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Manevra sahasında son vaziyet 
ilk .. .. uzum mahsulü: sevkedildi 

•• 
Kırmızı ve Mavi tarafların 
yürüyüşleri devam ediyor 

Yorucu yürüyüşlerden sonra Komutan, Subay ve erle
rimiz vazifeperverliğin en güzel misalini vermişJerdir 

Uzüm piyasası pazartesi 
gioi hararetlenecek 

Ordu 
Terfi listesi yük

sek tasdike 
arzedildi 

Teri i edecekler bıı ay 
matıflıırını yeni riJ.tbe

leri üzerinden 
alacaklar 

lzinirin 
Kazancı ... 
1zmir ..... Fuaıdmı kenncLif r. ~ kelimewile ifade edilebi-K... -· -.JevJ. Jci!l!!h ... ;:ı: ........ ~ 

Dk •• •• uz umun •• 

ihracı 
a 

Şerefi~e dün va
purda bir tören 

yapıldı 
~e Gzüm pi)'a•mnn açddaiı ha

bed izim istih.al mmtablannda bü-
Doje& tMaevndamıata 1111pcldığı ELizıgdata bW mauanı • • • :rGk bir snemnuniyet ~ ve .. l'l(i 

!STANBUL, • ( Bumd ) - Dolu yUflerden 80Dl'8 komutan, IUbay ve eı-- itled bmanmltbr. Bil& iniıma bütün mm• 
manevnla:n ~ devam edi- terimiz mte .,. ~ 't'lddtepenerli- talaıılarda wsiler devam etmekte ve 

yor. Bqlln bmm w mavi tan1f1arm lln en gUzel mlwJtnl vermlflerdlr. ıa..lanan mallar lzmir ve Manila bor- ı 
,uı..,.,. ~ devam etti. Bl'- Xımmı taraf komutam JCorpneral ....... eevkedil.Utedir. 
mı balpaine ,..ı.,tldlm bir kırmw Galip Türker, Mavi taraf komutanı c1a Mraie Loa.mnc:la da muamelqe 
tBmen Ellma prkmdald mrtlan tahkime Korseııeral Galip Denbdtr. Bq bAkem he .. , ...... ve dün hararetli •bflar ol· 

Nflem1f1•:rda. llannnda yorucu JUril- -SONU OCONCO SAHiFEDE- - SONU 2 tNa SAYFADA -

Ba vekil B. Celi 
Kozak çamlıklarında 

tetkikler yapıldı 

yıimJarmdan ibaret olan butn man
...... eene1erce büyük üzüntülerin 
bymiı olmUfhl. 

Omaan yangınlanna ı modern 
usullerle mlJcaclele edilecek 

Malatyada yapılacak olan büyük .!'-..:..~'"6:;'~;::·----
iplik fahri---- ile alikadar oldu ==~::...-:..-: Çuval işi lzmir .... imar edilecek"> 

Harabelerinden nud mynlacak) 
Kc)ak ~ clnlet oımanlanm Bol neıuine naml bvufB~) 

BunJar erİfİ)melİ pek güç hayal- ----'!""~_....,.. __ _....._ aOzclen pçİrmİf, oradan Balıb.ire ha· 
'Osllm çuvalluı ifbıde M•'• pl

r•mnda rutJanm mrhık 1ç1n bir 
pre buhDWDMJ mnnınclt Dmal 
ftkA1etlne teJsrafla milracut edll
mlfth". DUn eMJreder W mlllÜ U

wtJa ~ tanuta. nlwun .. 

me bfikümJminden mWut ola p
nl lflnde her h.ngi bir lmaı apm 
mnmu bam oJm•dılJ, IO kiloluk 
pal ...... dolnı pttlmekte ol
dutu. IDÜltÜlllhı bu ~ 
bdlUra bll7Uk istifadeler temin 
edecell, çuvallU'm. kanca .. alr 
AletlerlLJmpalanmaktan kurtanla
catı bildirilmlftir. 

ler Pi zehinleri inal ediyordu. 
Valul Cümhuriyetin yaratbğı hu

fttauz imklnler vardı. Ama bu im· 
kAnlardan iltifade edebilmek için 
tehrin uıl derdine tqhia koymak, 
en müatacel ihtiyaçlarına nüfuz et
mek icap ediyordu. Dr. Behçet Uz ı' 
bu kabiliyeti aöeterdi. Onun Kül
tirpuk ve Enternuyona) Fuar kad
roea içinde bafardıiı İf, lzmire ya· 
plan hizmetlerin en büyü" .. dür. Malatva : Vali ~ 

Bir fuar ayının ~ ettiii Malat)'a. 2S (A.A) - Bapekil C.. bD .on haftumda bütiin teeiaatiyle iflj.. 
maddi ve mlnevi kazanç lzmir teh· l&I Bayar refakatinde bulunan znatla ~ecek ve flç bin amele çal1tbnlacakbr. 
rinin kalkınmuına, yükaelmeeine 'birlikte ba eabah ... t 12 de Malatyaya Taahhütlerini vaktiyle ifa etmiyen ba· 
yardun eden bir kaynak haJUtl alnut- vaml olmut ve halk tarafından tezahürat- zı ecnebi müteahhitlerin bu teabhüriin· 
br. la luutdanlDlfbr. den dolayı vaki olan gecikme bapekilin 

Bapekil fimdicJm b8y6k bir memnu. nazarı dikkatini celbetmittir. Ba b.....-
Cün batıaından sonra içinclı9 ha- niyet manzaraa arzeden iplik fabribaa- lar baklanda izahat allDlf ve direktifler 

yat çekilen bir tehir düıünün.~Rir del nm bitmit olan bımlariyle meskenlerin venniftir. 

Sökmen 
Halayda samimı 
candan tezabürle 

karşılandı 
Antakya 25 ( A.A ) - Tqfm

S6km.en dUn abalı Hataya gelmlf 
ve Payasdan t.tı.baren gUzerglh U.. 
tUnıde bütün halkın ıunnhnt tezahü
ratı arumda Antakpya mUYUa.t dtmiftir. 

Öjleden sonra halk partisine il· 
dl1ml§ ve bllAhara Fransız h~ 
SO 3 ONCO SAHiFEDE-Fuar günlerinde, gece yansından iki bir kmnm• ziJaret etmiftir. Fab~ mar- - SONU OÇONCO SAHiFEDE -

üç saat sonraya kedar devam eden ----------------

cotkun ne~yi göz önüne getirin... Yafa pazarında bomba Bir aene mütemadiyen didinen, ça-
lıtan ve eğlence vasıtalanndan 
büabütün mahrum olan insanlara 

Fuar ayında bahtedilen fırsabn .ha- 1 • ı • B k 1 
kibten bir .. zind~lik, bir bahti!8~hk ngı iZ an a arını 
fmatı olduguna mıan edecekaınız ... 

Diyebilirim ki Fuar melankolik 

patladı 

kun-
~~~~~ daklamağa teşebbüs ettiler 
yorulan dimağlar enerjilerini tazele- Londra. 26 (ö.R) - Fdiatin buaün liz • Filiatin banbauwı yakınma kadar 
yerek if mu"8vemetlerini artırmak kanlı hldi.eler itinde pH•enmlfhr .. Bu plerek bankayı yak...P tetebbu. etti· 
iatedikleri zaman dinlenmeğe, gez- .abab Yafada çarpma. tam aöbeiinde ler. Hl.dile mahalliae tam vaktinde ye-
meje, eğlenmeğe muhtaçbrlar. bir bomba patlaJDlfbr. Diler taraftan titen lnsiliz ukeri 'bankayı tu~ 
Mesaimizden beklediğimiz azamt ancak polislerin fiddetli müdahalesi bay· lwrtannatlardar. Bununla beraher banb-
randamanın ahnmaaı, aile yuva- dutlan iki banka ıubeainin kapdanm Ja. ..am fil bpdan Yanmlfbr. 
lannda saadetin kuvvetle yerlq- rarak içeri ginnek ve yangın çıkarmak Diler bir lngiliz bankasman direktörü 
mesi, çocuklanmızın hayata küs- tqebbüaünden menedebilmittir Kudüs otomobille geçerken balkan taarruzuna 
kün mahluklar olmaktan kurtul- Yafa • Tellviv yolunda bütün münaka- uiranut. otomobil talırip edilmiftir. Bü-
muı hayab seven, neşeli inaanlann l&t kesilmittir. tUn bankalar kapdanm kapamll)ardar •• 
çoiabnaaına bağlıdır. Neşenin varlı- Bu sabahki suikast kurJ>an)annm blan· Şehrin caddeleri ukerin inali albnda-
ğımızda, aıhhatimiz üzerindeki ha- çoau re.mt haberlere 1röre altı ölü ve 20 dır. 
kim tesirini gözden kaçırmamak la- 1 yaralıdır. Fakat b&dilenin p)Udi olan bir A:vınta ukert mahkeme.ı Hamad 
zımdır. Can eıkınbaını gömerek üze-I çok kimselerin iddia-.na 1röre kurbanla· Mobammed adla 14 yqmda bir Arap 
rinde neşe gülleri yeti§tiren adam nn aayıaı bundan çok daha yük.ektir. çocuiunu mUebbet hapee mahkGm et· 

reket ebnİftİr. 
887 HU..& Yamaa baza Jl)lar Kıt 

menimlnde ..ım.lrat habnm yUzfln-

d• ~- Umb71 hildill için ,.luimiz. 
deki allkadarlara .......- malmabt 
Waramnia ..bebi)oet 'ftrlni7ecek tedbir
lerin almmua hUMllUllela b t"I direktif. 
ler vermlt oldulundan din K...lpap. 
Beıpma, 61.m.. w '" Kuted
orman mlhendWeri acele vubbulan da-
Yet flzerine lzmir orman m6d6ril bay Ali 
Riza Aydmbim reWiliaade tehrlmiz •· 
man mUdilrlliUnde bir toplanb 79pm.
lardu. 

- SONU 2 tNa SAHiFEDE -

rwm-, .,.. batakn cdm""f (lizel ,,. 1coatrut bİ1' ,..... 

Mehtaplı gece 
Eğlenceleri F narda geç 
vakte kadar devam etti 

bugünkü rejimin aradığı adamdır. Sabah ... t yedide .. 'bze pazannm tam mittir. Bu çocuk 31 temmuzda elinde al· lzmir fuan dün aece ma.tema eilen- ilar devam etmİftİr. 
ortaaına bir bomba atdllllfbr. Bu llUİb8t l&b olduiu halde yablantmfbr. celer ve halk oyunları arumc:la çok ne- llk aktamlat raibet görmiyen Helk 

ileri memleketlerde halle eylencele- tehirde derin bir galeyan uyandmmttar. Mahkemede phit olarak dinlenen teli geçmiftir. Kalabahk bir Uah1: o b- opereti çok cazip operetleri ve zengin 
rini, istirahat günlerini neşeli bir ıu- Hemen umumi grev il&n edilmiftir.. Bir ukerler Erdeaı vadiainde Irak hududun· dar artnufbr ki, batlJCa yollarda dolat- revüaü ile iki günden beri rağbet görme-
- SONU 2 INC SAHiFEDE - çok nümayifler yapdnuttar. Bu nümayif- da lngiliz Ulterleriyle mn.ell&b çeteler malt imkAımz bir hale plmifti. Mahitap ie batJUlllfbr. Revüye de raibet çoial. 

_.SONU IAHlnDI - eileacel ele pceaia &ec -... be: - -.U ONUffCU ~ -



Karşı yakadan : 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Motosik et Modası 
Son zamanlarda bir Motosiklet mocla.!ıdır başladı. Ve aldı yüriidü. 

Fakat yalnız başına değil, kurbanlariyle beraber ... idaresi basit olduğu 
kadar tehlikeli olan bu makineyi kullananlar arkalarına bir veya iki 
kişiyi takmaktan da kork.mıyorlar. Arkadakilerin mütemadi sarsıntı
lar içinde lspazmoz tutmuş gibi titreye, titreye yaptıkları bu gezinti
den ne zevk duyduklarını bilmiyorum. Fakat her halde eğlenceli bir 
şey olacak ki bu şekil tenezzüh te rağbet görüyor. 

Bir aralık gazetelerde okudum. Belediye bunlar için bir talimatna
me yapacakmış.. Elbet tehlikeler göz önüne getirilerek tedbirler itti
haz edilecektir. O talimatnamenin yapılacağı sırada nazarı dikkate 
alınmasını temenni ettiğim iki nokta vardır : 

Birisi küçük çocukların ve bayanların arkaya oturmalarına, veya 
sepete girmelerine müsaade ..Oilmemesi ... Diğeri de motosiklete bin
miyenlerin istirahatlerinin ve kafalannın patlatılmaması hususunun 
teminidir. 

Bugünkü halinde Motosiklet muazzam bir gürültü makinesi vazi
yetindedir. Hele geceleri tahammül edilmez homurtu, ve patırtılariy
le bir mahalleyi ayağa kaldınJllOr. Bir kişinin zevki için bir mahalle hal
kının rahatsız olmamasını binenlerin saygıları da temin ederse de bu
güne kadar sessiz, sadasız geçenlere tesadüf edilemediğinden tali
matnameye buna dair de bir madde konulursa çok isabetli bir iş yapıl
mış olur. 

A an 
Kanununda kaza ne • 
vergisi muafiyetinin 

tatbik şekli 
Maliye Vekaleti, 2510 numaralı iskan 

kanununun 37 inci maddesindeki kazanç 
vergisi muafiyetinin mebdei hakkında 
bir tamiın neşrederek alakalı yerlere 
göndermiştir. 

Tamimde denilmektedir ki: 
1 - 2510 sayılı iskan kanununun 37-

inci maddesinin A fıkrasile verilen üç ve 
beş yıllık kazanç vergisi muafiyetine 
takvim yılının mı, yoksa malt yılın mı 

mebde ittihaz edilmesi lazım geleceği 

hakkında bazı yerlerde tereddüde dü-
şüldüğü anlaşılnuştır. 

Staı dardiza~yon ·şi 

le ticaret U. müdürü • 
dün lsta11bula gitti 

Bir haftadanberi ıehrimizde standardi
'lasyon itleri etrafında tetkikler yapan 
Jktısat vekaleti iç ticaret wnWll müdürÜ 
B. Mümtaz Relı: dün akşam İzmir vapu
riyle l•tanbula gitmiıtir. B. Mümtaz Rek 
•landardizasyon müdürü B. F arulı: Sun
ter, mütahassıs B. Linchten Berger ve 
raportör B. Huroit refakat etmektedir. 

lzmirdeki tetkiklerinden eyi intibalarla 
ayrılan B. Mümtaz Relı: lstanbuldan doğ
ru Ankaraya geçecek ve lzmirde hazır
lanan esas1arın üzüm ve palamut kontrol 
nizamnamelerine il8.veai için icap eden 
formaliteleri hazırlayarak iktıaat vekille
tinin tasvibine arzed.ccektir. 

• 
1 

Sporcular 
Gazi heykelini 

selamladılar 

1 lzmirin 
azancı ... 

----<>----

-BAŞT ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE-

rette organize etmek işi milli büyük 
işler arasında yer almıştır. Bu bakım
dan lzmir fuarına şehrin eylence ih
tiyacını dirije eden bir koskoca var
lık nazariyle bakabiliriz. Halk Fuarı 

938 Fuar kupası müsabakalarına iş-
"-L k .. -L~-'- 1_,_ 

1 
yaşamasını ve yaşatmasını pek gü-

ı.ı.ra.. etme uzere ş=.ruııue ge~ o an el bil· H h k · 
•-•--- İ bul akya uh li z ıyor. er yafta, er zev te ın-
~ stan Tr m te t ta- lar · · haz lanan ] J ' ' aan ıçın ır ey ence yer e-
kımlann.ı teşkil eden sporcular ve ida- · · b" b" · · F d - · . rını ırcr ırcr gezınız. uann cgerı 
recileri İzmirli sporcularla beraber bu ·· 1 · · d b" k t d h ··k 1 k goz erıntz e ır a a a yu se ece .. 
sabah saat 11 de Gazi Heykeline giderek t" y kı t kiz ld 

ır. az, ş saa se o u mu yu .. 
merasinıle çelenk koyacaklar ve Ulu Ön- al dak" - d ·· d"" 1. v arın ı son ışıgı a son urereıt 
derimize bağlılık ve sevgilerini izhar uykuya dalan on binlerce lzmirli ge-
edeceklerdir. k d _L· • b" ce yansına a ar çeııoıcı ır neşeye 

--o-

Doğan spor Muğ-
laya gitti 

r---.,..._,.,.,....--~======---=----.... .,....,.-=,_--..... -..... Mezkllr maddede yıl tabiri mutlak 
B.Mümtaz Rek. ve arkadaşları vapur· 

da Jktısat vek8.leti daireleri erkanı, ihra
cat ııef kontrolörü B.Adil Emıe ve kon
trol dairesi crkinı tarafından teşyi edil ... 

mişlerdir. 

Ege liklerine lzmir adına iştirak eden 
Doiianspor takımı dün •abalı Muğlaya 
hareket e~tlr. Pazar günü Manisa 
pmpiyoniyle lı:.ar111laşacaktır. Eae lilı:.le

ıinin finali l O ve l l Eylül tarihlerinde 

kendilerini vermişlerdir. Burada yal
nız kahkaha, yalnız sevinç hakimdir. 
Nezih bir muhit .•• T eıniz bir hava .. 
Bakımlı tarhlar .• Bol müzik sesleri .. 
neşe yaratmakla kalmıyor, ruhları, 
zevkleri de terbiye ediyorlar... Bil
hassa bu zevk terbiyesi üzerinde F u
arın büyük rol oynıyacağına kaniiz, ilk iiziim ma s 

idi sevke 
.. 

-

olarak kullanılmış ve takvim yılı veya 
mali yıl şeklinde bir takyide tabi tutul
mamıstır. Kazanç vergisi kanunu, mü
kellefleri yaptıklan iş ve teşebbüslere 

~öre bir kısmını da mali yıl içindeki fa
•liyet ve kazançlnına göre vergiye tabi 
tutmaktadır. 2510 sayılı kanundaki yıl 

tabirinin takvim yılı veya mali yıl olarak 
kabul ve tatbik etmek, vazii kanunun 
mükelleflere vermiı; olduğu üç ve beş 

yıllık veı-gi muafiyetinden bir kısmının 
azaltılması neticesine müncer olur. 

Binaenaifyh mezkfu kanundaki yıl 
tabirini mutlak olarak kabul etmek ve 
muafiyetten istifade edecek olan şahsın 
tabi oldğu mükellefiyet şekli takvim yılı 
içindeki kazancına göre vergi tarhedil
mesini iltilzam ediyor ise muafiyet müd
detince takvim yılının ve eğer mali yıl 
içindeki kazancına göre vergiye tabi 
tutulmasını icabettiriyor, ise muafiyet 
müddotine mail yılın mebde ittihazı Ia
zımgelir. 

Bu esastan hareket edilir i•e beyanna
me usulile veya işgal ettiği mahallin 
gayri safi iradı üzerinden vergiye tabi 

Ankara ve 
sporcuları 

İstanbul 
geldiler 

Fuar müsabalı:.alanna i.tirak edecek 
olan Ankara mıntakası sporculan eks
pr .. Ie ..,hrimize gelerek Bumahanede 
hararetle karşılanmışlardır. Futl:>ol fede
rasyonu reiı!İ B. Danyal, belediye reis 
muavini ve futbol ajanı B.Suat Yurd

koru. kulüp müm...i!leri Ankaralı mi
safirleri karşıl~lardır. Ankaralılar 

Sanat okulunda misafir edilmişlerdir. 
lstanbul muhtelitini teşkil eden •porcu 

grubu da dün gece Bandırma yoliyle gel
miş Te kar ıl&nllllftır. Sporcular bugün 
saat on birde Atatürk heykeline törenle 
çelenk koyacaklardır. 

--=-
Yukarı mahal/atın 
yol oe lağımları 

lzmirde yapılacakbr. 

İkinci kordonun 
• 
ınşası 

ikinci kordonun inşası ışıne yeniden 

ha lanmıştır. Yalı:.ında laf döııenmesine 
başlanacaktır. Bu yolun seviyesi 30 ean
tiın yükseltilmiştir. 

---:-:----
Beden terbiyesi 
Programında deği

şiklikler yapılı yor 

Saltanat devrinin pejmürde idaresi 
maddi sefaletlere ruhi sefaletleri 
katmışt. Büyük Türk medeniyeti
nin varisi olan milyonlarca insan 
yaşamayı unutmuş, derin bir zevk
sizliğe düşmüştü. Aramızda yüzler! 
gülmiyen, somurtkan, bedbin insan· 
!arın sayısı hatırı sayılacak kadaı 
çoktu. Cümhuriyet bu manevi ma• 
razla mücadele ederek neşeli insan 
yaratmayı en mühm bir dava haline 
koydu. Kültürpark, enternasyonal 
lzmir fuarı işte bu davayı muzaffer 
kılmağa çalışıyorlar. 

ŞEVKET BlLGIN 

Geçim endeksi 
Endekse göre ucuzluğa 

doğru gidiyoruz 

Kültür Bakanlığı. uzun zamandanbert 
tetkik etmekte olduğu. beden terbiyesi 
işini bu yıl halletmeğe karar vermiş ve 
hazırlanan programı allkadarlara bil
dirmiştir. 

Şehrimizeki alaka.dar dairelerden biri 
Programlar beden terbiyesinden hami 938 yılının ilk altı aylık devresine ait ge-

Belediye reioi Dr. Behçet Uz dün sa- istifade edilebilmesi için ilk:, orta ve 

BASTARAFl 1 iNCI SAHiFEDE d ·ı· d D·· b h d J f bir işle iştigal eden bir muhacirin birinci e 1 1yor u.. un sa a saat on a oze 

Koh fi ih k 1 d 
. . mmtakaya iskan edilmiş olduğu takdirde 

hah yukarı mahallatı gezerek yapılmakta lisedeki talebenin bünye ve vücut teşki
olan yol, lağım ve su tesisatını gözden lıltına uygun olarak tesbit olunmuştur. 
geçirmiştir. Vezir ve Osman ağa suları Talebenin bu dersten gayeye ınuvafık 

yakında, meydana getirilen tesisatla ve- şekilde faydalanmasını temln için mek

çim endeksini riyazi esaslara göre hazır

lamıştır ... Bu endek .. göre 9 38 yılı ilk 
altı ayında geçinme, 937 yılının ikinci muştur. İzmir borsuıncla dünkü vaziyet 

ıudur : 
en nn ı racat ontro aıresıne l 

yer eştirildiği takvim yılının sonundan 
müracaat ederek ilk mahsulü yükliyece· altı ayına nazaran yeyecek ve içecek 

maddelerinde yüzde 3.60, yıkama. ay
dınlanma ve temizlenme madelcrinde 

Piyasada az mahsul bulunduğu için ğini, mahsulün muayene edilmesini iste· 
7apılan aatı§lar tatminkar delildi. Fiat· miştir. ihracat kontrol mcmurlan derhal 
ler bir sün eTI'elki teklini muhafaza edi- illt mahsulü muayene etmişler, noksan51z 
yor ve yükaelmeğe meyyal bulunuyor· gördükleri için ihracına müsaade etmİJ· 

du. Piyaada 111evcat mallar tükenmiJ- [erdir. 
tir. Bugün muhtelif mıntakalardan 1zmi- ihraç edilen ilk mahsul dokuz numa
re 7000 küour ç.uval iiıümün getirilme- radır. Hamhurgda bir firmaya •atılm!§

sine intizar ediliyor. Piyasa, ancak pe.- tır. 795 kutudan ibaret olan ilk mahsul 
zarteai. gününden itibaren hararetJene• dün öi:leden sonra ıat1ara yükleruni~ ve 

cektir. işçiler milli oyunlar oynıyaralc bu güzel 
iLK iHRACAT 

938 - 939 mah.ul yılının ilk kuru 
llziim mahaolü, piyaaya arzedildikten 
Z-4 oaat sonra. dün saat 16 ~ ihraç edil
ıniftlı. 

Piyasa açılclılr.tan aonra ilk ihraç tere
finin IUme "t olacağı her lr.esçe merak 

günü tcsit etmişlerdir. 
Hollanda Bandıralı Stella vapuru bu 

mallan Hamburga götürecektir. Mahsul 
gayet nefistir. l~lenmesi de mükemmel· 
dir Vapurda ilk mahsulün yül<lenmeai 
münaaebetiyle tören yapılmış ve davet· 
liler bu törende hazır bulunrn111lardır. 

Kozak çamlıklarında 
tetkikler yapıldı 

JJAST ARAFI 1 iNCi SAHIFEDL 

Bu toplantıda lzmir ve Maniaa vila
yet merlı:.ezleriyle lı:.aza, nahiye ve lı:.öyler 
halkının odun ve lı:.ömür ihtiyaçları üze
rinde lı:.on111ulmuı ve kız gelmeden ev
vel mahrulı:at müoaadesi verilmek üzere 
orman p}i.n ve. tetkik rapoTlarının fim .. 
diden hazırlanmıuı memleketin elı:.ono

mik hayatına umumt müvuenesine mü .. 
eOIİr olahilecelı: hallerin vukuuna ula 
meydan verilmem .. i ve ıiddetli tedbir
leY ittihazı lc.ararlaştmlmıttır. 

Ayni zamanda orman yangınlan mev-

ita/ya oe Almanya 
ile yeni i1ler 

Son günlerde ltalyan ve Alınan fir
malan İzmir ihracat fırmalan ile yeni İl
lere girişmiye talip olmuılardır. Dün Ce
novadan bir firma Türkofiee mürac.aatle 
80. 000 liret değerinde pamuk aatın al
malı: istediğini bildirmif ve fiat iıteınit
tir. 

zuu üzerinde de göriişülmü~ memleke
timiz tabii birer servet k.aynai:ı olan or .. 
manlarımızın mahvına aebebiyet verebi
lecek yangnılara lı:.aqı femu ve modern 
usullerin tatbiki ve tedbirler alınmaın 
muvafık ıörülmüıtür. 

Orman mühendioleri le.endi mıntalc.a

lanna derhal hareket ederek bu oenelc.i 
mahrukat ihtiyacı için ormanlanm1Zlll İf
lenecelı:. lc.mmlarmı derhal tesbit edecek 
ve planlarını hazırlıyacalc.lardır. 

Bir tqrinievvel 938 tarihinden itiba
ren de mahrukat müsaadesi Yerilmeie 
h&tlanacalı:.br. 

Şeker fabrikaları is
tihsal ata ba1ladılar 
Şelı:er fabrikalarının ııeçen haftadan 

itibaren iatihsalata b~adığı ve lzmirde
ki depoda mevcut etoklann oatıp çıka
nldıiı Ticaret oduırı.a hildirilmiıtir. Şe
ker fabrikalarının bu seneki istihaalô.tının 
ıeçen seneden yüzde yirmi daha fazla 
olacağı anlqılmalc.tadır. 

13 üncü Selanik 
Enternasyonal Fuarı 

Yirmi yedi devletin İftirak edeceği 13 üncü Selinik entemuyonal 
fuarının bu sene parlak bir muvaffakıyet kaydedeceği ve lzmir mın
takaaı müstahsillerinin orada genİf mikyasta temsil olunacakları tah
min ediliyor. 

Ziyaretçilere ve ekapozanlara her nevi kolaylıklar bahıedilecektir. 
Bütün tafsilat için Yunan general konsola&luğuna müracaat. 

1. - 3 · S.3 

başlıyarak beş yıl ve ikinci mmtakaya 

rimini artıracaktır. 

--=--
Menemen belediye 

işleri 

teplerde icap eden tesisat ve teşkil&t ya
pılacakUr. 

Bu ctimleden olarak orta tahsil çağın
daki çocukların mektep doktorları ta
rafından sık sık muayeneleri yapılacak 

Menemen bdediye reisi B.llyu diln ve her talebenin bünyesbıe göre yapaca
şehrimize gelmiı. vali B.Fazlı Güleçi ma- ğı spo.r hareketler! tesblt edilecektir. 
kamında z.iyareıle Menemen belediye Kültür Bakanlığı. Avrupa mekteplerin-
işleri etrafında izahat vermiştir. de tatbik olunan beden terbiyesi prog-

yüzde 13.12 daha ucuzdur. Bu tcnez:zii
lün 938 yılı ilı:.inci altı aymda daha lı:.uv
veıle hissedileceği ille. tetlcı1clerden anla
§llmaktadır. 

--=--
Orta mekteplerde oe 

liselerde 

iskô.n edil.mi~ olduğu takdirde yurtlan
dırıldığı takvim yılının başından başlı-

yarak üç yıl kazanç vergisinden muaf 
tutulması lazım gelir. Ayni suretle hiz
met erbabı v32iyetinde bulunan veya 
günddik gayri sa.fi kazanç üzerinden 
vergiye tabi olan bir muhacirin birinci 
mıntakada yerleştirildiği mall yılın so
nundan Jıaşhyarak beş yıl ve ikinci mın
takada yerleştirildiği mall yılın başından 
başlıyarak üç yıl kazanç vergisinden is
tisnası icabeder. 

EhJi hayvan sergisi ramıannı tatbik ve tesbıt etmiş ve yeni 
bazı maddeler i!Ave ederek liselerimizin Orta mekteplerle liselerde kayıt ve lc.a. 

Ehli hayvan eergisine fimdiye lı:.adar __ , ____ k ...... ~ bul muamelesine devam eclilmelı:tedir. progr"'""""wa oym...,._. 
lzınir ve mülhalı:.atından 16 lı:. .... ak. 35 K"" ekteplerind ılan bed ter Kayıtlar 20 Eylülde kapanacaktır Bun. oy m e yap en - · 
tay, 20 boğa ve inek, l 7 eıek ve lı:.atır biyesi programında da yeni bazı değişik- lar namzet olaralc. lcaydedilmelc.tedir. Bir cocuk direkten sıpası kaydedilmiştir. Sergi l Eylül ta• lild ıla-- ,__.__ B i . d lca ilk okullar kayıt muamelesine 15 Eylül 

•• 1 ralı: 3 E 1 1 lı:.ad er yap c;u.ur. unun çın e p 
rihinde a.,..a Y Ü e ar devam eden tetkiklere devam olunmaktadır. tarihinde b~lanacalc.br. 

• 
düştü 

Bucada Toplu sokağı ağzındaki bele
diye elektrik. clire&ine çıkan on bir yaııın
da Mehmet Ali isminde bir çocuk, ce

reyana kapJarak muvazenesini kaybet• 

miş ve h"I metreden düşerek bayılml§
tır. Çocuğun ağzından fazlaca kan gel
diği için memleiı.et ha.atanesinde tedavi 
altına alınmIŞtır. 

edecelı:.tir. 

Merinos yetiştirme 
i1leri 

Köy mekteplerlntıı beden terbiyesi 
programları, lr.öy çocuk1armın muhitine 
ve yaşay~ tarzlarına uygun olarak: ha
zırlanacaktır. Bakanlık beden terblye-

Merino• yetiıtinne işlerinde çalıımak sinin ehemmiyetini göz önüne alarak tah
üzere Buraaya giden lzmir merkez hay- sil müddeti iki yıl olan Gazi enstitüsü 
van aağlık memuru B.Hazım Olı:ay eski beden eğitimi kolunun tahsilin! üç yıla 
vazifeaine döomüştür. çıkattDl§tır. 

Fuar Kupasını kim kazanacak? 
Trakya - lzmir 

muhtel itleri 
lstanbul - Ankara 

karşılaşıyor 
ve 

bugün 
Enternasyonal Fuar günlerinde Fuar ğilınüzü kaydelmek !Arım: lstanbul - Ankara maçı saat 17 de b~-

komltesinin geçen sene-.olduğu gibi bu Geçen sene İstanbul takınµ zayıf gel- layacaktır. 

sene de çok enteresan spor temaslan mesine rağmen Ankarayı yenerek puan 
hazırladığını giitiiyoruz. vaziyetinde muvazeneyi teınln etti. Çün- 1ZMlR - TRAKYA Mtl'SABAKASI-

Kastamonu - lzmlr temasını evvelki kil biz lstanbulu yenmemize mukabil NA ÇACRILAN FUTBOLCULAR 
gün gördilk. Bugün ise esas fuar kupası Ankaraya yenilmiştik ve kupa ortada Alsancaktan: Rasim, Enver, Halli, 
turnovası bil§lıyor. ~L Bu sene Ankara muhteliti tam Münir, Selahattin, Sabri, tlyas. 

Geçen ene ba§lanan Fuar kupası tur< kadrosu ile geldiği gibi İstanbul da çalı:. Uçaktan: Hakkı, Necdet, J'ehmi, 
nova sına Ankara İstanbul - lzmlr muh- kuvvetli bir muhtelit ta.luın çıkarmakta- Adil, Kemal. 
!elitleri iştirak etmişti. Doğu muhtelit!- dır. Bu itibarla Ankara - İstanbul takım- Ateşten: Muzaffer, Muammer, Şeref, 
nin yaptığı maçlar ise bu sene ki Kasta- !arının bu gün yapacakları karşılaşma Cemal, ömer, Ferit. 
monu karşılaşması gibi hususi mahiyette çolı:. çetin olacaktır. Geçen sene tstan- Yamanlardan: Ahmet, Hikmet. 
bir kardeşlik teması olmuştu. bula yenilen Anlcaranm bu sene galip Bu futbolcular 1Ut tam 14,30 da fut-

Fakat bu sene vaziyet değişti. Turno- gelerek vaziyeti kurtarmağa çalışacağı bol levazıınları ile sahada bulunacaklar-
vaya Trakya muhteliti de iştirak ediyor. roııhakhlı:tır. dır. 
üç gündenberi şehrimizin misafiri bu- Bu gün mağ!O.p olacak takımın birln-
lunan Tralr.yanın enerjik çocuklan bu ciliğl alınasına hemen heınen inıkAn ol- 28 ACUSTOS PAZAR GüNtl' YAPI-
maçlar için iyice hazırlanmış bulunuyor- matlığına göre !stanbulun da çolı:. çalışa- LACAK 1STANBUL-!ZM1R Mü-
lar. Eski ve tecrübeli bir sporcu olan lz- cağı ve ortada gayet enteresan bir k1U'- SABA.KASINA ÇACRILAN 
mirli Bay Nazminin idaresinde kuvvetli şılaşmanın canlanacağı. pek tabüdir. FUTBOLCULAR 

bir takım haline gelen bu muhtelitin Böyle ikisi bir arada mühim müsaba- Alsancaktan: Hilmi, Ali, Enver, Ra
karşısına bugün her halde Kastamoniye kalan seyrelmek fırsatı her zaman ele sim, Sabri, tlyas, Hillı. 
çıkardığımız takımı çıkaramayız. Bu geçmez, onun için gerek Fuarımızın Uçaktan: Hakkı, Necdet, Adil, Ke-
kadroyu çok, hem pek çok takviye etmek ziyaretçileri, gerek lzmlrliler bugün ınal, Sait, Namık-
mecburiyeti vardır. Yoksa mağ!O.p ola- stadyumda bu çetin ve cidden zevkli Ateşten: Ömer, Cemal 
rak Fuar kupasuu alamamak vaziyetile müsabakaları her halde seyretmelidirler. Yamanlardan: Ahmet, Hikmet. 
karşı karşıya kalahiliriz. Bunll kolaylamak üzere futbol federas- Doğan spor: Reşat, Fuat. 

Fuar kupasını ;,, ın<ımak vaziyetini yonu duhuliyeyi çok ucuzlatmıştır. Trl- Bu futbolcular maç günü saat tam 16 
müta!Aa ederken şüphesiz diğer rakip- bün ( 40), saha (25) kuruştur. da levazımları ile sahada bulunacaklar-
lerimiz İstanbul ve Ankarayı düsündü- İzmir - Trakya maçı saat 15,15 de ve dır. 

-Sonbahar at koşuları 
Sonbahar at koşulan hazulılı:larına de. 

vam edilmektedir. At kotu! rı l 8 Eylül, 
de bqlıyaralc. üç hafta devam edecelı:.tir. 
llk ilci k.OfU yarı.ı ve ı.lah encümenine ait
tir. Ulcbalıar kofU)arının bir kısmı öde
mif ve Bergamada yapılacağı için bura· 
larda koşular için .sahaların tanzimine 
başlanmıştır. 

--=--
ikinci parti yaş üzüm 

sevki yatı 
Dün limanımıza gelen Laura vapunı 

ile fngiltereye ee:nenin ikinci parti '181 

üzümleri yüklenmeye baılaml§tır. Bunu 
diğer partiler takip edecektir.. Y altında 
Mısıra mühim mile.tarda le.avun ıevkedile
celc.tir. 

-=--
Gümrüklerde teftiş 
Şehrimizde bulunmalı:ta olan Gümrülı:. 

ve Jnhisarlar vekilleti müsteşarı B.Adil 
dün tetlc.ilc.lerine baılal?llftır. B.AdilOlc.ul 
daı Pazarteıi günü mıntalca dalUlindelc.I 
gümrük teşkilatını teftişe başlıyacaktır. 

lzmir Enternasyonal 
FUAR tiyatrosunda 

Her gece 

HALK 
OPERETİ 

Temsilleri 
OPERET REVO BALE 

Büyük orkestra 
Her alqam piyesler değişir. 
Biletlerinizi ikiden itibaren allllQ 
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Yabanci 

Cek rries -lesinde 
Memleketlerde 
doğan Türk va

tandaşları 
Bugün umumi nüfus :sayımının, hiç 

tema.9 edilmemiş olan bir kısmı üzerinde 
duracağız: Vilayetler itibarile yabancı 
memleketlerde doğan nüfus miktan. lngiltere hakem olursa 

lngiltere Çekoslovakyayı korumağa 
hazır •. Fakat rag taviz gösterirse •. 

Rakamlar gösteriyor ki, bugün milli 
hudutlar dahilinde yaşıyan vatandaşlar 
arasında yabancı memleketlerde doğan
lar en çok Balkanlardadır. Bilhassa Yu
nanistan ve Bulgaristan bu hususta en 
mühim ve ileri rakamı kendinde toplu
yor. Şu sayılara bakınız: Türkiyede ya

erkekler arasında Almanyada Paris, 26 (ö.R) - Çekoslovakya 'ters, Roş, Ulrih ve arkadaşlarından mü- yacak siyasi ve bilhassa ekonomik nn- şıyan 
Avrupa işlerinde ilk mevkii işgal etme· ıekkep delegasyon Lord Runsimanın )aşmaların akdi şarttır.> doğanlar 1184, Arnavutlukta 8152, 
ğc devam ediyor. bulunduğu Alkron otelinde Lord Run- Prag, 26 (ö.R) cPnreS> Çek Avusturyada 728, Belçikada 121, B ulga-

Lord Runsiman geceyi Prag civarında simanla bir saat görüştükten sonra aaat ajansının i"tihbarına göre bazı görüşme- ristanda 115,686, Çekoslovakyada 467, 
Adoska şatosunda geçirdikten sonra bu 12.1 O da hareket etmiştir. Muhavere Sü- ler lngilterenin Çekoslovak meselesini Fransada 1293, Holnndada 205, !ngilte
tabah saat on buçukta Praga dönmüş ve det partisiyle hükümet arasında başlıya- hal için nihayet hakemlikte bulunmağa rede 3156, İspanyada 99, 1sviçrede 92, 
aaat 11. 1 O da Haynlayn partisinin de- cak yeni müzakereler üzerinde cereyan mecbur kalırsa dayanacağı umumi mü- ttalyada 4206, Polonyada 156, Macaris
legasyonunu kabul etmi,tir. etmiştir. lahazaları tahmin imkanını vermektedir. tanda 595, Romanyada 31419, Rusyada 

Diğer taraftan hükümet lcoaliasyo- ı Söylendiğine göre bu muhavereler es- Bu mülahazalar altıdır ı 36481, Yugoslavyada 85423, Yunanistan-
nuna igtirak eden altı partinin birer de- nasında Lord Run~iman Haynlayn ta- 1 - Her şeyden evvel harbin önüne da 185,963, Filistinde 317, Hicazda 725, 

raftan olmıyan Almanların yüzde 30 - k I d !randa 7356, lrakta 1302, Suriyede 7050 
Jegesinden müteşekkil altılar komisyonu geçme e zem İr. l 

35 arasında olduğu kanaatini hasıl et- Mısır 440, Bir ~ik Amerika 201. 
da aaat 11 de parlamento aarayında top- 2 - Nasyonal - sosyalist Almanya Kadınlara geçiyoruz: Bugünkü kadın 
lanmışbr. Sosyal demokrat partisinin 
tııilmessili bay Maysner Lord Runsima
bm iş arkadaşlariyle olan gÖrÜfmelerin 

' neticelerini Jcomlayona bildirmiştir. Baş· 

miştir. harbi arzu etmez. Zira harbe ne l\Skeri, 
Paris, 26 (ö.R) - Çekoslovakya nüfusumuzda Almanyada doğmuş olan-

ne ekonomik bakımdan tahammill ede-
ba.vekili B. Hodza cParis - Soir> gaze- ların sayısı 655, Arnavutluk 4099, Avus-,. • mlyecektir. 
tesinin Prag muh~birine verdiği bir mil- turya 616, Belçika 34, Bulgaristan 112,-

3 - Gelecek ilkbahardan evvel bir ı ak lak.atta ehltiyetlerin müddeiyatiyle or- 078, Çekos ov ya 164, Fransa 893, Ho-

• • r ~ • -

SON HAB.·E ,R 
' . ·-' 

Büyük Rus Romancısı 
Aleksandr Pukrin öldü 
Moskova, 26 (Ö.R) - Meşhur Rus muharriri Aleksandr Pukrin 

Moskovada 68 yaşında ölmüştür. Aleksandr Pukrin harpten evvelki 
Rus muharrirlerinden sağ kalanların en meşhurudur. J 870 senesinde 
Panza vilayetinde doğmuştu. llkönce dört sene kadar zabitlik etmiş, 
sonra istifa ederek hayatını edebiyata bağlamıştır. Bu sahada müşahe
delerini ilerletmek için Pukrin akla gelmiyecek vazifelerin birinden 
diğerine geçmiştir. Mesela vilayet tiyatrolarında aktörlük, posta me
murluğu, kilise muganniliği, maden ameleliği gibi mütenevvi işlerde 
bulunmuştur. Böylece hayat tecrübeleri ve tetkikleri ona bir çok mü
şahedelerde bulunmak imkanını vermiş ve bu da romanlarının şahsi
yetlerine bilhassa takdir edilen bir realizm bahşetmiştir. 

Bolşevik ihtilalinden az sonra Pukrin Rusyadan kaçmıştı. Fakat 
ecnebi memleketlerde yaşayamıyan bir çok Ruslar gibi o da doğduğu 
toprağın davetine mukavemet edememi~ ve iki sene evvel Rusyaya 
dönmüştü. O vakit bu vesile ile Rusya haricindeki Rus gazeteleri ona 
karşı §iddetli neşriyat yapmışlardı. Bir çok hikayelerden başka cDü
ello», cMayi güneş> «Süleymanın yıldızı» gibi bir çok meşhur ro
manlar bırakmıştır. 

Manevra sahasında 
son vaziyet 

•ekil bay Hodza ağleyin komisyonun iç
lbnaına gelmftp, &yan ve mebusan reis
leri de bunda hazır bulunmuşlardır. 

anlaşmaya varmak lazımdır. ı d 85 t ·ıt 2101 t 109 
taya çık.an umumi meseleyi teferrüatiyle tın a ' ngı ere ' spanya ' BAST ARAF/ l iNCi SARiF EDE Terfi eden subay ve askeri memuı· 
tetkik etmi• ve netice olarak tunlan söy- 4 - Çekoslovak hükümeti hiç şüphe- İsviçre 96, İtalya 2940, Polonya 148, K l M taf M vlal dı H b d la . 1 .. d h f l h.. . orgenera us a ug ı r. are- rın maaş or ro rı yenı maaş arına göı 
ı · ı siz Südet Almanlarından a a az a us- Maca•ıstan 532 Romanya 30230 Ru""a 
emışt r : •' ' ' "'J 

1" 6 ta ta 1 · ' d · tirak edi •~--· d'l kti T rf• d n1 
B. Hodza öğleden sonra Haynlayn 

C!elegaayonu reisi bay Kundu kabul ede-

AH yyare erımız e ış yor. ......u.ım e ı ece r. e ı e e er aras~ 
c - Bir anlaşma lmkAnı olduğuna ka- nilniyet göstermiştir. 83317, Yugoslavya 72722• Yunanistan !stanbul 26 (Husus!) - Askeri terfi da bir amiralın, altı generalın bulundı 

nüm. Fakat aabırlı olmak gerektir. Hat- 5 - Çekoslovakyaya kar§ı bir hücum 181,838, Filistin 273, Hicaz 765, İran listesi yUk.sek tasdika a.rzedilmek üzere ğu, altı albayın da general olacağı bj 

rek yeniden başlıyacak mUzakereler hak
kında görüımUş ve bunlara esae teşkil 
edecek yeni projeyi onunla birlikte tet

'3k etmiftir. 

t1 öyle diyeceğim ki bUtUn orta Avrupa halinde lngiltere azim ve sebatla hare- 4120, Irak 1029, Suriye 6197, Mısır 317, şehrimize getirilmiştir. dirilmektedir. Sıhhi sebeplerden bazı 
milletleri arasında bir federalizm imka- kete geçmeğe hazırdır. Birleşik Amerikada doğanlar 156 dır. Liste 27 Ağustosda kıtalara tebliğ edi- nerallerin de tekaüde sevkedileceği sö 
nını gösteren bir hava içindeyiz. Böyle 6 - Fakat Çekoslovakya Südet Al- Türkiye, nüfusu arasında yabancı lecektlr. leniyor. ' 
bkhldiin~hakkukui~bir~kmilli m~knnata~y~unda~mdi~nd~de meml~etle~e doğınl~bakımından~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hüviyetlerin ayn ayrı menfatlerini koru- daha uzağa gitmelidir, az olan memleketlerden biridir. Balkan Başvekı·ı Malatyada 
memleketlerinde doğanlarda görülen 

ispanya Cumhuriyetçiler.i F::~:~;:;~:~~~:;:r1~:şk:.:: tetkiklerde bulundu 

SUdet mebuslarından BB. Kund, Pe-

Gönüllüler işiılde hüsnü niyetlerini 
gösteren bir nota daha verdiler 

ri tarafından perşembe günü F oraynofi
M 1\1 nota vcrilmittir ı 

Çukurovada 
Pamuk mahsulünün 

ikinci tahmini 
Adana 26 - Bundan bir müddet ev

vel bölgemi1Jn birinci pamuk tahmin ra
poru neşredilmişti. Dilndenberi ikinci 
pamuk tahmin işine de başlanmış bulun
maktadır. Bu işe memur edilenler köy-

BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE vermiştir. 
Yolçatı istasyonunda başvekilim 

Müteakiben Elazığa hareket eden baş- bekliyen Ergani bakır madeni umu 
vekil, Malatya halkı tarafından coşkun müdürü başvekile maden tesisatının b 
tezahüratla uğurlanmış ve yolda Tun- yük bir sür·atle tamamlanmakta old 
celi umumt müfettişi korgeneral Abdul- ğunu ve cümhuriyet bayramında ilk b 
lah Alp Doğan tarafından istikbal edil- kırın çıkarılması için fevk ile çalışılma 
miştir. ta o duğUnu söylcmiıı ve iiahat ve 

Korgeneral mıntakası ha'kk.ında izahat tir. 

LonC:lra, 26 ( ö.R) - Karışmazlık ko
mitesi reiei Lord Plymut ka1lflJlaZllk ko
nü teslndc temsil edüen baılıca devletle
rin mümessilleriyle temaslanna dün de 
devam ettikten sonra hafta ıonunu ge-

«Karışmazlık komitesi tarafından tek
lif edilen gönüllülerin geri alınması pla
nını cümhurjyet hükümetinin kayıt ve 
ıartsız kabul ettiğini bildiren 26 tem
muz tarihli notasının mühim bir noktası 
üzerinde yanlış tefsirlerin önüne geçmek 
üzere aşağıdaki hususu ekselansınıza bil
dirmeğe ve karışmazlık komitesi azala
rına tebliğini İstemeğe' ııalahiyetliyim ı 

nüllü olarnk cümhuriyet ordusunda hiz
mete devam edebileceklerini iddia et
mişti. 

Paris, 26 ( ö.R) - Bayondan bildi
riliyor : Pazartesi - salı gecesi nasyona
list lspanya nezdindeki İtalya sefirinin 
cto_1ıobili üzerine San Sebastiyan civa
rında ateş edilmiştir. Sefir kansiyle bir
likte San Sebastiyan tehrindeki sayfiye
sine dönüyordu. Bu sırada iki sivil mu
hafız otomobile durması için işaret ver
diler. ·Sefir, otomobilde sefaret arması 
bulunduğu için, bu emrin kendisine ait 
olmadığını farzederek, şoföre yoluna 
devam emrini vermiştir. Bunun üzerine 
sivil muhafızlar bir çok defa ateş ederek 
otomobile isabet cttirmiıılerdir. 

leri dolaşmakadırlar. -=---=-==-------=-===-==-----=--=--=--------ı1 

Bu raporun da nihayet bir hafta on E Ab • d • • bı• rı 
gUn sonra De§redilmesl beklenebilir. rzurum 1 esını 

• çirmek üzere Londradan ayrılmıştır. 
Bundan önce Fransa maslahatgüzan bay 
Roje Kambon ile görüşmügtür. 

B. Kambon diğer devletlerin de vazl· 
yetlerini uzlaıma istikametinde değiştir
meleri ıartiyle Fransanın ne gibi taviz
leri mümkün telakki edebileceğini an
latmıştır. 

Birinciden ziyade bu tahmin hakikati 

ifade edecektir. Ve sanıldığına nazaran Alman yapacak 
da birinci tahminden pamuk mahsulü 
oldukça farklı bir surette aşağı bulun-

lyi haber alan mahfellerde kaydedil
diğine göre İspanyol meselesinde siyasi 
dostluklar çok umil olmaktadır. Bu da 
Burgos hükümetinin cevabındaki kayıt
ları kısmen izah etmektedir. 

Fransız hükümetinin fikrince eğer ka
rışmazlık prensibini korumak ve ispan
yadan ecnebt gönüllülerin geri alınması 

• hakkındaki projeyi neticeye erdirmek is
tenilirse iki taraftan da tavizde bulun
mak lazım gelmektedir. 

lspanyol cümhuriyetinin Londra aefi-

Şöyle ki lspanyol hükümetinin kabul 
cevabı, mütekabiliyet esası dahilinde, 
cümhuriyet ordusunda harp eden bütün 
ecnebilere şamildir. 

Bunların karışmazlık komitesinde tem
sil edilen veya edilmiyen hükümetlerin 
tebaası olması bu bakımdan hiç bir fark 
teşkil etmez.> 

Bu nota ile İspanyol hükümeti gene
ral F rankonun bir itirazına cevap ver
mektedir. Filhakika asi general, İngiliz 

planının kabulü takdirinde, karışmazlık 
komitesi azası olmıyan Amerika, Kana
da gibi bazı devletler tebaalarının gö-

Romadan gelen haberlerde İtalyanın 
nasyonalist hükümeti nezdindeki eefiri
r.e karşı çıkan hadiseyi teyit ediyor. Ste
fan ajansına San Sebastiyandan gelen 
bir telgrafta ne sefirin, ne karısının ya
ralanmadığı ve hadisenin derhal halle· 
dildiği bildirilmektedir. 

Niğde f elik eti nasıl oldu? 

maktadır. 

T. Sökmen 
Hatayda samimi 
candan tezahürle 

karşılandı 
- BAŞT ARAF! 1 JNCJ SAHiFEDE 

ti mümessili ziyaret edilmiştir. H e
men akabinden bu ziyaret Fransız 

mümessili tar::ıfından iade olunmuş
tur. 

Hatay halkı ve halk partisi Tay
fur Sökmene çok samiml ve candan 
resmi kabul yapmıştır. Albay Ko
le ile ~mas çok güzel bir hava 
içinde cereyan etmiştir. 

Mil!i mü~ 
tebarüz 

sürüldü 

Türk eserleri Erzurumun 
cadeledeki rolünü 
ettiremediği ileri 

1ST ANBUL 26 - Geçen sene, Erzu
ı umda yapılmasına karar verilen 100 bin 
lira kıymetindeki abide için Türk hey
keltraşları arasında bir müsabaka açıl
mış ve güzel san'atlar akdemisinde teş
kil olunan jüri heyeti gelen maketler 
arasında akademi muallimlerinden Ha
dininkini birinci, müzeler heykeltraşı 
Zühtünün maketini de ikinci olrak seç
mişti. 

Bunun üzerine Erzuruma gönderilen 
maketler, umumi müfettişlikçe de tetkik 

Adana da 

edilmiş ve bunların, san'at noktai naz 
rından kıymetli olmakla beraber Erz 
rumun milli mücadele ve inkılap yıll 

rında oynadığı rolü tebarüz ettiremedi 
!eri ileri eürülerek abidenin inşası için 
nebi bir heykeltraş aranmıştı. Son gü 
!erde abide daha büyük eb'adda olar 
Almanyadan getirtilmiş bulunan akad 
mi profesörlerinden heykeltraş Bellin 
200 bin liraya verilmiştir. Belling burı 
gelecek sene Cümhuriyet bayramıne. kl 
dar hıı.zırlamağa çalı~acaktır. 

Yafa pazarında 

13 kişi sel 1 suları arasında boğuldu Iktısat AŞdainad2d6etElvvi.elki~asagb"ahmsaautyredı' 
Vekilinin /stanbul-

Demiry O} U muvakkaten tam~r edildi fk .... ~~t!:.e:.t:~~~~!bugün:t::r:~s::::;:::.~:~~~ 

bomba patlad1 
BAST ARAFI 1 tNCt SAHIFED 
arasındaki muharebeden sonra bu ç 
cuğun nasıl yakalandığını anlatmışlardı 

Niğde, 23 (Hususi) - Niğdedeki eel bütün temelleri delik deşik olmuş ve bir ve meyva baglarında baaarat vardır. tur dd l 'nhisar' d t t t .t--Ia ğ b ğ k" 1 daha 
uyuş ucu ma e er ı ın a e - en uu ya an u ya mur oy ere 

afetini mahallinde tetkik ettim. Elde et· kaç noktasından çökerek küçük binanın Niğdeye yakın kfil'gir bir köprüye de kik.lerde bulundu. Toprak Ofis umum fazla olm~· adeta seller akmıştır. 

Askerler çetelerin bıraktıkları yaral 
larla silahları toplarken bir silah ve m 
himmat yığını üzerinde yatan iki vü 
görmüşlerdir. Bunları ceaet sanarak 
meğe hazırlanırken bunlardan birisi a 
ğa kalkmış ve catq etmeyiniz l:t di 
bağırmıştır. Fişenldiğinde elli fişenk v 
dı, saahı da dolu bulunuyordu. 

tiğim tafsilatı bildiriyorum : çatıları dahi çökmüştür. yıldınm isabet etmiş ve köprünün yarı- müdüril B. Hamza Osmandan izahat Toplanan' ve toplanmak üzere kaldı-
Ayın yirminci cumartC$i günü ak§am O sırada mezkiir kahvede bulunan sını harap ettikten sonra diğer yarısının ald.ı. Vekil yarın Ankaraya gidecektir. rılmamı.ş harmanları da berbad etmiş-

uzeri saat 16.30 da hava birden bire ka- bazı kimseler canlarını ancak bu yüksek da taşlarını sarsmıştır. •• uaawwaazw •• - tir. HulAsa; mevsimsiz yağan bu yağmur 
rarmış ve akabinde dolu ile lcanşık §id- söğüt ağaçlarına tırmanarak saatlerce SEL GECESl F AALlYE.T 1 

LJalkevı' ko"şesı· Çukurovanın zararına bir şeydir. detli bk yağmur ba~a~ştıL Bu mev- ağaç ba~nda k~ma~a kur~rabilmi~~- Baş~ Niğden~ ydmaz v~~i B. F~k ~ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
simde hafif yağmurlar beklendiği için dir. Çayırlığın diğer cihetine hücum eden olduğu halde zabıta kuvvetleri ve piya- F • 

• evvela telaş gösterilmemiş, fakat sağ- sular elektrik fabrikasını basmış ve lllat de alayından bir müfreze sel sahasında 1 - 30//8/938 salı akşamı ea~ uar 
naklar şiddetlenince bunun bir afet ol- 20.30 raddelerinde fabrikanın kazanı muhafaza ve arama tertibatı almışlar ve de evimiz salonunda bir konser verile-

gazınosu 
masından korkulmağa başlanmıştır. sönerek şehir karanlıklar içinde kalmış- sabaha kadar su basan yerlerde hayat- cektir. Bütün yurddaşlar davetlidir. 

Saat 19. 30 da korkunç ve mütbiı bir tır. Az aşağısı Bor ıosesi kenarında bu- lan tehlikeye girenleri kurtarmışlardır. 2 _ Evimiz bahçesinde her hafta 
gürültü ile sel gelmiştir. Niğde istasyo- lunan mezbaha da su hücumuna maruz TREN MONAKALA Ti pazar ve perıembe günleri Karagöz 
nu ile tehir arasındaki parke caddenin kalmış ve mezbaha müstahdemini yük- On kilometre dahilinde 85 O metre oyunları oynatılmaktadır. 
ortasındaki büyük kargir köprü Kayseri sek pençereler içine çıkarak boğulmak- tulunda muhtelif hat parçaları tahrip 3 _ 27/ 8/938 cumartesi günü evi
cihetinden gelen suları istiap edememiş tan kurtulmuşlardır. edilmiş ve bu bozukluğun ancak bir haf- miz Ar ve gösterit komitelerinin top• 
ve cÇayır> denilen söğüt ağaçları dikili Nüfus zayiatı bugüne kadar Niğdede tada tamiri mümkün görülmüştür. T ah- lantıları vardır. 
olan geniş anha bir saat içinde büyük bir ve köylerinde altı ve Borda yedi ki ce- ribat sahasına Adanadan yetişen De- 4 _ Bahçemizde bu hafta pazar gü
gö) halini almıştır. Niğdenin karşı tara- man 13 nüfus zayiatı tesbit edildiği eöy- miryollar baş müfettişi Müeyyet ve mü- nü ıaat 2 1 de orta oyunu oynanacaktır. 
fındaki çıplak dağlardan inen azgın su- leniyor. Tahkikatın arkası henüz alınma- fettiş Tahirin verdikleri direktifler ve 
lar ltarşısında Niğde - Kayseri §Osesini mıştır. Eşek ve beygir gibi nakil hayva- kıaım tefi Bedrinin ve tekmil alakadar- yarım asır içinde böyle büyük bir sel gör
bulmuş ve ilk kademe olarak şoseyi natiyle koyun ve keçi zayiatı dahi vardır. ]arın geceli gündüzlü faaliyetile bUtün mediklerini ittifakla ıöyliyorlar. 
muhtelif noktalarından tahrip ettikten Niğdenin civar köylerinde henüz kaldın- bozuk yerler iki gilnde ilzerinden hafif Bulanık ve çamurlu sulan (Çakıt) ça

ıonra şosenin altınclaki demiryolunu lamıyan harmanların bir çoklannı eeller sUr' atle tren geçecek bir hale getirilmiı yına kadar ulaşan bu Afetin bu kaclarla 
adamakıllı tahrip etmiştir. İstasyon ya- götürmüıtür. olup esaslı tamirat devam etmektedir. ııeçiştirilmlı olması ile mütese111 oluyo-
kuundaki cCeçmeair> kahve binaamın Niidenin (Kar bailan) denilen tlzUm Niide ihtiyarlarlyle ı6rliftUm. Son 

Balkanlarda eşi bulunmayan ve çok ince 
bir zevkle tanzim edilen Fuar gazinosu 

Her akşam İzmirin neş' e 
kaynağı halındedir 

Fevkalade müzik, zengin program. dans 

Cumartesi günü varyete numaraları de
ğişecektir. Pazar günü 18,30 da tedansan 

Masalarınızı gündüzden angaje ediniz 
TELEFON: 4020 
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ŞEYTAN 
............ 12111 ....... 

Kamutayın fili kotnrölü altıncJ.a 

Müstakil depozito ve 
emanet sandığı olacak 

28 Bin. metrede 
VE KUMPANYASI Güneş, ay ve 

hep birden 
yıldızlar 

............................ 111111 ........ •• •• •• Büyük aşk ve macera romanı r e gorunur 
40 - Maliye Vekaleti bir proje hazırlad ı 

Tatlı fakat hafif bir seııı •: 
- Mösyö .. Mösyö .. dedi. Ben de 

ıizi arıyordum. 
Bu sözlerin muhatabı olan adam 

içine daldığı derin düşünceden ken
dini zorla sıyırdı, başını kaldırdı. 

Karşısında Lorans Leliayı gördü. 
Huduttan yalnız başına çıkmış, bu
raya biraz uzakta bulunan bir kaya
lığa dayanmış dalgın düşünen ada
mın kendisini kurtaran adamın yanı
na gelmişti. 

Adam, yerinden sıçrıyarak kalk
tı. Gözleri bir an akterisin gözleri ile 
karşılaştı. 

Sonra en medeni bir muhitin en 
mükemmel salonunda yaşaınağa 
ahşıruş insanların tabii hali ile çok 
kibar bir reverans yaptı. 

Vücudunu doğrulttuğu zaman ba
şİnı aynı saygı içinde hala eğili tu
tuyordu. Ağzından tek kelime çık
madı. 

Genç kızın gözleri adamın elinde
ki pansuman sargılanna takıldı. 

- Yaranız ehemiyetli mi? dedi 
İstırap çekiyor musunuz} 

- Hayır .. Çok ehemmiyetsiz bir 
§OY matmazel.. Ufak bir sıyrık .• 

- Beni müthi, bir ölüm tehli
kesinden kurtardınız. Siz olmasa idi
niz ne olacaktım? 

-Matmazel benim yaptığımı ar
kadaşlarımdan her hangi biri de ya
pabilirdi ya. Biz esasen işimizin icabı 
bu kabil ~ylere alıştık. 

Sesi donuk ve sanki utanır gibi ha
fifti. 

Lorans Lelia itiraz etti : 
- Kendi kıymet ve cesaretinizi 

küçültmeye çalışmayınız. 
ikisi de ayakta ve kar§l karşıya 

idiler. Ufuk, yanan güneşin luzarbsı 
ile renkleşrnişti. Hafif bir akşam rüz
garı esiyordu. Genç ve güzel kızın 
latif kokusunu bu rüzgar kar§lsında
ki adamın ciğerlerine kadar götürü
yordu. 

Lelia: 
- Ben, dedi. Size kar§ı olan min

net ve şükranımı bütün samimiyet 
ve hissimle ifade edebilmek için yal
nız olarak yanınıza geldim. Ve bu
nu yaparken de aynı zamanda .. 

Sustu. Evvelce kendi kendine ta
sarladığı ve tekrarladığı sözleri şim
di telaffuz etmekten adeta çekindiği 
belli idi. Maarnafih büyük bir c.ehd 
ile sözünü tamamladı: 

- Size karşı ohm minnet ve hay
ranlığımın bir nişanesi ufak bir he
diyemi kabul ederseniz çok memnun 
kalacağım. 
Adamın bir izetinefs hareketi yap

ması Loransın hiç te hayretini mucip 
olmadı. 

Vahşi hayvan avcisi olan bu adam 
dudaklarını ısırarak cevap verdi: 

- Teşekkür ederim matmazel.. 
Bunu düşünmüş olmanız benim için 

kafi .. Fazlasına zahmet buyurmayın. 
Bu sözlerin söyleniş tarzı bu mev- Maliye vekaleti, bir depozito ve ema- tll§ra muamelatı, muamelesi ayrı bir teş

zu üzerinde fazla ısrarın beyhudeli- net sandığı tesisi hakkında mühim bir ki!at yapılmasını icap ettirecek derece
ğini göstermeğe kafidi. kanun projesi hazırlamıştır. de vasi ol.an mahallerde, Maliye vekili-

- Hiç değilse size her hangi bir Bir alacaklının almadığı veya alama- nin tensibi ile sandığın kuracağı şubeler 
hususta yardımda bulunamaz mı- dığı para ve kıymetlerin muvakkaten memurları tarafından ve ayrı bir teşki
yım} Emin olunuz, her ne isteğiniz saklanabileceği emin bir yer temini çok !at yapılmasını icap ettirmiyen vilayet 
olursa olsun, nüfuzum ıınyesinde eski zamanlardanberi kanun vasfını iş- ve kaza merkezlerinde Defterdarlık mu
muhakkak yerine gitirir veya getirti- gal eden bir mevzu olmuştur. hasebe müdürleri ve malmüdürleri tara· 
rım. Bu gibi para ve kıymetlcrin, kafi de- fından; umumi bütçeye dahil diğer daire 

Adam hafifçe titredi. recede emniyet telkin etıniyen yerlerde ve müesseselerle askeri muhasipliklerd~ 
Eğer Lorans, Etiyen Şovel adı ve- saklanmasından doğan yoksuzluklar ve 1 bir daire ve müess.,;eler muhasipleri 

rilen bu adamın içini okuyabilse idi intizamsızlıklar bazı memleketleri depo- tarafından ifa olunacaktır. 
onun en büyük dileğinin bu anda çe- zito ve emanetleri kabule münhasıran 
kilmiş olan filmin imhasından başka mezun ve mü;takil müesseseler ihdasına SANDI(;A NELER 

YATIRILACAK? bir şey olmadığını anlardı. sevketmiştir. 
Fakat Şovel bu en büyük arzusu- M~mkketimizde de kanunun emane

nu bile istemek için yaptığı eyiliğin 
mükafatını bekler görünmek vaziye
tinde bulunmağa tahammül edemi
yordu. 

- Hayır .. Dedi. Hayır matma
zel.. Benim için hiç zahmete girme-

ten yatırılmasını emrettiği depozito ve Sandığa yatırılması lazımgelen depo
eman.:t para.ar ile esham, tahvilat ve zito ve emanetler şunlardır: 
saire gibi menkul kıymetlerin tevdi ma- a - Borçlaı· kanununun doksan birin
halleri muhtelif olduğu için, bu para ve ci maddesi mucibince mahalli hakim ta
kı;-metleri kamutayın fiili mürakabcsi rafından tayin olunacak nakit ve men
altında bulunacak ve halka tam itimat kul kıymetler tevdiatı ile 166 ıncı mad-

r.izi istemem. ver~cek müslakıl ve muhtar bir mües- dc-:i mucibince aidiyeti münazaalı olan 
- Halbuki benim teklifim dost- sesede toplamak ınaksadiyle Fransada bir a' -•kla borçlusu tarafından malı

lar arasında daima yapılan yardım bulunan Caises d~s depots et consigna- kemeye tevdii emrolunan nakit ve men-
teklifinden ba,ka bir~y değildi. tions'a mümasil bir cdepozito ve emanet kul kıymetler tevdiatı; 

Lorans gözlerini kurtarıcısının sandığı• vücuda getirilmesi düşünülmüş b - Borcundan teberri ebnek üzere 
gözlerine ve yüzüne dikmiş, onu ni- tür. alelumum barçlular tarafından resmi bir 
hayet içinde bulunduğu esrar muhi- Sandık kamutayın alakalı dört encü- makam vasıtasile alacaklılara arzolun-
tinden çıkarmak İstiyordu. :nenince seçilecek dört mebusun da iş- duğu halde bunlar tarafından reddolu-

Halbuki Etiyen Şovel vaziyetini tirakile kurulacak yüksek bir kontrol nan paralar; 

Bu irtifada bir canlı mahluk stra
tosfere atılsa derhal infilak eder •• 

Dr. MaTlciyeviç ve < Polonya yıldızı ) balonunun tekneııi 
VARŞOVA 23 AC.USTOS radır. Güne~, ay ve yıldızlar ayni zaman• 

da görünmektedir. An buradan muaz: .. 

hiç te değiştirmemşti. Bu, genç ve heyetinin fiili mürakabesi altında bulu- c - Medeni kanunun 445, 446 ve 470 
güzel kızı hem 1--iraz sinirlendirdi nacaktır. IstanhuJ, Izmir gibi işleri bü- inci maddeleri mucibince verilecek t~ 
hem de hiddetlendirdi. yük olan merkezlerde açılacak şubeler minatlarından gayri menkul rehini ile 
A~ karanlığı yavas yavaş et- ve diğer vilayet ve kazalarda fazla maı;. banka kefaleti ve iraesi şekilleri haricin- Bir kaç haftaya kadar Zakopane ı.... zam bir ku§llk halinde ve bronz renkt& 

f · ·1· d" d d 1 k ti sabası yakınında Tatry dag"ının bir yay- ·· ··k k d" D d f al d ra ı ıstı a e ıyor u. raf yapılmamak için sandık işleri, Fran- e veri ece temina ar; gozu me te ır. ışarı a sı ırın tın a 
Lo Lelia Ş 1 d d ki !asında gu""n dog"arken 120 metre irtifa- al d Jik b b d • rans ve ove , ur u an sada olduğu gibi, munzam vazife şeklin- ç - Medeni kanunwı 575 inci maddesi bruş erece · ir uru ete raımen 

Y d "d"l d 1 1 ül kt· "b" __ , tasf" da tah ında ve 124 bin metre mil.i.bı bava isti· teluıenı"n ı"çın· de sol··'- al-·yı f-·'--ıa•d., er e ı ı er. e maiye memur arınca gör"" ece ır. mucı ınce re=.u ıye sırasın - ..._ ~ ~·uu 

Uzakta bir arap, yüzünü kıbleye sil olunan alacaklar ve paraya çevrilen ap eden bir balon stratosfere çıkmak güçleıtiren bir sıcak vardır. Bu da şu •u· 
çevirmi§, akşam namazının duasını SANDICIN KURULUŞU: mal bedellerinden mahkemece eman~ için havalanac.aktır. retle izah edilebilir : Strato•ferde güneı 
yüksek sesle gök yüzüne yollıyordu. ten yatırılmasına karar verilenler; Bu balon Polonya yıldızı adını taşıya- yalnız oraya dahı1 olan maddei ecnebi· 

Akterisin kalbi, sebebini kendi de Hazırlanan projeye göre sandık şu iş- d - Medeni kanunun 694 üncü mad- cak ve •ım11kı kapanmıt olan teknesin- yeyi mtmaktadır. işte bunun içindir ld 
anlamadığı bir hissin tesiri altında Jer için kurulacakbr: desi mucibince satilan lukata müzayede de doktor Markiyeviç ile yüzbaşı Buri- tekneye harareti teshil eden husust ci· 
burkuldu. Para ve menkul kıymet (hazine bır bedeli; zinski bulunacaktır. Alominyum ve hazlar konmuştur. Hava daha doğruıu 

Bu adam onu neden hararetle, he- no ve tahvilleri, esham, tahvilat n mü- e - Medeni kanunun 732 inci maddeai mağnezyum halitasından yapılmıı olan Stratosferin tazyiki bu irtifada sekiz mi· 
yecanla kartılamamıştı. Neden ona es.ses hisse senetleri) halinde.ki depozit<>- mucibince intifa hakkı sahibi tarafından tekne hakiki bir uçan laboratuvar ha- Hmetredir. Bu da demektir ki bir ziha· 
karşı esrarlı bir lakaydl içinde idi} Jarla emanetleri kabul hakkını münhası- depo edilmesi lazımgelen kıymetli ev- !ine konmll§tur. Harareti dahili ve hari- yat bu irtifada stratoafere dilfeeek olsa 
Güzelliğinin bu adam üzerinde tesir- ran haiz olmak ve küçük tasarruf erbabı rak teminatı; ci tazyiki ölçmek için bütün makineleri derhal infilak eder. Bu infilakı taLrik 
• . kalmad • t nlamı•tı Bö"yle ol f M d • k 746 dd ihtiva edecektir. Diğer bazı cihazlar oto- eden ~y dahı"l'ı tazyı"k ı"e ha..;..ı •---''-ız ıgın a , · - ile müesseselerin ihiyarl tevdiatını al- - e enı anunun ıncı ma e- ,- ıı ·- _, ... 

duğu halde Şovel neden cebrinefs et- mak üzere devlt!'tin zıman ve kefaleti al- si mucibince malın ve intifa hakkı sa- matil. olarak ıuaab ıemsiyenin fotoğraf- ara11ndaki büyük farkın. Böylece tek· 
mı.• ve .nauk Ja•kayt olmag"a çalış hib" · d · · di t d ı !arını alacaklardır. nemı"zde ku·· -"'- bı"r delik ol• '--n ve ar• s --o ·· - tında hükmi ~iyete sahip bir depozito ıne ıa esı ıcap e p no ere tev i o u- .,_.. oe 
mıştı} ve emanet sandığı test. edilmiştir. nan borçlar; Polonya yıldızı hidrojenle doldurula- kadatım bir kaç eaniye içinde paıça par· 

Aklına gelen çılgın düşünceleri Sandığın teşkilatı aıağıdaki kısımları g - Medeni kanunun 830 nncu mad- cak ve fevkalade hafif bir zarfı olacak- ça oluruz. Bu irtifada kurtulut çar•I 
koğmalc ister gibi bir hareket yaptı. ihtiva edecektir: desi mucibince, tapu dairesine yatın!- tır. Polonya havacıları ,imdiye kadar yoktur. Ancak alb bin metreye indikten 
Yu .. ksek sesle. 1 ehin di bo stratosferde alınm11 ola11 bütün neticde- -nra te'-nenm· Lpagı" a~labilır" . · A - Yüksek kontrol heyeti; ma.ı emro wıan r sene rcu; - " "" ,... 

Nih t d d . N I I '- M d • k 875 dd rin fevkinde bir reko< lcıracaklannı umu- SAATTE BiN KiLOMETRE SOR'AT - ı aye , e ı. e o ursa o - B _ Umum müdürlük, müdür!..- en- " - e enı anunun inci ma e-
.un .ı.ze kartı çok mu·· teş- '-'-' "m b yorlar. Polonya 'havacılarının cüretki.ra- Vamıayı umdugu" muz utı" "fada öaii" • 

eı<J<Jn • cümeni ve merkez teşkilatı, si muci ince üzerinde rehin tesis edil-
Hiç değilse bu teşekkürümü sözle Yükaek mürakabe heyeti; kamutay miş bir alacak borçlusunwı resmi bir rıe tetebbüoleri bütün havacılık mahfe!- müzde genit bir tetkik sahası vardır. llk 

ifademe olaun itiraz etmezsiniz. adliye, maliye, divanı muhasebat ve büt- makama yatırmıya mecbur olduğu borç; !erinde büyült alaka uyandınnııtır.. M. önce biyolojik hayat üzerinde bil..-
Elini uzattı. çe encümenlerince kendi azası arasından ı - Hukuk usulü muhakemeleri ka- Stevena bizzat bu çıklfla hazır bulıına-I tesirleri olan kozmik §Ualan tetkik et· 
Adam mukabele etti. her teşrii devre için seçecekleri dört nununun 96, 97, 98, 110 ve 111 inci mad- cağı gibi Belçikalı profe.ör Pikardda bir mek isteriz. Stratoefe.r bizzat meteorolo. 
Parmakları birleıti. mebus; deleri ile ceza muhakemeleri usulü kır davetiye almı,tır. Dol.tor Narkiyeviç ile jinin en büyük smını tqlril ediyor. Bun. 
- Allaha ısmarladık matmazel Hük f 349 yüzbafl Burzinslci 28 bin metreye çıka- dan oonra stratoeferik cer~anlan tetkik 
Lorans: •· ·· ümet tara ından seçilecek iki dev- ııununun uncu maddesine göre gay- caldanna kanidirler. _, 

Jet şurası; ri menkul rehini ile banka kefaleti ve 
Divanı muhasebat tarafından seçil~ kefili gösterilmesi şekli haricinde veri- 28 BiN METREDEN ARZIMIZ 

1 k · lar - Bu ;rtifadan ne görülebilir> Ne cek bir daire reisi; ece temınat ve diğer kanunlar hii-
1 biçim fenni arattırmalar yapılabilir} 

Türkiye cümhuriyeti merkez banka- küm erine göre aynı şekiller dahilinde 
Bu cüretk!rane t.,ebbüsün sebepleri 

sı umum müdür veya muavini; teminat verecek şahisların tevdiatı; 
-BiTMEDi- !k k 1 H k k nedir> DoktoT Narkiyeviçe bunlan sor-

- Bugünü hiç unutmlyacağım. 
Bilakia bugünü unutmanız la-

zım .. 
Asla .. 

edeceğiz. Böylece Str.ıtoeferle uz aıa• 

amda muhabere imkanını hazrrlamağa 

çalışacağız. 

Daha timdiden on oekiz bin metr& 
irtifaa çıkacak tayyareler tetkik olun· 
maktadrr. Fakat 30 bin metre irtifada tisat ve a elince dört sene müddet. j - u u usul muhakemeleri kanu-

_____ ____________ ,_________ duk. 

le seçilen ticaret ve sanayi odaları mu- nunun 101 inci maddesi mucibince JıA- saatte kolaylıkla 800 • 1000 kilometre 
sür' at temin edilebilir. Şuna kaniim ki 
bu sür" at pek yakında temin olWlacak. 

ralıhaslarından müteşekkil bir heyet ta- kim tarafından yedi adle tevdie karar Mefhur ilim "1 cevaplan verdi ' 
rafından seçilecek bir aza ve Maliye ve- verilen nakit ve menkul kıymetler; - 28 bin metrede ~ bambat-
'"°1 k B ka bir aleme girilir. Orada gök yüzü ka- tır 
""eti nakit işleri umum müdüründen - edelleri tediye edilmek üzere !---:----------------·--------------· 
mürekkep olmak üzere on zattan !eşek- muayyen müddet zarfında ibraz edilme- B R ld b 
kül edecektir. mesinden dolayı ticaret kanununun 568 aron oçı· ı·n ser est 
Sandığın yüksek murakabe heyetince ve 606 ıncı maddeleri hükümlerine göre 

tetkik olunan üç aylık hesap hülasaları, borçlular tarafından salahiyetli makama b k 1 
resmi gazeote ile neşred.i.lecektir. verilmesi lilzım gelen poliçe ve emre ıra 1 ması 

Depozito ve emanet sandığı, Maliye nıuharrer seneU..- muhteviyab; 
vekilinin teklifi üzerine Icra vekilleri 1 - Deniz ticareti kanununun 1230 

Nikel kuruşlar 
25 Liklerden olmadığı anlaşılınca farklı 

• 
ıçın 
• 

Yeniden basılıyor 
Yeni kuruşluklar 

heyetinin kararı ve Reisicüınhurun tas- uncu maddesine göre resmi vezneye ya

a ybaşı n da cıkarılacak dikiyl• tayın oluruın bir l1Dlum müdür tırılması lazım gelen paralar. 
• tar.ıfından idare olunacaktır. Umum mü- m - Noter kanununun 18 inci maddesi 

120 bin Sterlin kefalet akçesi teklif 
edildi. Viyana adliyesi ISTANBUL, 26 - Eski nikel para- i itibaren piyasaya çıkarılııc•ktır. Şimdi dürün ayni ~ kilde tayin olunacak bir mucibince noterlerin gayri menkul r~ 

ların Cümhuriyet Hükümeti tarafın- mevkii tedavülde bulunan bir kuruş- muavini bulunacaktır. hini haricinde verecekleri teminatlar; 
dan ihraç edilecek ufaklık paralarla luklar da Merkez bankası tarafından ya- Umum müdür sandığın umum idar~ n - İcra ve iflas memurları tarafm-
tebdili hakkındaki ( 2257 ) Numaralı vaş yavaş toplanarak tadil edilmek üzere sinden mesul olacaktır. dan alınıp icra ve iflas kanunwıun 9 ve 
kanun mucibince geçen sene tedavül Darplıaneyı:._sevkedil"'.:_ektir. 138 inci maddeleri mucibince bir banka-
mevkiine çıkarılmış ol.an bir kuruşluk- • ı•A d EM1N t ılın ala 
1ar, 2s k .. - .• 1u1c1ardan kııaca ...... Yenı Z e an adası Y ' ya ya ır ası icap eden par r ve kiy-

~...,.. l"'• metli evrak (icra memuru bunlaı:ı al-
az farklı olduğundan halk ve esnaf tara- çöl halini alacakmış Umum müdürle muavini, vazifelerine maksızın sandığa gönderecektir.) 
fından sık sık karıştırıldığı ve bilhassa Avustııralyanın büyük bir kısmı çöller· bll§lamadan evvel, şu şekilde yemin ede- o - Arttırma, eksiltme, ihale kanu
geceleri halkın ekscriya bu şekilde alda- le kaplıdır. Hele orta taraflarında o ka- ceklerdir: nunun 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 ve 26 
narak 25 kuruş yerine 1 kuruş aldığı dar sıcak olur l.i otomobillerin boyaları <Vazifemin karsında iffet ve istika- mcı maddelerine göre gayri menkul r~ 
göz önünde tutularak bir kuruşlukların bile buna tahammül etmez dökülür. metle harek::-t edeceğbıe ve idaresi uh- hini ile banka kefaleti şekilleri haricin
tadili tekarrür etm~tir. Daraphane şim- K1IT1un kalemlerin içindeki grafitler toz deme vcril•:ı dopozito ve cmant sandı- de verilecek teminatlar; 
di yeni ~ekilde kuruşluklar hazırlamak- haline gelir. ğına ait kanun ve nizamname hükümle- ö - Umumi menfaat için istihlak ka
ndır. Avusturalya semalarında toz bulutla- tini bizzat lıa• ı}-ı:n tatbika itina cdec~ rarnaınesinin 32 inci maddesi ile bu ka-

bunu kafi görmedi 
Londra 2 1 Ağustos yük bir teminat al.çesi itall!ll4 da i.made< 

d ir. Anla§ıldığına göre Nazi şefleri Vit-
Meşb.ur milyoner Baron Roçildin ant· koviç fabrikalarının kontrolüoü d do 

!ustan heri Viyanada mevkuf bulunduğu etmek istiyorlar. Malümdur ki bu fab
malümdur. Daily Heraldın verdiği bir rikalarm yüzde elli bir hissesi Baron Ro· 
habere gfüe Baronun tahliyesini temin çilde aittir. Zivno Çekoslovak banlcası

için 12 O bin lngiliz lirası kefalet teklif nın hissesi yüzde kırk dokuzdur. Çekler 
edilmi§tir. Viyana Alman makamatı bu bunu altı milyon sterlin mukabilinde oa

teklifi reddebni~lerdir. Roçild aile•inin tın almışlardır. Baron Roçild kendi lU.se
f ransadaki kolu Baron Lui Roçildin aer- ı sini satmak icap ederse bunu ancak, Çel. 
bestiaini elde etmek m.aksad~'le daha bü.- firmalarına satacağını söylemiştir. 

Türk parasının vahidi kıyasisi olan rı hiç eksik olmaz. Hatta şiddetli e•en ~im gibi sa.1ci, ·, memurlarının da riaye- rarnameye ekli 1 illckanun 928 tarihli edilmek üzere emaneten malsandığında paralar ve menkul kıymetler ... 
kuruşun yeni şekli eskisinden şu şekil· rüzgM1ar bu bulutlan önlerine katrak tini temine çalışacağıma namusum üze- husu~i fıkra mucibince bankalara veya saklanması liz.ımgelen paralar; Bütün mahkemeler ve idare makam
de farklıdır: Paranın bir t:ırafmda gme uz ül!.eleıe kadar savururlar. rin~ söz \'Crir ı.• malsandıjma yatırılması emrolunan is- r - Umumi muhasebe kanununun !arı, nakit veya menkul kıymetle ken
ny yıldız ve Türkiye cümhuriyeti ibaresi A,·usturalyadan savurulan kumlar ba- Sandığın rı rkoz muhasebo müdürü tihlilk bedelleri ve umum! menfaate ait 91 inci maddesi mucibince emanet hesa- dileri kabul edemiyecekleri gıöi depozi
diğer tarafında 1 kuruş ve 1937 ibaresilc zan Hindistan adalanna kadar bile ı:i- maliye veki!ir.:n inhası vo cümhurreisi- hususlar için efrada ait arazi ile taş ocak- hına kaydolwıan paralardan emanet he- to ve emanet sandığından başka ,mnumi 
zeytin dalları bulunacaktır. Yalnız şim- der. Avusturalyadan o kadar kwn kalkı- nin tasdikile, diğ~r merkez memurları lırının muvakkaten işgali sureti hak- sabına kaydedildiği mali yıl sonuna ka- veya hususi bir sandığa yatırıhna• na 
di kenarları düz olan paranın yerine ye- yormuş ki mütaha,,..,,!ann oöyledilder!ne sandık müdürler encümeni kararı ile kındaki kanunun on birinci maddesi dar sahiplerine tediye edilemiyenler; tmir veya müsaade etmekten ve borç
nilerinin kıyıları hrtıllı olacaktır. Bu su- göre Yeni 7..eland adaama senede on mil- umum müdür tarafından tayın oluna- mucibince bankalara yatırılması emro- s - Yukarıdaki fıkralar dışında ola- Iularla kendisine emanet bırakılan veya 
retle bir kuruşluklar, 25 kuruşluklardan yon kental kum yığılıyormuş. Bu Eidit- caktır. lunan tazminat bedelleri; rak yatırılacağı mahal kanunda tasrih nezdinde haciz yapılan üçüncü şahısları 
kolaylıkla ayırd edilebileeektir. le yeni ~landı~ bütün nebatatı yavaş Sandığın her vilayet ve kaza merke- p - Tahsili emval kanununun 14 ün- edilmiş olswı veya olmasın, kanunların !yediemin olarak tayin etmekten memnu-

aYı~e~nı~·~b~i~r;k~u~r=u~~~u~k~l~ar~f~IQ~l~ün~b~i:nn~· ~d~c~n~1:y:a:va:ş~s:olnee!!!e~k~m~~~-·~·::::;:..::..:;;::::::::;;::...;::.:.:.:;;~-~:·-~~-~.ını:~murı:!!!;~ı_!;h~u~lı~ı.rı:a~ca~k~tı~r~-_...::s~o~n~n~ır.~.,~"~c~ii ...!!m~•~n~n~P~~~m!!,!!11~ri~h~in~o~•:...~""~h!:i!ib~in~•::_~;~·~n~·~·~m!U!,•n~•l~•.ıı.,..ıı;ı.~"•"~ııı;ı.ı~ıı...eı:ııu:.e:tili""tl·...h~· u·u· ı...:.ı:ı.w::1a.ı:..-~~~~~~~~~~~~~~~..,. .. " • :i' ~_:- t"G.. a U I UlU)l' CIO ...... ._.._. ...... - -a-• .t.UU.U.: • 
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anasının . ölümüne sevinn ... işti 

İnsan kasabı Vaydman hakimlerine şu 
mektubu göndermiştir: 

«"Mühim bazı ifşaatta bulunmak isti
yorum.:> 

Tahkikat hakimi korkunç caniyi bü
rosuna getirtiyor. Vaydman şunları söy
lüyor: 

Büdapeştede hayret 
uyandıran bir mektup 

- Fronıneri ben öldürmedim. Lesob-

Sebastiyano ıse son 
iyilik yapmış olan bu 

vermezden evvel büyük nefes 
kadının baş ucunda ağlıyordu 

renin katlinde de bir cinayet ortağım 

vardır. 

Hak.im insan kasabını suallerile sıkış
tmnca o şu kısa cevabı verdi: 

- Söylediklerimin bütün delillerini on 
beş güne kadar elde edeceksiniz. 

Italyan takımları Macar takımları 
ile maç yapmaktan menedilmişlerdir 

İmparator Leon, saray nazırı Hı- ledi. Fakat belki ben yapamam. Ha
ristidi ve saray muhafız kumandanı nırnın son arzusunu da yine belki 
Sebastiyano valide imparatoriçe Et- siz yapabilirsiniz. 
karinanın öldüğü odada, cenazenin Sebastiyano merakla sordu: 
önünde toplanmışlardı. - Nedir son arzusu? 

Köşede ~- ;ır dadı için için ağlıyor- - Bana yine bu çekmeceden çı-
Clu. Sarayın bütün entrikalarına şahit kardığı şu kutuyu verdi. Bu kutu, 
olmuş bu ihtiyar kadın aynı :zamanda Leonun karısı T eofanoya verilecek
hem imparatorun hem Hıristidinin rniş. İçinde ne var bilmiyorum. Ben 
hem de Sebastiyanonun yüzlerini belki imparatoriçeyi göremem. Bu 
tetkik ediyordu. vazifeyi de siz yapabilirsiniz. 

Leon, anasının ölümüne adeta se- Sebastiyano, sağır dadının uzat-
vinmişti. tığı küçük kutuyu almak için elinde-

Zahiren müteessir gorunuyorsa ki çekmeceyi yere bıraktı kutuyu aç
da içinden memnun olduğu belli idi. tı. 

Valide imparatoriçeye muazzam İçinde beyaz ve kokusuz bir toz 
bir cenaze alayı yapılmasını emret- vardı. 
tikten ve bir müddet te annesinin Bu toz, hiç şüphesiz Etkarinanın 
ölüsü başında diz çöküp duadan Sebastiyanoya bahsettiği uyutarak 
sonra odadan Hıristidi ile beraber öldüren zehirdi. Ve yine hiç şüphesiz 
çıktı.. Etkarina bu tozla öte dünyaya göç 

Hıristidi ise, valide imparatoriçe- etmişti. 
nin ölümüne tamamen lakaytb. Demek valide imparatoriçe, impa-

Sanki o tamamen taşlaşmış, his- ratoriçe olan gelinine bu kutuyu mi
eizleşmi§ bir insan olmuştu. Sebasti- ras olarak bırakırken ona adeta ölüm 
yanoya gelince, ölen kadın sanki yolunu gösteriyordu. 
öz annesi imi§ gibi müteessirdi. D k Etk · T f 

Eski haydut son günlerde çok has- .eme. karına, e~ anonkun 

l b H 1 Etk · k d' çektıklerıne va ıftı. Sebastıyano u-
sas aşmış . e e armanın en ı- k k d 
sine daha birkaç ay evvel mahrema- tuyÇeu kmoynun.a .0 Y ku. ki d 

•f b I Seb · eceyı yıne uca a ı. 

çıktı. 
Simdi ilk is bu cekmeceyi emin 

bir ' yere koy~ak v;_ saklamaktı. 
Mühteviyatını sonra anhyacaktı. 
Kim bilir, içinde belki de miihim 

şeyler bulacaktı. 
Koridorlardan geçti . 

Muhahzlık dairesi kısmına sapa· 
cak yerde hareme . . Harem dairesinin 
alt katma giden merdivenlerden in
di. 

Dar koridordan yürüdü. . 

Koridora acılan odalardan birinin 
kapısını açtı. İçerisi karanlık olan bu 
oda .• İmparatoriçenin herkesten giz~ 
li olarak kaoandığı, dua ettiği ot min
derli oda idi. 

Sebastiyano, çekmeceyi bu odanın 
köşesine koyduktan sonra dışarı çık
tı. 

Geçtiği yollardan döndü. 

Makamına gidiyordu. 
Kumandanlık odasının önündeki 

muhafız neferi selam durdu ve: 
- İçeride sizi bekliyen bir misa

firiniz var. 
Dedi. Sebastiyano o kadar dalg)n 

düşünceli idi ki, bu sözleri duyma· 
dan odasına girdi. 

ne ı şaatta u unması astıyanoyu H" b' .. l d d d 
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Ağlamamak için kendini güç tu

-BiTMEDi-

tuyordu. 
İmparatorla Hıristidi gittikten 

sonra odada yalnız kalınca Etkari
nanın ölüsüne yaklaştı. 

Kireç beyazlığı içinde yana sark
mış olan valide imparatoriçenin eli
ne eğildi. Dudaklarım bu buz gibi so
ğuk ölü elinin üzerine büyük bir say
gı ile değdirdi. 
Ayağa kalktığı zaman omuzuna 

bir el dokunduğunu hissetti. Başını 

Stalin kanalı 
Beyaz 

tığı 
denizle Bal

birleştiriyor 

Bundan sonra suallere karşı ağzını 

sunsıkı kapamıştır. 

Budapeşte (A.A) - Macar futbol 
federasyonu, Jtalya federasyonundan 
bura spor mahfillerinde büyük bir hay-
ret uyandıran bir mektup almıştır. 

Altın peşinde Bu mektupta, ltalya futbol federıı.a-
Yugoslavyada Banat civarında Boka yonunu, ltalyamn milli ve kulüp ekipleri

köyündeki halk arasında altın aramak ni bundan böyle ferensvaroş muhacim· 
hevesi uyanmış. Bütün köylü (Atilla)nın )erinden Toldinin bulunduğu Macar ta
tabutu nerede olduğunu gizliden gizliye kımlan ile maç yapmaktan menetmiş ol
birbirlerine anlatıyorlarmış. Gordan İs· duğu bildirilmektedir. 
minde bir köylü, geçenlerde, suyu çekil- ltalyan federasyonunun vermiş oldu
miş bir ırmak yatağında, her vakit rast- ğu bu karar, Budapeştede Toldi yüzün
lanılmıyan eski bir şey bulmuş olması den çıkmış olan iskandaldan ileri geldiği 
türlü türlü tefsirlere çığır açmış. 

Cordan, ırmak yatağının kenarını ka
zarken, yanı başında bir parça altıni 

duran bir kafatası bulmuş. Köylünün bul
duğu bu kafatası, çok eski ve çürümüş 
bir halde imiş. Fakat, kafatasım iyiden 
iyiye tetkik eden bir bilgin, bunun Hun
ların zamanından kalma bir kafatası ol
duğunu iddia edince, Cordan çileden 
çıkmış. Yalnız Gordan değil, diğer köy
lüleri de merak sarmış .. 

Şimdi bütün köy halkı, Atillanın ta
butunu pek yakında meydana çıkara
caklarını ve bunun neticesinde altın ha
zinesine kavuşacaklannı sanarak ellerin
de kazma, kürek var kuvvetle çahşıyor· 
larmış. Ümit dünyası bu .. Hele altın pe
şinde ko§arken nelere katlanılmaz! .. 

Bir artist kazaya 
uğradı, yaralandı 

sanılmaktadır. 

ltalyan federasyonunun bu mektubunu 
henüz tebelluğ etmemiş olan Macar fede
rasyonu, Macar mi11i takımı ile kuluüp 
ekiplerinin tertibine yabancıların karışa
mıyacak1arı kanaatindedir. Öyle anla§t• 
lıyor ki, bu mesele etrafındaki muhabe
rat epey uzun sürecektir. 
ÇEKOSLOVAKY A - YUGOSLAVYA 

Zagrep (A.A) - Yugoslavya futbol 
federasyonu, 28 Ağustosta burada yapı· 
lacak olan Çekoslovakya - Yugoslavya 
karşılaşmasına çıkacak olan takımı şu 

şekilde tesbit etmiştir ı 
Kaleci: Clazer, Urı, Hugel, Dubaç. 

Ancelkoviç, Lehner, J azbinçek, Koko
toviç, Şipoş, Leşnik, Petroviç, Völfel. 

YüZME MOSABAKALARI 
Berlin ( A.A) - Birleşik Amerika ve 

Fransız müzikhol ve sinema artistle- metrelik serbest yüzmeye her iki tarafta 
rinden Ren Pole otomobil kazasında ikişer yüzücü ile iştirak etmiştir. 
ağır surette yaralanmıştır. Artistin ha- Bu müsabakaya Amerikalılardan Jare

Avrupamn yüzme ekipleri arasında on 
binlerce seyirci arasında yapılan karşılaı
malann ilk müsabakasını teşkil eden 1 00 

yatı hakkında endişe gösterilmektedir. 
Dijon hast~nesine kaldırılan matmazel 
Reni tedavi için en mütahassıs doktor
lar getirilmiştir. Hastanedeyken tedavi 
ücretini artistin mensup olduğu sinema 
şirketi vermeyi üzerine almıştır. 

Ren Pole, aslen Cezairli bir Arap kı-
zıdır. Fakat anası babası müslüman olan 

tz ile Fik, Avrupahlardan İngiliz Dovo 
ile Macar KörÖ§i girmiştir. Hatalı bir 
başlangıcı müteakip J aretz ile Fik dö-

çevirdi. Sovyetler birliğinin şimalinde, Beyaz olunmuştur. bu kız Buda dinindendir. Çok genç ya-
deniz ile Baltık denizi arasında «Stalin> Beyaz deniz - Balbk denizi kanalı, Ka- şında macera hayatına atılan Ren bir 
kanalının açJı§ından beri tam he§ sene reli mıntakası ile Beyaz deniz :sahillerinin Japon manastırına girmiş ve bir müddet 
geçmiı bulunmaktadır. inkişafı için geni§ ufuklar açmıştır. Kanal orada yaşıyarak muallimlik etmiştir.Esa-

nüşü hemen hemen aynı zamanda yap
mışlardır. Bu arada iki Avrup~lı Ameri
kalJardan bir parça geri kalmıılardır. 

Finişe doğru Jaretz daha kuvvetli ham
leler yaparak Fik ile iki Avrupalıyı geç-
miştir. Neticeler şunlardır: 

100 metre serbest: Sağır dadı ile karşılaşti. 
Yaşlı gözleri bir müddet birbirleri

ne takılı kaldı. 
Dadı Sebastiyanoyu elinden tut

tu. 
Küçük çekmecesinin başına gö

1 - Jaretz 59,3 saniye. 
2 - Fik 59,6 saniye 
3 - Dove 1 dakika l. 2 san yede. 
4 - Köröşi 1 dakika 1.6 saniyede. 
200 metre kurbalama: 

S - Farina «Alfa Romeo> 2 saat 34 
dakika 34.8 saniye 3 tur farkla. 

6 -Tarufi cAlfa Romeo> 2 saat 34 
da. 5 9. 8 saniye 

Motörleri 15 00 santimetre hacminde
ki otomobillere mahsus 1 5 2 kilometre 
880 metrelik Bern koşusu: 

1 - İsviçreli Hug cMaserati> 1 saat 
1 O dakika 0.5 sa. vasati sürat 131 kilo· 
metre. 

2 - Bianko «Marserati> 1 saat 11 
dakika 40 saniye. 

3 - Lord Hove «E.ra> 1 saat 11 da· 
kika 41 saniye. 

Milıı.no (AA) - Alfa Romeo oto· 
mobil ve tayyare fabrikalarının müessis! 
Senatör Nikola Romeo 62 ya~ında ol· 
duğu halde ölmüştür. ltalya otomobil en· 
düstrisi ve sporunun inkişahnda ölenin 
büyük hissesi vardır. 

KOREK ŞAMPlYONASl 
HaJborn {AA) - 2 ila 4 Eylül ta. 

rihlerinde yapılacak olan Avrupa Kayık 
pmpiyonasında Almanyayı temsil et• 
mek üzere iÖnderilecek olan Alman 
f8Jllpiyonlan bu Pazar günü Nekar ka
nalında yapılan müsabakalarda seçilmi~ 
tir. 

Bu çetin müsabakda eski şampiyon· 
)ardan yalnız ikisi ünvanlarınt muhafaz• 
edebilmişlerdir. 

tkiJi Kik' te olimpiyat galibi ve Av. 
rupa şampiyonu Vatman ile Adamski bıt 
müsabakalardan tekrar galibiyetle çık .. 
mışlardır. 

Almanyanm yeni şampiyonları, T ekd( 
Viyananın Elida kulübüne mensup Jose{ 
Hasenörl, çiftte Vahze kulübüne mensup 
Ekştayn ile Ştezerdir. 

ATLETiZM 
Stutagrat (AA) - Burada buluntu{ 

Amerika atletleri ile yapılan karşılaşma· 
ların neticeleri şunlardır: 

100 metre sürat: 
1 - Amerikalı Greer 10.5 saniye, 
200 metre: 
1 - Amerikalı Jefrey 21.6 saniye. 
400 metre: 
1 - Kanadalı Fritz 47,9 saniye. 
2 - Amerikalı Malot 47,9 saniye. 
800 metre: 
1 - Alman Harbig 1 da. 5 3 saniye. 
2 - Amerikalı Brok 1 da. 54.4 sa• 

türdü. 
- Bu çekmece, dedi. Valide im

paratoriçenin kimseye itimat etme-

227 kilometre uzunluğu bulunan ve üzerinde Medviediya Core, Kandalaşa sen Rende Japonlara benziyen bir çehre 
20 ay gibi rekor teşkil eden bir zaman f ve saire gibi güzel tanzim edilmiş şehir- vardır ve hususiyetini bilhassa kendisin
içinde yapJan bu muazzam hidroteknik ler ve kasabalar türemiştir. Sebejoda bir deki şark güzelliği teşkil etmektedir. 
eserin kuruluşundan beri kolayca seyrine odun endüstrisi kombinası, Pudijgorskta Ren Pole artist olmadan evvel bir 
müsaade ettiği eşya muazzam bir yekun bir metalürji kombinası kurulmaktadır. müddet te spor sahasında kendisini gös-

Bu müsabakaya Avrupalılardan Al- niye. 

• diği, hususi çekmecesidir. Bunu siz 
alın .. Görüyorum ki onu sizden baş
ka içten seven kimse yok. Onun da 
size büyük itimadı vardı. Eğer böyle 
olmasa idi ölümünden pek az evvel 
yalnız sizi çağırtmazdı. İhtimal size 
öleceğinden de bahsetmişti. 

Sebastiyano cevap vermeden çek
meceye bakıyordu. 

Vaziyet ve va kıt çekmeceyi açıp 
tetkike müsait değildi. Eğildi. Çek~ 
meceyi kucakladı. 

Odadan çıkmağa hazırlanırken sa
ğır dadı onun kolundan tekrar tuttu. 

- Valide imparatoriçenin bir va~ 
siyeti daha var, dedi. Bunu bana söy-

tutmaktadır: Poventz tezgahları da bitmek üzeredir. termiştir. Eyi bir atlet ve yüzücü olan 
6.293.000 ton. Bu kanal, Sovyetler birliği dahilinde Ren bir kaç kerre şampiyonluk kazan-
Bu kısa ve kolay yol ile şimalden ce· muazzam bir seri inşaatın bir halkasını mıştır. 

nuba odun, albatr, apatit ve sair maden- teşkil eylemektedir. Bundan sonra Fransız sahnesine bir 
ler, cenuptan §imale de tuz, petrol ve = müzikhol artisti olarak çıkmış ve bilhu-
buğday tqınmaktadır. Dört asır evvelki sa Arap ve Japon raksları ile meı;ıhur 

Bu kanalda işliyen gemiler, yalnız bu olmuştur. 

kanal üzerinde ve civarında kain liman- gaz maskesi Ren Pole son defa olarak cTaliin eli> 
lara değil, fakat aynı zamanda Leningrat Caz maskesinin çok yeni bir icad ol· isminde bir filim çevirmiştir. 
Arkanjel, Murmamık ve hatta Moskova- duğunu samrsınız tabii.. Halbuki hiç te 
ya bile uğramaktadır. öyle değil. 1 6 ncı asırda da gaz maske-

Bu beş sene zarfında 17.000 kişiden leri vardı. O asrın gaz maskeleri bu gün 
fazla kimse, kanalı ziyaret etmiş ve gez- karnava!Iarda kullanılan takma burun
miştir. Bu seyyahlar için, Medviediya lar şeklinde bir maskedir. O zamanlar, 
Core' de yeni mükemmel bir otel yapıl- salgın bir hastalık sırasında, lngiliz dok
mıştır. cKarl Marks:> vapuru, kanal üze• torlan hastalıkla mücadele etmek için 
rinde gezinti yapan seyyahlara tahsis çareler arıyorlar. Hastalığın en fazla 

müstevli bulunduğu yerlerde yaşıyanlara 
mikropsuz, temiz bir hava teneffüs et
tirmek istiyorlar. Mikroplu hava baharat 
temasiyle temizleneceği için içerisine kes
kin baharat doldurulmuş sun'I bir burun 
takmayı dü~ünüyorlar. Ve dediklerini 
yapıyorlar. 

man Balke, Amerikalılardan Verson gir• 1500 metre: 
miştir. Balke ilk 50 metreyi kırlangıç si- 1 - Amerikalı Fenske 3 da. 5 7 san• 
tilinde yüzerek rakibini iki metre açını'- ye .. 
tır. ikinci 50 metreyi alelade kurbalama 3000 metre mukvemet: 
yüzerek bu farkı daha ziyade büyütmüş- 1 - Alman Kayndel 8 dakika 38 s& 

tür. Üçüncü 50 metrede, Amerikalı açı· 
ğı kapatmaya başlamış ise de çok ileride 
olan Balke yarışı 1 O metre kadar bir 
farkla bitirmiştir. 

Netice: 
Saike 2 dakika 42 saniye. 
ikinci Amerikalı V eıson iki dakika 

50, 9 saniye .. 
Berlin (A.A) - Berlinde yapılmak

ta olan Avrupa ve birleşik Amerika ara· 
sındaki yüzme müsabakalarının son saf· 
hasından alınan neticeler şunlardır: 

l -Atlamaı 

niye. 
l 1 O metre manialı koşu: 
1 - Alman Höling 54 saniye. 
2 - Kanadalı Loaring 54. 1 eaniye. 
Uzun atlama: 
1 - Leisum 7.39 metre. 
2 - l..akefild 7.25 metre. 
Yükse katlama: 
1 - Amerikalı Kruter 2 metre. 
2 - Alman Vaynökts 1. 90 metre. 
Sınkla yüksek atlama: 
1 - Amerikalı Varof 4.2 7 metre. 
2 - Alman Müller 4 metre. 

Halk masalları 
makta iken oğlan da yetişir gelir. han penceresi gibi yanar. 1 - Vaya cAvtupu 118,47 puanla, Gülle atma: 

Arap bunu görür görmez ne ya- Oğlan bir avuç kül serpince uğul- 2 - Rot cAmerika> 115.20 puanla. 1 - Amerikalı Riyan 15.95 metre, 
pacağını anlıyarak hiı tuzağa düşür- tusu etrafı tutar. Kendini yerden ye- 1500 metre serbest: 2 - Ştök. 15.86 metre 
mek için : re çarpa çarpa anlar ki dostu Arabın 1 - Flanagan cAmerikn 19 dakika Cirld atma: 

- Aman şahim nerede kaldın anası tarafından el karışmış. Hemen 39.5 saniye. 1 - Ştök 64.36 metre. 
sultanlar senin için gece uykularını gözleri kapanıp yol iz görmezse de 2 - Barg «Avrupa> 20 dakik 9.4 sa- Budapeşte (A.A) - Buraya gelmJ( 
bıraktı. akıl yordamiyle o da yüzü o tarafa niye. olan Amerika atletleri bütün miisabaka-

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

Yedi başlı dev 
Ben de seni aramağa geliyordum. doğru tutturur. 3x 100 metre bayrak yan~ı ları kazanmışlardır. Alınan neticeler ıun· 

Buyurun biraz yüzünüzü görsünler Onlar halleriyle kavrulup dertleri- f - Avrupa 3 dakika 21.2 saniye, lardır: -4-
de hen de telaştan kurtulayım. ne çare aramakta olsunlar, oğlandır cAlman Şlavh 1 dakika 1 O sa. Alman 100 metre sürat: 

raya gönderdi. Hiç korkma dileğini çıralandırır. Kendisi güzel aşıkı olup Derken şah bezdeki külden bir avuç işimiz bitti ey sevdiklerim arhk bura- Balke 1 da. 12.2 sa. Alman Fişer 59 sa- 1 - Amerikalı Ellerbe 10.6 saniye. 
söyle, elimden geleni esirgemem. erkekten hoşlanmadığı için dişi ola- alarak arabın yuzune serper serp- da durmak olmaz. Allah beni size, niye. 200 metre: 

Deyince, oğlan işi hiç gizle~ rak eline geçirebildiğini ejderhaya mez birdenbire gözleri kapanır. Of sizi hana kısmet etmiş. Her ne kadar 2 - Amerika, 3 dakika 28 saniye. 1 - Amerikalı Ellerbe 21 .6 ı;aniye. 
meksizin evvelinden sonuna kadar tutturur.Şimdiye kadar nice yiğitlere vah filan ne yaptın diye çırpınarak kardeşleriniz telef olmuşlarsa da baş- Umumi tasnif neticesiı 400 metre: 
hepsini anlatır. Oğlan söylemekte kıydırdı. Peyda ettiği kızcağızların hemen gözleri kimseyi görmez ya,, larına yazılanı görürler. 1 - Avrupa 38 puanla Amerikalı Haves 47.8 saniye. 
iken oğlum yeter yet~r çeneni yorma da çektiğini ben bilirim. Haydi işine. baş kulak yordaıniyle sürüne sü- Diyerek, kızların hepsini toplayip 2 - Amerika 36 puanla. 2 - Macar Cözkoi 48,2 saniye. 
İ§i anladım, o zalim eıderhanın kanı- Allah rastgetirsin. Kızımın gözlerini rüne anasının yolunu tutturur ... mağara kapısına vararak ölenlerin Genç lsveçli Borg bu karşılaşmaların 600 metre: 
n! akıtmak pek zorsada görüyorum kül ile kapadıktan sonra ~bk o hiç O gitmede olsun şah köşke gi- ne kadar malı mülkü varsa hepsi sürprizlerinden olmuştur. Borg Amerika- 1 -Amerikalı Betham 1 da. 54.2 aa. 
kı sen çok cesursun. Sana da çok oralarda durmaz. Bana gelır. Sen de rerek o gün akşama kadar kız- bir yere toplanmış. Onlardan haha- lrların kar§ısında büyük bir rakip oldu- niyede. 
zahmet olmasın, şöyle otur. Şimdi ejderhayı her nerede bulursan he- larla cümbü§ eder... Ejderhanın da ağır olanlarını toplayıp ver elini ğunu ispat etmiştir. 2 - Macar Teme§vari 1 da. 54.6 sa· 
çaresini bulurum. . men bir avuç gül serperek yüzüne hep yaraları eyileşmiş ama o gün de Sinan sehri deyip kızlarla çıkıp gider. OT OM O B iL niyede. 

Diye karşısındakilere: atınca onun da gözleri kapanır. Son- arabın yanına gelecek günü imiş. Doğru şehrine varınca halk Şahın Bern (A.A)' - İsviçre otomobil bii- 5000 metre: 
- Haydi kahve ocağından bir ra İster öldür, ister öyle bırak. Sana Akşama kadar bekledikten sonra sa- geldiğini gördüklerinde hepsi karşı yllk mUkMatı neticeleri şunlardır: 1 - Raya «Amerikalı> 14 dakika 52. 

bez içerisine biraz kül koyun da ge- bir ziyaru dokunmaz. kın dostuma bir keder gelmesin diye çıkar. 1 - Rudolf Karaçiola «Benz-Merce- 4 saniye. 
tirin. Deyince oğlan eline ayağına ka- yüzünü köşke çevirir. Ne kadar olsa Şah ta oraya varincaya kadar la- den 2 saat 32 d. 7.8 saniye vasati sürat 2 - Macar Simon 14 dakika 52,6 

Demesiyle onu da ahp getirirler. panıp sevine sevine gelmekte olsun daha bir yere çıkmamış, halsiz halsiz lasının derdinden ağlıya ağlıya gözü 143.646 kilometre. saniye. 
- Oğlum şu külü görüyor mu- o kızların yanında bulunan arap ta giderken kızların biri uzaktan ejder- gönlü kararmış, kimseye güler yüz 2 - Seaman cBenz-Mercedeo 2 sa- 1 1 O metre manialı : 

sun. Evvela buradan köşke vardı- ejderhanın vurulduğunu Şahı ana- hayı görür hemen şaha haber verince göstermiyerek sarayına vardıkta bir at 32 da. 33 saniye bir tur farkla. 1 - Amerikalı Völköt 14.5 saniye. 
~nda birer tutam benim kızımın sına yolladıktan sonra haber aldığın- oğlan köşkün ka ... ·~ı arkasına gizle- ay kadar hastalık geçirir. Öteberi ilaç 3 - Bravçiç cBenz-Mercedes> 2 sa- 400 metre manialı: 
gözlerine serp ondan sana fayda dan ilaçlar yaparak ejderhayı eyileş- nerek ejderha araba seslene seslene milaçtan sonra biraz eyileşip kızları at 33 da. 11.6 saniye. 2 tur farkla. 1 - Amerikalı Paterson 52.8 aani-
yoktur. Gördüğün teleflerin hepsi tirmiş. Şahı yolladığına pişman olup gelirken sesini İşitmediği için ağzını- ayrı ayrı nikah ettirerek kırk gün 4 - Ştuk cOtounyon• 2 saat 34 da. yede. 

unu · · r özle i ül-
1 kırk ece bü ük bir dü yün a tınr. 12. 5 saniye. - SONU 6 I NCI SAHJFEDE _.., 



SAYFA: 6 

Karanlık bir oda .. Duvarda sararmış 
resimler .. Konsol üstünde soluk çiçekler 

Hitlerin 
oda işte 

Berstesgaden ise 
sosyalizmin 

bir (Kabe) 

doğduğu 
burası 

bugün nasyonal 
akın ettiği 

olmuştur 

Bitlerin doğduğu bi1111 
Paris-Suar gazet .. inin Berlin muha-, otel ve yiizden fazla villa topraktan fıt· 

biri yazıyor: krrmıı gibi birdenbire yükseliyor. 
Almanyada en az Hitlerci olan bir Burada bayraktan bol birıey yok. 

kasaba var. Bu kasabanın adı Bravno· Gençliğin borazan sesleri otomobil klak
am-lnndir ve yine bu kasaba Hitlerin sonlanna karıoıyor. Her yerde yalnız 
doğduğu yerdir. Führerin resmi sablıyor. Tabağından, 

Bir Fransız ata aözü ek.imse kendi fincanından, kaleminden, ki.ğıdmdan 
doğduğu memlekette peygamber ola· perdeeine, hal111na varıncaya kadar her 
ınaz> der. Bu ata •Özü Hitler ve Hitlerin yerde her ltöıe ve bucakta Hitlerin rea· 

doğduğu kasaba üzerine tam mutabıktır. mi ... 

Sabahleyin erkenden Salzburgtan kü- Kaaaba;,ın §İiİrane hiç bir tarafı yok. 

çük bir trene binerek bu kasabaya gel- Basit ve sakin bir yer .. Bir inziva ve io
dim. Yolda burasını büyük bir faaliyet tirahat yeri .. insan belki bir gÜn, bir ak-

ve heyecanda bulacağımı sanıyordum. film bütün dünyanın bao-ına kıyamet ko
paracak emrin buradan verileceğini düıü .. 
nünce titremekten kendini alamıyor. 

Pazardan d8nen bq on köylü ve çocuk· 
tan baıka kasabada bir canlılık yok. 

YENi ASIR 

Otomobil kazası 

Bir kadına, evli ol
dufunu unutturdu 

Bir otomobil kazuından ooora bey· 
nlnden yaralanan bir kadın, kocasırup 

evine gideceği yerde on iki sene evvel 
gelin olarak çık~ anneainin evine glt

mİftİr. 

Hldloe lnglterede cereyan ediyor: 

Kadın, bir gün kendiolnin kullandı
ğı otomobilde giderken bqka bir otomo
bile çarpıyor ve hafif ourette yaralaru
yor. Yarası bqından olmakla beraber 
hafiftir ve civardaki eczahanede tedavi 
edildikten oonra tekrar otomobiline bi. 
nlyor ve gidiyor. 

Fakat, yolunu taıınDlfbr. Bununla 
beraber, farlcmda değildir. Çünkü kaza 
esnasında oaraılan beyninde bir sakat· 
lık hlaıl olmut ve on iki senedenberi 
olan h!dloeleri unutmuıtur. 

Kadın, on iki sene evvel kı:ı:ken, an
neıinln evinde yatardı ve bir fabrikada 
çalı11tdı. Kazadan oonra da, o günden 
bugüne kadar olan hahralarını unuttuğu 
için kendlolni gene genç kız ve fabrika
da çallf&Il bir itçi zannediyor. 

Eve gittiği zaman r-nneei hayrette lca
lıyor. Km i.e, gayet sak.in bir haldeı 

- Fabrikaya geç kaldım, beni içeri 
almadılar, döndüm, geldim, diyor. 

Anncai fAfJnyor: 

- Sen fabrikada çalıımıyorsun ki 1 
diyor. Kocan nerede, niçin o da gelme· 
di) Çocukların ne yapıyor) 

Kadın, kocaaından ve çocuklarından 
bahsedince: 

- Şaka mı ediyorsun, anne! diyor. 
Ben evlenmedim ki daha 1 

Bu ıefer kadının anneei oaıınyor ve 
kızının deli olduğunu zannederek hay· 
kırmıya ba~lıyor. Gelen konu kom§U va .. 
ziyeti anlıyor ve dok.tor çağırıyorlar. 

Şimdi evli olduğunu unutan le.adın bir 

akıl hastanesine kaldmlmıı ve tedavisine 

başlanml§br. 

Veba aşısı 
bulundu 

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

a RAD YO ! 
• • ••••••••••••••••••••••••••••• ••••• ••••••• 

ANKARA RADYOSUı 

öğle neıriyab. 

Saat 13.30 da karl§ık plak neıriyab, 

1 3.5 O de plakla türk musikisi ve halk 

şarkılan, 14. 15 te ajans haberleri. 

Akıam neşriyatı: 

Saat 18.30 d a plakla neşriyat (dans) 
19. 15 te türk musikisi (Hikmet Riza), 
20.00 de saat ayarı ve arapça neşrlyat, 
20. 15 te türk musikisi (HalUk Recai), 
2 1.00 de ıan plakları, 2 1. 15 te stüdyo 
salon orkestrası, 22.00 de ajans haber· 

!eri. 

ISTANBUL RADYOSU: 

Öğle neıriyab: 

Saat 12.30 da plakla türk musikisi, 12. 
5 O de havadis, 1 3. 05 te plakla türk mu· 
oiki.i, 1 3. 30 da orkestra: Novotniden 
naklen, M.Kemal Akel idaresinde. 

Akşam neıriyatı : 

Saat 18.30 da hafif müzik: Tepebaıı 

belediye bahçesinden naklen, 19. 15 te 
konferans: Profesör Salih Murat (Fen 
müsahabeleri), 19.55 te borsa haberleri 
20.00 de saat ayarı : Grenviç rasathane· 
sinden naklen, Necmeddin Riza ve arka
daıları · tarafından türk musikisi ve haJk 
şarkıları, 20.40 ta h ava raporu, 20.43 te 
Ömer Riza Doğrul tarafından arapça sÖy· 
lev, 21.00 de saa tyan : orkestra, 21.30 
da Radife Neyd ik ve arkadaılan tarafın
dan türk musikisi ve halk şıukılan, 22. 
1 O da halk türküleri: Şaban ve Bayan 
Soyak, 22.50 de son haberler ve ertesi 

(BORSA] 

287 

UZUM 
UZUM 

M. j. Taranto 

252 A. R. Uzümcü 
225 K. Taner 

211 Ş. Riza Ha. 
194 jiro ve Şü. 
115 P. Mihalef 

99 Al bayrak 

86 Esnaf bankası 

65 j. Kohen 

60 Öztürk ıirketi 
60 M. Ali Korda 
49 Akıeki bank. 
39 S. Erkin 

35 D. Ard iti 

23 Paterson 
4 Alyoti bira. 

1804 Yekiin 

8 75 
10 50 

12 
9 

10 
10 50 
12 25 

7 75 
15 50 
9 50 

12 50 
13 50 
12 
14 50 
15 
14 25 

5262 ! Dünkü yekiin 
7066 Umumi yekiin 

ZAH1RE 

14 25 
12 75 
15 
1-4 
t3 25 
1-4 25 
13 37 
11 25 
12 25 
il 50 
13 
15 
13 20 
15 
ıs 

1-4 25 
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Genç kız yanındaki erkeğe sokuldu 

- Çok tetekkür ederim. Siz, her genç 
kızın hayalinde yaııyan mert bir erkek· 

einiz. 
Cerri bir an kendini kaybetti. T es

siyi belinden yakaladı. Dudakları bir· 

lefti. 
Artık her ak-Şam, deniz kenarına bir

likte çıkıyorlardı, onların bu hareketleri 
Sesilyanın gözünden kaçmıyor, üzüntü
den kıvranıyordu. T euinin taze güzelliği 

kocasına onu unutturmuştu. 
Gerrinin izini bitmitti. Ertesi günü 

Londraya itinin baıına dönecekti. Sabah 
kahvaltısını balkonda yapıyorlardı. Ma· 
saya bir an musallat oldu. T essi korktu. 
Anyı kovmak için çırpınırken eli bir ka· 
za neticesi o]arak yanında oturan küçük. 
çocuğun yiizüne çarpb. Çocuk ağlamağa 

~a~ladı. Bu vaziyet Sesilyenin parlama· 
sına bir vesile oldu. Çılgın bir öfkeyle 

yerinden fırladı: 

- Kaltak 1 Diye haykırdı. Ne cesa· 
retle çocuğumu dövüyorsun}. 

Artık kendisini tutamıyordu. Günler· 
denberi kalbinde toplanan nefret ve kıs

kançlık hialeri galeyana gelmitti. Sinirin· 
den bütün vücudu titriyordu. Olanca 

kuvvetiyle T cssinin yüzüne bir tokat in .. 

dirdi. 
Ortalığı bir dakika süren korkunç bir 

sükut kaplaılı. Küçük çocuk tatırdı ve 
hemen eustu. Arı uçup gitti. T caai ıükU .. 
netini muhafaza etti. Geni asabiyetinden 
hem beyaz kesilmifti. Dönmüş gözlerle 
karısına bakıyordu. Sesilya arkasına dön

dü. Ko§arak odasına gitti. KaryolasJrun 
üstüne kapandı. Sarsıla, aarsıla ağlıyor

du. öfkeyle yaptığı bu kaba ve çirkin ha

reketin. kocası tarafından hiç bir zaman 
affedilmiyeceğini biliyordu. Attığı bu 
tokat. saadetinin ve yuvasının yıltılması· 

na mal olacakb. 
öğle vakti Cerri kansının odasına gir-

di. Soğuk bir sesle aordu: 
- Biroey yemek istemez misiniz} 
Sesilya haykırdı: 

- Hayır! 
- T essi Londraya gitti. 

Sesilya ba~ını yastıktan kaldırdı: 
- Biliyorum, benden kurtulmak is

tiyorsun. T essi daha genç ve daha gÜ· 
zeldir. En sıkınblı günlerini benimle ge· 
çirdin. Sana kartı her fedakarlığı yap
maktan çekinmedim. Ama, timdi zengin 

oldun. Yanında genç ve giizel bir kadın 

11byorıun.. Ziyanı yok. Günün b irinde 

yaptıklarına piıman olacaksın. 

Sesilya kocasının, bu sözleri reddet
mesini b ekliyordu. G erri hiç oralı olma· 

dı. Tabii bir tavırla : 
- Ayrılırsak belki ikimiz de mesut 

oluruz. Sen istediğin gibi yaprsın. Ben 
de hayabmı arzu ettiğim ıekilde tanzim 
ederim. Elime geçen servet her ikimize 
de kafi gelir. Sana, bütün ihtiyaçlarını 

karıılıyacak parayı da veririm. 
Seailya şaşkın, tatkın kocasının yüzü .. 

ne bakıyordu. Demek artık her ıey bit· 
miıti. Senelerle derin bir atkla sevdiği 
bu erkek, onu böyle yüz üstü bırakıp gİ· 

decekti. 
Cerri, bir müddet kar,.ını aüzdü. Son

ra yavatÇ& odadan çıktı. Sesilya perifan 
bir halde tekrar yatağa kapandı. Göz

lerinden boıanan yaılar, yasblcları ısla· 

tıyordu. 

Nihayet uyudu. Gözlerini açtığı za· 

man hava kararmıfh. Başının ucunda ko
cası duruyor. endişeli gözlerle ona bakı· 
yordu. Cerri tatlı bir sesle: 

- Sana bir fincan çay getirdim, de

di. 
Çay. Seailyan1n ainirlerini biraz yab§· 

brdı. Kocasına tetekkür etti. Çocuklarını 
ıordu. Cerri, hiç merak etmemesini. pan• 
oiyon sahibi kadının onlarla metgul ol• 
duğunu söyledi. Sonra birdenbire: 

- Sesilya, sana fena bir haber ııet!r· 
dim, dedi. iki saat evvel Londradakl 
avukatımdan bir mektup aldım. Avukal 
mektubunda, amcamın ikinci bir vuiyet• 
namesinin meydana çıkbğını, ve bu va• 
ıiyetnameye göre bütün ıervetini devle• 
tin himaye ettiği kimsesiz çocuklara terk· 

ettiğini yazıyor. 

S..ilya hayretten büyüyen gözlerle 
kocasının yüzüne bakıyordu. Kulakları· 

na inanamıyordu. Birden ıordu: 
- Ya, Tesıi ne oldu) 
- Biraz evvel kepdisiyle telefon!. 

konuıtum. Mirastan mahrum kaldığımı 
anlayınca derhal tavrını değiıtirdi. Onun 
gözü bende değil, paralarda imif. Karıcı
ğım ne eyi yaptın da ıu kızı tokatladm. 

Seeilya. yataktan fırlayıp kocasının 

boynuna sarıldı : 

- Fena haber dediğin bu muydu> 
Sevgilim bizim için bundan gÜzel bir ha· 
her olabilir mi>.. Gene eskisi gibi mesul 
ya§&mamız için hiç bir mani kalmadı 1 •• 

S..ilya pll,ida kumların üzerine uzan• 

yavatÇ& odadan çıkb. 

Burası eıki Avusturya hududunun tam 
üzerinde .. Orta yerde büyük bir meydan 

Hitlerin ikametgihı bu kasabanın ana 

caddesine amuden açılmJJ büyük bir 
caddeden dokuz kilometre İçeride .. 

Saratov mikrop enstitÜ•Ü vebanın vi
rüssüz kültürünün elde edilmesi bahsinde 

tecrübelerini bitirmia ve bu hastalığa kar .. 
ıı insanlann aıılanmasında kullanılmak 

üzere aıı elde eylemiıtir. Bu aıılar, çok 
eyi neticeler vermektedir. 

600 çuval Buğday S 25 
39 çuval Arpa 

5 875,...,,,,,,,, ............... .,.., .......... .,..,.,.., ................................... .,.., ..... .,.., ..... ......... .. 
var ki 1nn nehri üzerindeki demir köprü· 

ye müntehi oluyor. lıte Avu•tu:rya hu· 
dudu bu köprünün methali idi. 

Methalin üıtünde büyük bir Avuatur-
ya kartalı hBla duruyor. Ancak kartalın 
üz.erine geceleri krrmızı ziya neşreden 

büyük gamalı haç eklenmif. Meydanın 

diğer k11mı bir yola açılıyor ve bu yolun 

Uzerinde, sol tarafta ıimdi otel olan eski 
bir bina var. Ufak bir Avusturyalı me
mur çocuğu olan Hitler işte bu binada ve 

1893 te doimuıtur. 
Otelin birahane olan alt katında, elin

de harik.u]i.de bir maharetle sayısız bira 

kadehlerini müoterilere taııyan bir gar

ıon kıza sordum: 
- Führerin doğduğu oda nerede) 
Garıon kız: durmadan, yüzüme bak

pıadan lakayt bir ıesle ve kim bilir kaç 
bininci defa tekrarladığı cümleyi sarfet· 

ti: 
Jkinci ka tta. Çıkınca görüraünüz. 

Oldukça karanlık ve dönemeçli bir 
merdivenden ikinci kata çıktım. 

Alelade bir otel koridoru. . Açık bir 
kapı .. içerisi karanlık bir oda .. işte cmu
kaddes oda> burası . Bomboş ve toz için
de. . Harap bir konsolun üzerinde kuru

mll§ çiçekler duruyor. Duvarda sararmıf, 

Ü.Zerlerinde sinek pi.ilikleri b ir kaç re
sim. Bunlar Hitlerin gençlik, çocukluk 
resimleri ile pala bıyıklı babasının ve 
masum tavrrlı annesinin resimleri. Bina
nın cephesinde l§ık saçan gamalı haçlara 
sokaktan geçenler başlarını çevirip bak
mıyorlar bile .. Avusturyanın ilhakı mÜ· 
nasebctiyle b ütün Almanyada yapılan 

p]ebisitte Hitler aleyhine rey veren1erir 
çoğu onun doğduğu kasabadandır. 

Hayır .. Almanyanın hakimi olan ada· 
mın takdirk8.rlarını görmek için onur. 
doğduğu yere değil , yaıadığ ı y ere git
mek lazım .. 

Bugün Nasyonal •osyaliz:min k.8.besi 

Berıtesgadendir. Bu kasaba çok az za
manda bir payitaht kadar meıhur olu
vermiştir. Bunun için de Führerin bura
ıım dinlenme yeri olarak ıeçmesi ki.fi 
gelmiştir. Hum.alı bir insan faaliyeti bu· 
rada göze çarpıyor. Binalar yapılıyor, 

caddeler açılıyor, otostratlar (Otomobil 
yoUan) yapılıyor, tayyare meydanları 

yapılıyor. gar büvütülüyor ... On b üyük 

in mukavemet ' emir almışlardı. 

Onun oturduğu eve giden bu cadde .. 
ye ayak basmak yasak.. Motörize askeri 
kuvvetler, motosikletli polialer muhafaza 

ediyorlar. 

-=----------------------------------Kolonel Lavrans 
Olürken vatanına müthiş bir 

silahın planını bırakmıştı 

lng lllz Amlrallığı bir ka ç s aniyede en kuvveti! 
zırhlılar ı m ahvedebllecek kudrette torpiller 

atan kanolar ın,asın ı e mretti 

Uvrenıin Jngiliz d0114nma.n1111 mira& bJTaktığı müthi# ailahın 
tecrobeleri 11apılıyor 

Londra 23 Ağuatoı giliz lirası gönderiyorum. Pek yakında 
daha mühim bir meblağ göndereceiimi 

lngiliz ordusunda ve entelliceno ser· ümit ederim. Ehemmiyeti bakımından 

visin faaliyetinde cKolonel Lavrans> 
diye maruf olan tayyareci T.B.Shaw bir 

kaza neticesi olarak ölürken Dorıetteki 
küçük oda11nda Bradfordda mühendi. 
Edouard Spurra hitaben yazılmı, ve ya
rıda kalml§ bir mektup bulunmU§tu. 

Mektup ıu mealde idi: 

hükümetin nazarı dikkatini celbedecek 
mahiyette bir silah vücuda getirdiğimize 

kaniim.> 
Mühendi. Edouard Spun New-F orest• 

te ikamet etmektedir. Amirallık bu ada. 
mın faaliyetinden haberdar olunca ken· 
disiyle derhal temaıa gelmiıti. Ondan 

cMaketiniz mükemmeldir. Plinınızı ıi- aonra da Lavrensin esrarengiz silahı unu
ze iade ediyorum. ilk modelin İnp.sına tulmuıtu. Bradfordun küçük mühendiaj 
bağlıyabilirsiniz. Şimdilik size l 00 in· htikümetin de yardımiyle eserini ikmll 

ı na. 1 uı-uıu.:ır• .~uuo9u0 
..... -···- ---- · 

50 ton Bakla 
5 O ton Keten tohumu 

S çuval Mercimek 
50 Balya Pamuk 

-------

" 10 
s 

"1 
Budapeştede 

Hay ret uyandıran 
bir mektup 

- BA.ş'TARAFI 51NC1 SAYFADA -
Uzun at1ama: 

1 - Amerikalı Vaaton 7.48. 
2 - Macar Koltai 7.31 
Sırıkla yüksek atlama: 
1 - Amerikalı Varmerdam 4.2 7 

metre. 
Gülle atma: 

Vatson 15.50 metre. 
Oslo (A.A) - Norveç hafif atletizm 

pmpiyonasından alınan neticeler; 
100 metre sürat: 

1 - Sjoeval 1 0.4 saniye cyeni Nor· 
veç rekoru> 

200 metre: 

Sjoeval 21 .8 aaniye. 
800 metre: 

1 - Nökleni 1 da. 5 5 saniye. 
S 000 metre mukavemet: 
1 - Rasdal 14 da. 54.5 Hniye. 
Uzun atlama: 
1 - Nils ıe Henıel her ikisi de 7. 39 

metre. 

Yükse katlama: 

1 - Stai 1,91 metre. 
Gülle atma: 

1 - Tvoresen 1 S.05 metre. 
400 metre manialı koıu: 
1 - Ri. 5 5. 6 saniye cyeni Norveç 

rekoru> 

etmi~tir. Bu Torpil endaht eden bir kano 
otomobilidir. O kadar büyük bir oüratl 
vardır ki kolaylıkla büyük gemilere on 

metreye kadar sokularak onlan torpilli· 
yebilir. Lavransın a?ZUIU üzerine 

c AMPiR DA Y • adı verilen bu 
mUthiı oillhın ilk tecrübeli Vlnde· 
mere gölünde yapılmıt ve alınan 

tecrübe o kadar kanaatbahı olmuttur ki 
lngiliz amlrallığı bu kano otomobiller· 

den büyük miktard• lnta edilmesini em• 

retmlıtir. 

Milyoner kadın 
Dalgın kocasile Venedikte 

eğleniyormuş 
Barbara Hutton koc.uiyle olan ıon 

davası bitince derhal Venediğe gİtrnİflİ. 

Bu sehayate sebep olarak kendioi, biraz 

i.tirahat etmek istediğini, çUnkU oon dl

va esnasında sinirlerinin bozu1duğunu 

ıöyliyordu. 

Fakat, pyialara göre, kontea oraya. 

baıka biriyle evlenmek üzere gitrnitti. 

Hatta bunun zengin bir adam olduğu 
söyleniyor, yalnız ismi ilin edi]miyordu. 

Bugün haber verildiğine göre, Barba· 
ra Hutton V enedikte kocası lı:ont Re
ventlovla beraberdir. Onları beraber Ve· 

nedik plajında banyo yaparken, plajın 

lokantasında yemek yerlcen gönnüoler

dir. Sonr:, kontla kontes bir saat kadar 
çok hararetli bir tekilde görüımUıler. 

Maliimdur ki Barbara Hutton büyiJk 

bir milyonerin kızıdır ve babası ölünce 

mirasa konacak yalnız kendi.i olduğu 

için cdünyanın en zengin kadını> unva
nını taıır. 

Kont Reventlov ise Danimarkalı bir 
asilzadedir. Ve uzun müddettenberi ka

rısından ayrı yaşamak.tadır. KanaJntn ya .. 
nında yaııyan oilunu kaçınnağa teşeb
büs ettiği hakkındaki iddiadan sonra 

açılan son dlva neticesinde yine karısın
dan resmen booanmamı§, fakat aynı ,e
kilde ayrı yap.malanna karar verilmiotir. 

Bugün Venedikte karısiyle buluıup 

konuımaaı bir çok §ayialara sebep ol· 

maktadır. Kimioi kontla kansının bantıp 

beraber yqıyacaklannı söyliyor. Kimi.! 

de kontun, alb yaıındak.i oiilunu kendi 

yanına almak için çalııbğı kanaatinde
dir. 

IZMIR IKtNCI MINTAKA TA
PU SiCiL MUHAFIZUOINDAN: 

Seydiköyüne tihi Görece köyü
nün çamlık mevkiinde doğusu yol, 
bahsı koca Süleyman bağ ve tarlası, 
poyrazı, dere kıblesi, Müetevelll 
Mehmet Ali veresesi tarlası ile mah· 
dut tahminen iki hektar 218 metre 
murabbaı tarlanın mütegayyip et· 
hastan metruk olarak hazineye kaJ. 
ılığı ve hazinece 130 liraya Arnavut 
Nezire aatıldığmdan bahisle hazine
ce tescili iatenilmektedir. 

Bu yerin tapuca kaydı bulunama· 
Dllfhr. Bqkalanrun alakası vana 
ilin gününden itibaren 1 O gün için
de ikinci ınıntaka tapu sicil muhar 
fızlığına veyahut 12-9-938 günün· 
de tahkikat için mahalline gidecek 
memura müracaat etmeleri ilin olu· 
nur. 3160 (2740) 

Türk Maarif Cemiyeti 
Kız talebe y urdu Erkek talebe y urdu 
Kız Lisesine, Kız Enstitüsüne Erkek Lisesine, Tecim Lisesine 
ve kunlanna devam edecek Orta ve San'at okullarına de-
kız talebeler içindir. vam edecek erkek talebeler 

içindir. 
Kız ve Erkek talebe yurdlanna talebe kaydına baflanmııtır. 

MORACAAT YERi ı Karantina - Köprü... Talebe yurdlan 
Direktörlüğü ••• T.2920 26-27- 28 3138 (2727) 
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Evler 
Hastaneler 

-- YURDDAŞ. DIKKA T! 
Senede ye • yUz milyon tnsanı hasta eden ve bunlardan sekiz 

mllyOft•ınu öld ren en mUthl• Afet sıtmadır. 
VATANDAŞ ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz ıivri ıineklerin bu akla hayret verici cinayetlerinden 

konmnak 'ft kurtulmak için hepimizin bildiii bir tek deva vardır ki bu da ( KlNlN ) dir ..• Kinin ııt
maııın eımalıiz ilacıdır. 

l .ektepler 
Fabrika· ar 

Bevnelmilel tıb ve sıtma cemiyetleri de sıtmada yalnız kinini kabul etmişti 
--~------------------------~~---Buıünün tababeti kininin bu harikulade lrunetini arttırmak, lıalaizliği, lmvvetaizliği, kansızlığı ön-
lemek Ye ama parazitlerini derhal öldürmdı: için kinini Anenik, Çelik ve bir çok acı nebatat hüli\aala
lariyle birlqtirerek BlOGENlNE müstah:zarını bazırlamı§tır. 

Ve bil'umu,,,, sınai müeesses0 ler kireçli sularınızı 

VEBOLiD • _e Sıtr.:adan korunmak ve kurtulmak icin en birinci deoadır. • Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kiirrecilderi arttırır, adale ve ıinirleri kuvvetlendirir, ittiJıayı açar, 
dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, sıtmanın bütün tekillerinde tifa temin eden bu yük

Her boyda c~hazlar 

Tediyatta 

ediniz 

emrinize amadedir 

Kolaylık 

E~e mıntakası Umumi Acenteliği: 

Iz lr T. • 
• 

ıl 

Saman iskelesi Mimar Kemalettin 

Müzayede 
j)e f evkala
de satış 

Ağustosun 28 inci pazar günü sa
bah saat 1 O buçukta Birinci Kor
donda Alman konsoloshanesine var
madan 258 numarah eYde iki ~e 
ait mobilyalar açık arttırma S\D'etiy
le satılacaktır. 

Satılacak mobilyalar ıııruında fev
kalade kıymetli masif cevizden ma
mul büfe, ayni mahn otomatik anah
tarlı kare yemek masası, bir çok ye
mek iskemleleri, iyi bir halde p:ıel 
sesli ork, kadife kaplı kanape 

sek tesirli ilaç her eczanede bulunur 

Ta~sitle 
• TORNAX Motorsikletleri 

Beş aene garanti, en konforlu 

BUZ DOLAPLARI 
1936 Te 1937 de Dünya radyolan içinde birinciliği lm:zanan 

MiNERV A Radyoları 
Her narb bi.iklet, eramofon plik Ye her cim mmiki • 

lZM1R ve Hayaliei loptan Ye perıılı ııde At1f .,,,_ 

M. ALİM Şen ocak 
Emirler çarfısı karıwnda Bıı,turalr No. 143 Telefon : 4079 

l takımları, Sigara masalan ayna- ~======================= 1ı §emsiyelikler, bir çok Kütah- , 

iz mir 

Cihazlan 

Enternasyonal Fuarı 

• 7 .t 

sabşı için plasiye aranın; ktadır 

ya vazoları, Hezııırım Alo takıım, 
cevizden mamul ayaalı dolap ve üç 
aynalı tuvaleti ve J'<0modinosu, iki 
adet ikifer kifilik kesme nikel kar
yola maa somyalıın, pqkirlik, mer
merli büyük büfe, divan beyaz )ille 
karyola yatağı ile, kartallı Oval ay
na, bronz komezler perdeler ve is
torlar, bir çok matbu kornizalıı man
zaralar, heykelli konsol saati, ayna
lı lavoman tuvaleti, komodino, 
Sahibinin Sesi Gramofon, buz 
dolabı, ya:nhamt, gece ISmlıaı, nn
tilator, elektrik süpürııe-i, etejft'lu, 
çay masası, nikel ıaııbhk, mando-

-----------------------------------ı. lin, çiçekli saksılar ve bir çok halı, 

Cümhurıyet kız Enstitüsü direk- A_yağı kırılmış ~~i: ;;~ın:=:r .;i::!ktır~il-
Karantınada 81 inci sokakta oturan F t k 

törlüğünden: 50 Y lannda Bohora. çamapr aennek ırsa ı at=~~t~~a salonu 
üzere bahçeye çıktığı sırada kayarak AZtZ ŞiNiK 

Kız enstitüsü, talebe kayt ve diiımÜf Te eol ayağı lun11111ftır. Yaralı Telefon: 2056 
hastaneye kaldırılmıştır. 1 - 3 (2738) 

kabulü: 
22-8-938 ginünden İliıuen lııer giia SMl 9-12 Göztepedeki Ensti

tiiıle JllPılr. 
[..tjtünün ilk cıbl - cıda okul mezımlan için ayn ayn lmımLın 

nıdır. T.,...._ ....,...._ Maarif cemiy • • ~ teflôliltlı 
im talebe yurdunda kalabilirler. 

AKŞAM OKULU TALEBE KA YiT VE KABULO' 
1-9-9311 gününden itibaren her gün saat 9--12 Gazi bulvarındaki 

Ak§&ID okulunda yapılır. 
Faızla nalWmt almak İtıtiyenler 3902 nvmarayır telefon edebilirler. 

1~20--21-23--25--27 3057 (2684) 

Vakıflar umum müdürlüğünden: 
PAZARUK SURETiYLE BiNA l~TI EKSiLTME lLANI 
1 - Ankarada OsllW'llı bankası iftiıaalindelri vakıf arsaya infa et

trilec:ek Boraa, Vakıf paralar müdürlüiii Ye apartıman binasının 
19.8-938 tarihinde pazarlık suretiyle yapılan eksiltmesi neticeainde 
dermeym edilen telılifler kabule pyan eörülmedi&inden bu iti& ikinci 
defa puarlılı -etiJl~ ilimn& kanır verildi. 

2 - Bu İnfaatın temel kısmı vahidi fiat üzerinden ve mütebaki ak
samın aıaa müıtemilat kötürü olarak yaptırılacaktır. 

3 - Keti( r..leli '20446,54 lradır. Banan 28Ul4,15 liraıaı temel 
için ve 192262,39 liruı da diğer kötürü aksamın İn,ası içindir. 

4 - Bu İn§aala ait ıartnaıııe ve evrak t•nlardır : 
A - Fenni - ha.ai §.adılame 
B - Mukavele projeai "ft projeye bağlı vahidi fiat cetveli 
C-Eku1tme~ 
D-1"\ooje 
5 - Yalıııındl yazdı enaJr Ankarada Vakıflar mnum müdürlüğü 

in,aat müdürlüğünden bv=lwıld. htanbal Vakıflar bq nüdiirlüğün
den ve lzmirde İzmir Vakıflar müdürlüğünden 11.02 lira mukabilin
de dl!abı1ir. 

6 - Pmrtık 27-S-938 tarihine rastlayan Cmnarlesi ırünii saat 10-
da Anlıarada 2 nci nkıf ııpvtımamnda Vakıflar umum müdürlüğün
de toplanacak komiıyonda yapılacaktır. 

7 - Ebiltıneye girelıilmek için isteklilerin 12272,33 lira teminat 
Yermesi ve a,ağıda yazıh vesikalan iLraz etmesi ,arttır. 

A - 1938 yılma ait ticaret od.. vemııilri 
B - 1938 yılına ait olarak Nafıa vekaletinden alınmq. en atağı 

100,000 liralık tek bir bina inıaatını yapml§ ve muvaffak ohnllf ı-. 
landuiunu bildiren yaPl miiieahhidliii vesikan. 

8 - bteklilerin bizzat yüksek mimar veya yiık.sek İı:ıpal miihen· 
disi ohnuı veyahut bunlardan biriyle mü§te.ekea. teklif yapıp mulı:a-. . . . 

~LZ"LZrrn 

Özel Devrim Ortaokulu 
Müeaaiı ve direktörü : Buca orta okul sabık direktörü F AlK AKÇIN 

l - Birinci, ilı:iw:i ve üçünc:\i ıınıfl• için luz erir.ek yatılı yatııız 
talebe kaydına devam edilmektedir. 

2 - Okul tam tedrisathdır. 5,ımf meTc:utları kırkr ll§!llaz. 
3 - Yabancı diller için ayrıca ak,am kursları açılacaktır-
4 - Yıllık ders ücreti yatılılar için üç taksitte 200, yatısızllıf 

75 liradır. 
5 - Esaılı bir terbiye ve tahsil, kuvvetli diaiplin ve intizam günde 

dört nöbet sıhhi yemek, körfeze bikim deniz: 'ft ~ haYua, bol ziya 
~ Ye koruları ve nezaretiyle modem ve ideal bir bina.. 

6 - Müracaat yeri : Göztepe köprii .• Her gün .aat 10 da& 12 y 
ve 15 ten 18 e kadar •• TELEFON No. : 4008 
~ 

,.. Fenni ~özlük için 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut biitün &ö:ılük cins -.e çefitleri Jakındaa 

ve uzaktan aören pe.rfe ıiferik, silenderik, dubl fuvayye 
laflarla altın, nikel, pilatin, •as hag& ve selliiloiıd çerçeve. 
fer, toför, tayyare ve motoıi.ldet gözlükleri, pvuıla, pertav111Z 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile eöz dok-

torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDANi PERAKENDE •.. 

Fuat 

Sağık 

Gül ergin 

eczahanesi 
Alsancak Mesudiye caddesi 

TELEFON 2448 

127 

Reçeteler büyük bir dikkat ve itina ile hıızırW-. En nadide Avrupa 

müstahzaratı ile her türlii ~ çe,idi bol bulundurulur. 

Tuvalet eıyasiyle ııhhi levazım laei yeıden ehvendir. 

1-15 (2698) 

Devlet demiryollanndan: 
uhanmum bedeli ile buhmduiı:ı yel' mil.tar ve YUfı qaiıcla yazıh 

lıellııst, talip :zuhur etmediiinden dolayı 5--9-938 Pırwtesi ıüni saat 
I 5 te yeniden kapalı zarf mnJile Balıkeaiıde 3 ünci ifletme binaaında 
eksiltmeye konulmU§tur. 

Bu İ9e girmek istiyenlerin 930 lira munk.lıat ı...,.;,,-ı yermcMsi ve 
2490 No.lu kanunua tayin ettiii Yesilı:aLın ve resmi pzeteıaİn 1-7• 
937 gün ve 3645 No.lu niiahuıncla intipr etmİf olan talimahlıune 
dairainde alınmıt Yeaika Ye teklif melı:tuplaiım aynı cün Kat 14 e 
kadar komisyon reisJiiine Yenneleri lizmvbr. 

Şartnameler Balıkeairde 3nücii i§letme - .. ·· ~ - Ye Manisa 
istuyonunda. parasız daiıblmaktadır. 

BalMbJI ltulunduğu 
Yer 

Menemen - Manisa ia
tuyonlan arasında. 

Kilo Cinai 
metreai 

41-50 T ople""' kırma 

Mikbrı 
Metre Mı•'nmrıen 

mikiba bedeli 
1000 124000ra 

1~~27-31 3058 (2683) 

lzmir Tecim 
liiğünden: 

Lisesi direktör· 

Lise, orta kısmı 'ft •lqe= lmnlaıina kayıt ve kabvl ı.,lamittır. 
Her üç kısım içia aazı · olan ye=i.,,!v: 
1 - Tahsil belgai 
2 - Nifu lıüviyd n ı • 
3 - Sıhhat rapma Ye 11111 belceai • 
4 - "adet 4,5 x 6 lıoyunda fotuğraf 

KABUL ŞARUARI 
A - Liw ita Lltld 17 dert 21 yafl1llt lrııdııır Orta okul mezunlan 

Yeya Lise müdavimleri. 
B - Orta lmma 12--17 ya,mda ilk okul mezunları veya orta okul 

müdavimleri. 
C - Afqam ksslarma. 
l - lZ.15 Y11f1118 kadar ilk okul mezunlan. 
2 - l.....S , .... kadar Ulu• okullan mezımları veya ilk okul 
~ fw bitiraııiı olanlar kalıul edilirler. 

24-27-3 3114 (2711) 

lzmir vilayeti muhasebei husu
siye müdürliiğünden: 

lsmet kaptan mahallesi Tenik aru caddesinde Mehmet oğlu Tev
fiie it _,a anızi kc.ıiayonunca 736 yedi yüz otu:ı altı liıa kıymet 
takdir edilmittir. Sahibinin adreai belli olmadığından keyfiyet ilinen 

':l1~':l /'}74?) 

• 



....... - l \ ...... ,. . -~ •.. '. ~ .. . \ .. : ... · ~.ı. ••• ~ .• ! - ~' . .- ' • 
_. ................................ oam ............... sg ..... ı-. ..... n ................................. gm ............. ıı;m1::m .. ..:ıı .. ~.-. 

A vrupada birinciliği diplomalarla 
• .-izm;ı Fuarında 

musacldak 

--
İstanbul fiatile satışa başiıyan 

I akında Kenıe al.tı caddesinde lzmir ş·obeslnl • ~ı,ror 
90 derece halis limon çiçel' )eri Hasan kolonyasi!e Hasan lusyo11 ve Jevaııtaları, 75 derece nes

rin limon kolonya ve lüsyonları, yağlı ve yağsız Hasan J{rem ve biryantinleri, Hasan roj ve 
allıkları, Hasan tırnak cilaları, Hasan Pudra ve sürmeleri Hasan dantüs diş macunu ve suyu, 
diş fırçaları, Hasan saç müstahzaratı, Hasan sa hunları Hasan t raş bıçağı, pudra, krem, sabun ve 
kolooya ve makinesi, (haşeratı öldüren fayda) fareleri öldüren far ile Hasan özlü unları, Hasan 
zeytin yağı Hasan meyve ve gaz1 z özleri toPtan satış mahalli - Kavaklar caddesinde Kadri 
Tümek - Karşıyaka Pe.,.akende satış mahalli Ferah eczanesi sairbifcümle tuhafiye, Eczaha
ne, Bakkaliye, Hırdavat mağazalarında lstanbul fiatile satılnıaktadır 

' - ~ 
. . . . . . •· . 

~ ........................................................ ..... 

1938 lzn1ir 
FUARINDA 

1939 
Radyo tekniğinin 

SAH ESERLERi 
OLAN 

RADVOLARINI 
Gö _ünüz 

IZMIR ACENTESJ: MEHMET 
ALIM ŞENOCAK Başturak 

Umum Vekili 
Abdurrahman 

İM RE 
lstanbul Bahçekapı Hasan Ecza 
deposu üstünde Telefon: 23521 

1 
1 

~il 
Kara.ciğer BuhTanlar1 
Bazı bazı bir ufak 

İ karaciğer buhranı ge
çiriyorsunuz. Alınma- -_, 
sı latif ve kolay olan 
MAZON'dan sabahla-
rı aç karnına bir kah-
ve kaşığı almağı tec
rübe ediniz. Karaci
ğerlerin nasıl daha iyi 
g!deceğini görürsünüz 

Ayni zamanda varsa 
KABlZLlGl h 

defedecektir. MIDE ve 
BARSAKLARINIZ 

i daha muntazam işli
- yecek, vücüdünüzde 

bir ferahlık hissede
cek, iştihanız ve sıh
hati!liz düzelec"'-:ti,. 

----

üzerinde ittifak 
ettıği bir hakikat : 

Sabah, ôğle ve akgam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

Kullanmak 

Şarti!e 

• 

RADYOLIN 
Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 

ve sapsağlam yapar. Ona yirmin
ci asır kimyasının hArikalarından 
biridir, denilebilir. Kokusu güzel 
lezzeti hoş, mikroplara karşı te
siri yüzde yüzdür ..... 

K uJlananJar, dişlerini en ucuz şeraitte 
DOKTOR OPERATöR si~orta ettirmiş sayıhrJar sabah öğle ve 

M. Nuri Arkan akşam her yemekten sonra günde 3 defa 
MEMLEKET HASTANESi BAŞ dişlerinizi fırçalayınız. 

OPERATöRO 
Hastalarını her gün öğleden son-

ra 3-7 ye kadar ikinci Beyler soka- lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
ğında fırın karıısındaki 25 numaralı 

::~enehanesinde kabul ve tedavi vakıflar idaresinin 
Telefon: ~;ayenehane, ~~~ Nefis, Halis 

1-13 (2670) 

ızMIRIKIKNCIMINTAKATA- Zeytinyağ ve sabunları 
PU SiCiL MUHAFIZUöINDAN: •• h •• ı •• h " 

Seydiköye tibi Görece köyünün mu ur Ü ve USUSJ 
Çamlık mevkiinde doğusu Hüseyin 

tarlası, batısı Günaylı Süleyman tar- kaplar ı·çı·nde 
lası, poyrazı yol ile bu tarla arasın-

daki köy mer'ası kıblesi Ahmet kızı SATI$ YERt : Bqturakta, köfe batında ALI ARTAÇ mağazala-
------------------~-----------------~~ tar~• h~~~~~L. ~-27-~ 31~ (~) 

dere ve kıımen Süleyman tarlası ----=-------._._.._ _______ 1111!!:1._ 
Devlet demiryollarından: 

Bil§ kumandanlık meydan muharebesinin 16 ncı yıl dönümü mü
nasebetiyle 30-8-938 tarihinde Dumlupınarda yapılacak törene İ§tirak 
etmek istiyenler İçin lzmirden bir hususi tren hareket edecektir. Me
rasime iştirak edeceklere umumi tarifeden yüzde 80 tenzilli bilet ve
rilecektir. Hususi tren lzmirden 29-8-938 günü saat 19.58 de hare
ket ederek 30-8-938 günü saat 7,12 de Dumlupınara varacak ve aynı 
günde merasimin icraaından sonra saat 18.31 de Dumlupınardan ha
reketle 31-8-938 tarihinde nat 5,45 te lzınire avdet olunacaktır. 

Ocretler: 1 673 
11 484 
m. 310 KWUJtur. 

Fazla izahat almak istiyenler Basmahane ve Karııy~a iatasyonlan
na müracaat etmelidirler. 

Parisfakültesinden diplomal 
oı, tabipleri 

Memleket hastanesi diş tabibi 

Muzaffer Eroğul 
V.E 

Kemal Çetindağ 
Haıtalannı her giln sabah 

saat dokuzdan ba~lıyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

için mukavemet 1 emir almı~laıdı. 
lrak. lorınoya geamıın. ucıuCl'l • -uua. .... •••ı...,,- - .... - . 

ue mahdut tahminen 2 hektar 2056 Maliye vekaletinden.· 
M.2 tarla rumlar zamanından hazi-
neye kaldığı ve hazine tarafından 2257 numaralı kanun mucibince ihraç edilmi§ olan nikel bir kurut-
da Hakkıya satıldığından bahisle ta- luklar ahiren kenarları dantelli olarak tadilen darbedilmİ§tir. 
puca tescili istenilmektedir. Mevzuubahis paraların 1 /9/938 tarihinden itibaren tedavüle çıka-

Bu gayri menkulün tapu kaydı nlacağından fÜphe ve tereddüde mahal kalmamak üzere ilin olunur. 
olmadığı anlqılmakla bu gayri men- 23 - 25 - 27 - 29 3106 (2706) 

kulde bafkalannın alakalan varsa W.11 b ) "' d 
ilin gününden itibaren lOgün içinde ltienemen Ur ay JgJD an: 
ikinci mıntaka tapu sicil muhafızlı- 1 - 903 metre murabbaı aalıada yaptırılması mukarrer ~99 lira 
ğına veyahut 12-9-938 tarihinde tah- 20 kurut ketifli parke lafı ile kaldınm infasına ait eksiltmeye hiç bir 
kikat için yerine gidecek olan memu- talip zuhur etmedifinden on gün temdit edilmi§ olmakla taliplerin 
tumuza müracaat etmeleri ilin olu- eksiltme günü olan 31-8-938 Çar§'UDba günü saat 11 de belediye en-
tıur. 3161 (2745) cümenine müracaatlan ilin olunur. 3164 (2741) 
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Daima 

T : .. mD-Ell--, 
Kanunlarına Sadıktır 

Yaratan kuvvet, bir insana sıhhat ve saadet içinde yaşamak hakkını 
vermiştir. Her türlü suiistimal ve tabiat kanununlanna aykın hareke
tin cezası ölümdür. 

Yurddaş1 Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün uzviyetini 
gözden geçir ve gördüğün en ufak bir inza üzerine derhal faaliyete 
geç. Kendinde dü,künlük, halsi.dik, iftihuızlık, kansızlık, kuvvebiz 
lik, tembellik, korkaklık mı hissediyorsunuz? Bunlar uzviyetin imdat 
iıaretidir. ç.ahuk ")'diı ve hayat ekıiri olan 

içmiye baf'a FOSF ARSOL tababetin esumı te§kil eden bütün dOktor 
lar tarafından takdir edilen en mühim ilaçların gayet fenni bir surett 
te§rikinden yapılmı§ emsalsiz bir kudret §mubudur. 

Kanı tazeler ve çoğaltır. lftibayı :açar, hafıza ve zaki.yı yiı'kaeltir. 
Sinirleri', adele1eri aağlamlqtırır. Azim ve faa1iyeti yükseltir. Ve bü
tün kudretleri uzviyette tophyara.k ömrü tabiiyi bütün nqelede ge
• • • FOSFARSOL günq gibidir. Girdiği yere sağlık, dinçlik, Te 

llgençlıik ~, her ecznaede bulWUD'. - .,.. 

Juvantin saç boyaları 

.. YENi ASIR SAYFA: e 
C&!XAI ws +et 

"'-::!"', ...--------------- DEUTSCHE LEVAN Fratelli Sperco 
Vapur acentası TE- LlNIE 

G. m.b.H. 
H. SCHUET 

ROY AL NEERLANDES 

KUMPANYASI 
LARISSA vapuru 17/8/938 de bek- STELLA vapuru Elyevm limanımızde 

)eniyor. Rotterdam, Hamburg ve Bre- olup Amsterdnm Rotterdam ve Ham· 
men için yük alacaktır. burg limanlan için yük almaktadır. 
ARCTURUS vapuru 29/8/938 de bek OBERON vapuru 24/ 8/ 938 tarihin· 

!eniyor. Rotterdam, Haııiburg ve Bre- de limanımıza gelip Amsterdam, Rot· 
men için yük e.lacalttır. terdam ve Hamburg limanları için yülı 

ANKARA vapuru 12/9/938 de alacaktır. 
bekleniyor. Rotterdam, Haınburg ve SVENSKA ORtENT UNtEN 
Bremen limanları için yük alacaktır. BORELAND motörü limanımızdı 

BELGRAD vapuru 26/ 9/ 9 / 938 de olup Rottcrdam, H.amburg, Gdynia ve 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve Danimark ve Baltık limanlan için yük 
Bremen ]imanları için yük alacaktır. almaktadır. 

ATHF.N vapuru 10/10/ 938 de BARDALAND motörü 3/ 8/ 938 ta· 

bekleniyor. Rotterdam, Hamhurg ve rilıinde limanımıza gelip Rotterdam, 
Bremen limanları için yük alacaktır. Hamburg. Oaııiı:nark ve Baltık limanlan 

H. SCHUU>T için yük alacaktır. 

CULUCKSBURG ..apanı 31/8/936 ZEGLUGAPOl..SKA S/A 
de beldeniyor. Rotterdam, Hamburg ve Lf.VANTE vapuru 30/8/936 tari· 
Bremen limanları için yük alacaktır. hinde limanımızda beklenmekte olup 

DEN NORSICE MIDDELHA VSUN1E Anven. Dantzig ve Gdynia limanlan 
OSLO için yük alacaktır. 

BAYARD vapuru 29/8/938 de bek· SERVJCE MARmME ROUMAtN 
len.iyor. Norveç limanlan için 31/6/938 ARDEAL vapuru 2/9/936 de lima· 

• tarihine kadar kabul eder. Dieppe iç.in nımızda beklenmekte olup Malta. Mar· 
2/9/938 günil öğleye kadar mal kabul silya ve Cenova limaıllan için yük Ye 

edilir. yolcu alır. 
llandaki hareket tariblerile navlunlar· BOSPHORUS vapuru 2 5 eyliılden 30 

cylUl 938 e kadar Oieppe, Dünkdt ve dılki d~~iklerden acente mesuliyet 

Norveç umum llinanlan için yuk alacak- kabul etmez. 

tır. 

SF.RVJCE MARmME ROUMAIN 
BUCAREST 

iDUROS'fOR YÇUJU 19/8/938 ele 
bddeniyor. Köatence Galatz ve Galatz 

~~~!Wri:~~;:\'5Siılllm•m-•, .. -•u•m•••••••••••l'll• ak.tarmuı Tuna llimanlan :için yük ala

Daha fazla tafsilat için ikinci !kordon

da fRATFJ.J.J SPERCO aecntamıa mB· 

racaat edilmesi rica olunur. 

1'.elefon : 41 t t / 4142 / 2663/ 4%21 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk fe hJike al2ır.etlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınhğımn fena akıbetler doiurmuina 
mini olmakla beraber bütün ısbrapları da dindirir. 

lcabındc giimle 3 kafe alınabilir 

caktır. 

OUROSTOR '\'apunl 14 eylalde M
lleaiyor. K~ Calatz .. Galatz u
tannaa Tana limanlen Ça yük &lacak
br. 

D. T. R. T. 
TISZA "'V&pUnl 1 S ey.llllde beklen.iyot. 

Port Sait ve hkenderiye limanlan için 
yük alacaktıt. 

SZEGED vapuru 30/8/938 de bek· 
leniyor. Danüb limanlan için yük ala
caktır. 

BUDAPEST vapuru 1.S eylulde bek
leniyor. Danup limanları için yük ala
cakbr. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BİRINCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Elferman Lines Ltd. 

LONDRA HA'ITI 

O PORTO vapuru Liverpooldan 1 O 
a~ııtos 938 tarihinde gelip yü1t çıkara• 

caktır. 

CA V AU..O vapuru 1 5 ağustosta 

JONSTON V ARREN UNES londra, Hull ve Anversten gelip yük 
JF.SSMORE vapuru 13/8/938 de k _,_ • d Lo d 

çı aracwt ve aynı zaman a n ra ve 
bekleniyor. Liverpool, Anvers limanla· Hull . • ..::L I 

d ~•- L _L B ıçın ,.u.. • acalttır. nn an ,. ..... çı.-;aracıu. ve urgaz, Varna 
ve Köstence için YGk alacakbr. LESBlAN vapuru 2 5 eiuatosta U. 

AMERICAN EXPORT UNES INC verpooldan gelip yük çıkaracak. 

EXMOUTI-1 vapuru 16 Ağustosta 

bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
nAndakl hareket tan"'hlerlyle nav

lunlardaki de~iltliklerden acenta me
suliyet kabul elmeE. 

Daha fu!a tafs!lAt almak için Birin
ci Kordonda V. F. Hemy Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra· 
caat edilmesl rlca olunur. 

Tel. No. 2007 n 2008. 

MAL VERNIAN vapunı cyiw iptida· 
smda Uverpooldan gelip yük çıkaracak. 

THURSO vapuru hamulcsinl t .. 
tanbulda aktarma ederek limanımıza 8 

ağustosta gelecek olan lzmir vapuru Ue 
gelecektir. 

Tarih ve navlunlardald değişikl!klel'o 
den acenta mesuliyet kabul etmez. 

INGtUZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ja-
Tantİa •BC bo1alan muzD' Ye zehirli maddelerden ıtamamen iri ------------- Eylul arasında beklenilmekte olup 

~~~~~ilu~~~~p~ ---~----~--~-~~---------·''Umdal um ~~w0~~~~~~ 
.luYanli• •aç boyalan kumral ve siyah olarak iki tabii ırenk __ ._ ______________ ,_____ '' Uml B~KANLAR ARASI HATI1 

üzerine tertip edilmiftir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi- ~ ZETSKA PLOVIDBA ı nk k ak 1 k h denı·z acentelı.g"' ı· A. 
0

· KotOI' en re Yl anm , ter eme atta denize girmek suretiyle de Balkan ittifakı iktı.sat konferanmun 
çıkmaz. Eczanelerde ve ıtnyat mağazalannda arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. Ltd • 
seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği hat

ta mensup Y agoslav bandualı 
ıu5<:att*?E ısr:ıc;rn a •, •anı 159 ••wa " 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
Bedeli M. 

Lira Cinai MeVkii 
100 Araa Y ıuufdede C. 
75 Ana Molla sokak 

125 Ev Kutucu IOkak 
75 Ana Kutucu -*ak 

350 Ana ve oda Kara bpı C. 
125 Harap tekke Cameöz aobk 
200 Ana Tab.k Alamet 
ıso Arsa Katip oi1u 
4100 Arsa Kitip oilu 
700 Ev Ye diikkin Numan ade 
500 Araa Dellil bap 
350 Harap dükki.n Irgat pazan . 
250 Birbirine muttasll iki dükkin Altay sokak 
200 Birbirine muttasıl üç arsa Y usufdede 
500 Arsa Ydak Minare 
150 Ana Samana sokak 
300 Ev Uzun yol 
300 Birt>irine muttasıl dükkin ve 1'.uzcu aokak 

fmn 

N. 
136 

37/1 
66 
82 

6 
2 

216 
634/1 

634 
38/40 

2.8 
91 

23/25 
48/2, 48/ 1 Te biJi 

118/2 
11 
90 

36/34 

Yubnda JazW gayri menkuller satılmak üzere açık arttırmaya çıka
nlmlfhr. 29/8/938 pazartesi günü saat ondadır. istekli olaD1ann Va-
kıflar idaresine müracaatleri. 12-1&-,~27 2913 (2633) 

DAlllON CEP VANTILATiJRl..ERI 
En ~ icat edilen bu Yantilitörler bir küçük pille itler. Bir sa

•!fe bll' ~·~ sarfiyat yapar. Ağırlığı seksen p-am olup zarif 
bır kap ıtÇm~. Bayanlar el çantaıında, baylar cebinde ta9ır .. 

Herkeaın yanında bulunması lazım olan bir ihtiyaçtır. 
Deposu : lzmirde Sulahan civarında No. 28/9 öDEMtŞU 

HOSEYIN HOSNO ticaretban ... : . - ~-................................ ______ @. 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Eae 
halkına kendiıini sevdirmiftir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu
lurlar. 

latanbulda bütün Esre ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 
llircok huauaiYetlerine ilaveten fiatler mülhit ucu%dur. 

HELLENIC LtNES LlD L o v c EN 
BELGtON vapuru 27 /28 ağustos- Lükı vapuru J O ey)Ulde 18 de U,.. 

damarasınHada hebuldenilmelcteAnolup R
1
.otter- tnnza, Vnrna liı"nanlıırı için hareket ede-

m rg ve ven ıman- _Ltı· 
l ""k l k ccx r. 
arHınOa UANyu a acal tır. ~ L O V C E N 

DA vapuru agustos 
nihayetinde beklenilmekte olup Rot- Lüks vapuru pazartesi 19 eylulde saat 

terdam, Hamburg ve Anvers liman- 12 de lzmirdcn hareket edecek, Pin 
lanna yük alacaktır. Korfu. Adriyatik limanları. Venedik. 

GERMANIA vapuru 1-0 ey:lUlde TT.ieate n Şupk limanlan için yolcu ve 
beklenilmekte olup Rotterdam Ham yük alacaktır. 
burg ve Anvcra limanlarına yük 
alacalc.t Gerek vapurlann muvualat tan1ı1erl. 

c TURKlA» vapuru 20 Eylülde gerek vapur blmlerl ve navlun.lan halt· 

beklenilmekte olup ROITERDAM kında acenta bir taahhUt alhna girmez. 
HAMBURG ve ANVERS limanla- Daha fazla tafSillt almak tçiı:ı Birlnd 
rma yük alacakhr. Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

UNtTED ST A TES AND I..EVANT umum! deniz acentalığı Ltd. müracaat 
UNE L TD edilmesi rlca olunur. 

cBAALEBEK. vapuru 22/24 TELEFON: 3171 - 4072 

TAZE TEMİZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 



SAYFA: 10 YENi ASIR 27 AGUSTOS-CUMARTESI 1938 
• ,,. sa as __ e:: = -

Alman gazetelerinin 
hazırlıklarının 

mübalô:galı 
devamı 

B. • Çember ayn 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

neşriyatı ve Almanyanın askeri 
bu endişelerin sebebidir 

• Daladyenin yeni nutku 
İngiliz maliye nazırı Sir Con Saymon Fransanın büyük menfaatleri demok
bugün mühim bir nutuk söyleyecek rasi ile korunacak ve kurtarılacaktır 

.·<:·' 
\:S .. 

~B:. 
:th· 
~"$;..."ı:W 

Macan naibi amiral HOTtiye Almanya seyahatinde yapılan kar§ılama mera.simi 

Londra 25 (A.A) - İngiliz diplomatik nil, sıhhl vaziyeti sebebile bizzat söz ala- nı esnasında o vakit maliye nazın olan 
mahfellerinde söylendiğine göre B. Gvat- cak vaziyette olmıyan başvekil B. Nevil Loyd Corcun Mansiyon Havzda söyledi
kinin Prag hükümetile Südeıtler arasın- Çemberlayn namına maliye nazın Con ği nutuk kadar manidar olacaktır. 
daki görii§meler hakkındaki raporu her Saymon büyük bir siyasi nutuk söyli- Pragdan gelen haberlere göre Ingiliz 
hangi bir anlaşmanın tamamile imMn- yerek lngilterenin orta Avrupa ve bil- diplomasi mahfelleri Çekoslovak hükü
sız olduğu neticesine varılmaktadır. Her hassa Çekoslovakya meselelerine karşı metinin Südetlere yeniden genli taviz
iki taraf da hüsnü niyet gösterir ise an- vaziyeti tayin ve tasrih edecektir. lerde bulunacağını ihsas ederek bu uz
laşma imkam daima mevcuttur. Maliye nazırının bu nutku Ingiltere- la§ma ruhunu tebrik etmeokte ve Südet-

Fakat Ingiliz diplomatik mahfellerinin nin Çekoslovak hükümetile Südet akal- lerin de meslenin halline hizmet iç~ ay
fikrince vaziyeti endişe verici bir mahl- liyeti arasındaki geçimsizliğinhalline ne ni em.ayülü göstereceklerini ümit etmek
yette gösteren keyfiyet mevcudiyetle- kadar ehemmiyet verdiğini tasrih edecek tedirler. Ayni mahfeller Loro Runsima
rine rağmen meselenin teknik güçlük- ve arada bir anlaşma husulüne karşı ha- nm yakında Londraya gideceği haberini 
leri değildir. Asıl mesele şudur ki Alınan riçten bir müdahale vaki olmıyacağı teyid etmemişlerdir. 
gazetelerinin şiddetli neşriyatta bulun- ilnıidini ihtiva edecektir. 
malan en ufak Mdiselerin izam edilmek- Sir Con Saymon da, Başvekilin 24 
te olması, Alman askeri hazırlıkları ha- Mart ve 23 Mayıs nutuklarında olduğu 
berlerin tevali etmesi ve nihayet Hen- gibi, orta Avnıpada sulhun muhafazası
Jayn delegeleri ile Nazi zimamdarları nın Ingilere için hayati bir menfaat ol
arasında dalıru temas bulunması yapıl- duğunu temin edecek ve katiyetle ifade 
:makta olan milzakerelerin serbest ma-

edecektir ki, Ingiltere Çekoslovakyaya 
hiyette müzakereler olduğu hissini ver- her ne kadar ahdi hiç bir bağla bağlı de-
mektedir. lngiliz zimamdarlannca bugün ğilse de Çe.koslovakyaya karşı bir teca
yeni bir ltat'i angajman almak mevzuu .. d il . 1 b'l k h h g~ b' vuz en en ge e ı ece er an ı ır 

bahs değildir. Yalnız o suretle hareket ihtilafa büyiik Britanyanın sürüklenme-
etmek lazımdır ki, Almanya eğer Çekos- . hte ldir 

sı mu me . 
lovakyaya karşı bir müdahale vaki olur- . b ku b k'l 

,_ Ingilte ıar-L-d k Fr Maliye nazırı u nut aşve ı ye-sa gereıs. re ann an gere an- . .. . . 
taraf d t hlik 1 bul nne soyliyeceği içm Alınanyanın alın-sa ın an e e ere maruz una-

ganlığına dokunabilecek ve orada bir 
cağından emin olmalıdır. 

Faris 26 (ö.R) - Çekoslovak meselesi 
için biltiln gözler §İmdi Londraya çev
rilmiştir. tki unsur bilhassa dikkate 
. çarpmaktadır. 

tehdit veya muhasara manevrası intiba
mı uyandıracak her sözden sakınacaktır. 

Londra, 26 (Ö.R) - Evning Standard 
gazetesine göre Sir Con Saymonun beya
natı umum! harpten evvel Ağadir buhra-

Şansölye Şuşnig 
YUksek divanda muha

keme edllecektlr 
Berlin 26 (P.S) - Resmi gazetede 

«eski Avustuya federal hükümeti azaları
nın mesuliyetleri> hakkındaki emirname 
neşredilmiştir. Bunlar içinde suçlu telakki 
edilenler yüksek divana sevkedilecekler
dir. Yüksek divan azaları Hitler tara
fından tayin edileceklerdir. tddia maka
mını Avusturyadaki Alman yüksek ko
miseri Buerckel işgal edecektir. Divanın 
hükmünden ıonra suçlular Alman va
tandaşlığından iskat edilecek servetleri 
müsadere olunacakbr. 

Yüksek divana sevkedi]eceklerin sayısı 
ve isimleri hakkında henüz hiç bir haber 
verilmemiş ise de eski şansölye Şuşnigin 
bunlar arasında bulunacağı muhakkaktır. 

Bir taraf dan Lord Runsimanın mua
vini B. Osten Gudkin Runsiman heye
tinin şimdiye kadar elde ettiği neticeler 
hakkında raporunu vermeğe gelmiştir. 

Diğer tarladan maliye nazırı Sir Con 
Saymonun yarın Monsinyon Havzda söy
liyeceği nutuk sabırsızlıkla beklenmek
tedir. Bu iki hadise hakkında cTan> ga
zetesinin Londra muhabiri telefonla 
şunları bildirioyr: 

Fuarda geceler 
BAŞTARAFI 1 NCI SAHIFEDE,tan gelen turistler nazarı dikkati celbet
makta.dır. mektedir. Fuarı, altıncı gecesi ziyaret 

Fuar gazinosunda müstesna cAşk ge- edenlerin sayısı 15266 dır. Oteller, alı

celeri> hüki.im sürmekte, gece yarısın- nan tertibat sayesinde lzmire gelen)eri 

B. Gudkinin hükümete bildirdiğine dan sonra gÜzel numaralar programı süs
lemektedir. Bu sene fuarın hususiyetle· 

kolaylıkla istiap etmiştir. 
Evvelce de bildirdiğimiz gibi fuarda 

en çok ziyaret edilen pavyonların başın
da Vakıflar pavyonu, Etibank pavyonu 
ve Yunan pavyonu gelmektedir. 

göre Eğer Südet Almanları hariçten mü
zaharet görüp her tazyika rağmen mu
kavemete teşvik edilmeseler Çekoslo
vakyada akalliyetler meselesi kolayca 
halledilebilir. Diğer tarafdan her iki ta
rafdan anlaşma ve yatıştırma azmi gös
teren Çekoslovakya meselesinin Avrupa 
sulhunu tehdit edemiyeceği kanaati In
giliz hükümet mahfellerlnde hakimdir. 
Fakat işte asıl bu mütekabil anlaşma ar
zusundan şüphe edilmektedir. 

Alman gazetelerinin Çekoslovakyaya 
kar~ı şiddetle hücumlarında israrla de
vam et:nesi ve her hadisenin son derece 
büyütülmesi ciddi encli§eler uyandır-

maka dır. 

İngiliz başvekilinin bütün harici siya
setini hiil:O.sa eden yatıştınna formulü 
epi zamand.anberi muhalefetin tenkitle
rine uğramaktadır. Zira Berlin ve Roma 
tarafından takip edilen siyasetlerin dilek 
ve temayüllerine tekabül ettiğinden şüp
he edilmektedir. 

Çarşamba günü toplanan nazırlar ko
mi.tesinde verilen bir karar diin Dov
ning Street göriişmelerinde teyit edil-

rinden en mühimmi, eğlence yerlerinin 
çok oluşudur. Methede ede bitirilemiyen 
cam adam, teşkilatsızlık yüzünden rağ
bet görmemiştir. Bu müesseseyi idare 
edenler, cam adamı iyi reklam edeme
diklerinden ıikayetçidirler. 

* Bari fuar komitesi tarafından lzmir 
fuarını tetkike memur edilen B. Andrea 

Hariçten fuarı ziyaret için gelenlerin Climento ıehrimize gelmiştir. Bu zat ay
ıayı)arı artmıştır. Suriye, Filistin Ve Irak- ni zamanda parlamento azasındandır 

1 
Paris, 26 (ö.R) - Başvekil bay Da

ladiye Radikal sosyalist partisinin grup 
içtimaında kırk saat iş kanunu hakkında 
yeni izahat vermiştir. Başvekil demiştir 

ki: 
c - Frar.sa ve Meksik'.\ müstesna tu

tulursa. diğer hiç bir memlekette hafta
da kırk saat işin kanuni mevcudiyeti 
yoktur.' Beynelmilel mesai bürosunda bu 

umumileşmesi için sarfedilen 

çalışacak kadar işi olan müesseselerin iş
çilerinden fazla saat istemeğe lüzum ol· 
maz. Fakat kabul etmelidir ki çalışma 
saatleri kanununun daha elastiki bir ha
le sokulması istihsal meselesinin bir un
suru, hem de bir ana unsurudur. Bundan 
daha mühim olan dii;er bir unsur da is
tihsal teçhizatının modern bir hale sokul
ması ve iş şartlarının ıslaKıdır.:. 

Netice olarak başvekil Radikal parti-

Fransız hariciye nazın Bonne deniz kürü yapıyor 
gayret hiç bir terakki temin etmemiştir. sinin kabineye tam emniyetini ve sarsıl
Bununla beraber Fransada tatbikinin ta~ maz müzaheretini bildirmesini istemiştir. 
]iki bir manasızlık olur. Bunu düşünmi- Zamanın hoş münakaşalar zamanı de
yorum ve hiç bir zaman düşünmedim... ğil, azimli karar zamanı olduğunu ilave 
Fakat beynelmilel vaziyet milli Müdafaa etmiştir. Nihayet demiştir ki : 
için çalışan bütün müesseselerde işlerin «Demokrasinin anudane müdafaası
bitirilmesi için icap eden fazla saatlerin na tahsis edilmiş olan bütün hayatımın 
tahsisini lüzumlu kılmaktadır. Bu fazla prensiplerine sadık kaldığımı söylemek 
saatlerin, ücreti vasati tarifeden yüksek beyhudedir. Hn zamandan daha kat'iy
bir tarifeye göre hesap edilir. Milli mü- yetle eminim ki Fransamn büyük men

Fransız Başvekili Daladiye 
tinde olduğunu bildirmiştir. Radikal 1101 .. 

ya]ist grubu ittifakla şu karar suretini 

kabul etmiştir : «Radikal sosyali4t gru .. 
bu başkan Daladiyenin izah ettiği siya• 

seti tasvip ve kendisine tam emniyetim 
teyit eyler.> 

öğleden sonra saat 14. 30 da sosyalist 
parti grubu toplanma~ ve saat 1 7 de top• 

lanacak sollar delegasyonundaki mÜ• 

dafaa, mali kalkınma ve memleketi ha-, faatleri demokrasi ile himaye edilecek messillerinin takmacaklan vaziyeti mü
rap eden hayat bahalılığiyle mücadele ve kurtarılacaktır.> zakere etmiştir. Komünist grubu ile SOS• 

için icap ettikçe bu fedakarlığı kabul el· Ba§Vekil hu devre içinde kabinenin yalist cümhuriyet birliği ve müstakil sol 

mek e!~e~dir. Fakat bu mutlak bir kai- kararlarını millet~ bildirmek İçin _her j grupları da ayni maksatla toplanmıılar
de degildır. Haftada ancak 32 - 34 saat hafta radyoda bır nutuk vermek nıye- dır. 

Almanyada din kavgaları 
Vürtenberg Piskoposu Vürtenbergde 

oturmak hakkından men edildi 
Berlin, 26 (ö.R) - Bugün öğrenil

diğine göre müstakil tavır ve hareketiyle 
nasyonal sosyalist otoritelerinin hoşnut
suzluğuna sebep olan Vurtenberg Pes
koposu Skrola bundan böyle Vurtem-

bergde oturamıyacağı bildirilmiştir. Vurtembergten ayrılarak bir mUddet 
Bunun sebebi peskoposun on nisanda Friburgta kalmı!JI ve sonradan Vurtem• 

plebisite iştirak etmemesidir. O vakitten 
beri ona karşı bir çok nümayişler yapıl
mı r. Bu sebeple nisan sonunda rahip 

berge dönmüştür. Almanyada bir pes· 

lı::oposa karşı ilk defa olarak böyle bir 
tedbir alınmışbr. 

D. N. B. ajansı bir teb)jğ neşrederek 

bu tedbirin halkı teskin için kararlaştırıl

dığını ve siyasi vazifelerini en kaha bir 

şekilde çiğnemiş olan bir peskoposa mU• 

samaha göstermek imkanı olmadığım 

bildirmiştir. 

Roma, 26 (ö.R) - Vatikan salahl· 

yetli daireleri daha geniş tafsilat elde edi· 

linceye kadar Vurtemberg peskoposu .. 
nun kendi kilise mıntakasında oturması-

nın men'i hakkında mütalaa yürütmek

ten sakınıyor. Rahip 11 seneden heri bu 

kilise mm takasının başında idi. Fakat 
Vatikanıı:t resmi ihtiraza mecbur olmı· 

yan diğer bazı mahfellerinde bu hadise
den doğan heyecan gizlenmemektedir .. 

Zira bu filen peskopos Skrolun azli de· 
mektir ve Hitlerd Almanya ile papalık 

arasındaki münasebetlerin gerginliğini 

arttırmaktadır. Vurtemberg peskoposu 

hakkındaki karar Almanya ile Vatikan 
arasında daima mer'iyet mevkiinde du-

ran konkorda hükümlerine muhaliftir .. 

Berlinin bu kararı haklı göstermek için 

g8sterdiği sebep Vatikanın iddiasına gö
re kimseyi aldatamaz. Çünkü peskopos 

Skrolun hareketi siyasi müdahalolere 
müstenit olmayıp münhasıran ki!i111nin 

ve insanların selameti maksadına ~n~ 
mıştır. Ona karşı alınan tedbir Alm~a

daki dini tazyikin ve Alman katolikiiği-


