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Başmuharrir ve umum! neşriyat nıüc!Uru · 

HAKKI OCAKOCLU 
A B O N E Ş E R A CT 1 

DEVAM MODDETJ Türkiye için 

Senelik............ 1400 
Altı aylık ............... 150 

Hariç için 

2900 
1650 

L TELEFON: 2697 ------· 

SO?(,~., ··1 
Giresun - Ş.. Karahisar 

arasında telefon 
Ş. Karahisar 3 (A.A) - Giresun ile Karahi

sar arasında yapılmakta olan telefon hattı bit
miş ve görüşUlmeğe başlanmıştır. 

·---------' F1A TI ( 5 ) KURUŞTUR Cii.mhuriyetin ve c;ımhuriyet eserinin be1cçbf, ıabah.Zan çıkar ıiya.st ga.ıetedh- YENl ASIR Matbauında buıhmttır 

Moskova o·yof ki: 
''Eğer Japonya harbetmek· istiyorsa 

pekili.. Harple de karşılaşırız,, 
SovyetRusyada müthiş bir heyecan hüküm sürüyor 
ÇARPIŞMA 

Devam ediyor 

lki taraf ta harp 
tedarıki görüyor 

--o-

Bütün Sovyet Rusyada 
heyecanlı protesto 

mitingleri yapılıyor 

JAPONYADA 
~aziyet vahimdir 

K"tzıl ordu hücum 
edecek mi? · 

KaJmımcm ordumuz Tnıkya nwınetmılannda 

•• 
Uç kolordumuz 

Sovye~releri Dersimde yapılacak manevra vr 
uçuş nizamı halinde fa- temizleme hareketine iştirak edecek 
ali yette bulunuyorlar 

• • Edirnenin sevıncı 
Nüfus işleri· 

Sovyet Topçuları 
---'="!~~-=~---........ -=~ ........ ~~~==~~-=-==-=~~---~~~=~"=',.-~--........................ ~~~~~~~=====~~--===!!!!!!!!!!==~~~ •••••••••••••••••••••••• i ••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• ~; ••••• ~. 

- TAFSiLAT 10 UNCU SAYFADA -

s B El E D İ YE REİS i Mİ Z ~ . . : . 
lslah edilmeğe inti
zam altına alınmağa 

cok muhtactır. 

Şef Atatürke 
, t 

---<>-
Islahı ve tanzimi icap eden mese-

lelerimizden birini de nüfus jş]eri 
fe§kil eylediğinde şüphe yoktur. 

Yurttaşlanmızın en sıkı temas et
tikleri resmi makamlann başında 

lzmirin tazim ve sevgi 
hislerini bildirdi 

nüfus daireleri gelir. 
Maalesef itirafa mecburuz ki nü

fus kayıtları çok gayri muntazam
dır ve modem bir çalışma imkanına 
sahip olamamıştır. Nüfus siyasetine 
çok ehemmiyet verdiğimiz bir devir
de bu iıin hala bu halde kalmasına 
~la müsaade edilemez. Nasıl mü
._,de edilsin ki yurttaşlar, nüfus dai
relerine bir işi düşecek diye içleri tit
ternektc ve kork.maktadırlar. 

Nüfus kayıtJ3rının arap harflerin- -::-=~===~-==~====~==~ 
den Türk harflerine çevrilmesinde ~ F 
birçok kimseler isimlerini değiştir- ~ uarımız 
trı~lerdir. Bugün kütüklerde kendi- il 
lerini bulamıyanlar var. 

Evlenme işlerinde nüfus idarele
tinden sorulan suallere aylarca ce
'•p alınamadığı sık sık tesadüf edi
len vakıalardandır. 

Hele nüfus dairelerinin kapıların
~ saatlerce bekliyen ihtiyar erkek 
•e kadınların hallerine acımamak el
den gelmez. 

• • 
ıçın 

Posta idaresi hatıra 
! pulları bastırmağa 

başladı 
• 

Tenzilatlı 

Ist.anbuldan bir manzara 
Jstanbul 3 (Hususi muhabirimizden) 

Bize göre bu acıklı durumun se
~hi nüfus kayıtlarının tam bir inti-

~~ altına alınamaması, nüfus teşki- Vapur seferleri de edeceğini fuann çok geniı olan sahasını 
lltının kifayetsizliğidir. bugünden itibaren tamamen gezmek için üç gün lazungele-

lzmir belediye reisi B. Behçet Uz bugün 
geldi. Gazetecilere beyanatında Enter
nasyonal fuann Türkiye Cümhuriyetinin 
kudretini meydana koyacak şekilde ha
zırlandığını, yarından itibaren lıtanbul
dan lzmire tenzilatlı vapurlar hareket 

Memurlara tahmil edilen vazife- ceğini söyledi. 
ler onların kaldırabilecekleri yükle- Jzmire işlemeğe B.Behçet Uz, vapurdan çıkınca doi-
rin çok fevkindedir. ruca Dolmabahçeye giderek büyük ŞEF 

Mesela tzmir teşkilatını ele ala- baılıyor -SONU OCONCO SAHIFEDE-
hrn.. İzmir merkez kazasının iki yüz l;!:-:=::=:-=====~=======-=~~~~~~~::=.!!!.!!.!::!::!:::=-
Yetrnit bin küsur nüfusu vardır. s •• d t 1 • 
Bunlann ölüm, doğum, nakil, ev- u e mese esı 
lenınc vukuatlarını kaydcClccek, zi-
Yaından nüfus verecek, muhtelif dai
re ve mahkemelerden vaki suallerin 

cevaplarını yetiştirecek memurların Runsimanın yapacag., ı tavassut ile 
Yekunu çok yakın zamanlara kadar 

~~~=d~;gün de on üç kişinin omu- nihayet hallolunacak mı ? 
Bundan dolayıdır ki muhtelif Londra 3 ( ö.R) - Londradan Praga ~ 

tn~vzulann görülme günleri tefrik bereketinden evvel Lord RunismancEve- ~~ 
edılmiştir. Köyünden kalkıp gelen ning Standard> gazetesinin muharririne 
b~r vatandaş çalışma bakımından ta- ıu beyanatta bulunmuıtur: 
Yın olunmuş günde müracaat eyle- _ cÇekoslovakyadaki vazifem belki 
lnezse işine bakılmıyor. bir ay, belki üç ay sürebilir. Bunu henüz 

Bir köylünün çalışma günlerinin kat'i olarak bilmiyorum. Yalnız ıunu 
tnevzuunu bilmesine imkan var mı- söyliyebilirim ki Praga hiç bir bedbinlik 
dır) Şüphesiz ki hayır!. hissetmeksizin gidiyorum. Hatta vazi-

T abii müracaatine red cevabı alın- feme bir derece neşe ile başladıiınu ııöy
cc burada beklemeği veya işini gör- liyçbilirim. Genel karargahımı Pragda 
?neden köyüne dönmeğe mecbur ka- kuracağım. Fakat muhakkakbr ki diğer 
lı:or. Memurların kifayetsizliğinden yerleri, Mesela Südet Alman mıntakasını 
Y'ü_zlerce vatandaş çok defa nüfus da ziyaret ederek ahalinin düfiinÜf halini 
~ır:Ierinin önünü doldu~uyor, sıra mahallinde anlamap çallfllcağıın. 
ı.JC]diyor. Başında beklıyenlerden cPragda Çekoslovak hükümet erk.Anı, 
- SONU 2 iNCi SAYFADA _ hükümet konvansiyonunun Te Südet pu

HAKKI OCAKOCLU - SONU 4 ONCO SAHiFEDE -

Hatay 
Seçimi 

Kahraman orduya kavuşma müjdesi bütün 
halka büyük bir sevinç heyecanı verdi 

fstanbul 3 (Hususi) - Dersim ve ha· lık ta kökünden temizlenıni~ olacakbr. 
valisinde bugünlerde başlıyacak olan bü- EDlRNENtN SEVlNCl 
yük Doğu manevralanna Diyarbakır, Edime 3 (Hwıusi muhabirimizden) 

Yeni Hatay mecli
sinde 22 Türk, 9 
.. 4levi, 5 E-rmeni, 2 
Arap, 2 Ortodoks 

Tokat ve Karataki üç kolordumuz i§tirak Selanikte Balkan antantı devletleri ile 
edecektir. Bulgaristan arasında imzalanan anla§ma 

Bu manevralar aynı zamanda Dersim mucibince 24 Temmuz 1923 tarihinde 
ve civarı için bir tarama ameÜyab vazi- Lozanda imzalanmış olan Trakya hu. 
fesini gÖTeceklcr ve Dersimdeki qkiya- _ SONU 2 INct SA:YF ADA -

mebus bulunacak 
-<>---

Antakya 2 ( A.A ) - Anadolu ı 

ajansının hususi muhabiri bil<liri- ' 
yor: 

Seçim komisyonunun bu gün ka
bul ettiği 15 numaralı kararının hü
~ası aşağıdadır: 

Kaydedilen müntehiplerin adedi: 
Türk cemaati: 3584 7 
Alevt cemaati: 11319 
Ermeni cemaati: 5504 
Arap cemaati: 1845 
Ortodoks cemaati: (Grek) 2098 
Diğer camaatler: 359 

YEKON .. - ..... 56972 
Buna göre ikinci derecede mün

tehiplerin adedi şu suretle tesbit 
edilmiştir: 

Türk cemaati: 358 1 
Alevi cemaati: 113 ı lı 

- SONU 7 JNCI SAHiFEDE -: Adliye vekili .Şükrü Saraçoğlu 

Edirnede 
modern 

• 
cezaevı 

Mahkumlar icin • 
tam bir ıslah 
müessesesidir 

Edirne 3 (Hususi) - Edirne Cezaevi 
çok ileri bir durumdadır. Adliye vekl. 
)etinin bu güzel eserlerini umumi müfetı

tİf, kolordu komutanı teftit ve ziyaret 
ettiler. 

Başlarında tek bir jandarma ve tek 
bir silahlı olmıyan bu büyük terbiye yur• 

dunda ,eref ve izzeti nefı üzerine kurul
- SONU OÇONCO SAH1FEDE -

zaferi Cümhuriyetçilerin 
Nasyonalistlerin şiddetli mukavemeti 

karşısında devam ediyor 
Barselon 3 (A.A) - Resm1 tebliğ: 
Şark cephesinde cümhuriyetçiler Partilode Guadalaviar 

ile 707, 1731, 1502 ve 1552 rakamlı tepeleri, Grigos De Gua
dalaviar ve Fu.as De Alberracin kasabalannı z.aptetınişler ve 
Rio Guadalaviarı geride bıra.bn1§1ardır. 

Frankist tayyareleri Nospitalet VE.- Rarragoneyi bombar
dıman etmişlerdir. Sivil ahaliden bir çok kimseler ölmüştür. .lli~!I 

Parla 3 (ö.R) - Ispanyol Nasyonalistleri de şimdi cüm
huriyetçilerin Ebre nehrinin sağ sahilinde geniş arazi kazan
dıklarını itiraf ediyorlar. Bunlara mukabil taarruz için Nas
yonalistler bu mıntakaya mühim kuvvetler ve muazzam 
malzeme ~id etmişlerdir. Bu mukabil taarruza cümhuri
yetçiler pek iyi mukavemet ediyorlar. 

Barselondan bildirildiğine göre dün Nasyonalistler Gande
sanın şimalinde bir çok tank ve top ateşi himayesinde şiddet
li bir hücum yaparak iki gün evvel kaybettikleri bazı mühim 
mevkileri istirdada çalı._.cmıışlardır. 

Cümhuriyetçilcr cehennemi bir ateşe maruz knlınışlardır. 
Bombardımanlar 4 - 5 dakikada bir tekrar edilmiştir. Fakat 
iyi sığınaklarda yerleşmiş olan hükümet kuvvetleri b~. d~ 
yağmurunun bitmesini beklemişler ve sonra hasmın uzenne 
atılarak kendi mevkilerini muhafaza ettikten başka Gande
sar Alkaniz yolunun şimalinde mevzilerini isWı da etmişler
dir. Asilerin dikkatlerini Ebre cephesine çevirmiş olmalann
dan istifade eden cUmhuriyetçiler Teruel cephesinde enerji 

- SONU ONUNCU &AYFADA -



! d 
ıı=uı::z = 4 AGUSTOS PERŞEMBE 1938 

azi ı· s or 
Sümer spor Doğan spora 

2 - 4 galip geldi Bir genç 
Ortadan kaybolmuş

tur, zabıta arıyor 

Slavya ge iyor 
Nazilli 1 ağustos - !zmirin birinci sı- 'vam ediyor ve doğan sporun akınlan 

nıf kulüpler1nden Doğan sporun temiz Sümer kalesi için tehlikeli olınağa baş
ve güzel oyununu seyir etmek fırsatını lıyor, fakat Sümer mUdafaası bir türlU 
bulan Nazilliler dünkü Pazar iyi bir kınlmıyor. Bir aralık Fuat snğ içe ge

Spor günU yaşamışlardır. Mevsim sıcak içiyor ve Hakkı ile tesis ettikleri konbi
ve halkın bağ ve bahçelerde bulun"tuı- nezon derhal tesirini gösteriyor. Hakkı
sına ra{.'Yilen sahada, aralarında sırf bu nm yerinde verdiği bir pası çok iyi kul
maçı görmek için Aydından gelen !anan Fuat takımının pek çok alkışlanan 
S::>0rcu ve Spor meraklılannın da bulun- ilk golünü yapıyor. Dört dakika onra da 
dtı-'U oldukça kalabalık bir seyirci vardı. sol açık Mehmedin yakaladığı topla 
Altuğ'un daveti üzerine halkın alkışları ~ini ve yandan Sümer ka11?Sine doğru 
arasında sahııya çıkan takımlar şu su- kaydığını ve topun Sümer ağlanna ta
retle teşekkül etmiş bulunuyordu. kıldığını görüyoruz. Vaziyet 2 - 3 bu 
Doğan spor: Ömer, Abdullah, Halit, vaziyetten ümitlenen Doğan spor hızını 

Orhan, Hakkı, Sait, Niyazi, Abbas, artırıyor. Sümerliler de sayı üstünlükle
Mehmet, Fuat, .:tefik. r.ini kaybetmemek için olanca gayret

Sümer spor: Mehmet, Ziya, Hüsnü, lerile çalışıyorlar... Daha yeni tesviye 
Cihat, Macit, Ahmet, Nuri, Enver, görmüş ve henüz matlup derecede otur-
Niyazi, Cevat, Hamdi. mamış olan bu kumsal sahada bir az 
Doğan spor müdafaasının Reşat ve fazla enerji sarfetmek zorunda kalan 

Fethi gibi iki kuvvetli elemanından mah- misafirlerde yorgunluk eserleri belirmc
nım bulunduğu ve kaleci Mahınudun ye başladı. Hakkı (bu yorgunluğun te
yerindc de daha henüz tecrübesi az olan siri ile olsa gerek} büyük bir fırsat ka
Ömerin mevki almış olduğu ve Sümer çırdı. Sümer kalecisinin kaçırdığı topu 
spor kadrosunun da Mendeıres spordan ters bir vuruşla tekrar yer<le yatan kale- Kaybolaı~ Edip 
Hüc:nü ve Mecidin iltihakı ile daha kuv- cinin kollan arasına veriyor. Bu suretle Göztepcde 95 inci sokakta 2 sayılı ev-
vetli bir ekil aldığı görülüyordu. kal.den uzaklaşan top bir müddet ortada de oturan B. Naci örgen zabıtaya baş 

T t 18 d b 1 'Ik d k. dolaşıyor. Sümer orta muhacimi Niyazi vurarak on yedi yasındaki oğlunun te-am san e aş anan ve ı a ı-

lzmir muhteliti ile 21 
Ağustosta maç yapacak 

Çeklerin meşhur Slavya takımı şehri
mizde 2 1 Ağustos Pazar günü İzmir 

muhteliti ile karşılaşacaktır. 20 Ağustos 
Enternasyonal fuarımızın açılış günü ol
duğundan bu mühim müsabakayı bütün 
fuar ziyaretçileri görebileceklerdir. 

Slavya Türkiyede ilk defa futbol tek
niğini gösteren takımdır. 9 38 senesinde 
en kuvvetli kadrosunu bulmu,tur. Bu yıl 
içinde Avrupada yaptığı müsabakaların 
hemen hepsinde kazanmış olan bu takım 
ltalyanların meşhur Amirazyona takımı-

kasında 0-9 gibi ağır bir hezimete uğrat
mıştır. Slnvya takımı lzmire tam kadrosu 
ile gelecek ve buradaki mliaabakıuından 
sonra 2 7 ve 28 Ağustos günlerinde ls
tanbulda, lstanbul muhteliti ile de iki 
müsabaka yapacaktır. 

* Bugün Alsancak ııahasında lzmir muh-
telitinin yapacağı antrenmanda bütün 
İzmir futbol takamı kadrosu~daki ele· 
manların iştirnk etmeııi lüzumu futbol 
ajanlığından tebliğ edilmi,tir. 

uar ansenyöman bü
roları faaliyete ~eçti 

1talya hükümetinin sekizinci İzmir fu. baharda hazırlıklannı tamamlamak üze· 
kalan karsılıklı deneme ı·ıe geçen oyu- yakaladığı ikinci bir fırsatı da kaçırmı- gayyüp ettiğini bildirmiştir. Istanbul • k kı 

1 
k 1 arına resmen iştiraki İtalyan menoeli em- re yeniden tertibat alınmıotar. Ziraat pav-

nur. -.:.tikçe hıilandıgı~ ve miltevazı'n hır" yara ta mının üçüncü go ünü yapıyor. yü sek ticaret okulunda talebe bu unan T - ık teayı ürk piyaaalanna daha eyi bir te· yonu, eelizinci fuarda cCam adam• ın 
şekilde heriki takımın tehlikeli akınları Art bUtün bu gnyreUere rağmen ve Edi!> Örgen adını ta~ıyan bu genç 22 kilde tanıbnağa vcaile olacaktır. İtalyan tc,birinde kUllamlacaktır. Halen t.tan· 
kaydediliyor. Top lzmlr kalesi önünde- netice değişmeden 2 - 4 Sümer Spor Mayısta İnönü vapurile Istanbuldan Iz- pavyonunun çatm yükeelmeie bqlamı.o· bulda yerli mallar eersisinde tqhir edil· 

di M"d f ' U ·ı . tte 1 lehinde oyun sona eriyor. mire gelmiş ve bir ~eyden dolayı aile- F r. u a ı rn saı vazıye o masına . br. iliatin pa.yonunun bina kımu ik- mekte olan ve ALnanlann hir eanat ha. 
rağmen topu ileri göndermiyerek kale- Baştanbaşa bir samimiyet havası içinde sile arası açık bulunduğundan evine git- mal edilmiştir. Bu hafta dekorasyon iJ- rikaııı olan cam adam bir hafta sonra iz-
ciye geri pns veriyor. Bu gayri muntazır geçen oyun esnasında halkın heriki ta- memiştir. O tarihten beri de kendisinin Jeri ikmal edilecektir. mire getirilecektir. 

• tt ... ~ .. 1 kal . . ·u kıma karşı içten gelen sevgi ve takdir hayat ve mematından bir haber alına-vaz.ıye en ~ıyan ecının acemı - Cam adamı te~hiT edecek Alman mü-
... d . tif d cd s·· rta hislerini izhar ed~ıtl sporcuların pek açık mamıştır. ztRAAT Mozrcı h d' l . d b .• n gın en ıs a e en umer spor o ı:.u en ıs erın en ın nızartesi giinü ıeh-
rnuhacimi Niyazi topa yetişerek takımı- ~örülen kardeşlik duygularını perçin- Edibdinl biktcr sdeyahat hevesine kapıldı ığı Ziraat vekaletinin inşa ettfrrneltte ol- rimize geleceğini fuar komitesine bildir-
nın ilk golünü yapıyor. Doğan sporun l~iş. ve y~lukl~~ı ~dermiştir. uınne ime ir. Yalnız, ailesinin e ine duğu Türkiye ziraat ürünleri mÜzC3i, bü- mittir. 
snğ ve soldan yaptığı bir kaç akın Sümer Mısafırler gclış ve gıdt§lerınde halk ve geçen bir mektupdan Istanbulda bir kız- tün gayretlere rağmen bu aene yctitemi· Fuar ransenyöman büroları faaliyete 
müdafaasında kesiliyor. Sol acık Hamdi iki kullip sporcuları tarafından alaka ile la alaka'>ı olduğu anJaşılmıstır. IstanbuJa yecektir. Bu pavyonun·,,, mükemmel bir geçmiftir. Dün Basmahane ve Kordon
yakaladığı topu sıkı bir vuru;la kaleye karşılanmış ve uğurlanmışlardır. dönmüş olması muhtemeldir. Istanbul eser olması ve teşhir edilecek eserlerin daki iki büro açılmış ve lisan bilen me· 
gönderiyor. Kaleci elinden kacırıyor. 2 - Menderes spor genç ve enerjik zabıtası da keyfiyetten haberdar edil- ziyaretçileri tatmin etmesi için ancak son murlar bu bürolara tayin edilmiştir. 
S ğ k N rl ~ .. · ta-k üç elemanmı kayıp mı ediyor? miştir. !!!!'!'!!"'!!!"""~~""""""""""~~~"""""~""""""""""~~~~~~=~ a açı u ye~ıyor ve ımına 

·kineı" gol" kn d (B 1.. Menderes sporun iki sağları Bedri ve D • • ı • k ı u zan ınyor. u go un B k/ •h 
Of •t 'd v •• 1. nl d d ) Sami ile orta muavinleri Macit Okbayın arsa arın l raci enızcı ı 
sayı oı ugunu soy ıye er e var ır. 

Devrenin bitmesine beş dakika var sol tzınirde tahsillerine devam arzusunda hakkında bır tamim 
açık Hamdinin süratle tzmir kalesine bulundukları ve ora ku1Uplerinden biri- C- / ' f • h 
indiği .. rülil kal cinin t tam d. ne intisaba karar verdikleri ve kulUbUn Ziraat vckfilctinden vilAyete gelen bir I'c,QQ l)'e f a-

go yor, e u a ıgı bel k ·ğ· • kil - 3 M ·d· d b tamimde deniliyor ki: 
k b. Ut s·· lil .. .. .. ıl emı mı teş euen ncı ın a a l/ 'd • 

Sı ı ır Ş umer ere UÇUDCU say a- •~:LJ k J ra re l ır 
k dmn 1 

şimdiden istifa ederek Doğan spora il- cBeşeri ı:;ı.İıua için Ho landaya gön-
rını azan 1cr o uyor. 

,. t'hak etiği ::x.-:t-;~;.. derilecek barsaklar hak.kında verilecek 
Sümerliler txmirll misafirlerin bil' kaç 1 vo-çuu.u.,,-- • 

t hı.k ı · k tl tt kta d 3 - u~~t.. sporcularının iki mac yap- sağlık raporlannda ba.rsaklann zebhten e ı e ı a ınını a a ı n sonra evre ~ ~ . . 
O 3 · tt b'ti mak üzere bu ayın 13 üncü günü kaza- evvel ve sonra vetenner muayenesınden - vazıye e ı yor. . 

mıza gelece-kleri öğrenilmiştir. geçmı~ ve hastalıksız hayvanlardan te-
lK!NCt DEVRE: 4 _ Mevzii afat: darik edildiğinin ve bunların sıhht şarl-

Doğan spor: ömer, Abdullah, Sait 1ki gün evvel kammızın arpaz köyü lar altında hazırlanarak ambalaj cdildi-
Necmi, Halit, Orhan. Fuat, Niyazi, Hak- mıntakn.suıa yağmurla karışık kuvvetli ğinin ve sofra tuzile, azamt yüzde 0,2 
kı, Refik, Mehmet şeklinde Sümer spor ve ceviz cesametinde tolu düşmüş pa- sirkeden başka hiç bir madde ile konser
da sol hafa Ahmedin yerine Füruzanı muk mahsulü üzerinde mühim zarar va edilmemiş olduğunun tasrihi lazım-
koymak suretile takımlannda tadilat yapmıştır. Tolu bazı taraflardaki pamuk- dır.> 

Bir kaç gün evvel Karşıyakada yüzme 
havuzunda teşvik müsabakalarının ya
pılacağını yazmıştık. Bu gün de buna ait 
programı aynen basıyoruz: 

1 - 100 metre serbest 
2 - 400 > 
3 - 1500 > 
4- 100 

5- 100 
> (kilçükler arasında) 
> Sırt üstü. 

6 - 200 • Kurbalama 
yapıyorlar. Hakkının orta muhacim ve larm yapra"k ve koz&lannı tamamen yere 
Fuadın da sağ açık mevkiini almaları ta- indirerek fidanları birer çubuk halinde 
kunlarını fena vaziyetten kurtarmak bırakmıştır. lki bin. dekara yakın arazi 
azminde olduklarını gösteriyor. Seri bir üzerindeki 7.arar nisbeti % 50 derecesin

Bergamada ~ = A!malar~ Bayrak 

B . h . d d Bunlardan başka muhtelif tip tekneler 

Bu akşam 
Şehir gazinosun
da büyük garden-

parti var 
Fuar münuebetiyle ~hrimizde bwun• 

makta olan çok kıymetli dekoratörleri
miz bu akfaın Şehir gazinosunda verile· 
cck gardenpartinin dekorasyon i§ini Ü

zerlerine aJm.,lardır. Büyük bir sanat e· 
seri vücude getirileceğinden fi.iphe ecill
miyen bu ak,amlci gardenparti hem sanat 
bakımından hem de nete bakmımdao 
büyük ehemmiyeti haiz olacaktır. 

Müezzinler 
şekilde başlıyan oyun ayni surette de-- dedir. 

ır ıpo rom ve sta arasında kürek ve yelken yarışları ya-

h ıa ktır Bunlar da Müezzin kurslarında 
Yapılması mu te- rpuzı :ca . ı sırasiyle basıyo- seslerlnl dOzeltmeğe 

meldi. r 1 - 4 tek skifler arasında (kürek) im kin buldular 

İslah edilmeğe inli· 
zam altına alınmağa 

cok muhtactır. ' . 
--0--

HASTARAFI 1 iNCi SAHIFEDL 
saatlerce nefes almağa imkan bu]mı· 
yan memurun da ne kadar asabileşe· 
ceğini hesaba katacak olursak müra· 
caat sahiplerinin nasıl karşılanacak· 
larını da kestirmek zor bir iş olmaz 

Her zaman tekrar ediyoruz. Cüm· 
huriyct, bu memleketin çehresini de· 
ği~tirmiştir. Hayalimizden geçmiyen 
nimetlere bizi kavuşturmuştur. Bun· 
lan inkar edebilmek için ya kör ol· 
mak, yahut çok kara bir vicdana sa· 
hip bulunmak lazımdır. 

Bununla beraber yine 8Öylemeğe 
borçluyuz ki halkımızın büyük bir 
ekseriyetini teşkil eden köylülerimiz 
için rejimler hakkındaki fark ölçüsü 
şahsi işlerinin görülme tarzıdır. Bu 
ölçü basit te olsa memleketimiz için 
bir hakikattir. Köylülerimizin en çok 
teması, jandarma karakol kumanda· 
nı, hatta jandarma eri, tahsildar, nü
fus ve tapu memurlariyledir. 

Bu dört daire memurlarının nazi· 
kane hareketleri buralarda islerin ko· 
!aylıkla, süratle görülmesi~ köylül• 
rimizin gönlünü kazanmak için en 
büyük bir kuvvettir. Gönülleri ka· 
zanmak rejime kuvvet vermektir. 

Bu itibarla nüfus dairelerimizin ıs· 
lahı üzerinde ehemmiyetle durulma· 
ğa ihtiyaç vardır. 

Birçok memleketlerde bu iş bele-
diyelere verilmiştir. Yeni yapılacak 
nüfuı tahririyle birlikte bu i~in bele
diyelere verilmesi derpiş edilebilir. 
Bu yapılamaua tahrirden evvel kü· 
tüklerin esaslı bir şekilde yeniden 
tesia imk&nlannı te§kilatın geniıle
tilmesini düşünmek lazımdır ki yeni 
tahrirle birlikte nüfus dairelerinde 
yapılma8ı zaruri olan ıslahat elde e
dilebilsin. Buna intizaren de günlük 
muamelatta sürati temin edici idari 
tedbirlerin lüzumu göz önünde tu
tulmak gerektir. 

HAKKIOCAKOôLU 

Türk mahsullerine 
Yeni f iatler tesbitine · 

bas/andı .. 
Yeni Türk - Alman anlaşmasının im· 

zasuu müteakip Alman kontrol dairesi 
Türk mahsullerine yeni fiatler tesbitine 
başlamJ§tır. İlk olarak hububat iiatleri 
tesbit edil.mi§tir. 

Fiatler müsaiddir. Bu günlerde kuru 
üzüm ve incir fiatlerinin tesbitine inti
zar edilmektedir. 

-=-
Zeytin mahsulü 

Beynelmilel zeytincilik ofisinin yaptı
ğı tetkiklere göre bu .sene zeytin mahsu
lil ispanyada vasat, Türkiye, Italya, Ce
zayir ve Suriyede vasatın dunundadır. 
Rekolteler noksan, fakat mahsul iyidir. 

···········································; 
Bergamaya gı· ~en veteriner mildürü 2 - 1 çüte futalar arasında (kürek) Camilerinıizin tamir ve ısJJhı, din : Bir iki satırla : 

B. Nazım, Bergamadaki kermes haftasın- 3 - yoleler arasında (yelken) adamlarının din müesseseleri içinde : .......... ? ............................... . Şarkı yüzünden 
Çıkan cinayetin muha
kemesine devaın edildi 

1 

4 - Şarpiler arasında (yelken) mazbut bir hayat geçirmeleri için evkaf Ankara ve lstanbulda bulunan borsa da yapılacak at yarışlan için şeytan kırı 
mevkilni münasip görmüştür. Sayın başbakanımız CelM Bayarm idaresi ve diyanet ijlerl riyasetinin sarf komiseri B. Şevki avdet etmiştir. 

B d b. h. d b' fudbol kıymetli teşviklerile bu sene güzel h- ettikleri mesai son sene içinde miisbet § Bir aydan beri mezun bulunan müd-ura a ır ıpo rom ve ır ve . . . . . . . . . . 
tl ·~-- •~d 1 uht ldi mırıınızm şırın kôrfezinde denizcilik fa- neticeler vel'mlitir. dei wnumi muavini B. Nadir Ener Tos-a eı.u.111 s ..... ı yapı ması m eme r. . . . . . 

Saha 
11 

et . olduğundan bir lan alıyetinln ecdadımıza !Ayık bir şekilde lzmırde açılan mUezmı kurslarına iz- yadan dönerek vazüesine başlamıştır. 
ı.__ 

1 
g Y ktgenış P ilerilemekte olduğu her gün içın· adedi mirdeki bütün müezzinler iştirak ederek Müddci umumi muavini B. Rüştü Us

ıuu.ır anaca ır. 

V t • lid" ·· b h usta b artan yelken ve kürek vasıtalarından ba- seslerini tashiha muvaffak olmuşlardır. kent mezuniyetini kullanmak üzere öde-e erıner m uru, u us azır- ' 
l ..... ~ "A t makam riz bir surette anlaşılmaktadır Memle- Güzel aesli müez.zi.ıılerin kendi branşla- mişe gidecektir. 

Tütün eksperi B. Haydan tabanca kur- ğim zaman <:.u cevabı aldım. cKendisini ıya"'UO. raporu v'"'ye ma vere- . . . . · . . . . 
ır kt' ketımızın en zıyade ihtiyacı olan bu nnda daha ıyı neticeler elde edeceklen § Ankarada bulunan Defterdar B. Na· 

şunile öldürmekten suçlu ve mevkuf bir haftalık çıkardım. Şimdi alamam.> ce ır. -o-- sporu koruyan kıymetli büyüklerimize tahmin edilmektedir. KurSlar muvaffa- fi Demirkaya bu akşam avdet edecektir. 
tütün usta bıışısı Recebin muhakemesi- dedi. Bununla beraber Recebi ümidsiz lil \...-etl ı 7 l,;..a kursl f 

Ehlı.. h . • Izmir ·er namına saygı ve şükranla.nmı- .uy e netice enmiş ve O ~L ara B. Nafi Ankarada maliye vekaletile De· 
ne dün ağır cezada devam edilmiştir. bırakmak istemedim. etki gün sonra gel, ayvan sergısı %1 SWW' ve q başında bulunan teknik devam etmiştir. terdarlığı alakadar eden işler etrafındı 

Dünkü celsede ~t sıfaüle dinlenen ben seni ~e alacağım> dedim. E f " / J f k elemanları da tebrik ederiz. • gö~Uş ve tahsilAt işleri hakkında iza· 
B. Ali Kibar hAdiseyi şöyle anlatmıştır: A~abeyimin bana söyledigıv·ne göre ma- Y U ae açı aca ---- S • b jd l urıye u ay arı hat ve~. 

- Cuma günü yemek esnasında, bil- ğazanın üst katında Muammer Muhar- 938 fuar proğramına dahil bulunan B ---------------,--
aha.re adının Coya olduğunu öğrendi- rem ve Bucalı Ayşen.in yanında Recep ehli hayvan sergisi, Eyl<ilün ilk günü Bu- 0 r 8 Q Suriye ~e Lüb~~ buğday ~acı ~~~~~cmııcl! 
ğim bir kız geldi. Benden ve ~~r Coyaya şarkı söyletmiJ. cadald sergi binasında açılacaktır. Sergi idare heyeti reisi ve reis h_akkında.kı me~wyetin kalkın~sı uze- ~ LJ lk • k •• • 
Haydardan çakı istedi. Olmadıgı ıçın Müessese sahiplerinden B. Viktor dıı binasının noksanlan tamamlanmak üze-j vekille I lldl ~ıne Surıye bugdayları fazla mıkdarda flQ eVl OŞeSl 
veremedik. Yarim saat sonra Recebi, şu ifadeyi vcnniştir: redir. Sergide kısrak, tay, boğa, inek, B .. ~seç . ..v ihra.? olunm~ş:Ur. ~Cl'%1f"ZZ7L'.b"r/L/Er/.7.,.,-..c.zzz.t.J..:B 
bir kaç kadınla görüşilrken gördilm. - ~ Haydar mües&e.!lemizde it- merkep katır sıpası müsabakaları ya- orsanın yeıu 1 e heyeti dün Öğle- Lubnan hlikünıetl, halka ucuz buiday ı E · · b h · d h hafta per
Recep bu kadınlarla görüşürken kendi- çilerin alınmasına ve çıkarılmasına ne- pılacak 

0

ve derece alanlara 2500 lira ik- ldentı:_°n~: ~r:da ilk t?p~antısını yap- t:mini için ~O bi~ ton buğdayın !ümrük- şembe v;ı.ı;~:ara g~::ı:ri eK::agöz oyun· 
sinde ve tavrında bir fevkaladelik yok- zaret eder. Bir işçiye yol venneğe veya ramiye verilecektir. IDU§ · . p n~da re~~ bay Ma%- suz olar~~ ıdha~ .k~ar vermı.ş, buna lan oynatılmaktadır: Bütün yurddaşlaı 
tu. Şarla söylediğini • 'tmedim Bilaha- yeniden almağa mezundur. Haydar Re- Ziraat vek!leti sahiplerinin muvaf kail bar Izmıroğlu, reıs vekilligıne de bay Fransız ali komıserliği de muvafakat et- . . 

• ~ · . • ' . . ' a Khım Taner itti.fakla a ilmi }erdir. mi tir. davetlidir. 
re B. Haydar, Recebın işden çıkarıldığı- cebi vazifesınden uzalcla§tırdtb'l zaman ile sergide derece alan hayvanlan satın eç 1 ş 2 _ 4/ 8/ 938 pe~embe günü saat 11 
nı ima ederek cakeünin ve şapkasının kendisine müracaat ettim. Mağazanın di- alacıik ve damızlık olarak kullanacaktır. f vwnrz.-aznr~:a*I »Jli'WWWWW~.&cail::ı de köycüler komitesi toplantısı vardır. 
kendisine götürillmesini emretti. siplini bakımından Recebi almakta mah- - ı T ..,., 

Ayni günün akşamı Recebi, Haydann zur olduğunu söyliyordu. Eğer Rec~p Maarif Vekaleti bir ayyare sı·neması Telefon Uç kolordumuz 
yanında gördüm. Tekrar vazifeye alın- hakikaten Coyaya şarkı söyletmişse ış- lbü h J ı 31151 
masını rica ediyordu. den çıkanlması doğrudur. a m azır ıyor Bugiin 28 temmuz ili 4 Ağuıtoı 938 de -BAŞTARAFI ı tNCl SAHtFEDE-

Maktulün kardeşi Reşat mahkemede Mahkeme, hldisede adı geçen Muam- Maarif vekaleti Türkiyenin yeni çeh- ı' lKt BOYOK FtLIM BiRDEN dutlarına dair mukavelede münderiç ah-
şu ifadeyi vermiştir: mer, Muharrem ve Bucalı Ayşenin şahit resini belirten, bol fotoğraflı güzel bir D J K h J lcAmın tatbikinden vazgeçilmesi tekar" 

- HAdisenin cereyan ettiği gün ağa- sıfatile dinlenmeleri için talik edildi. eser hazırlamaktadır. Bu eserde millll on uan 1Z ırsız ar rür ettiğinden gayri askeri mıntakalar 
beyim boğuk bir sesle ebeni Recep vur- T d varlığımızın her bakımdan tebarüz etti- Büyük Artist DUGL.AS f AIR- iKi SEVIMLl KOMiK kalk mı• bulunuyor. Bu münasebetle E-
du• dedi. Bu sırada Recebin kaçbğını ı er astan Üşmüş rilmesi için Tü.rkiyedeki bil§lıca sanayi BANKS tarafından temsil ediJmit ve DOZ TABAN VE clirnemiz kahraman orduya, k.avu§111ak 
gördüm. !ki çeşmeliktc Gündüz sokağında 10 müesseselerinin fotoğraflan ve faaliyet- lspanyol prkılan... lspenyol muzi- BASTI BACAK müjdesinin sevinci içinde ça!kanıyoT· 

Reis - Recep Coyaya şarkı söyletti numaralı aile evinde Liy8%er karısı Ra- leri hakkında tafsllAt verilecektir. kuiyle .W.lenmif büyük qk ve Tarafından temsil edilmit Bugün halkevinde halkın i~tiraki ile ye· 
mi? şel, çamaşır yıkarken terasdan düşmüş Vekriletin iki memuru şehrimize gele- ihtiru filmi nqeli, Zevkli büyük komedi ptlan büyük toplantıda bu mesut hadi~ 

- Ben işitmedim. Yalnız Recep bana ve vücudunun muhtelif yerlerinden ya- rck Izmirdeki sanayi müesseselerinin, in- SEANSLAR : DON JUAN : 3.30 _ 6.30 _ 9.30 DA den Edirneliler duydukları büyük eevind 
cAğabeyine söyle, iltimas et, beni işe al- ralanmıştır. Yaralı memleket hastane- cir ve üzüm hanlar;•1daki faaliyetin fo- ~ KIZ HJRSIZLARI : 5 VE 8 DE Atat.ürke ve yiikııelc makamlara telgraf· 
sınt dedi. Ben de kendisinden rica etti- slılA!e tedavi altına alınmıştır. toğrafiarını çekecektir. la bildirıni§lir. 



4 AGUSTOS PERŞEMBE 1938 YENi ASIR 

Vatanlarılıdan kovulanlar 
TEDA VüLE ÇIKARILAN 
YEN1 BANKNOTLAR 

Ankara 2 (A.A) - Türkiye cümhu
riyet merkez bankasından: 

Fransa artık topraklarına yabancı 
mülteci alamıyacak vaziyettedir 

Bankamızın 15 ikinci teşrin 1937 tari
hinden Ağustos 1938 tarihine kadar beş 
liralıklardan 28,245,000, on liralıklardan 
9, 785,690, elli liralıklardan 11,171,200 
yüz liralıklardan 13,648,900.. Yekun 
62,850, 790 .. 

Londra 3 ( ö.R) - Siyasi mülteciler 
de&eleai için teşekkül eden hükümetler 
•ıaaı komitesi Londrada mesaisine hat-

1.oınıttır. Amerikan mümessili B. Meyron 
l' •Ylor Londra içtimaına tekaddüm eden 
ıtı.uhavereleri huli.sa ettikten sonra Fran
llyı tem.sil eden i.yan hariciye komis
l'onu reisi B. Beranye fU beyanatta hu· 
hınınu,tur : 

cF ransız cümhuriyeti, geçen ay Ame
lil:a reisicümhuru B.Ruzveltin te,ebbüsü 
lleticeainde Evyanda toplanan konferan• 
lııı kararlqtırdığı bu noktaya iştirakini 

henim aeaimle teyit eder. Fransız milli 
dııyguau gittikçe daha kalabalık inaan 
ltütlelerinin mecburi olarak vatanların
;ı..n dıpn atılmasını nefretle karşılamak· 
'-dır. 1923 aeneoindenberi bu cebri va-

Fransız 

tan dışına sevk hareketlerinin kurbanla .. 
rını kabul etmek yerleştirmek ve yeni

den faaliyet sahasına koymak için Fransa 
çok şey yapmıftır. Milletler cemiyetinin 
gayretlerine iştirak etmiş ve mültecilerin 
en mühim kısmını kendi topraklannda 
yerleştirmiştir. Çünkü bunlar için ya ken
di vatanlarında intihar ebnekten, yahut 
Fransız hududu arka•ında yer bulmaktan 
başka çare kalmamıştı. Fransa bu •uret
le tarihi ananesine sadık kalmışbr. Zira 
vatanseverliği insan severlik.ten ayırma
maktadır. Fakat ıimdiye kadar kabul et
tiği mültecilerle Fransız toprağı hali İş· 

baa gelmiştir. Sosyal muvazeneyi boz .. 
madan bunların yenileri 1'abul edilemez. 
Her milJet için bu misafirperverliğin ge· 
çilemiyecek bir hudut vardrr ki F ranıa 

- llalyan 
Müzakerelerinin 

ümidi ., 
cagı 

yeniden başlıya
henüz yoktur 

için çoktanberi aşılmıştır .. 
Bundan sonra B. Beranjenin teldifiyJe 

lngiliz dahiliye Lordu Vioderaon komi
tenin daimi reisliğine tayin edilmiş ve 
gösterilen emniyete teşekkürle mukabele 
etmiştir. ikinci reisliklere de Fransa. A
merika. Brezilya ve Holanda mümessil
leri seçilmiştir. Fransa ve Amerikayı B. 
Beranje ile B. Meyron Teylor temsil ede
ceklerse de Brezilya ve HoJandanın mü
mesilleri henüz tayin edilmemittir. Rei· 
ıin teklifiyle B.Rubley icra korniteoi re
isliğine seçilmiş ve Lord Vinderson cel
seyi tatil ederek delegeleri, İngiliz dele
gasyonu temine, bu akpm verilecek zj .. 

yafete davet etmiıtir. Lord Halifakı ve 
muhalefet reisi B. Attli de bu ziyafette 
hazır bulunacaklardır. 

Fuarımız icin • 
Posta idaresi hahra 
pulları bastırmağa 

Ceman altmış iki milyon sekiz yüz elli 
bin yedi yüz doksan lira tedavüle çıka
rılnnş eski harfli banknotlardan ayni 
miktar yani altmış iki milyon sekiz yüz 
elli bin yedi yüz doksan lira tedavülden 
kaldırılmıştır. 

1Ş DA!REStNtN TEBLtCt 

Ankara 2 (A.A) - tktısat vekfileti iş 
dairesi reisliğinden: 

İş kanunun 35 inci maddesinin C ben
wnce iş müddetleri hakkında ikinci ge
nel emir resmi gazetenin 23/9/1937 ta
rihli ve 3716 numaralı nüshasında neş
redilen birinci genel emrin 7 numaralı 
hendi mucibince pancardan şeker imali 
işlerinde münhasıran kumpanya devre
sinde çalıştırılan işçilere ötedenheri tat
bik edilmekte olan iş müddetlerinin ge
çen yıl kampanyasına mahsus olarak ay
nen muhafaza edilmesine izin verilmiş 
iw. Görülen lüzum üzerine bu iz.in bu 
yıl kampanyasına da teşmil edilnüştir. 
Şu kadar ki, kampanya devresinden son
ra bu işlerde ~ğa devam eden di-

baş ladı ğer kısım işçil~re. wn'.'.'111 ~sas .olar~ 
Istanbul 3 (Hususi muhabirinıizden)- haftad.a 48 saatlik ış muddeti tat-bık edi-

p idare . ümh' . tin '-~·'"ci lecektir. 
osta sı c unye 0.~ .~. ' FINDIK tHRACATI 

harf inkılabının onuncu yıl donumu ile 
Izmir fuarı habra pullarının tab'ına baş-

1 Jarunıştır. On kıymet üzere olan bu üç 
nevi pullardan yüz bin seri bastırılacak-

Giresun 2 (A.A) - Istanbul, Giresun, 
Trabzon, Ordu, Fatsa ve Gereze fındık 
ihracatçılarının iştirakile yapılması mu-

tır. karrer toplantıyı dün halkevi salonunda 
Fuar pulları 10 ve 30 para ile 2,5 - 3 -

ıukt vali Feyyaz kısa bir söylevle açmıştır. 
5 - 6 - 7,5 - 8 - 12 ve 12,5 kuruş ur. 

lç ticaret müdürü Mümtaz Rek, Fın-
12,5 kuruşluklar üzerinde Atatürkün bir 

d.ıkların tipile ve standard işleri hakkın
ı fotoğrafı 10 kuruşlukta Izmirdeki Ata- da etraflı izahat verdikten sonra ticaret 
1 türkün heykeli, 8 kuruşlukta kadife ka- . . . . . . 
le, 7 ve 6 kuruşluklarda üzüm salkımları odala:.= ~ cd~ :e~liflerınm sıra 
I
' 5 ~luklarda. ze~, 3 kurU§l~arda tle muzakercsıne geçilmıştır. 
lıınir saat kul<!sı, yüz paralıklarda ıncır, T rak yada 

Fransa hariciye na:ırı B. Bo1ıne ve 
Madam Bonne 

Paris 3 (Ö.R) - Hariciye nazırı B. beri kesilmiş olan Fransız - Italyan mü
llonne Fransanın Roma maslahatgüzan zakerelerine yeniden başlamak için ne 
ll. Blondeli kabul etmiştir. Nazırın daha doğnıdan doğruya, ne bilvasıta hiç bir 
~ Berlin sefiri Fransuva-Ponse ve teklifte bulunmaıruştır. 
l.ondra sefiri B. Korben ile yaptığı ve Beynelmilel vaziyet bakımından geçen 
hundan sonra da diğer sefirlerle yapaca- hafta Ingiltere hariciye nazın Lord Ha
lı mülakatlar gibi bu da Fransanın ha- lifaksın dediği gibidir. Yani: cFransa ile 
tiçdeki mümessillerile görüşmek ve bey- Italya arasındaki münasebetler samimi
llelrniJel umumt eflr.ô.rın vaziyeti hakkın- leşmedikçe 16 nisan tarihli Ingiliz - Ital
da malfunat elde etmek arzusundan ile- yan anlaşmasının hedefi elde edilmiş 
ti gelmiştir. Yoksa Fransanın Italya ile olamaz.> 
ltıtinasebetlerinde yeni hiç bir şey kati- B. Bonne Ingilterenin Paris maslahat
l>en yoktur. Roma hii' ·ümeti üç aydan güzarını da kabul edecektir. 

Viyana Yahudileri 
Bütün ticari ve mali müesseseler Alman
lar eline 

sese/eri 
geçmektedir 

acele . . 
ıcın • 

ihracat mües
edilmiyor 

. Viyana 3 (ö.R) - Yahudilerin elle-ı m:n .. kesmiş bulunuyorlar. Yahudilere ait 
tinde bulunan ticari ve mali müessese~ Kuçuk tuhafıye, mensucat, kundura, bak
l~ri.n arileşmesi (Almanlar eline geçme- kaliye mağazalan alıcı bulamıyorlar. Bu 
•i) pek yavaş ilerlemektedir. Yahudilere mağazalar tatbik edilen boykotaj t1İste· 
•it bir çok dokuma ve kundura mağa.. mile müşterilerinin hütük bir kısmını kay· 
~ları krediler kesilince sahiplerine on betmişlerdir. lhracat işlerinde nüfuzu 
l>ara verilmeksizin et değiştirmiştir. Zira çok geçen büyük yahudi firma1arına ge .. 
bu mağazaların mevcudu borçlarını ka- lince ihracat işlerinin sarsıntı geçirmeme· 
l>arnamıştır. Mariahilfer caddesinde bu· si için bu firmaların t1ahipleri veya tec
lunan bazı büyük yahudi mağazaları rübeli memurları daha bir müddet ha

lllüstcsna olmak üzere bankalara diğer riçte mümessil olarak istihdam edilecek

:Yahudi müesseselerine kredilerini tama.. lerdir. 

Alman yada radyo ' . 
sergısı 

Berlin 3 ( ö.R) - Almanyanın on Pek yakında faaliyete geçecek olan Ber
hcşinci radyo sergisi 5 Ağustostan on. beş lin büyük televizyon istasyonundan baş
Aiustosa kadar devam edecektir. Berlin· ka Almanyanın Harz şehrinde orta AJ .. 
de hazırlanan sergide radyo tekniğin manya için ve F eldbergte garbi A1man
hayret veren terakkiyatı, televizyon üze- ya için iki l:>üyük televizyon istasyonu 

tinde alınan neticeler gösterilecektir. kurulmuş bulunacaktır. 

Kudüste yakalanan Eroinler 
Kudüs 3 (A.A) - Kudüs zabıtası geçende Pariste yapılan bir tev

kif neticesinde mevcudiyeti meydana çıkan beynelmilel bir uyuştu
rucu maddeler kumpanyasının izlerini keşfetmiştir. 

Polis, Pariste olduğu gibi Kudüste de kitap kaplarının içind~ir kaç 
milyon liralık Eroin bulmustur. 

Yeni Asır - Bu kaçakçılık hadisesi, iki gün evvel gazetemizde taf· 
silatını haber verdiğimiz bir hahamın yaptığı Eroin kaçakçılığı ile ala
kadardır. 

30 paralıklarda fuardan bir manzara, 10 
paralıklarda kordon m8.D28.r88ı bul._ ilk şeker pançarı 
maktadır. h ı -ma su u 

Edirnede 
modern 

• 
cezaevı 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
muş bir idare vardır. 

4000 dekarlık bir çiftliğin hemen he· 
men bütün toprakları ioleniyor. Her çe
tit avadanlıkları makineleri vardır. Bir 
kısmını kendileri, kendi atölyelerinde ya .. 
pıyorlar. Ot balya makinesi gibi .. 

Adliye vekaleti bu çiftliği satın almak 
emrini ve parasını vermİ§tİr. Ceza evinde 
demircilik, terzilik marangozluk, kundu
racılık, halıcılık kollan açılmıttır. Hem 
bütün ihtiyaçlarını gideriyor, hem de ei .. 

pariı alıyor. 

lsli.h evi ise daha çok göze çarpar. 
Memleketin her yerinden toplanmıı 150 
çocuk tertemiz derelerine muallimlerle 

devam ediyor. Ondan sonra atölyeler ve 
tarlalarda her halde yaptığına iğrenen ve 
onu unutmak istiyen haysiyetli ve Türk 
cemiyetine yarar bir insan olarak yetişi .. 

yorlar. 
Ceza müddetlerinin dörtte bir ba .. 

ğışlanıyor. Müddetini dolduran koyuve .. 
ri1iyor. Kazanda yemekleri salonlan. 
kendi tarlalanru biçip kendi fırınlannda 
pifirdikleri halis buğday ekmekleri göze 
çarpıyor. 

Bu kadro yakın günlerde artınlacağı 
söyleniyor. lslah evine gidenler yüzleri 
kıpkırmızı hastalıktan zerre kadar eser 
bulunmıyan gürbüz inaanlarla karıılaw 
yor. Temiz revirleri ise hemen bot gibi .. 
Cürnhuriyet adliyesi bu eserleriyle kıvanç 
duymaktadır. 

Belediye reisimiz şef 
Atatürke İz.mirin ta
zim ve sevgi hislerini 

bildirdi 
BAŞT ARAFI 1 NCI SAHiFEDE. 
Atatürke 1zmirin saygı ve t1evgilerini arz .. 
etti. 

lstanbul 3 (Hususi) - Bugün buraya 
muvasalat eden belediye reisi Dr. Beh· 
çet Uz yarın sabah Türkofiste yapılacak 
bir toplantıya riyaset edecektir. lstanbul 
sanayicilerinin iştir8..k edecekleri bu top .. 
lantıda reis, lstanbul sanayicilerinin ee .. 
kizinci fuara daha geniş mikyasta iıştirak .. 

]erini tavsiye edecektir. 

Edirne 3 (Hususi Muhabirimizden)
Trakyda istihsal edilen ilk şeker pan
carı bu gün merasimle Alpullu şeker 
fabrikasına gönderilıni§tir. 

' 

lstanbul yerli 
mallar sergisinde 
Istanbul 3 (Hususi Muhabirimizden) 

Ingiliz sefiri Sir Pers Loren bu gün yerli 
mallar sergisini gezdi. On senelik sanayi 
inkişafunız hakkında izahat aldı. Gör
düğü terakki ve inkişaf eserleri 'karşı
sında takdirlerini bildirw. 

Fransız muallimler 
birliği kongresi 

Par!s 3 (Ö.R) - Muallimler kongre
sinin ilk celsesi bu sa hah açılmıştır. In
giltere, Iskoçya, Lüksenburg ve Isviçre 
delegeleri de hazır bulunmuşlardır. B. 
Delınas muallimlerin maaşlara mütaallik 
taleplerini muhakkak is'af ettirmek az
minde olduklarını kaydettikten sonra 
harici siyaset hakkındaki görüşlerini şu 
suretle hülasa etmiştir: 

cispanyada cümhuriyetçilerin zaferini 
hararetle temenni ediyoruz. Fakat dik
tatörlükleri korkutmak için asla isteme
diğimiz bir harba siirüklenmeği de arzu 
etmeyiz. Bizim bu meseledeki vaziyeti
miz nüansbda maddi neticeler elde edil
mesi ümid edilirken karışmazlık komi
tesinin faaliyetine nihayet verilmesini 
istemeyiz. Harb son dakikada durduru
lan bir şey değildir. Ancak hadiseler 
uzaktan görülürse harbden içtinab edile
bilir. Çekoslovakya için hükümetin her 
ne bahasına olursa olsun harbden sakın
mak için yaptıklarını tasvip ediyoruz.> 

-=--
londra - lstanbul y<'lu 

Viyana 3 ( ö.R) - Londra ile lıtan
bul arasında yapılması kararla~tırılmış 

olan büyük Tran• Avrupa yolu için Al
manyada Achen' den sonra garp hudu· 
dunda bulunan Köln şehrinden cenubi 
Almanya ve Avusturyadan geçmek üze .. 
re 1000 kilometrelik yol yapılmaktadır. 
Viyanadan geçecek olan bu otomobil 
yolu cenupta Yugoslavyaya dayanacak
tır. Pek yakında timalde Holandaya da
yanan bir yolun yapılması da karar altı
na alınmıştır. Geçen 9enenin ortalarında 
Belçikaya dayanmak üzere temeli atılan 
yolun inşaatı pek yakında tamam1ana
cak ve bu suretle Ahen-Viyana yolunun 
garp ile 1.rtibatı temin edilmiş olacaktır. 
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Edirne de gayri askeri 
vaziyetten kurtuldu 

Edime 3 (Hususi muhabirimizden) - Halkevinde yapılan mera
simde vali B.Niyazi, Edimenin gayri askeri vaziyetten kurtulduğunu 
müjdeledi ve çok alkışlandı. Toplantıda bir çok öğretmenler ve hatip
ler nutuklar söylediler. 

- Yaşasın Atataürk •.. Yaşasın ordu .. Sesleri Halkevi salonunda 
çınladı. 

Ha midi ye Sinop tan ayrıldı 
Sinop 3 (A.A) - iki gündür limanımızda bulunmakta olan Hami• 

diye mektep gemisinin komutan ve subayları şerefine parti binasında 
dün akşam bir ziyafet verilmiş ve bu vesile ile parti önünde toplanan 
kesif halk kütlesi tarafından denizci kahramanlarımız hararetle alkıt
lanmıştır. 

Hamidiye ziyafeti müteakip limanımızdan ayrılırken fenerler ve 
bayraklarla donatılmış bir çok motör ve sandallarla denizde yapılan 
tezahüratla uğurlanmıştır. 

Su Baskını 
Japonyada yeniden 

on bin ev yıkıldı-
Tokyo 2 (A.A) - Domei ajansı bildiriyor: 
Dün ve bugün yağan şiddetli yağmurlar neticesinde Hyogo ve Asa· 

ka eyletlerinde on bin kadar evi su basmıştır. Tren, otobüs ve tram
vay münakalatı durmuştur. Yağmur bu sabah dinmiştir. 

ltalyada yahudi aleyhtarlığı 
Roma 3 ( ö.R) Ecnebi yahudiler önümüzdeki ders senesinden ıtı

baren ltalyan mektep ve üniversitelerinde ders takip edemiyecekler· 
dir. ltalyada yerleşmiş olmakla beraber İtalyan tebaası olmıyan yahu
diler hakkın.da aynı tdbir tatbik edileceği gibi İtalyan tebaası yahudi
lerin mekteplere devam hususunda şimdiki halde mevcut hakları da 
tahdit edilecektir. Bunlar da fakültelee devam edemiyeceklerdir. 

L. Rundsin1an Pragda 
iyi surette karşılandı 

Prag 3 (ö.R.) - Lord Rani man refakatinde zevcesi Leydi Ra
nisman, eski mebuslardan Peto ve diğer mesai arkadaşları ile birlikte 
saat 14,55 te Praga gelmiştir. İngiliz müşahit ve mütavassıtı istasyon
da Çekoslovak hükümetinin ve Alman Südet partisinin mümessilleri 
tarafından resmi bir şahsiyet gibi selamlanmıştır. Hariciye nazırı B. 
Krofta namına protokol şefi B.Smotni, İngiliz sefiri Lord Nevton, 
Prag lngiliz sefarethanesine mensup olup Lord Raysmanın ziyare
tini hazırlamış olan B. Henderson karşılayanlar arasında idi. Alman 
Südet partisinin bir delegasyonu, başta partitin parlamento grubu 
reisi B. Kund ve matbuat servisi şefi B. Sebnovski olduğu halde Lordu 
karşılamış ve doktor Kund kendisine lngilizce olarak hoş geldi temen· 
nisinde bulunmuştur. Yüz kadar gazeteci ve bir çok sinema raportör
leri kabulde hazır bulunuyorlardı. Lord Raynsman iş arkadaşları ile 
birlikte birleştiği ve 13 odasını işgal ettikleri otelde saat 18 de gaze
tecileri kabul etmiştir. 

lngiliz hükümdarlarının 
ya seyahatleri 

ı 
Londra 3 (ö.R)-Kral ve kraliçeyi hamil olan cViktorya End Al-

berb> yatı lskoçyaya doğru giderken refakat etmekte olan bir torpito 
nun iki Şalopesi hasara uğradığından hükümdarların seyahatinin te
ahhüre uğramasından korkulmuştu. Fakat vaktinde yetişen tahlisiye 
kayıkları Şalopların mürettebatını kurtarmışlardır. Şalopeler hasara 
uğramıştır. 

Londra 3 (Ö.R) - Başvekil B. Nevi! Çemberlayn öğleden sonra 
Çekers şatosundan Londraya gelmiştir. Bu akşam lskoçyaya hareket 
etmezden evvel günün meseleleri hakkında malumat alacaktır. 

Porfşabr vilayetinde geçirdiği tatil devresi esnasında haftada bir 
Londraya dönecek olan Hariciye nazırı Lord Halifaks bugün gelmiştir. 
Yarın akşam payitahttan tekrar ayrılacaktır. Lord Halifaks bu sabah 
mezunen Londrada bulunmakta olan Roma sefiri Lord Perti kabul et-
miştir. 

hariciye nazırı Morgeutav'nn 
seyahatinden intiba 

Amerika 
Avrupa 

B. Morgentav Franıız Cünıhur reisi ile mühiın görüşınelerden sınıra Elız 

sarayından çıkarken ... 
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ŞEYTAN 
..................... Dili ... 

' 

1 
VE KUMPANYASI 
................................... ara._.• 
a~ Büyük afk ve macera romanı ~ 

-23-
Vakit öğle.. memiştir.» 
T atiano, Farjak ve doktor Cemal- - içlerinden biri!.. Hangisi? 

yan tekrar F arjakın evinde buluştu- Üç erkek haykırır gibi bu suali so-
lar. ran T atianoya baktılar. 

iki erkek, Kontesin sözlerini dinli- Niyang omuzlannı silkti : 
yorlardı. - Elimde fazla tafsilat yok, de-

T atiano ~yle diyorou : di. Bildiğim bu kadar. Fakat su Güs 
- Vaktimi boş geçirmedim .. Fa- denilen Allahm belası mel'u~ heri

kat hani az daha geç bile kalıyor- fin gebermiş olmasını ne kadar da 
dum. (Lasavan) barı cinayetinin istiyorum .• 
tahkik.atını şeytan gibi kurnaz . bir Mongolun gevezeliğini kontesin 
polis müfettişi idare ediyordu. Niha- sert ve hiddetli sesi kesti : 
yet her şeyi düzeltmeğe muvaffak - Kufi .. işin alaya tahammülü 
oldum. Tahkikat dosyasında işimi- yok .. 
zi bozacak hiç bir vesika kalmadı... Vaziyet çok ciddi. 
Şüphesiz bu dosyadan kaybolan ve- Kontesin yiizü birden bire değiş-
sikalar bizim kendi dosyalarımız mişti. Onun gözleri bu andaki cam
arasına girecek.. !aşmış ~kışlar gibi bir hal hiç alma-

F arjak hayret ve takdirini giZlc- mı~tı. 
medi.. Kuvvetli bir düşman karşısında 

- Bravo ... Dedi .. Hakikaten mü- imi~ gibi vaziyet almıştır. Bu kuv
kemmel bir iş görmüşsünüz .. Bu iş vetli düşman şimdilik onun I içinde .. 
öyle olur olmaz insanın s(>reccği iş Kalbinde idi .. . 
değil.. - Demek.. Diye mırıldandı. Ap-

Bu sırada apartmanın kapısı ça- dallık ve sersemlik serisi devam edi-
lındı. • yor. 

Niyang işaretli vuruşlarla kendi- Erkekler, bu sözlerin manasmı 
sinin geldiğini belli etti. anlamadan T atianoyu hayret ve me-

lçeri giırer girmez doktor Cemal- rak içinde süzüyorlardı. 
yan sahusalılda eordu : - Ynhu .. Ne oldunuz?.. Neden 

- Ne haber?.. §aşkına döndünüz böyle.. Bir dü-
Niyang kısaca .şunları söyledi : şünsenize .. Jan Helyenin bizim için 
- İş -0lup bitti. değeri ~ncak yaşaması .. Hayatta ol-
Oçü birden haykırdılar : ması ile ölçülmez mi? 
- Nasıl.. Jan Hdye yakalandı Titriyen sesi daha fazla hiddetli 

mı?.. o!arok yükseldi : 
- Nerede?.. - Bu kadar zahmete girmek .. Bu 
- Nasıl?.. kadar tedbirler almak ve kendimizi 
Niyang cebinden bir telgraf çıkar- bu kadar büyük tehlikelere atmak 

dı. ve sonra da bir kaç sersemin fazla 
- işte, dedi, bu sabahtan beri fi- gayret sarfedeceğim diye yaptıkları 

rarilerin geçmeleri muhtemel yol- gösteriş yüzünden hepsini birden 
lardan biri üzerinde vazife alan kaybetmek. .• Bu inanılmaz şey ... 
adamlarımızdan birinin bana yolla- Niyang mırıldanır gibi söylendi : 
dığı telgraf. Bu telgraf aramızda - Zaman danlı. Almış olduğum 
mevcut parola ve şifreye göre çekil- emir motosikleti her ne bahasına 
miştir. Muhteviyatı şu : olursa olsun yoluna devamdan me-

c:Scpet\i motosiklet kazaya uğra- netmekti. 
tıldı ve nte§ aldı. Oldukça ağır ya- - Her şeye rağmen .. Demek için-
ralanan iki yolcu hastaneye kaldml- dekileri öldürmek demek mi? 
dı. 1ç1erinden biri hala kendine gele- - BlTMEDI -............................................................. ~ 

T epeciktemüthişcinayet 
Kasap Mustafa genç kar~sını sekiz 

öldürdii yerinden bıçaklıyarak 
Dün akşam saat 'irmi raddelerinde dırma vcsair tnraflarına sokmağa başla

Tcpcciktc Çeşme sokağında tüyler ür- mıştır. 

pertici bir cinayet olmuştur. Sabriye, sekiz yerinden biçak yarası 
Hadiseyi tahkik eden bir muharriri- almış ve cansız yere yiktlmıştır. 

miz şu mallımatı toplamıştır: Sabriyenin ölmüş olduğuna kanaat ge-
Çeşme sokağında Hatice isminde bir tiren kasap Mustafa. kanlı biçağı beline 

kadının evinde kiracı olarak oturan yerleştirerek evden çıkmış ve kağıtane 
Sabriye .kasap Mustafa isminde birisile caddesini takiben kaçmağa başlanıl§tır. 
evlidir. Musta!a, Sabriyenin ikinci ko- Bu sırada Sabriyenin annesi ve çocu
casıdrr. Birinci kocasından bir kız ve bir ğu feryada başlanıl§, mahalle halkı ha
erkek olmak üzere iki çocuğu vardır. dise yerine gelmi§, zabıtadan da muavin 

Erkek çocuk ile Sabriye ve Sabriyenin B. İsa Hikmetle 83 numaralı Ibrahim 
annesi Haticenin evinde oturmakta, kız vaka mahalline giderlerken kağıtane 

çocukları da Bergamada bir akrabasının caddesinde katil kasap Mustafa ile kar
yanında bulwımakta ve Sabriye tütiln şılaşmışlardır. 
mağazasında amelelik ebnektedir. 83 numaralı polis memuru Ibrahim, 

Sabriye ile kocası Mustafa evlendik.le- Mustafanın yakasına yapışmış: 

ri günden beri müthiş geçimsizlik için- - Ne diye böyle koşarak gidiyorsun! 
dedirler. Hatta bu geçimsizlik yüzünden Demiştir. 

Mustafa bir kaç defalar kadını yalnız bı- Katil Mustafa karşısında polis memu-
rakarak kaçmıştJr. Mustafa dün de son runu görünce afallamış, fakat yarı deli 
son ayrılıklarından dönmüştü. bir halde; 

Sabriye 21, 22 yaşlarında, Mustafa da - Nereye gideceğim. Karımı sekiz 
30 yaşlarındadır. yerinden biçakladım. Kaçıyorum. 

Mustafa bundan dört beş ay evvel de D~tir. 

karisile kavga etmiş ve bırakıp gitmiş, Bunun üzerine, Polis Ibrahim katilin 
dört ay sonra tekrar evine dönmüştür. üzerini aramış ve kanlı biçağı cebinden 

Bu dönüşünde Sabriyeye: çıkararak almış, muavin B. tsa Hikme1:-
- Gel annenden ayrıl, beraber yaşa- le birlikte katili karakola götürmüştür. 

yalım! Vakadan haberdar edilen nöbetçi 
Demiş ise de Sabriye kocasına güve- Müddei umumi muavini bay Kemal ka

nemediği için bu teklifi reddetmiş ve rakola gelıniş ve bilahare de hidise yeri
aralannda bu yüzden kavga çıkmıştır. ne giderek tahkikata başlamıştır. Katil 
Mustafa bu kavgadan sonra tekrar ka- Mustafa suçunu itiraf etmiştir. 
sabaya giderek kasaplık yapmağa başla- Sabriye imdadı sıhhi ile memleket 
ml§tır. hastanesine kaldırılmış ve vaka şahitleri 

Dün tekrar evine dönen Mustafa es- toplanarak karakola getirilmiştir. 
kisi gibi karısına kendisile gelmesini, Muavin bay Kemal gece geç vakte ka
annesinden ayrılmasını teklif etmiştir. dar, karakolda şahitlerin ifadelerini al-

Sabriye bu teklife de yanaşmamış, makla meşgul olmuştur. 
annesinden ayrılamıyacağını isterse ken- Katil de adliyeye teslim edilmek üzere 
disinin de burada hep beraber oturması- Kemer karakolu nezarethanesine kon-
nı söylemiştir. muştur. 

Bu yilzden çıkan ve ileriden beri de- Katil Mustafa, gördüğümüz zamana 
vam eden geçimsizlik kavgası büyümüş, kadar hala soğuk kanlılığını muhafaza 
Mustafa, köpürmüş bir halde kadıncağı- ediyor ve karakol koridorunda dolaşan 
za saldırmış. tokatlamıştır. Kadın bu sı- komşularından Mahmuda: 
rada feryada başlamış ise de kudurmuş - Sende mi şahitliğe geldin! 
bir hale gelen Mustafanm kasaplığı gaf- Diye gülüyordu. 
lete gel,m.iş ve belinden çıkardığı kasap Zabıta ve adliye tahkikatına devam 
biçaiuu kadının göğsUne, kollarına, bal- etmektedir. 

, 4 AOUSTOS PE,!tfEMBE 1938. 

Iran veliahdı VERGiLER 
Yeni sene gelmeden Damga resmi kanununda 
Mısıra gidecektir.. yapılan değişiklik 

Evlenme 1939 yılı içinde olacak 

Şehin§ah ve veliafı.d demir yollannda 
Tahran (Husuai) - S.A. Iran ve- bir siyasi nazar yoktur. iki hanedan aal

liahdiylc prenaea f:" evziyenin nişanlan- tanat arasında sırf ailevi bir karabettir. 
malan münasebetiyle Iran matbuatı her Maam-'' '-ı ayni zamanda da bu yakınlık 
ikisinin reııinılerini koyarak Mısırı tanıt- iki milletin fikri ve ruhi terakkiyatında 
mak için muhtelif ba~makaleler yazarak tabii müessir olacaktır. 

Ktını §Chrindc Şehinşah büyük abideleri gezerken 
neşriya~l~rınn devnm etm•kte ve han I Bu izdivaç fikri ancak ve ancak iki 
bnşvckılı S. Ec Mahmut Cemin 'riyıı=- hnncd n Teislerinin şahsi dü Uncelcri 
tindeki İran heyetinin Mı~ırda cördüğii mahsulüdür. Mısırdan lrana bir heye· 
) üksek kabul Tcsminin tafsilatını ver- tin gönderileceğine dair bir mesele gÖ· 
mckte ve prenses Fevziycyi görmek isti- rüşülmcdi. 

yen lranda s:ıkin yirmi milyon lranlının S.J\.1.Veliahdının Mısıra ne znmnn gi-

Yerli mallar sngisinde 
sonsuz bir i§tİyakla Veliahdın nişanlısı- deceii sualine cevaben 
nın gelmesini beklemekte olduğunu bü- - Şimdilik belli deii} .. Lakin her 
dirmektedirler. halde yeni sene başlangıcından evvel ol-

Başvekil Akay Cem Kahireden avdet mıyacaktır. Düğünün zaman icrası da 
ve hareketinden önce Ml8ırda çıkan Çeh- lhenüz tck.arrür etmemiştir. Dernittir. 

Okurlarımız bu kanunu 
dikkatle takip etmelidirler 

:Madde 21 - Damga resmi kanunu- tasdik etmekten veya bwilann suretleri 
nun 31 inci maddesinde zikri geçen <7 nf çı.kanp vermekten meıİuıudurlar. 
inci madde> tabiri clO uncu madde> ~k- Bu memnuiyetler hilMı.na bareMi 
lindc ve 64 üncü maddesinde zikrolunan eden noterlerden ta.dik veya Uzerlılf 
<62 inci madde> tabiri c63 üncü madde> muamele icra ettikleri her evrak fçtıı, 
olarak değiştirilmiştir. kanun! eczası alınır. Noterler, 2459 ıı~ 

Madde 22 - Radyoda ne~redilen i15n- maralı kanuna bağb cetvelde yazılı DO" 

lar ilfln Ucretinin yüzde biri nlsbetinde ter evı:akı yetine adi klğıd kuUanırlıtt 
damgn resmine ~bidir. Bu resim, ilan ise kendilerinden kullanmadıklan bet 
ticretinin alındığına dair verilecek mak- kıymetli kftğıdın tAbi olduğu bedelle~ 
buzun koçanı üzerine damga pu1u ya- nun beş misli ceza alınır. 
pıştırılmak suretile ifa olunur. tIAn Uc- Tasdik edilmesi veya suretinin veril~ 
reti mukabilinde makbuz verilmediği mesl için ibraz o1unan pulsuz veya pultJ 
veya makbuz koçanına pul ilsak edilme- noksan evrak ve senedlerle a<ii kA~tlart 
diği takdirde alınması lazım gelen resim veya kanun! mikdannda noksan ktynıcV 
ve ceza resim hakkmda ilan sahibine li kontratolara yazılınıJ kira mukavele' 
müracaat hakkı olmak üzere ilan üc- namelerlnden dolayı alınması Iazmı P' 
reti istifa eden memurdan tahsil olunur. len bedel veya resimle para ceusmı !W 

Madde 23 - Karşılıklı veya kar~ılıksız hlpleri nzasile ödemek Werlerse noU'f' 
hesabı cari şeklinde açılan kredilerle ler me'Zkitr evraka bedel veya r~rn .
emtia, esham ve tahvilat veya muhtelif para cezası miktarında damga puhı Y.
ecnebi paralarile altın, gümüş üzerine pl§tırıp ibtal ettikten sonra muameleye 
yapılan ikrazata aid taahhüdname ve devam edebilirler. 
mukavelenamelcrle bunların temlik, Maliye vekaletince hazırlanmış oları 
tecdid, devir ve tadiline müteallik bilu- ferağ ve intikal ilmühaberleri üzerine 
mum evrakia ve kezalik matlubların yazılmış olan ilmühaberler tapu dairel.
devir ve tem1ikine müteallik mukavele- rince kabul ve üzerine muamele Jet' 
name ve temlikiıamelerde ikraz veya olunamaz. Hilafına hareket eden ıapıt 
temlik edilen mebltığ miktarının veya memurlanndan beher ilmühaber için bir 
azami haddinin gösterilmesi mecburidir. lira ceza alınır. Sahipleri ilmühaber be
Gösterilmediği takdirde bu evrakın her delini ödemek istediği takdirde tapu ıne
birinden istifası lhun gelen damga res- muru bedel mikdannda damga pulund 
mile para cezası keyfiyetin meydana ndi kAğıda yazılmış olan ilmühaber ~ 
çıktığı tarihte, taaUO.k etüği hesabı cari- rine yapıştırılarak resmi mühiir, tarib 
de kayıdh kredi veya ikrazat mikdanna ve imza ile ibtal ettikten sonra muaıne-
nazaran hesap ve istila olunur. leye devam eder. 

Bu resim ve cezanın ödenmesinde Noksan kıymetli kontratolar veya adi 
mukriz ve mUstakrizlerle temlik eden kfığıtlar üzerine yazıhnış kira mukave' 
ve namına temlik yapılan şahıslar ve lenamclerine müsteniden açılacak dava
müesseseler müteselsilen mes'uldür. 

/ 
!arda istifası icabeden bedel ile beş mi.sl1 

24 - Damga resmi kanununun llinci para ce-zası tahsil olunmadıkça muaınele
maddesinin 59 uncu numarası mucibince, ye devam edilmez. 
memur ve müstahdemler meclisi idare Madde 26 - Damga resmi kanununun 
reisi ve azalarına ve murakıblara hizmet 13 üncü maddesinin 9 ve 10 uncu nuına
mukabili verilecek paralar akden öden- ralan ve 44 üncü maddesinin 6, 8 ve t 
miyerek müesseselerce bunlar namınn uncu numaralarile yukanki 25 inci nıad
açılmış veya açılacak hesabı carilere de mucibince alınacak bedel, resim ve 
nakledildiği veya emrü havalesine tedi- cezaların takip ve tahsilinde de dainP 
ye olunduğu takdirde, bu tediyelerden resmi kanununun 12 inci faslında yazılı 
alınması lbun gelen damga resmi, nakli hükUmler tatbik olunur. 
veya tediye temin eden evrak üzerine Madde 27 - 1324 numaralı ~ 
pul ilsak suretile istila olunur. 23 - 5 - 1938 tarihli damga resmi kanunu· 

Madde 25 - Kanuni mikdarından nok- nun 13 üncü maddesinin 6 ıncı nwnara
san kıymetli kontratolara veya adi ka- sile 54 üncü maddesi ve 2761 numaralı 
ğıdlara yazılml§ olan kira mukavelena- ve 3-6-1935 tarihli kanunun ikinci ınad· 
mclerinden dolayı kontratın bedeli veya desi ve hususi kanunlarla tayin edileı:ı 
kanuni kıymetinden noksan kısmile bun- resim tenzilleri ve muafiyetleri mahf tıı 
ların beş misli para cezası alınır. kalmak üzere bu kanuna muhalif diğef 

Noterler, adi kağıtlara veya kanuni bilcümle hükümler kaldmlml§tır. 
mik.darından noksan kıymetli konrat.o- Madde 28 - Bu kanun 1 ağustos 1938 
lara yazılın~ olan kira akdine aid mu- tarihinden muteberdir. 
kavelenamelari, ruııllan pulsuz veya Madde 29 - Bu kanunun hükümleri .. 
noksan pullu evrak ve senedleri, usulcn ni icraya Maliye ve Adliye Vekilleri 
resmi ve para cezası tahsil edilmedikçe memurdur. 

Südet meselesi 
BASTARAF/ l iNCI SAHIFEDEITiınee gazetesi Lord RunsimanınPragdt 
tisinin reisleriyle ne gibi randevüler ha- göreceği vazife hakkında pek ümitv-' 
zırlandığını bilmiyorum. Bunu hundan değildir. Bu gazeteye göre Prag hiikiİ' 
önce oraya giden ve hatta başvekil B. meti uyaal davranmamaktadır. Lord 
Hodza tarafından kabul dahi edilmiş o- Raysmanın eyi iş görebilmesi için Prıal 
lan eksperler tayin etmiş olacaklardır. hükümetinin anlaşmadan kaçınan hart' 
T avaa.ut işine devam edeceğim. Bu ko- ket tarzını terketmesi lazımdır. 
lay bir iş değildir. Çetinliği takdir ede- Belrin gazeteleri ise Lord RunaiınanJO 
rim. Fakat alaka ve emniyetle bu işe sa- Prag ziyaretini teveccühle kartılamak~ 
rılmak niyetindeyim.> ve hayırlı iş görmesini temenni etmekte" 

Roma 3 ( ö.R) - Londrada çıkan dirler. 

Trabzon tarikiyle lrana ithal olunan ay-ı mek üzere geceli gündüzlü bir .. n'..C 
ni mallara ait sıhhi evrakı imzalıyacak- mektebi açılmıştır. Tahsil müddeti üç 1" 
]ardır. dır. Okul idaresi buradan çık.anlan dllİ" 

KOL TOR HAREKETLERi mi surette himaye edecektir. 
T ebrizde bir T ebrizli tacirin hediye lranda senelerden beridir maarif •e 

etti 30 bin metre murabbaı arsa üzerine evkaf nezaretleri birdir. Evkaf meınut' 
hükümet ve milletin yardımiyle dört bü- ]arına ait ve alakadar oldukları bilgileri 
yük pavyondan mürekkep bir darüley- öğretmek üzere geçen yaz açJan kur11t1fl 
tam binuuun temel atma merasimi ya- ikinci devresi ba~lamıştır. 
pılmışhr. 

Binalardan biri iki katlı, on iki odalı TRANS tRANiY AN DEMiRYOLU 
ve dört salonlu olacak alb yüz yetim Bundan evvelki mektubumda Traıı' 

Tahran yerli maUar BeTgiahıde orada barınabilecektir. lraniyanın bitmesine 1 40 kilometTe kal' 
renüma adlı aylık Farsça mecmuanınj TORKlYE lLE lRAN ARASINDA ikincisi bir okul binasıdır. Anfi Teatr dığını bildirmi~tim. Bugün ise ancak f 09 
müdür ve s:ı.h:b"nin muhtelif suallerine BAYT ARLICA AlT BtR şeklinde bir salonu ve ayni zamanda ti- kilometre kalmıtlır. Bu yazım Yeni /ulr 
karşı şöyle cev' )!arda bulunmuştur : ANLAŞMA.. yatro için şanosu da olacaktır. karilerine sunulduğu gün kalan kısıın her 

S. M. Kral birinci Farukun buyurdu- han ile Türkiye arasında akdolunan Üçüncü binada mutfak, hamamlar bu- halde yüz kilometreden aşağı düşrniif 
ğu gibi ben Mıs•tda bir başvekil sıfatiyle baytari mukavele mucibince bundan lunacak ve ayni zamanda penond ile bulunacaktır. 
değil adeta Pehlevi h:ı.nedanmın bir ft>r- sonra Trabzon tarikiyle lrandan Avrupa- nöbetçilerin ikametine tahsis olunacaktır. iKTiSADi HABERLER 
di gibi karııland•m. Mısır ahalisinin gös- ya sevkedilen deri, bağırsak gibi emtea Dördüncü binada ise levazım kısmı Nisanda lranın cenubu garbi9incle İl' 
terdiği ihsasat iki memleket arasında için lrandaki baytar idare ve memurları ve darüleytamın sair daire büroları bulu- tibraç olunan pettol rnikdan 923 biıt to~ 
mevcut kalbi muhabbet, tarihi ve ma- tarafından verilen tasdik ve şahadetna- nacaktır. olup bu suretle yılbqa olan kinunus. 

11
• 

nevi irtibatların büyük bir delilidir. meler kafi gelecek ve artık lrandaki T abranda fakir kızlara ev idaresi, aş- den nian eonana kadar yani dört •f 
Şarkm iki hanedanı aruındaki aıbri- Türk konsolosluğu vizesine hacet kal- Ç1)dt, .,..nal.it lekecilik, ütücülük. ça- zarfmda 3.065.000 toa çıkanlınıttır· 

yet iki memleketin terakki tarihinde ye- madan ııevkedilecektir. B3mukabele mawrrcılık h!rZilk ...,kenlwk, öriicülük. Hazistanla Fan viayetleri .,.-J-
ni bir sahife açacaktır. Bu sıbriyette hiç Türk b~r idare memurlan da haricten çocuk bakımı marifet ve bilgilerini öğret- yeni petrol koyulan keıfed;f,nietir· 
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-20- Yazan: Kemalettin Şükrü Büyük Kompozitör Şopenle Mari 
V odzinskanın mecerası nasıl bitti 

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

BiZANS SARAYJNJN JC YUZU • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

imparatoriçeyi müdafaa edecekti Bu çok heyecanlı bir hikayedir ... 
ki kızın annesine bunu yetiıtiriyor. 

Her ne olursa olsun onu saray entrikalarından ve 
düşmanlığından koruyacaktı. Bunu 
vazifesi olarak telakki ediyordu 

hatta imparatorun 
bir kabadayılık 

1835 yazı. Dresden diljansı hızla ay geçirmeğe gidiyor. Bunlar, uzun 
ilerliyor. Güneş gökte altın gibi par- senelerden beri görmediği üç kar
lı yor. Bütün tabiat ışık ve neşe için- deştirl Antuvan, Kazimir ve Feliks. 
de. Yaz şenlikle çalkanıyor. Anneleri onu nezaketle konaklarına 
zel uzun sarı saçlar çehresini çerçi- davet etmiştir. Arkadaşlariyle müş-

Diljansın içinde ince uzun bir de- terek çocukluklarının kaygısız ha
likanlı var. Ancak 25 yaşlarında, gü- vasına yeniden dalacağını düşüne
zel, uzun sarı saçlar çehresini çe.vre- rek seviniyor. 

- Bu çapkın bir artist, bir serse
ridir. Fazla olarak sıhhati de hiç iyi 
değil! Bizim Marimizi böylece ha~ 
tan çıkarmasına nasıl razi oluyorsu
nuz? 

Bayan Vodzinska hafifçe omuz 
silkiyor. cÇocukları> biraz müdafaa 

Sebastiyano bir müddet daha bek· kuvvetli parmaklar yarıda kesti. 
ledi. Gözlerini oğuşturarak açan Se-

lmparatoriçe T eofano.. Nihayet bastiyano karşısında karısını değil, 
kendinden geçmiş, ot yığını üzerine Hıristidiyi gördü. 
bitap düşerek uyumuştu. Hıristidi : 

Yerinden kalkb. - Haydi, diyordu. Çabuk kalk ve 
Ayaklarının uçlarına basa basa, derhal yeni vazifene başla .. Ben de 

gürültü etmekten sakınarak kapıya yeni vazifeme başlıyacağım.. im-
kadar geldi. parator hazretlerinin emri bu .. 

Dışarı çıktı. Sebastiyano şaşaladı : 
Artık öğreneceği kadarını öğren- - Peki amma .. Daha sabah ol-

mişti. madı .. Böyle gece vakti .. 
Yalnız bir nokta kalmıştı. - Vazifenin saati olmaz.. Ser-
Acaba imparatoriçe gündüzleri, sem .. işin nezaketini anlamıyor mu· 

nöbetçinin dediği gibi manastıra mı sun? Zoiçenin kocası Ayasofya ki-
1 gidiyordu yoksa başka bir yere mi~ lisesi baş papasına müracaat ede

Bunu da öğrenmek güç değildi. rek karısının imparatorun sarayında 
Bir gün imparatoriçenin yolunu bulunduğunu haber vermiş. lmpara

beklemek ve onu tebdili kıyafet et· tora sadık papaslardan biri bu ha
miş şekli ile takip etmek, gittiği yeri beri getirdi. Kilisa, Leonun aleyhine 
öğrenmeğe kafi idi. ayaklanmış .. Vaziyet nazik .• işi hem 

zımgeldiğini söyledi. Vazifr. "' baş
ladun ve kimsenin odalarınC:an dışa
rı çıkmamaları hakkında kati emir
ler verdim. Sen de derhal saray mu
hafız kumandanlığı vazifesine baş
lıyacaksın .. Senin malUınabn olma
dan saraya kimse girmiyecek ve gir
mek isteyinleri de reddetmiyeceksin. 
Muhafızlar onları sana getirecekler. 
Sen kumandanlık odasında onları bir 
müddet alıkoyacak ve bana haber 
gönderecebin.. Mesele daha bir 
müddet imparatorun Zoiçe ile olan 
münasebetini gizli tutmaktadır. 

Çünkü hem imparator evlidir ve 
hem de sevdiği kadın evli .. Kilisa ve 
din kanunları ile çarpışan bu vaziyet 
imparatoriçenin de kulağına giderse 
ortalık allak bullak olur. 

Gözünü aç .. En ufak bir apdallık 
bu sırada insana pek çok şeylere 
mal olabilir. 

-BiTMEDi-

.............. 
işte geldi. Karşılamağa gelen üç 

kardeşin arkasında siyah gözlü par
lak tebessümlü bir genç kız var : 

- Beni tanıdınız mı? 
F rederik hatırasına pek munis ge

len bu çehre üzerine bir isim koyma
dan evvel bir saniye tereddüt edi-
yor: 

- Marit.. 
Mari arkadaşlarının küçük kız 

kardeşidir. Vaktiyle çalıştırdığı bu 
çocuk şimdi 1 9 yaşında bir genç kız
dır. F rederik hoşlanan bir bakışla 
eaki talebesini seyrediyor : 

- Artık sizi çalıştırmağa cesaret 
edemiyeceğim. Hemen hemen be
nim kadar büyüksünüz! 

Ve kahkaha ile gülüşüyorlar. 
Tatil zamanını nasıl geçirecekle

rini kararlaştırıyorlar. Şopen, arbk 
«Alamod» şah~iyet olan Frederik Şo
pen değil, sadece F rederik hiued.i
yor kendini.. Diğerlerine benziyen 
25 yaJında bir delikanlı coşmak ve 

Maamafih Sebastiyano, her ne içeriden hem dışarıdan idare lazım .. 
olursa olsun bu zavallı imparatori- imparator beni çağırdı. Derhal saray 
çeyi saray entrikalarından, kocası nazırı vazifeme başlamaklığım la-
plan imparatorun ve ona düşman ........................................ 1 .................... ... 

olan prenses Teklanın hücumlarına Ev kadı .. larl J\fari Vodzinska gülmek ihtiyacını duyan bir genç ..... 

karşı korumağa karar vermişti. 
- Şimdiye kadar yaptığım sayı

sız kötülüklerin bu olsun bari kefa-

liyor. Şeffaf teninin, kanatları tit- Tatil zaten eğlence, neşe, güne§, 
riyen ince ve hafifçe kıvrılmış bur- nisyan, kaygısızlık •.. Ve şefkat de
nunun, ekseriya hüzünlü olan yan ğil midir? 
tebessümünün yarattığı nahif tavrı F rederik bütün bunların içinde 

reti.. teşdit ediyor. yüzüyor. Alp nehri sahilinde uzun 
Diyordu.. İngilterede bir cemiyet kurdular; erkekler- Yol arkadaşları aralarında görü- gezintiler yapıyor, kestane ağaçları- ediyor: 

Fredrik ~open 

O, imparatoriçeyi, kendisine ha- l t? sürlerken 0 hareketsiz ve sessiz du- nın kucaklıyan gölgeliklerinde isti- - Adam sen del.. Bunlar bulu,_ 
ber vermeden müdafaa etmenin zev- den, haklarının tanınmasını isti yor ar·· · • ;uyor. Fenalığa karşı müdafaasız gö- rahat ediyor. Oç arkadaşiyle birlik- tukları için çok mesut olan çocukluk 
k . · b' k b d 1 k t I"-k. t kt L d d b. · k 1: t ti d kurtulmuı d V d h I ti d k.. ··k M · arkadaşlarıdır. F evkala·de neler du·· -ını ır a a ayı ı e ax ı e me e on ra a enteresan ır cemıyet u· man ayı ve ~r arın an e· rünen güzel eli gözleri etraftaki te.. e a a ezze e e, uçu arı 

idi. Bunu da kimseye oöylemiyecek. rulmuştur. Yer yüzünde eıi bulunmıyan ğiliz. Bi!H.Inıl Her iş güç, aahibi mezuni- manzarayı dalgın bir tavırla seyredi- ile birlikte.. şünüyorsunuz. Bunun manatı yok. 
Muhafızlık vazifesini gizli olarak bu cemiyet, lngiliz ev kadınlarının hak- yet alabilirken, bizim için bu, meçhul- yor. Genç adam sabırsız, heyecanlı Mari uslu ve terbiyeli bir genç Güzel günlerin suç ortaklığiyle 
yapacaktı. lannı korumak esası üzerine kurulmuş dür. Hatta, kocal arımızla sayfiyeye git- benziyor. kızdır. Kolay kolay kalpleri fethet- kolayca bağlanan ve çözülen bu ya-

- İmparator beni saray muhafız- bulunuyor. tiğimiz zamanlarda bile, biz yine didin- Birden bire, adeta gayri iradi ola- meğe, en güzel kadınların her şeye kınlaşmalar devamlı sayılabilir mi} 
lan kumandanı yapıyor. Ben de ilk umumi toplanbda, mü.,..islerden mek zorundayız. Halbuki cAile reisi> rak, gülümsiyor hemen hemen ço- yol açar iltifatlarına alışmış ol+'l Eylul gelmiştir. Tatil ayı bitmi:t 
kendimi imparatoriçenin muhafızı biri ııöz alarak, ezcümle 9öyle oöylem.i.- yan gelip safa sürmekten başka bir 9ey cukça bir tebessüm içinde ıstırabı giz Frederik onun yanında bir çocuk çe- tir. Ve Şopen dönecektir. Mariye 
ilan ediyorum. tir : yapmıyor. Ne diye yap•ın sanl:i) .. Ça- li bir hayatla titriyen bu romantik kingenliği duyuyor. kat'i hiç bir şey söylememiştir. Fa-

Diye düsünerek doğruca yatak - Biz. lngiliz ev kadınları, kendimi- lıştığı yerden mezuniyet almış olarak ta· çehre üzerinde bu neşe birden bire Mari ile uzun uzadıya dereden te- kat kalplerinin ayni tempo ile çarp-
odasına gitti. ze ait olan haklan henüz almadık. Bi- til devresini geçiriyor! Bol bol istirahat göze çarpıyor. Sanki kendi kendine peden görüşüyor. Fakat bir tek aşk tığını o da, o da biliyor. 

Karısı hala dönmemişti. zim cinsimizden milyonlarca kişi evli- edecek elbette! söyleniyormuş gibi fısıldıyor : cTa- kelimesi bile geçmiyor. Aralarında işte hareket günü geldi. Her ay-
Hala prenses Teklanın yanında dir; ev idaresi. kendilerinin baılıca işi Son on. yirmi yıl içerisinde her tarafta tilde olmak ne saadeti> ıstıraplı tav· zırnnı bir anlaşma var. Birlikte tabi- rılışa yoldaş olan hüzne rağmen, 

olmalı idi. ve ev y8§Rdıkları yerdir. Biz. ev kadınla- kabul edilen bir içtimai sigorta vardır. riyle çehresinin devamlı gençliği ara- atin güzellikleriyle gaşyolu:orlar. Şopen, kalbi ümit dolu olarak, mem-
lmparator Mişelin kız kardeşi rı. her gün. her sene fedakarlıkla çalışı- ki daima daha ziyade şümullü tatbik sa- sındaki tezat kaybolmuştur. Ağustos ayının şeffaf gecelen etrafı nun hareket edebilirdi. 

şimdi kendinde Bizans sarayını çe- rız. Fakat bu çalışmamıza ehemm.iyet hası görmektedir. Çalı~n sınıf için dü- Şimdi yüzünde inşirahtan başka kaplarken kalplerinin tatlı duygular- Mari onu seviyor, bundan emin-
virecek bir entrika kuvveti teveh- verilemez. Kocalarımız, akpmleyin yor- şünülen bu himayeden de biz. biz ev bir şey kalmıyor. la dolduğunu hissediyorlar. dir. 
hüm etmiş, kafa tutmağa başlamışb. gun argın eve geldi mi, üzüntülerimize kadınları mahrumuz. Ev kadını hastalan- Bu delikanlı, şimdiden bütün Av- Gök yüzünden Şehapll.lr sıyrıh- Halbuki tahammül edilmez bir 

S b kı k nl d • k dil · d h ı· J H ı· 1:·· ki u·· sıkıntı onu bog" uyor. Etrafında her e astiyano ona zıyor ve ayni za. areı a ayışsız ır ve eger en enne ı mı. vay a ıne a ıne ope er g • rupanın tanıdığı parlak bir piyanist, yor. 
manda da acıyordu. dert yanarsak, bilmukabele hiddete kapı- !eri Ona vekalet edecek kimse yoktur. meşhur bir bestegardır. Fransada za- _Ben bir dilek tuttum, diyor ~ey sim siyahtır. Hissediyor ki bu 

Soyunmadan yatağına kendini at- !arak atC§ püskürürler Erkeklerimiz ev Biz. teşkilatımızın çerçiveoinde bilhas- ferle dolu seneler yaşamıştır. Bütün Maril ayrılış kafidir ve bu veda ebedidir~ 
tı. kadınlarını anlıyamazlar, çünkü biz ve ""bir hedefe doğru yür{imeği göz önün- kendini tanıyanları kibar tavriyle, Ve Frederik mukabele ediyor : Güzel günler bitmiştir. 

Vakit esasen epeyce geçti. bu, böyle sürüp gidiyor. de tutacağız. Bu hedef te. aile hayatın- hulyalı yüzünün cazibesiyle ve bil- _Ben de 1 . ikisi de musiki salonundadır. Bir 
Sebastiyano ne kadar zaman uyu- Pek çok kadın, meslek hayatındaki iyi da bir aylık ev bütçesinde yer tutan pa- hassa fa1Ilasız ibda ettiği musiki ile Hepsi bu kadar. Ne demek ıste- vazo içinde bir demet gül açılmışbr. 

du.. mevkilerini bırakıp, evlenmiştir ve ocak rarun peşin peşin karı. koca arasında iki teşhir etmiştir. Bu musiki onun eli diklerini anlıyor, daha doğ~u.su, tah- ~iz sessiz dMahari bunladrdan
1 

birini 
Bilmiyordu.. başında aile kadını halindedir, bu ka- müoavi kısma taksim olunmasıdır, öyle, altından bir kaynak gibi akıyor ve min ediyorlar ... Ve bu ya':' ıtı~afların çıo;arıyor ve a ıu için e o an çi· 
Yalnız omuzlarından yakalanıp dınlar. eğer böyle bağlanmayıp ta müs- ki bir cihetten kadın mali noktadan da- !Jiyanosuna dayanarak onu vect için- yoldaş~ ola_ıı şuphe dc;resı do~akta çeği Şopene uzatıyor. 

sarsıldığını duyunca karısı geldi zan- tak.il kalsalardı. belki de hayattan daha ha fazla iatiklaline sahip olsun, diğer ci- de dinliyen güzel bayanları ağlatı- olan hıslerıne fazla hır tad verıyor. Şopen teşekkür için tebessüm edi
nederek ve gözlerini açmadan söy- fazla istifade ederlerdi! Biz, artık her hetten de çalışması ödeneceğine göre, yor. - Parisi ve şenliklerini, orada yor. Fakat gözleri sabit, uzaklara di· 
lendi : kesin bilmesi ve tasdik etmesi gerek faaliyet kuvveti artsın ve itibar edinsin! Bu umumi prestişe rağmen Fre- musiki prensi sıfatiyle sürdüğünüz kilmiştir. Acaba ne düşünüyor? 

- insanı böyle mi uyandırırlar ... fedakarlıklar gösterdik. Dinlenmek için Teşebbüsümüzün lngilterede müthiş su- derik Şopen sade bir kalp kalmış ve gılli gışli hayatı ve. Peresti~karlarını- Kalbini kabartan bütün duygula-
Usulcacık koynuna girerler. Yoksa bize zaman bırakılmamasından bilhaa- rette ve sür'atle inkişaf edeceğine ve tantanasız bir tatil devresi aramıştır. zın muhabbetini özlemiyor musu- rı nasıl ifade edeceğini düşünüyor. 
sen de mi bu mendebur sarayın kah- sa müştekiyiz. Ev kadını. daima faaliyet organizaayonumuzun başka memleketler llkönce Karlsbadda ebeveyniyle bu- nuz} Uzaklara dalmış, adeta benliğinden 
pe kadınları gibi olmağa başladın.? göstermek zaruretinde sayılıyor, hariçte- için de imtisal örneği olacağına inanıyo- luştuktan sonra şimdi Dresdende ço- Prestişkar sıfatını müennes ola- kaybolmuş bakı§lariyle Mariyi süzü-

Bu sözleri kulaklarına yapışan ki işimizi bırakmakla, iş hayatındaki za- ruz I• cukluk arkadaşlarının yanında bir rak kullanacaktı, fakat son dakika- yor. Sonra bir kelime söylemeden 
-----,.------------------------,,,,,,,,,,,,_,.,,_,... __ _,"":'...,...,...,...,...,...,...,...,...,,....,,...,,,,,.,,,......,,......,...,...,...,...,...,...,...,~C"" da buna cesaret edemedi. piyanoya oturuyor. 

Halk masalları ci vezirin oğluna vermeğe kalkarlar. lanın olduğu şehre varıp onun kah- -Oh, Maril Bilseniz bütün bun- Hınçkırıklarla taşan bu çok dolu 

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

Padişahın oğlu ile Vezirin kızı 

-2-
Ah ettikçe ağzından kara duman

lar çıkıp a,ıklık yoluna heves eden
leri de kendi ateşi ile cayır cayır ya
kar. 

Olsa olsa vezir söz geçirecekti. O 
da padişahın böyle yapmasından 
hoşlanıp hiç sesini çıkarmaz. 

Uzatmıyalım, oğlanı sürerler. 
Şehzade, kızın aşk ateşi ile her 

şeyi gözüne almış, onun yolunda öl
meği hazırlar. 

Biraz öt" beri alarak bir ata binip 
giderken kızın sarayı önüne varıp 
şunu söyler : 

Birim, binerim giderim 
Y etitmit bağımı bahçemi 

ilaha emanet ederim 
' · ~ sonra abnı sürerek gider. 
\z gider, uz gider, bir çok aylar 

ıııderek günün birinde bir şehre va
.rır. 

Bir kaç gün oturup, düşünüp ta
~ınır 

Pek uzağa gitmeği istemeyip ora
da kalmasını münasip görür. Bir 
kahve açar. işletmede olsun, her kes 
yeni kahve diyerek bir takım deli
kanlı ve şliir kılıklı kimseler, gece 
gündüz her kes kendi derdine göre 
çalıp çağırıp gülüp oynamağa baş· 
ladıklarında oğlan bunların yaptık
larından bütün bütün aşkını yene-
mez .. 

Az geçer, çok geçer, kahveye gelip 
gidenler kimi saz, kimi söz ile vakit 
geçirmede olsunlar, oğlan da kahve
cilik eder ve beş on kişiyi de kendine 
uydurup türkü mani söylemede bir 
an geri durmazlar. 

O orada olsun, biz gelelim vezirin 
kızına ..... . 

Aradan epey vakit geçmiş, kız 
da on dört on beş yasına basmış ..... 
Artık gelinlik vakti gelip geçmeğe 
başlamış olduğundan babasının di-
1.,ii:i ve sahın rizası üzerine kızı ikin· 

Nikah edip düğüne başladıkların· vehanesine iner. lar bana ne kadar uzak geliyor 1 Si- ruhun ıstıraplarını ancak müzik dö-
da kız babasından beş ay mühlet is- Oturanlarla selamlaşıp hoş beşten · kebilirdi. zin yanınızda bulduğum .. Taravetın 
ter. sonra bunların saf sözünden §"hza- da b h li muhit artık Ne çalacaktı? 

Bu müddet içinde de bazı bağ ve denin orada olduğunu anlıyarak yan~n u umma Ona öyle geliyordu .ki acılarinı ifa. 
bahçelerde gezerek sevgilisi olan şa· kahveden ahali dağıldıktan sonra benı yoruyor. • k r d ed de edebilecek birşey bulmak imkan-
hın oğlunun nerelerde kaldığını öğ· oğlanı yanına çağırıp işi anlatarak O da kullanacagı .e ıme & ter • sızdır. Zira acılarında en tatlı habra· 
renip vaziyeti ve işi ona bildirmeğe kağıdı verir. düt etti. Ta:avetkl'.erınFeakşe abt ve lann telehhüfleri vardı. 
çare arar dururken bir gün şehirden Oğlan okur okumaz can ve gö- muhabbe~ dıyece ··tıİed ... kt r uf~ Saat on biri çalıyordu. Gözlerini 
dışarı çıkıp dolaşırken bir karvanın nü iden bir ah çeker. d.efa . çap nca 80~ ~gı e ır'kfrı Mariden ayırmadan bir kaç akord 
oralarda konmuş olduğunu görür. - Burası da bana haram oldu... şı~dı ~nlaşılmaz hır hıcap du a a- yaptı. Sonra dirseğini piyanoya da. 

Nereden gelip nereye gittiğim, Artık durmak olmaz .. Başıma yazı- rı uzerınde tutuyor. yamış olan Marinin nazarlarından 
sevdiğine bir mektup verse götüre· lanı görmek gerektir. Ve sükut içinde anlaşmış oluyor- çalacağı parçanın özünü toplıyormut 
bilip götüremiyeceğini anlamak için Deyip ertesi günü kahvesini falan lar. gibi eserini yaratmağa başladı. Ku· 
şunu söyler : satar. Yükte hafif bahada ağır alıı- ........ • !aklarının çok alışkın olduğu bir a-

Göç müıün kervan mııın cağını alıp bir ata binerek kendi - Mari, gecenin yaklaştığını gör- henk başladı. 
Dertlilere derman mısın memleketinin yolunu tutar. mek için benimle geliniz. Hafiflik ve gençlik ifade eden bir 
Sana bir name verirsem Uzatmıyalım, otura kalka gidip Birlikte, bahçenin nihayetinde bir ahenk ... Bu bir valsti. Bu rakıslı fon 
Şabıma sunar mısın günün birinde öğle vakti şehre varır. taş sıra üzerine oturuyorlar. Arala- üzerinde sağ eli ayrılığın ihtizarıru 
Dedikte karvan başı : Bir dere kenarına oturup akşamı rında yükselen bir heyecan var·· Bu- canlandırmak vazifesini deruhte et· 
Hem göçüm hem kervanım beklerken yol yorgunluğu ile kendi- nu ifade için sözleri zaittir. Bazan mişti. Feci nağmeler yükseldi. Şo-
Her dertlere dermanım ne bir uyku gelip uyur. omuzları buluşuyor, Frederik Mari- pen durmaksızın, tereddüt etmek-
Sen nameyi yazadur Aradan epeyce vakit geçtikte uy- nin küçük elini hürmet ve hararetle sizin yaratmakta devam etti. Onun 
Ben yarine sunarım.. kusunun arasında kulağına bir ses öpüyor. Onu gittikçe daha çok se- parmaklarından dökülen bu vals et• 
Deyince kız istediği gibi bütün söz gelerek uykudan ayılamayıp kah da- viyor ve gittikçe daha çok, genç rafında dolaşan bütün sesleri hınç-

ve düşüncelerini kağıda yazar. lar, kah sese kulak verir. aşklarının zübdesi benziyen bu safi- kırıklara kalbetmişti. 
Karvancıya da ağızdan işi olduğu Meğerse orada bulunan ağacın yeti aralarında muhafaza etmek is- Nihayet Şopen bitkin bir halde 

gibi anlatır.. birine konan üç güvercinden biri tiyor. durdu. Mariye bakan nazarları anaı-
Karvancı orada bir kaç gün daha ötekine : Küçük §ehirde iki gencin gezinti- zın çok gergin bir tel gibi koptu. Tek 

eğlendikten sonra bir gün akşam - Eyvah, şu aşık biçare, zavallı- !eri çabuk göze batıyor. Tatil mev- bir söz bile söylemeden ondan ay· 
üzeri develerini toplayıp yola çıkar •. yı görüyor musun, şimdi sevdiğinin siminde daima dedikodu yapılır. rıldı. Müzik onlar için konu~mu,. 
Gide ı:ıide bir ııün akşama yakın oğ- yolunda kurban olmağa gidiyor. Marinin bir amcası, prens Vodzins· - SONU 8 lNct SAHiFEDE -
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Nostradarr~üse suikast hazırlandı 
n 

Kral on birinci Lüinin yanında ar kasından bir topuz 
e yeyen Nostradamüs baygın yere serildi 

aa • ı a 4 AGUSTOS PERŞEMBE 1938 

Simone • 
sımon 

z Nostradamüs, kendilerini büyük Diyorlar, yine bir suikast tertibi- da, kendilerinin de bilmedikleri bü
rr bir saflık ve samimiyet ile karşılıyan ne çalışıyorlardı. yük kabiliyet ve kudre tler bulunur .. 
a bu kızı krala göstererek : Kral da, dostu Nostradamüse su- Bu kudretleri ancak çok okumuş in
~ı - Bakı~ 1 şu kızdaki saflık ve ikast yapan ve yaptıranların tutul- sanlar görebilir. Bu kudretlerden 
e güzelliği başka birisinde görebiliyor ması için emir üstüne emirler veri- bilgili olanların istifadesi pek çok-
ıö musunuz~ Dedi. yordu. tur. Bu istifadelerin ne kadar ınü-

Amerikalı ka 
dınlar tara
fından aforoz 

ediliyor 
F akat, kral bir kelime cevap ver- Katillerin bulunması hemen, he- him ve hayrete layık olduğunu sız 

z meğe vakit bulamadı. Orada bulu- men imkansızdı, çünkü bunlar ve de göreceksiniz ı 
.c ~n bir siperin arkasından zuhlar bunları bu harekete saldıranlar hep * 
~ geymiş, yüzleri kapalı iki kişi oda- saraydan ve kilise erbabındandı 1 Maryan geldiği vakıt, kral içeri-
1 ya atıldı. Bu maskeli ve zırhlı insan- - 59 - ye hiç bir Jcimsenin girmemesini kat'i 

5
• lar Nostradamüsün arkasına bir de- Nihayet, bir gün kral Nostrada- surette emretti. Kralın Nostrada-
\ mir topuzu şiddetle vurdular 1 müse : müsten, genç kızla annesinden baş-

ı: ihtiyar Nostradamüs, aldığı bu - Görünüyor ki, katilleri bul- ka hiç bir kimseye itimadı yoktu ..• 

Genç yıldızın Al
tın anahtar masalı 

f ıiddetli ve hainane darbe ile yere mak mümkün olmıyacaktır. Halbu- Etrafını düşmanların sardığına emin 
I~ düştü; ağzından beyaz köpüklerle ki ben bunların ne bahaya olursa ol- idi. 
n karışık kan gelmeğe başladı f sun meydana çıkarılmasını istiyo- Nostradamüs henüz hasta ve vü
~ Bu taarruz üzerine son derecede rum. Sen bana bu hususta ruhlar cut itibariyle zaif idi, fakat buna 
hiddetlenmiş olan kral, hemen ağır vasıtasiyle yardım edemez misin} ..• rağmen Maryam oturduğu yerden 

1 kılıncını çekti, sevgili dostuna taar- Dedi. uyutacak kadar ruhi kudrete sahip-
ruz edenleri öldürmek istedi. Fakat - Ha .. metli kralım, ruhların böy- · ~ tı. 

bu maskeli hainler bir an içinde or- le işlerle meşgul olması enderdir.... İyi bir medyum olan Maryan, her 
~ tadan yokolmuşlardı. Bununla beraber, bu tecrübeyi de medyumun uyurken geçirdiği safha
~ Bunun üzerine On Birinci Lui, yapmakta bir zarar yoktur. Bunu da farı geçirerek uyumağa başladı ve 

Genç ve güzel yıldız gece-. 
leri evine arka kapıdan 
aşıklarını alıyormuş. Bu
nun için de kapısına hususi 

0 yaralı veya ölü dostunu kucaklayıp Maryanın ruhunda tecrübe ederiz. birden bire gözleri döndü. 
kaldırmak istedi, fakat Çenin anne- Kral, bunun üzerine hemen bir Güzel Maryanın gözlerinin aldığı 

c si yetişti. Ve kralla birlikte yerde ya- yaver göndererek Maryam davet et- bu şekil karşısında - başta kral ol-
tan tabip ve müneccimi kaldırdılar, ti. mak üzere_ iki kadın çok korktular. 

bir ''Altın Anahtar,, 
yaptırmış 

f içeri aldılar. Saraya yeni gelmiş ve henüz yük- Bilhassa güzel Çe, büyük bir çığlık Son günlerde Holivutta yeni bir fayia 
Nostradamüs hemen hazırlanan sek muhitle anlaşmamış olan iki ka- ile kralın yanına sokuldu. çıkb. 

yüksek ve temiz bir yatağa yabnl- dm kral1a Nostradamüsün bu sözle- Nostradamüs, göz işareti ile sus- - Simone Simona boykotaj yapmış-
dı. Soğuk su ile yaralı ihtiyarın yü- rini dikkat ve hayretle dinliyorlardı. masını işaret etti. Bundan sonra lar. Ve hu pyia korkunç bir mahiyet al-

~ zünü ve yüzündeki kanlan yıkadı- Hatta küçük Çe, korkuyordu. uyumakta olan Maryana : mış gibi kulaktan kulağa fısıldaşarak ya-
lar. Nostradamüs, genç kıza ve anne- - Sana, asilzadelerle papaslann pılmakta ve herkes birbirlerinin kulak-

Küçük Çe, çok büyük bir keder sine basit kelimelerle vaziyeti anlat- gizlice toplandıkları saray dairesine larına: 
c ve elem içinde, hınçkırıklarla ağlı- tı : kadar gitmekliğini emrediyorum. - Zava]Jı Simone Simon .. Kim der-
sı yordu. K • - at iyyen korkmayınız 1 Dedi. <Oraya ruhunun vardığı vakit, di ki bu genç yaşında başına bu felaket 
] Kral, Nostradamüsü dikkatle mu- Yapacağım tecrübe ne sihir, ne de dikkat et, ne görür ve ne işitirsen ge]miş olsun .. Ve yine kim derdi ki bir 

1 ayeneden sonra : şeytanın işi değildir.. Bazı insanlar- - BiTMEDi - caltın anahtar> masalı onu bu haJe ge-
- Çok şükür, dedi. Henüz sag- tirsin. 

ettim. 
- Nasıl altın anahtar1ar .. Nasıl hedi

yeler? 
- Simone Simonun bir çok $.şıkları 

vardı. Bunları giz]ice villasının arka ka
pısından geceleri içeri alırdı. EHerine de 
kapının altından yapı1mış anahtarını ve· 

korkunç şeylerdir. 
Ve korkunç1uklan kendi]erinde değil 

amansız, istinaf ve temyizsiz olarak ver· 
dikleri kararlarındadır. 

Bütün yıldızlar bu kulüp]erden kor
kar1ar. Bu ku]üplerin her birinde yüz bin
lerce kadın aza vardır. Ve bir boykotaj, 
bir aforoz kararı verdiler mi muhakkak 
hepsi birden verirler ve bir daha da bu 
kararı kolay ko]ay geri almazlar. 

ZavaUı komik F atty' nin felaketine 
ve ö]ümüne sebep te bu kulüpler olmuş-
tur. dır. 1 • ı • B k • ı • • Evet, güze) oynak ve fıkırdak Fransız 

Evet. Nostradamüs, ölmüş değil- ngı iZ aşve ı ının artistinin başına ge]enler hep bu caltın 
di. Aldığı şiddetli darbenin tesiri ile F attyi hatırlıyan1ar bi1ir, bir zamanlar anahtar> yüzünden olmuştur. 

'

iddetli bir baygınlık geçirmişti. Ve h d A ·k d V•ı b'"ru·· d .. • • • b t Holivut halkının cfelaket> dediği ha- sa e men anın egı , u n unyanın 
gözlerini açtığı vakit krala, kralın mu ım ey ana ı en me•hur komigvi idi. Müyon1ar kazanı· diseyi anlatmazdan önce bu anahtar nıa- .. 
gözdesi kızla annesine : · yordu. Bir sinema afişi üzerinde isminin sa]ım söyliyeyim. 

] - Korkmayınız 1 Henüz son saa- Bundan bir müddet evvel Amerika bulunması sinemayı hıncahınç doldunna-

tim gelmiş değildir l Siz bana bolca d k ) 1 } b k ve Avıupa matbuab Simone Simonun ğa kafi geliyordu. 
soğuk su getiriniz, hen şimdi kendi lspa 0 ya a İ gön Ü Ü eri D Ç3 U yaz tatilini geçirmek üzere Fransaya gel- İşte bu Fatty günün birinde bir kadın.-
kendimi tedavi ederim 1 • k • ı • d 1 k diği sırada Holivuttaki villasında adeta la haşhaşa kaldığı bir içki aleminde çok 

Dedi, fakat nedense tekrar bayıl- geri Çe ) meSJDe gayret e j ece bekçi gibi bıraktığı kadın katibi Sandra içen kadın ölüyor. Iş mahkemeye intikal 
dı. Martinin emniyeti suiistimal ederek ban- ediyor. Fattynin bu ölümle alakası o1-

Kra1, cidden müteessir ve hiddet- Londra, 26 (A.A) - Bugün öğleden artık bir tehlike teşkil etmediğine kani kadan artist namına l l bin dolar pua madığı anlaşılıyor. 
li idi. sonra Avam kamarasında liberallerin oluncaya kadar vaziyet, olduğu yerde aldığmı yazmışlardı. Fakat meşhur bir artistin bir kadın1a 

Bunun için teşebbüsü ile dış politika hakkında bir bırakılacaktır Simone Simon Paristen Ho1ivuda dön• haşhaşa ve içki alemi yaşamasını Arne· 
- Eğer Nostradamüs ölürse, de- müzakere açılmıştır. Nutkunda Çekoslovakya meselesine düğü zaman katibi aleyhinde emniyeti rika kadın kulüpleri gayri ahlaki bulu-

~ di, saraydakilerin hepsini de diri di- Liberal muhale:fet partisinin lideri de temas eden Başvekil Çekoslovakya- suiistimal ve do1andıncılık davası aç- yorlar. Bu yüzden Fattynin fil.imlerine 
ri ateşte yaktıracağım 1. Sinkler, söylediği nutukta, Amerika Bir- nın vaziyeti dolayısiyle mevcut tehlike- mıştır. karşı boykotaj ilan ediyorlar. 

Kral çok korkunç bir hal almıştı.. leşik devletleri ile ticaret anlaşması ya- leri tebarüz ettirdikten sonra bu bahiste lşte bütün mesele bundan, bu dava- Bu karar karşısında F atty de dahil ol· 
Güzel kız, krala korku ve heyecan- pılması, harp borçları meselesinin hal- ezcümle şu beyanatta bulunmuştur. dan çıkmıştır. mak üzere sinema sahip]eri, stüdyo]ar, 
la baktı, kaldı. Zavallı kız, kralın !edilmesini ve Çine bir :istikrazda bulu- «Fransa ile tam bir mutabakat halinde, Simone Simon davayı açmakta elbet· filim nıüessese1eri aldırış etmiyorlar ama · 

ı aşk ve sevda bakışından başka bir nulmasını talep etmiştir. anlaşmazlığın sulh yolu ile hallini kolay- te hak1ıdır. Fakat bu davanın kendi aley· her birinin yüz binlerce azası olan yüz. 

bakışla bakacağını sanmıyordu. Bunu müteakip söz alan Başvekil laştırm.aya gayret ettik. Son defa, Prag bine kötü neticeler vereceğini de asla lerce kadın kulüplerinin boykotaj ve afo· * Çemberlayn, evvelA İngiliz hükümdar- hü.kUınetin.in bir talebine cevaben, Lond- hatırına getirmemiştir. roz kararı kısa bir zaman sonra kendini 
Nostradamüs, aldığı bu darbe !arının Parise seyahatinden bahsetmiş ra hü.kfuneti, mahallinde meseleyi tet- Dava haberi Holivutta ilk duyulduğu Simone Simon ve annesi gösteriyor. Fattynin fi]imini gösteren ei-

- yüzünden, uzun bir zaman hasta ve bu seyahatin havasından ve neticele- kik edecek ve müzakereleri neticelen- zaman herkes: rirdi. Simone bir aşıkından usanıp ta baş· neme!ara kimse ayak basmıyor. 

1 
yattı. rinden duyduğu memnuniyeti tebarüz dirmek için lüzumu takdirinde yollar _ Yıldızların katipleri hem dolandı· ka 8.§ık tuttuğu zaman altın anahtarı da Nihayet Fatty bu felaketin sefaleti i· 

Bu hastalık devam ettiği müddet- ettirdikten sonra sözlerine şöyle devam gösterecek tecrübeli ve liyakatlı bir za- ncılıkla para alacak hem de kendilerini değiştirirdi. Katibinin bu beyanatı üzeri- çinde Amerikayı terke mecbur kalıyor. 
çe kral, Nostradamüsü her akşam etmiştir. tın tayin edilmesini de kabul etmiştir. böyle enayi gibi yakalatacak derecede ne hakim Simone Simoneye sordu: Çok geçmeden de genç yaşında yüreğine 
muntazam surette ziyaret etti. c!ngiltere ile Fransa' arasındaki birlik, Bu aracı, gerek İngiliz hükfunetinden aptal değillerdir. Simone Simonun katibi - Bu a1tın anahtar1arı kimlere veri- inerek ölüyor. 

Kral Nostradamüse bir gün : sureti umumiyede kabul etlildiği gibi gerek herhangi bir diğer hük.ümetten ta- eğer hanımını dolandmp banladan onun yordunuz? Kadın kulüpleri Marlen Ditrih hak-
• _ Görüyorsun, ki aziz dostum, her hangi bir millete veyahut milletler mamile müstakil olarak ve yaliiız kendi namına para çekti ise neden kaçmadı da Paris1i artist hiddetten mosmor kesil- kında da böyle bir karar vermişlerdi. 
i bu defa çok aldandın ı Hiç bir ruh grubuna müteveccih bulunmadığından namına hareket eyliyecektir. Vazifesi, Simone Simonenin gelmesini bek1edi. mitti. Marlen, cMavi Melek> filiminin muvaf· 

sana, başına gelecek felaketi haber dolayı, bilhassa mesut bir keyfiyettir. Südet meselesi esasından efkarı umu- Her halde bu işin altında başka ve hu- - Bu dedi. Benim hususiyetimdir. fakıyetinden sonra sahne vazıı Jozcf 
vermedi!. Doğrusu, senin sihirbazlı- Bu birlik, haddizatinde sulhun de sağ- miyeyi malfunattar ederek işin aydınla- susi işler olacak. Bana böyle sualler soramazsınız. Fon Ştrenbergle bir]eşik Amerikaya bir 
ğından şüphe edeceğim geliyor 1 lam bir desteğidir. tılmasına ve hal suretinin bulunmasına Gibi dedikodulara lrnyuldular. - Demek anahtar1arı kimler için seyahat yapmışbr. Ştrenbergin karısı kıs-

Oedi. Lord Halifaksın bu seyahat münase- yardım etmektir. Mahkeme günü, davanın rüyetinden yaptırdığınızı söylemiyeceksiniz? kandı. Kadın ku1üplerine müracaat etti. 
Nostradamüs, manalı bir gülüm- betile Fransız nazırlarıyla yaptığı görüş- Südet almanlann itimadının ve Prag evvel katip Simone Sirnoneyi mevkuf - Hayır .. Asla.. Mar1enin yüzünden kocasının kendisin-

aeme ile : melerin hiç bir gizli tarafı yoktur. Ne hükfunetinin yardımının elde edilmesi bulunduğu yere çağırarak. ıu teklifte bu· Vakıa mahkeme Sandrayı mahkôın den yüz çevirdiğini tik.ayet etti. Müthit 
- Haşmetli kralım, çok 8.ldam- bir taraftan, ne C>bUr taraftan yeni her- §artile B. Runcimanın bu vazifeyi kabul lundu: etti. Fakat Amerika gazeteleri bu caltm kararlı kulüplerin idare heyetleri vaziye-

yorsunuz. Sizin zannınız aksine ola- hangi bir taahhüt alınmış değildir. MU§- eylemiş olmasından dolayı çok memnu- - Simone .. Şikayetinizi geri almaz anahtar> meaelesini ele aldı1ar. dillerine ti görüşmeğe ve Merlen hakkında aforo:ı 
rak, bir çok rüyalar, başıma gelecek terek menfaatlerimiz bulunan bütün nuın. ve benim hakkımdaki davanızdan vaz- doladJar. Güzel artistin villasına gizlice karan verrneğe teşebbüs ettiler. 

, bu felaketi bana evvelden haber ver- meseleler, bu görüşmeler esnasında, B. Runciman hak.em vazifesi görecek geçmezseniz pişman olurıunu:z. girmeği temin eden bu ccennetin altın Vaziyet cidden çok nazikti. 
diler; bu haberi yalnız bana değil, umum surette müzakere edilmiş ve bu değildir. Kendisi, bir tetkikçi ve aracı _ Nasıl .. Piıman mı olurum.. anahtarları> üzerinde bir hayli yazılar Sinema müessesderini büyük bir te• 
ayni zamanda Maryana da verdiler. meselelerin her biri üzerinde tam bir olacaktir. Maamafih Südet Almanlarının - Evet .. Sizi mahvederim sonra.. yazdılar. I~ a1dı. işte tam bu sırada Almanyada 

Dedi .. Ve, krala gördüğü rüyayı, mutabakat müşahede olunmuştur. cevabı henüz daha gelrnezniF. Simone Sirnon taıımuştı. Dedikodular aldı yürüdü. bulunan Marlenin küçük kızının Holivu· 
ve Maryanın verdiği haberi söyledi. B. Çemberlayn, bunu müteakip, 1s- B. Çemberlayn aynca şu sözleri ilave - Aptal .. diye bağırdı. Asıl seni ben Fakat en sansayonel haberin ateşi bile da ge]mesi vaziyeti kurtardı. 

c - Görüyorum ki, ihtiyar sihirbaz panyol meselesine temas ederek bu an- etmiştir. mahvedeceğim hırsız.. Dolandırıcı.. Se- ancak üç gün sürer. Anaların en eyisi olan Marlenin yav-
G işin yine yolunda!.. Sen daha çok za- laşmazlığın uzayıp gitmesinden dolayı cAlmanyadan, sulh yolu ile bir hal nin yerin hapishanedir. Bu iş te hızım kaybetti. Ve yavaf ya- rusundan her ne bahasına olursa olsun 

manlar yaşıyacaksın 1.. Korkma 1. teessürünü bildirmiş ve hükômetin bir çaresine varmak arzusunun yen.iden bir _ Dikkat et Sirnone .. Size son defa vaş unutulmak üzere idi. lerinin ilk sahife]erinde ana ile yavrusu-
- Bu kadar kıymetli dostlarım uzlaştınnaya amade olduğunu yeniden kere daha teyit edilen teminatını almak- tavsiye ediyorum .. Sonra son pişmanlık lıte bu sırada yeni bir haber Holivu- ayrJamıyacağı haberi, Amerika gazete· 

mevcut iken benim ölmekliğime lü- hatırlatmıştır. la mesut olduk."> fayda vermez.. du ve sinema muhitini aUak bullak etti. nun buluşmalarının hassas tasvirleri ka-
zum yoktur. Başvekil, gönüllülerin geri çekilmesi cBu vaziyeıt.te B. Bitler, sulhün ida- Simone bu sözleri duymamışb bile.. Bu haber şu idi: dın kulüp] erini verdikleri kararı tatbik· 

Nostradamüs, cidden iyi bakılı- ile yalnız İspanyol anlaşmazlığının haki- mesi yolunda şayanı kayt ve çok pratik Hiddet ve asabiyetle Sandranın yanın• - Amerika kadın kulüpleri Simone ten vezgeçirmeğe sevketti. 
yor ve çok iyi muamele görüyordu.. ki surette bir yere inhisar ettirilınekle bir jest yapmıştır. Bugünkü meselelere dan çıkıp gitmişti. Sirnonu aforoz etmeğe, onun aleyhinde işte şimdi bu kulüp1er güzel Simone 
Kral her gün ziyaret edip hatırını so- kalmayıp ayni zamanda Ingiliz - Italyan sulh yolu ile bir hal çaresine varılırsa, Bu tehditlerin hakikati biraz sonra boykotaj yapmağa karar vermek üzere- aleyhinde de caltın anahtar> ]an yüzi~ 
ruyor, genç kızla annesi de gece ve anlaşmalarının tam olarak meriyet mev- umumi sükii.n yolunda yeni bir gayret mahkemede anlaşıldı. Sandra hak.imin dir1er. den aforoz kararı vermek üzeredirler. 
gündüz yatağının yanından ayrılmı- küne gireceğine işaret eylemiştir. için yolun açılmış olduğu kanaatine va- sual1erine karşı: Sebep te bu altın anahtar mese1esi.. Vakıa henüz verilmiş bir karar yok. 
yorlardı. Başvekil, İtalyan hükfunetinin vaadini racağım.> _ Ben, dedi. Dolandırıcılıkla para Ahlak mese1esi. Kulüp1erin kendi idare heyetleri ara.sın-

Çok iyi bir tedavi sayesinde Nost- tutarak Llbyadaki garnizonların mikta- B. Çemberlayn, bundan sonra, Çin almadım. Bu 11 bin doları Simone Si- Genç Fransız artisti kendi hakkında da anlaşarak karann tatbik mevkiine 
radamüs - ihtiyarlığına rağmen- sür- rını azalttığını, İngiliz aleyhtarı propa- meselesine de temas etmiş ve demiştir ki: mon için yapbrdığım altın anahtarlara ve aforoz kararı verilmek ihtimali haberine konması birkaç ay sürer. Maamafih bu 
atle kuvvetleniyordu. gandasına nihayet verdiğini ve ademi cHükilmet Çine bir istikrazda bulun- dostları için ısmarladığı hediyelere sarf- ilk önce omuz silkmek1e mukabele etti. seferlik Sirnonenin affedilecek, bu hata-

Bu hal, saraydakilerle kilise er- müdahale komitesinde işbirliğinde bu- mamış ise de, Çin başka bir surette mali Çünkü işin ehemmiyet ve geni~liğini bil- sının onun gençliğine bağışlanacağı, fa-

tbını kudurtuyordu. Düşmanları lunduğunu ilave e~ ve demiştir ki: yardımda bulunmaya çalışacaktır. Lond- kesilmiş değildir. Japonya şınasmı ka- miyordu. kat bir daha evine gizlice aşıklarını ton· 
r saat : _ Hük.funet, gönüllülerin geri çekil- ra, halen bu yolda bazı teklifleri tetkik bul etmelidir ki tngilterenin Çinde men- Amerikanın en meşhur ve en büyük lar ve altın anahtar hikayesine tekrar 
- Eğer bu sihirbaz ihtiyarı orta- mesini çabuklaştırmağa gayret edecektir. etmektedir. :faatleri vardır ve İngiltere bunlara do- yıldızları bile bu kadın kulüplerinden tit başlarsa o zaman kararın merhamet.iz 

. -- . 
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Bize gıpte ediyorlar .. ······---:-----~!*--!!'"'-... ~OkuTlaTın mektuplaT~ ............................................... 

Mağazalann ka- Yogilere göre 
Bir Fransız 

~'Mesut 
gazetesi Balkanlar için 

memleketler .. ,, diyor 

panmasına dair 
«Bay Muraı Çaıara> Mes'ut olmak için bu 

idmanları yapmalı 
Ve soTuyoT: "Biz ne vakit Rende · · ğ · ? aynı şe yı yapaca ız. ,, 

Paris - cF.dıo de Pario Balkanlar 
anlaşmuma ıahsis ettiği bir yazıda diyor 
ki : 

Sizi, eline alclığ, me.deyi her samf hal
lın anlıyabileceği bil" tarzd. incdemesi
ni bilen, a.çdt aözlii Lir yıuıg ol•ralr ta

!ll)'Onım.. Y azıl.annr:n zeTlie olamım. 

Size çolı:tanbeıidir labmwl. yer tabın 
bir müııkülü ~a oormal: h...-aine düt
IÜJn. Cevap nrırıek krıe:zziiliinde W.... 
nacaıimıza füpbe etmediji:iın ıçm Jim
diden te.,ekkürlerirni bildiririm. 

cTüıkiyeye gelince kendi mevcudi
Yetleri için çok faideli olan Balkan an
tantanm kmulma.mıdan sonra istikrar 

kcsbeden müoaaebetler neticesinde, Bal
kanlarda bir kaç seneden beri hisıl olan 
bu kadar brakteriotilc hava d~eoi 
asla inkar edilemez. 

Aşağıda naklettiğimiz bu fıkrayı ;JU

ren, Ankarada Türk gazetecileri ziyafe
tinde Yun an maliye nazın M. .S.:firiadiıo 

anlatmqtır. 

•Evnlili gece, ıizin sevimli misafir· 
Perverliiiuize bizi ııetiren ırenin korido
runda, yanunda duran bir Türk jandar
ınaoma. Yunanlı karde§leri ik münu&
betten memnun olup olmadığnn oor
dum. Bana, henüz eeçmİ§ olduğumuz 

iM.dudu göstererek dedi ki : 
cLakin, bayım, bir kaç zaman sonra 

orası .da .,;evzuubahis olmıyacalı:, biz 

kardeş gibi yaşıyacağız.> 

Sabiha Gökçen 
da deniliy~r iti : 

Z 3 Yllfında olan bu genç Türk kızı , 

Sabiha Gök~n. Pilotııuz ve rasıtııız ola
rak, Balkan memleketlerinin devlet mü-

bulunan dağ kürtlerinden bir çolı: grupla
rı malcineli tüfek ~leşiyle dağıttı. 

MHde fQ<iar, 
Senelerdenhc.;. ı-.ı..ıu.. Te Anlan. 

belediyelerinin ;.J,dl; brii.rlan ile gıda 
maddeleri sat~nlardan maada biitiin ,__ 
ğaz3 .,,. dültkan aalıiplen akpmlan -t 

yedide kepaıkleriııü e..liı~ ckiil. 
günlük çalı""alanna .,.. 'Yenneğe mec

bur edilmişlerdir. Hatta (gazetekrde. 
okuduğumuza göre}. Cumutm günleri 
toptan iı yapan mües·esele:r w.t l 3 ten 

•onı:a tamamen lı:apatmaia. il ten l S fC 

kadar ela bilwnum lic:aretlı.ıuıder be.
gün ve her zaman iki _.t öile talili YllJ>

mağa lı:anu vermi§lenlU. 1' clairaİılİD 
Esnaf birliklerinin ve bütün l.st.anbal ga~ 
u'lelerioin tasvipleri ile loallr:m çok mii
biın bir ibtiyll<Jlll kaııdı,-an lstanbal be
lediyesinin ali.kası meydanda demektir. 

* lzmirimize gelince: 

Mesut memleketler 1 Acaba Ren 
biz bunu ne zaman diyebileceğiz~ 

için mesailleri tarafından heyecanla karşı

landığı Atina. Selanik, Sofya, Belgmd 
Ayni Ankara konferanoında Y ugos

lavya ticaret nazırı M.. Y ovaooviç bu 
duyguların tesiriyle şu fikirleri bir cümle 
ile ifade edebilmek üzer<> : 

Elmaslarla süslenmiş tayyarecilik altın 
madalyasını genç Sabihaya veren bizzat 

mincvi pederi, Atatürk olmuştur" Bun

dan sonra Türk hava ordu&Unun kadınlar 

Bunda da aynı tarzda çalışmak a1ZU

su ve ih tiyacmda hulunulduiu gaek İl 

verenler, gereLe iş görenler tarafmdaı 
lzmir valiliğine ve lzmir belediye Yeiııliğ>. 
ne vakıt valat yaplan müraca.aılerden an 
!aşılmıştır. Fakat daha inoanca yaıarnalc 
fırsatını bize veıecek olan bu kararlan 
henüz elde etmif bulunmıyoruz. c Balkanlarda yeni bir 1sviçre yarat

tık> demiştir. 
insan 1914 ten evvel kargaşalıklar 

Y11Yaoı olan Balkanların vaziyetini dü
IÜnecek olursa bugünü hayretle takdir 
edeceği ve i•tikbalde daha iyi olup ol· 
tlllyacağını kendi kendine soracai;ı ge

liyor. 
ATATORKON VE SEMALARIN 
KIZI.. 
cPetit Pariaien• lstanbul muhabiri 

Willy Sperconun bayan Sabiha Gökçen 
hakkında yazdığı bir makaleyi yukarı· 
daJc.i başlıkla nqretmektedir. Bu yazı-

ve Bükre~tc durmak suretiyle Balkan ya- ktSmını t~kil eden otuz kadar genç kıza, 
nm adası üzerinde yaptığı uçuşundan Türkk~unda muallimlik yapmağa de-
döndüğü malUmdur. ve.m etti. 

l•tiklil harbi ordusunda ııebit düşen Eski rejimin devamı olan haremin, 
bir zabitin kızı olan Sabiha Gökçen Rei· peçenin ve örf ve adatın kaldınlmasm

aicümhur Atatürk tarafından evlatlığa danberi eski c:desenchantee> ler bu son 
kabul edildi ve ilk tayyarecilik dersleri- hadiseden kolayca görüldüğü güzel bir 
ni aldığı Rusyaya gönderildi.. terakki göstermişlerdir. 

Ankaraya dönüşünde, her Türkün bir Sabiha Gökçen sade haliyle ve kü. 
aile ismi almasını emreden kanunun meri· çük boyu ile yirmi yaşından daha aşağı 
yete girmesi Unında Kemal Atatürk ta· bir genç kız hissini vermektedir. Geydiği 
rafından, «.Semaların kızı> namına gelen tayyareci mülizimi elbisesi kendisine 

Gökçen iami. k~ndiaine veri.idi. çok yl\§8.maktadır. Biraz ciddi olan yii. 

Türk husuai tayyare mektebine piJot zü pek nadir olarak güler. Tahassüsa.tını 

olarak alınan Gökçen geçen sene Ders:!m soran c::ızctelere nezaketle, söylenecek 

isyanının tenkiünde vazife aldı ve yal· mühim birşey olmadığı cevabını vermiş· 
nız olarak, bugünkü rejjme isyan etmif tir.> 

lzmirin sayın valisi Eonai birlikleri 
müdüriyetine şu mektubu göndf!'l'mişti:r: 

!tçi ~e esnaf birlikleri müdüriyetine: 
20-7-938 tarih ve 974 sayılı ya:zıruza 

bağlı ticaret odası genel oekTeterliğinin 
yazısı mütalea olundu. Ve heledjye reial 
ile görü§ii)dü. ' Esnafın muayyen vakrtıa 
dükkanlarını kapaması işi lstanbulda da 
tatbik edilmek i•tenilmiş ise de bir çok 
mahzurlan meydana çıkmış ve vazgeçil
mek üzere bulunulm~tur. Çünkü: Bu 
kanun işidir. Cebir istimiıl edilemez. 

Par isin Çinliler mahallesinde korkunc bir vak'a • 

Kimi kapar. kimisi lcapaınaz. Binaen
al~h bu gibi mahzurlara burada da ma

ruz kalmamak için arzuya bıra)cılmaaı 

diliyen istediji saatte kapamakta mu
hayyer bulunma.il en eslem tuik. olduğu
nu iJgililere ibl.iiğını rica ederim. 

Diri diri 'morga kaldırılan adam! lzınir valiai ve C.H.Partiai bafkanı 
FJ\Zl.l GOLEÇ 

~ 

Az kalsın ölü zannedilerek üzerirde otopsi yapılacak, 
adliye doktorunun nişleri altında can verecekti 

Hulasa: Mail azaların kapanması işi 

!zmirde bir i,, bir mesele oldu ki: için· 
den çıkabilinmenin imkilıu henüz bulun
mamıştır. Merak ediyorum, bu işe ve bu 
vaziyete acaba siz ne deniniz} 

Saygılarımla .• 

Nevyorkun Çinliler mahallesini hemen 
her keo ifitmiftir. Amerikan zabıta vak
alannı polis romanlannı ve Amerikan 
filimlerini takip etmeği oevenler bu oem

tin yabancm ayılmaz.Fakat Pariate de 
bir Çinliler mahallesi bulunduğunu pek 
az insan bilir. Halbuki Pariain Çinliler 
mahallesi manzarasına, zahiri sükônuna 
rağm.en çcıit çqit fenal1kların kum gibi 
kaynadığı bir mıntakadır. Son gelen Pa
tia gazeetleri bu mahallede de geçen 

feci, fakat fecaati nisbetinde de garip 
bir zabıta vak' aııını kaydediyorlar. Bu 
Yazımız o vak'anın hülisaaıdır : 

Paris zabıtasına Çin mahallesinde Çan 
Lirn Sü isminde bir Çinlinin işlettiği lo
kantanın önünde bir ceset bulunduğunu 
haber verdikleri zaman saat akşamın ye
disi idi. Gerek lokanta sahibi Çinli, ge
relı:oe ceoedi lı:aldınm üzerinde bulunan 
Rakosi ismindeki lıalyan sağlam ayak
kabı deiillerdi. ikisi de bir çok kaçalcçt
lılc işlerine karışmışlar Pariste morfin 
\resaire satmakla tanınmışlardı.. 

Rako.inin ölmeden evvel acı acı ha~ 
ğırdığını bütün mahalle işitmİ§ti. Fakat 
vak' ayı polise haber verenler ltalyamn 
ne oöylediği nolr.taoında sll!uyorlar aiız
lannı açmıyorlardL 

Bir saat sonra polis tahkikatı başladı. 
Müfettiş Luvak vak·a yerine geldi ve der
hal lokanta sahibiyle lokantada çalışan
lardan dört adanu hu ölümle alakadar 
l!Örerek tevkif etti. Bunlar araoında Dü· 
sar İsminde bir Marsilyalı da vardı. Mar
•ilyalı ötekiler ııibi sesoiz sadaoız bir 
adam deiildi. Tevkifine itiraz etti. Çina• 
Yet oaatinden Üç saat evvel lokantadan 
Çılr.ıp gittiğini ve bir daha da dönmedi
iini söyledi. 

Şaşılacak bir nokta vardL ölünün üze
rinde hiç bir yara yok .. Cesedi muayene 
eden adliye doktoru boğulma ve zehir
lenme alimetleri görmiyor, o halde c:.e· 
set üzerinde otopsi yapılması 18.zım .. 

Ceoet morga kaldırılıyor. 
Gece yarısına doğru, tahkikat hila 

olduğu yerde duruyor. On ilr.iye doğru 
bir İp ucu bulunmuş gibidir. Tevlcif edi
len Marsilyalırun Jüliyen iominde bir met
~ olduğu meydana çıltınıttır. Kadtn 
>'alı:a!ıuı.ıp ııetiriliyor. Fakat o da lıiqbir 

ıey bilmiyor, daha doğrusu çok şey bil
diği halde hiç bir ıey söylemek istemi
yor. 

Sabahın ııaat üçüne doğru yeni bir ha
ber geliyor polisler Çinlinin loka.nta.ın
da gizli bir eroin fftbrikası bulmuşlar ve 

burada ça)lfBll bir Rum da yakalamıt
lardır. 

Fakat Rnkoslnin kimin tarafından ve 
niçin öldürüldüğüne dair bu adam da 

bir teY söylemiyor. 

Müfettiş, Düsar ile metresini karşılaş
brmak istiyor. Delikanlı elleri kelepçeli 
olarak Jüliyenin bulunduğu odaya geti
riliyor. Kız sevgilisini eli kelepçeli g(). 
rünce tahammül edemiyor, haykırıyor : 

- Çıkarın kelepçeleri elinden. O suç
suzdur .. 

Müfettif, kadının bu heyecanından is
tifade etmeği dü§Ünüyor, her şeyi sÖy· 

lerse serbeat bıraka.cağını vaadediyor .. 
jüliyen anlatmağa bll§lıyor : 

- Her teYİ olduğu gibi söyliyeceğim . 
Rakosi ölmemiştir r 

Herkeo gülüyor, içlerinden bazıları ya
vaşçacık «zavallı çıldırdı> diye mırılda
nıyorlar. 

Jüliyen çıldırmadıiiuu iabat için soluk 
bile almadan anlabyor : Çinliler bir ero

in satışında kendilerini aldatan Rakosi· 
den intikam almağa karar vermişler, bu
nun için de bazı gizlj cemjyetlerin müra· 
caat ettiği feci, fakat garip bir usule baş 
vurmuşlardır. ltalyalıya terkibi yalnız 

Çinlilerce maliim olan uyutncu bir ilaç· 
tan şırınga etmişlerdir. Bu il3.ç]a uyuştu
lan insanların uyku hali tabii bir ölümle 
ölen insan1ann ölümüne çok benzermİJ. 
Her hangi bir doktor böyle bir vak'a 
~aq1sında aldanabilir ve uyuyan hasta· 
yı ölü sanırmıı .. ölünün uykuda olduğu 
ancak uzun bir muayeneden sonra anla

tılırmış .. 
Çinlilerin hazırladığı plan çok basit

tir. Fakat Rakosinin bağırması bu planı 
altüst etmiştir. Eğer Rako•i kendisine lo
kantanın içerisinde ıırınga yapılırken acı 
acı bağırmadan uyumu~ olsaydı, ıesaiz 

oadasız evine götürülecelr. yatağına bı
rakılacaktı. Orada erteli oabah Rakoaiyi 
ölü olarak bulacaklardı. Ölüm tabii ııö-

riilecek.. Rako~i diri diri m~ara gömü
lecek, ancak dört gün sonra mezarda 
uyanacaktL 1talyanın kendisini diri diri 
olarak mezarda gömülü bulunca ne hale 
geleceğinj tasavvur ediniz. 

Müfettiş yerinden sıçradı : 
- Çabuk, tabibi adljye telefon edi

niz. Otopsi yapmadılarsa derhal vazgeç· 
sinler. Matmazel, itirafınızda biraz daha 
geç kalııaydıruz, Rakosi operatörün bı
çağı altında can verecektL 

T elelon, Rakosinin, adil doktorun nİ§· 
terinden yakayı sıyırdığını he.her verdi .. 
Jüliyen yalan aöylememişti: Tamaıniyle 
bir ölü manzarası gösteren İtalyan sade
ce uykuda idi. Derin bir muayene bunu 

AM. KAYMAK 
NOTLAR: 

Ulus gazetesinin 30-7-9 38 tarihli nüo
haaından: 

c.. . Eskiden dükkanlarımızın akşam 
kapanma saatleri muayyen değildi. Şim
di hepsi yedide kapatılıyor. Bu yüzden 
ticarete zarar gelmiş midir} Katiyenl 
Çünkü, aksi halde, dükkilnlann, gece de 
dahil olduğu halde hiç kapanmamaları 
halinde alışverişin azami derecede inki~ 
şal edeceğine inanmak lô.zungeliı-.> 

cŞehrimizde kalabalık bir vatandaf 
kütlesi dükkan ve mağazalarda çalışmak
tadır. Bunlann hiç i.5ti:rahat etmeden öğle 
&1cağmda da çalı§maya mecbur olarak 

~~ 1 d lokma an iki müşteri müracaab arasın a 

Hinclistanda Yogi tarikatine mensup tesirlezden kurla:rmağa ve böylece Nir
olanlar yukarıda gördüğünüz resimler- vanaya yaklaşmağa çalışırlar. Bu gün 
de olduğu gibi garip ve devamlı antren- A vrupada tatbik edilen bütün fizik ek
manla:rla bütün metafiziğin vücudla ruh zersizler bin seneden beri Yogisler ara
arasındaki muvazeneyi teminden ibaret smda tatbik edilmektedir. Yogisler vü
olan ana davasını hallettikleri iddiasın- cudun muayyen bazı eşkali alması, ve 
dadırlar. Yogilerin tatbik ettikleri me1od bazı soluk alma tarzlarının insan üzerin
vücuda hakimiyet sahasında şaşılacak de sükiln. emniyet, huzur ve saadet un
neticeler vermektedir. Fakat Yogilerin surları yarattığına laınidirlez. Müfettiş kafaaından geçenleri saklıya- boğazlarına dizerek, acele ile yemek ye-
yorucu antrenmanlarında takip ettikleri Yogilerin cimnastiklerini isterseniz rnadı : meleri hakikaten acmacalc bir hal teşkil 

- Bu adam geberip gitseydi acunaz- etmektedir. Hiç bir medeni memleket 
dun bile.. Dünya:dan bir ııerseri eksik yoktur 1ci düllinlan öğle tatiline tabi ol-

gaye cismani değildir. Tamamen ruba- tecrübe ediniz. 
nidir. Onlar zabiilikle, soluklarını tuta- Yogileze göre saadetin A. B. C. si 

olurdu I M masın. ahzur yalnız bizim memleketler 
biline itiyadile müfekkirelezini harici bunlardır. 

Cinayet iıi halledil mit, polisin artılı: için mi vakidir acaba L.• 
eroin imalathanesi hakkında tahkikatta Lord Runsiman nasıl adamdır ? 
bulunmaktan başka yapacak bir işi kal-

mamı9tı.. 

Hatay seçimi 
-BAŞT ARAFI 1 tNct SAHIFED~ 

Ermeni cemaati: 55 
Arap cemaati: 18 
Ortodoks cemaati: (Grek) 20 

YEKON ........ . 564 
Bu rakamlara göre Hatay mecli

sinde mebusluklar muhtelif ceına
aUer arasında şu suretle taksim edi
lecektir: 

Aynarozda Küfürden ve •• Loyd Corcdan nefret eder! 

Bugün Avnıparun en endişeli mevzuu ra, Makdonald kabinesinde ziraat nazırı 

olan Çekoslovakya meselesinde bir hal olmuştur. 
sureti bulunmaya İngiliz Lordu Valter 1928 de Lordun kansı da mebus se

Runsiınan tayin edildi. Bu ağır vazifeyi çilmiştir. 
üzezine almış olan adam vaktile de ti- Lord Runsirnan 1927 de Cenevrede 

Atinadan bildirildiğine göı:e, Aynaroz- caret nazırlığı ve banka müdürlüğü et- bir iktisadi konfezansta bulunmuş, mu
da, hiç bir kadın ayağı basmıyan orto- miştir ve hala Lortlar kamarası azasın- vaffakiyet kazanmış, 1933 de Londradaki 
doks papazları manastırlarında bir cina- dand B ' k . keti . rtak iktisadi konferansın, bir netice alınma-

ır. ırço vapur şır enne o -
yet olmuştur. L b. k • ,_ il . 'd eclis. ,.. dan dağılmasına sebep olanlardan biri 

t.ır, ırço şırl\..e enn ı are· m ı ......... -

Manastır baş pa
pazı iki papas 

öldürdü 

Manastırın baş papazı iki papazı bir- dır sayılmıştır. 
sı . 

22 den öldürmüştür. B ha aktil ha ta kam ot l k Lord Runsiman Ingilterede: c Boşan-
T kif edil b b .. ük' b' a sı v e ya ar o ara Türk cemaati: 

9 . ev .. en ~ pap~z. u?'... . . '.' atılmıştı. Fakat, biriktlıdiği birkaç para maktan, tütünden, içkiden, küfürden . 
5 ınad gostermekte, cınayeti i.şledigmı ıti- . . .. .. _ . ve bir de.. Loyd Corctan nefret eden 

Alevi cemaati: 
Ermeni cemaati: 
Arap cemaati: 2 raf etmekle berabez sebebini bir türlü ile bır komur kayıgı almış, onunla tica- adam• diye tanınmıştır. 

2 söylememektedir. rete girişmiş ve nihayet oğluna bir ilı:i Ortodoks cemaati: (Grek) 

YEKON ........ . 40 
!kinci müntebiplerin namzetlik

leri yarından itibaren 8 Ağustosa. 
kadar komisyona kayda kabul edi
lecek ve intibaplann hangi tarihte 
yapılacağı. sonradan t~bit edile
cektir 

Diş Doktoru 

Hatice Azra 

b km tı Loyd Corc da onu sevmez. cHatıralar> 
vapur ıra ış · ında Lord hakkında şiddetli tenkiUerde 

Lort Valter Runsiınan ise bu, bir iki bulunmuştur. Fakat tam bir lngiliz gibi 
vapuru birkaç misline çıkarmış ve bu- soğukkanlı olan Lord Runsiman şu ce
günkü büyük vapur şirketini kurmuştur. vahı vermiştir. 

Zatı işleri ve istirahat için Istanbulda Evvela ticaret hayatında meşgul olan - Loyd Corc kitabının başında ka
bir buçuk ay kalan diş doktoru bayan Lort V alter Rnnsiman, 1900 de, 30 ya- rilerinden, kitaptaki hatalardan dolayı 
Hatice Azra lstaııbuldan ~ ve şmda olaralı:, mebus olarak pa:rlAmento- özür dilemiyor mu? İşte bu da o hatalar-
hastalarmı lıabule baılamıştır. 7a girmi§, evvela maarif nazırı, daha son- dan biri olacak. 



SAYFA: 8 

''B· ır 

-

parça et,, 
Her seferinde dokuz saniye yerde kal-ı memnuniyetlerinden yerlerinde duramı

mış nncak dokuzuncu saniyede doğrul • . yorlardı. O futa kndar büyük bir hasislik 
bilmişti. Artık Soudelin maneviyatı bir ile kuvvetini tasarruf eden T om şimdi 
hayli bozulmuş yediği ~id4etli yumruk- onu bol bol harcıyordu. Çüı;ıkü bu onun 
!arın tesiriyle sersemlemişti. Buna rağ- son şansıydı. Yavaş yavaş azalan kuvve
men elan kuvvetliydi. Döğüşü idame et- ti büsbütün bitmeden ne yapacaksa 
mek için bütün enerjisini sarfediyordu.. yapmalıydı. Lakin bu Soudel ne kadar 
l..Ukin onun enerji deposu cGençlik> idi. kavi bir adamdı. Onda gençliğin bakir 
Orada istediği kadar stok buluyordu.. kuvvet ve metaneti vardı. O muhakkak 

yarının büyük boksörlerinden biriydi. 
Soudel adamakıllı sersemlemişti. La-

YENl ASIR 
s -

~ ...... R .. A·o·y .. o· .... ~ Şopenin veda valsi . . ········································• ------==-----
ANKARA RADYOSU - BAŞTARA.FI 5 NCt SAHtFEDE -

Öğle neşriyatı : onlann "dudaklarından dökülebilecek 
Saat l 4. 30 Kanşık plak neşriyatı. herşeyi bütün hınçkırıklariyle söy-
14.50 Plakla Türk musikisi ve halk lemişti. 

şarkıları. 15.15 Ajans haberleri. Şopen bu ayrılıktan sonra valsını 
Akşam neşriyatı : yazmağa koyuldu. Onun üzerine şu 
Saat 18.30 Karışık plak neşriyatı. 19. satırları ilave etti: 

15 Türk musikisi ve halk şarkıları (Mak- cMatmazel Mariye ithaf.. Dres-
bule ve arkadaşları) 20 Saat ayan ve d E ı··ı 1835 
Arapça neşriyat. 20. 15 Radyo • F onik 
temsil (Gençler grubu tarafından) 21. 
plak neı.ıriyatı. 2 1. 1 5 Stüdyo Salon orkes-
trası. 

22 Ajans haberleri ve hava raporu .. 
22.15 Yarınki program ve son. 

tsT ANBUL RADYOSU 
Öğle nqriyatı : 
Saat 14.30 Plakla Türk musikisi 
14.50 Havadis 15.05 Muhtelif Türk 

en... y u .• > 

Bu eser ancak Şopenin ölümün
den sonra neşredilmiştir. Ve Şope
nin en güzel eserini teşkil eden «ve
da valsu böyle vücud bulmuştur. 
Şopen hareketinden evvel eseri-

nin müsveddelerini Mariye uzatmış 
ve sonra saatlerce ağlamış gibi ateşli 
gözlerini bir daha çevirmeden uzak
laşmıştır. 

K ingin yegane varlığı ise tecrübesiydi. 
Hingde geçen seneler ona sade kendi 
l:uvvetini taşarruf etmek ilmini değil. 

karşısındakini kuvvetini israfa sevket• 
mek kurnazlığını da öğretmişti. Bu saye
de King dinleniyor, fakat karşısındakine 
biran bile ııoluk almak fırsatı ıvermiyor
du. Bu, yaşın öğrettiği kurnazlıktı. 

kin T omun da bacaklan tutulmuş, zaten 
snkat olan el mafsalları vurduğu sıkı musiki.si ı5.30 Muhtelif plak nqrİyab.. 

16.00 Son. 

F redrik Şopenin Mari Vedzinska 
ile sergüzeşti böy~ bitmiştir .• 

Onuncu ravuntta Soudel Kinge yuka
ndan aşağı doğru inen ve ekseriya kula
ğına isabet eden Svingler tutturmağa 
başlamıştı. Bu yumruklar kat'i bir netice 
elde edecek kadar çeneye yakın değildi. 
Lakin her seferinde bir lahza, belki de 
bir liihzanın bir kesri kadar kısa bir an 
Kingin gözünden her~y siliniyor, o ken
dini namütenahi bir bo,,lukta his.ediyor
du. Sonra birden bire kendine geliyor, 
karşısında Soudeli, onun arkasında seyir
cilerin teııkil ettiği zemini görüyordu .. 
Bunlar o kadar kısa sürüyordu ki yere 
düşmeğe meydan kalmıyordu. King her 
defasında çenesini sol omuz baııı arkasın
daki melceine biraz daha saklıyor, sen
delcmemeğe çalışıyordu. 

Soudcl ayni yumruğu birkaç defa tek
rarlamış, Kingi iyice sersemletmişti. iş

te bu sırada King bu yeni hücum tarzı

na mukabil ani bir müdafaa buldu. Bu 
öyle bir müdafaa idi ki ayni zamanda 
mukabil bir hücum teşkil ediyordu. King 
sol yumruğunu vuracak gibi yaparak bir 
adım geri atıyor, sonra sağının bütün 
kuvvetiyle bir nperkat ( 1) tutturuyordu. 
Yumruğun soldnn geleceğini zanneden 
Soudel ondan sakınmak için eğiliyor ve 
bu sırnda aşağıdan yuknrı doğru çıknn 
sağ aperkat ile karşılaşıyordu. iki muka
bil hareketle tesiri bir kat daha artan 
bu darbenin şiddetiyle Soudel ımtüstü 
ringin brandasının üstüne seriliyordu ... 
Bunu King iki defa yapmıştı. Soudel ikin
ci nakavuttan kalktığı vakit King ani 
bir bora gibi birden bire onun üstüne 
at lnış sağlı, sollu bir yumruk yağmuru 
nlb'ldn onu iplere yaslamıştı. Şimdi se
yirciler hep ayakta idiler. Var kuvvetle
riyle bağırıyorlar, birden bire canlanan 
Kingi alkışlıyorlardı. Lakin Soudelin 
kuvveti ve mukavemeti fevkalade idi ... 
O üzerine inen sayısız yumruklara rağ

men büyük bir taannüt ile ayakta duru
yor, bir türlü düşmiyordu. Bu hücum 
o kadar şiddetli olmuştu ki ringin kena
rındaki polislerden biri maçı durdurmak 
için yerinden bile kalkmıştı. Maamafih 
tam bu sırada da gong çalmış ve Soudel 
scndeliye sendeliye köşesine gitmişti. 

King sukutu hayale uğramııitı. Polis 
maçı tatil etmiş olsaydı hakem bilmec
buriye hükmünü oı;ıun lehine vermiş ola
caktı. O, Soudel gibi şeref hırsiyle dö
ğüşmiyordu. Onun hedefi otuz beş lngi
liz lirası idi. Şimdi bir dakikalık istirahat
le Soudel kendini toparlıyacaktı. Kingin 
o kadar emeği boşa gitmişti. 

Dünya gençliğindi. Bunu ona. ta se
nelerce evvel o Billi nakavt ettiği zaman 
biri söylemişti. O zaman o gençliği tem· 
sil ediyordu. Şimdi ise cCcnçlih knrşıki 
köşede oturuyordu. Fılvııki King kendi
ni hasmı kadar yorm:ımıştı. Yormamıştı 
nmma o artık geçkin bir adamdı. Yarım 
saatten beri döğüşüyordu. Üstelik iki mil 
de yol yürümüştü. Karşısındaki dinlene
cek, fakat onun mavi düğümler halinde 
ortaya çıkan damarları bir türlü ufalmı· 

yacaktı. 

On birinci ravunda başlatan gong çal
cltğı vakit Soudel ca'li bir zindeği ile ye
r"~d"n fırlamış, Kinge saldırmıştı. King 
L .r.~n oyun blöflerinden biri olduğu
mı pek ala biliyordu. Soudelin hücumu
nu kolnylıkla snvu turduktan sonra ona 
bir apcrkat daha tutturdu. Yumruğu ol
duğu gibi çenesinin nltınn yiyen Soudel 
yere yuvarlanmış, kalktığı vakit King 
onu ikinci bir yumruk sağnağına tutmuş

tu. King hasmına nefes aldırmıyor, sağlı 
sollu vuruyor, o tnm düşeceği sırndn 

onu bir eliyle kaldırarak öteki eliyle şid
detli bir yumruk daha vuruyor. onu iple

re takıyor, yere dü~mesine, orada dokuz 
snniyc dinlenip kendisine gelmesine ma
ni oluyordu. Artık seyirciler hep onu t eş-

yumruklann tesiriyle bandajlarının için
de oiıımeğe başlamışb. Artık o her yum
ruğu ancak büyük bir irade kuvvetiyle 
vuruyor, vurduğu yumruklar karşısında
kinden ziyade kendi canını yakıyordu. 

King canını dişine takarak iki yumruk 
saJladı. Bunlardan biri hedeften biraz 
yukarı kaçmış, diğeri yerini bulmuştu .. 
Bunlar kuvvetli yumruklar değildi, lakin 
Soudel öyle bitkindi ki onlann tesiriyle 
yere yapıştı. Hakem onun ha§ ucunda; 
durarak ııaymağa başladı. Herkes aya
ğa fırlamış, helecanla neticeyi beklemeğe 
başlamıştı. Hakemin sesinden başka ko
ca salonda çıt bile çıkmıyordu. King tit
riyen bacaklarının üstünde güçlükle du
ruyor, hakemin pek uzaklardan gibi ge
len sesini dinlemeğe çalışıyordu. Artık 

maça kazanılmış gözüyle bakıyordu. Bu 
kadar dayak yiyen bir adamın kalkma
sına imkan yoktu. 

Yalnız cgençlih kalkabilirdi ve Sou· 
del kalktı. Yedide dizinin üstünde doğ
rulmuş, dokuzda bir eliyle yüzünü, bir 
eliyle de midesini kapatarak ileri doğru 

fırlamıştı. Korakora girip biraz daha va
kit kazanmak istiyordu. King hakemin 
de yardımiyle ondan sıyrıldığı vakit ar
ka arkaya iki yumruk salladı. Artık Sou
del onun elindeydi. Ne yapıp yapıp onu 
kaçırmamak, ona dinlenmek, kendisine 
gelmek f1r<1atı vermemek lazımdı. Fakat 
ne yazık ki kuvveti tükenmiş, ener)1sı 

kalmamıştı. Vurduğu yumruklar ne seri 
ne de kuvvetliydi. Soudel onlann sade
mesiyle sallandı, fakat düşmedi. King bü· 
yük bir ceht ile !<endeliyc scndeliye onu 
takip etti. Duyduğu şiddetli acıya rağ

men bir yumruk daha salladı. Lakin ar
tık vücudu onun değildi. Onda ,yorgun
luktan dumanlanmış ve bir döğü!} zeka
sından başka bir şey kalmamıştı. Çeneye 
havale ettiği yumruk ancak hasm"\nın 
omuzuna isabet edebilmişti. Yumruğun 

daha yukan gitmesini istemiş, lakin bi
tap adaleleri onun bu isteğine itaat et
memişlerdi. Bu darbenin sarsınbsından 
az daha kendisi düşecekti. King kendini 
toparladıktan sonra son bir teşebbüste 

daha bulundu. Bu 8efer yumruğu büsbü
tün boııa gitmiş, o düşmemek için Sou
dele sarılmıştı. Artık onun işi bitmişti ... 
Gün gençliğindi. Vücudunu dayadığı 
Soudelin her an kuvvetlendiğini, kendi
ne geldiğini hissediyordu. Birden bire 

hayata gelen Soudel ondan sıyrılmış sıkı 
bir yumruk savurmuştu. King yumruğun 
gelişini görmüş, onu kapatmak, bloke 
etmek istemiş fakat sanki bir ton kurşun 
bağlanmııı kadar ağır olan kolunu knl
dırnmamış, onu yerinden adaleleriyle 
knldıram.ayınca ruhuyla kaldırmak iste
mişti. Sonra eldivenli yumruk çenesine 
inmişti. Kingin göı.ünde elektrik şeraresi
ne bcnziyen bir kıvılcım çakmış, ve o an
da her şeyi kararmış, rüyetinden silin

mişti. 

King gözünü açtığı vakit kendini kö· 
şesinde oturuyor buldu. Halkın sesi uzak 
bir kumsalın uğultusu gibi kulağında çın
lıyordu. Suvanyörlerinden birisi ensesi
ne ıslak bir sünger bastırırken diğeri yü
ı.üne, göğsüne su serpiyordu. Eldivenler 
ellerinden çıkarılmıştı. Soudel eğilmiş 
onun elini sıkıyordu. Kendi<ıini nakavt 
eden bu adama karşı dargınlık duymı

yordu. O kadar ki, uzanan eli, §İş ke-
miklerinin protesto 

sıktı. 

ettiği bir iştiyakla 

T om King açlık hissediyordu... Bu, 
adamın içini kemiren mutat açlık hissi 
değildi. içi çekiliyor gibi midesinde baıı
hyan Lir çarpıntı, bütün vücuduna yayı
lıyordu. Soudelin ringde sallanışı gözü
nün önüne geldi. O sırada bir sıkı yum

ruk işi halletmiş olacaktı. 
Zihnini İşgal eden o et parçasını yemiş 

olsaydı o nihai, kat'i darbeyi vurabile
cek ve şimdi kazanmış olacaktı. Mağlu
biyetine sebep o bir lokma etin midesin· 
de olmnyışı idi. 

ci ediyorlar : Suvanyörleri onu iplerin arasından çı-
- Vur Toml Yık onu Toml diye ba- karır çıkartmaz onların elinden kurtul-

ğmyorlnrdı. muş kalabalığı yararak soyunma odası-

Mnç bir kasırga şiddetiyle bitecekti... na ko§ınuştu. 
Seyircilt>r de böyle bir döğüş ümit ede- T om King sokağa çıktığı vakit civar
rek pnra verip ornyn geldikleri için daki lokanta ve birahanelerden dışarı 

( 1 ) Boksta apğıdan yukan 
süzülen kuvvetli ışık gözleri kamaştırdı. 

doğru Tıınıdıklanndan biri ona içki ısmarlamak 

Akf'llll neşriyatı : 
18.30 Plakla dans musikisi 19.15 Spol' 

musahabe1eri : E,ref Şefik 19.55 Borsa 
haberleri. 20 Saat ayan : Crenviç rasat
hanesinden naklen. Muzaffer tıkar n 
arkadqlan tarafından Türk musikisi ve 
halk tarlaları. 

20.40 Hava raporu. 20.43 ömer Ri .. 
za Doğrul tarafından Arapça söylev. 21 
Saat ayarı : Orkestra : 

21.30 Belına ve arkadaılan tarafın. 
dan Türk mwikisi ve halk prkıları. 22. 
10 Konser : Novobıiden naklen : M.Keo 
mal Akel idaresinde orkestra : 

22.50 Son haberler : Solo keman M. 
Kemal 23.00 Saat ayan : Son. 

AVRUPA tST ASYONLARI 
SENFONiLER : 
22.1 O Prag Çek filarmonisi. 
HAF1F KONSERLER: 
7. 1 O Berlin kısa dalgası Sabah konse

ri 8.15 devamı 9.30 Bando muzika 8.30 
Paris Mondiyal pluk musikisi 9.15 plak 
9.45 Plak 1O.35 Plak 11 Berlin kısa 

dalgası plak musikisi 12 Karışık prog
ram 12 Paris Mondiyal Plak musikisi J 3 
Bcrlin kısa dalgası Hafif ~usiki 14. 15 
devamı 13.20 Parıs Mondiyal konser 
nakli 14 devamı 13.25 Bükreş julea or
kestra!lı 14. 30 devamı 19. 1 O Varşova 
plak musikisi 19.20 Prag Salon orkestra
sı 20 Peşte Çigan musikisi 20.40 Varşo
va orkestra sopran 20.45 Bükreş Richard 
Strnusun eserlerinden plaklar 2 1.4S 
Bükreş Strauss konserinin devamı 22.1 O 
Varşova hafif orkestra musikisi 22.45 
Bükreş Lokantadan konser nakli. 

OPERALAR. OPERETLER 
1 S. l S Berlin kısa dalgası Saraııatın 

bestelediği F aust fantazisi 1 7 Fürsten 
Zimmer isimli kısa stüdyo opereti 18. 30 
Peşte operet fantazileri 2 1. 30 Peşte Ta
nhauser operasının ikinci ve üçüncü per
delerini Selsburgdan nakil. 

ODA MUSIKlSl 
1 1. 15 Berlin kısa dalgam Oda musiki

si konseri l S. 30 Paris Mondiyal oda mu· 
sikisi konseri (Schubert, F ranck Ra
baud} 20 Varşova Londradan nakil 
Oktet musikisi 23 Var ova Haydn'in 
eserlerinden oda musikisi 23.2S Prag 
kuartet konseri. 

REStTALLER 
1 O Berlin kısa dalgası şarkılar ( 1O.15 

Bariton ve piyano) 1O.30 küçük piyano 
konseri 20.0S Bükreş şarkılan. 

Şarlman'ın tacını 
Berlin kabul etmiyor 

Avusturya Almanya tarafından j)hak 
edildiği zaman, Viyanada bir müzede 
bulunan Şarlmanın tarihi tacının Berline 
nakledilmesine knrar verilmişti. 

cParis - Soir• gazetesinin yazdığına 

göre tacın Berline naklinden bugün vaz 
geçilmiştir. Çünkü, bu iş için Berlinden 
gelen müzeler müdürü, tacın üzerinde 
SüleJ man peygamberin kabartma res· 
minin bulunduğu ve altında da isminin 
yazılı olduğunu görmüştür. Yahudi ır

kının büyüklerinden biri olan Süleyma· 
nın resminin bulunduğu bir tacı Alman• 

yaya götürmek münasip görülmemiş ve 
olduğu yerde bırakılmasına karar veril-
miştir. 

istediyse de bir lahza tereddütten sonra 
reddederek yürümeğe başladı. 

Cebinde meteliği yoktu. Evin yolu 
bitmek tükenmek bilmiyordu. Aklına, 

oturup uykusuz, maçın bitmesini bekli
yen kansı gelince ilk rast geldiği sokak 
sırasına çöktü. Ona hakikati söylemek 
nakavt olmaktan çok zor, çok daha yüz 
kızartıcı idi. 

Yorgun ve asabi idi. Ellerinin acısı en 
aşağı bir hafta İş göremiyeceğini, kaz
ma kürek tutamıyacağını habrlatıyordu .. 
Mide!ıindeki iç bayıltıcı açlık çarpıntısı 

tahammülfersa idi. O sefil hali birden
bire gözlerini sulandırmıştı. Yüzünü elle
riyle kapatarak bir çocuk gibi hüngür 
hüngür ağlamağa başladı ve ağlarken, 
uzak dumanlı maçında Billin ağlamasını 
hatırladı. Billin soyunma odasında ne
den ağladığını gimdi anlıyordu. 

Çeviren : EFDAL NOGAN 

Boyun eğme yen 
zürafa 
--0-

lskoçyadaki Kostorfin hayvanat bah
çesi, lngilteredeki Klifton hayvanat bah
çesinden bir zürafa satın almıştır. Jorj 
ismi verilen bu hayvan lskoçyaya gi
recek ilk zürafadır. Hayvan bir kamyon 
İçerisinde lskoçyaya getirilirken, kam
yon ancak dört metre yüksekliğinde olan 
bir köprünün altından geçmek mecburi
yetinde kalmıştır. Uzun boyunlu hay
van kahıyondan indirilmiş ve köprünün 
altından geçirilmek istenmiştir. Fakat 
mağrur hayvan, güzel boynunu eğmeğe 
bir türlü razi olmamış, bilakis başını bir 
kat daha dikleştirmiştir. Beraberindeki 
adamlar bir merdivene çıkarak hayvana 
zorla boyun eğdirmek İstemişlerdir. Fa
kat nafile!.. 

Şimdi zürafayı tekrar Kliftona götür
mek icap ediyor, hayvan oradan Bristol 
yolu ile lskoçyaya götürülecektir. Bris
tol yolunda köprü yoktur. Bristolda hay
vanı gemiye bindirecekler ve oradan ls
koçyaya götüreceklerdir. 

J orjun nakil parası alış fiatini 
geçmiştir. 

çoktan 

ilan 
Türkçe, Almanca, 

bilir ve yazı makinesi ile seri ya. 
zat' 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 
racaat edilmesi. 

1-5 (2571) 

Acele mü
zayede ile 

satış 
7 Ağustos 938 pazar günü sabah 

saat onda İnönü tramvay caddesi 
Askeri hastanesi yanında Mansuri 
zade yokuıu yeni ismi 184 üncü so
kakta 7 numaralı evde sanatlar mek
tebi eski müdürü Ferit beye ait fev
kalade lüks ve nadide mobilyaları 
müzayede suretiyle satılacaktır. Sa
blacak eşyalar meyanında Vaezman 
markalı Alman piyanosu ve tabure
si, nadide ceviz laistallı jardiniyer, 
maroken kanape ve iki koltuk, ce
vizden mamul vitrinli büfe ve kon
tora büfesi, masıf cevizden mamul 
yirmi kitilik anahtarlı yemek masa
sı ve yine cevizden mamul pandazot 
kaplı on adet yemek sandalyesiyle 
iki adet koltuğu ve dört adet sigara 
masalan, yekpare kıvnk 9 parçalı 
gayet lüks kadifeli kanape takımı, 
büyük demir mua ve çiçekliMeri iki 
adet bahçe kanapesi, buz dolabı, ma
undan mamul oval laistal büyük ay
nalı §emsiyelik, ha.sır takımı, kesta
ne masa, sedefli ayna maun yazıha
ne, etejeri, kestane tifonyeralı ay
nalı dolap, ceviz komodino, elektrik
li gece lambası, iki kapılı maun ay
nalı dolap, iki ki§ilik maun karyola 
ve somya.sı, komidinosu ve aynalı 
tuvalet, vantilatör, Amerikan bir ka· 
nape iki koltuk pandazot, bir duvar 
saati, bayu ve ayna cevizden mamul 
iki §ezltmg Te dört adet ceviz sehpa 
Kula, Ddi.~i, halı ve seccadeler ve 
sair bir ~ e§yalar satdacaktır. Bu 
e§yaların cümlesi muıf kuru ceviz 
ve mauruian yapılmııtır. Çok metin 
ve çok iyi kuUanılmııtır. 

Saht ~indir. Fırsah kaçırmayı-
nız. 

1-3 

Türk müzayede salonu 
müdÜriyeti 

(2585) 

4 AGUSTOS PERŞEMBE 1938 

Siz de bu kren1de~ şaşmayınız! 

BALSAMIN 
Sıhhat bakanlığının resmi ruhsa

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

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

vücuda getirilmiş yegane sıhhi 
kremlerdir. 

Krem Bals~min 
Şöhretini söz ve şarlatanhkla değil 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
Nevyork güzellik enstitülerinden 
yüzlerce krem arasında birincilik 
mükafatım kazanmış olmakla ispat . . -etmıştır. . 

Krem Balsamin 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı 
ve halis acı badem ile yapılmıt gün
düz ve gece şekiJleri vardır. 

KREMLERi 

KREM BALSAMtN; öteden beri tanınmı~ hususi vazo ve tüp ıek
linde satılır. tNGIUZ KANZUK ECZANESi. •. 

BEYOCLU - ISTANBUL 

DtŞLERtN COROMESINDEN BlR ÇOK HASTALIKLARIN 
I>OöDUGUNU HER KES BtUR 

BRONZ 
DtS FIRCALARI DiŞLERi ÇOROMEDEN VE KiRLENMEDEN 
KURTARIR .•• Her eczane ve tuhafiyeciden arayınız. 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en 

şifalı maden suyudu 

• • 
ıyı ve 

Her yemekte bir. iki 
Bafdak içiniz 

Yerlimalı 
ÇAT AL, BtCAK, KAŞIK 

2067 . ) ·,•/'". •' . 
t ~ • • ' ~ ..... 

IZMtR SULH HUKUK MAH
KEMESlNDEN : 

Müddei Basmahanede Şeyh ma
hallesinde mukim Zihni tarafından 
Tepecikte Zeytin sokağında 5 ve 7 
numaralı evde oturan Sülaü ve Nu
ri aleyhlerine açtığı iza.'ıeyi §UYU da
vuından dolayı müddeialeyhimanın 
ahiren ikametgablanmn meçhul 
kalmasına binaen davetiye ve gıyap 
kararının gazete ile ilan suretiyle gı
yaben yapılan mahkemesi sonunda 
müddeiabih evin satılmak suretiyle 
f Uyuun izalesine ve bedelinin hisse
darlar arasında taksimine 18/7 /938 
tarihinde karar verilmiş olCluğun~ 
dan müddeialeyhlerin müddeti ka
nuniyesi içinde mahkemeye nıüra: 
caatle temyiz yoluna gitmediMt>.rJ 
takdirde bu bapta verilen hükınün 
kat'iyyet kesbedeceği tebliğ maka
mına kainı olmak üzere ilan olunur. 

2849 (2584} 

Büyük fedakarhklarla vücuda ge
tirilen fabrikamızda yerli malı ola
rak her model çatal, bıçak, kasık 
imal olunmt".ktadır. Avrupa mamulft
tı ayanna faik olan bu emsalsiz yerli 
malı fabrikasının mamulatını her 

rd mallarımız hem kalite itibariyle 
ye "' ftravın•z. ..k k v• 

LOKANTA ve Gazinocuların A vrupanınkinden daha yu se 
nazarı dikkatine : hem de fiatçe YOZDE 30 da.hır. 

Fabrikamız BASKURT marka- ucuzdur. 
lı YERLi mamulAtımızı görme- Umumi Sah• Yeri: İstanbul T eb-
den, ÇAT AL, KAŞIK ve BICAK takale cadde•\ No. 51 
takımlarınızı almayınız. Bütün (Jak Dekalo ve $t1-) 



GRIPIN 
Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 

diş adele ağrılarını unuturlar 

o 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMATiZMA, GRtP VE EMSAL! HAS
TALIKLARA KARŞI BlLHASSA MOESSIRDlR 

Terkibi ve tesirindeki sür'at itibariyle emıalıiz olan GRIPIN'in 
1 O tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara kar11 ihtiyatlı bulunmut olursunu. 
icabında günde (3) kcqe alınabilir 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz 

n c+ 11HE!N .... Fenni ~özlük için --. 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cinı ve çefitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe siferik, ıilenderik, dubl fuvayye 
tatlarla alhn, nikel, pili.tin, bu baga ve sellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, puıula, pertavıız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torlan için göz muayene aletleri 

Her yerden çok uc z 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

Galatada Lüleci Hendek aokağında 119 numaralı 

GÜNDÜZLÜ, GECELi VE YARIM LEYLi 

SETi BENUA 
(SAtNT BENOIT) FRANSIZ ERKEK USEStNIN 

lhzari mııflan vardır. Ve olgunluk amavlanna hazırlar. 
Her gün saat 9. 12 ye kadar kayıt muameleai yapılmaktadır ••• 

Açıht tarihi : 19 Eylul 1938 
19-23- 10-28-4-11 - 13 (2466) 

POT ASA SATIŞI 
iz ir incir ve Üzüm sat. şı ko~ 

Operatif leri birliğinden: 
Bu yıl rekoltesinin büyük ol

llıası ve havaların yağışlı 2itme· 
inesi ihtimali göz önünde tutu
larak Birliğimiz tarafından ge
tirt ilen potasalar, Birliğimize 
bağlı kooperatiflerde ve Birli
ği~izin lzıı irdeki merkezinde 
satışa çıkarılmıştır. Sat1şlar ser
best ve peşindir. 

her~ün öğ .. 
iskelesinde 

ihtiyacı olanların, 
leden ev "el Saman 
iş Bankası üstünde Birliğimiz 

müracaatları rica olu-8ürosuna 
lunu ·• 31-2-4-6-9 (2552) 

SAHIF'E 9 

,_..----~~~--------------1DEUTSCHELEVAN Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETI 

~~IRAAT.BANKASI 
·nsmnz • M 

Ağız bütün mikroblara daima 
unutmayınız 

açık 
ki: bir kapıdır. Ve 

Bakımsızlıktan çürüyen di,lerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
sit, nevrasteni, ııtma ve romatiz
ma ya·•'ığı fennen anla,ılmıttır •• 
Temiz ağız ve ıağlam ditler umu
mi vücut sağlığının en birinci tar
tı olmuttur. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmelisi
niz. Bu suretle mikroplan imha 
ederek ditlerinizi korumut olur
sunuz. 

RADYOL ·IN 
ile diılerinizi sabah ve aktam her yemekten sonra f ırçalayınız •••• 

D A 1 M O N Masa vantilatörleri 

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

Satıf yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 
öDEI\\lŞLI HOSEYIN HOSNO 

Devlet demir yollarından: 
Muhammen bedeli ile bulunduğu yer, miktar ve vufı ap.ğıda ya

zılı balast 15-8-938 Pazartesi günü saat 10 da kapah zarf uaulile Ba
lıkesirde 3 üncü iıletme binasında aatın almacakbr. 

Bu ite girmek İltiyenlerin 930 lira muvakkat eminat vermeleri ve 
2490 No.lu kanunun tayin ettiği vesikalan ve resmi gazeteninl-7-937 
gün ve 3645 No.lu nuıbasmda intİ§ar etmİ§ olan talimatname daire
sinde ahnmıı vesika ve tekliflerini aynı gün ıaat 9 a kadar komİlyon 
reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler Balıkesirde 3 üncü iıletme müdürlüğünde ve Maniıa 
İltaayonunda para.sız dağıblmaktadır. 
Balubn bulunduğu kilo cinai Miktarı Muhammen 

yer metresi 

Menemen - Manisa iıtas-
yonlan arasında 41-50 Toplama kırma 

26-31-4-9 

M.3 bedeli 
Lira 

10,000 12400 
2678 (2515) 

TE- LINIE 
G. m. b. H. 

H. SCHUET 

ACHAlA vapuru 18/ 7 /938 de bek-

ROYAL t-.~DES 

KUMPANYASI 

(eniyor. Mal çıkaracakhr. JUNO vapuru 25/7 /938 de limanı· 
iLSE L - M RUSS vapuru 20/7 /938 ımza gelip Rotterdam, Amsterdam Ye 

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

YALOVA vapuru 22/7 /9 38 de bek- SVENSKA ORtENT LINIEN 
lenİyor. Rotterdam, Hamburg, Bremen GDYNlA motörü 28/7 /938 de bek· 
için yük alacakbr. lenmekte olup {Doğru) Anvers Rot· 

AMERtCAN EXPORT UNES terdam, Hamburg, Danimark ve Baltık 

SERVlCE RAPtDE limanlan için yük alacaktır. 

EXETER vapuru 15 temmuzda Pire- SERViCE MARITIME ROUMAIN 
den Nevyorka hareket edecektir. 

SERViCE MARITJME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 30/7 / 938 de beklen-

mektc olup Malta, Cenova, Marsilya ve 
BUCAREST C . l' 1 · · ··k l 1 ezaır ıman arı ıçın yu ve yo cu a ır. 

DUROSTOR vapuru 24 temmuzda 
b 1 

· K·· G l D ilandaki hareket tarihleriyle navlun· e enıyor. ostence, n atz ve anup 
l. 1 · · .. k I k lardaki deği~kliklerden acenta mcsuli· 
ıman an ıçın yu a aca br. 

STE. ROYALE HONGROISE 
yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat içiıı 

DANUBE MARITTME ikinci Kordonda FRA TELLi SPERCO 

TıszA 16 d b ki vapur accntalıiına müracaat edilmesi ri-- vapuru temmuz a e e-
• B p S . t k el . ca olunur. nıyor. eyrut, ort - aıt ve s en en-

i • l • · ··k l k Telefon : 4111 / 4142 / 2663/ 4%21 ye ımnn an ıçın yu a nen tır. 

TlSZA vapuru 3 nğustosta hekleni- ------------
yor. Danup limanları için yük alacaktır. 

TIAndald hareket tarthlerlyle nav· 

tunlardaki değlş'kliklerden acenta me

suliyet kabul etmez. 

Daha fazla ta!silAt almak için Birin
ci Kordonda ·v. F. Henry Van Der Zee 

ve Co. n. v. Vapur acentalığına müra-

caat edilmesl rica olunur. 
Tel No. 2007 n 2008. 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMİTET 

Vapur acentast 
BiRJNCl KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 
Ellerman Line!I Ltd. 

LONDRA HATTI 

DESTRO vapuru 7 hazirandı 
Liverpool ve Svan.eadan celip 
yük çıkaracak. 

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

HET I ENIC UNES L TD. 
HELLAS vapuru temmuz nihayetin- FLAMINIAN vapuru 22 hazi. 

de beklenilmekte olup Rotterdam, Ham- randa Liverpool ve Svanıeadan 
burg ve Anvera limanlarına yük ala- gelip yük çıkaracak. 
caktır. DRAGO vapuru 25 haziranda 

ONlTED STATES AND LEVANT Londra, Hull ve Anveraten gelip 
UNE LTD. yük çıkaracak ve ayni zamanda 

HELVIG vapuru temmuzun ikinci on Londra ve Hull için yük alacaktır 
be~lik günlerinde beklenilmekte olup 
Nevyork limanı için yük alaca.km. 

BAALEBEK vapuru 1 S / 1 7 eyhll ara-

ıında beklenilmekte olup Nevyork için 
yük alacakbr. 

Tarih ve oavlunlardaki değişiklikler

den acenta mesuliyet kabul etmez. 

--------------------
12 de lnnirden hareket edecek Pire, 

BALKANLAR ARASI HATn Korfu. Adriyatik limanlan, Venedik. 

ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor Trieıte ve Şuıak limanları için yolcu v• 

Balkan ittifakı iktısat konferansının yük alacaktır. 

seyyah, yolcu ve yük için teai. ettiği bat- Cerek vapurlann muvasalat tarihleri. 
ta mensup Yugoslav bandıralı gerek vapur isimleri ve navlunları hak· 

L O V C E N kında acenta bir taahhUt altına girmez. 

Lüks vapuru 13 ağu!tosta 18 de Daha fazla tafsillt almak için Birinci 

Conatanza, Vama ve Burgaı limanları Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

için hareket edecektir. umumt deniz acentalığı Ltd. mUracaai 
L O V C E N edilmesi rica olunur. 

Lük.e vapuru pazartesi 22 aiu.toı mat TELEFON : 3171 - 4072 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çefitleri 

Çan çar 

ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

' . .~ . . . , . ., ' · ... ·.. - . . . ~ ~ ··"' ' 

lzmir defterdarlığından: 
İcar No. Lira 

3S9 Bayraklı Haliliye sokak şimdi 1612 No. sokak 6 taj No. ev 15 
360 Osmaniye Cd. 17 Taj numaralı mağaza 4/ 6 hissesi 24 
361 Kızlar ağası hanı üst katında 38 taj numaralı T onaz oda 12 
362 Mersinli banyo sokak 7 taj numaralı ev 20 
363 Şekerciler Kestane pazarı Camii içinde 54/ 7 eskiNo.lu 

mahzen 60 
364 Kızlar ağası hanı üst katında 52 taj No. ufak Tonuz oda 8 
365 Halka pınar Kağathane Cd. 250/ 2 numaralı ev 50 
366 Tepecik Hilal Demir yolu sokağında 28 taj numaralı 

kahvehane ev halinde kullanılmaktadır. 24 
367 Kadife kalesi İmariye M. Havuz başı mevkiinde bila 

numaralı tarla 4 
368 Bornava Mersinlisinde Banyo sokağında 8 taj No. ev 36 
370 Oruç reis Ma. Kirpi sokak 19 taj unmaralı ev 65 
3 71 Darağaç tramvay Cd. 66 yeni numaralı ev 25 
372 Bayraklı Menemen Cd.49 eski numaralı kahvehane 42 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarları 24/ 7 /938 tarihinden 

15 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. ihalesi 8/ 8/ 938 tarihin
de pazartesi günü saat 13 dedir. T aliplerinMilli Emlak müdürlüğüne 
müracaatlan. 24, 4 2668 ( 2505) 




