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i Balgaristanın Balkan Antantına Girifi i 
'··············································· ............................................. ..; 

Bütün Balkan merkezlerinde ve 
Avrupada memnuniyet uyandırdı 

Reisicümhurdan Fuarımızın açılış 
istirhama gitti Sof-yada sevinç mitingleri yapıldı Girit 

mühendis ve diier İl aıbd.,ı.nmla ko- ve halk kralı alkıfladı 

Belediye Reisi, 
törenıne şeref vermelerini 

nuttum. Onlar talimatlanna söre vazife-
lerini, mevcut itlerini zamanında ta
mamhyacaklarda. 

Blyük ŞEFE bmir ........ ...-ıeriai 
an:etmek. ha.retlerini biJdinnek izet'e 
timdi &.tanbula bareket ed~onm. 8ii:
yill ŞEFimize de fuana huaLklan hak
bacla izahat Yerecek. fuana ......... 
nine ~t etmef.W rica ecleceihn:. 

Yeni A.ır - H.b. ı.J-lf,t pa söre 
ni1 ı.tanWda Tütkc6. ,....._.-... 
,,. aliladar mGe....Jerle tema. ederdi 

letanbul tüccarlanom lzmir fuanaa daha 
senit ölçüde if'irl)derini ~tir.B\t 
eene faarda pa-.yon bahmmamakla. bera
ber, aırf miHt ..nayümizln nobanmz ola
rak bu aene ziyaretçilere anı İçin İcap 

Beledi,,e reUini tzmif' 11e1punıtM(lı uğuf'la11anlaT eden tedbirler almac:aktlr. Belec:li7e rei8i-
Belediye ve fuar komitesi reİlıİ Dr.B. tur: miz Pazartesi eabahı fzmire dönecektir. 

.8ehcet Uz dün öğleden sonra aaat 16 da - cBiliyonunuz ki fuannuz bu 8elle, lran tüccarlan kalahahk bir . tekil~e s~ içitlde ola" Soh/adtın bir göriatjf 
bmir vapuriyle latanbula hareket etmit. geçen eenelerle kıya. kabul etmiyec:ek lzınir fuanna ift:irake karar vennitl~. Parla 2 (ö.R) _ Kü-"!L b. ,. .,_ ~.. A~ !L)lra..J.::-11- • 

urd '- ti . 1 Dr ""k l b' '--''-d --:L-t • K dil • L::..nL L1.. ~-'--'- ,. .... antant ve u t~. ~ Ull----- eer ""•P a narare e tef)'• o unmuttur. • mu emme ır eeer nuuı e ..,....._..mq- en enne .,....,. .... - pavyon - e- n_IL__ de l ti . L.-:-- • • L:- b' lr 1 Beı. · • • - • . _ d 1 oa..-n antantına menaup v e enn aıa· -.~t ıçm ...,, ır ya _._...._..... 
A __ :t Uz. .. har~eti emuwnda c Yem tir •• Son bazırlıldan tamamlanm~ uze- dil~tir. Dün ltalya nemf ev et pavyo- zeteleri SeJinikte Balkan antanb ile Pan. gazetelerinin tefairleri de, Bük-
rwır> a qağıdaki beyanatta bulunmut- redır. Bu eabah fuar eabuma gıderek nu ınoaabna batl•nmıttır· Bul . d . dil __ ,__ p tel • • • .-:a.: - aanatan aruın • unza e en .. ....,.. rq ve rac geze ermın fte1'171lb ...... 

o 
Atma 1 (A.A) - &D;ra w Cllrl

dbı bUtOn dit- fll* w 118yleat c1e 

hlmı tebuGz wUlı ...... . 
Katlmerlnl .... • .... . 

linde diJoı' ki: 
il~ • ., ....... 

ya lqlmmm mGfenild PlubrM
tır. Ynmnistp.e b6tUn dftpnen. 
1annm meemuundan daha fazla le
mlık ,apmıf olan ve halen ya Pa
riade veyahut bqka bir yerde bu
lunan Plutıruın etrafında kmdl-Bir şuur 

ersi daha-
Lort Runsiman dün tay

mayı müaait tekilde tefsir etmektedirler. çok müaittir. Bükret aazeteleri ehem
lnailiz gazeteleri de bu diplomatik hadi- miyetle fUl'Ulnl kaydediyorlar ki Ro
eeyi büyük bir memnuniyetle kartıla- manya ve Yugoslavya Balkan antaata 
mıftv. gibi ldiçük antantm da azw oldukların- sine hayran bir zümre ... nuttar. 

Belgratta çakan cVremu pzetai dan SelAnik anı ....... Balkan aatanb ye V• PIMbru Yı= ' ' N .... ~ yare ile Praga gitti 

Toplanmayan yüksek Sovyet kon
seyi fevkalade içtimaa davet edildi 

ıunlan yuayor: Selbik anlapnuı Bal- klclk anatant ile M.carietan arumcla ,.ı.a adJr.utJerbı h...a& .... ... 

kan 1U1Jn1nun •llamlıiı hakkında yeni - SONU 4 VNCO SAHiFEDE - ~m·tefkll·--etmektedlr---· ----• 

Kudüste 
Bombalar pat
lamakta devam 

ediyor 
·--

Parla 2 (ö.R) - Kudiladen bll
dirlllyor. 

Aaller 1edhİf hareketlerinde de
vam ediyorlar. Şimdiye kadar 7000 
Iııgiliz lirası fidyei necat iopl~ 
lardır. Kendilerinden para lstaım 
phıalar para vermedikleri takdirde 
öldilrUlmektedirler. Beyza mevki
inde yeni taarruz hareketleri ol
muştur. Bir arap zengini öldtlrUI
müştiir. iki adamı da yaralanmıt
tır. Hayfada bir detinnen wlu
aunda bir bomba patlamıftır. 3 arap 
yaralaımuftır. Jurdanda bir arap 
çetesi tıecavibde buhmmllf bir 90k 
ünseJer yaralanmıfbr. TehiT 
tebrbı1 +.dh•gflere karp korumak 
için 1500 polis miitemadl faa1i7et 
içb:!:dir· 



SAYFA :2 
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Lüleb rgazda 
Höyüklerdeki kazılara 
1 başlandı 

Çanköy azat obasında çocuklar istirahat edereken 

Edirne 2 (Hususi) - IstanbUI müze- MERlCtN TUCYANINA KARŞI 
leri umum üdürü B. Aziz O.~anm şehri- Edirne 2 (Hususl) - Meriç nehrinin 
mize gelerek bazı tetkiklerde bulundu- sağ sahilinde ve Türk - Yunan hudutları 
ğunu bildirnUŞim. üzerindeki Bosna köyünün kışın Meriç 

Bay Aziz Oğan bu yıl açılan büyük ve Arda nehirlerinin taşmasiy]e her se
Etnoğrafya müzesiyle bu yıl Trakyada ne pek büyük tehlikeler geçirmekte ol
yapı1acak olan kazılar hakkında umumi duğundan bu köyün feyczandan kurta
müfettiş general Kazım Dirikle görüş- rılması için hazırlanan keşif ve projele
müştür. rine tevfikan Meriç nehrinde bir sed ile 

Edirne Kıyıkta. göçmeıı kızlar kuyu ba~mda 

Azir Oğan şehrimizdeki abideleri Mi- mahmuzun inşaatı kararla5tırılmıştır. 
rna:r Mazhar Altanla gezerek tetkikatta Nafıa vekaletinden bu i§lere sarfedil
bulunmuşlar ve Mazhar Altanla birlik- mek üzere 51305 küsür lira havale gel
te Hasköy, Kırklareli, Vize, Saray, Çor- miştir. Yakında inşaata başlanılacaktır. 

lu, Lüleburgaz, Babaeski ve Havsaya 
gitmişler ve buradaki tarihi eserleri ve DEVLET ÇtFI'LtCt 
bu meyanda geçen ve evvelki yıl Has- Edirne 2 (IIususl) - Lüleburgazda 

ttNI ASIR 3 AGUSTOS ÇARŞAMBA l~.:>u 
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HiR HABERlERi 
1 Birşuur 
Dersi daha 

Elektrik kilovat 
ücreti 

Elektrik kilovat ücretlerini yeniden 
tesbite memw· olan komisyon, geçim 
endeksleri üzerinde tetkiklerine devam 
etmektedir. Elektrik ücretinin yeniden 
tenzil edilip edilmiyeceği henüz belli de
ğildir. Geçim rayicinde cüz'i bir azalma 
vardır. Komisyon yakında heyet halin

de toplanarak kararını verecektir. 

Cümhuri vet bayramı 
hazırlıkları 

Vali 8. Fazlı Güleç' in 
şehrimiz imar işleri 
hakkında beyanatı 

-GAŞT ARAFI 1 tNCt SAHtFEDE- makamı ile belediye reisinin çok gayret
leri ve hizmetleri göze çaıpmakta idi. 
Bu arkadaşlarımızın gdecek yıllarda mu
hitten daha fazla takviye alarak daha 
büyük muvaffakıyet elde edeceklerine 
şimdiden emin bulunuyorum. 

mak istiyoruz. Bunun için meclisi umu• 
mi ile fevkalade içtimadan bilistifade, 
karşılaştığımız bir teklif üzerinde konuşa
cafiız. Müsbet karar alınca bunu vücude 
getirmeğe çalışacağız. Birkaç seneden-

İzmirde Cümhuriyet bayramı hazırlık- beri tecrübe ettiğimiz zaif çocuklar kam• 
larma ba~lanmış ve onbeşmci yıl için pı İ!linin havası müsait bir yerde daimiye 
bir eserin hazırlanması karar altına alın- tahvilinden istifade edileceğine kanaat 
mıştır. Bu gün C. H. Parti merke7indc getirdik. Bununla beraber cemiyet bün
vali ve parti ba~kanı B. Fazli Güleçin yesini takviye ve zaten artmakta bulu• 
başkanlığında Cümhuriyet bayramını nan nüfusumuzun artım vaziyetine de 
kutlulama komisyonu toplanacaktır. hizmet etmiş olacağız. T eferriiata ait kı-

Komisyon, bayrama nasıl hazırlık ya- sımlarını da, rnüsbet karar alabilirsek, 

Gölcükte ikametgah sahibi bütün köy
lüler bu işe cidden yüksek alaka göster• 
diler ve umumiyetle, giden ziyaretçilerin 
huzurunu temine el birliğiyle çalıştılar. 

BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE 
len mukavele bu hususta ne kadar 
samimt olduğumuzu meydana koy
muştur .• Bulgaristan silahlanma ba
kımından hukuk müsavatı kazan
mıştır. Ayni zamanda, diğer Balkan 
devletleri gibi, her ne suretle oluna 
olsun bir ihtilafın halli için kuvvele 
müracaatten istinkaf etmeyi teahhüt 
etmiştir. Böylece Bulgaristanın Bal· 
kan antantına dahil devletlerle mü
nasebetleri hukuk müsavatı • içinde 
tanzim ~lmiş, mükemmel bir 
samımıyet ve karşılıklı bir saygı ha
vası içinde yeni bir anlaşma vücut 
bulmuştur. Bu anlaşma hiç şüphe 
edilemez ki bir kaç günlük iş değil
dir. Aylardanberi Bulgaristanla Bal
kan Antantı arasında görüşmeler ya
pılıyordu. Nihayet aklıselim galebe 
etti. Bulgarlar tereddütlerini bıraktıHepsine teşekkür etmek borcumuzdur.> 

yeni Asır _ 16 Ağustosta fevkalade lar. Her sahada samimi bir iş birliği 
kurmak arzusunu gösterdiler. Bal
kan yarımadasının siyasi hayatında 
yeni bir merhale teşkil eden bu ha
diseyi sevinçle karşılamamak imkan
sızdır. Zira Bulgaristanın Balkan 
Anatantı ile iş birliği tesis etmesi 
sadece Balkanlarda emniyet ve vi-

toplantıya çağrılan vi1ayet umumi meç .. 
lisi dört gün sırayla toplantılanna devam 
ederek ruznamede gösterilen işleri intaç 
edecektir. Ruzname §Udur: plıacağını tesbit edecek ve programlı bir size söyliyeceğim. 

sekilde çalışacaktır. GöLCOK KERMESi A) Turistik yollar prognunmın tan-
--=--

Hayvan pazarlarlnda 
Ziraat vekaleti vi1ayet hayvan pazar

larında satılan ve çiftçi elinden çık.an
lan hayvanların fiatleri hakkında vete
riner idaresinden malumat istemiştir. 

-=--
Menemende 

Yeni y~ptırllan gazinonun 
açılma resmi yapıldı 

Vali ve Parti başluını B. Fazlı Güleç 
dün öğleden sonra Menemene gitmiş ve 
yeni yaptırılan gazinonun açılma törenin
de r;yaııet etmiştir Menemenliler bu eser
le güzel bir eğlence yerine kavuşmuşlar
dır. Menemen belediyesinin bu sahadaki 
çalışmaları çok takdire şayandır. 

--o--

B. Salahattin Kantar 
Rahatsız bulunan Müze müdürü B. 

Salahittin Kantar on gün istirahat almış
tır. 

Dikilide 
Bir cinayet oldu 

Kemalpaşada mezar
lıkta bir ceset bulundu 

Bergamada başladığımız kermesler
den aldığımız netice eyidir. Bizi mem· 
nun edicidir. Her günkü hareket bu işin 
diğer kazalara teşmili için bize cesaret 
veriyor. Mesela, kazalarımızda unutu
lan eski oyunlar ve spor hereketlerini 
canladırmakla beraber hücum edecek se
yahat kafilelerine karşı alınacak vazı ve 
tavır işinde de muhiti hazırlamaktadır. 
Bu işte bütün vatandaşlardan ve bi1has
sa gazete1erden beklediğimiz, noksanla· 
n samimiyetle bize izah etmeleridir ki, 
bundan sonrakilerde tekrar edilmesin ve 
istediğimiz mükemmel elde edilsin. Cöl
cük kermesinde, bilhassa Ödemiş kay-

zimi. 
B) Çocuk prevantoryomu için satın 

alınacak arsa hakkında müzakere. fakı kuvvetlendirmekle kalmıyacak, 
aynı zamanda umumi sulh eserine 

C) Buca ve Bornova belediyelerinin bır" hı· 
zınet teşkil edecektir. a.lmak istediği otobüs işlebne imtİyazmm 

tetkiki. 
Ruznamenin ( C) maddesinde geçen 

otobüs işletme i~ çok ehemnı.iyetli bir 
mevzudur. Bu iki belediye Jehirle kendi 
ban1iyöleri arasında otobüs İ§letme hak
kının kendilerine ait olmasını istemekte
dirler. Vi1ayetin vereceği kararla hem ba 
hatlar muntazam yol ve otobüs servisiyle 
şehre bağlanaca1'. hem de varidat temin 
edilecektir. 

Balkanlılar daha bir defa dünyaya 
şuur dersi veriyorlar. 

Sulh yoliyle, tasfiye edilmiyecek 
ihti.W mevcut olmadığını gösteri· 
yorlar. Bu dersten istifade etmek 
için büyük dostluklar yaratmayı bi
len Şeflerimiz gibi uzağı görmek la· 
zımdır 

ŞEVKET BtLGlN 
---·----

Fuar kupasına hazırlık 
maçları başlıyor 

Bayramlarda Rozet 
dağıtılmıyacak 

Hükümet «cemiia.nat.» adlı ve çok eski
den kalma bir kanunu lağveden yeni bir 
kanun 13.yıhası hazırlamaktadır. Mev
cut kanunda iane toplanacak günlerden 

Fuar kupası maçlarına hazırlık olmak İzmir muhteliti bu maçlara iki takım- bahsederken çok eski tabirler bulun
üzere Izmir şehir takınıı pazar günü la iştirak edecektir. Trakya ve belki de maktadır. 
ciddi bir maç yapacaktır. Aydın şehir Istanbul muhtel.itlerine Iz:mirin genç Yeni kanun layıhasında, devlet işle
takımı ile yapılacak maça Izmir takımı oyuncularından terekküp edecek muh- rinde lrn11anılmak üzere halktan iane 
en kuvvetli kadrosile çıkacaktır. 11 ve telliler i§tirak ettirilecektir. Buna sebep suretiyH! para alın.maması prensip olarak 

18 Ağustos tarihlerinde Manisa ve Balı- lstanbulun Izmir maçlarına uyif bir ileri sürülmektedir. Uyıhada bundan 
kesir talcirnlarile birer temas yapılması kadro ile iştirak etmesidir. başka, bayram günlerinde rozet dağıtıl-
muht.emeldir. Bu iki mmtakaya müra- Eyl.!\.1 'çind ıl cak _M1"_ mak suretile halktan para alınması usu-

w. ayı ı e yap a ~ o:r- . 
caat edilm.i§tir. Gelecek cevaptan sonra . .. . de ...... 1 ,~_, __ .._.__.]__ lii kaldırılmaktadır. 

·~ k1 gan.ızasyonu uzenn ~~ı.auır. 
katı şe ini alacaktır. Bu husus kat't eklini almış değildir. Kaunun mucip sebepler kısmında, esa-

köy ve Lüleburgaz köylerinde yapılan devlet çiftliği bir alemdir. Bütün tohum-
Oikiüde müessif bir cinayet işlendiğı 

kazı yerlerini ve 1 Ağustosta Vizede ka- ları isl5h ediyor. Bir yandan makineler 
mahallinden şehrimizdeki alakadarlara 

z.ı.larma ba§lanan höyükleri ve t.a.rihi Vi- biçiyor. Bir yandan da yeni mahsul se-

Fuar kupası maçları 27, 28 ve 30 . ş . sen ehemmiy~iz bir gelil'de.n ibaret ka-
Ağustos tarihlerinde yapılacaktır. Fua:r Çeklerın maruf Slavya takımı gelemı- lan ve rozet takılarak. iane toplamak 

bildirilmiştir. Hadise şudur: 
:r:e sarayini ve Misinlideki tarihl kaleleri, lektörlerden makinelere geçerek en ne- . . . . 

1 
p hali . d 

d·ı s· fi tohumlar ,,_ ·· 1 rili' B Dikilının smet ş. ma esın e otu-Karıştıranda restore e ı en ınanın ca- s a.oy ere ve yor. u sene . ~ . . . 

kupasına Izmir, Ankara, Istanbul ve yeceğini bildirdiği için Macarların F. T. usulün~ onu dağıtan küçük mektep Ç°" 

Trakya muhtelltleri iştirak edecek ve C. veya bir Rumen ta1amı memleketimi- cuklarımızın halet ruhiyeleri üzerinde 

avelaj usulile yapılacaktır. Yani en fazla ze davet edilecektir. Burulan başka Mı- fena tesirler yaptığı ve miniminileri bir 
gol çıkaracak takım fuar kupasını ala- sırlıların da iz.mirde oynamalan muhte- nevi dilenciliğe alıştırdığı ifade olun
caktır. meldir. maktadır. Yeni kanun, meclisin önümüz

· · · h ı · · tkik t 5000 dekar ·· · d cal ...;t.1:1.. 1 ran Kanber oglu lsmailın harman yen mısını ve Hor or çeşme erıru te e - uzenn en • ışuı ~.u.u.u>. ge e--
mevkiinde bir miktar hayvanı mevcut-

mişlerdir. cek sene 13000 dekar işliyecektir. 
-

Bir küp bulundu 
Halkevi köşesi Namazgah hafriyatının Alaybey cad-

desinde ve hamamın önünde, Kültürpar- ""'tQZJ!ZT'..Lr"...t'JEZ."2'8• 

ka giden Agora suyu için yapılan kazıda 1 _:Evimiz bahçesinde her hafta per

bir küpbulunmuştur. Ağzı 78 santim kut- şembe ve pazar günleri Karagöz oyun

rıında olan bu eski küpün etrafı kazıl- ları oynatılmaktadır. Bütün yurttaşlar 
davetlidir. maktadır. Küpün yanında eski devirlere 

2 - 3/8/938 çarşnmba günü saat 17 
ait mimari kaideler, işlemeli saçak ve 

oluklu mermer sütun parçnlan bulun -

muştur. 

iktibaslar: 
••••••••••••••••••••• 

de halk dersaneleri ve kurslar, saat 18 
de sosyal yardım komitelerinin haftalık 
toplantıları vardır. 

Biri onlar bilseler! 
Evimizde aydınlanma elektrildedir. Çoğumuzun yemeği havagazı ile pişer. 

Şehirlerde radyo kullananlar mühim bir yekun tutuyor. Halbuki kaç kişimiz 
elektrik saatini okuyup ta kaç kilovat yandığını doğru dürüst hesaphyabilir? 
Kaç kişimiz aarfedilen havagazı miktarını sıhhatle kontrola muktedirdir? 
Kaç kişimiz kullandığımız radyonun beş veya sekiz lambalı olmasının farkını 
ve sebebini öğrenmiştir? 

Kimseyi techil etmek istemem. Bu acı ithanu kendi üstüme de alarak söy
lüyorum. Bilmcmezlilderiınizin istisnası tahsili olup olmamakta değildir. Yu· 
karıda bahsettiğim cehaletlerimiz yüksek tahsil yapmı:ı olanları bile hazan 

dışarıda bırakmaz. 
Dahası var: eldiven, çorap, don, gömlek. ppka nwnaralanru bilenimiz 

her halde büyük bir ekseriyet teşkil etmemektedir. Tuh.afiye mağazalannda 
tezgahlara yumruğunu uzatıp ta ölçtürmeden ayğma uygun çorap alabilenler 
parmakla gösterilebilecek kadar azdır . .Bir elbise kaç metreden çıkar? Bilhas
sa erkeklerin bunu bilmesi lazım değil midir} Çünkü kadınlarınki pek belli 
olmaz. 

Şu tesadüfen hatırıma gelip saydığun günlülı.: ihtiyaç cahilliğinin birinci de
:recede mesulü mekteptir. Çocukluğumda bir hesap imtihanında verilen bir 
meseleyi ömrümde bir kerre hile tamam lıatırlıyamadım: 

- Bir yolcuya saat kaç diye •ormuşlar dünkü bu zamanın dörtte üçü ile 
bugünkü vaktin kaçta le.açını cemedip nısfını alırsanız timdiki vakit çıkar diye 
cevap vermi~. 

Okuyucularım arasında hesaptan anlıyanlar meselenin kendisini bile doğru 
düriist nakletmediğimi kolayca farketmişlcrdi. Fakat insaf edilmı.. Saati öğ
renmek iatiyen hangi adam ömründe böyle bir cevap karpamda lcalabilir? 
Deli olmadan bu hesabi cevabı vermek kabil midir? ltte biz böyle deli bozuk 
okutulduğumuz için hayatımızın en yakın ibtiyaÇluuu lıC91lplamakta iciz ye

ti~k. Hiç olmaz.sa evlerimizde çocuklarımız eıek.trik. bavagazı. 911 ııaatleriai 

okuyabilsinler ve büyüklerinin ddiveıa, çorap gibi ef}'alannın numara1anm 
onlar olsun kendilerine hatırlatabi.lsicıler. 

HASAN AU YOCEL 

tu. Haşim isminde biri bunları çalmış, 

Manisaya götürmek üzere yola çıkarmış 
ve Jsınail tarafından çifte tüfengiyle öl
dürülmüştür. Suçlu yakalanmış ve cürmü 

icra dairelerımizin 
ıslahı 

Yabancı memleketlere 

nü itiraf etmiştir. Ankara _Adliye bakanlıg~ı, icra dai- Posta telgraf umum müdürlüğü hay-
Kemalpa§<Ullll Yaka köyü mezarlığın- li b b · ·· · d bo 1 

posta havalesi 

relerimizin ıslahı etrafında tetkikler ya- zaman en em uzerm e uzun Y u 

deki içtima dwresinde heyeti umumiye
ye sevkedilmiş olacaktır. 

Askerlik çağındaki 
mahpuslar da da bir ceset bulunmuştur. Bu ceset ak tsv· . tetkikler yapılan ecnebi memleketlere 

Yaka kövlü Bahtiyar Şahinin yanında par ıçreye dönmi.i§ bulunan ıcra ta ha al · kabul'" · · . .. t Askerlik kanunu mucibince askerlik 
J pos para v. esı u ışını mııspe 

çalışan hizmetkarı 19 yaşında Ali Cana· nıütahassısının raporunu bu günlerde bir şekilde neticelendirmiştir. Umum çağında bulunup ta adi cürümlerle mev-

vara aittir. Zavallı gencin tabanca kur- beklemektedir. Bakanlık, kendi teşk.ila- müdürlük ecnebi memleketlere kabul kuf olanların geri kalan mahkô.miyetle
şuniyle öldürüldüğü, hadisenin mahiyeti- tı vasıtasiyle de icra dairelerinin islahı edilecek havalelerin de yurt içindeki ha- rinin sulhtan sonra tamamlanmak üzere 
nin henüz anlaşılamadığı, kaza olması etrafında tetkikler yaptırmaktadır. MU- valeler kadar kolaylıkla yapılmasını te- seferberliğin birinci günü tahliyeleri ica
muhtemel bulunduğu bildirilmektedir. tahassısın raporu ile adliye teşkilatı ta- min hususundaki çalışmalarına devam betınektedir. Adliye bakanlığı, ceza ve 

k dir tevkif evlerinde bulunan mevkuf ve 
-<>--- rafından tetkik neticeleri gözden geçi- etme te · · 

BI. r Can·
1
• . . .. . Ecnebi devletlere gönderilecek hava- mahlclhnlardan askerlik çağında bulu-

nldikten sonra luzumlu proJeler hazır- 1 . . ümh' . tin ~· · ılına nanların her üç ayda bir tevellüd itiba· 
esının c unye on ..,~ıncı y 

V d. hk !anacaktır. :k.ad ı. .. ~lı bilin · · · ümk" .. 1 riyle bir listesinin yapılmasının usul it-i. e l seneye ma um ar ~ ya esı. ıçın m un o an 
- her hazırlık tesri edilmektedir. tihazını cümhuriyet müddei umumilik-

o/du Meshut saclar kana- Ecnebi devleUer gönderilecek hava- !erine bildirmiştir. 
Alsancakta bakkal Şükrü ve Bn. Sa- ... d , lelerin hesaplanmasında esasın hangi pa- --=-

nun an alınan ha aı 1 kah ı Adi" t bl · t t bahati tabanca kurşunile yaralıyarak ra olacağı ile v e erin u Ü için lü- ı e ıga ın pos a 
öldürmekten suçlu ve mevkuf Şükrünün neticeler zumlu olan döviz müsaadesinin usulüne ile yapılması işi 
Ağırcezada devam etmekte olan muha- ait olan muamele ve çalışmalara da de--

kemesi netioeleruni.ş ve kararı verilmiş- Ankara - Adliye bakanlığı meşhut vam edilmektedir. Ankara - Adliye bakanlığı adli teb-

tir. suçlar kanununun tatbikine başlanma- -o--- liğatm posta müvezzileri vasıtasiyle ya• 

Suçlu müdafaa vekili B. Halit Natık, sından beri yurddaki suçu istilzam eden Mezbaha kasap işleri pılması hakkında bir nizamname projesi 

.müekkilinin ağır tahrik neticesi bu cina- vakaların azalıp azalmadığını tetkik et- amirliği ve bir de talimatname hazırlamıştır. Ni-
k da d tahrik vnnname ve talimatname projeleri son 

yeti işlediği no tasın urmuş, tirmektedir. Bakanlık, bu kanunun tat- 1zmir belediyesi mezbaha kasap icleri 
1

b ~ır. def dah d lm k d' 
d .3'--· kabul "'rül' k ı -s a a göz en geçiri e te ır. 

i uia:>ı şayanı go ere suç unun bikine başlanalı.danberi suçüstü yakala- baş amirliğine B. Ali tayin edilmiştir. -o---
yedi sene hapsine karar verilm.i.şti.r. narak mahkUm veya beraet edenlerin ve Belediye hizmetlerinde daima muvaffak 

........................................... : mahkem.elerce görülen muhakemelerini olım.ış olan B. Alinin bu yeni vazifesinde Kö Y bekçilerindeki 
i Bir, iki satırla .: bir listesini de hazırlamaktadır. de muvaffak olmasını temenni ederiz. silahlar 
~-········································ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~ 

Çepne ılıcalanna içme suyu getirmek 
üzere bir te§Cbbüs vaTdır. Kızılay cemı
yeti. hem cemiyete ait plajı kıymetlen
dirmek için hem de ılıca köyünü daha 
kullanı~ bir hle getirmek için bu İfİD 
. organizasyonunu üzerine al.nu,tır. Ilıca 

köyüne e1ektrik tc getirileedttir. Kızılay 
reisi Dr. Cevdet Fuat bu ifleri tanzim 
için Çqmeye gidecektir. * Hukulr.: hakimi B. tsmail öner bir 
derece terfi ettirilerek maafl 45 liraya 
çıbnlmı.fbr. * 8erpma hnwmm ~e banr
bman imu plinmda bazı nokwnlv var
dır. ikmal edilerek tasdik için Nafıa ve-
k.iJetine gönderilecektir. 

,_Tayyare Sineması T~:!~n 
~- Bugün Z8 temmuz ila 4 Ajustoı 938 de 

, 1~ tKl BOYOK FtUM BiRDEN 
11

• Don Juan Kız hırsızlar 
Biiyük Artiat DUGLAS F AIR· 

BANKS tarafından temsil edilmit ve 
lspuıyol prkılan... İapanyol muzİ· 
kuiyie sü.tlemnit büyük • ft 

iKi SEVIMU KOMiK 
DOZ TABAN VE 

BASTIBACAK 
Tarafından temsil ediJmiı 

ilıtiras filmi nıetelİ, Zevkli büyük komedi 
SEANSLAR : DON JUAN : 3.30 - 6.30 - 9.30 DA 
KIZ HIRSIZLARI : 5 VE 8 DE 

Köy bekçileri tarafından adam öldür
m.e ve yaralama suçlarında kullanılan 
silahların, devlet malı olınası dolayısile 
müsadere edilmiyeceği, bu silahların an
cak mahkemelerce görülmek üzere mu
vakkaten alma.bileceği kararlaşmış ve 
keyfiyet alakadarlara bildirilmiştir. 

Lübnan Cümhurreisi 
seyahatten döndü 

Pans 2 (ö.R) - Beruttan bildiriliyor. 
Lübnan cümhur reisi bu gün Avrupa 
.seyahatinden dönmüştür. Cümhuri:Yei 
sa.rayında hükümet erklmnı ve Fransız 
müme!Silini kabul etmistir 
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Hatayda s • 
çım 

57 bin müntehipten 35, 700 kişi Türk 
listesine kaydedilmiştir 

Hatay Meclisinde 

Manalı 
Bir seyahat 

Fransanın Roma 
maslahatgüzarı İngil
terenin Roma elcisi • 
ile birlikte Parisegeldi 

Paris 2 ( ö.R ) - Fransanın Roma 
maslahatgüzarı B. Blondel Parise gelmiş
tir. 48 saat Pariste kalarak Kedorseyin 
salaruyetli servislerile temas edecektir. 
B. Blondel Roma-Paris seyahatini lngil
terenin Roma sefiri Lord Perthle birlik
te yapmıştır. 

Bulgaristanın 
Paris sel iri öldü 
Paris 2 (ö.R) - Bulgaristanın Paris 

40 meh'ustan 25 • 
1 

sefiri Mösyö Batalof gece vefat etmiş-

Tu•• rk olacak tir. Müteveffa Paris üniversitesinden 
mezundu. 1908 senesinde Sofya mebusu 

.. olmuştu. !ki sene Sofya belediye reisli-
Istanbul 2 (Telefonla) - Hatayda tes- Seçim komisyonu bu rakamlar üzerin- tarihinden 8/ 8 tarihine kadar muracaate gı-· ışt 1931 d p . firi' ta . 

. . yapm ır. e arıs se ym 
cil neticesi hakkındaki ilk rakamlara gö- de son kararını bu günkü toplantısında davet etmiştir. k .. tahi edilmiş, 34-35 senelerinde hariciye nazır-
ıe kayda lşti.rak etmiş olan müntehiple- verecektir. Bukarar, artık yazılaca mun P lığını idare etmiş, sonra tekrar Paris 
rin yekOnu 57 bindir. Bunun 35 bin 700ü kalmadığından değil komisyonca kayıt sefir' !muştur 
..... _ din l" ı o . • urk listesine kaydeilmiştir. Bu netice- Antakya 1 (A.A) - Anadolu ajansı- müdetinin bu suretle tahdi e uzum F h . . B Bo B 

1 . . ransız ancıye nazırı . nne, u • 
Je göre Türk listesi, reylerin yüzde 63 run hususi muhabiri bildiriyor: görülmüş olmasından mütevellittir. gar !irinin' f t h b al t . . se ve a ını a er mca pro o-
llnü kazanm;ş demektir. Evvelki telgrafımda bildirdiğim kayıt Kayıt işlerine Türk - Fransız teşriki kol §efini Bulgar sefaretine öndermi 

Bu suretle 40 mebustan teşekkül ede- işlerine bu akşını bütün bürolarda niha- mesaisi içinde tekrar başlandJ~. tarih- Madam Batalof ile Bul ar ,!.Iahat -~~ 
celt olan Hatay meclisine Türklerin 25 yet verilecektir. Komisyon bu kararını denberi bütün müntehipler istisnasız zarına tazi etlerini ve :eessürlerini ra_ 
ibıebusla lşti.rak etmeleri icap edecektir. ilan ve ikinci müntehip namze-Oerini3/8 Türk listesine yazılmışlardır. dirmlştir. y 

Cümhuriyetçilerin zaferi 
Ebre cephesinde tam bir muvaffaki

yetle neticelenmiş sayılır 
Roma 2 ( ö .R) - ltalyan gazetele

linin iddialarına &Öre Cümburiyet kuv
'Yetleri tarahndan Ebrenehri geçildikten 
8 gün sonra bu cephedeki ltalyan lr.uv

~eri mukabil harekete geçerek Ebre 
nehrinin garbında bir lr.mm hükümet 
ltunetlerini tamamiyle tecride muvaffak 
oln:autlardır. ltalyanlar Ebre nehrini ge-
9en hüküm.etçilerin yakında m.uhaaara 
edileceklerini ve nehrin öteki sahiline 
90çmeie imkln bulamıyarak esir edile
eeklerini iddia ediyorlar. 

. ,t> . ~ : =~~~ni::~kk.::i;::'e ~::etç~~i!:~~ 
9, kesmişler ve Nasyonalistler de hasmın 

tazyikini karşılamışlardır. General F ran
ko kuvvetleri hükümetçileri geriletmek 
mak.sadiyle ihzari bir taarruza girişmiş
lerdir. 

Barulon 2 ( ö.R) - Cümhuriyetçiler 
Ebre cephesinde asilerin bütün taarruz

larını şiddetle püskürtmütlerdir. Asilerin 
geçmeğe çalışbğı sahalar Cümhuriyet 
toplan tarafından düğülmüş ve hükü
metç.ilcrin mitralyözleri aei hücum dalga .. 
larını ate,leri alhna almıılardır. Asilerin 
hücumlarını reddettikten aonra hükümet

çiler öğleden ıonra mukabil taanuzlar 
yapmışlardır. Asiler hareket ettikleri 

Fransa 
Bisiklet turunu 
/tal yan Bartalli 

kazandı 
Pari• 1 (ö.R) - Günlerdenberi de

vam eden Fransa bisiklet turu dün ni
hayet buldu. 

Müsabıklardan Antonin Magne ve ar
lr.adaılan ilk olarak Pariste Pare de prin
eeo atadma geldiler, onları Belçikalılar 
takip ettiler. 

Bunların birinci gehneleri ltalyan Bar
taUinin birinciliğine hiç bir suretle tesir 
etmedi. Bartalli turu 22 dakika bir fark
la kazanmışlar. 

Ekip vaziyetinde Belçika takımı birin
ci ltalyan takımı ikinci, ve nihayet F ran
oa ekibi üçüncü gelmişlerdir. 

Miınferid birineililderinde 
Bartalli (ltalya) Vareveeke 
Bosson ( F ranaız) 

birinciliği 

(Belçika) 

Bartalli turu 1-48 eaat 1 9 dalr.ilr.a 12 
ıaniyede bitirmi§tir. Arkasından gelen 

Belçikalı 148 saat 4 7 dair.ika 39 saniye 
ko9muştur. Fransız ekibinin birincisi 148 
saat 5 8 dakika 38 saniye ile onu takip 
ediyor. Bundan sonra diğer Belçika lr.o
ıueusunun müddeti 1-49 saat 4 dakika 
20 aaniye, iki Lüksenburg koıucuau için 
149 oaat 1 1 dakika 2 saniye ve 149 sa
at 18 dakika 8 oaniyedir. 

Türkiye - ltalya 
Yeni ticaret anlaşması için bir İtalyan 
heyeti eylülde Ankaraya geliyor 

İstanbul 2 (Telefonla) - Türkiye ile İtalya arasında yeni bir tica
ret anlaşması akdi için Eylül ayı içinde bir İtalyan heyeti Ankaraya 
gelecektir. 

ipek çoraplar 
Topuk, burun ve taban kısımlarını iki 
katyapmıyanlar hakkında zapt tutulacak 

İstanbul 2 (Telefonla) - !pek ve sun'i ipek kadın çorapları stan
dardı nizamnamesinin bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ni
zamnamenin meriyete konulması Heyeti vekilede kararlaştı. Değişen 
maddelere göre çorapların topuk, burun ve taban kısımlarının takvi
yesi için bu kısımların iki kat olarak imali mecburi tutulmuştur. Buna 
riayet etmiyenler hakkında zabıtvarakası tutulacak ve zabıtvarakala
rının biri lktısat vekaletine, biri mal sahibine, diğeri de tahkikat yap
mak. üzere mahalli Cümhuriyet müddeiumumisine verilecektir. 

iktisat Vekili de Şark 
seyahatına tetkik 

vilayetlerinde 
çıkacak 

İstanbul 2 (Hususi) - lktısat vekili B. Şakir Kesebir İzmir fuan 
nın açılışında bulunacak ve lzmirde bir hafta kalarak ticaret alemi ile 
temas ettikten sonra Ankaraya dönecektir. Vekil bundan sonra şark 
vilayetlerinde bir tetkik seyahatine çıkacaktır. 

Ankara vapuru Istan-
bul köprüsüne çarpti 
İstanbul 2 (Telefon) - Bugün limanda bir tehlike atlatıldı. Sula· 

rın cereyanına kapılan Ankara vapuru köprünün dubaları üstüne düş· 
tü ve düşüşte şirketin 58 numaralı vapuruna da hafifçe çarptı. Der
hal alınan tedbirlerle bir facianın önü alındı. 

14 yaşında bir kızcağız 
Tranvay altında parçalandı 

İstanbul 2 (Telefonla) - Bu sabah Şişlide bir tramvay kazası oldu 
On dört yll§ında ve hizmetçilik etmek suretiyle hayatını kazanmakta 
olan Münevver adıncla bir kızcağız, vatman Hakkının idaresindeki 
tramvay arabası altında kalarak parça parça olmuştur. 

lstanbulda sıcağın şid
detinden iki kişi öldü 

İstanbul 2 (Telefon) - Gittikçe şiddetini artıran sıcaklar yüzün
den Beyoğlunda istiklal caddesinde 78 yaşında Despina yolda, SS 
yaşlarında demirci Arif te Mecidiye köyünde ölmüşlerdir. 

Pariıo 2 ( ö.R) - Cümhurlyetçilerin 
Ehre eepbe.indeki deveraayon hareketi 
t.unamiyle muvaffak olmU§, yani Naayo
nalistl~rin baılıea gayretlerini bu eepbe
Y• çevirmeğe mecbur etmiştir. Barselon
dan bildirildiğine göre dü§lllan Ebre 
cephesinde mukabil taarruza geçmek için 
diier c:ephelerdelci kuvvetleri Ebrenin 
'-i oabili ltarıısına nalr.leımeğe maebur 
blml§br. Nuyonaliatler son günlerde te
~hir eden tehlike karşısında Gandesa 
lnvnmında, Cümhuriyet kuvvetlerinin 
İleri hareketini tahdit eden hatbn ıimal 
'te cenubunda hücuma geçmcğe lüzum 
IÖrtnÜ§lerdir. 

Nasyonaliatlerin başlıca gayreti Gan
deoa - Tortosa ve Gandesa • Valderoba 
Yollannın birleıtiği noktaya teveccüh et .. 

?nittir. Diğer tarahan Ebre nehrinin gar
hında Katelansi mıntakasında Cümhuri
Yetin kuvvetleri Gandeaa· T ortosa yolun
da 22 .. 2 3 üncü kilometreleri arasında 

İlti yola hilcim tepeleri işgal etmiş bulun
ltlıaktadırlar. Nasyonalistler dün bu mü-

Cümhuriyetçi generalleTden biri 
him mevlr.ilere hücum etmiılerdir. 828 
ve 526 rakımlı tepelere karşı önlerinde 
tanlr.Iar olduğu halde topçu himayesin
de sekiz hücum yapmışlardır. Muhare

be son derece ıiddetli olm\l§tur. 

Gandesanın cenubunda dünkü gün en 
sert muharebeler günü olmu§tur. Şimal
de Cümhuriyetçiler Koblado ve Msalolr.a 
mıntakalarında ileri harekete devam et
mişlerdir. 

mevkilere dönerek harp sahnesinde bir 
çok ölüler bıralr.mışlardır. Hücum eden 
asi kuvvetleri münhasıran Faslılardan 

ibaretti. Cümhuriyetçiler Sagontenin §İ

malinde ilerlemeğe devam etm.iıler ve 
Ebre cephesinde mukabil taarruz yapan 
Nasyonalistlerin gerilerini tazyik etmek .. 
te bulunmuılardır. Dü§manın multabil 
taarruzu tamamiyle aitim lr.almışbr. Hü
kümetçiler ilk gündenberi ele geçirdikleri 
mevkileri muhafaza etmektedirler. 

Asi tayyareler Ebre eephesindelr.i ka
saba ve köyleri bombardıman etmişse 
taarruzundanberi ilk defa olarak bu cep
hede Cüumhuriyet tayyare kuvvetleri 
harekete geçmi~ ve Gandesa civanndaki 
düşman tahşidatmı büyük muvaffakıyetle 
bombardunan etmişlerdir. 

a ·ende Alman 
Saragostan gelen telgraflara göre Nas

yonalistler de Ehre kıvrımında vaziyetin 

umumiyeti itibariyle pek değişmemi~ ol
duğunu kabul ediyorlar. iki şey şimdiki 

Italyada müfrit milli
yetçilik mücadeleleri 

Roma 2 ( ö.R) - ltalyada müfrit milliyetçilerin mücadelesi devam 
etmektedir. Otelciler, kahveciler, ve lokantacılar federasyonu tüccar
lara bir sirküler göndererek bazı ıslahat lüzumunu göstermiştir. Bun
dan maksat faşizmin gayesi olan sağlam itiyatlara dönmektir. 

Garsonlar tarafından «Ley» tabiri yerine cvoy> (siz) tabirinin kul· 
lanıJmasının mecburi olacağı kaydedildikten sonra sirküler ecnebi 
sesli levhaların kaldırılmasını tavsiye ediyor. «Metrepol» oteli, cBel
vüıt kahvesi, cŞeim> gazinosu gibi isimler kalkmalı, Montekarlo, Bağ
dat, Holivut gibi ecnebi isimlerden ibaret olan unvanlar da kaldırılmalı 
bunların yerine İtalyan şehirlerinin isimleri geçirilmelidir. Keza levha
lara Anglo-Sakson tipi veren ibareler kaldırılmalı, sadece küçük lev
halarda clcion frale fonçais», cMon Sprad Deutsch> veya «English 
Spoken» gibi ibarelerle Fransızca, Almanca veya İngilizce konuşuldu
ğu anlaşılmalıdır. 

Slovakya Macaristana 
mı ilhak edilecek ? 

Budapeşte 2 (A.A) - Yeni Macar Rasist Nasyonalist partisinin 
naşiri efkarı olan Observateur National gazetesinde partinin şefi Zort
aey Nazi rasizminin başlıca hedefinin Slovakyanın Macaristana ilhakı 
olduğunu tasrih etmektedir. 

Muharrir bu gayenin elde edilmiş olması için Macaristanın Alman
ya ile münasebetlerini kuvvetlendirmesi ve bir askeri misak aktemek 
suretiyle bu dostluğun sarsılmaz bir hale getirilmesi l!hımızeldiğini ila-
ve evlemektedir. • 

de tesirsiz olmu§tur. Buna mukabil Ebre 

Leh 
C ümhurreisinin 

Kopenhak 
seyahatı 

Roma 2 (ö.R) - Leh reisi cümhuru 
B. Musiski Kopenhagda bulunmaktadır. 
Danimarka veliahdı kendisini ziyaret et
miştir. Hariciye nazırı Albay Bek yakın
da Kopenhagdan geçerek Osloya gide
cektir. 

Almanya hiç olmazsa eski müstem. 
lekelerin tamamen iadesini istiyor 

Oslo 2 (A.A) - Polonya hariciye na
zın B. Bek, 1936 senesinde Kunt tarafın
dan Varşoyaya yapılan ziyareti iade et
mek maksadile buraya gelmiştir. Nazır 
Osloda üç gün kalacaktır. Bu müdet zar-
fında siyasi mahiyette hiçbir müzakere- Alman tahkimatını ehemmiyetle takip eden Pariste bir geçid resmi 

ye girişmiyecek fakat Norveç zimamdar- Berlin 2 (Ö.R) - Mesai cephesi reisi leceğini söylemiştir. ile bütün Almanları bu işde ya bilfiil ça-
larile noktai nazar taatisinde buluna- doktor Ley Nurbergde yeni bir nutuk lışmağa, yahut da muayyen bir bedel te-
caktır. söyliyerek Almanyanın müstemlekeler Londra 2 (ö.R) - Times gazetesinin diyesine mecbur etmiştir. 

---·+ hak.1'.ın.d~ taleplerinden bahsetmiş ve Berlin muhabiri Ren hududundaki ve Bu tahkim işine muvazi olarak eski M l S lT demıştir ki: Almanya - hiç olmazsa - eski mıntakasındaki Alman tahkimatı hak- Avusturya ordusu kadrolarının genişle-
müstemlekelerinin tamamile kendisine kında şu mal(lmatı veriyor: . . . . . .. .... 

parasının kıymetini iade edilmesini istemektedir. 40 milyon Tahkim faaliyeti Çekoslovak meselesi tılmesı ve techizatı ışı de yurutulme~te-
Ingiliz 38 mil Fr d 170 mil .... d ık M b hr dir. Bu techizatı vücuda getırmek ıçın 

d N • • k yon ansız a yon yuzun en ç an geçen ayıs u anın- . 
uşurmıyece müstemleke halkının başındaır. dan beri çok humali bir gidişle yeniden g"'.'eli gündüzlü .onar .saat çalışan çifte 

Kahire 2 (ö.R) - Mısır maliye na- Hatip Almanyanın müstemlekelere sa- başlamıştır. !nkar edilemez ki Almanya- ekipler teşkil edilmıştir. 
zırı, Mısır parasının kıymetini düşürme hip olmasının insanlık bakımından da nın mevkiinde bir demokrat hükümet Bütün bu gayretler gösteriyor ki Al
nisbeti etrafında şayiaların asılsız oldu- çok faydalı olacağını, zira ırk nazariye- olsaydı , işçileri tediye edemiyeceği ci- manya, demokrat devletlerin sulh arzu
ğunu ve bu şayiaların SpeküHitörler ta- !erini tatbik ettirecek memleket olan hetle böyle vasi mikyasda faaliyete giri-,suna pek o kadar itimad etmemektedir. 
rafından uydurulmuş olduğunu söyle- Almanyanm müstemlekelerde tatbiki şemezdi. Bu emniyetsizliği ise yersiz ve seJ,.,p<iz-
miı;tir. ica~ edecek nizamları her kesden iyi bi- Halbuki ııeneral Görinıı bir emirna- dir. 

, ... -. ~~ ......_ -..._ --,.,.....~ .. _,, ... _' . 

• 
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ŞEYTAN ---VE KUMPANYASI 
VERGiLER 

Danıga resmi kanununda 
yapılan değişiklik 

Bulgaristanın 
antantına 

Balkan 
• • • 

gırışı 

--------·- *4!fi# Büyük aşk ve macera romanı r777~ 
IJASTARAFI 1 iNCi SAHIFEDI:. çileri, Sofya belediye reisi ve bütün ne• 
da mümasil bir anlqmaya yol açmakta- zaretler yüksek meınurlan tarafından 
dır. 

-22- Bulgar gazeteleri hadiseyi bariz bir su
rette ho~nutJukla karşılamışlardır. cMir> 
gazcteai tunları yazıyor: Bulgaristan bü
tün olanlardan son derece memnundur. 
Tarihi bir gün yaşadık. 

Gus, dört köşe ağzinda bir jan• 
darma gördü. Bu jandarma, bütün 
hızı ile yaklaşan motosiklete garip 
bir bakışla bakıyordu. 

Cüs aldırış etmeden ve motörün 
hızını kesmeden jandarmamn ya
nından geçti. 

Biraz kendine gelmeğe başlamış 
olan Jan Helye derin bir nefes aldı: 

- Demek haberleri yok.. De
mek tevkifim için daha buralara ha
ber gelmemiş, eşkalimi gönderme
mişler .. 

Diye mırıldandı. 

Bu sözler sadık u~ Cusu derin 
bir teessür ve ümitsizliğe sevketti. 

- Möeyö .• Mösyö .. Neden böy
le ~yler aöyliyorsunuz} 

Liyonda Metr T evenot ile görüş
tüğünüz zaman her ~y düzelecek
tir. 

Ve bu hakikatli çocuk efendisin
den fazla izahat beklemenin zama
nı olmadığını bildiği için motörüne 
bir kat daha hız verdi. 

Fak.at Sol yönün iki kilometre öte-
sinde motörünü durdurdu. 

Bulunduğu yer bir tepe idi. 

Bir tepe amma .. Sağ tarafı sarp 
ormanlık, aol tarafı adeta uçuruma 
benzer bir yer.. Yol, dönemeçlerle 
uzıyarak bu yüksek vadiden aşağıla
ra doğru uzanıyor. 

Manzara hakikaten çok güzel.. 

Ancak Cüse motörünü durdur
mağa sevkeclen hu manzaranın gü
zelliği değildi. 

O, yolun uzağında ve dönemeçte 
duran altı tekerlekli bir kamyon gör
müştü. 

Bu kamyon duruyordu, fakat öy
le bir şekilde duruyordu ki esasen 
iki otomobilin yan yana geçemiye
ceği yolu tamamen kapamıştı. 

İşte Güse motörünü durdurtan bu 
vaziyetti. 

Bu kamyon burada ne arıyordu? 
Y oba yeni bir tuz.ak mı idi bu} 
Jan Helye tekrar dalarken Cus te 

işte bunları düşünüyordu. 
Ne yapacaktı} 

peşi sıra geliyorlardı. Onlarla karşı
laşmak ihtimali vardı. 

Etrafına bakındı. Sağ tarafı ya
maç .. Sol tarafı uçurumdu .. 

Yolunu değiıtirmenin imkanı 
yoktu. 

Güs, yolu kapıyan büyük kamyo
nun içinden evvel bir ve sonra da 
ilci kişinin çıktığını gördü. Sonradan 
çıkan iki kişiden birinin elinde bir 
karabina tüfengi vardı. 

Cüs derhal elini arka cebine gö-
türdü. Ve tabancasını çıkardı. 

Ne olursa olsun çarpışacaktı} 

Son bir defa etrafına bakındı. 
Birden, dudaklarından bir sevınç 

sayhası çıktı. 

- Oh ... Çok §iikür ..•. 
Diye haykırdı .. 
Kamyonun yokuş aşağı inen yo-

Okurlarımız bu kanunu 
dikkatle takip etmelidirler Bu münasebetle Bulgaristanda sevinç 

Biletler üzerinden nakden istila olu- Madde 17 - Aynı· kanunun 57 ı·ncı· · · J • •• • ) ıI 1ı-1ı.. mıtıng en ve numayı~ eri yap m1f, """ 
nan damga r esminin malsandığına tes- maddesi aşağıdaki şekilde tadil olunmuş- kralı alkışlamıştır. 

limi müddeti tahsilatın vuku bulduğu ayı tur. Sofya l (A.A) - Harbiye nazırı ge
takip eden ayın birinci gününden başla- Bir kimseden aranılan ve yüz kuruş- neral Daskalov subaylara, küçük subay
mak üzere, Devlet Demiryolları için75 tan fazla olan cezanın esasına itiraz edil- lara ve erlere anlqmanın imzasını bi1di
ve diğer hakiki ve hUkmi şahıslar ve miyerek cezayı istilzam eden resim öden- ren bir tebliğ neşretmiştir. Tayyareler 
müesseseler için 45 gündür. Her ay tah- dikten sonra talep edildiği takdirde Ma- Sofya üzerinde uçuşlar yapmış ve Bulgar 
sil olunan damga re~mi, müdeli zarfında liye vekaletince kı.c;men veya kanunen renklerini havi kağıtlara yazılı beyanna
malsandıklarına teslim edilmediği tak- affı hakkında bir karar ittihaz oluna- meler atmışlardır. Ordu ve halk, anlaş
dirdc, şirket ve müesseselerin müdür ve bilir. manın imzası münasebetiyle fevkalade 
muhasebecilerinden veya teşebbüs sa- Madde 18 - Ayni kanunun 61 inci heyecanlı tezahürler yapmaktadır. 
bib ve muhasiplerinden teslime mecbur maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş- Anla~manın imzası münasebetiyle 
o1dukları resim yüzde on fazlasile ve lir. Dnea gazetesi bir makalemde diyor ki: 
Tahsili Emval kanununa tevfikan tahsil 53 - 58 inci maddelerde yazılı memur- Bulgaristan milletin emniyetinin ve ü-

olunur. Hususi teşebbüs sahibi müdür lar tarafından damga resmine tabi ev- mitlerinin ve devletin istikbalinin esasını 
ve muhasebecilerden tahsile imkan ol- rak, sened ve ilAnlann damga resmi bu teşkil eden askeri kuvvetlerini aç.ık llU

madığı t.akdfrde resim ve ceza bu mües- kanun hükümlerine tevfikan ifa edilme- rette organize etmek hakkını tam olarak 
lu kapadığı noktanın alt tarafından 
yoku§ yukarı doğru bir piyade ta- sese.lerden tahsil olunur. diği veya pulların ilsak ve ibtali kanuna ihraz etmiftir. Bu eser bugün Selinikte 
buru talimden geliyordu. Madde 13 - Ayni kaunun 41 inci muhalif olduğu görüldüğü takdirde tu- Bulgariatanm komşularına karp takip 

maddesine ~c;ağıd.aki fıkra eklenıni§tir. tulacak 7.abıt varakalan resim ve ceza- ettiği sulh ve uzl&flna politikaa uycsin
Bu tam zamanında bir tesadüftü. İlanlı ve ilansız ceb takvimlerile du- nırı tah "!i için bir müzekkere He vi18- de vücut bulmuttur. Bulgaristaıım bu eyi 
Yoldan gelen askerler yolu kapı- var takvimlerinin damga reSJl\i veya yetlerde varidat müdürlüğüne, kazalar- münasebet, dostluk ve it birliği politik.a-

yan kamyonu görmüşler ve el hare- şahsa arzedilmeden evvel ü7.erlerine pul da en büyük malmemurluğuna tevdi sına komşu devletler aynı zihniyet ve le• 
ketleri ile yolu açmalarını işaret edi- yapıştırılması suretile ifa olunur. olunur. mayüllerle cevap vermİfleTdir. lı birliği 
yorlardı. Madde 14 - Ayni kanunun 44 üncü Bu zabıt varakalan üzerine tahakkuk yolunda bu karplıldı anla~mada Yuıoe

.Kamyondan çıkmış olan üç kişi, maddesine aşağıdaki yazılı 8 ve 9 uncu ettirilen resim ve cezanın on beş gün lavya ile daimi dostluk paktının imzasuıı 
suratlarında can sıkıntısı belli oldu- fıkralar eklenmiştir: içinde ödenmesi için mesullerine bir ih- doğurm111tur. Bugünkü anlaşmada Yu-
ğu halde tekrar kamyona girdiler... 8 _ 39 uncu maddede yazılı nakliye. iş- tarname Ue tabliğat yapılır. goslavya ile imzalanan paktın Türkiye, 

Kamyon şoförü yolu açtı. lerile meşgul hakiki ve hükmi şahıslar Tahakkuk ettirilen resim ve c~ya Yunanistan ve Romanya ile ihtilaflı ıne· 
Güs fırsatı kaçırm~dı. sattıkları biletleri kısmen veya tamamen karşı mesullerinln tebliğ tarihinden iti- setelerin halli için eyi niyetlerin ve bu 
Motosikleti harekete getirdi. tasdikli deftere kaydetmedikleri takdir- baren on beş gün içinde mahalli sulh komşu memleketlerle çok dostane müna-
Motosiklet, kamyonun ve asker- de bunlardan biletlerin tabi olduğu dam- mahkemesi nezdinde itiraz haklan var- cıebetleTin ifade ettiği yaklaşma politika-

lerin yam başından büyük bir sür'at- ga resminden ha ka beher bilet için elli dır. sının mahsulüdür. 
le geçti. Öyle ki asker grubu içinden kuruştan aşağı olmamak üzere, bu re- Bu müddet içinde itiraz edilmiyen .re- Bulgaristan için tarihi olan bu hadise 
hayret ve küfür sesleri bile yüksekli. simden on misli ceza alınır. sim ve cezalar katileşir. Majeste Borisin yük.sek idaresi altında 

Askerlerden biri. Bu hal Devlet müesseı;elerinde vu- 1tira.z eden, 67 inci maddenin birinci bareldl KSae lvanof tarafından parlak 
- Vay canına ... Dedi .. Amma da kua getirildiği takdirde bu ceza ınezkur fıkrasında yazlu masrafları öder. surette büyük bir Bulgar politik muvaf-

hızlı gidiyor.. müesseselerin bu işlerle vaıdfcli memur- İtiraz, müddetleri içinde yapılmaz ve- fakıyeti elde edilmiı bulururuiktadır. 
Diğer biri de yolu kapıyan kam- tarından alınır. ya masraf verilmezse bir güna merasi- Akşam üniversite gençliği tchrin •o-

yon şoföriine : 9 - 24 üncü mtıddede yazılı sigorta me tabi olmaksızın mahkemece reddo- lr.aklannda ve kral sarayı önünde büyük 
_ Nasıl... Sen bu hantal kamyon şirke tlerile 39 uncu maddede yazılı nak- lunur. bir fener alayı tertip etmİ§tir. 

ile kuş gibi uçan bu motosikletin ar- liyc işl~rile meşgul hakiki ve hükmi şı- Madde 19 - Ayni kanunun 62 inci Selanik 1 (A.A) - Bulgar bqvekili 
kasından yetişd>ilir misin? hıslar mezkCı.r maddelerde zikredilen maddesi a:şağıaki şekilde tadil olunmuş- B. Köse lvanof bu sabah saat 5,30 ela 

Diye alay bile etti. defterleri tutmadıkları veya tasdik et- tur. Selaniktcn hareket etmİ§, refakatindeki 
G .. l I t tirmcdikleri takdirde, defter tutulmayan ltiraz istidasile eklerinin birer sureti :r.evat ile saat t O da Bulgar - Yunan hu-

us epeyce yo a mış ı . tasdik ..... ti ·ı "'dd t rf .. .. . . d "!""· t1 d "dat .. duduna ""'"""'" ve orada Elen ricalı· tara-
f l

A k veya .,.. rı meyen mu e za ın- uç gun ıçın e vı .. ,e er e varı mu- ·----s 
Arkasından kovalıyan a an yo - da akdedilmiş olan sigortalarla satılmış dürlerine, kazalarda en büyük mal me- fından uğurlannufbr. 

tu. olan bileUer, bunların ticari defterlerilc murluğuna tebliğ olunur. Selinik , (A.A) - Batv~ Met.ak-
Kendi kendine : Sel"-'L -L' -'-L b evrakı müsbiteleri üzerinden ve ticari ltirazın tebliği tarihinden itibaren 8 sas. Kolordu ve aııid~ aana azı 
- Dikkat Llı:ım .. Dedi. İki tuzak- defter veya evrakı müsbite ihraz edil- gün içinde resim ve para cezasına tabi tctekküJleri teftit etmit ve her tarafta 

tan kurtulduk •. Bu iş muhakkak i.lç- mediği takdirde 2395 numaralı kanunda tutulan evrak, sened ve il.3nlar veya ~iddetli alkıolarla kaııılanmqtır. 
liyecek.. Üçüncüsünden hak koru- yazılı resen takdir he.relterince harici bunların yerine kaiın olan zabıt varaka- Baıvelcil Metak.au bu gece Atinaya 
sun.· tahkikata müsteniden teshil olunarak ları ve itiraz istidasının cevabı sulh ınah- dönecektir. 

nlınması ltızun gelen damga resmi on kemesine gönderilir. Paris 1 (A.A) - Bütün gazeteler 
misli cauısile ve Tahsili Emval kanunu- Evrakın mahkemeye tevdii veya tev- manşetlerinde balkan antanb ile 8Ulga

iiiii;;;;;;;;;;.......;;;-.....;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.-;;;;;m-.-.....;;....;~;;,;;m;;;;-.;--;;;;-.;;;;;;__.;..;;; na tevfikan tahsil olunur. Şu kadar ki di müddetinin hitamı :tarihinden itiba- ristan aratımda imzalanan anlqmanm c

resim ve cezanın mecmuu 100 liradan ren 15 gün içinde taraflar çağırılmaksı- hcmmiyetini tebariiz ettirmektedir. 

ileri gitse bu kamyonda kendisi
ni nasıl bir tehlike bekliyor, bilmi
yordu. 

Geri dönse.. Biraz evvel ellerin
den kurtulduğu tuzakçılar belki de -BiTMEDi-

lsviçrede bir 
Bir fener alayı 

mayişçiler 
esnasında 
birbirlerine 

hidise 
zabıta ile nü

gi rdil er 

aşağı olamaz. zın evrak üzerine tetkikat yapılarak ita- Jurnal gazetesi bu meseleye tahsia et-
Madde 15 - Ayni kanunun 45 ncimad- rara bağlana ilir. Hakim lüzum görür' tiği yaz:1Rnda diyor ki: 

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. veya mecmuu 10 lirayı tecavüz eden re- Bu anlapna ile balkan antanb de..-let-
Bilumuın evrak ve senedlerin damga sim ve para cezalarına müteallik işlerde leri Bulgaristan.dan Nöyyi mu.ahcdeeinin 

resminin ifa edilmemesinden veya nok- alakalılar tarafından ta1eb vuku bulur- kendisine koyduğu kuyudu kaldınrutlar
san üa olunmasından veya pulların ka- sa taraflnr davet olunur. dır. Bulgaristanuı silahtan tecridi eYTela 

nuna muhalif ibtalinden dolayı alınması 10 lirayı geçmiycn hükümler .kat'1dir. doğrudan doğruya kolUl'llannı alakadar 
lazım gelen resim ve para ce7.ası imza Geliniyen tarafların gıyabında karar ve- eder. Madam ki Bulgaristanın bütün 
E'denlere müracaat hakkı olmak üzere rilir. ltomşulan bu hu.susta ittifak eyle.mitler
ibraz edenlerden alınır. Madde 20 - Ayni kanunun 67 inci dir F raoaanm buna karşı hiç bir itirazı 

karşılanmı~tır. 

Halk. başvekile büyük tezahüratta bu· 
!unmuş ve başvekil şehrin yollanndan 
geçerken her tarafta fiddetli surette al-

Roma 2 ( ö.R) -ltalyan gazeteleri 
Selnnik anlqrnaaiyle Bulgaristanın asker• 
likten tecridi hakkında Nöyyi muahede
sindeki hükümlerin ilgası müsait şekilde 
karşılamışlardır. Bu gazeteler aynı ted
birin Macaristan hakkında da tatbikini 
ve bu memleketin de silahlanma hakkını 
kazanmasını istiyorlar. Aynı gazetelerin 
iddiasına gore Fransız mahfilleri Balkan 
devletlerinin kararını pek eyi karşılama• 
mııbr. Çünkü Balkan anatanb tamamiyle 
müstakil bir siyaset takip eddek Parlı 
ve Londraya danışın.aladan hareket eı.

miştir. 

Londra 2 (A.A) - İngiliz diploma• 
tik ınabfalerinde Selinik paktının imzul 
müsait bir tekilde karfllammftır.Bu mah• 
filler dostane müzakerelerden bqka biı 
çareye tqcbbüs etmeden Milletler ce· 
miyeti paktının 19 ncu maddesi mud-
bince mevcut muahedelerde tadillt ,.. .. 
pılahilecciine bu pak.tın bir misal teıka 
ettiğini beyan etmektedirler. 

Aynı mahfillerde bu misalin Milletler 
muslihane uaullede neler yapabilcceiini 
göstereceği ümit edilmektedir. ~ 

Belgrad 2 {AA) - Balkan antaQ.tı 
ile Bulgaristan arasında imza edilen Se-
\anik itilafı hakkında Samupravda bir 
başmakale neşreden bu gazetenin mü~ 
dürü Y ovanoviç ezcümle ıöyle demek .. 

tedir: 
He rtürlü tavassutun haricinde meyda• 

na getirilen bu eser balkan §UUruna, bal
kan milletleri arasında emniyetin elzem 
olduğuna ve bu milletlerin mukaddera• 
tiyle balkan mukadderatının birbirinden 
ayrılmıyacağına yeni bir delil t•a e~ 
mektedir. 

Paris 2 (A.A) -Selanik itilafının inv 
zası dolayısiyle gazeteler müttefikatt 
memnuniyetlerini beyan etmektedirler. 

Epok gazetesi bu hususta şöyle ya:tı• 

yor: 
Selanik itilafı her FYden ~el harbm 

ferdasında mağlup bir millet tarafmdan 
imza edilen iki muahedede ~bestçe tnll

vafakat edjlen bir değişiklik. kaqmnd• 
bulunduğumuzdan dolayı mühimdir. Bu 
itilaf balkanlarda bir sükUJ\et alameti 
olduğu için de mühimdir. Bu kadar za• 
mandanberi Avrupayı endi§ey'e dü,üreo 
balkanlar şimdi ona bir emniyet "Te _.. 
lamet misali vermektedirler. Tek ba91Dll 

bir şey yapamıyan küçük memleketle« 
birbirlerine yaklaşmakta -ve büy\ik af:'f°" 
letlerin hesaba katmalan lhımgelen bil 
kuvvet te§kil etmelctediı\er. 

T amamiyle sulhun emrinde buluna" 
bir kuvvet harp vukuunda pek ağtt bd 
sıklet olabilir. 

AnkaTaya yayan 
gidip gelen bir .. . . 

gazete muvezzıı 

Prag 2 (ö.R) - Dün akşam Zürihte milli cephe tarafından tertip 
edilen fener alayı sebebiyle çıkan hadiseler hak.kında polis direktörlü
ğü bir tebliğ neşretmiştir. Buna nazaran sağ cenah partilerinin bu nü
mayişi hükümet tarafından menedilmiştir. Polis bu yasağa rağmen 
teşekkül eden alayı dağıtmak için iki defa müdahaleye mecbur kal
mıştır. Nümayişçiler şiddetli bir mukavemet gösterdiklerinden polis
ler kasaturalarını çekmişlerdir. Zabıta tarafından 3 kişi tevkif edil
miştir. 8unlann arasında nümayişe iştirak için diğer yerlerden gelen 
bir çok frontistler vardır. Almoh nümayişinden sonra fener alayının 
polis yasağına rağmen vukubulacağını söyliyen milli cephe reisi Kob
ler aleyhinde takibata başlanmıştır. T ev1'if edilen şahıslarla nümayişe 
iştirak edenlerin ekserisi hakkında da hükümetin yasağın3 rağmen 
nümayişe girmiş olmalan sebebiyle takibat yapılacaktır. 

Memur ve noterlerle bilumum anoniın maddesi aşağıdaki şekilde değ~tirilmiş- yoktur. Sclinik anlaıpnası hakkiyle Av
şirketler ve resmi ve hususi sair müesse- tir. rupanın prkında sulh C9erine mühim bir 
selcrde tahrir ve tanzim edilip efrada Bu kanuna muhalif hareketlerden mü- yardım ve Akdeniz devletleri arasında 
imza ettirilen veya resen verilen ve dam- tevellid da\•alar ilam harcile mübaşir uzlaşmaya doğru mühim bir adım telakki 
ga muamelesi bu kanun hükmüne ınu- ücretinden başka masrafa tabi değildir. olunabilir. 
halü bulunan bilcümle cvr.lk.ın damga 61 inci maddede yazılı ihtarnamenin Sofya t (A.A) - Başvekil Köse 1-n
resmi imza edenlere ve cezası evrakı tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde nof refakatindeki zevat ile beraber bu· 
tanzim ve ita edenlere aittir. Resim ve ödenmiyen ve itiraz olunupta tahsiline gün öğle üzeri baştanbaşa bayraklarla 
ceza - resim için imza edenlere müra- karar verilen resim ve para cezaları süslenmiş olan Sofyaya gelmi~tir. Ba,ve
caat hakkı olmak üzere - evrakı tan- mnsraflnrla birlikte tahsili emval kanu- kil istasyonda kralın bir mümessili, bü· I 
zim ve ita edenlerden alınır. nuna tevfikan tahsil olunur. tün nazırlar, parlamento riyaset divanı 

B. Daladyenin nutku 
etrafında tefsirler 

Paris 2 (ö.R) - Akdenizde bir istirahat gezintisi yapmakta olan 
başvekil B.Dafadiyenin Cezayire gitmek niyetinde olduğu haberi tek-
zip ediliyor. 

1 

Londra 2( ö.R) - ~vinyonda Fransa başvekili B. Daladiye tara
fından söylenen nutuk lngiliz gazeteleri tarafından ehemmiyetle tef
sir edilmektedir. «Times> gazetesinin Paris muhabiri şunu hatırlatıyor 
ki bu sözler söylenirken Fransız hükümeti hiç şüphesiz Almanya ta
rafından garp hududunda tahkimat işlerini dn.ha faal bir şekle sokmak 
için alınan tedbirlere vakıf bulunuyordu, Bu sebeple bu sözlerin ehem
miyeti bir kat daha artmı'i bulunmaktadır. «Daily Ekspres> gazetesi 
de bas makalesinde sunları yazmaktadır: . . 

8. Daladiye her aklı başında insanın dü_şündüğü sözleri söylemek 
için çocukluğunda çalışmış olduğu bir mm takaya gitmiştir. f ransa 
başvekili harbın cgayri kabili ictinap» olduğunu zannetmemektedir. 
O, sulhun ancak onun için birşey yapan insanlar tarafından temin edi
lebileceğini söyliyen adamdır. Ve B. Daladiye sulh için bizzat birşey
ler yapmıştır. Hitlerle, Mussolinile anlaşmaya hazırdır. Onların taleple 
rini tetkike hazırdır. Bundan dolayı onu takdir etmek icap eder. 8. 
Daladiyenin sözleri sulh yolunda birer işaret noktası gibi telakki edi
lebilir. 

Resim ve cc7.ayi nakdiden mesul olan
lar teaddüt eylediği takdirde yekdiğeri
ne müracaat hakkı kalmak üzere ve ce ... 
za kefaleti müteselsile kaidesine tevfi
kan mesul olanlardan istifa olunur. 

Madde 16 - Ayni kanunun 55 inci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilıniş

tir. 
Resmi dairelere verilen ve maktu re

sim tarifesinin S8 inci numarasında ya
zılı bulunan evrakı pulsuz veya pulu 
noksan olduğu takdirde kabul olunınaz. 
Bu gibi evrakı kabul veya bunlar hak
kında muamele icra edeıılerden 50 ~ı· 
kuruş para c uısı alınır. Mezkıir evrakı 
imza etmiş ol.ınlar::ı ccı.n tcretlüb etmez. 

- Devam edecek. - azaları, Balkan antantı mümenilleri el-

Subaylarımız Almanyada 

R esmi dai.-dcrlc, noterler, bankalar 
ve anonim şirl .. tlcr kendilerine ibraz ve
ya ita olunan \ •ya po.,ta ile gönderilmiş 
olan d ... mga resmine tabi evrak ve se
ncdlcı in pulları ::marn olup da ibtal mu
nmelesi 35 inci madde hükmüne muva
fık hulunmadı.;ı takdirde bunları resmi 
müh:.ir veya <iaınga ile ibtal ettikten son
ra muameleye devam ederler. tbtal mu- Almanyada iki yerde büyük deniz yarışları yapılmıştır. Almanyada inşa edil
mnclesini tckemmiil ettirmeden bu ev- mekte olan denizaltı gemilerimizin tesellümü için Almanyaya giden deniz su
rak hakkında muamele yapanlardan 50 baylarunız da bu yarışları seyretmi§le!'d.ir. Resmimiz bir subayunızm Almaıı ba 
:ier kU?U.i para cezası alınır. ı:an1arla beraber olduğu sirada ce~. • 

1 
Fotografını gördüğünüz -genç (zroİr' 

de c Yeni Asır> ı en çok satan ~enÇ)er' 
den biridir. Adı Hasan Musadır. Kwdi5İ 

d "1.1 
gazete satıcılığında epeyce yorul uS 

d · b" Jrnut• için aynı zaman a eyı ır sporcu o 'r 
tur. Günlerce yaya gezerek. en ufak hı 
yorgunluk bile hissetmez. 

hll' Ha.53n, beş T cmmuzda lzmirden 
.:ı · el· 

rekctle yoya olarak Anl:.araya gioıp g .. ıı. 
rniştir. Bu uzun yaya seyahat yimıi CU: ... 
de taınamlarumştır. Hasan, her citt1

S' 
/ 

yerde gazetemizi satml} ve \.endi 11" • ,.. 

daşlan arasında yaya yüriimek orekorl.1 
ihdas etmiştir. Bu çalqkan gazete .. tı' 
c191a1 biz &la~ ederiz. 
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SAHiFE 5 

büyük kudreti 
19- Yazan: Kemalettin Şükrü 
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insanlarda olduğu kadar hayvanlar 
Üzerinde de kendini göstermektedir 

lmpatatoriçenin acıklı hayatı Yeni yapılan tecrübelerde hayvanların hareket eden parlak noktalar halinde ya- bulunduğu sabit oldu. Ve elektrikçi he. 
insanlar gibi garip ve zıd telkinlerin te- şayan bu zararsız mikropları görmeğe saplamış olduğu fikri sabitin telkini al~ 
siri altında kaldıkları görillmüştür. Bu muvaffak oluruz. tında bu suretle öldü. 

>, koynuna girmekten doktorların menettiği kocasını 
ıüthiş surette kıskanıyordu. Kendini artık dine vermiş, 

ümidi Meryem ve Mesihten bekliyordu 

şekilde tecrlibeye tabi tutulan hayvan- K . · k 1 la h ı v 

1 uvvetli mikros op ar ayal arını Uç avcı dagda kurmuş oldukları pu-
arın göstermiş oldukları haller insanla- . -
rınkinin aynıdır. tetkik edecek olursak bu mıkropların sunun karşısına oldukça bir et parçaın 

Leningrad üniversitesinden doktor soğuğu tercih ettiklerini miişahede ede- yerleştiriyorlar. Zamanın geçmesine 
Jehlovsld bir hafta muntazaman bir kö- riz rağmen hiçbir karga ete yanaşmıyor. 
peğe bir gram morfin zerkebniştir. Bil- Bardağın bir cephesini aydınlık ve sı- Avcılardan ikisi pusudan ayrılıyorlar. 

tün canlılarda olduğu gibi morfinin te- cak diğerine karanlık ve soğuk olarak Fakat yine kargalarda bir hareket yok. 
. . dah f la hak d k k k l d kt' siri köpekte de ayni şekilde görülmüş- taksim edersek ikinci kısımda yaşadıkla- Aradan bir zaman sonra gidenlerle bera-Sebastiyano o kadar müteessir ol

Uftu ki gayri ihtiyari olarak hinç
trnııtı. 

vazıyetın a az ve cesareti se en or usu a mamış eme ı. tür . . v• • • • 

vereceğinden ileri geliyordu. Esasen ihmal ettiği ve sevmediği · .. v ,. rını, yerlerını degıştırsek bıle aynı ta- her üç avcı daha geliyor. Bu suretle av· 
d .. 1 ka . . . . d. rr .. b" .. Kopek uyumaga başlamıştı. Muşahe- raftan ayrılmadıklarını görürüz la d di 1 1 dan 

Böyle çullara bürünmÜ§ ve çullar 
!erine yatmağa gelen ve kuru ek
ek yiyen imparatoriçe idi. 

lıte tam bu sırada yavrusu a o • nsı ımparatonçeyı şım ı ous utun d .. h . ks' d d k · cı rın a e artmış o uyor. Ara arın 
eye gore er enıe ıyon an sonra, o - s k b' uh' · · d b ı d 

müştü. unutacaktı. tor . ıca ır m ıt ıçın e u un urup üçü pusuyu terkettikleri vakit pusuda 
ı · A ili T f k · d'V · · şırınga yapılan yerı yıkıyor. alışmalarına sebebiyet verecek olursak 
mparatorıçe, yegane teae va- eo ano, oynuna gırme ıgı, gı- Sek· . . .. d kt kimse kalmadığı zehabı +""ıyan karga. 

la k d d h k 1 ed'W' k k b .. b.'t'' ızıncı gun ° or şırınga yapma- b. "dd t eski 1 · .. ·· ·~ 
eıtası o n ızın an ama rum a - rkemk ıgı v ocasbaılnıdarVtı . u~ t~. utn dan yalnız yıkıyor. Morfine alışmış olan d~:v~~. e k5:'rı:lak d r y~rde~ne .gb~tur- lar sakınmaksızın yc.rlerinden çıkıyorlar. 

Kuı tüyü yataklarını, atlas, ipek 
- bürümcük libaslarını terk ile 
iyle havasız ve karanlık yerde ken
ni yalnız zannederek bütün iç dert· 
rini Mesihe ve Meryeıne döken 
~paratoriçeye Sebastiyano çok acı-

mı§tı. ıs anmaga ş a ı. e ıste us us e k" k b' k d kik ugunuz va ıt ı e a o ugu gı ı so-
T · d' -1 hah l b .. .. ..1 ~ · b' ope ır aç a a sonra ayni arazı Görülüyor ki kargaların hesabı üçe 

alisiz zevce §ım ı ı;ıe tsız ve ge en u uzuntu er ve onu yeyıp ı- ~öst k .. d hi b. d la ğuk tarafa gitmediklerini sıcak 1arafta 
biçare bir anne olmuştu. tiren kıskançlık yüzünden kendini f · r~e ~cu una ç ~r ~m mor- kaldıklarını müşahade edersiniz. kadardır. Oç kişiye kadar yanılmadaD 

imparator Vasilin ölümü ve ko- tamamen dine verdi. dınl gırmcdığı halde derın hır uykuya hesapladıkları halde üçten yukarsında En hayret verici hadise de kendi ken-
Leo h k ·ı k d" S 11. · ·· "d. d' d a ıyor. d cası nun ta ta çı ması ı e ~n ı· on tese ıyı ve son umı ı ın en.. dine telkin ile bir balığın intiharıdır. yanılmışlar ır. 

sinin imparatoriçe olması isıte bu acı- Duadan Mesih ve Meryemden bek-
1 

Doktorun morfin yapığı yere pamuk-
: a rt b' tt d k d Büyük bir nehir balıgvı olan Brocheü Bu hadiselerden telkinin in.c:an ve hay-lar içinde vukubuldu. liyordu. . se ır sure e o unup sonra a ay-

nı '""rı· yıkaması ko"'pe"-e hak'k..,t büyük bir havuz içinde ay .. ı~.ft bir van üzt!rindeki tesirinin mevcudiyetini Onun sırlarının büyük bir kısmı- Leon imparator olunca artık kim- -BiTMEDi- J" ö 
1 "en en- 4~ 

lt~~kn~~f~u~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~j~~~ny~~~~~riniwri~~&~~keyu~rl~K~~ ~lıilirm~rm~ka~~~~~ t~rl~~~ 
Eski haydudun bu gece duyduk- c h et ' suretle ~lim telkinle hayvana enjeksiyon mevcudiyetini !arkeder etmez Brochet iyi bir şekilde kullanılmak şartile iyi ne-

lrı hakikatti. e enneme gı . yapmağa muvaffak oluyor. üzerine saldırıyorlar. Fakat havuzu ayı- ticeler elde edilmesi de mümkündür. 
imparatoriçe T eofano, daha veli- .'!3u birinci tecrübeden sonr~ diğer b.ir ran cam duvara çarpışıyor. Birkaç gün 

at olan Lcona zevcelik güzel bir kopeğe oldukça kuvvetli bır elektrık başını bu şekilde duvardan duvara çar-
~ "'"'andıgı" sırada yuz" lerce guze·· l cereyanı veriyor. Hayvan cereyanın ver- k b 1 kl t k . t" B b 

t o.uda v il fı d ilin. Bu bı·r ku·· fu·· r·'mu·· du·· r? diği ıstıraptan kurtulmak için çırpını- para a ı arı yuma ıs ıyor. u oş ı ~ın n as· tara n an seç 1f yor. Fakat bir gün sonra köpegvi bir ke- uğraşmadan sonra bu saldınnaclan vaz-
'tina1ı bir dilberdi. 

ilk gençlik r.samnın bütün çılgın nıikle mükafatlandırıyorlar, ve cereyan geçen balığı diğer küç~ balıklardan 
r-o· vermcğe ertesi günleri de devam ecli- ayıran duvarı kaldırarak avıru yapabil-

~uları onun hakikaten çok ~zel 
;t M hk bu so·· zı·,· n hı· r ku·· fu·· r ve yorlar. Fakat hayvan tecrübeden sonra mesi için fırsat veriyorlar. Fakat balık 'li\n yüz ve vücut güzelliği içinde a eme bal 
~k canlı bir yer almı§tır. ._ kemik kazanacağı için çektiği bütün ha- ayni su içinde etrafında dolaşan ıkla- rı. 

Halbuki Leon bu güzel kızın koy- hakaret } d k d• kiki ıstıraplara ses çıkannadan göğiis rın üzerine saldırmıyor. Başını cam du- r 
~Una zor la, babasının zoru ile gir- O m a J ğı na af af Ve f J geriyor. varlara vurduğu mahalde gıdasızlığın 
ıtlistir. Sonralan evvelft çırpındığı havladığı verdiği limitsizlikle ölUyor. 

-, il T fa p 1 K b. k k" . k d k' 1 ı· . hd'tk~ h I' masanın üzerine kendiliğinden ve mem- Yeni doğmuş M\l"Uklarda da telkinin <..ava ı eo no.. renses o ma- wnca ır ço ~ı ar~uıın a ıne : f ~te o zaman, po ısın te ı ar a ıne ~--

llın zevkini kıskançlığın acı ve ku~ - Cehenneme git! Allah canını ce- büsbütün kıznn kadın : 1.~un bir şekilde kemik parçası kazanmak tesirlerini görmek kabildir. 
iurtucu ıstırapları arasında çabuk henneme yollasın! Gibi sözler söyler. ı -Cehenneme git! Diye bağırıyor. uzere gclmeğe başlıyor. Bu arada hadiselerin en garibi Ame-
lınuttu. Bunlar küfür müdür, değil midir} Bunun üzerine polis dönüp geliyor ve Bu hususta Hindistan domuzlarında rikalı bir elektrikçinin başına gelmiştir. 
1 
Evlendiğinin daha üzerinden bir Belki ıimdiye kadar hunu kimse dü- icadın hakkında bir de bu c-küfürden> yap~lmı.ş ola~ bir. tecrübe de zikre değer. Muazzam bir cereyan kuvveti olan bir 

•n geçmeden kocasının koynundan ıünmcmİ§tir. Fakat cenubi Afrika hükü- , dolayı zabıt tutuyor. Bır kaç gun hır domuza kulaklarının fabrikada çalışan bu amele her gün bir 
~aÇarak ilk aevgilU.i Zoiçe ile Bizans metindeki lngilizler buna lüz.um görmüş- Fakat mahkemede kadın beraet ~t- ar~~ından .:arı::ı gra~ koyun kan~ zerk teli tutarak ölmek korkusu içinde dü
bahÇc)erinc:le buluımağa gittiğini ler. Çünkü bu hususta bir dava açılmı~- miştir. Beraetine karar verirken hakim edılıyor. Gorilluyor ki yabancı hır ka- ·· ktedir LAz l b tedb' l · 
Buydu. br. şöyle demi~tir : nın hayvanın vücuduna girmesile do- :=:ta i~al göı:e::C:ne ra:m: '"'·~--

Çok 1 yüz} k 1 . . .. .. muzun vlicudunda reaksiyonlar baş1a-
L güze ·· Ü ve ço güze Margeret Grenberg iaminde bir kadın - Bu ne hır küfürdur, ne de fena ne- tı Enj ks" 

1 
"ki hafta d vam1 birgün bir kabloyu tutarak kömürleşip 

llllylu la T t. h kadı bir gu .. n Jobaneaburg caddelerinde oto- · · ] b. d" K d h mış r. e ıyon ara 1 e a o n eoranonun er n tıcesı o an ır §ey ır. a ın ce ennt-me .. d b nlar l.ft~ .1..._,,1,._ li öldü. tib· k 1__ ardı . '- vuau un u a .n.G4lJ• ~LL.Uillle ar-ı lSIUlnçlık hastalığı v . mobilini bütün sür ati ile sünneıdedir... git demekle adam gitmedi yal.. Esasen tı or. Yapılan tahkikat neticesinde amelenin 
Ka· --..l • d rt V Birden, :kart11.1ına bir polis çıkıyor ve ka- h 't · )' · d J b' y . ın pcuenne e yanması ve a- .,, ce enn~m. e. gı mem. ız e ımız e 0 an ır Nihayet bir gün havvanın kulakları- tuttuğu telde o anda cereyan kesi.lmiŞ Mart1ıa Egert, Jan Kipura ile kol kola 

•ılin b ··zc1 wl kan dını mutedil sür'ate davet ediyor : d - ld B 1 h c h "· u yu en og una sının ya- şey egı ır.. maena ey , c e enne- arkas dan . 'lm d amla 
tı d nın ın çızı eye ev en-
ıı 'n a dayak atması ve daha sonra Kadın, bu müdahaleye kızıyor. itiraz me git ı, sözü bir küfür olamaz.> . ks. onu k 1 1 B da . 
Q Le Je ıy es yor ar. ura mucıze 

C\ onun sevdiği kızı baııka biri ile ediyor. O zaman, polis otomobilin nu- Bundan sonra lngilizlcr arasında, kü- k clisinı· g·· t . H vil d \'e ~ en os enyor. ayvanın cu u 
~orla evlendirmesi vaziyeti zahi- rnarasım alıyor ve karakola doğru gi<l.i- fü.r olmadığına karar verilen bu sü~ ki 

t \San • şırınga devam ediyormuş gibi 
en düzeJtti. yor. moda olmasındnn korkulabilir. nl r<!akslyo arına devam ediyor. 
T eofano gebe kaldı. Mikroskopik basit hayvanlar üzerinde 

Anne olacağım diye seviniyordu. Bı·r tek dı.nleyı·cı· ı·çı·n de şu tecrübeyi yapalım: 
Ye oldu da.. Salata yapraklarilc bir ekmek parçası-
Bir kız doğurdu. nı bir bardak su içersine koyarak bir 

Yavaş yavaş sarayda ve kendi husus"ı radyo neşrı•yatı odada bir kaç gün sonra mütemadiyen 
rUhitinde mahrum kaldığı saadeti 
endi yaratmağa uğraıtı. etmektedir. Bunu müteakip etüdyo ha· 

Bütün muhabbetini yavrusuna berleri verilir. Sonra operatöre gönde-
'erd· lki haftadanberi Holivudun her gün Cukaı kabilesinin adetlerini ve yacayı"- I 

l. Y -s irlecek ta imat ta yine radyo vasıtuiyle 
(j ·· 1 · b'lh d ~ bir radyo iııtuyonu gece yarısından bir larını filme almaktndır. Ond 2:untü erı ve ı ana ogurur- yapJır. an sonra da bütün arkadq-

ten k k l k 'f saat sonra ve bir saat devam eden bir Kl'd d y· d d ) b il ı_. ... çe tiği sı ınh ar onu pe zaı 1 e ınna a ın a 0 an u opera- lan sıra ·eve her biri ayn ayn günlerde 
"lflil'lnü§tÜ. radyo nqriyalı yapmaktadır. törün metieni dünya ile yegane rabı- hasbihaller yaparlar, fıkralar anlabrlar, 

Doktorlar kadınlık vazifesini ya· Bu neıriyatm hususiyeti ve hatta eıaiz tası yanında bulunan radyasudur. işte başlarından geçenleri naklederler, ıarkı 
lalllıyacak halde olduğunu ve bina- olması, programının garabetinden ziyade Holivuttaki arkadaşları onun için her söylerler. yeni çevrilmekte olan filim
ltıaleyh kocasından ayrı yatmasını yalnız tek bir dinleyici için olmasında- gün bir saat hususi neıriyat yapmakta- lerden müziklerden parçalar çalınır. 
~kı surette tavsiye ettiler. dır. dırlar. Klidin yanında verici radyo makinesi 
a_,Bu tavsiye Teofanoyu bir kat Holivut stüdyolarından birinin Aktu- Bu nctriyatın programı da baait oldu- olmadığından o Holivutla görü,emez. 
~a üzdü. lite sinema alıcısı yalnız olarak cenub ğu kadar gariptir. Evvela Loa Ancelos Seyahat on beı gündenberi devam 

(j2:Üntüsü kocasını sevdiğinden zi- Amerikasmda, Neaerlandez Güyanın gazetelerinin verdikleri haberlerin bir etmektedir ve daha bir müddet sürecek
~ l..eona kendisine ihanet için bu medeniyet girmemiş Cengellerinde zenci hulasası programın ilk numarasını teıkil tir. 

-

Japonların çocuklu ailelere yardımı 

Halk masalları geçip okuyup yazmağı, yeyip içme-
ği aklından çıkarır. Her saat kızın 
sevdası ile uğraşır . 

Ben senin bu eflcannı beğen-
miyorum .. Her gün bana güler söy- Japonlar bir tarafdan Çinde yüz binlerce yeti;aniş insanları harbin faciala-
lersin amma efkarın başka.. rma kurban veTirlerken diğer tarafdan da çok çocuklu ailelere mükafat dağı· 

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

Padişahın oğlu ile Vezirin kızı 
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~ Evvel zaman içinde bir padişah türlü oyun yapmaları, sevdalı 
~jtnııf .. Bunun bir de sevgili veziri sözler söylemeleri üzerine rast gel-
1-'ı Up gece gündüz yanından hiç ayır- miş oldukları bir koca karı oğlanın 
'1 Cl2:, her zaman şÖyle konu"1J'lar- kıza sata~masından huylanıp bunla· 
l! ki Allah bana bir erkek evladı nn biri vezirin biri de şahın çocu
~ da bir kız ~vladı verirse ikisini ğu olduğunu bilip oğlanın kıza aşkı 
a ·~.itte kardeş gibi büyütüp yaşlan- olduğunu anlar. 
~la.nnda birbirlerine nikahlıyalım Kızın da hiç bir şeyden haberi 
~n ~iye söylqmede olsunlar ara- olmadığını göri.ince cadı1ık bu ya, 
n hır müddet ~eçince hakkın emri yavaşça kızın yanına yaklaşarak : 
~ Vezirin bir kızı, şahın da bir oğ- - Kızım, senin kardeş bildiğin 
~~ . 

Padişahın oğlu sana gönül vermış ... 
tidBunlar birlikte büyüyüp mektebe Anlayışıma göre senin hiç bir şey-

erler. den haberin yok .. Tanrı sizi birbiri-
h?n' on iki ya!lanna girdiklerinde niz için yaratmış .. Sen de seni seve
~§ _ravaş oğlan kızı başka yolda ne oldukça uymalısın .. Zira o senin 
~ ege başlar. Kız ise onu öz kat- aşkından her gün yanıyor. 
bt sandığı için aklına bir şey gel- Demesi ile kız ne kadar olsa epey-
~·~ . ce büyük olduğu için hemen aklı 

j~i u~~llılderi de birbirinden üstün başına gelir. O da oğlanın söyleyip 

Bir gün bet gün böylelikle geçme.. 
de olsunlar gittikçe işi alevlendirme
ğe başlarlar. 

Öteki beriki ve en sonra anaları 
babaları da işi duyarlar. 

Kızın babası evvelce şahla ettikle
ri lakırdılardan vaz geçip kızının da 
bu yolda oğlana aşıklık edişi adeta 
gücüne gider. Amma ne yapsın ki 
hem evvelden şahla sözleştiler, hem 
de vezir olduğu için ne yapıp ta kı
zını oğlana vermemesini düşünüp 
dururmuş .. 

Bu hal ile epeyce bir vakit daha 
geçer. 

Bunlar bütün bütün foyayı mey
dana verirler. 

Şahın ise tanrıdan dileği vardı, 
hemen bu işi canına minnet bilip 
vezirinden kızı oğlu için ister. 

Vezir ise başkalaımış olduğu için 
her ne kadar ıaha razilik gösterirse 
de bir türlü bu işi yapmağı istemez. 
Gün geçirmek iç in : 

- Evet . . Peki .. Olur .. 
Falan diye işi ıavaaklar durur. 
Padişah nihayet bunun evet .. Se-

Demesi ile vezir iti doğrulıyarak _ıı.,.y=or_ıar_. ____ ~-~.---------===x. ................ =-==----= ...... -
kızını vermiyeceğini söyler. Padi- Belcı'ka kralı 
şah çok öfkelenirse de vezirini de 
çok sevdiği için bir§ey yapmaz. Oğ. • 
)unu bu sevdadan vaz geçirmeği ele 
alarak tenha tenha oğlunu kandır
mak arzusunda bulunur amma oğ
lanın gönlü her türlü kızın aşk ateşi 
ile kebap olmakta bulunduğundan 
babasının sözleri bir kulağından gi
rip öbüründen çıkar. 

Şah bakar ki oğlu yola gelmez, 
gazepten ne yapacağını §aşırır ve 
Allahtan çocuk dilediğine pitman 
olur. 

Bir zaman da böyle geçip duruken 
oğlan gittikçe fenalaşır .. Kız ile de 
ayrılmış olduklarından adeta kere
min arpa tarlası gibi yanar. Padişah 
bunun vaz geçmiyeceğini, vezirine 
de zor edemeyip kızı oğlana alarnı
yacağını anlayınca oğlunu da bir tür
Hi kandırarnadığından bir gün ziya.
de kızıp : 

- Sürün §U çapkını gözüm gör-
mesın .• 

Deyince Şahın önüne duran ol-

evlenecek mi? 

~· .. oğlanın aıkı gittikçe artar. f yaptıklarına karşı aşk yollu sözlere 
İri Unlerde bir gün mektepten ge- girişir. 

erken ,.,.;:,ı........ ___ ,_._ 1 ____ .. :~_ı !!. I r.-.yı 1 .. • .. ı .. .. 1 p 
petinden usanır, bir gün vezirini sı- maz. Bu günlerde Belçika kralının evlene<:eğinden yine çok sık bahsolunnıaktadı-. 
~~~~----------~~..a-~~~~~~~~~--~--~__Jf-.~~.:....----.:;_--~~~~----~~~~-~~~-~~~~~~ 



rtNl ASIR 3 AGUSTOS ÇARŞAMBA 19 

•••••••••••••••••••••••• 
16 ıncı 
Asrın 

Sihirbaz 
Doktoru 

NOSTR/ DAMUS''"'E;~-:ı;i~ .... 
-~-~----~mıl!!~~mll!ll• llayat -------Nakleden: F. Şemsettin Benlioğlu ve 

- 61 - Macerası 
••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• 

Bana bir masal söyle 
masallar eski 

il adelerinden 
Çünki 

lerın 

zamanlarda olmus hakikat-
' 

başka bır şey değillerdir 
bir sebep var mıdır? •. Kralların ço- tını tehdit eden bir şey, bir tehlike 
ban kızlarını sevdikleri sadece bir vardır! Djkkat eti. 
masal mıdır? .• Ve krallar, yalnız es- Mariyan rüyasını anlattıktan ve 
ki masal devirllerinde mi insandılar, bunları söyledikten sonra, tekrar 
gönül1erinin çektiğini yalnız o de- kraliçenin yanına döndü •. 
virlerde mi severlerdi? .. Neden şim- Nostradamüs, o gece ruhunda de-
di de böyle haller olmasın?.. rin bir sıkıntı olduğu halde uyudu, 

Kral on birinci Lui, güzel ve ma- ve çok acaip bir rüya gördü. 
sum kızın bu sözlerini çok büyük bir Ona, rüyasında : 
zevkle dinliyordu. - Bir eşek arısı yuvasında bir 

- Evet •. Masallarda eski zaman yılan arıyacaksın ! Demişlerdi. Nos
hakikatlerinin bir ifadesinden baş- tradamüs, bir eşek arısı yuvasına bir 
ita bir sey değildir! Güzel vakit ge- yılanın nasıl girebileceğini ve sığına
çirmek için sen bana bildiğin masal- cağını düşiinüyordu. 
lardan birisini söyler misin? * 

Henüz tamamiyle iyileşmemiş olan 
O gün akşam üzeri, kTaliçe Nos

genç kız annesini yanına çağırdı, ve 
tradamüse : 

Fransamn eski masallarından biri-
- ihtiyar sihirbaz, sen beni ar-

aini anlatmağa başladı. tık aramaz oldun; o iki köylü kadı-
Bu masa], baştan başa bir destan nın dairesine girip, çıktığının yüzde 

idi? Öyle bir destan ki avam hikme- biri kadar olsun benim daireme gel
tinin en ince kısımlarından mürek- miyorsun 1. Dedi. 
kep idi. Bu, bir tehdit, yahut bir fırtına-

Masal §Öyle başlıyordu : 
«Eski zamanlarda bir kral var- nın başlangıcı idi. 

mış !. . Servet ve saadet sebeplerinin Ayni günün gecesi de, kral On 
hepsine sahip olduğu halde can sı- birinci L':1i Nostradam~e : 
lunbsından da kendisini bir an için - lhtıyar dostum, hır kaç gece 
kurtaramazmışl> var ki Çe_nin nezdine ~nimle . bera-

Halbuki halk, bizi en mutlak bir 
saadet içinde sanırlar. 

c:Bu kızı, Lu kız yüzünden bul
makta olduğum saadeti bana sen 
buldun .. Bunun için her zaman, bil
hassa Çenin nezdinde seni yanımda 
görmek isterim .. Bu, benim saadeti
mi arttırır, dostum Nostradamüs! 
Haydi .. Yürüyelim 1 dedi. 

Kral, Nostradamüsü yanına aldı 
ve Çenin dairesine doğru yürüdü. 

Asıl saray ile Çenin bulunduğu 
daire arasında epeyce bir yol vardı. 

Kral ile Nostradamüs, sarayın av
luya olan kapısından çıktıkları sıra
da, havadan iki karga, telaşlı teliişlı 
ve acı acı bağırarak geçtiler, bunlar 
birbirini hiddetle kovalıyorlardı. 

Kral, kavgalı kargaların arxasın
dan bakarak : 

- Yatabbim 1 dedi.. İnsanlardan 
başka havadaki kuşlar bile birbiriy
le harp ediyorlar 1 Ne uğursuzluktur 
bu? Dedi .. 

iki kadının bulundukları daireye 
yaklaştıkları vakit, genç ve güzel 
kızın kendilerini beklemekte oldu
ğunu gördüler. 

Genç kız, büyük bir sevinçle On 
birinci Luiye doğru koştu. 
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Ve her masalda olduğu gibi halk- h~r gelmıyorsun 1 Dedı. H~_ydı be
tan saf vegüzel bir kızın veya aofu n~mle .!>era~r gel, de:. o g~zel kız 
bir zatın sahneye girmesiyle biten bir hıze guzel hır masal soylesın ! 
masa) idil cBiliyorsun ki, hayatta tek zev- Bu genç kız, çok güzel, çok. saf 

k. b k v ha d ak"t ve çok samimi idi. Bütün bu haller, Bu saf aahneler ve haller kralda ım u ızc-agızın şın a v ı ge-
en büyük bir değişikliği, hem de iyi- çirmekte~. i~ret k?lmıştır: . Va~~a, kralın bu kıza meftunluğunun art
lik cephesinde husule getirdi. meşhur sozdur : Bır kral ıçın dort masını. i~!? ettiriyordu. Bu kız, sa-

B h ld 1 h Ik 'd' baQı mamur bir saadet yoktur 1 Buna raydakı dıger kadınlann tamamen u a en memnun o an a ı ı. ~ . . 
Fakat saraydakiler bilhassa papas- ben de inanırım, çünkü hayatım hep I zıddı ıdı ! 
Jar bu halden zerr~ kadar memnun ıstırap içinde geçmiştir. - DEVAM EDECEK =. 
olamadılar!. 

Papaslar, kralın bu hali için müt
hif bir hiddet ve kin içinde kıvran
mağa, bir yılan halini almağa başla
cblar ! 

Çünkü .•. Kral, bu cSağmal inek> 
ellerinden kaçmak üzere jdi. Buna 
kim sebep oluyordu?. 

Evet .. Eğer kral kraliçeyi, saray
daki onlarca gözdeyi, bir sürü ne.. 

dim ve asilzadeyi, papaslan ihmal 
ediyorsa bu halin sebebi kimdi? 

Kim olabilirdi? 
Krala, fakirlere doğrudan doğru

ya sadaka vermeği öğreten kimdi? 
Kraliçeye bu sualler sorulsa alı

nacak cevap şu idi : 

- Sihirbaz, büyücü herif, Nost
radamüs denilen şeytandır!. 

Bu cevabı nedimeler, gözdeler, 
saray asilzadeleri de ayni şekilde ve
riyorlardı. 

Papaslar, daha ileri gidiyorlar ve : 
- Kralı bizden ayıran bu herif 

zındığın biridir; sihirbazdır. Bu ada
mı ateşte yakmak gerektir! .. Diyor
lardı! 

Saray ve kilise Nostradamüsün 
imhasına kat'i kararını vermişti. 

Kral ile hasta kızcağızın yanın
dan hiç ayrılmıyan Nostradamüsün 

bu karardan haberi olamazdı. Saray 
ve kilise bu karan fevkalade bir giz
lilik ile muhafazaya çalışıyordu. Fa
kat, Nostradamüste her insandan 
başka bir kabiliyet vardı; Nostrada
müste iki «Ben> lik vardı. Bu saye
de aleyhindeki karan haber alabil
di. 
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Nostradamüs bu haberi nasıl ala

bildi?. 
Sarayda, kraliçenin maiyetinde, 

Mariyan adlı genç bir nedime oldu
ğunu ve bu nedimenin harikulade 
bir medyumluk hassasına malik bu
lunduğunu geçen bahıslerde gör
mfü~tük. 

iste! Bu kızcağız bir gün Nostra
damüsün yanına geldi ve ona : 

- Nostradamüs, dedi. Senin hak
kında çok fena bir rüya gördüm .. 

Sana bir fenalık gelmesinden kor
kuyorum!.. 

Nostradamüs : 
- Gördüğün rüya nedir?. Fakat, 

rüyaların pek çoğu yalancıdır, an
cak bir hayalden ibarettir. Bunun 
için, her rüyaya aldanmamak lazım
dır. Dedi. 

- Evet Nostradamüs, her rüyaya 
inanmamak doğrudur. Ben de bir 
çok defalar rüyalara aldanırım!. Fa
kat bu son gördüğüm rüya onlara 
hiç benzemez .. Bu, bir rüyadan zi
yade ali ruhların bir işareti, bir ikaz-

Romanya kralının 
seyahati etratında Londra 

yapılan tahmınler 

Romanya Kralı ve Veliahdı 

Paris 2 (ö.R) - 1938 yılı, hüküm- Kral Karolun barışmalarını istihdaf et
darların seyahatleri için çok bereketli bir 1 mekle knlmıyacak. Romanya siyaseti 
yıl olacak. lngiliz hükümdarlannın ziya- için de yeni hedefler hazırlıyacakhr. Ro
retinden sonra Parise, Belçika kralı Le- manya kralı Balkanlara Nazi nüfuzunun 
opold da gelecek ve babası 1 inci Alber girmesine muarızdır. Buna mukabil lngil
adına dikilmif abidenin açılış töreninde tereden mali yardım istiye<;ektir. Ve bu 
bulunacaktır. Yine bu sene yaz içinde suretle bilhassa Bulgaristanda eyi yer al
Romanya kralı Karol ve veliahd Prens mı~ olan Alman iktısadi nüfuzunu red
Mitel Londrayı ziyaret ede<;ektir. detmeğe imkan bulacaktır. Kralın Lon-

Romanya kralının Londra ziyaretinin 1 dra ziyaretinde Ingiltereden 20 milyon 
siyaai bir gayesi vardır. Bu ziyaret ilk lngiliz liralık bir kredi i,tiyeceği de aöy
önce söylendiği gibi Madam Lüpe~ko ile lenmektedir. 

Meksika Cümhurreisi plajda 

dır!. Meksika cüınhurreisi Kardenas Meksika isyanını bastırıp milletini sükOna ka-
cNoatnıdamüs, beni dinle .. Haya- vuşturduktan sonra kendi de oliida sakin bir hayat yaaıyor. 

lngiliz Hü
kümdarları 

Paris ziyaretinde rasıl 
mu haf aza edildiler 

Alman siyasi po
lisi de Fı ansız ve 
lngiliz polisleri 

ile iş birliği yaptı 

İngiliz hükümdannın Paris ziyareti et
rahnda pek çok teYler yazıldı. Tarihin 
kaydetmediği bir debdebe ve ihtitam 
İçinde yapılmış olan bu seyahat hakika
ten çok mükemmel oldu. Fak.at birçok 
kimseler Paris zabıtuının hükümdarlan 
korumak hususunda aldığı eılu tedbirleri 
tenkit ettiler. 

- Hitlerin Romaya ve Mussolininin 
Berline yaptıkları seyahatlerde diktatör
lerin hayatlarını korumak için alınan ted
birlere, halkın uzak mesafelerde tutma
lanna benzer hareketleri Pariste, F ran
sızlann büyük doetları ve kendi milleti
nin perestideleri olan hükümdarlara kar

§ı tatbik etmekte ne mana ve ne fayda 
vardı) Roma ve Berlinde belki Hitler ve 
Mussolini aleyhinde bulunanlann bir sui
kast te~bbüsünden korkulabilirdi. Fa
kat Pariste İngiliz hükümdarlarına karşı 
kim el kaldırabilirdi ki bu kadar sıkı ve 
hatta görülmemiş tedbirler alındı. 

Evet bir çok hem de pek çok kimse
ler bu düşüncede bulundular. 

Maamııfih Fransız polisinin aldığı bü
tün bu tedbirler çok yerinde idi ve zabıta 
bu tedbirleri büyük bir intizamla tatbik 
etmiş olmakla övünebilir. 

Hükümdarların Paris ziyaretinde en 
ufak bir hadise bile olmamış ve olmaması 
için de bütün tedbirler alınmıştı. 

Çünkü bu vazifeyi omuzlarına yükle
nen zabıta amir Ve memurlarının gÖzleri 
önünde ve rüyalannda Yugoslavya dost
luğuna mal olan Marsilya faciaaının,Mar
silya son suikastının JCorkunç hayali dai
ma yaşıyordu. İngiltere hük.ümdarlan
nın memleketlerine sağ salim dönmüş 
olmalarından mütevellit derin bir infİrah 
duyan Paris zabıtasının sevincine hak 
vermek lazırngelir. 

Bütün bu tedbirler kral altıncı Corc 
ile Kraliçe Elizabetin ph19)annm her 
hangi bir tehdit karşısında bulunduk.lan 
için alınmamıtbr. Alman tedbirler ihtiyat 
tedbirleriydi. Ve siyasi vaziyet düfilnce
ler bu suretle harket te en doğru yoldu. 

lrlandada hala eski ihtililcilerin tek.tük 
faaliyetleri görülüyordu. 

lngiliz idaresi albnda bulunan Filiatin
de iae teroristlerin bomba atmadıkları. 
suikast yapmadıkları gün olmıyordu. 

ispanyada ise gerek nasyonalistler ol
sun gerek hükmetçiler olsun lngiliz po
litikasına karşı bir cephe almış görünü
yorlardı. 

Bir kısım lspanyollar lngiliz hariciye 
nezaretinin ispanyadaki kan dökmesine 
ademi müdahalesinden ve diğer bir kıs
mı da ademi müdahale komisyonunun 
ataletinden mü~teki idi. 

Şu halde hükümdarlara karşı suikast 
değilse bile onlann Paris ziyareti esna
sında nahoş karı~ıklıklar çıkarmak ihti
mali olan bu üç mühim sebep vardır. 
Bundan başka Marsilya suikastinde ec
nebi parmağı olduğu anlaşılmıştı. 

Bu seferki ziyarette de beynelmilel 
havayı knrartmak istiyenlerin tahrikleri
ni de hesaba katmak lazımgeliyordu. 

Paris zabıtası bunları düıünerek ted
bir aldı ve almakla da çok eyi hareket 
etti. 

Hükümdalrarın ziyaretlerinden evvel 
bu tedbirlerin mahiyeti etrafında bu aü
tunlarda mal6mat vermiftik. Zabıta. da-

tün sabıkalJan sıkı bir nezaret altına al
JIUf, yabancılardan tüpheli gördüklerini 
uzaldaıtınnı,tı. Bundan ba§ka ziyaret 
günlerine yakın F ransaya gelmiı olan bü
tün ecnebileri de bilaistisna kontrol al
bnda tutmuştu. 

Hükümdarların geçecekleri yoJlarda 

Bu da Alman siyasi polis teşkil&• 

olan (Gestapu) nun direktörü, Fran 
nın müracaati üzerine bizzat Parise g 
)erek Fransız polisi ile teşrikimesai etj 
mittir. İngiliz hükümdarlarının Paris z' 
yaretinde İngiliz zabıtası da geniı mi~ 
tarda Fransaya polis ordusu göndermit 

bulunan bütün binalara, evlere, oteJlere, ti . 

ha birkaç ay evvelinden F ransadaki bü
apartımanlara vesikasız kimse sokulma
dı. Fazla olarak bu binaların bütün pen
c;erelerinde birer ihtiyat zabiti nöbetçi 
vazifesini gördü. Hatta evlerin damla
nnda bile itfaiye neferleri ve ihtiyat za
bitleri vazife aldılar. 

Bu kadar geniş bir inzibat tedbiri için 
pek tabiidir ki ordu ve jandarmanın da 
geniş mikyaata yardımı temin edildi. 

Vazife icabı hükümdarlara yaldap• 
bilecek olanlar hakkında da tedbirler 

Gestapunun direktörü Skotland Yar 
daki meslektaşları ile de temasa gelmi 
tir. 

lngiliz hükümdarlarının hayatların~ 

korunması işine bu suretle Almanya h 
kikaten büyük bir basiret ve dirayet gö 
termek suretiyle iştiraketmek siyasetin~ 
bulunmuştur. Hitlerin bu cemilesi Fra 
sızlan çok memnun bırakmıştır. 

Hükümdarların bindikleri otomob~ 

tamamen zırhlıydı. CamlarJ kurıun ge 
mez ve bomba ile parçalanmaz cinsi~ 

alındı. Davetlileri tafıyacak olan otomo- dendir ve tecrübe edilmiştir. Bu otom 
billerin ,oförlerine, hizmet edecek uoak bil 400 bin franga mal olmuştur. 

ve garsonlara varıncaya kadar en emin 
adamlar seçildi. 

Hükümdarların yemeklerinin pişirildi
ği mutfakta bile .ayısız polia amir ve mü-

fettitleri vardı. Ve bunlar Çarlar Rusya
smda olduğu gibi pişen bütün yemek
lerden evvela kendileri tatmak mecbu
riyetinde idiler. 

Versay sarayının aynalar dehlizinde 
verilen büyük ve efsanevi ziyafette eski 

Fransız usulü ve pudralı peroka takm11 
beı yüz uoağın içinde ve yarısından fazla
sını polis müfettişleri teşkil ediyordu. 
Diğer yarısı da Fransız asalet muhitine 
mensup kimselerdi. 

Bu kadar sıkı tedbirlerhalk arasında 
mübalağalara yer vermiştir. Öyle ki avi
zeler arasına polislerin saklandığı, perde
lerin altında zabıta memurlarının gizlen
diği bile rivayet edilmişti. 

Bu vakıa mübalağadır ama Fransız 

polisi ihtiyatın lüzum gösterdiği her yer
de ve hatta en umulmıyan yerde bile 
mevcuttu denebilir. Hatta Versay sarayı
nın büyük duvar saatlerinin içinde bile .. 

Fransız zabıtası yalnız Pariste tedbir 
almakla kalmamış bir çok devletlere mü-

Ziyaretin bütün hareketleri bir sa 
gibi dakika ve saniye hesabiyle tanzi 
olunmuştur. 

« Detektiv > 

---=:---
Amerikada 4 milyon 

katil var! 
.Amerikan haydutlarının memleket iç 

ne büyük ve endişe verici bir tehll1 
olduğunu, bizzat Amerikan polis ŞEı 

Huver'in bir eserinden naklen y 
tık. 

Bugün neşrolunan bir istatistik 
Amerikayı adeta korkunç bir cinay 
memleketi halinde göstermektedir. M 
sela, istatistiğe göre, Aınerikada 37 
şide bir kişi kaitldir. Katilerin say 
nüfusa nispet edildiği zaman bu neti 
çıkmaktadır. Şunu hatırlamak lazım 

ki Amerikanın nüfusu 137 mlyond~ 
Demek oluyor ki Amerikada bunun 
de biri kadar, yani 4 milyon kişiye yak 
bir ckatil kütlesi> vardır. 

İstatistikten şunlarıda öğreniyoruz: 

Amerikada her 22 saniyede bir cinay 
olmaktadır. 

racaat ederek onların yurtlarının dıııın- Aınerikada cinayetler 1ngiltereye ni 
da faaliyette bulunan tethi§Çiler hakkın- petle 20 mislidir. 
da da malumat istemifti. Dünyada hiçbir memleke yoktur 

Bir tek devlet - ltalya devleti - F ran- nüfusuna nispetle mahpus adedi Ame 
sanın mükerrer tekitlerine rağmen bu kadaki kadar çok olsu. 
dilekleri cevapsız bıraknutbr. Buna mu- Yine istatistiğe göre, cinayetler 19 
kabil Fransızları çok memnun eden bat- de, bir sene evvelkine nispetle, yü%de 
b bir vaka olmuttur. nisoetinde faz.lalaşmıştır. 
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j_~~~?~Y, .. 2 .. ...i T~::'!:a~~y~;- AKHJSARDA 
Öğle nep-İyab : 40.0 sene evvel batı-

''B· . ır 

Dünkü nii.shadan devam: 

Saat 14·3° Kanştk plak nqriyatı. Tı/an . mücevheratla 
14.50' Plakla Türk musikisi ve halk ' 

şarkıları. t 5.15 Ajans haberleri. yüklü kal yon/ar 
A1qam ~b : Denizlerin dibindeki hazinelerin 

• 

.parça et,, 
Saat 18.30 Plakla dans musikisi. 19. 15 çıkanlmasına her tarafta büyük bir 

Türk musikisi ve halk şarkılan (Mukad- faaliyetle girişildiği görülüyor: cvel-
hedefine ulaşmak için bütün şidetile cede yazdıgım-ız gı"bı·, Meksı"ka ı"mpa-

Aş evlerinin açılma 
töreni yapılmıştır 

. der ve arkada~lan) 20 Saat ayan ve 
döğüşecekti. Tom King için ise bu maç k toru Maksım· ı"lyenı·n Amerı"ka sahı'l-Arapça ne~riyat. 20. f S Türk musi isi ve 

- Uyumıyacağım, se;n! bekliyeceğim! otuz beş İngiliz lirası demekti. Onu ka- halk şarkıları. (H. Riza) 21 Sıhhi ko- !erinde batan bir gemiyle denizindi-
Maçın yapılacağı . yer tani iki millik zanmak, ev sahibinin, esnafın borcunu nuşma (Doktor Vefik Vassaf) 21. 15 bine giden servetini çıkarmak üzere 

yoldu. Tôm bu yolu yayan yururken ödemek lazımdı. Tom King bunları dü- Stüdyo Salon orkestrası. İtalyan dalgıçları işe başlamışlar ve 
geiıçliğinde maçlanna nasıl otomobille şünürken gözünün önünde zaferden za- h gemı"nı'n ı"sk.detlerı"nı· bulmuşlardır. 22.00 Ajans haberleri ve ava rapo-
gitti~ habrltyor, . otomobil parasını fere koşan hiç bir şeyden yılmıyan Henüz defineye rast gelmiş deg-iller-
veZmek için bir sürü meraklıların nasıl cgençlik> in hayali yükselmeğe başlad~ ru. 22.45 Yarınki program ve son. d 

birbirle;ile yarıştıklarını d~ünüyordu. O, öyle bir kuvvet ilahi ki cihtiyarlığı> tsTANBUL RADYOSU ir. 

zamanlar ne kadar değişıniŞti. Bir vakit imha ediyor ve onu imha ederken ken- Saat 14.30 Plakla Türk musikisi 14. M!:~ral~:~~i:~~~~~;edö:; 
1 ba il t b 'l ·ı 'tt•V• d" . d .imh.:> tt""" . a·· .. .. d 50 Havadis. 15.05 Plakla Türk musikisi er onun ara e, o omo ı ı e gı ıgı ını e r-- e ıgıru uşunmuyor u. sene evvel Tunada batan bir kalyon-
y 1 · di T B ah t Cak lhti · l gv imh · · 11 ' · af 11 15. 30 Muhtelif plak ne,.riyatı. 16 Son. er ere şım ommy. uı,:ns, Y Y yar 1 1 a ıçın e erınm m sa a- " la denizin dibine giden servetinin de 
Cônsoii otOmobUle gidiyordu. lşte attan rızu bozuyor, damarlarının elastikiyet.ini Alqa mneıriyatı : çıkarılmasına teşebbüs edilmiştir. 
inip e§eğe binmek buydu! ve bu ne ka- feda ediyordu. Sonra onu da başka bir Saat 18.30 Plakla dans musiki.si. 1526 da, Muhaç muharebesi 
dar acıydı! • ~ cgençllk> imha ediyordu. Lakin cgenç- 19. 15 Konferans : Eminönü Halke- esnasında da, Türk ordusunun iler-

İk.i millik yol maç yapacak bir adam li.k> daima baki kalıyordu. Asıl kocayan vi namına : tskender F ahrettin ( Propa- leyişi karşısında Macar Kraliçesi. 
için çok uziın bir yürüyµştü. Arlık ihti- cihtiyarlık> tL ganda tarihi) 19.5 5 Borsa haberleri. tahtını, tacını tehlikede hissetmiş 
yarlamıştı. Halbuki bu dünya ihtiyarlara · · Maçın yapılacağı binanın kapısında 20.00 Saat ayarı : Grenviç rasatha- ve bütün servetini kalyonlara yük.-
yer vermiyo.Mu. Artık.gündelikle şurad_a biriken kalabalık onu görünce hürmetle nesinden naklen. 20.40 Hava raporu.. leterek, Viyanaya kaçırmaya karar 
burada ijÇillk etmekteİı başka bir işe ya- y~l açmışlardı. Birinin: 20.43 ömer Riza Doğrul tarafından vermişti. Akhisar lı Evi 
ramıyacaktı. Kırık burnu karnabahar -tŞte, Tom King bu! Dediğini duydu. Arapça söylev 21.00 Saat ayan : Şan Fakat, kraliçenin altın, inci, el- Akhisar 31 (Hususi) - Sarı Ahmet edilmiştir. 
§ekliödeJd kulağı ise kendi.sine iş vere- Soyunma odasına giderken koridorda Bedriye Tüzün Stüdyo orkestrası refa- mas, türlü mücevherat ve kıymetli P<l§a vakfı ve hayratına ait aş evi yeni
ceklerde şüphe uyandırıyordu. Keşki organizatörlerden birine rastlamıştı. O- katiyle. 21.30 Tahsin Karakuş ve ar- .eşyasını götüren bu kalyonlar Tu- den yapılarak evvelki gün açılına töreni B!R MAÇ 

bir sanat öğrenseydi. Sanatı olsaydı şim- nun: kadaş]an tarafından Türk musikisi ve ne de korsanların hücumuna uğta- yapılmıştır. Törende Kaymakam Rifat 
di aç kalmaktan korkmazdı. Halbuki _Nasılsın Tom ? Sualine: halk şarkıları. 22. I o Müzik ve variyete: mış ve gemiler muharebeye tutuş- Yenal, Manisa evkaf müdürü Osman ve Akhisar 31 (Hususü) - Yeni açılaı 
gençliğinde ona yol gösteren olmamışti. _ Demir gibi! cevabını verili.. T epebaşı belediye bahçesinden naklen.. muştu. Bu muharebe neticesinde kalabalık bir halk kütlesi hazır bulun- Akhisar spor kulübü gençleri Iz.miı:iıa 
gösterselerdi bile beliti de dinlemiyecek- 22.50 Son haberler ve ertesi günün kraliçenin kalyonları batmış ve bü- muştur. kuvvetli takımlarından Doğanspor fud .. 
t . 0 zamanl t 1 ak Yalan söylemişti. Demir gibi olıDaktan S bol b" · · kımını "'-t..'--- da ı. ar şan ve para op am programı. 23.00 Saat ayan : on tün serveti de Tuna sularına gö- Kaymakam kısa bir nutuk söyliyerek ırıncı ta n.ır..w.::;a.ı-d vet et--
o . . ,__dar k 1 lın t B"' çok uzaktı. Ceİ>inde parası olsaydı şimdi .& ~ 1 . . b d · 1 dir nun J.Çlll ne &a o ay o uş u. u- - • · AVRUPA RAOYO iSTASYONLARI : mülmüştü. c~~ ev ennın un an evvelki zamanlar- mış er . 
-t..-~-ı d k da k hepsini oracıkta bir parça külbastı için d b 1 :~A ka fta yu~ ar yapıyor u, ısa zaman ço _ . · SENFONlLER : Bugün çıkarılmaya teşebbüs edi- a ten e • ~en çan so ve örümcek Doğanspor idarecileri maçı esas itiba-

kazanı h •ttiğiw• rd b" .. vermege amadeydi. Arkasında Suvan- h kaf l k. l . h 1 l 
para yor, er gı ye e ır su- 15. 30 Paris Mondiyal Senfonik le.on- len servet budur. Fakat meş ur a ı ımse erın azır yeme yer eri o • rile kabul eıtmişlerdir. 
rü koltuk kabartıcı sözlerle k,..,..,ılaşıyor, yörleri olduğu halde soyunma odasından M 'h ·1 · d b. · f ·· dugunw u bu günkü mefiıumda ise çalışa 

-;:ç ser 22. ı 5 Prag fibich'in eserlerinden acar tan çı erın en ırı, pro esor • • Ağustosun yedinci pazar günü hmir-
her önüne gelen onun araka.sını okşuyor, çıkıp da ringe doğru gittiği sırada bir al- senfonik konser 2 3 Varşova Senfonilt İmre Lukinieh, o muharebe esna- mıyacak derecede bulunan kimselere den 20 kişilik bir kafile ile Akhisara ge--
oıia adeta bir kahraman gözüy1e bakıyor- kış tulamdır kopmuştu. Tom King ek- konser. sında korsanlann kraliçenin bütün şefkat kucağı ve bakım evi olduğunu, lecek olan Izmiili gençler ayni günde 
du. Onunla beş dakika konU§Illllk şerefi- seriyetini t.anıınadıklarının teşkil ettiği HAFiF KONSERLER servetini ellerine geçirdiklerini, bi- Akhisarda böyle modern bir hayır yu- maç yaparak döneceklerdir. 
ni kazanmak için ona içki ısmarlıyorlar- bu halk kütlesine sağlı sollu selamlar 

1
. k ı1t naenaleyh Tunanın dibinde hiç bir vasının açılmasından dolayı Akhisarlıla- Akhi kul .. b" hafta M 

clı. Gazetelerde mütemadiyen resimleri yağdırarak bir sıçrayışta ringe atladı, 7. 1 O Berlin kısa <lalgast neşle5ı aHnşfi kıymetli esya bulunamıyacağım söy- rın bahtiyar olduğunu ilave etmiştir. . s~ksspor tak u ~ geçe~ kl a· 

k .. h . 1 . _.] __ bahs 1 d k k'" . t program (8. 15 devamı) 1 O. a 'f 1 k ed. ~ v.·-ı..L._ ··t llis' b Siil rusanın por ımı e yap ı arı maç· 
çı ıyor, spor mu arrır erı Oll.UiUı e- ip erin arasın an geçere oşesıne o ur- e t cuuuı mu eve ı namına ay ey-

musiki) 8. 30 Paris Mondiyal plak mu- me ır · . ~a 2--0 galip gelmişlerdir. 
eden sütunlar dolduruyorlardı. du. Orto hakemliğini yapacak olan Jak A O 

35 
]ak 

12 
D.. [ man Darbal da. Sarı Ahmcl paşa valdı-

Ne günlenli onlar! Şimdi düşünüyor- Ball gelerek elini sıktı. Jak, on seneden- sikisi 9. 15 Plak 9.45 plak I .. P . . Un yanın en azı l nın 500 senelik bir maziye malik oldu- ADLlYEDE TAYİNLER 
du: O zamanlar döğdükleri hep ihtiyar beri ringe müsabık olarak girmemiş olan plak 13 Berlin kısa dal~ası hafı! musiki "kadın düsmanı ğunu fasılasız olarak Akhisarda fakir 

14 15 devamı 13.25 Bükreı Plak kon- ~ n y .. . 
emektarlar değil miydi? O zamanlar o eski bir boksördü. King onun hakem · 7 30 B ]' k Dünyanın en müthiş kadın düsmanı halka yardımda bulundugunu ve cum- Akhisar 31 (Hususi) - Kazamız hA-

lik di ks 1 d Ö kil da 
seri 14.30 Devamı 1 . er ın ısa " h . t d . d dah . . 1 ltı da '-'- .. ba rr~ A l B < genç · > ; yü e iyor u. te · er - oluşuna -memnun olmuştu. !kisi de es- .. .. A k i 18 Paris olarak tanınan Etiyen Vuntzol isminde urıye evrın e a ıyı esas ar a n JLuıı muavını yan .ncuuuran ysa er-

. rili ,.;,;t,. ih 1 il da]gaı;ıı kuçuk plak onser b f l' ti . artırdıy b . ..::~1.." h",_~- 'nli~. . ~:1-: .. una ge · yen, ~~en · tiyar ığı tems· kilerdendiler. Soudeli nizamname harici 
0 

k" l" b zengin bir emlak sahibi 68 yaşında ol- u aa ıye nı ~· nı ve u ,;u.u.n.u gama a.tUDı muavı gıne tayın e~ 
-.:1' l d Mondiyal plak 19 strava oyu an- d kl k ld v .. 1· k . C '-"kimi" N . A kan · ı h kuk oeuiyor ar L biraz hırpalasa bile Jakın görmemezliğe B . 

1 
M .k .. dugyu halde Viyanada ölmüştür. Bu adam ıno ern şe e onu ugunu soy ıyere tır. eza na acı Y ı e u 

dosu 19. 1 O ratıs ava acar musı ısı . .. . . . . .. . 
O maçları neden kolay kazandığını geleceğinden emindi. 

9 5 
B""k h f'f 'k' 19 20 p hayatında kadınlardan mümkün olduğu halkın alakasına teşekkur etmiş Evkaf blkimı Sabrı Yucel bırer derece te:r-

1 • 1 u reş a ı musı ı . rag .. d.. .. B F h . Ki . ak da kalın 
§imdi •o1amağa başlamıştı. Karşısına Bir sürü genç boksörler ringe çıkartıl- B d .k. 19 30 0 k .. ı·· kadar uzak yaşamıştır. Trenle seyahat umwn mu unı ay a n prın Y m- fi ederek kazamız ışlardır. Baş. 

an 0 musı ı . strava oyu mu- d aıak · dı b · · · · b. 
çıkanların hepsi şiş damarları, yaptık- mış. halka takdim edilmisti. Genç ağır 'ki . 

20 30 
p . M d' al lAk . ederken yanında kadın bulunmasın diye an ası ve ırşa u aş evının ıyı ır katip Sıtkı Karayiğitin de terfian Ktila 

51 sı . ans on ıy p a rnusı- . . . ek1 k 1 d " ·ı lm D ~ · ·-· · · ~ yüzlette maçın acılarını taşıyan kı- siluetlerden biri ortaya çıkarak bu ma- . . 
5 0 1

. iki' . . bütün bır kompartmanı kıralar tıyat- Ş e so u masın a amı o uştur. a· kazası agırceıza başkMıplıgıne t.ayın edi-
kısı 20.2 strava neşe ı mus po1urı- ' tlil . A . •. .. . 

rılc ellerile hep ceskilendi. Gözünün çın galibine, dofi ilan ebniş, elli İngiliz si 2 1.35 Bükreş Orkestra( keman (Çek roya giderken yanına kadın oturmasın ve ere lımonata, çorba, plav ıkram Iecegı soylenmektedır. 
önüne Stovsher BU! ile Rush Bayı nak- liralık 'bir .de bali:s koymuııtu. Bu sırada musiki) 22.45 Bükreş bir lokantadan diye. sa~ı~da ve ~l~ndaki koltukların cnzz=r '.ii++*' s • 
avl etmesi geldi. !kisinin hesabını da on Soudel sıçramış ve giderek köşesine musiki nakli 2 3. 1 5 Prag karışık plak da bıletını alarak ıki tarafını boş hıra- A R A z ı· r 

s~k.izinci ravantta temjılemişti. Koca oturmuştu. Tom King hasmına merakla musikiııi 2 3.45 Peşte plak konseri kır, evine kat'iyyen kadın sokmaz, ser 
Bıll maçtan sonra soyunma odasında baktı. O da kendisi gibi kimonosuna ve OPERALAR OPERETLER : kakta yürürken bile kadınların yanına T c 
çocuk gibi ağl~ Kimbilir? Belki de havlulara sarılı olduğu için fazla bir şey 12 Berlin kıs~ dalgası Vagnerin «Val- so1mlmamasını temin için keskin ve pis • • Ziraat 

besinden: 

SATIŞI 
Bankası lzmir şu-

Bili in ev sahibine borcu vardı. Belki . . k" b" . . d · 16 1 r: kokulu kalın yaprak cigaraları içermiş. 
·· · o du Yalnız bır dakıka sonra ure> operasının ırıncı per esı · .J • • • 

1. k "d b" ·ı b ak goremıy r . • V 1 tnam il _,,_t h maça ge ır en gerı e aç ır aı e ır - w• . .. 1 .. .. .. d . 20 p t t temsili unze. vasıye es e, lllll\. arı ay-
Belki da b

. kül" boğaz boğaza gelecegı bu genem guze uçuncu per esı eşe opere r üh' l b'"t'" t' . k k 
lllıştı. onun canı ır parça - 1 . .. v] b' .. d d lAl 22.35 Peste orkestra tarafından operet ı m ım o an u un serve mı er e ve Gayri menkullerin tapu aenetlerinde ,Yazılı enafı bastı ;~ ..... ;a fakat bulam:ırmı<>tı. BHl kuvveti yüzu, ~;ag am ır vucu a e a et , belli olan akrabalarına bırakmıştır . 

... ~...,, -.,. d ı 1 bo k k ı musikisi. Senet No. Köyü ~esine döğüşnüş ve dehşetli bir mu- eden a e e i ynu ve ıvır ıvır a nına ODA MUStKtSI İşin en garip tarafı ölünün evrakı ara- Borçlunun adı Mevkii NeYi Mikdarı 

kavemet göstenni§ti. doğru dökülen san saçları gözünden 18.40 Brüno Zitar kuarteti 20.35 Var· sında kendisine ilam aşk eden ve evlen-' 49 Torbalı 
Billin. T Kingkind kaçmamıştı. V k 

1 
k . lenmek istiyen yüzlerce kadın mektubu 

Çeımeli Ahmet oğlu Köy civan Tar1a 55.140 
Mehmet Emin 
Kuvvetsiz Ali oğlu 
Mehmet 

o gece genç om en şova 0 a uartetı. .. 
dah ··him b. b . · d .. w .. t••w·· Defiler devam ediyordu. Bitmez, tü- RESlTALLER bulunmasıdıt. Kadın duşmanı bu mek-a mu ır se ep ıçın oguş ugu-
nü ancak şimdi, yirmi sene sonra idrak kenmez bir akın halinde «gençlik> bu 9.45 Berlin kısa dalgası Karı~~ar· tupları tarih sırasile t.asnif etmiş ve 
edebiliyordu. O, kolay gelip kolay gi- iplerle muhat sahneye tırmanıyor, ancak lalar 15. 15 Berlin kısa dalgası Piyano so· saklamıştır. 
den bir para ve şeref için döğüşürken cgençliğe> has bir itimadı nefs ile kaza- lo 15.45 yaz havaları 18.40 Prag piya· Dünyanın en büyük 
Billi döğüştüren çok daha kati, mübrem nam kendisile karşılaşmağa çağırıyordu. no konseri ~lngiliz bc:'t~l.eri) 19 Brüno bayrag" ı 
sebebler vardı. Billin maçtan sonra SO· Birkaç sene evel, yani muvaf!akiyctinin Romantik pıyano musikısı 19. 1 O Varşo· 
Yunma odasında neden ağladığını şimdi zirvesinde iken Tom King bu manzaraya va Keman resitali 20.0S Vaııova Şarkı Dünyanın en büyük bayrağı yakında 
anlıyordu. istihfafla bakacak, belki de bütün bun- resitali 21. ı O Bükreş ltalyan halk şar· ~ariste~ Eyfel kulesinin tepesine ~ 

İnsan iktidarından fazla döğüş yapa- lar onun içini sıkacaktı. Halbuki şimdi k ı 22 1 O Bükr Rumen halk prkı· kilecektir. Fakat bu, Fransız bayragı 
1 arı • eş d V•ı 1 il' b V d ç•• k•• b da 

ınazdiki .. Bazı adamlar yüz sıkı maç teshir edilmiş gibiydi; gençliğin hayalini lan 22 1 O Varşova Chopinin eserlerin· egı ' ng ız ayragı ır. un u, u 
için yaratılır, bazıları ise yirmi sıkı maç- gözünden bir türlü silemiyordu. Şimdiye den rcs.ital 2 3.05 Peşte Piyano konseri. 28 haziranda Parise gelecek olan İngiliz 
tan sonra işe yaramazdı. Bu, sadece ya- kadar boks ringlerine hep gençler tır- DANS MUSiKiSi kral ve kraliçesine gösterilecek tezahü-

rat arasındadır. 
pıl.1§, yaratılış meselesiydi. manmı yıktıkları ihtiyarlara basarak 18 Varşova 18. 30 Pqte. 

O ı.l b 
~ dan dah ş, Bayrağın genişliği 35 metre, boyu da 

_ , yap ış iti arile çogun . . . . .. a şan ve şeref, söhrete dogvru yükselmiş· - l b t ~ 50 metre olacaktır. Bu suretle, bayrağın 
saglam çıkmt§, kalbini, ciğer erını u un lerdi. S l k J 1 
hızıyla çalıştıran pek sıkı maçlar yapmış- Ki 11· l . . . k So d ı· atı ı ağ . tam 1500 metre murabbaı bir mesahası 

.. b ık ng e eı.ıven erını gıyer en u e ın 1 oluyor demektir 
iı. Ama artık yaşlanmıştı. Bütun u s ı d 1 dan b' . l' b da. Dünya garip adamlarla doludur. Ko - .. .. ·.. . . . 
maçlar onu hırpalamış, kalbini burmuş, a am arın m .ge. ıp onun an J- leksiyoncular bunların en başında gelir. Yalnız, duşunun kı Eyfel kulesının 

399 

399 

Çiğli 

Çiğli KuTYet.siz Ali oğlu 
Mehmet 

84 Narlıdere Kıdış Veli oğlu 
Muharrem 

Tarla 11.028 

Dikili laf Tarla 36.760 

Köy kenan Bağ 7.308 

Bankamıza vadelerinde borçlarini ödemiyen yukanda adları yazılı 
borçluların tapu kayıtlarµıa nazaran adlan bizalannda gösterilen mal
ları 3202 numaralı kanun hükümleri dahitiıvle açık artumaya konul
muıtur. llk ihale 19/9/938 pazarteai günü saat onda banb.mızda ya
pılacak, ahcı çıkmadığı veya sürülen pey borcu tamamen kapamıdığı 
takdirde arttırma müddeti on beı gün daha uzablacak ve ikinci arttır
ma 4/10/938 salı günü ayni saatte yine bankamızda yapılac.akbr. 

damarlarının elfu;tikiyetini kaybettirmiş larını muayene ctmiştı. Bu sırada onun Akla gelmedik şeyleri toplayan insan- bo~u ~a 300 metredir. Bay~.ğı büy~klük
yuınuşak adelelerini yorgun birer kör- Su~anyörlerinden biri de Soudelin ban- }ardan bu sütunlarda sık sık bahsederiz. t~ hır bayrak bukadar yuksek hır ku
düğüm haline getirmişti. Muhakkak ki daJlarını muayene etmekle meşguldu. Fakat Cenevreli bir diş doktorunun lenın tepesinde herhalde pek kolay kolay 
kendi zamanındakilerin hepsinden iyi Soundel üzerinden kimonosunu attığı muayenehanesini biblo gibi süsleyen şe- görülmez .. 
ç~~ş~~~~an~~~~b~~~Qin~ün~~u~~~~m~ün~~~s~~~as,~m~ awmwme~1~wm•••••••••••••••••••••••••r~• 
da yoktu. o eskilerin sonuncusuydu. manasile tecessüm ettiğini gördü. Sou- dığını zannediyoruz. Biblo serven dağı- yavruları, komşular iz mir Vakiflar müdürlüg" ünden: 

Arttırma şartnameleri Bankamızda görülebilir. Bafka ipotek sahi
bi alacaklıJarla diğer alakadarlann bu gayri menkuller üzerindeki hak
larını ve hususiyle faiz ve masraflara dair olan iddialannı evrakı müs
biteleriyle yirmi gün içinde bankamıza bildirmeleri lizımd.r. Aksi 
takdirde haklan tapu siciliyle sabit olmadıkça sabf bedelinin paylaı
masından hariç kalacaklardır. Mevcut tapu kayıtlarına nazaran yuka
rıya çıkarılan mamulabn, arazinin hali hazır vaziyetine tevafuk etme
mesinden dolayı alıcılar bankamıza kal"§ı bir bak iddiasında buluna
mazlar.. Bankamız dilediği takdirde aahtqn sarfı nazar edebilir. 

Onların hepsinin akibetini görmüştü. Bir delin gen.iş güğsü, saten gibi derinin al- nm tepesidir! 
kısmının boks aleminden silinmesine tınca yürüyüp kımıldayan adaleleri ha- 1858 senesinde . .:ı:~ doktoru bin türlü ~ Ve hakim Kıymeti Mevkii Nevi No. 

~ Lira 
kendi de amil olmuştur. yat ile kaynıyordu. sıkıntılara katlanarak bu. dağın tepesine Ingilterede küçuk bir şehirde, bir sulh 

1 ·k f 1 · h ı d' 65 Doktor Hulusi C. Akçe sokak Ana 12/30 Onu ilk zamanlar eskilerle döğüştür- Gong ça mış. ı i tara ın suvanyör erı kadar çıkmış. Oradan bir atıra i e ön- hakimi garip bir karar ve~tir. 
müşler, o hepsini birer birer temizlemiş- açılır, kapanır iskemlelerini kaparak mek istemiş. Fakat kendisinde de, reh- Şehir ahalisinden Misters Ellen hakim Yukanda müfredah yazılı arsa satılmak üzere açık arttırmaya çıka. 
ti. Bili gibi ağlayanlara gülmüştü. Şim- alelacele ringten dışarı tırmanmışlardı. berinde de Iotograf makinesi yokmuş. huzurunda idiasını şöyle anlatmıştır. nlmıştır. thalesi. 18-8-938 Perıembe günü saat ondadır. İstekli olan-

lik larnı Vakıflar dairesine mün:aatleri ili.n olunur. 
<li artık o da eski idi. Bu sefer iş tersine Soudel sanki ~e · ve yaydan yapılma Tepe kayalık. kurak, ağaçsız, otsuzmuş. c - Komşum Keling haftaaa be§ ge-
dünınüştü. Artık eskilerle döğüşmüyor, bir makine imiş gibi derhal faaliyete Buradan hatıra olarak ne getirebilir? ce dokuzdan ona kadar piyano çaltyor. 3 - 9 - 13 - 18 2823 (2581) 

karşısına yeniler çıkarılıyordu.. Bu gece geçmiş, hasmına sağlı sollu yumruklar O vakit rehberlerinin yardımiyle da- Hergün ayni havaları tekrar ediyor, uyn
döğüşeceği Soudel yenilerdendi. Yeni havale etmeğe başlamıştı. Onun seri ve ğın tepesini teşki eden kayayı, hayatını yamıyoruz. Diğer taraftan Kelingin ko-
7.elandalıydı. Arkasında uzun bir mu- kurnaz bir boksör olduğunu ilk bakışta tehlkeye koyarak koparmış ve bir Scvr cası ayni saatlerde bahçesinde bulunan 
~fakiyet izi bırakarak oraya kadar gel- anlamak zor değildi. Seyirciler bu ani vazosu getiriyorarmış gibi bin bir dik- domuz ahırına giwyor. Domuz yavrula
ıııişti. Lfıkin Avusturalyada Soudeli hücumları pek beğenmişler, bu beğeniş- katle aşağıya indirmi§ler. rına yem veriyor. Yukardaki piyano 
~lk tanımıyordu. Onun için onu Tom lerini de mutat şekilde, yani bağırarak Diş doktoru aşağıya iner inmez bele- sesine aşağıdan domuzların böğürtüsil 
l<ınge karşı çıkartmışlardı. Soudel izhara başlamıştır. Mamafih bu ani hü- diye dairesine gitmiş, ve reise şöyle de- karışınca uyuyabilirsen uyu! ... > 

iz mir Defterdarlığından: 
Sah§ No • . 
1403 Bostanlı Taksim So. 31 Taj numaralı ev 
1404 Sehitler ikinci Altın so. 6 taj numaıah ev 
1405 Turan Cafer Tayyar sokak 7 eski 48 ve timdi 49 

taj numaralı ev 

Lira 
201 
305 

800 Avustralyada yapacağı bu ilk rrnaçında cwn Kingi şaşırtmamıştı. O gençliğin a- miş: Hemen bütün mahalle halkı piyano 
ınuvaffak olursa daha genç döğüşçülere detlerini pek iyi biliyor, bunu zaten bek- - Serven dağının tepesini kopardım. çalan madamın aleyhinde şahadet cdi- 1406 
.karşı çıkarılacak ona daha büyük para- liyordu. Gençlik, tatmin edilmi.yen ar- Bu tepe size aittir. Ben namuslu bir ada- yor. Kadın, müdafaasında, 20 seneden

Kahramanlar 1553 numaralı sokak 1/1 taj nuınarali 
ET 150 

lar teklif edilecekti. Onun için her halde zularına tabi olarak ve müdahhar enerji mım. Malınızı çalmak istemem. Bunu beri ayni evde oturduğunu ve eski ~det- 1407 
canUı başla döğüşecek, kıymetini yaban· ve kuvvetine güvenerek beklemeğe lü- bana satınız. !erini hiç değişti.nnediklerini söyliyerek 
cılara göstermek için elinden geleni ya- zum görmeden atılacak, karşısındaki ha- Belediye reisi bu kayanın Serven da- beraetini istiyor. Fakat hakim bu müda
::~u. Bu maçın ka7.anılması onun jçin ili bir sel gibi sürükleyip biran evvel ğının tam tepesinden koparılmış oldu- faayı kabul etmiyerek kadını bir ay hap-

Karııyaka Dedebaıı Ma. Menemen Cd. 41 taj numarali 
fırın 150 

b~kbal ~esel.esiydi. Onun şöhrete, istik- götürmek istiyecekti. ğuna dair bir vesikayı im.Zalamış, ve se ve hapisten çıktıktan sonra da beş 
To e d~gru . g~den yolunda yegane amil Serven dağının tepesini 40 franga dok- sene müdetle piyano çalmamıya malı-

nı lGııg idi. Onu ortadan kaldırmak, IDevamı var) tora aatnu.ı!. ldUn ediyor. 

Yukanda yazılı emvalin mülkiyeti 1/8/938 tarihinden itibarea 
itibaren on bet gün müddetle açık arttırma suretiyle müzayedeye ko
nulmuştur. thaleai 15-8-938 tarihinde pazartesi giinü .saat 13 tedir. 
Taliplerin Milli ~k müdürlüğüne müracaatleri. 

~- 3-11 2811 (2583) 



SAH1FE 8 
cezs ., ese 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Eau No. Yeri No.su 

A. 706 Alsancak Mesudiye M. Zanbak Sok. 
A. 709 Kasap hızır M. Arayıcı sokak 

Eski Yeni Taj 
18 

3 3 

A. 712 Kestelli M. Kahraman sokak 22/2 24 
Ada 192, parsel 78. 1/2 hissesi 

A. 713 Kestelli M. Kahraman sokak 28/3 30 
Ada 192, parsel 82. 1 / 24 hissesi 

A. 720 Tepecik Sakızlar sokak 38 
A. 731 Birinci Karataş Mansur zade yokuşu 43 7-1 

Ada 706, parsel 11. 1/2 hisşesi 
A. 735 Karataş 1rfan sokak 24 24 

9 / 80 hissesi 
A. 738 ikinci Süleymaniye Eırefpaşa Deşteban 

sokak. Ada 142, parsel 11 
A. 741 ikinci Süleymaniye Kimilpqa sokak 

Ada 159, parsel 1 
A. 742 ikinci Süleymaniye M. Eşrefpaıa Kimil-

paıa sokak. Ada 164, parsel 8 110 
A. 743 ikinci Süleymaniye M. E,refpqa Kimil

pqa sokak. Ada 164, parsel 4 
A. 744 ikinci Süleymaniye M. E,refpqa Kimil

pqa sokak. Ada 164, parsel 1 
A. 745 lkinci Süleymaniye M. qrefpqa Kimil

ı>aıa sokak. Ada 195, parsel 2 
A. 746 ikinci Süleymaniye M. Efrefpaıa Kimil-

ı>aıa sokak. Ada 155, parıel 11 150 
A. 7 48 ikinci Süleyman iye qrefpap Kınmh S. 

Ada 173, parsel 1 
A. 749 ikinci Süleymaniye qrefpqa Kınmh S. 

Ada 173, parael 3 
~ 750 ikinci Süleymaniye qrefpqa Kınmh S. 6 8 

Ada 166, parsel 8. 128/256 hiuesi 
iL 751 ikinci Süleymaniye qrefpqa Çorak S. 

Ada 160, parael 1 
A. 752 ikinci Süleynianiye M. Sırefı>a!a Çora)( sokak 

Ada 150, parsel 12 
A. 753 ikinci Süleymaniye M. Etrefpqa Çorak aokak -

Ada 164, parsel 10 
A. 755 ikinci Süleymaniye M. Şeyh Ahmet sokak 

Ada 166, panel 12 
A. 756lkinci Süleymaniye Mısırlı Cad. 

Ada 154, parsel 17 
A. 761 ikinci Süleymaniye qrefı>eta Şeyh Mehmet S. -

Ada 166, parsel 1 O 
A. 766 Ahmet ağa M. Limoncular aokak 11 

Ada 221, panel 45 
A. 768 Toraman Mah. Cedid sokak 16 

Ada 411, parsel 19. 28/80 hissesi 
A. 774 Güzelyurd M. Şan çıkmazı aokak 29 

Ada 199, parsel 77. 2/14 hissesi 
A. 779 ikinci Süleymaniye yüzbaıı Hasan ve 55/57 

Deıteban ve Hıfzı sokak 
Ada 142, parael 13. 46080/371640 lıisseıi 

A. 782 Oçüncü karataı yeni Duygu aokak 55,42 
A. 807 Hasan hoca M. Osmaniye caddesi 24 

Ada 343, parsel 76. 14/24 hissesi 
A. 783 Salhane Duygu sokak 63 

Ada 969, parsel 2 
A. 818 Karantina Mısırlı caddesi 318/320 
A. 852 Günq mahallesi ikinci Hacı Süleyman sokak 2/4 

Ada 194, parsel 2, 1/2 hissesi 
A. 853 Güneı M. İkinci Hacı Süleyman S. 

Ada 197, parsel 13. 4/11 hissesi 
A. 858 Bumava Eski Havra yeni Yıkıkminare S. 24-26 

Ada - 40/160 hiaaesi 
A. 865 Toraman M. Cedit sokak 4 

Ada 411, panel 13. 12 / 24 biaaesi 
A. 871 Birinci Aziziye Tabak Ahmet sokak 49 - 51 

3/4 hissesi 
A. 874 Güneı mahallesi Azizler sokak 20 

Ada 197, parsel 80 3/48 hissesi 
A. 881 ikinci Süleymaniye M. Yüzba§ı Hasan ağa 41 41 

ıokak. Ada 132, parael 15. 3/8 hiaaeai 
A. 883 tkinci Süleymaniye M. Kiremitçi aokak 4 6 

Ada 166, parsel 7 128/256 hiaseıi 
A. 887 Karşıyaka Osman zade Rep.diye caddesi 57, 51 

~a 112, parsel 13 
A. 888 Kar§ıyaka Osman zade Ziya aokak 15 

Ada 99, parsel 10 
A. 889 Kar,ıyaka Alaybey Şadiye aokak 18/20 14/2 

Ada 27, parsel 2 
A. 890 Kar§ıyaka Alaybey Şadiye sokak 31 27 

Ada 28, parsel 11 
A. 891 Karşıyaka Alaybey Şadiye sokak 19/19 17/17 

Ada 28, parsel 16 
A. 892 Karşıyaka Osman zade Rqadiye S. 37 31/1 

Ada 100, parsel 11 
A. 893 Karşıyaka Osman zade Reşadiye S. 41 37 

Ada 11 O, parsel 2 
A. 909 Karşıyaka Osmanzade Şimendifer S. 123 63/73 

Ada 112, parsel 6 137 
A. 910 Karııyaka Osman zade Demiryolu C. 7 57 

Ada 112, panel 6 
A. 914 Kar§ıyaka Osman zade Tahir bey 5. 5 24 

Ada 106, parsel 3 
A. 941 Birinci Karataş İcadiye sokak 16 16 

5/ l l hissesi 
A. 972 Salhane Mangaltepe sokak 26 26 

Ada 675, parsel 15 
A. 975 Kasan hızır Mah. Kuyumcular çarıısı 39 41 

Ada 297, parsel 2 
A. 976 Kasap hızır M. Kuyumcular çarıısı 41 43 

Ada 297, parsel 1 
A. 981 Güzelyurd M. Azizler sokak 23 11 

Ada 199, parsel 17. 15/36 hissesi 
A. 1032 Karantina üçüncü Karataı Duygu S. 

1 /3 hissesi 
A. 1046 Karantina Sayfiye sokak 7 

3/16 hissesi 
A.1059 ikinci Gaziler M. Kemer caddesi 15 

A.1060 ikinci Gaziler M. Kemer Caddesi 16 

A.1070 tkinci Karataş Şehit Murat sokak 59/1 71 
Ada 632, parsel 17 6/24 hissesi 

A. 1073 ikinci Süleymaniye M.Kimil paf& 132/134 
S. Ada 219, parsel 4 · 

A.1074 ikinci Süleymaniye M. Kimilpqa S. 110 
Ada 219, parael 1 

•tıUH lft 

Nevi 

Ev 
Dükkan 
21 M2 
Oda 

20 M2. 
Ev 22 M.2 

Halen arsa 
Arsa 
Ev 

Ev 

Arsa 

Arsa 
81 M2. 

Arsa 
172M2 
Arsa 
116M2 
Arsa 
116 M2 
Arsa 
1331 M2 
Arsa 
107M2 
Arn 
219M2 
Arsa 
285M2 
Arsa 
406M2 
Arsa 
196M2 
Arsa 
160M2 
Arsa 
86M2 

Ana 
66M2 

Arsa 
195M2 
Arsa 
78M2 

Dükki.n 
15M2 

Ev 

Ev 
259M2 
Ev 
2786 M2 

Ev 
Mağaza 

Arsa 

Arsa 
Ev 

50 M2 
Oda 

20- M2 
Ev 
492M2 
Ev 

Ev 

Ev 

Ev 

Arsa 
42M2 

Tarla 
777M2 
Tarla 
1830 M2 
Arsa 
132 M2 
Arsa 
486M2 
Arsa 
225.50 M2 
Arsa 
5075 M2 
Tarla 
2669 M2 
Tarla 
3898 M2 
Arsa 
553M2 
Arsa 
1520 M2 
Ev 

Arsa 

Dükki.n 
9.1/2 M2 
Dükkaı; 

21 M2 
Ev 

33M2 
Ev 

Ev 

Arıa 
127.17 M2 

Arsa 
116.79 M2 
Arsa 
211 M2 
Arsa 
278M2 
Arsa 
72M2 

ttNl ASIR 3 ACUSTOS ÇAKŞAMBA 19 .... 

Kİymeti Depozitosu 
T.L 

2.250.- 450.-
500.- 100.-

50.- 10.-

1.84 0.37 

96.32 19.26 
450.- 90.-

9.- 1.80 

50.70 10.14 

16.20 3.24 

34.40 6.88 

23.20 4.64 

23.20 4.64 

286.20 57.24 

16.05 3.21 

32.85 6.57 

38.70 7.74 

30.45 6.09 

29.40 5.88 

24.- 4.80 

12.90 2.58 

13.20 2.64 

30.- 6.-

11.70 2.34 

700.- 140.-

14.49 2.90 

250.- 50.-

397.- 79.40 

150.- 30.-
584.- 116.80 

18.60 3.72 

21.- 4.20 
350.- 70.-

15.- 3.-

92.40 18.48 

21.75 4.35 

37.50 7.50 

36.- 7.20 

84.- 16.80 

6.30 1.26 

310.80 62.16 

457.50 91.50 

99.- 19.80 

243.- 48.60 

111.25 22.25 

1522.50 304.50 

800.70 160.14 

779.60 135.92 

55,30 11.06 

456.- 91.20 

773.- 154.60 

155.88 31.17 

450.- 90.-

400.- 80.-

150.- 30.-

60.- 12.-

200.- 40.-

318.- 63.60 

292.- 58.40 

158.- 31.60 

70r- 14.-

18.- 3.6Q 

N 

ilan 
Türkçe, Almanca, Franslzca 

bilir ve yazi makinesi ile seri ya
zar bir baya ve usulü muhasebeye 
vakıf ayrıca bir bay ki; iki baya 
ihtiyaç vardır. Usulü muhasebeye 
vakıf olanlardan lisan bilenler 
tercih edilecektir. 2 inci kordon 
Şahinzade sokak No. 18 de Ahmet 
Rağıp Ozümcü müessesesine mü
racaat edilmesi. 

1-5 (2571) 

iHBAR iLANI 

T. C. ZiRAAT BANKASI lZMIR 
ŞUBESiNDEN : 

Çiğli köyünden Kıratlı lbrahim 
oğlu Ahmede ait bankamıza ipotekli 
arazi 3202 numaralı kanuna tevfi-
kan 200 liraya ve ayni köyden Os
man oğlu Ahmede ait arazi de 85 
liraya Osman Y azgana sahlmııtır. 

ı,bu ilin tarihinden itibaren on 
bet gün zarfında alacaklarımız öden
mediği takdirde ihalei kat'iye karan 
alınmak üzere sahf evrakının icra 
hakimliğine tevdi kılınacağı varisle
re ilinen tebliğ olunur. 

2821 (2582) 

IZMlR BIRINCl lCRA MEMUR
LUöUNDAN: 

Satııı ili.n edilen Göztepe Tram
vay caddesinde 899 numaralı evin 
birinci arttırması 16 ağustos 1938 
tarihine müaadif salı günü saat 11 
de ve ikinci arttırmasının 31 ağustos 
938 tarihine müsadif çar~ gü
nü saat 11 de yapılacağı ilin olu-
nur. 

2820 (2580) 

IZMIR BELEDlYESlNDEN : 

No. 
3537 
3535 
3523 
3513 

Tarih 
16/7/938 
16/7/938 
15/7/938 
14/7/938 

Yukarıda tarih ve numaralı yazılı 
kanunlar belediyenin ilin tahtasına 
aaılmıftır. 

2830 (2579) 

01, Doktoru 

Hatice Azra 
Zaü işleri ve istirahat için Istanbulda 

bir buçuk ay kalan diş doktoru bayan 
Hatice Azra lstanbuldan gelmiş ve 
hastalarını kabule başlamıştır. 

. (1-4) 

lzmir Ziraat mektebi kayıt ve 
kabul şartları 

1 - Okulumuza 16 ile 19 (dahil) yqındaki orta okul mezunlarl 
parasız leyli olarak kabul edilecektir. Paralı leyli girmek iıtiyenler üç 
tak.itte 200 lira verirler. 

2 - Kayıt muamelesi eylulün birinci gününe kadar devam edece
ğinden girmek istiyenler qağıda yazılı vesikalarla ya doğrudan dojru
ya veyahut bulunduktan yerin mülkiye imiri veya ziraat müdürlük 
ve memurlukları vesıtasiyle okul direktörlüğüne müracaat etmelidir
ler .• 

A- İstida. 
B - Orta okul diploması ve diplomuina esas olan derı numarala

nnı gösterir mektep müdürlüğünden alınmıt reımi bir vesika. 
C - Hüviyet cüzdanı (Okula kabul edildikten sonra aabnı setir· 

mek §8riiyle timdilik tasdikli örneği de gönderilebilir. 
D - Sağhk raporu (Liselere parasız girenlerin hazırladıklari mat· 

bu sağlık fişi olup isteklinin Ziraat itlerine mütehammil olduju fiti 
dolduran doktor tarafından ayrıca yazılacaktır.) 

E - Atı p.hadetnamesi. 
F - Hüsnühal mazbatksı .• 
J - Arazi ıahibi veya çiftçi çocuğu olduğuna dair resmi bir 'ftlİka 
H - Dört adet vesikalık fotoğraf. 
ı - Kefaletname (özünüz okulu bırakır veya mezun olunca bG

kümetin verdiği memuriyeti kabul etmezse kendiıine yapılan muraf.
lan tazmin edeceğine dair noterlikten muaaddak olacaktır.) Kabul 
edilenlere okul diwektörlüğünden örneği gönderilecek olan bu kefalet .. 
name okula gelirken de getirilebilir. 

6-10-19-21 2-3-13-14 2403 (2381) 

Yeni valde hanı inşaatı müna• 
kasasi ilanı 

İstanbul vakıflar başmüdürlü
ğünden:. 
1 - lıtanbulda Meydancıkta Yeni Postahane caddeainde Vakıf 

arsa üzerine yaptınlaca (Valde hanı) ioıaa.tı maa müıtemilit toptan 
kötürü olarak kapah zarf uauliyle 23 temmuz 938 den 15 ağuatoe 938 
pazartesi gününe kadar eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Bu İntaabn maa miiftemilit ketif bedeli 184936 lira 71 ku
nııtur. 

3 - Bu İfe ait proje, fenni ve hususi farlname ile eksiltme pıt.na
mesi, mukavele projesi dokuz lira 25 kuruı mukabilinde Anbrada 
Vakıflar umum müdürlüğü inşaat müdürlü~den, tstanbuMa Vakıf
lar başmüdürlüğü ba§mimarlığmdan, b:mirde Vakıflar müdürlüjün
den alınabilir. 

4 - Elailtme 15 ağustos 938 tarihine raatlıyan pazartesi ıünü 
ıaat 13 te İstanbul Vakıflar başmüdürlüğü binası dahilindeki komil
yonda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 10492 liradır. 
6 - Bu eksiltmeye girecek olanlar 938 senesine ait Ticaret oclui 

vesikası ve gene bu yıla ait olarak Nafıa vekaletinden aluumt •e en 
qağı yüz bin liralık tek bir bina inıaatmı yapmıt ve muvaffak olmut 
bulunduğunu bildiren yapı müteahhitliği vesikasını göstermelİ Ye bis
zat yüksek mimar veya İn§Ut mühendisi olması veya bunlardan Wırl 
ile müştereken teklif yapıp mtikaveleyi birlikte imza etmeleri liJıı11whr. 

7 - Teklif mektuj>lan 15 ağustos 938 pazartesi günü saat 11 e 
kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilınit bulunacaktır. 

8 - Kapalı zarfların ih7.annda teklif mektubunun yazılıfmd. l.u 
zarflann tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde taliplerin 2480 a,.h 
kanunun 32, 33, 34 üncü maddelerine harfiyen riayet etmeleri lfim-
mu ilin olunur. 27-3-5-10 2708 (2525) 

11 Daimi Encümeninden: 
ödemiı hususi muhasebe binasının ikmali İ.nfası 1360 lira 30 ku

ruı açın tutariyle ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduiundan 
isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırhyacaklan temi
natlariyle birlikte 18 ağustoı 938 perfembe günü saat 11 de il Daimi 
encümenine bat vurmaları. 2762 (2575) 

A.1075 ikinci Süleymaniye M. Kimilpaıa S. 1/10 Arsa 
242M2 
Arsa 
1S3M2 
Ana 
142M2 
Arsa 
1037 M2 
Arsa 
1078 M2 
Arsa 
3466 M2 
Arsa 
279M2 
Arsa 
1688 M2 
Arsa 
774M2 
Arsa 
142M2 
Arsa 
5051 M2 
Arsa 

60.- 12.-
Ada 158, parsel 3 

A.1076 tkinci Süleymaniye M. Kimilpaşa S. 10 
Ada 158, parsel 1 

A.1077 İkinci Süleymaniye M. Birinci Kiremitçi S. 72/2 
Ada 160, parsel 7 

A.1078 ikinci Süleymaniye M. Birinci Kiremitçi S. 73 
Ada 167, parsel 15 

A.1079 lkinci Süleymaniye M. Birinci Kiremitçi S. 19/1 
Ada 164, parsel 11 

A.1080 ikinci Süleymaniye M. ikinci Kiremitçi S. 18/2 
Ada 160, parsel 2 

A.1081 ikinci Süleymaniye M. üçüncü Kiremitçi S. 42/1 
Ada 160, parsel 10 

ı -=- A.1082 ikinci Süleymaniye M. Çorak sokak 
Ada 150, parsel 14 

A. 1083 ikinci Süleymaniye M. Murat Reis S. 
Ada 150, parsel 5 

A.1084 ikinci Süleymaniye M. Mıaırlı C. 
Ada 154, parsel 9 

A. 1086 Bayraklı Menemen C. Mezbaha karfıaı 
Ada-

A.1090 Oçüncü Sultaniye M. Şabaniye S. 
Ada 65, parsel 12 

A.1092 Memduhiye M. Numan zade sokak 
Ada 385, panel 39 

20/1 

22/1 

125 

28/30 

12 56/1 

88 88/3 

A.11127/A Ahmet ağa M. Kaymakam Nihat S. 34/29 84 
Ada 207, parsel 13 

A.11127/B Ahmet ağa M. Kaymakam Nihat S. 34/30 86 
Ada 207, parsel 14 

A.11128 Ahmet ağa M. Kaymakam Nihat S. 34/27 80 
Ada 207, parsel 11 

A.1131 ikinci Süleymaniye M. Osman Zatı aokak 17 25 
Ada 150, parsel 25 

A.11133 Haaanhoca M. Murabıt Ç. Kızlar ağası han 25/17 
Ada 337, parsel -

A.11135 Bayraklı Menemen caddesi 
A.11136 Hur,idiye M. Tilkilik caddesi 

1/4 hissesi 
A.1140 lkinci Süleymaniye M. Aziz ağa S. 96 

5 

51 M2 
Arsa 

129 M2. 
Dükkan 
25M2 

Dükkan 

Dükkan 
26M2 

Ev 
107M2 
Oda 

Ev 
Dükkan 

Aran 
220.50 M2 

38.- 7.&CI 

68.- t3.6CI 

207.- 41.4Q 

216.- 43.2d 

693.- 139.6Q 

56.- 11.20 

338.- 67.60 

194.- 38.80 

43.- 8.60 

1263.- 252.60 

10.20 2.0f 

12.90 zı.se 

1500.- 300.-

1000.- 200.-

150.- 30.-

40.- s.-
500.- 100.-
100.- 20.-

111. 79 22.35 

A.1154 Birinci Karatq lbaaniye sokak 21/25 Ev 117 .90 23.SS 
Ada 16, parsel 12. 6/9 hissesi 1048 M2. 

lzabab yukarıda yazdı emlikin pqin bedelle sabılan 17/8/1938 çarıamba günü 
pılacaktır. 

lateldi olanlann bi7.alannda yazıhDepozito akçesini Veznemize yabrarak arttırmaya 
ftnda birer fotoind1a nühu tezkerelerini getirmeleri... 3 - 10 

saat ON BiRDE P' 

girmeleri Ye ,udr 
2799 (2574) 
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Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derha\ 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena ikıbetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün ıshrapları da dindirir. 

icabında günde 3 kQfe alınabilir 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb cadde.i 
Beyler Sokağı kö,esi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
İ%mirden götürülecek 
en ıık en İnce ve en 
nıakbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 

kolonyası 
olacakbr. f zmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddt yürüyen 
bir müessese olmuf, kokuculul 
!lemini şa§lrtmı§ bulunmaktadlJ'. 
1-lilal eczanesini. eczacı Kemal 

Karaciğer, böbrek, tq ve kwnlanndan 
.lllütevelli sancılarınız, damar sertlilderi 
"e ıişmanlık ıikayetlerinizi URtNAL ile 
teçiriniz 

Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat gi

bi maddeleri eritir, kanı, temizler, lez
:Cetj hoı, alınması kolaydır. Yemekler
den sonra yarım bardak su içerisinde alı
llıt, 

iNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 
BEYO~LU • JST ANBUL 

DAIMON 

Kamili i~ind~lci ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer iaimlere aldanma
manız için tifeler üzerinde Kemal 
Kimil adını a:örmeliainiz. 

No. 9268 No. 9368 

y DAIMON markalı bu fenerler iki ve üç pillidir. Ufak camlıdır ... 
apılı, itibariyle camlarındaki hususiyetle verdiği ziya yirminci 

~·~n harikulade icadı olduğu şüphesizdir. iki pillisi üç yüz, üç pil-
ıdaı heı yüz metreliktir, ayarlıdır.DAIMON marka olmasına dikkat 

e İniz. 

H Umum depoları : lzmirde : Sulu han civarı No. 28/9 Hüsnü Öz 
'-'deıniali. . 

ff.NI A4=1Jf 

, 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETJ 

.BANKASl 
Ağız bütün mikrohlara daima açık 

unutmayınız ki: bir kapıdır. Ve 
Bakumızlıktan çürüyen ditlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
sit, nevrasteni, aıtma ve romatiz
ma ya:•~ığı fennen anlatılmıtlır •• 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu
mi vücut aağlığınm en birinci tar
h olmuftur. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirıiniz ve etmelisi
niz. Bu ıuretle mikroplan imha 
ederek ditlerinizi korumuf olur-
sun uz. 

RADYOLIN 
ile diılerinizi sabah ve ak tam her yemekten ıonra f ırçalayınız •• -

Cildinizin tahriş edilmemesını 
isterseniz 

Dünyamn her tarafından ıeve ıeve kullanılan ye 
cildi traftan sonra pamuk gibi yumutatan 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanınız 

lzmir vilayeti ~~uhasebei Husu
siye müdürlüğünden: 

Mersinli aıağı Bumava caddesinde Sokrat Retinatoaa ait tarla ile 
arsaya arazi komisyonunca bin üç yüz elli lira kıymet takdir edilmit
tir. 

Sahibinin adresi belli olmadığından keyfiyet ilinen tebliğ olunur. 
2817 (2578) 

Devlet Demiryollarından: 
Aydın hatb boyunda çamlık istasyonundaki idaremize ait otel bi

nası demirb&J e§Ya ve mefruıatiyle zeytinlik çamlık ve arazisi 15/8/ 
938 pazartesi günü saat onda İzmir Alsancak Sekizinci iıletme komis
yonunda açık arttırma suretiyle bir sene için kiraya verilecektir. 

Muhammen bir senelik kira bedeli 500 liradır. İsteklilerin 3750 ku
ru§ muvakkat teminat yatırmaları ve aranılan VC3İkalar ve ite girme
ğa manü kanuni bir halleri olmadığına dair beyannamelerle muayyen 
gün ve saatte komisyona müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler 
Çamlık iataayonundan ve komisyonundan parasız &lınır. 

2790 (2576) 

DEUTSCHE LEVAN 
TE-LINIE 
G. m. b. H. 

H. SCHUET 
ACHAIA vapuru 18/7/ 938 de bek-

SAHiFE 9 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 

KUMPANYASI 

leniyor. Mal çıkaracaktır. JUNO vapuru 25/7/938 de limam-

ILSE L • M RUSS vapuru 2 O/ 7 / 9 38 mıza gelip Rotterdam, Amaterdam Ye 

de bekleniyor. Mal çıkaracakbr. Hamburg limanları için yük alacaktır. 

YALOVA vapuru 22/7/938 de bek- SVENSKA ORtENT UNtEN 
leniyor. Rotterdam, Hamburg, Bremen 
için yük alacakbr. 

AMERtCAN EXPORT UNES 

SERViCE RAPIDE 

GDYNtA motörü 28/ 7 / 938 de bek
lenmekte ?lup (Doğru) Anvera Rot· 
terdam, Hamburg, Danimarlc ve Baltık 

limanları için yük alacaktır. 
EXETER vapuru t s temmuzda Pire- SERViCE MARITIME ROUMAIN 

den Nevyorka hareket edecektir. 
SERViCE MARmME ROUMAIN 

PELEŞ vapuru 30/ 7 / 936 de bek.len· 
mekte olup Malta, Cenova, Marsilya ve 

BUCAREST C . 1. l 
ezaır ıman arı için yük ve yolcu alır. 

DUROSTOR vapuru 24 temmuzda 
b 1 · K'" Gal D ilandaki hareket tarihleriyle navlun-e eruyor. ostence, atz ve anup 
1. 1 . . ..k l '- lardaki değişikliklerden acenta mesuli-
ıman an ıçın yu a acaııı.tır. 

STE. ROY ALE HONGROISE yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 
DANUBE MARmME ikinci Kordonda FRA TELLi SPERCO 

TiSZA vapuru 16 temmuzda bekle- vapur acentalığına müracaat edilmesi ri· 
. B p S • f k d . ca olunur. myor. eyrut, ort " aıt ve s en en-

i . 1 · · .. ,_ al '-tır Telefon : 4111 / 4142 / 2663/4!21 ye ıman arı ıçın yuıı;; acaııı. . 

TtSZA vapuru 3 ağustosta bekl~ni- ------------
yor. Danup limanları için yük alacaktır. 

D!ndaki hareket tarihleriyle nav· 

lunlardakl deği~ikliklerden acenta me
suliyet kabul etmeı:. 

Daha fazla tafslllt almak için Birin

ci Kordonda 'ti. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığma mUra· 
caat edilmes) rica olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

Olivi Ve Süre. , 
LıMİTET 

Vapur acentast 
B(RJNCf KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Ellerman Lines Ltd.. 

LONDRA HATrl 

DESTRO vapuru 7 ba.ziranda 

''Um dal,, umum A Liverpool ve STameadan selip 
yük çıkaracak. 

deniz acenteliği 
Ltd. 

CA V ALLO vapunı 7 haziranda 
gelip Londra ve Hull için yük ala
caktır. 

HELLENlC LINES LTD. 
HELLAS vapuru temmuz nihayetin- FLAMINtAN vapuru 22 hazi4 

de beldeniJmekte olup Rotterdam, Ham· randa Liverpool ve Svanaeadan 
burg ve Anvera limanlarına yük ala- gelip yük çıkaracak. 
cakt;r, DRAGO vapuru 25 haziranda 

ONITED STATF.S AND LEVANT Londra, Hull ve Anventen gelip 
UNE LTD. yük çıkaracak ve ayni zamanda 

HEL VIG vapuru temmuzun ikinci on Londra ve Hull için yük alacaktır 
beolilt günlerinde beldenilmekte olup 
Nevyork limanı için yük alacalttır. 

BAALEBEK vapuru 1 5/1 7 eylUI ara-

Tarih ve navlunlardald değişiklikler
den acenta mesuliyet kabul etms. 

-------------------~ 
ıında beklenilmekte olup Nevyork için 
yülc alacakbr. 12 de lzmirden hareket edecek P-ıre. 

BALKANLAR ARASI HATTI Korfu. Adriyatik limanları. Vencdik. 

ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor Trieste ve Şutak Iimaıılan için yolcu ve 
Balnn ittifakı ilı:tısat konferansının yük alacakttr. 

seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği hat- Gerek vapurların muvasalat tarihleri. 
ta mensup Yugoslav bandıralı gerek vapur isimleri ve navlunları hak-

L O V C E N kında acenta bir taahhtit altına girmez. 
LüL vapuru 1 3 ağustosta 18 de Daha fazla tafsi1S.t almak için Birinci 

Constanza, Varna ve Burgu limanlan Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
için hareket edecektir. umum! deniz acentalığı Ltd. mUracaat 

L O V C E N edilmesi rica olunur. 
Lüh vapuru pazartesi 22 ağustos saat TELEFON : 3171 - 4072 

TAZE TEMlZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 
çeşitleri 

Çan çar 

SIHHAT ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

~. 

Istanbul sıhhi müesseseler artır
ma ve eksiltme komisyonundan 

Cir.-:4 Azı Çoğu Muhammen fiat Muvakkat Şartname 
Kilo Kuruf Garanti Bedeli 

Karaman eti 80.000 95.600 41 
Dağlıç eti 40.000 57.000 48 88 
Kuzu eti 23.800 31.800 47 7852 524 Kurut 
Sığır eti 53.000 63.600 37 

tatanbul Sıhhi müesseselerin 1938 mali yılı umum et ihtiyacab ol
baptaki fartnamesine göre kapalı zarfla eksiltmeye konulmu§tur. 

1 --- Eksiltme 10/8/938 çar§amba günü saat 11.30 da Çağaloğlun. 
da Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komis
yonda yapılacaktır. 

2 --- Mikdar, muhammen fiat ve muvakkat garanti ve fUbıame 
bedeli yukarıda gösterilmiftir. istekliler 1artnameyi her gün bedeli 
mukabilinde komisyondan alabilirler. 

3 - istekliler cari seneye ait ticaret odası vesikaaiy)e 2490 aayıh 
kanunch yazıb belgeler ve bu iJe yeter muvakkat garanti makbuz •o
ya banka mektubu ile birlikte belli gün •e aaatte komisyona gelmeJeri. 

4702 I 2657 24 - 29 - 3 - 8 2657 (2500) 
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Kızıl ordu Taarruza Geçti 
Son çarpışmalarda Japonlardan 400, Ruslardan 55 ölü olduğu, Japon· · 

ların 5 Sahra topu 14 mitralyöz kaybettikleri bildiriliyor 

Rus - Japon harbı başlarsa 
.laponların Çindeki 

Çünki Sov yet 
Ruslarla 

ileri hareketleri durmıyacakmış 
hududundaki Japon ordusu 

kafi ımış .. 
., 

çarpışmaga 

SoVyet ağır bombardıman tayyare· 
leri kore şehirleri üzerinde uçtular 
BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE Rus-Japon çalışmalannı mahalli bir ha- lerde B. Litvinofun c Sovyetler birli"\oi 

Uzak şark hudutlarında.ki vaziyetin dise gibi telakki etmekte ve büyük te- hakkını her türlü tehditlere rağmen mü
IOD. derece gerginliği Sovyet hükümet sirleri olmıyacağını ve hele har~a seb:ı> ~-ıa edecektir.> cevabı hatırlatılmak
erlt!nını müstAcelen cezri tedbirler al- olmıyacağını ümid eylemektedir. Bu- tadır. Moskovadaki kanaat uzak şarktnki 
ID8ğa sevkedebilir. Söylendiğine göre B. nunla beraber Ingiliz rnahfelleri vaziye- Kızılordu genel kunnayının muhtemel 
Stalin Uz.ak şarktaki şimdiki vaziyetin tin alabileceği şekil hakkında e~ olarak lüzumlu tedbirleri alacağı merke-
konseye izahına hariciye nazın B. Lit- hali değillerdir. zindedir. 
:Tin.ofu memur etmiştir. Paris 2 (ö.R) - Moskovadan bildi- tMPARATORUN NEZDİNDE 

B. Litvinof son hAdiselere bir muka- riliyor. Kızılordu gazetesi Mançuri hu- Tokyo ı (A.A) - Domei ajansı bildi-
bele olmak ilzere japonyaya karşı bir si- dudunda Sovyet ve japon kuvv-etleri riyor: 

Imparator, bu sabah harbiye nazırı 

Itagaki ile ordu genel kurmay başkanı 
prws Maninu huzuruna kabul etmiştir. 

Harbiye nazın Itagaki bilahare bah
riye nazırını ziyaret eylemiş bunu müte
akıp uzun müdet hariciye nazırı ile gö
rüşmüş ve nihayet öğle yemeğini baş
vekil prens Konoye ile birlikte yemi~
tir. 

İyi haber alan mahfellerin umumi kn
naa tince Sovyet - Mancu hududundald 
hadise diplomatik yolla halledilmelidir. 
J aponyarun Moskova büyük elçisine 
Cankufengdcki hudut hadi.cıelerinin müs
lihane bir surette halli bahsinde yapıl
makta olan ve 20 temmU7.a talik edilen 
müzakerelere yeniden ba!jlruunasım B. 
Litvinoftan taleb etmek için talimat g<Sn
derilmiştir. 

JAPON ORDUSUNUN 
TEBLtôt 
Tokyo 1 (A.A) - Domei ajansı Ku

vantung ordusunun genel kurmayı ta
rafından bu gün saat 20,30 da çıkarılan 
tebliği neşretmcktedir. 

Sovyet tayareleri bu gün öğleden son
Ma~koda Japon kuvvetleri erkanı harbiyesi reisi ra iki defa Cankufeng üzerinde uçmuş 

ya.si nümayişe girişmek için konseyden arasında vuku bulan harp hareketlerini ve ilk hattaki japon kuvvetlerine bom
ıuhsat istiyecektir. Bu son haber ihtiyat tefsir ederek bunun japonlar tarafından ha ve makineli tüfenk ile hücum etmiş-
bydile telakld edilmelidir. bir tahrik teşkil ettiğini ve bu sebepsiz tir. Maamafih zayiat olmamıştır. 

SOVYETLERlN MUKAB1L 
TAARRUZU 

Paris 2 (ö.R) - Rus - Japon hadisesi 
sükunet bulmamıştır. Bu gün de Kore 
büyük erkfuıı harbiyesinin tebliğine gö
re, 900 kişilik. bir Sovyet taburu önlerin
de 9 tank olduğu halde Çankufin tepe
rerine hücum etmişlerdir. Mançuko kuv
vetleri, japonların yardımı ile Sovyet 
taarruzunu püskürtmüştür. Sovyetler 
300 ölü bırakrnı~lardır. 
Diğer tarafdan Kuantung kumandan

lığının tebliğine göre Çankufen hadisesi 
müstesna olmak üzere yeni hadise ol
mamış ve vaziyet değişmemiştir. 

Tokyodan bildirildiğine göre miktarı 
gayri malCım japon tayyareleri Mançuko 
hududunda keşifler yapmışlardır. Fakat 
Sovyet arazisine girmemişlerdir. 

Diplomatik faaliyete gelince, Mançuko 
hükümeti Harbindeki jeneral konsolosu 
vasıtasile Sovyet hü.kümetine bir nota 
vererek 1 Ağustos günü Çankufo tcpe
ilıerinc vukubulan taarruz hôdiselerini 
protesto etmiş ve bu kabil hadiselerin 
çok vahim neticeler verebileceğine na
zarı dikkati celbetmiştir. 

Ayni nota, hudutlarda vaziyeti tesbit 
için Mançukonun müzakereye 5.made 
olduğunu bildirmiştir. 

tahriklerin Sovyet Rusya tarafından Saat 14,30 da ağır bombardıman tay
enerjik bir hareketi zaruri kılacağını yareleri filo halinde Tiumen nehrinin 
yazmaktadır. cenup kısmı üzerinden hududu geçmiş

Son çarpışmalarda japonların zayiatı ler ve Kore arazisine girmişlerdir. Bu 
400 maktuldiir. Rusların ise ancak 55 ya- tayyareler Koninin cenubunda Kasayo 

iştirak.ile yapılan fevkalade konferans lette geceleri bütün ışıklar şiddetli bir muhabiri bildiriyor: 
Sovyetler birliği tahrikar vaziyetinde kontrole tabi tutulmaktadır. Cankufeng hadiselerinden Tas ajan
devam ederse Sovyet - Mançu hududun- Tokyo 2 (A.A) - Harbiye nezareti sı, japon piyade kıtalarınm topçu k:u?
da şidetli surette harekete karar ver- dün saat 12,30 ile 14,30 arasında Korenin vetlerinin faaliyeti sayesinde Sovyet ara
miştir. şimalinde kain Cankufeng üzerine ya- zisinin dört kilometre içine girdiğini bil• 

Konferans bundan baş1<a şimdilik hıi- pılan akınlara kırktan fazla Sovyet bom- dirmektedir. Bir kaç saat sonra munta· 
diselerin cereyanını dikkatli surette ta- bardıman tayyaresinin iştirak ettiğini zam Sovyet kıtaları japonları işgal ettik· 
kibe ve her türlü tahrikden aıi bir hattı tasrih etmektedir. Ieri mıntakadan tardetmişlerdir. 
hareket ittihazını tekarrür ettirmiştir. Bu tayyarelerden üçü müdafaa batar- Her iki tara{ da ağır zayiata uğramış-

RUS - JAPON VE JAPON - yaları tarafından düşürühnüştür. lardır. 
Ç1N HARB1 Saat 12,30 da 12 bombardıman tayya- Söylendiğine göre japonlardan 400 kişi 
Tokyo 1 (A.A) - Havas muhabiri resi alçaktan uçarak Cankufeng civarın- ölmüş ve yaralanmıştır. 14 makineli fil. 

bildiriyor: daki japon mevzilerini bombardıman et- fenk ve 157 tüfenk terketmişlerdir. 
Bu gün Sovyetlerin yaptığı bombar- mişler ve mitralyöz ateşi altına almışlar- Sovyetlerden 13 kişi ölmüş, 55 kişi ya-

dımanlar Cankufengin japonlar tarafın- dır. Bununla beraber bu mevzilerde hiç ralanmıştır. Japonlar, Sovyetlerin bir 
dan geri alınmasına karşı tezahür ola- bir hasar husule gelİnemiştir. tankinı ve bir topunu tahrip etmişlerdir. 
rak telakki edilmektedir. Ayni zamanda diğer bir bombardıman Tokyodaki Sovyet maslAfıatgüza.rı Ja-

Bildirildiğine göre bu günden itiba- tayyaresi Korcnin şimalindeki demiryo- pon hükümeti nezdinde protestoda bu
ren japonların Sovyet tayarelerinin hü- luna taarruz etmiştir. Ayni surette on lunmak ve japon militaristleri tarafın.. 

cumlarına en ziyade maruz kalması bir bombardıman tayarcsi Keiko şehri-ı dan gösterilen faaliy~tin tehditkar dere
muhtcınel Fukuoka eyaletinde ihtiyat nin üzerine bir akın yapmıştır. celeorine nazarı dikkatini celbetmek için 
tedbirlen alınacaktır. Ezcümle bu eya- Moskova 2 (A.A) - Havas ajansının emir almıştır. 

Çin mukavemeti önünde 
Japonlar Çin mukavemet hattını 

yarmak için uğraşıyorlar 
Hankeu 2 (ö.R) - Resmi haberlere 

göre Kio-Kiang mıntakasında Çinlilerin 
mevkii 29 tcmmuzdanberi değişmemiş
tir. 26 temmuzda Kio-Kiangın işgalinden 
sonra japon kuvvetleri iki kola ayrılmış
tı. Bunlardan biri cenubu garbi istika
metinde, diğeri de Kikyang - Mançang 
demiryolu boyunca cenup istikametinde 

TOKYODA FEVKALADE ilerilemeğe çahşnıışlardır. Japon taarru-
LANTI zu ~imdi derniryolu boyunca tekılsüf et-

TOP 

1 

. . mekledir. Japonlar K.io-Kiangın 10 ki-

l ralıdır Dünkü muharebe sekiz saat ka- Voıvarıruia dcmı.r yolu hattını bombardı-
Tokyo 2 (Ö.R) - Hükümet bu sabah dar sü

0

rmüş ve Ruslar 5 sahra topu, 14 man etmişlerdir. Sovyet tay::ıreleri bila- loınetre ~enubunda tesis edilm·i·ş ~l~n 
· ı · ·· ··r nk ı · · ı har K ~ı. k"' ·· .. ·· d bo b d cephe mudafaa hattını yannak umıdıle yeniden fevkalade bır top nntı yapmıştır. mıtrnlyoz ve 157 tu e e e geçırml§ er- e e~o oprusunu e m ar ıman . . . 

ır uk s t h di B" R . . ·· tl · k tmış· !erse de c.ı"dd"ı hasarı mucı·p olma hareket edıyorlar. Kıo-Kıangın cenubu Harbiye nazırı, l\1anç o - ovyc u- r. ır us tayyarecısı paraşu e ınme e - . . . 
af d k b · · y • 1 d garbısındeki kollar muharebeye devam dudundan gelen haberler etr ın a ar a- mec urıyetinde kaldıgından Japonlar ta- mış ar ır. . y b 

fı 17 k d ik" · J · edıyor Cephe kumandanlıgı namına e- Japon taarruz kuvııetleri son hareketleri esnasında 
daşlarını tenvir etmiş, vaziyetin fevkal- ra ndan esir edilmiş olması muhtemel- Saat ye a ar ısı nJagın cenu- · A • • • • • • • •• y • • .ı~ .. 
A.1 1 

. . .. . b ed b" dır' bunda ,,_, .. i Sozanda ve biri Suiryupo ci- yanata selahıyetlı bır zatın ifadesıne go- daki çin mevzilerini ve bu arada sevkül- çogu Hankovdan getırılen on fırk.a..--
uue o nn vazıyetine gore ıcn en u- ··· UU-'> • • • • • • • • • uza 
yük askeri tedbirler üzerinde görüşme- Moskova 1 (A.A) _ Havas muhabiri vannda olmak üzere beş Sovyet tayya- re 21 hm kişılik bır Japon fırkası ve bı- ceyş ehemnuyetı olan N:ı.n - Fang ve faz.la Çin kıtalarma şiddetli bir taarr 

ler 
st bildiriyor: resi du~:..;:ı-üş olduğu santlmaktadır. risi Formoz adasından gelmiş olan iki Puyang şehirlerini fasılasız bombardı- geçmiştir. Japon kıtaları Kinkiangın bir 

yapml§ ır. :>'....... ........ li Ki KA takas da h k t kted. 1 kaç kilometre cenubunda Lusan dağlr 
Hariciye nazırı da Sovye1lerle diplo- Sovyct - Mançu hududundaki yeni hll- Maamafih daha tafsilat gelmemiştir. va a- ang mın ın are e - man etme ır er. 

il _..:ı, D ~ aI.ı __ bil ükl'" k"" "kl"" rının garbında dördünciı Çin ordusunUO matik temas hakkında arkadaşlarına ma- diseyi izam etmemek halısında Mosko- Tokyo 1 (A.A) - Domei ajansi b" - t~r. iger tar ~ Y u ~~~ .. u 
lfunat vermiştir. vada bariz bir arzu mevcut bulunmasına diriyor: 12 Japon h~. gemısı d~ Puy~g.golunun 1:_okyo. 1 ( A.A ) .::: Dom.ei ~jansı hezimete düçar etmiştir. 

Londra 2 (ö.R) - Ingillz siyasi malı- rağmen kuvvete müracaat edileceği hak- Bu gün harbiye nazın ltagakinin ri- cenup mevkimde tahşıd etmiştir. aşagıdaki resmt tebligı neşrediyor. Japon kıtaları ileri hareketlerine de'-
lellcri Mançuri _ Siberya hududundaki k.ındaki :iapon tehdidine karşı son gün- yruıetinde bir cok jaJ>On askeıi seflerinin Jaı:>0n tayyareleri KlırKiang cenubun- Japon kıtaları Kinkiang civarında bir vam eylemektedir. 

eseri göziyle txıKıyorıaruı. c:.i> ad ında bir tılım çcvıroı \ma- v.,.., . ... e ...-Y -


