçesi reddolunmaz. 2991 (2651) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Yeri .. No.su Eıu No. Nevi Depozitosu 

Kirası T.L 
C.154 Kaymakam Nihat bey 27.27./ A.27 /B.Depo 3.500 525 

caddeıi 27 / C. 
izahatı yukarıda yazılı gayri menkulün kirası 5/9/938 tarihine mü

aadif pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla arttırmaya konmu§tur. 
İstekli olanların hizasında yazılı depozito akçesini veznemize yah

rarak arttırmaya girmeleri. 
17-21-25 3018 (2655) 

lzmir Vilayet Muhasebei Husu
siye müdürlüğünden: 
Şehir ve havalisinde muayyen tarifeli olarak otobüs itleten otobüs 

ıahiplerinin ve tirket halinde çalı§an otobüslerin ıirket müdürlerinin 
24 saat zarfında muhuebei husuıiye müdürlüğüne müracaat eyleme-
leri. 3025 (2656) 

ıek teıirli ilaç her eczanede bulunur 

' Doyçe Oriyantban~ 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

' IZm:iB 
MERKEZi : BERLfN 

Almanyada 176 Şubeat Mevcuttur 
Seımaye ve ihtiyat akçeıi 
165,000,000 Rayhemuk 

Türkiyede Şnbeleri: lSTANBUL ve lZMİR 
MıeırJa Şubeleri : KAHİRE ve lSKENDERlYE 

Her tfirlii hanka moamelAtnı ifa ve kahnl eder 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMAN • 
1 YE. 

Sirkecide 
~ 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelciıi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmittir. 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rahati bu· 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
latanhulda bütün EJre ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar. 

v 

ya çagırış 
11 Numaralı ödemiş incir Tarım 
satış kooperatifinden: 
Kooperatifimizin yıllık alelid~ umumi heyet toplantiai iki eylUl 938 

cuma günü ıabahleyin saat onda ödemitte kooperatif binaımda ya
pılacağından ortakların ayni gün ve saatte tetrifleri ilin olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 - idare meclisi raporunun okumnası. 
2 - Kontrolör raporunun okunması. 
3 - Blinçonun tetkikiyle tasvibi ve yönetim kurulunun ibrasi. 
4 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkiyle, kontro• 

lörlere verilecek ücret ve eksperlere verilecek ücertin tesbiti. 
5 - Kur'a ile çıkacak iki üye yerine yenilerinin aeçilmeıl. 
6 - tki adet yönetim kuruluna yedek üye seçilmesi. 
7 - Kontrolör seçilmesi. 
8 - Hakem kurulu seçilmesi. 
9 - Bütçe hakkında yönetim kuruluna salahiyet verilmesi. 
1 O - itibar bankası binasının kooperatifimiz tarafından satın alın· 

maıı hakkında karar ittihazı. 
11 - itibar bankuının İpotekli borç senetlerinin kooperatifimize 

borçlanna mahsuben devralınması. 
12 - İtibar Bankasının Cari hesabımıza olan faizlerinin durdurul-

ması hakkında karar İtası. ( 2659) 
4-;ge 4 em· 

lzmir Erkek Lisesi direktörlü
ğünden: 
1 - Okulumuzda yatılı ve gündüzlü öğrenci kaydına 22 ağustoı 

1938 Pazartesi günü bqlanacak ve 20 Eylül 1938 Sah gününe kadar 
devam edilecektir. 
2- Kayıt her gün 9 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Bat vuracaklU'll\ 

beraberlerinde velilerinin bulunması gerektir. 
3 - Kayıt için verilmesi li.zımgelen vesikalar ıunlardır ı 
A - Okul diploması. 
B - Hükümet hekiminden alınacak sağlık raporu ve qi kağıdı 
C - Nüfus cüzdanı. 
D - 6 tane fotograf. 
4 - Yatılı yılda 200 liradır. Oç taksitte ödenir, ilk taksit girerken 

verilir. 
5 - Eski öğrencilerimizin kayıtlarını yenileme itine ba§laninıttır. 

Her gün saat 14 ten 16.30 a kadar yapılmaktadır. Bunlardan geçen 
yıl yatılı olanlar bu yıl da kalmak istiyorlarsa 10 Eylül 1938 e kadat 
taahhütlü mektupla okul idaresine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
yerlerine bqkaları alınır. (2658) 
aanm 

Bayındır belediyesinden: 
Bayındır belediye muhasibi mesullüğü açıktır. 84 lira maqla talip 

olanların evrakı müıbite ve sıhhat raporu ile ve en az orta tahsilini 
bitirmit olmak prtiyle Bayındır belediyesine müracaatları ilin olu' 
~. 17-19-21 2941 (2652) 
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Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Baş ağrısı 
Kırıklık 

·Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alaıretlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZ!N Soiuk algınlıimm fena akıbetler doğurmasına 
mini olmakla beraber bütün ısbraplan da dindirir. 

icabında aünde 3 kate alınabilir 

Fenni gözlük için 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve ç.efitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe ıiferik, ıilenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilatin, has baga ve sellüloid çerçeve· 
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok· 

torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden çok uc~z 
TOPDAN PERAKENDE •.• 

Siz de bu kren1den sasmavınız! 

BALSAMIN KREMLERi 
Sıhhat bakanlığının resmi ruhsa· 

tını haiz bir fen ve bilgi mehsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir dalına üs
tün ve epiz kalm.ışbr. 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

vücuda getirilmi~ yegane sıhhi 
kremlerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil 

sıhht evsafını Londra, Paris, Berlin, 
Nevyork güzellik enstitülerinden 
yüzlerce krem araıında birincilik 
mükafabnı kazanını~ olmakla ispat 
etmiıtir. 

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

KREM BAl..SAMIN; öteden heri tanınmış hmmsi vazo ve tüp şek
linde satılır. 1NGIUZ KANZUK ECZANESi. .. 

BEYOCLU - tST AN BUL 

Aydın vilayeti daimi 
ninden: 

•• encume-

Kapalı zarf uıulile eksiltmeye çıkarılan 15479 lira 44 klh-U§ ketif 
bedelli Söke Ortaklar yolwıun 14+000-ıs+ooo arasındaki eaasb 
tamirat İ}İne eksiltme müddeti içinde talip çıkmadığında 29-8-938 
Pazartesi günü saat birde ihalesi yapılmak üzere pazarlığa bırakılmlf· 
tır. Muvakkat teminat miktarı 1181 lira 20 kuruftur. 

Pazarlığa gireceklerin Nafıa vekaletinden alınmıf müteahhitlik ve
ıikası ·ve yapbğı en büyük i§in bedeli on iki bin liradan aıağı olmaması 
müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması veya bun
lardan birile müşterek teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza et
mesi lAzımdır. 

isteklilerin 29-8-938 PazW"tesi günü saat 11 de Aydın vilayeti dai
mi encümeninde hazır bulunmaları ilin olunur. 

2-7-12-17 2791 (2565) 
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DEUTSCHE LEVAN 
1'"E· LINIE 
G. m. b. H. 

H. SCHUET 
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Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEER.LANDES 

KUMPANYASI 
LARJSSA vapuru 17/6/936 de bek- T1TUS vapuru 19 /6/9 36 de limanı• 

leni:ror. Rotterdam. Hamburg ve Bre- mıza gelip )'ükünü tahJiyeden sonra Bur· 
men lcin yük alacaktır. ıu Varna ve Köstence limanları içiıa 

ARCTURUS vapuru 29/8/936 de bek yük alacakbr. 
leniyor. Rotterdam. H~ Te Bn:-- OBERON vapuru 22/8/938 bekleg· 
men için yük alacakbr. mekte olup Amsterdaın Rotterdam ve 

ANKARA vapuru 12/9/938 de Hamborg limanlan için yük yükliyecek
bekleniyor. Rotterdaın. Hamburg ve tir . 

Bremen limanlan için yük alacaktır. SVENSKA ORtENT UNIEN 
BEl..GRAD vapuru 26/9/9/936 de BOREl..AND motörü 20/6/936 de 

bekleniyor. Rotterdam, Hamburıı ve beklenmekte olup Rotterdam, Hamburg 
Bremen limanlan için yük alacÜbr. Danimark .-e Baltık limanlan için yiik 

ATHEN vapuru to/10/938 de yükliyecektir. 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve SERViCE MARITtME ROUMAIN 
Bremen liman.lan içiD yülı: alacakbr. ARDEAL vapuru 28/8/938 de bek· 

H. SCHULDT mekte olup MBlta Mamtya ve CenoVf 

GULUCKSBURG vapuru 31 /6/936 limanlan için yüic alacll.tır. 
de bekleniyor. Rotterdam. Hamburg ve ZEGLUGA POLSKA S/ A 
Bremeo limanlan için yük alacakbr. LSVANT motörü 30/8/938 de Ası. 
DEN NORSKE MtDDELHA VSUNIE vers, Dantzig ve Cdynia limanları için 

OSLO yülı: alacakbr. 

BAYARD vapuru 29/8/938 de Dek- ll1ııdaki hareket wihlerile navlanlu· 
leniyor. Norveç limanlan için 31 /8/936 daki deği~ikliklerden acente mesuliyet 
tarilUne kadar kabul eder. Dieppe için kabul etmez. 

2/9/938 günU öğleye kadar mal kabul Daha fazla tafsilat için ikinci kordon-

edilir. da FRA TELLi SPERCO acentuana mil-
BOSPHORUS Tapuru 25 cylwden 30 racaat edilmesi rica olunur. 

eylUI 938 e kadar Dieppe. Düılkerk ve 
Norveç umum limanlan için yiik alacak· Telefon ı 4111 / 4142 / 2663/4%21 

br. 

, . . 

SERV1CE MARITtME ROUMAIN 
BUCAREST 

DUR05TOR vapuru 19/8/938 de 
bekleniyor. Köstence Galatz ve Galatz 

-.:ili aktarmua Tuna limanlan için ,.ük ala
caktır. 

Ağız bütün ~ikroblara de.ima açık 
bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

.Vapur acentast 
BiRJNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2445 
EIJerman Lines Ltd. 

Bakımsızlıktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve batti. zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
ıit, nevrasteni, sıtma ve romatiz
ma ya;••ığı fennen anlafılnııfbr •• 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu. 
mi vücut ıağlığmın en birinci far• 
tı olmu,tur. Binaenaleyh di,leri· 
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz Ye etmeliai· +'lllllllll911file5l 
niz. Bu suretle mikroplan imha 
ederek ditlerinizi korumut olur-
ıunuz. 

RADYOLIN 
ile diolerinizi sabah ve akıam her yemekten sonra f ırçalayınız •••• 

Cildinizin tahriş edilmemesını 
isterseniz 

Dünyanın her tarafından seve aeve kullanılan ve 
cildi trqtan sonra pamuk gibi yum ... atan 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanınız 

No. 1526 FOC No. 1511 FOC 
DAIMON markalı bu fenerler ilci yüz metre mesafeyi göıterir. 

Y apılıt itibariyle Pil ıarfiyabnı derece ile alır. Pillerin uzun müd· 
det yanması 'Ve bozulmaması bu fenerlerin şöhretini arttırmıttır. 
Bekçilere, Polislere, bağcılara, rençbere ve her kese tavsiye ede-
riz.. UMUM DEPOLARI : 

lzmirde : Saluhan civarı No. 28/9 Hüınii lJz lJdemiıli .. 

DUROSTOR TapQnl 14 eylGlde bek
leaİ7or. Kö.tenıee Galatz n Calatz ak
tarmaa :rana limanlan için ytk alacak-
tır. 

D. T. R. T. LONDRA HATrI 

TISZA vapuru 1 S eylaide bekleniyor. OPORTO vapuru Llnrpooldan 1 O 

Port Sait ve t.kenderiyo limanlan için ağustoı 9 36 tarihinde gelip yük çıkara .. 
yük alacaktır. caktır. 

SZEGED vapuru 30/8/938 de bek- CAVALLO va uru 15 av tosta 
ı • 0 -b l' i:ı1 ' ' ...::L J p gwı 
enıyor. anu ıma an ıçın ,.~ a a- L d H il A ı· "''-

k 
on rn, u ve nverateo ge ıp y1.1& 

ca hr. 
BUDAPEST vapuru ı 5 eyJUlde bek- çıkaracak ve ayni zamanda Londra vo 

le.nİyor. Danup limanlan için yük ala· Hull için yük alacaktır. 

cakm. LE.SBIAN vapmu 25 aiuat0$ta U. 
JONSTON V ARREN UNES verpooldan gdip yük çlkaracak. 

JESSMORE vapuru 13/6/936 de MALVERNlAN vapuru eylUI iptida-
bekleniyor. Liverpool. Anvera limanla- sında Liverpooldan gelip yük ~aracak. 
nndan yGk çıluıracak ve S.Usaz. Varna THURSO bam 1 · · 1 
ve Köıtenc:e için yük alacaltbr. vapuru u esııu a-

AMERICAN EXPORT UNF.S tNC tanbulda aktarma ederek limanımıza 8 

EXMO' ~ l 
8 

A" aiustosta gelecek olan lzmir vapuru ile 
v ı n vapuru gustom 

beki . N k f • -"?L al _ ,_ gelecektir. eruyor. e,,,.or çın 7 ..... acaibr. 
IltndakJ hareket tarihleriyle nav· Tarllı ve navlunlardald d~likler. 

lunlardakl de~klllderden acenta me- den acenta mesuliyet kabul etmez. 
sul!yet kabul etmez. 

Daha fazla tafırilAt almak için Birin· 

eJ Kordonda V. F. Henry Van Der Zee beklenilmekte olup NEVYORK için 
ve Co. n. v. Vapur acentalığma mllra· "k 1 kt 
caat edilmesl rica olımur. yu 8 aca ır. 

Tel No. 2007 ._ 2008. «BAALBEK» vapuru 15-1 7 A .. 

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

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltde 

ğust08 arasında beklenilmekte olup 
EVYORK için yük alacakhr. 
BALKANLAR ARASI HATn 

ZETSKA PLOVIDBA A. D. KotOI 
Bnlknn ittifakı iktısat konferansuwı 

seyyah, yolcu ve yük için t:esia ettiği hat.

ta rnenspp Yugoslav bandıralı 

HELLENlC LtNES L TD L o V c EN 
«BELGf ON> vapuru 20 Ağustos- Lüks vapuru l 3 Ağustosta 16 de 

ta beklenilmekte olup• ROITER- Constarwı, Varna ve Burgas limanlari 
DAM HAMBURG ve ANVERS li- için hareket edecektir. 
manlarına yük alacakhr. L O V c E N 

«GERMANlA> vapuru 28-29 
Ağuetoı arasında beklenmekte olup Lüks vapuru pazarteR 22 ağustos saat 
ROTfERDAM HAMBURG ve 12 de lzmirden hareket edecek, Pire 
ANVERS limanlarına yük alacaktır. Korfu, Adriyatik limanları, Venedik. 

cHOLLANDIA> vapuru 1 O Ey- Trieste ve Şuşak limanlan için yolcu ve 
lülde beklenilmekte olup ROTfER. yük alacakhr. 
DAM HAMBURG ve ANVERS li-
manlanna yük alacaktır. Gerek vapurlarİn muvualat tan"hlerl, 

c TURKIA» vapuru 20 Eylülde gerek vapur isimleri ve navlunlan hak· 
beklenilmekte olup ROTIERDAM kında acenta bir taahhüt altına girmez. 
HAMBURG ve ANVERS limanla- Daha fazla tafsillt almak lçin Birtnd. 
,.ına yük alacaktır. Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

UNITED ST A TES AND LEV ANT umum! deniz acentalığı Ltd. mnracaat 
Lf NE L TD edilmesi rica olunur. 

cHELVIG> vapuru 18 Ağustos TELEFON: 3171 - 4072 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESj 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1s1nda 

--
. - ........... • .... ··ır •. 

- -• -~ ~· • -. r ;..,·• • 
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Alman manevralarına ·dün başlandı 
Pragda da devlet müdafaa toplandı 

Fransız hava gen er alı 130 bombardıman tayyares 
Berlinde Alman hava 

taraflndan istikbal 
-BAŞT ARAFI 1 1NC1 SAH1FEDE-
mak, ne de göz alıcı bir manevra yap· 
mak. arzusunda deiildir. 

cDoyç Vehn askeri organı 938 ma· 
nevralannın küçük manevralar teklini 
muhafaza edeceğini yazıyor. Bunlann 
hususiyeti Homojen kn' alar halinde top· 
l~nnu~ olan ihtiyat kuvvetlerinin i~tiraki
dir. Manevranın mevzuu (Temaa) mev
xii bir mahiyeti geçmemektedir. Her üç 
jlenede bir bu ıelci]de hareket edilecek 
~ve 1941 senesinde yine bütün silahların 
i§tirakiyle heyeti umumiye manevrası ya
pılacaktır. J 9 39 senesi [se kolordu ma· 
nevralanna tahsis edilecektir. 

MANEVRANIN ŞEMASI 
Manevranın ıemasına gelince bu hu

susta mal\ımat almak güçtür. Bu sene 
manevralar miinhasıran kıf alarm teknik 
hazırlığına hizmet edecek ve bunlara 
umumi bir tema verilmlyecektir. Fakat 
manevralar motörlil unsurların himayesi 
altında hızlı bir hareket teşebbüsünün te
eir derecesini takdire vesile olacaktır. 

350BtN1HT1YAT 
Manevralar için seferber edilen ihtiyat 

kuvvetleri 350 bin kadar tahmin edile
bilir. Silah altına davetler 12 haftalık bir 
ordu üzerine tevzi edilmiştir. 

Bu talimler esnasında 19 temmuz 938 
tarihli emirname hükümleri ilk defa ola-

generalleri 
edildi 

üzerine bomba savurdular Hankeu 
Fakat Çin cephesini yaramadılar 

rak tatbik ediliyor. Bu emirname eulh Japcm. Çin harbinden bir manzara 
halinde de kıt'alann iaşesi ve tahşidi için Şanghay 16 (ö.R) - 30 japon bombar- teşebbüs için vaktinde havalanamamış- muvaffak olduklarını iddia ediyorlar. 
elzem olan vasıtaların müsaderesi. balv dıman tayyaresi Hankeu tayyare mey- lardır. Çinliler şimdi müstahkem bir hattı 
kını hükümete vermektedir. d hü ed k ğ has t işgal ediyorlar. Hankcunun tebliğine gö-

HARPTE OLDUôU ClBl MOSA- Fransız erkanı harb{ye Teisi geneTal Gamelin son Fransız manevralarında askeri anına cu~ ere a ır ara yap- Hankeu 16 (ö.R) - Çinliler Kiokiang re diğer mmtakalarda, netekim şimaldıt 
DERELER. harekata iştirak eden Senbernar köpeklerinden. birinin elini sıkarken mışlardır. Hucum 0 kadar anı olmuştur şarkında, Hankeudan 200 kilometre ile- V~anga doğru japon tazyıki devant 
Böylece son zamanlarda manevra için Generalin maiyetini taşiyan Potez tay- fabrikalan ziyaret edecektir. ki Çin tayyareleri düşmanı püskürtmeğe ride japon ileri hareketini durdurmağa ediyor. 

müsadere edilen araba ve atların sahip- yaresi az daha evvel gelmişti. Yarın ak§aın tayyareciler evinde gene
lerine tayin edilen tazminat tediye edil- General Vilmen tayyareden inince ralin şerefine bir kabul resmi verilecek
mi~tir. Diğer taraftan asker o]mıyan kim- mareşal Göringi temsil eden general 

1
tir. 

seler de hizmet için muayyen müddetle Milh ile Alınan hava ordusu kurmay 
ordu emrine verilebilirler. başkanı, meşhur harp tayyarecisi gene- Berlin, 16 ( ö.R) - General Vilme-

PRAGDA DEVLETi MODAF AA ral Udet ve diğer bir çok general ve su- nin Betlini ziyareti mÜnMebetiyle Alman 
KOMiSYONU TOPLANDI baylar tarafından karşıl~ ve şeref gazeteleri hem generalin ıahsından ve 
Prag, 16 (ö .R) - cDevleti müdafaa bölüğünü teftiş etmiştir. Alay bandosu askeri hizmetlerinden, hem de Fransız 

yük.sek komeyi> bu eabah saat 11 de Fransız ve Alman marşlarını çalmıştır. tayyareciliğinden uzun uzadıya bahsedi
bAJVekalet sarayında başvekil B. Hodza- Tayyare meydanının kapısına da. Fran- yorlar. 
nın riyaseti altında toplanmıştır. Milli sız ve Alman bayrakları yan yana çekil- cBerliner Börsen Zeitung> Fransız 
müdafaa kanununun 12 inci maddesine mi§ti. generalinin şahsında merd bir hasmı se· 
dayanarak kurulmut olan hu teıekkül bir General ve maiyyeti hemen subaylar lamlıyor ve bu ziyaretin iki milleti yak· 
nevi hükümet komisyonudur. Salahiyeti mes'ine girerek hazırlanan kahvealtıya laştırmağa hizmet etmesi lazım geldiğini 
de istişaridir. Askeri bakımdan verilecek ~tirak etmişlerdir. Öğleden sonra gene- yazıyor. 
mühim kararlar nazırlar meclisinin sala- ral Vilmen harp ölüleri llbidesine bir çe- Siyasi mahafil bütün memleketlerin 
hiyeti dahilinde kalmaktadır. Fakat yük- lenk koyduktan sonra mareşal Göringi tayyarecilikleri arasındaki arkadaşlık ru· 
sek konseyin kararlarına karşı nazırlar ziyaret etmiştir. Akşam da Fransız hava hunu kaydetmektedir. Bu seyahate siya· 
meclisi veto hakkını kullanmazsa bunlar ateşesi tarafından verilen samim1 bir zi- si sarih bir mana vermeksizin umumi
derhal tatbik edilebilir. yafette hazır bulun.muştur. yetle beyan edildiğine göre garp devlet-

Umumi olarak konseye başvekil ri- Yarın sabah Fransız generalıRihtofen leri arasında bir hava paktına dair öte· 
yaset eder, fakat müstesna olarak devlet hava filotillasını ziyaret edecek ve tay- den beri neşrolunan haberler zaruri ol\\· 
reisinin başkanlığı altında da toplanabi- yare ile Laypzig şehrine giderek en sü- rak Avrupanm şimdiki vaziyeti içinde 
lir. Milli müdafaa, hariciye, maliye na· ratli Alman avcı tayyarelerini çilciran mevcut imkanları ispat etmektedir. 
zırlariyle hükümet koalisyonunda muh-

Cümhuriyet kuvvetleri 
Akdeniz cephesinde 
sevkülceyş noktası 

Paris 16 (ö.R) - Cümhurlyet kay
nağından gelen haberlere göre asilerin 
Elmaden maden merkezini zapta çalış

tik.ları Estramador cephe.sinde cilmhuri
yetçiler bazı muvaffakıyetler kaz.anmış
lar.d.ır. Fakat asiler ağır zayiat bahasına 
hücumlarına devam ediyorlar. cumhu
riyetçiler ELkavezos mevkiini istirdat 
etmişlerdir. Bu hareket şiddetli bir top 
ateşi himayesinde yapıldığı için asiler 
tehdit edilen noktaya takviye kuvvetleri 
yet~tirememişlerdir. Biltün cephede 

mühim bir 
zaptettiler 

telif partilerin mümessili olan beş nazır
dan mürekkeptir. Nihayet teknik müşa
vir olarak milli müdafaa genel müfettişi 
general Tiroli ile ordu genel kurmay baş
kanı da konseye dahildirler. 

lhtilifı körüklemek • • 
ıçın 

Beynelmilel vaziyetteki müşkülata 

rağmen Çekoslovak salahiyetli mahfel
leri yüksek konsey içtimaına müstesna 
bir ehemmiyet vermiyorlar. Bunların 

kaydettiklerine göre konsey on gün ev
vel davet edilmiş olup bugünkü müzake
reler bilhassa ekonomik ve mali mesele

kıya/etinde 
gönderiliyor 

S. N. Milisler 
Çekoslovakyaya 

Turist 

lere şamildir v e bunlar konseyin daha Londra 16 (Ö.R) - cMançester Gar
geçen nisandaki devresinde de tetkik diyan> gazetesi yaziyor: 
edilmiştir. Bir çok S. N. milisleri turist kıyafetin-

mı 

rr Erkeksiz kalan 1spanya köyıerinde kadınlar geçen asker kafilelerinden 
Koca, Kardeş ve Babalarının haberlerini soruyorlar 

Berlin, 16 (AA) _ ihtiyatların da de olarak Almanyadan Südet nııntakası-
i.,tirakiyle Alman ordusunun büyük son na gönderilmiştir. Bunun büyük bir ma- topçu düellosu devam ediyor. ıtısmdan hükümet kuvvetlerini çıkannaı 
bahar manevraları bugün haşlamıştır. nası vardır. Çünkü bunların gayesi açık Akdeniz cephesinde de düşmanın son ğa ve Ebre nehrinin öte tarafına çekil· 
Bugün Seriinin altmış kilometre kadar bir ihtilaf halinde çekoslovakya içinde zaptettiği mevkileri tahkim ile uğraşarak 1 meğe mecbur etmek azmile hareket edi-
cenubunda Juterberğ meydanında hay doğrudan doğruya bir hareket çıkarmak faaliyetsiz kalmasından istifade eden hü- lyorlar. 
Hitlerin huzurunda büyük bir geçit res- ve hatta beliti de bu hareketle ihtilafı küınetçiler 3 hafta evvel kaybettikleri 1 Estramador cephesinde Elmaden isti-
mi yapılmıştır. tehrik etmektir. mühim bir sevkülceyş noktasını istirdat kametinde tazyik devam etmektedir. Bu-

Digv er taraftan Almanyanın garbı"n- Çekoslovakya mahfelleri Alman ma- etmişlerdir. Burası Sagontenin 25 kilo- 50 kil tr · ı b' · d B ı . . .. .. ranın ome e şıma gar ısın e a -
deki istihkamların yapılması için lüzum- nevralarını dikkatle takip ediyorlar. Bu metre şimalinde Elkoyado koyu ve d~- do Kabalero mıntakasında Frankistler 
lu işçilerin seferber edilmesi hakkında manevraların hakiki mahiyeti soruştu- ğıdır. Asiler çekilirken 50 tüfcnk ve hır 

k üh' t b km I d ilerlemişler ve 1400 nüfuslu olan bu kö~ 
mareşal Göringin verdiği emrin de infa- rulmakta ve gizli maksadı olup olmadığı ço m uruna ıra ış ar ır. yü cwnartesi günü zaptetriıişlerdir. Bu· 
zı devam eylemektedir. araştırılmaktadır. Faris 16 (ö.R) - Ebre cephesinin Si- ranın sevkülceyş ehemmiyeti büyüktür. 

Londra 16 (ö.R) - Hafta sonunu Bu- era Pandoz kısmında. Gandesanın cenu-
hemyanın şimalinde geçirdikten sonra Lo dr 16 (A A) B l B 

b d 'dd ili uha b 1 d di n a . - arse on ve ur-
Lord Runsiman Praga dönmüştür. 1ngi- un a şı e m re e er evam e -

GENERAL VlLMEN'!N 
BERLtN SEYAHAT! 

Yor. Nasyonalistler bu dağlık mıntakayı gos hükümetleri şimdiye kadar olduğun• 
Faris 16 (ö.R) _Fransa hava ordusu liz m~di Südet delegelerile tekrar d dalı . b" lir tl 1 k · • · · hüküm' .. il d temizl v al an a genış ır s a e yapı aca esı:r 

kurmay başkanı general Vilmen binb~ı temasa geçmıştir. etç er en emege Ç ışıyor- . . .. . . . 
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Am lar Cümhuriyetçiler ise hasının şiddetli teatisıne ne-ı:aret etmek uzere bır !ngıliz 

osı ara ın an ı are e en yo · . 
saat 11 de Parisden hareket etmiş ve sa- Berlin (A.A) - Bir Hitler - Runsiman Lord Runsiman Pragda Başvekil Hodza ile bir arada top ateşine rağmen hücwnları püskürt-ıkomısyonunun kurulmasını kabul eyle--
at 13,30 da Berlinc varmıştır. Askeri tay- görüşmesi şimdilik burada mevzuu ba-ıl ğini ve esasen bunun tamamile zamansız heyetinin Çekoslovak 7.imamdarları nez- tüklerini, fakat bazı nok~alar~. şi~d~t~i miştir. Bu ko~isyonun merkezi Tuluı 
yare meydanı üzerinde bir şeref turu his edihnemektedir. Resmi m.ahafil bu olduğunu bildirmektedir. dinde alacağı neticeyi beklemek lazım- tazyik karşısında geriledik.lennı bildin- 1 olacaktır. Komısyon yakında Tul uza ha-
yaptıkdan sonra tayyare yere inmiştir. tarzda projelerden haberdar bulunmadı- Burada sövlendiğine göre Runsiman dır. yorlar. Frankist kıtaları Gandesa çıkın- reket edecektir. 


