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Vekiller heyeti 
Ankarada mühim bir 
toplanb akd edecektir 

İstanbulda bulunan Vekiller AnkaTaya gidiyorlar 
rm - Bugün - hareket edecektir. 

Ankarada CeW Bayanıı bqbnbğm
da aktedilecek 1ôplmıbJa fevkallde 
bir ehemmiyet atfedilmekte, hllküınet 
l§lerl etrafında faydalı kararlar almacaiı 
devlet merkezinden akseden haberi~ 
den anlafıl.nWctadır. Vekiller he)'ef:ine
sevkedilen acele l§lerle bazı 'kararname
ler de bu arada kabul edilecektir. 

SOM,~, 
Tarlı - lngılis Klering 

izalınamui 
Jstanbul 4 (Telıraf) - Meriyete giren Tllr

Jdye - Inslltere ticaret n kleutna anl"f"'•"nt" 
tatbik sunllnl aöderir bir lpbname lkUat 'ft
Mletince laalrıumu,tır. Bu llinlerde teblil 
eddeeekUr. J 

YENIASIRMatt._.., .... 

Vaziyet çok vahim 
Çankof eni geri almak için 
Kızıl ordu hava fişenklerile yolunu 
aydınlatarak gece hücumları yaph 

Sovyet hUkUmetl Çankufeiıgİ geri almak 
için bu İnmtakaya tank . ve mrp m.ıze.. 
melerlle ldllliyetli asker g6ndermek ka
rarındadır. Japonlar ise ~ baJiDctt 
japon ordusunun en 11eçıne ~ 

bet yüz bin kişilik bir ~eti Kore " 
~ toplı)racaklamıı bildiime~ 
dirler. . 

Paris' (Ö.R) - Tokyodan bildlrlldl
llne göre Ç*nkufengl istirdad lçbı )'eni 

1lEtStN TEMASLAltl hUcwnlar yapan Ruslar zayiatla p~ 
Istanbul 4 (Husus!) - Şehrimizde m.. tülmUflerd.lr. Japm atyu! mahfellerl bu 

lunan belediye reisiniz Dr. Behçet Uz hadbelerl itidalle tefsir ediyorlar. ...._ 
bu gün f8}ırimlzde bazı ten>aslar yaı>- lell Mcs1mva hWr:tbnetinln de vaz17etl 
mış ve Türkofise giderek B. Cemal Ziya aynidir ve Sovyetleıin bu hAdiseyl k&-
ile Istanbul aanayjcilerinln Izm.ir ~ rOklemek niyetinde olmadılı blldirilmek-
na l§tirakleri hakkında görilşmelerde tedir. Moslrovada hOldhn sGren kanaate 
bulunmuştur. Türkofise davet edilen ba- gtire japonlar Çankufengden bqka nok· 
zı sanayiciler Izmir fuanna iştirak ka- tada da Sovyet arazisine taarruz etmez-
ran vermişlerdir. Bunlar için hazır pa- s hctdiseleri bü -k biT hevecanlcı taki eden MoaJcooada• bir göriidf lerse, hadisenin müzakere yolile halli 

A _, ___ ..1_" bif' nn.oı .. ;;.. nl _,_ Dek o '·l ri °" vu P milmkUn olabilecektir. 
nlA&TIICIG ·-· -·~ viyo ar a,&u.uııştır. orasy n ~ e Paris 4 (ö.R) - Tokyo ve Moskova- sakınmak arzusundadır. 

~ul 4 (Hususi) - İcra vekilleri Bu gün hariciye ve~ Dr. T. R. Aras, de derhal tamamlanacaktır. . dan ~len telgraflar her iki memleketin Paris 4 (ö.R) - Bazı ajam telgrafla- Tokyo 4 (ö.R) - 2. - 3 Atust.<- gecesi 
heyeti ~ mühim bir toplantı ak- Nafıa vekili A. Çetinkaya, GUmrilk ve Belediye reisiııiz ticaret odasile de te- mUsellib bir ihtlWtan sakınmak ve ih- I nna göre Rusya • llançurl hudut hldl- llullar bava fifenklerile !ollarmı aydm
tedeceii için, phrimizde bulunan vekil- .tnhiarlar vekili A. R. Tarhan Ankaraya mu ettikten 10nra Aııkaraya hareket tilAtl 

1 1 
ri Ih lil hail tm k seleri saatten saate vehamet kesbetmek- latarak Çankufeng iizenne hilcum et-

ler Anbraya dönmiye başlamışlardır. hareket ettiler. Bqvekil CeW Bay~ ya- etmiftir. ı mdaese lede 'A;.:.u K'!to e ~-..1':.. e 1 tedir. Moskova6an bildirildiiine g6re - SONU ONUNCU SAHIEFEDE -
~--------.--.--.--.~-----------~---------------.-~----------------~~~----arzusun o u5.-ug~erme~~. 

Mısır Ruslarla 1 Ingiltere • 
Japonlar 1 

Arasında lttif ak muahedeSini 
Silah oyunu ı-!~~~! ~~n anlaşma 

Lord Halifalu ve Mısır ba,vekili Meh· 
Kafalarda çözülmeai güç bir mu- met Mahmut pap bu aabah Foraynofiate 

amma halinde fU sual dolap yor : lqiliz ve Mmr bükümetleri namına 19 36 
Kore hudutlanndaki vurupnalar lqiliz • Mısır ittifak muahedesinin bazı 

nihayet bir Ruı - Japon harbine teknik teferriiabnı tadil eden bir anlq
müncer olacak mıdır) mayı parafe etmitlerdir. İngiliz ve Mısır 

Ve bu harp son yıllann modasına parlamentolannın tatclikin• arzedilecek 
uygun olarak harp ilan etmeden mi olan bu anlqnıanuı metni münasip za. 
cereyan edecektir) manda beyaz kitap teldi albnda ne§1'edi· 

Harp sonrası dünyasında çok teY· lecektir. 
ler değiftj. Zannedildiiine göre tadil edilen tek· 

insanlığın moral varlığında, heye- nik hükümler Silveyı kanalının müdafa· 
canlarında, tehaasüslerinde baş gös- uma memur kuvvetleri birlqtirmek için 
teren hayret ver~i değişiklikler, fer- infa edilen ve edilecek k.ıtlalarm inta 

Tokyodan gelen haberlere g6N Japon 
slyast mabaftll Çanlrufeng bldisesl do
layulle Sovyet Rusya ile bir ihtilMtan 

Tren ka.zasıf 
Alinin ayafı k(\pfa 
Eıi Esma da muhte-

l il yerlerinden 
yaralıdır 

Çamlık istasyonu civannda mü
essif bir tren kazası olmuş ve. iki 
kişi ağır surette yaralanmıştır. 
Yardımcı treni, bu istasyon isti

bmetinde ilerlerken 48 inci kilo
metrede, yol üzerinden hayvaniyle 
geçmekte olan Hüseyin oğlu Aliye 
çarparak altına alınış ve sağ aya
ğını keserek koparmıştır. Alinin 
eşi Bn. Esma da başından ve vücu
dunun muhtelif yerlerinden ağır 

surette yaralanmıştır. Yaralılar Na
zilli postasiyle Aydına nakledilerek 
memleket hastane.sine tedavi altına 
alınmışlardır. di, !D8feri ~yatın .. geçirdiği i?1a~~ · - SONU OÇUNCO SAHtf'EDE - ' Muıf' bapekili LondTada Mım- elçin ile 

1ar beynelmılel mun*betlen altust eden müvazenesizlikler yaratb. Ta- ____ _:_ ____________________________________ _ 

:":"~~:o!':.:=.~: Nablusta bombalar patladı 
Jetler harp kelimesinin sinirleri bo-
zan debtetinden kaçınmak ister gibj 

Kansım öl~Oren a~am 
Cinayeti işledikten 18 

saat sonra 14 
seneye mahkôm oldu 
Cinayetin aaiki geçimsizlik, kıskançlık 

ve kör körüne hiddettir •• 

J)Uldobal bir sisteme vücut verdi- y h . d • • ı • 1 rl 
~~~==~-yz:: a u ı mı ıs e e arap ............. 
iflere brp tatbik edilen bu mütear· M..ı- ciriimleria .p ~ mclara on dlrt Jıl aiJr ....._ ~ 

nzaiateminkurbanlanmburadasay- çetelerı·n mu·· sademesı·. ..._. Wlnndalri JOOS ..t. .,..._..amirdir. Ve bWli ~.Şimdi ı... maia hacet yoktur. yüriirlüie sirmainda ..,._ lzmirde it- mütbit cineyeti aclam admı takip ecleb6-
191-4 harbinden evvel hudutlarda leDen ilk katil Wh Hn mahakemeei. liriz. 

küçük bir müsademe, bir milletin ...:alı eac:•ima ~ Ve dlrmün ikam- CINA YET YERINDIL 
aanc:ağma brp yapılan küçük bir Jldlklerl aramda 'bir müsademe olm~ dan on alb _.t eoara JüUek aiırceza Akpmm _.t )irmiai.. 
tecavüz derhal ühimatomlar teatisini tur. Tecfhltçlleır ray üzerine bir bomba heyeti branm tefhim etti. Müddeiumumilik telefonu lfliyor. Po-
icap ettirir, harp illm gayri kabili bJmutlardı. tçlnde '1 yahudi muavin 
içtinap olurdu. Halbuki bugün ordu- polilbıln bulunduğu bir derezina geçe11-
lar boğaz)apyor, yüz binlerce kilo- ken bomba patlamış ve bunların hepsi 
metre1ik arazi elden ele geçiyor da az çok vahim bir 1UNtte yaralımnuı• 
harp i1ln eclilmemif bulunuyor. dır. 

Emperyalistlerin işine yanyan bu Civarda pusu kurmuş olan ullar •tef 
•istem ~nda, İspanyada, açmışlar ve polisler mubbele etmitleıt 
Çinde kendini aölterdi. dir. Muharebe iki saat devam etmiştir. 

Acaba Sovyetlerle Japonya ara- Nillayet yetişen asker! takviye kuvvet-
anda da böyle mi olacakbr ') leri tedhişçileri dağırmışlardır. · 

Vakii ne Japonya ne Sovyet Rus- Telefon hatlannm tahribi bütün !i-
ya bugünkü prtlar.içi;_de harbe ahi- listinde yeniden başlamıştır. Sofed ile 
nıayı arzukq değildirler. telefon muvasalesi dört günden beri ke-

Sovyet Rusya esas itibariyle sulh- silmi§tir. Telefon hattının tamirine me- Katil Muıtafa adalet huzurunda 
çudur. mur edilen bir 1§çi ekibi müsellAb çete- Müttehem. 2 7 )'allannda Mustafa Çe- liı komİlerinin eesi ı 

Kendi topraklarına, emniyetine ler tarafından muhasara edilmiştir. Bun- lilder admc:la bir adam. maktul 23 ,..ı.. - Bir cinayet... Şimdi Tepecikte 
brp suikutlar vuku bulmadıkça lar ameleyi aerbest bırakmışlarsa da bil- nnda Bn. Sabriye İlminde senç4>ir b- Çe,me eobimc:la 2S eqda nele obmua 

harbe sürüklenmeyi istemiy~ · tUn telefon mabemeslnl ah_nıtlardır. dıncLr. Katil, lnaktuliln eP. M9IPIW, ya-. Bn. S.b.Ve. koc:ua Mmtafa tarafm~ 
ınuhUbktır. · · Şehirlerde taarruzlar devam ed17or .. km ubdatİ Ye her fe)'idir. ·a...,.etin biÇak c:larbele.tit aili' eur-:he ~ 

Jçonlara ~ce Çimle tahmin- Rablllte bir bcımba j,.t1amq, iki arabı kwa eebebl ~ ale ~ ·~ b.. nk a~~· 
Jeriiıin kal bt fevkiiıe çdwı bir m6· Jllldftı .. "1A ~ ,....ı.mı,tar. Yine .,nt phirde tıedblf- 'cançbk w karii kar&ne hiclcletdr. · - NBIM~ mlddelmnuml muaTfni B. 
-!OJIU Z IN(l SAYFADA- Lantia • (U) - . ....._ lıil-:ı· ıtwleia ~'!Ur~ demlr.;polu U...J_. bir blı..,. p.u ~ . ~hlr .... ..,.....tif..dlkWrcel- Kemal Berbıda. ı.... Ukib ~.., 

ŞEVKETBILGIN ~ . . . . . .. ..,...,..,, .. ._..,.._.•ltlıttlıld!JılaDWıi lf'ı"1& ...__ ........ .._ ....... -IONUllNCISAYFADA-. . . 
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Kansmı öl~üren a~am 
Cinayeti işledikten 18 

saat sonra 14 
seneye mahkô.m oldu 

IASTARAFI 1 iNCi SAHIFı7Dl cümle söyledi. 
ı:ife otomobiliyle Tepecik istikametinde Bu vaziyet karşısında olan oldu. 
hareket etmiştir. Cinayet sokakta işlen- ŞAHIT SABRl 
diği için, zabıta derhal burasını göz hapsi Hazır bulandurulan §ahitlerden B.Sab-
altma almı,. katili yahlamıt. cürüm ale- rinin ifadesine müracaat edildi. Şahit, 
ti olan kanlı bıçağı de ıeçirmit. yaralqı suçlunun cinayetini iflediği esnada kendi
hastaneye sevketmiş, hadiseyi görenleri sini görmediğini, ancak karakolda gördü
tespite başlamıştır. Müddeiumami, ha· ğünü, banıda verdiği ifadede cürmünü 
dise yerine geldiği zaman me§hut cürüm itiraf ettiğini, masa üzerinde duran bıça
unaurları ikmal edilmiş bulunuyordu. im bu sırada !tanlı olduğunu söylemit-

Cenç katil karakolda ve ayaltta ha· tir. 
rcketsiz duruyor. Sanki makineden biı ŞAHtT OSMAN 
adam sessiz ve hareketsizdir. Müddciu- Şahit Osmnnın yeminli ifadesi şöyle· 
mumiyi görünc:.c sarsılıyor. dir: 

Hadisenin tahkikatı, ıahitlerin istirnaı, - Bunlu bir sene evvel evlendiler. 
ddillerin tespiti sabaha kadar devam et· Sabriyeyi yakından tanıyordum. Bizim e
mil ve aabahleyin tahkikat en akı lekem· ve sık sılı: gelip giderdi. Kendisi Turgut
mül et:mif fC}tliyle ağırceza heyetine ve· ı ludan döndüğü zaman kıyafetçe eyi de
rilmittir. ğilc:li. Orada kocası mantosuna kadar sat· 

MAHKEMEDE 

1 

nuş, paralan kumarda yemif, bitimüş.. 
Ağır ceza heyeti saat 12 de B.Abdu- Sabriye mağazaya giderek biraz para ka

rahman Bir'in başkanlığında teşekkül e- zanmca bir manto aldı. Mağazada ça}JJ
diyor. iddia makamını, cinayetin tahki· tığı müddetçe taYTU hareketinde 'bozuk
k.abnı yapan B.Kemal işgal ediyor. Mu- lulc yoktu. 

fENI ~!IR S AOUSTOS CUMA 193& 
m ::::5 -

ŞEHR HABERl.ERi 
uarımızın lapısında .. 

- ... 
Ruslarla 
Japonlar 
Arasında 
Silah oyunu 

- SONU OÇONCO SAHiFEDE -

F narımıza iştirak eden dokuz dost :ıı:· ;::~~·1:ı::.!u füs:.i.".: 
planlannın bundan somaki merha· 

dev le.tin ha yrakları daJS?alana cak :~nı::.::~~n ~:ı::r.· ı!::=; 
buswıi pavyon inta ettirmişlerdir. vaziyet, iki tarafın da harpten sa• 

Slavya 
Macına hazırlık , 

} apılıyor 

Posta ve telgraf idaresi yeni pullar 
çalumıcaktn. Bıı JKLUanlan. iki -aiimıı.

neyi yııkanda görii.yorsunuz. 

Fuann antresi ikmal edilmek üzeredir. kınına arzusuna rağmen, bir mace-

E lı:af · t b h fta raya sürüklenmek tehlikesini taşıyor. v pavyonu mşaa ı u a eonun• 
da ikmal edilecektir. Filistin pavyonu . J_aponyada 1905 Rus - Japon har· 
·ı l · Al .. k ı · b. hının zafer hatıralannı yaşatmak su· 
ı er emış, man payyonu yu se mış r. . . 
Ş d k'k d t 1 d 1 t retıyle Rusyayı galıp Japonyaya u a ı a a amam anan ev e payyo• 

Y · ta •tt· z hirü ı d karşı mukavemet edemiyecek kadar nu unarua na aı ır. e gaz ar an . 
L hakkmd h ı kt 1 zaıf zannedenler vardır. Bunlar Sov· 11;orunma a azır anma a o an 
payyon da mükemmel bir eser olmuştur. yet Rusyanın yirmi senede yarattığı 
Burada halk.ı.mıza zehirli gazlardan. yan• muazzam teşkilat ile ne kadar kuv• 

vetli olduğunu bilmemekte ısrar 
gın bombalarından nuıl konm:ıcağı, mil· 
1 .:-: ... :- b -thi l!.ı t) k --'-1 edenlerdir. Nitekim Moskovada 
CUl.llWoLI• u mu ı -.ıe ere ar• QIUu • 

l l d v •• t il kt. uzun zamanlar kalmış olan hır Ja-
ıazır an ıgı gos er ece ır. . 

lki hafta M>nra. sayın 'ba§Vek.il B.Ce· Fuar münasebetiyle Jmürden değerli pon dıplomatı bugünkü Ruayanın 
F :: __ _ı..-..:...Je ı . . d v li hakiki kuvvet ölçüsünü ihmal et· 

LiJ Bayarın nutkuyle açılacalc olan 9C• uar m~u, zmınn eger ek __ 1__ v • 

ka 
____ __ı_ b 

1 
d · ful · ·c L ___ ,_.,. _._.,1 • v m ten sruunmaga vatandaşlarını 

kizinci lzmir fuarının ~ u yı o- rrusa ermı ~,,awı ve TC&ll en ap· da ed k So R 
• ._ _ ~_L L w 1--:___ vet er en vyet usyanın 

kuz ecnebi devletin bayrakları dalgala·ı lama1L uure Atauın;. .-.onagı Te ~..-· "f b" hk LJ v ha I' . k 
. . • cb• , 1 d" c:f daircJ _ı ıı..'-L- zaı ır var oıaugu ya ını ter • 

nac.a.ktır. Fuara ıştırak. edecek. een ı I as ot m e er a, ... mqtJr. ı'Nlllll Ve• L • •v• • -1. .. I . 1_n· · ---'- E lül- ~haf·-~~ •- etme~ ıcap ettıgını a~ça soy emış· 
(irmalmının sa~ı 1l9 dur. Aynca mem· a;ı ım.ız lUJQlA :y un u-. msmua u- • 

Ickctimizden yinni bir devlet miies9Cscsi mire gelecektir. tır.o•w f Sovy R .. 
ıger tara tan et usyayı 

Motosiklet kazası oldu 
idare eden başlar Japon emperyaliz· 
minin Çini yere .ermeğe muvaffak 
olduğu gün gözlerini Uzak Şaı-kta· 
ki Sovyet topraklann.a tevcih ede· 

Gece Vakti• u••ç kı•şı• agı"' f cciini bilmez değilleroir. Görülüyor 
ki harpten mümkün olduğu kadar 
sakınmak arzusu ne kadar kuvvetli 

tt 1 t oluna olsun yanna ait endişeler halk sure e yara anmış ır kitlelerini tahrik ve tehyiç edecek 
---o- mahiyettedirler. Şayet Japonlar bu 

7 Ag"'ustosta İzmir vaziyetin vehametini anlamıyarak 
Atatürk caddesinde bir motosiklet Motosikleti idare eden Hüseyin Ta- Çinde tatbik ettikleri metodlan Sov· 

A vdın muhtelitleri .kazası olmuş ve üç kişi ağır surette ya- ner, bir kaza yapmamak için makineyi yet Rusyaya karşı da tatbik edecek-

d b • .. b k ralamıştır. Hasan oğlu Hüseyin Taner durdurmak istemi,, sadem.enin .şiddetin- lerini zannederlerse, Japon milita• 
arasın a ı musa a a adında bir genç, Tayyare sineması civa- den, mot.osikletin arkasında bulunan ristleri Kore sınırlannda ateşin ge-

yapılacaktır rında bir motosiklet isticar etmiş, gece Ahmcl oğlu Nuri düşerek ağır surette nişlem~ini menedecek tedbirleri al· 
Muhanirimiz cinayet mahallinde tahkikatını yaparken · . 

1 
F vakti arkadaşı Nuriyi arkasına bindire- 1 şt r Buna raı>men makine Ali mazlarsa §İmdilik alelade müsadc--

ayyen aaatte .uçhı. pejmürde 1'tyafeti, Bence geçimsizlikleri, Musta.fanı.ı:ı. evi- 21 ~ğustos, .Izmır ~t~yona U· rek kordon üzerinde tur yapmağa başla- y~ra anmı 1 
• 

0 
w w melerden ibaret gibi görünen ger .. 

hareketsiz haliyle mahkeme huzuruna ni liyıkiyle idare edememesinden, ka· arı milnasebetile tertip edılen spor ha· mıştır. oglu Ahmede çarparak sag ayagının kı· ginliğin iki memleket arasında diplo· 

Çıkıyor. Ken..ı~-.: re:.:.. emnne· m" tız" arcn d d K k d' . . reketlerinin en büyüğü olan Slavya B d L do .;ı_ w f 1 1 rılmasına sebep olmuştur. . .. beti • L k .. - ta u-. -- zanaınamasan aıı ır. ansı, en ısının u sıra a cıı;or nua, sıcagın az a ~ ması munase en ~esere sozu • 
ayaktadır. kumar oynadığını aö1lemi~ti. ~zmir ~uhteliti fu~l. maçı yapılaca- ğından denize giren ve denizden çıkınca Motosı1deti idare eden H~ Ter mamen silahlara bırakmasından kor· 

Reis ipret ediyor: Reis - Kocanna itaatsalığı var mıy- gını ~un habC:: vermiştik. acele ile karşı tarafa geçmek üzere koş- ncr de yaralıdır. Yaralılar tedavı altına kulabilir. 
- Oturunuz. c:fı~ ~r m~tellti bu ~usabaka i~ Ant- makta olan Ali oğlu Ahme, makinımin alınm.ış\.ır. Kazanın Ahmedin acelecili- Böyle bir harp kimin lehindedir} 

KATIL ANLATIYOR Şahit - Bilmiyoram. renor Harsın nezaretinde hazırlanmak- hiı.la gelmekte olduğunu farkedeme- ğinden ileri geldiği anlaşılmaktadır. Tah- Bazı askeri münekkitler Sovyet 

Katilin ifadesi, hadiaenİD cereyanını Saçlu - Bu şahidin şahitliğini kabul tadır. miştir. kikata devam ediliyor. Rusyanın Japonlara karsı büyük bir 
şöyle aydınlatıyor: etmem. Kendisi maballe bakkalıydı. 7 Ağustosta ilk hazırlık musabakası o harp yapmıyacağını iddia ederler. 

- 31-7-938 tanninde, yani bundan Yaptığımız masrafı kendisine ben öder· A~m muhtcliti ile yapılacaktır. Aydın ı •ıt b • • Bu faraziyelere inanmak için hiç 
bir yıl önce Sabriye ile evlendik. Kendi- dim. Çalı~ırken kendisine eyi baktım. Jş- muhteliti bu defa kuvvetli bir kadro ile ngı er eye n eşın Cl bir sebep yoktur. Sovyetler pek 
sine karşı derin bir alaka duyuyordum. siz kalınca bakamadım. ben hırsızlık ya· Izmire geleceğinden yapılacak müsabaka ala bir müdafaa harbı yapmak 

Mesut bir yuva kurmak, aynı çab altında pamam. Çalmamak cürüm değildir. ehemmiyet arz etmektedir. Ayın on beşinde cu··mhurı·vet bay suretiyle Japonyayı iki ateş arasın· 
yaşamak ve mesut olmak emdimdi. Sa· Reis - Bakmadığın karından ne diye Aydın - İzmir maçı saat 17,45 de baş- T • da bırakabilirler .. Kızılordunun harp 

briye dul bir bayandı. ille kocasından iki itaat bekliyordun~ layacaktır. Bu musabakadan evvel eli- Jfk yaş Üzüm partisi TQmlna hazırlık kabiliyeti hakkında bir şey söyliye· 
çocuğu vardı. Hesap ediniz ki dul bir ka· Suçlu - . .. . .. • • .. .. .. .. .. .. • ğer İzmir mWıteliti de Ege liklerine gi· k J .

1 
k bilecek mevkide değiliz. Y almz fU• 

dınla, onun olgunluğundan istifade ede- Ret. euçluya - Senin karını öldür· recek olan Doğan sporun takviye edil· SeV e l ece On beşinci cümhuriyet bayramını ktit- rası muhakkak ki Uzak Şarkta bir 
rek aadet iateğimi tatmin edec:ek.tim. Bu mendeki sebep annenle aynı evde otur· mi.ş takımı ile bir antrenman müsabaka- UzUm kurumu, bu mevsimde yapacağı lama komitesi mühim bir içtima aktede- Rus - Japon harbi AVl'upada vahim 
olmadı. mak istemediği için mi, yoksa sana 1'üfr- sı yapacaktır. yaş üzüm ve kavun ihracına ait hazırlık- rek bayram hazırlıklarını gözden geçir- akisler yapacak mahiyettedir. 

Oç ayımız eyi ge(ti. lrır ııün karım: etti, onun için mi idi} Bu musabakalar başlamadan futbol lannı famamlamıştır. Ağustosun on be- mqur. Toplanhya daire müdürleri ve Rusyanın fevkalade mühim olan 
- Arkada~. dedi. annenin bizim eve Suçlu - Evet bana küfretti, onun i~ ajanı Antrenör ile birlikte futbolcularla şinde Izmir limanına gelecek bir vapur· parti tıyönkurul üyeleri de iştirak ede- mevkii hasebiyle uzak Şark yangı~ 

gdmcsindcn memnun deiilim. ayn otu- ç.in vurdum. bir konuşma yapacağından bütün muh- la ilk parti Y3§ üzüm ve kavunlar lngil- rek geç vakte kadar müzakeratta bu- nı Asyanın büyük kısmına sirayet 
ralım. onlarla teması kew1im. Daymm Reis - Sana küfrettiğini işiten Tar telit takını futbolcularının saat 15,30 da tereye ve Mısıra sevkedilecektir. tik par- lunmuştur. ettirecek olan cehennemi bir ateşin 

Katilin annesi Sabire 1'« maktulün annesi Pakize 

C§iyle alakan olması da beni kuşkulan• mı} 
dınyor. Suçlu - Hayır, hatta vurduğumu bile 

Ve .. derhal karar verdim. Aad mem- iÖren yoktur. 
leketim olan Kasabaya giderek yerleş- Müddeiumuminin isteği üzerine katil 
tim. ve maktulün ~idelerinin derhal mah· 

Kasabaya gittik. Orada k.. bir müd- kemeye müddeiamumiJik vurtasiyle celp 
det kaldık. Sa'b"7e. ba defa da lzmire edilerek istimaı İç.İn mahkeme yanm saat 
döıımemizi i.tedi Te ayak diredi. Bittabi 90nraya talik edilmittiı. 
kabul ettim. Çünkü onuDla geıçinm.iye 1KJNCl CELSE 
mecburdum. Onun &l'ZUiWlta kırmakla n 
içinde hOJDUtauzluk yaratmak istcmiy • Yarım -..t .onra yapılan ikinci celse 
dum. Ol' birincilİllclen daha hararetli. .eyirci Jer-

Jzmirde çolt oturmadık. Tekrar Kua- leri tamamen dolu idi Bilhaaaa maitu
ba:ya döndük Tekrar lzmir yola hize ırü1- )ün ve btiliD ....tidderinin ınahltemede 
dü. T ehar Jzmire döndük. Ceçimsi:zJik hazır baJmamal..n müeuir bir sahne ya
devam ediyor ve biz T urgutla ile lzmir ratııuftJr. 
arasında mekik dokuyorduk. Yaşlı gözleriyle heyet huzuruna çıkan 

Nihayet son defa o aıuıesinin evinde 
oturrnıya, tüt.ünde çalı.şmıya ba§lıyor. 

Ben onsuz yqıyamıyordum. Dün lzmire 
gelelim. Maksadım onu ikna etmek, be
raber otumuya kandırmalctı. Çok sami· 
mi düıünceler taşıyorclum. Kendisine 
80k.nkto. rastladım. Bana ağır hakaret 
c:ümlcleıi kullandL Annemi; bir cık.eğin 
işitmiye tahammülü olmıyaa bU cümle 
ile tavsif etti. Yengem icin de a2ır bir 

nlidesi Bn. Sabireye evvela oğlunu u
zun uzun IÜzmÜ§. ağlamıya ~lamıt n 
göz yaşlan arasında anlahmltır: 

- Oğlumla gdinim arasmda bariz bir 
geçimsizlik vaıdı. Oğlum daima affeder
di. 

Suçlu söze kar.ıp.rak: 
- Evet birkaç defa lı:üsmli§. eonra· 

dan barıfmıitılt. Ben kendisini affettim. 
:zaten biz: daima affederiz. Usuldür bu .. 

oyun levawnlari ile birlikte stadyüınde tide Balçova, Narlıdere ve Karaburun Toplantı neticesinde bir tali komisyon kıvılcımlarından Avrupanın korun• 
bulunmaları tebliğ edilmiştir. Uztimleri ve nefis kavunlanmız sevkedi· t~kili ve hazırlıklan on beş günde bir ması ve sakınması pek güçtür. 

lccektir. Kurum müstahsilden üzüm sa- defa valinin riyasetinde içtima edecek ŞEVKET BlLGtN 
T eşekkiJr tın almağa başlamıştır. Kurum Istanbul komiteye bildirme.si kararlaşımştır. Gayri mübadil 

O 
.. ıu··- ve Ankarada birer satış mağazası açmış- On beşinci cümhuriyet yılı Türkiyenin 

Babamız Mustafa Ocakoğlunun t ' / ' f { ' • 
ır. kalkınmasında mesud bir sene olduğu ış erın as ıyesı mü dolnyısiyle bir çok yakınlarımızdan 

kadar, Izınirin inkişafında ve iktisaden 
ve dostlarımızdan acımıza iştiraki bildi- Dr • Cevdet yükselişinde de mesud bir senedir. Bu Kamutayda son kabul edilen kanunla,. 
ren taziyet telgraf ve mektuplan aldık. Sıhhi "d"" .. C d S wl itibarla bayram bUtün canlılığıyle yaşa- gayri mübadillere ait Yunanlı emlald 
Yüregwimizi yakan büyük acının asırlığı, ye mu uru Dr. ev et araçog u ha · d --:3ilm·.,.; G · -b 

F 'd . . kin nacaktır zıneye ev.n:u ı!i .. r. ayn mu a• 
bunlara zamanında ayrı ayrı cevap ver· oçaya gı erek çocuklar ıçm açılan • • dili hazj bon al kl · · y 
meğe mani oldu. 

Tahriren ve ~fahen bizleri teselliye ko· 
şan dostlanmıza tqckkürlerimizi 9UJ1ar· 
ken, ayn, ayrı cevap verememekten mü
tevellit ku!IUTUmuzun mazur görülmelİllİ 
samimiyetlerine aıimaraik yalva.nrız. 

Kamil Ocak.oğla Hakkı Ocakoiha 
.. 1. ' • , 1 .' ·.~_ . .. . . (• 

h . . .. v • * er ne osu aca an ıçın U• 
der aymı teftış etmiş, dun Bozdaga gıt· nanlı eml!kile a15.knlan kalmamıştır. 
miştir. Oradaki kinderhaymdeki çocuk- Bn. Sıdıka Maliye vekfiletinden vilayete gelen bil 
ların sılıht muayenelerini yapacaktır. Memleket hastanesi baş hemşiresi Bn. emirde Yunanlı emlakinin, emlak ve ey• 

Sıddikaya atfedilen ilaç hMisesi tahki- tam bankasına iştirak bi~esi olarak de
katı Sıhhiye müfettişliğince ikmal edil- vir edilmesi ve muamelenin intaç edile

Şlrket bwvarı.Dda Halit oğlu Khım. I m.iş, evrak vilayet idare heyetine veril-, rek neticenin bildirilmesi isterun.işti.. Yu· 
isminde biri Bn. Haticeye sarkıntılık el-- mi~tir. Bn. Sıddika vekilei emrine alın- nanlı em1Aki bu günlerde emlak banka· 
tiğinden adliyeye verilmiştir. mıştır. sına devredilecektir. 

Sarkıntılık 

-

Suçlunun valides.i devamla: 1 baıoclan Jetifti. bıçakladı. Kızımın eon müddet miUtak:.len bir CTde yqadıkta~-ledi~ini müdafaaten söylemişse de işbu 
- Gelinim benimle ayw evde otur• nefesinde yetiftim. ölüyorum. dedi ve sonra maznunun ...ı memleketi olan müdafaası kavlü mücerredinde kalını§" 

mak istemezdi. Hatti yengesiyle konu~- söndü. (lbtiyar kadın 9e9Sizce ağlı:yor- Turııutluya citmitJcr, orada beraberce br. Arzolunan fili ve hukuki csbaptan 
maktan bile zevk duymazdı. Nikahı kı· du.) yqarlarken Sabriye Tepecikteki anuıPa- dolayı suçlunun Sabriyeyi katilden Türk 
yılıncaya kadar ayru evde otıdu1c. Maktulün erkek kardqi de. hareket- kiu ile kardqi lhrahimin yan}anna gel- ceza kanunununun "449 zuncu maddcsi-

Nikahtan iki gün sonra yapılan davet• aiz gözleriyle mahkeme heyeti huzuruna mit. müteakiben .lzmire eden maznun ııin birinci bendi, 31 ve 30 zuncu mad· 
tc ben gelinimin ağzına helva verdim. çıkb. DalgındL Katile bakuuya lüzum bnsiyle anlafl!UI. bymvalidesi Pwze- deleri hükmünce cezasuım tayinini iste· 
Hayatlan tatlı geçsin diye.. gönneden kendiaini tanıdığım eöyledi -Ye Dİn evinde ilU üç ay ~· Bu müd- ıim.> 

MAKTULON ANNE.Si anlatb: det zarfında bu ailenin aralan yine açıl- Reis suçluya - Müdafaa zımnında 
Maktulün annesi Bn. Pakize de f(>yle - ölen bemfirem dayak n bıçak 1D1f- tehaı: teemüa eden ihenk haleldar birşey söyliyecck misiniz) 

anlattı: altında can verdi. f.nittem kimseye Ji. obmq bulanmua 7'iziin<fen maznun ka- Suçlu- Hayu. 
- Sabriye kazımdL Şu adam da (ka· kııdı söyletmezdi. nsmm evini terkle TU1KUtluya &Tdct et- Reis - Muhakemeniz bitti. Şimdi n• 

tili ipretle ) damadım .. Evlendiler. bir IDDlANAME m~tir. Bir kaç ay ayn b1aıı maznun ran dinliyeccksiniz. 
az sonra aralan açıldı. Kavga ettiler, ha- Şahitlerin istimama müteakip müddei- dünkü sün trenle hmire lealiue selmiş Beş dakika aonra tefhim edilen karar• 
nştılar. Tekrar kavga, tekrar barıştılar. umumi. iddianamesini tö:yle eerdctti: Te kansmm ikamet ettiği 90bkta. bak- da suçlunun 22 yıla mahkUın edildiği, 
Damadım kızımı Kaaabaya getirdi. Ora- clCanaı Sahireyi 'b1Çalda calı ve kati- kala gitmelte olan Sahireyi ~·layq> esbabı muhaffefeden istifade ettirilerek 
da fena halde dövdü. Kızım Kasabadan etmelı:ten 1A1çl11 ve mevkuf Musta.famn tapmakta olduğu 'bJÇakla doktor rapo• cezasının 1 4 yıl ve sekiz ay ağır hapse 
ailıya ailıya eve çırılçıplaJc. geleli. Damat 3005 sayılı kanuna tevfikan a.iırcezaCla nmcla yazdı~ ağır 9'Uette, indirildiği bildirilmiştir. Kaıar kabili t.eın• 
eşyalanııı satıp, har vurmuı harman •· yapdan dmupnumda maznunun ba:ndan müteaddit darbelerle ~ kananın yizdir. 
vwmu~ .. Kızım ha.ata idi. Kmm her za· bir sene önce evlenmiş olduğu bnaı Sa· nezfi hariciclea ölümii-e .bebiyct ver· Suçlu mahkemeden çıkarke:o validesi 
mnn ondan dayak yeıdi. Damadım onu bire ile kısa bir müddet yaşadıktan son- miştir. yanına gdm~ ve: 
lusk.anırdı. Evden l:.ı:ıı:nı sok.ağa uzataa ra her nedense bunlar arasında anla§&- Suçlu karısının elfazı tahkiriye ile ken- - Şu parayı al oilu.m. miitceuiı ol• 
JaakanırdL mamazlık arız olmut Ve bu yüzden a• disine taarruzda buluamuı olduğuna, ma, clcmiştiı. 

Dün akıam kızım bakkala bir ,eyler henktar bir aile )'llVasının kurulması İm• kendisi de bu sebepten ve bu taarruzun Suçlunun verdiği cevap şudur : 
almıya çıktı. Çıkmaz olsaydı. Damat ar• kanı hasıl ölamamı;ıtır. Bu kan koca bir tahtı tesirinde olarak mezkur cürmü it- - Oldu birşey ... 
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Kayıt neticesinden memnunuz 

B. Cevat AÇıkalın ve kolo
nel Kolenin ajansa beyanatı 

lngiltere - Mısır 

l ttif ak muahedesini 
tadil eden anlaşma 

-0--
-BAŞTARAFI 1 tNCt SAHlFEDE-

masrafının İngiltere ve Mısır hükümetle
ri arasında taksimine ve askeri mahiyet
te diğer bazı meselelere mütealliktir. 

Loodra 4 (A.A) - Doktorların tav
siyesi üzerine lsviçrede istirahat etmek 
üzere dün öğleden sonra Londradan ha
reket etmeğe karar veren Mısır başve
kiJj azimetini gelecek haftaya tehir et
miştir. Başvekil bu suretle 19 36 tarhili 

Antakya 3 (A.A) - Anadolu ajansı- 1ki hükümet arasındaki halisane teş- ameliyesi tam bir sükunet ve dikkate İngiliz - Mısır muahedesinin askeri ahka-

nın hususi muhabiri bildiriyor: riki mesainin semeresidir. Bu netice sa- değer bir intizam içinde cereyan etmiş- mının bazı teferrüatını tadil eden .itilafı 
k 1 . . imza etmek imkanını elde edecektır. 

Fev alade murahhasımız orta e çı Ce-- mimi bir c:ekilde ve bilhassa iyi niyetle tir. Bu gün ikinci müntehiplerın namzet- . ·w· .. .. 
A ık 1 il d 1 k 1 1 K 1 b , :w Zannedildıgıne gore Suveyş kanalının 

vat Ç a ın e e ege 0 one 0 e u olan teşriki mesailerin neler yapabilece- Jiklerini kabule başladık. · · · · 
gün saat 13 de beni kabul ettiler. Kayıt\w· . . . .. . .. muhafazasına memur lngılız kıtaları ıçın 

• sind k 1i .. gını ıspat etmektedir. Bu kadar guzel Delege kolonel Kole şunları ilave etti. inşa edilecek olan kışlaların masrafı mu-netice en memnun ve ço neşe go- . . . . 
riln .. 1 d ı alametlerle başlayan ve ılk merhalesı ıyı Ayni halisane teşriki mesai bundun ahedede derpiş edildiği veçbile yalnız uyor ar ı. 

Evveli Cevat Açıkalın söze başladı. bir netice ile tamamlanan seçim.in ayni 1 böyle de devam edecek ve .her sahada Mısır ~aarfı~dan değil müte~aviyen dene
Elde edilen netice dedi: !suretle devam etmesi tabiidir. Seçim ayni güzel neticeyi verecektir. cek bır şekılde Mı5ırla lngıltere tarafın-

Romanyada ekalliyet ışı 

Ekalliyetler içtimala
rında ve mekteplerinde 
ana dillerini konuşacak 

Bükreı 4 ( ö.R) - Romanyada ekalliyetler hakkında yeni bir ni
zamname hazırlanmışhr. Ekalliyetlere mensup kimseler mekteplerin
de, umumi içtimalarında, hükümet ve mahkemelerle münasebetlerinde 
ana diJlerini kullanabileceklerdir. Romanya bu suretle ekalliyetlere 
karşı ]iberalizm ile hareket arzusunu teyid etmiş bulunmaktadır. 

Bükreı 4 (A.A) - Kral tarafından neşredilen bir kararname ile 
Cluj üniversitesi profesörlerinden Dragoncir ekalliyetler umum komi
serliğine tayin edilmiştir. 

Siyasi mahfiller bu tayine ekalliyetler rejiminin belki ekaJliyetler 
statüsü çerçevesi içinde yeni bir tarzda tanzimine doğru atılmış bir a
dım nazariyle bakmaktadırlar. 

Siyasi 
Mülteciler meselesi 
Londra 4 (ö.R) - Siyasi mülteciler 

meselesini tetkik eden hükümetler arası 
komitesi bu sabah Forayn Ofisden 
Vindersonun riyaseti altında son içti
maını yapmıştıi-. Müzakereler saat 11 
den 13,30 a kadar devam etmiştir. Bazı 
idarl meseleleri tetkik ve hal ettikten 
sonra Lord Vinderson beyanatta bulun
muş ve komitenin gelecek son baharda 
yeniden içtimaa davet edileceğini bildir
miştir. O vakte kadar komitenin icra ko
lu reisi bizzat Alrnanyadaki akalliyetle
rin mümessillerile temas ettikten sonra 
bir rapor verebilecek mevkide olacaktır. 

Cemberlayn • 
Lord Halifaksla 

dan tediye edilecektir. 

Söylendiğine göre, lngiliz - Mısır Su
danı idaresinin masraflarına Mısınn se
nelik iştirak hissesi me.elesi de müzake
reler esnasında görüşülmüş ve bu husus
ta bir itilafa varılmıştır. 

i'Y eni ıekle göre Mısır bu 11eferde Be• 

nelik hiueaini verecek fakat bundan son
ra yalnız İngiltere tarafından deruhte 
edilecek olan bu idarenin masraflanoa 
~tirik etmiyecektir. 

-------
Gayrimübadil 
istihkakları 

Istanbul 4 (Hususi) - Gayri müba
dillerin istihkaklarının tasfiyesine dair 
maliye vekaletince hazırlanan talimat
name bu günlerde defterdarlıklara teb
liğ edilecektir. Komisyonlar derhal fa
aliyete geçerek tasfiye i§lerini tanzim 
edeceklerdir. 

görüştü 
Paris 4 (Ö.R) - Başvekil B. Nevi! Taziyet ve teşekkür Almanyada tahkimat i şleri 

Çemberlayn Iskoçyaya hareketinden ev- Paris 4 (ö.R) _ Bulgaristanın P.aris 
vel Dovning Street'de hariciye nazırı sefiri B. Matolofun vefatı mün.asebetile 
Lord Halifaksla görüşmüştür. Tabii ola- Fransız hükümeti namına B. Bonne ta
rak uzak şark vaziyeti bu görüşmenin rafından gönderilen telgrafa Bulgar baş
mevzuunu teşkil etmişti=. Lord Halifaks vekili ve hariciye nazın B. Köse tvanôf 

Londrada mezunen bulutıhi.akta olan hararetli bir teşekkürle mukabele et
LO"ndra sefiri Lord Peftle görliştükden miştir. 

• 
inşaat amelesi hudud-

lara sevk edilmiştir 
Berlin 4 (Ö.R) - Almanyanın hudutlarında, bilhassa garp hudu

dundaki tahkimat neticesi olarak Berlinin imar işleri yavaşlamıştır. 

Filhakika Mare~l Göring tarafından imza edilen bir emirname ile şe
hirlerde çalışan işçilerin bir kısmı mecburi olarak hudutların tahkimi 
işlerine tahsis edilmiştir. Bu suretle yalnız Berlin inşaat amelesinden 
12 bin kişi hududa gönderilmiştir. 

sonra, lngiliz - Italyan anlaşmasının tat-
biki meselesi hakkında başvekile i7.ahat 
vermiştir. Sir Nevil Çemberlayh bun

dan sonra müstemlekeler nazırı B. Mak
donaldı kabul etmiş ve Filistin vaziyeti 
hakkında görüşmüştür. Lord Halifaks 
cuma günü York§ayre hareket edecektir. 

Anadolunun göbeğinde .. 
I 

Bir Macar gazetesi Ankarayı denize 
bağlamak planından bahsediyor ... 

Kozan 
Postanesi yandı 
Posta mUdUrU Alevler 

içinde kalar ak yaralandı 
KOZAN - Dün gece Kadirli posta

nesinin üst katında yangın çıkmış ve 
büyümesine meydan verilmeden söndü
rülmüştür. 

Hadise etrafında aldığımız maluma
ta göre postanenin üst katında posta mü-

dürü B. Ali oturmaktadır. Gece saat 

yirıni birde odada bulunan minder ateş 
alarak yangın çıkmasına vesile oluyor ve 
alevler büyümeğe başlıyor. 

Posta müdürü B. Ali evinde yangın 
Budapeşte (M.H.) - Pester Lloyd hangisinde bulabiliriz~ 1 Anadolu İçerilerini denize bağlıyacak çıktığını görünce söndürmek için uğraı-

gazetesinin lstanbul muhabiri tarafından I TORKON YOKSEK VE YARA TiCi ı olan bu yeni nehir yolunun ekonomik mış, lakin alevler içinde kalarak vücudu-
yazılmış bir mektupta lstanbul limanının KARAKTERi... j ehemmiyeti aşikar olmakla beraber bu nun muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. 
Calata semtindeki kahvehaneleri ve li- Fakat bu hal yeni Türk zihniyetinin yüzden Anadolu yüksek yaylasının ve Yangından haberdar olan mahalli hü-
man amelesinin bu hakvehanelerde ge- kendine mahsus esas hatlarından biridir. 1 Ankaranın elde edebileceği klimatik te· kümet vaktinde tertibat alarak ate§ bü
çen sefil hayatı tasvir edilmektedir. Bu Dün henüz imkansız görünen bir şey bu- sirler dahi çok mühimdir. Anadolunun 
tasvirlere göre liman amelesi işi olma- gün alelade ve pek tabii bir şey oluver- hava ve toprağının şiddetli bir yubuset 
dığı zamanlar bütün vaktini bu kahveha- mi,tir. Türk Milleti tarihte emsali olmı- (Kuraklık) arzettiği unutulmamalıdır. 
nelerde geçirir. Daha yakın zamanlara yan bir tempo ile Avrupalılaştınlmakta-
ltadar bu kahvehaneler ayni zamanda ge• dır. Hayretlere şayan bir enerji ve heye- BtR BOYOK PROJE DAHA 

yümesinc meydan bırakılmadan söndü
rülüyor. Yangın esnasında posta müdü-

rünün bazı ev eşyalariyle geçmiş sene
lere ait evrakın bir kısmı yanmıştır. 

Posta müdürü tedavi edilmek üzere 
celemek için mC$ken vazifesini de gÖ· canla en mü,kül Problemlerin halline gi- 2 - Memleketin mesul makamları 

- Kozan memleket hastanesine gönderil-
rürlerdi. Bir kaç kurucı ücret mukabilin- dilmektedir. Bu bapta iki misal zikrede- elyevm başka bir büyük proje üzerinde 

" rniştir. 
de amele bu kahvehanelerde masa ve ]im : meşguldürler. Bu muazzam proje tahak-
peykeler üstünde ve yerde yatıp geceyi ANADOLU CöBEc:itNDE YENi BtR kuk ettirilecek olursa Anadoluoun işlen-
geçirirlerdi. Şimdi hükümet makamları CtHAN memiş geniş sahaları açılacak ve mem-
kahvehanelerde gecelemeği yasak etmiş- 1 - Vaktiyle Kemal Atatürk Yeni leketin kıraç kalmış binlerce kilometre Hapisanede 

Diploma tevzii 
Halkevi sosyal yardım komitesi ceza 

SAYFA: 3 

SON HABER· 

Bir gazeteye H gore 

Deİnokrat devletlerde 
ırkçılık yapıyorlarmış 
Amerikanın çizdiği ihtiraz ka-

yıtları buna bir misal imiş 
Lizbon 4 ( ö .R) - cDiario> gazetesi Totaliter devletlerin ırkçıhk 

sahasındaki tedbirleri dolayısiyle neşrettiği bir makalede demokral 
devletlerin Totaliter devletlerden daha az ırkçı olmadıklarını kaydedi~ 
yor ve bu mütaleasını şöylece tevsik ediyor: 

cEğer demokratik devletlerden siyasi mültecilerin diğer memleket
lerde yerleşmesini müzakere için Evyon'da toplanan konferansta tem
sil edilenler rasist temayüllü olmasalardı yahudilerin kendi memleket~ 
lerine girmelerine güçlük çıkarmazlardı. Halbuki böyle olmadı. Ame
rika birleşik devletleri nazari olarak yahudilerin serbestçe girişini ka· 
bul etti. Fakat bunun etrafında o kadar ihtiraz kayıtları sızdı ki fiilen 
bu bir yasağa muadildi. Sovyet Rusya bir sessizlik vaziyeti aldı. lngil• 
tere aynı taktiği takip etti. Fransa arazisinde 200 bin yahudi olduğunu 
ve daha fazlasını istemediğini bildirdi. Cenup Amerika Cümhuriyetle
ri de teknisyen veya endüstriyel yahudileri değil, köylü yahudileri is
tediklerini bildirdiler ki bu da fiilen kapılarını kapamaktı. Şu halde 
Totaliter devletler kadar demokrat devletlerin de rasizm mülahazalari· 
le hareket ettiklerini kabul etmek icap eder.> 

Roma 3 (A.A) - Önümüzdeki tahsil yılından itibaren ltalyan 
mekteplerine ve üniversitelerine yabancı yahudi talebe kabul edili:ni
yecektir. 

Hankeo •• • 
uzerıne 

hareketinde 32 Yapılan ileri 
Sovy et tayyaresi düşürülmüş 

Paris 4 ( ö.R) - Japonlar Hankeo üzerine hareketlerinin devam 
ettiğini ve bu şehir üzerinde yapılan bir hava muharebesinde 32 Sov
yet tayyaresinin düşürüldüğünü iddia ediyorlar. 

Paris 4 ( ö.R) - Hankeodan bildiriliyor: Komintang genel direk
tör muavini B. Vang-Çin-Veng şu beyanatta bulunmuştur: 

Vuşang, Hankeo ve Halyang tehirlerindeki merkezi hükümet dai· 
relerinin kaldırılmasını ve devlet memurlarının Şankinge naklini bu 
§ehirlerin terki manasında telekki etmek vahim bir hata olur. Merkezi 
hükümetin bu üç şehirde Komintang bürolariyle nezaretlere ait bü
ro ve kom!syonlan waya karar vermesinin sel:iebi bütün servisleri 
Şanking ıehrinde toplamak arzusudur. Zira harbın idamesi müddetin
ce Şanking Çinin muvakkat hükümet merkezidir. Bu da hükümet iş
lerinin cereyanını kolaylaştıracak ve müdafaayı kolaylaştıracaktır. 
Diğer taraftan üç §ehirdeki ahaliyi de beyhude bir kurbanlıktan kur
tarmak için bu şehirleri tahliyeye sevkedecektir. 

Lord Runsiman faaliyette 

Lord 28 dosya üzerinde 
tetkikat yapıyor 

Çek tayyareleri Alman arazisi 
üzerinde bazı uçuşlar yapmışlar 

Prag 4 (ö.R) - Dün Praga gelmiş olan Lord Runsiman gelir gel
mez kendisini karşılıyan sempati nümayişlerinden sonra bugün çetin 
istişarelerine başlamıştır. Çekoslovak gazeteleri Londranın bu fevkal
ade elçisinin vazifesindeki ~hsi mahiyeti uzun uzadıya kaydetmekte
dirler. Esasen Lord Runsiman bunu bizzat ta tasrih etmiş ve gelir gel· 
mez dem istir ki: «Ben herkesin dostuyum, hiç kimsenin düşmanı de· 
ğilim.> 

Lord Runsiman bilhassa nazik bir anda gelmiş bulunmaktadır. Zira 
dün hükümet erkaniyle Alman Südet mümessilleri arasında yapılan 
mülakat bir anlaşma zemini bulmak imkanını vermemiştir. 

Vaziyeti aydınlatmak için Lord Runsiman bugün Reisicümhur B. 
Beneş, başvekil B. Hoclza ve hariciye nazın B.Krofta ile görüşmüştür. 
İngiliz delegasyonu şimdiden faaliyete geçmiş ve Çekoslovak meselesi 
hakkında teşkil edilmiş olan 38 dosya üzerinde tetkikatına başlamış
br. Umumi olarak Lord Runsimanın muvasalatindenberi Pragda bir 
inşirah hissi vardır. 

Berlin 4 (ö.R) - D.N.B. ajansı tebliğ ediyor: Almanyanın Prag 
sefiri dün Çekoslovakya hariciye nezaretine giderek Alman arazisi 
üzerinde Çekoslovak tayyarelerinin uçuşlannı şiddetle protesto etmiş
tir. 

tir. Fakat bu yasağa rağmen bugün da- Türkiye cümhuriyetini kurarken devletin murabbalık yelrerinde küçük Asyanın 
ha bir çok amele vardır ki en iptidai bit lstanbuldnki payitahtını Anadolunuo iç- ı bahçeleri vücut bulacaktır. Avrupa ce· 
yer ve yuvadan mahrumdur. Bu geniı lerine nakletmiş ve bu suretle o vakitler nubu şarki memleketlerinin hepsinde 
amele kitlesinin hayat standardı fevkal- ehemmiyetsiz bir yer alan Ankarayı Türkler yaşamaktadır. Romanyada 480 
ade dü,üktür. Bu vaziyeti tetkike fırsat Cümhuriyetin yeni bir baş şehiri yap- bin, Yugoslavyada 450 bin Türk bulun· 
bulan ve sonra da yeni Türk iş kanunu· mışb. Bunun böyle oluşunda siyasi '\:e duğu gibi Yunanistan ve Bulgaristanda 
nun metnini okuyan bir kimse burada es- Stratejik mülahazaların başlıca sebep da kuvvetli Türk ekalliyetleri vardır .• 
ki ile yeninin birbirleriyle müvazi yürü- teşkil ettiği muhakkaktır. Böylece Ana- imdi Türk hükümeti bu Türkleri tedricen 
düğü ve yeni kanunların gelecek nesiller dolunun göbeğinde bir kaç yıl içinde ana vatana celbetmek niyetindedir. Şim· 
İçin vazedilmiş olduğu hissini duymak- yep yeni bir cihan şehri vücut bulmuş- diye kadar takriben 40 bin Türk muha· 
tan kendini alamaz. Filhakika yeni iş tur. cir ana yurda gelmiştir. Bu muhacirlerin 

evindeki mahkfunlar için dershaneler aç- ------=---=~---=-------=~--===-----=-! 
mış ve ışıksız kalan vatandaşları ceza f1!!ZY".DZT./Y"/%ZY.:T'./.Lr..Lr/IZ211•••••••imıı•mmmızıı•••I 

kanunu ile derpiş edilmiş olan muhtelif ANKARAYI DENiZE BACl..AMAK celbi Türk hükümeti ile bunların bulun-
kaide ve hükümlere Avrupadaki en ile- PLANI dukJarı yabancı memleketler hükürn~t-
ri içtimai kanunların ahkamı arasında bi- Ankaranın denizden hayli uzak olma- leri arasında yapılan anlaşma ve alınan 
le tesadüf edilemez. Ameleyi işten çı- sı bir çok bakımlardan zararlı oluyor. yardım tedbirleri üzerine vukua gelm.:k· 
karma halinde tazminat verilmesi, kn- Bunun için yakın bir zamandanberi bu te ve muhacirler Türk.iyede sistematik bir 
dınları geceleri çalıştırmak memnui· baş şehri Sakarya nehri vasıtasiyle de- tarzda iskan edilmektedirler. Türk dev

evi hayatı içinde daha canlı olmağa, 
enerjileri kullanmağa sevk etmişti.. 

Dershanelerde alınan randınan gayet 
müsaittir. 

Dershanelerde yetişen mahkWnlar cu
martesi günü saat 17 de diplomaları tev
zi edilecek, bu münasebetle bir tören ya
pılacaktır. 

Ecnebi turistler 
Yeti, 18 yaşından aşağı gençler için işe nize bağlamak planı üzerinde ciddiyet- leti bu muhacirlere parasız toprak ver· Denizbank umum müdürlüğil, Izmir 
alınmazdan önce tıbbi muayene mecbu- le iştjgal edilmektedir. Bütün yıl kafi mekte ve mali yardımlar yapmakta ve fuarını ziyarete gelecek ecnebi turistle
riyeti, gebe kadınların doğumdan altı mikdarda suyu ihtiva eden bu nehir her aileye bir ev vermekte ve ilk yıllar· rin memleketin diğer köşelerini de ziya
hafta evvelki ve altı hafta sonraki za· Polatlı yakınında şehre takriben 100 ki· da muhacirlerden vergi almamaktadır .. retleri için imkfuı hazırlamıştır. Bu gi
ınanlarda yarım günlük ücretle mezun lometreye kadar yaklaşmakta ve Ereğli· Bu muhaceret hareketi şimdiye kadar bilere Denizbank vapurları yüzde elli 
aayılmaları ve bu sebepten dolayı ken- de denize akmaktadır. Bu plana göre şayanı dikkat derecede büyük bir mik- tenzilatlı bilet vereceklerdir. Devlet de
dilerinin iıten çıkarılmaması gibi ahka- Ankara bir kanal ile Polatlıya bağlana- yasta cereyan etmiş ve timdi daha ziya- mir yolları da ayni surette, yüzde elli 
ıru buaünkü Avrupa içtimat kanunların caktır. de arttınlmuı karar altına alınJ1U1tır. tenzilAt 1apacaktır. 

Tayyare Sineması T~:!~" 
Bugünkü seanslardan itibaren muhterem mlidavimlerimize 

2 BüYüK FlLtM TAKDlM EDECEKT1R 

·ıon S t r a u s s A ska kim 
' VE 

HAYATI 
Meşhur bestekarın hayatını, aşkını 

tasvir eden bu muazı.am filmi musiki 
meraklılarına tavsiye ederiz. 

Cidden güzel bir filimdir. 
SEANSLAR: Her gün 

i NANIR 
Meşhur komik artist 

ALBER PREJAN 
tarafından sureli fevkaladede tem 

sil edilen bu filim kahkaha f)e sey

redilecektir. 

Aşka kim inanır: 3,30 - 6,30 - 9,40 
Jon Strauss ve Hayatı: 4,40 - 7,50 de 

Cumartesi, Pazar 1,40 da. Jon Strauss ile başlar. 
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ŞEYTAN •.. 
&b' *§ ımi-

V E KUMPANYASI -------•En mm AWfiRA 

-.-. BüyiJk Of k ve macera romanı 1a:.<af1 
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Edirne melttııbu : 
• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yunanlı ır~isafirler 
Edirneden samimi bir kabuliin 
derin bir sevinci icinde ayrıldılar 

' 

5 Al1U5TOS CUMA ttd 

HiNDiSTANDA 
Sükiit kuleleri var 

Gökte beklefen kartallar <:ena%e 
sonra sükut 

cesedleri yerler •.• 
bittikt~h 

, i 

merasımı 

kulesindeki 

Edime 3 (Hususi) - TrÜ)tda Yoııı
~cıhk giWkge iler1tntıektedfr, Hıtyvan-
çıhk, a>Gtaı v. t.Wıı Ü. mihnküıı oldtı-

Meteoroloii bil/ten
leri bir gün haıtalılı
ları haber verecek mi? 

ilrıcı!ı~ iizertrıie teıküıilcr pırp&A ~in ğuna hif ıü.Ph• ydldur. Yaş n tlŞ ye>n... Miteoroldj:I bUlıeıUerbıiA f1t1duını 
Ltlnie 3 (lt..,.1) - llaaci Arıcılık ı ııteıılel-i lf:iırtdeti~, at>c:ıbk taı.lli 8M• tobwnluı a ~ geüühhe- her :KG bilir. Tayyaıe!er b'Uytik sefttle-

kongresinde verilen karadar şunlardıt~ içha .yrxa l.ttiçrfye' Usa a:Ji.m Mı vi- mekWWr~ Okadm- ki ıaeMI• S..ken kö-- re Icalkmudan evYel, söklüde ile gibi 
Kongre başkanlığına Saylav i'aik Kaı- 1'Jttid dött ta!tbe ~im bir yü. Wl yonc:asıflf -*bnal* ~ır, tahavvilllt olduğunu, gemile:r denize 

tak.kıran reis vekilliğine Avukat Kemal merka. ıı&nvııe İRUyODU ve Laburlta- Taf 7ôncatı daha. mCilüın4ti:r. Dev~ çift .. açılmazdan evvelt ıı.ısrı. katşılafM&k· 
zabıt kit.ipliğine Me•ke:ı Ziraat ınual- n:rı tesit Hilmeslne; btt ay llttC'Wk ı.tr ... Hii 158 aeka&' el:.di. •• muvaffak oldu, lanam hep meteıotakıjl biil~ ba· 
limi. Abdullah Kıvrıkoilu ve Ifuklartli }iği tataf'mdaıı. b(~ andık rilale.9' ~ &sm ~i'tl§ti.ği ipn ~k faydalı olacak· brak Dlarbir. Bunlann. mutte d~ 1>ü· 
ôğrctınenlerinden bzet .Palamar 5eÇ1ı... tılmerııa bntr verilm1şür. t&r. Ydni muhafıı ktarulukları uym her- yük ehemmtyeü •arda', 
dfier . Kongre şu mühim kararmı Vlfr-' Koıtıgn ılıt1*ebırii}o A.ıaturie; ~ -- att.ryor. v. bunlu prim al~caklar· Bu meteoroloji bUltenlert acaba bit' gün 
rniş va alal-.adar makamlara tı:ımennidıe •elilıete' w Pa:ni Gnsi •knterlJt.ne dır. ne .zama:A hasialı1' olaeıwğııu Jşatet etini· 
bulunmuştur. Ziraat Ylr lktucıt Valdletltrine ~mı M1L~ONLAHCA Vl:DA:N' YET1$- yecvk midir. 

üç saat s "" ran hu toplanLıda yerli ve tel~an çeltilmiştir. T1REN FtDANLIKLAR: Güneş lekeletin:ttl, aaz Uzeı11ide az v~ 
Itnlyan arıh·ı Ü" :.-rinde umumi boylo Edirne 3 ( Huau&t) - ArK~1k keng- Edirne 3 (lfowst) ...... Ttakyamnda en ya çok k~klıklara sebep ôldliğ'Unu 
görüşmeler \ ~ netic ... dc {imdilik yerli ı:di bwgiln de mesaiaiae devam ederek hlzh hamltyi atan Ka"(ı'ak ve fıdan.cıhk· çoktan borı töylarler. Tetkik •e nrlişa· 

1 Arıl:mn islfilıile İtalyan arılarının fertnİ mühim bfrço~ ltaTarlar alm tll'. Vilt9et.r tır. 25,SO n 100 binden yanın milyona hede' neticesinde bu gU:ııeş lekele:rhıin 
arı:."Jfık is• ı rı ft;ıidıktan ~nra t c- lenlen gcl~n An muall.im1crrile Pcşteden kadar fidan yeti§tlren fidanlıklar çoktur. andan Ç{>k g"6ril'MüğU l>u %amanda uz~ 
rilbeler:i yapı'Mnk atirilıhc · .., :mcvdUi avdet etmi olan Arıcıbnrm:ı: kongreyi Kavaklar ıl~calt kadar' in'ldştif ediyoT vtyetiJnlz gok Uiyıffayotn:n.ıı. Güneş le-
Ar' kr>vanl rI!ll Ekonomik YC kullatı takip etmekudi.ler. ve hemen henıen yım~ halinili!dit. Btı ııc-- kelermm deği ınesi ile uzv1yetimttde de 
noldcılannd n ııa.zan itibara ahnarak U.. Edime' 3' (JI r) - :Sütün Tralcyaı- .ıur tırt<inıka~akla'J fııir miJyornı açını tıt. bazı değişlldikleı> ohty"t>tnftJŞ". 
diP.rt yap ma ve muhtt baııtlamnas!J tım fakir ve kimsesiz çocakbn ile göç· 19jg de mnılak olarak 2,3 milyon ()la• .8iı' gütı mete<>rolO'ji is~otı.1armnı: 

ı
na, arıcılı3"1 fenni blı stmrtıe inkişttfı men §OCOklarıtmı Kültün· Sl:ISQtn~ genç· caktıt. Halk 9'e kÖ',Sflü ~ t&dını tat-- - Dlkkad Yarın tifo, yarından sonra 
için tedbirler alınmasına; bilgili elamın- lerW ~ecıeki oiwlluda •et bunlar- m!ftır. Keşke bu k.a"Vaklı\iau on yıl yıla'fieık; Çal'Şl'Mba: Diıantm; Iierşeıın· 

t 
lar yeüşürilmesine bu sene 61.duğu ıiDi dan Lise JMZUnU oiaıllan ~i <>nce baş1ıüaydık ta lmgUri kullımsaydık he! Bt~,ıt... 
hersene Peşteye ZY.alR ve kWUü Cijret- ,.Ulu.a • .._. MıatUilrnıek tein! ve para kazamaydık diyorlar. Deallltttni tfi~ ım,tı? 
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Sebastiyanomuhafızkumandanıoldu mer ez muavını a ım an ayrı ıyor 

Gece getirilen terzi ölçüyü 
kumandanlık 

yansı yatağından kaldırı1ıp 
almış ve iki saate kadar 

elbisesini hazırlamağa 

Belçikada çok mühim beynelmilel maçlar yapıla
caktır. Fenlandiyada Olimpiyat hazırl1kları 

gitmişti 

Kilise.. Din.. Papaz... ölçüsünü aldı.. Sebastiyano, bir taraftan içine 
~Ütün bunlar Sebutiyanoya viz Hıriıtidi : girdiği bu yeni ve aıkıcı bulduğu ha-

ıtlir feylerdi. Fakat anlatılan impa- - fk.i aaate kadar elbise hazır ol- yata §imdiden pişman oluyor, bir ta· 
lltor için böyle değildi. mazaa kendini ve çıraklarını Mar- raftan da taliinin kendisine neler ha-
, • Böyle değildi ki o bütün hapneti maranın dibinde bulursun.. zulıyacağını dü~ünerek seviniyordu. 
~Çuıde bile yine onlardan korkuyor- T chdidini aavurdu.. Saray avlusunda muhafız asker-
u. Terzi yerlere kadar eğildi. lere yeni kumandanlarının takdimi 

l.J ~baatiyano yerinden fırlamif, Kurnaz ve korkak bir bazirgandı. merasimi kısa sürdü. 
'lltıatidinin : - Baş üstüne nazır hazretleri. Takdimden sonra Hıristidi arka-
~ - Haydi, muhafız kumandanlı- Diyerek çekilip gitti. sına saray teşrifat nazırlarına mah-
gı l'azifcne ba§la.... Sebastiyano : sus olan elbisesini geçirdi. 

Sözlerini kulaklarına inanamıya- - Vay anasını .. Dedi .• Herif ae- - Ben, dedi.. imparator hazret-
~ dinliyordu.. nin nazır olduğunu nereden biliyor} !erinin dairelerindeki odama.. V azi-

lTALYADA ı 

Roına (A.A) - Polonya ekibinin ve 
dünya ıampiyonu olan balya milli taıu
mının merkez muavini cenubi Amerika
lı Andreolo, F ransadaki maçlar bittik-

ten sonra mezunen Amerikaya gitmifti .. 
Şimdi haber alındığına ıöre Andeolo 
Rio dö Janeyronun ileri gelen kulüple
rinden olan Vasko da gamaya girmek 

üzere görüımelere girişmiştir. Kendiaine 
fevkalade mükemmel ,artlar ileri aürül
düğünd~n Andeolonun tekrar tta}yaya 
döneceği §Üphelidir. 

BELÇtKADA 

t 4 mayısta Lütitte Belçika .. lsviçre l 
m&ÇL 

16 ınayısta Brlihelde Belçika • tniç· 
re maÇL 

2 7 mayısta Brübelde Belçika • Lehis
tan maçı yapılacakbr. 

OUMPtYAT OYUNLARI 

Hı-lsinski (A.A) - Entenıuyonal 

Olimpiyat komitesinin vermif olduiu 
karar üzerine burada yapılacak olan 940 
olimpiyat oyunlan hakkında Baron 
Frankel fU beyanatta bulunmuıtur : 

1940 olimpiyat oyunlan 8 • 20 tem
muza kadar devam edecektir. Program
dan eltopu, hokey, basketbol, polo 

4 X 400 metre bayrak k0§1UU ~ 
da 22 aaniye 

MARATON koflaU 2 ea 40 dakikL 
110 metre mbialı kotu IS.3 ün.iye. 

400 metre manialı kotu 55 .aniye 
Yükaek atlama 1.92 metre 
Uzun atlama 7.30 metre 
Sırıkla yük9C1c atlama 4.0S m6tre 
Oç adım uzun atlama 14.50 ınetre 
Gülle atma 15.50 metre 
Disk atma 46. 5 O metre 
Cirid atma 65.00 metre 
Çekiç atma 52.:50 mette 

t O kilometre yürüyüı 46.30 de.kıh 
30 kilomeue yürü}'iif 2 saat 35 dali 

ka. 

- Peki .• Peki •. Şimdi .• Şimdi.. - Nereden bileceği var mı? •• El- femin başına gidiyorum .. Sen de el-
Diyerek sırtına eskiden kalına ve biselerimi dün dikti. • bisen gelinceye kadar burada odan

ltıuhafız askerlerinin merasim za- - Demek hemen elbise de yap- da kal.. V azivete göre alınması Ja
ltlan.Iannda geydiltleri üniformayı tırdın.. zım gelen tedbirleri yine sana söy-

Belçika futbol federasyonu önümüz- c;ıkanJm11tır. Oyunlara iıtirak etmeleri 
50 kilometre yürüyüı 4 eaat 34 dakika 

~rtneğe koftu. - Sebutiyano Bizansta aaray ea- lerim. 

deki mevsim için bir çok karşılqma ha- hakhndaki davetiyeler ey]tllde milletle- Stokholm 1 (A.A) - lneçte bul111lo 
zırlamıttır. 1 ikinci tetrinde Brükselde re gönderilecektir. Bitmek üzere olan makta olan Birleıik Amerika atletleri 
Diyahl Ruj Londra muhteliti ile karııla- Helsineki •tadı 52 bin Myirci alabilecek- Oeredroede yapılan atletizm müsabaka• 
tılacaktır. 29 ikinci kanun 1939 da yi- · lanmn hemen bepeini ka.zanm .. ]ardır. tir. .,. 

liıtistidi bağırdı : dece entrika değil.. Yaldız da de- - Kuzum Hıristidi. Ben acemili-
- Apdal .. Sana kumandan ola- mektir. Haydudun elinde bıçağı ne ği atlatıncaya kadar bu Allahın be

~sın diyorum.. Elbise için terziye kadar keskin olursa o kadar işe ya- lası İfte bana biraz yardım et. 

ne diyahl Ruj Brükaelde Londra likine Gazetecilerin lo!erinf lcolaylqbrmak 
kartı oynıyacaktır. makaadiyle 8nümlhdekt aünler içinde Alman neticeler tunlardır ı 

100 METRE: 
~a geceden haber gönderdim .. Se- ramaz mı L Burada da üniforma ne - Merak etme ... 

26 şubatta Brilkselcle Belçika • Ro- Helainakl ile Stokhotm araamda yeni 

ma2n3yaN~açı. R ~--d B-•-n..- hir ltablo çekilecek ve hu •uretle aynca 
1 - Ben JoDM>n l0.8 eaniye. 
200 METRE ~,bekliyor.. Ölçünü alacak ve der- kadar yaldızlı olursa nüfuz o kadar 

·~dikecek.. Şimdilik bu kıyafetle yüksek olur. -BiTMEDi -
ısanda otterQAIU a .....-- ve 24 tel t hatb t • edil • 1 __ L 

eıon emın mıı o a~-
HoUanda maçının revantL l - Malot 22 Mn.iya 3 te 

400 METRE: \'~ifcne başlarsın.. Haydi.. Peıirn 
•ır~. gel.. • 

Onde Hıristidi, arkadan Sebasti- Amerıkanın 
hno saray koridorlanndan geçtiler. 

1-Ier kes daha uykuda idi. 
hazırlıkları 

.. Kumandanlık dairesinde ise büFn muhafız kuvvetleri ayakta bu
Unuyordu. 
.1-tıri.stidi, verdiği bir emirle hepsi-

~1. Uyandırmış ve sarayın selamlık 
aitesinin ger.i§ avlusunda toplan
tnalannı söylemişti. 
~ Burada onlara yeni kumandanları 
t.Jebastiyanoyu takdim edecekti. 
~~önce kumandanlık odasına git~ 

Süper sistem yollar üç senede bitecek 
8 milyon dolara mal olacak 

-l~te bu oda bundan sonra senin 
Odan Sebutiyano .•• 

30 ve 80 ki::.i taşıyacak dev tayyareler 1939 senesi 
haziranında seferlere başlamak üzere hazır olacaktır 

- Bu büyük masa da benim mi) B· l ,._ A .k c·· h . l · d --'- B _ E • Fakat .. · d ır eıı&. merı a um urıyet erın e mıyaCAJtbr. u ıüper büyük yollar üze-vet senın.. uzerın e .
11

• 
11 1 

A 

~ap · L rt• J cSüper aistem mı ı yo ar> P anı üzerine rinde en modern ve en seri otomobillerin 
ıçmeme~ fa ıy e.. d ıl B·· ·· ı k · ,_ .. • etü ler yap ıyor. utun meme eti .ıı;ap- emniyetle seyahatleri kabil olacaktır. 0-

tiııd ~ca~ ederse üzerind~ degıl, al- lıyacak olan bu yollar Latin Amerika tomobiJ sahipleri bu yola giriılerinde 25 
a ıçerım.. ml k ı · ·· t b. l P "k k l 50 duhul 

G 1 
.... b" .. 

1 
.. b ak • me e et erıne mun e ı o an aname- sent, yu amyon an sent iye 

- eveze ıgı ır tur u ır mı- .ı_ 11 • · dah.ld. M d l'otg K d ] k .f . rı.ıı;an yo ar pro1esıne ı ır. o em reşmi vereceklerdir. Her araba polüler 
l un.. uman an ı vazı esı bp- . 1 • ,_.. b- ~ ... · · 
~ d ... ha d h d 1 ha J k ınıaat vaaıta arının ımııı;an anşettigı nıs- tarahndan muhafaza albnda tutulan ve 

ag ıın a ay ut ara f ı et· b .. k. ı _ı_ - '-"mil 
"1ek ·b· ·dd" b' ·ı- -1• ette muata ım 0 acaa.. en mutea.a müruriye resmi tahsil edilen bir kapıdan 

Rl ı cı ı, IC!'t ır vazı caır. ull fik ah t • · · De k k h d ti .. haf" us ere tev an •ey a emnıyetini te- geçmeğe mecbur olaeaiına göre bu sis-
lı}';- .. me te rar ay u uga min edecek. en eyi lflldandırma aiatem• tem dahiJinde bütün nakliye vıuıtalan 

cagız.. • Lt... terinden müstefit olacaltbr. Mutasavver h"'- . fiil• ,_ 1 al d b 1 
l· - Onun gibi hır feY·· En Ura& h ahl b. ahilden bir aahile . _ ~·- ü..ümetin ı .ıı;ontro u tın a u una-
vtr •• h b0 k · l • berbat fe r ar ır s ınıa C<U cakJardır. 
....ı .. bn:'l~aamHalbua '-:"b~0• 1~.en L b. lecek olan üç beyaz yolla timalden cenu-
'-q"' ı ır a ıu ızım gorecea; ır Böylece kondöktörleri ıarh ..... olan o-
d •• :1 · k .. h. . 1_ • • ld .. ba gidecek olan yedi yoldur. -,. 
~ , pe mu ım ıııenmız o ugu- tomobülerle vizeleri ııayri muntazam 
llu Unutma.. Bu yolların inpaı üç •enede ikmal ed- olanlar tevkif edileceklerdir. Bu ıekil 

cVaşington> devleti dahilinde cAir
caft Company de Seattle> tarafından 
dünyanın en büyük tayyareleri olacalı: 

olan on ticaret tayyaresi ve altı deniz 
tayyaresi inta edilmektedir. 

Bu deniz tayyarelerinden birincisi 
«Soutb Seaa Clipper> 72 yolcuyu ala
bilecek ve ilk ffferini 1939 Mayıamıo bi
rinci ıünU yapacakbr. 

Bunu Atlantie Clipper adını tqıyacalt 
olan ikinci bir hava devi ile aynı Mriye 
men.uı> daha dört deniz tayyarai takip 

edecektir. 33 yolcusu ile çok yUUek irti
fadan uçabilecek o1an yo1eu tayyarelerin
den 307 modelinde olacaktır. Transcon-

- Merak etme.. Ben apdallığı, ilecek ve 8 milyar dolar aarhna ihtiyaç buaün Amerika yollannda vukubul~ 
ıı. h• ıl 1 ak .. tinental ve Vestern Air kumpanyalan bu 
l!lil e11czeligı~ · sade aana ka-ı yapanın. as 0 ac hr. ta oln tehlükeleri tahdit edecektir. 

•y - tayyarelerden altı tane, Pan Amerikan 
1~1> ettig .. i zaman öyle bir göz açık- He ryol kabili istifade olarak aagart 
q· kumpanyası üç tane, Kaliforniyalı m.iJyo-Rtrn tutar ki tcytana bile parmak 100 meue geniıliğinde olacalt ve 4 ila TAYYARE SEFERLERi 
laıttırım.. t 2 piate aynlacaktır. Piatler münakaJatın ner Gorj Whitell' de taksimab fevkalade 

- fnşaallah öyle olsun.. kesafetine göre genif bitaraf mıntak.alar Turistler için kara yollannda bütün lüks olmak üzere bir tane aipario etıni1-

br. 
Yabancı memleketlerden gelecek olen 

seyircilere Ufi mikdarda ikametılh te
min etmek maksadiyle limanda yatan 
büyük vapurlar otel olaralı: kullanılacak, 
sporcular İçin ise bir olimpiyat köyü te
sis edilecek ve aynca kendilerine büyük 

otellerde yer ayrılacaktır. 

AnETIZM 

1 - Malot 48.4 eaniye 
800 METRE: 
lsveçli Ander11<>n 1 da 55.1 eaniyeda. 
2 - Berk cB. A.> 1 da 55.2 uniye. 

de .. 
1500 METRE : 
1 - Fenske 3 da 52.8 saniyede. 

SIRIKLA YOK SEK ATLAMA 
Helainaki (AA) - Finlandiyanın at- 1 _ Varof 4 metre. 

letleri pazar günü memleketin muhtelif Stokholm (A.A) _ Coflede :rapılaı 
yerlerinde yapılan müsabakalarda tek-. atl tiz. m·u· b k l d Hanri J e m sa a a arın a. onsoıı 
rar iyi muvaffakıyetler kazanmışlardır ... ,_. 1 iJ: .. m·li f • 8 d 58 6 uu ng ... ı meaa eyı a. . •• 
Suonenjokide, Milcanen 74.80 metreye, niyede Jı:oıarak bu mesafeyi 8 da. 56 ... 
Matti Karvinen 70.60 metreye cirid at- niyede kopn Saboyu eec;m.iftir. 
mııtır. Dünya rekoru 58 dakika 58.4 saniye 

Niemi 15.45 metreye gülle atma,hr. Ü La d d e ş a ır. 

ÇEKOSLOV AKYADA ı Nevyork, (A.A) - Berlin olimpiyat 

P (A A) P 
. ıl _ ._ ] stadında yirmi ila 2 f tarihlerinde yapı· 

rag . - anate yap acıuı; o an .. . 
A 1 

• . •. _,_ lacak olan Avrupa yuzme ıamp1yonasa-
vrupa at etizm ıampıyonaıına ıttirıu: . . .. .. .. . 

d k ı 1 . .. l . . d na lŞtırak edecek olan yuzuculer tesbıt e ece at et enn eosterme en ıcap e en , . . . 
1 k bil. h deli l . . . edılmıııtır. Arnerıkayı temıil edecek olan 

uıar a ıyet a o tayın etmiftir. 
yüzücüler 'unlardır ı 

Buna göre ı 
Fick, Ralf Flanogan, AJfred Patnlk. 

•· Villiam, Jim Veraon, T akasihi, Rose. 

... 

100 Metre •lir' at ltoıuau t 0.8 

niye. Pol, Volf, Oto Farets, FJfred Rot. 
200 metre .Ur' at k()fUSU 21.8 ta· Y edek.leri ile bir1ikte S aiustosta 

niye. Amerikadan hareket edecek olan Ame-
400 Metre sür'at koıuau 49.2 sa- rika ekibine Vole üniversitesi antrenöril 

niye • Kiphut riyaset etmektedir. 
800 metre .Ur' at koıusu 1 da S 4.4 

saniye. 
1 .5 00 metre mukavemet koıuau 3 

da 59 saniye. 
S 000 metre mukavemet ko§usu 15 

da l O eaniye. 
l 000 metre mukavemet koşusu 3 l 

da 5 5 saniye. 
;4 X 100 metre bayrak koşusu 

42.2 saniye 

DAVts KUPASI 
Kansas Siti (A.A) - Avusturalyati 

K vist Adnan Mekıikaya kar11 yaptığı 
Davis tenis maçında Meksikalı TapiaJ'I 
61t, 6/1, 6/4 yenmiıtir. 

BtStKLET 

d
. Bir muhafız neferi terziyi getir- ve ağlebi ihtimale göre eyi tarhedilmit 1 bu fevhladeliklerin düşünüldüğü bir ıı-ı lerdir. Jorj Whitell bu tayyareyi yat sibi 
l. parklarla ayrılacaltbr.Kamyonaj ile tu· ırada tayyare seferleri için yapılan hazır- büyük •eyahatlerde kullanac:akbr. Pan 
~erzi alelacele Sebastiyanonun ristlerin münakalatı aynı yol üzerinde ol4 lıklar daha az ehemmiyetli deiildir. Amerikan kumpanyasının umarladıiı iki 

-=r 

Roma, (A.A) - Mussolini, İtalyan._ 
en mükemmel bisiklet koıucuau olduğu. 
nu ispat etmiş olan Girio Barataliyi Fran• 
sa turundaki büyüle. muvaffakıyetinden 
dolayı gümüş spor madalyan ile taltif 

Halk masalları 
yÜ]tsek irtifa tayyaresi aübstratosferde 

ne dönerek suyuna koyınağa bir kap ti bulurum, yahut baııma yazılanı uçmaia imkan veren techizab ihtiva ede
etmiştir. 

bulamaz. Öteyi beriyi gezinip du- görürüm. cektir. Bu tayyarelerin teslimine 19 39 A d (A A) B d p· 
lar hah d - . _ ı_ 307 d 1 mster am, . - ura a ıstt. rurken bir takım dağ arasına dü- Diye çe uvannİ dolanıp du- Haziranında başlanacıuı;tır. mo e 

şer.. rurken büyük bir kapı önüne gelir. tayyareler aafi 20 ton ..kletinde olup yad pbılaün .. ~ol~andrizla bilsik~~~:_':'.~iyonal!n' 
G d 'I' k 1 il - ·• " 'd U 1 1 akl ak a yu-. ıurp ere .,...p~unufbr. ir ı ı çı tı ı yo an surup gı er· su usu yanına y a~ ço- 2.5 metre u.zunluiwıda. beı metre irtifa- B u.abakal . . ,__ dü 

ken O derenl·n yolunu kaybeder. k0 kin · · bak ı d d B u m ara sırm11 ouuı nJ'l ıne çe e ıçerıye ar. mda ve 35 metre ııeniı iiin e ir. in . V" b. • i]•W• k di 
S .. } • k 1 B• J •• Cc hah şampıyonu lJVer ınnc ıat en ..... aga so a çırpınıp gıtme te o sun ır e ne goraün.. nnet çesi yüzer beygirlik dört motörü ihtiva ede- ta d Om t le d k iki . labil 

- 3 - geri döndüğüne bin pişmanlık geti- gibi bir bağ içinde türlü ağaçlar, ceklerdir. Bunlardan her biri 30 yolcu- m:ti:~ aa er e ere ncı 0 
• 

B rerek ağlamağa başlar ve bir düzü- meyvalar .• Güzel kokulu çiçekler ... dan batka J 800 kiloluk posta kabul e- Profe.yoneller arasındaki koıuda vari 
\, ir çok merhametsizler buna kı- ile ölümden kurtulur. ye de gider. Az gider, uz gı0der, ba-.. Öten kuşların, bülbüllerin haddi, he- 7000 
Jq k k J b · 1 ] O ~ dece1'.tir. Tayyare metre irtifada Vliet ıampivonlulc: ünvanını muhafaza ca .. Beri i er una razı 0 ur ar.. da ka bir dağ eteğine varır. sabı yok.. " 

}-{b·· ·· d k d d J th B. •· urarken yolcular 2500 metreden uru. etmi.tir. u uru e : ana ın an e ması 8 nr. ır tüy A1qam da yaklaşarak ortalık ka- - Girsem mi .. Girmesem mi.. y- " .... 

O d b ı k k Ş d k .. d 0 b' ta yormut eibi rahat bulunacaklardır. Tay- -
t - n a ir güç Ü yo .. u e- opanp agacın 1 ıne 8 r. rarmağa başlar. Gibi düşünerek şaşkın şaşkın ha- -
~Ye biz girip yıkandığımızda o su- Üçü birden : Oğlan gittikçe mahzun olup göz- k.ınır.. yareler böylece mbna tabakalanrun fev- Bir Fransız edibi esrar 
h ll bir alan olsa onu kestiklerinde - Bizi seven tutmasın.. !erinden yaş yerine kan saçar. _Haydi, ne olacak •• Öyle de bit- kinde sakin bir atmosferde uçmak iınk.l-
\'~ su ile onu yıkasalar yine dirilir, Diye Pırrrr .. Edip uçar giderler. Gece de gereği gibi ortalığı kap- tim böyle de .. Ya bana bir medet nını bulacaklardır. Bu irtifada yeni mo- çekerken yakalandı 
Ucuda gelir. Oğlan bunları iyice uykusu ara- lamı§ .. Önünü ardını görmez. eri~ir ya da bir selamete çıkarım. del tayyareler kolaylıkla .. atte 400 ki- Paris tDeyli Heralıb gazetesine bil· 

Üçüncü güvercin de : sında hayal meyal işitmiş .. Bir de Bütün bütün deli divane olup Diyerek kapıdan içeri girer. lometre katedeceklerdir. diriliyor: 
e - Bir şey söyledik ki hiç olmaz .• uykudan uyanıp düşünmeğe vara- mecnun gibi düşe çırpına giderken Artık söylemek uzundur. Bahçe- 72 yolcu taşıyacak olan dev deniz tay· Meşhur Fransız şair ve hik~yecisl Jan 

8 U oğlan gideceği yere giderse bu rak : önüne bir bahçe gelir. nin güzelliğini seyrede ede gezinip yareleri ise 314 modelinde olup safi sık- Kokto, Tulondnki liiks bir apartımanın 
l:luYlı kim bulup ta onu yıkayacak... - Acaip rüya mı gördüm yoksa - Acaip burası nedir? Karanlık- dururken ortasında bir köşk, içinde letleri 40 tondur. Genişliği 50, uzunluğu bir dairesinde yapılan araştırmadan 
d enirn babamdan üç yadigarım var- gerçek bir şey mi?·· ta görüp seçemiyorum .. Bir düş- §amdanlar yanar, şavkı bahçeyi gü- 35 ve yüksekliği 15 metredir. 14 eilin- sonra, polis tarafından isticvap edilmiş-
lt. Onlardan birini şu ağacın yanı- Diye etrafını anyarak güneş gibi mana rast gelmiyeyim .. Aman tan- neş doğmuş gibi aydınlatmı~ .. içeri- dirli bin beşer yüz beygir kuvvetinde tir. :hn bıraksak .• Eğer suyu yetiştiren parlar bir tüyün durduğunu göre- rım medet senden .. Doğru yolu ba- de çalgı çağatan, gülüp oynamak bir dört motörle tecbiz edilmiş bulunacalttır. Tahkikata nazaran apartmanın o da· 

0 b azsa belki uykudan kalktığında rek : . na göster.. takım kahkaha sada1an işitince aş- . . iresi afyonkeş yert olarak kullanılmak-
ı .. akt... . 1 dı"' A bb B _ _J n D. hah d 1 - d kı h k 1 K k d Cüppera namı verilen bu tayyareler ta d ela iki. tr;~· J K kto il d • ıgımız şeyı a ıp var gı yer- - man yara ı.. u sencae ıye çe uvarının yan arın a artıp ayran a ır. ot usun an • y ı ve ora ""'i'ı: an o e 

c bir· .. k b b 1 b b. . tt• d la h ah ed k k d d h ·ı . .d ld 72 yolcudan bqka murettebat olarak ae- Vil 11w iki '-·d nl b b afy <>ld ... ıne gosterere unun ir tı sun ana ır nıme ır. epeyce o şıp a v er en en- a a a ı erı gı emeyip o uğu yer- e mare, .Ka ı a era er, on 
~Ugunu anlarlar ve oğlanı kestik- Diyerek tüyü alır, yine yola dü- di kendine : de gül ağaçlarının ardına saklanıp itiz kişiyi ve 2500 kiloluk poatayı tatı- içerken bulunmuştur. 
~ ~n onu bir ateşe atarlarsa zü]ür. - Buralarda gezinmekliğim iş bi- işin sonunu anlamasını bekler. yacaktır. BOOO kilometrelik bir yolu ko- Diğer taraftan, İskenderun limanın--
ti . hemen bu sudan onlara yetişti- Bir de giderken dereden su alaca· tirmez .. Bari oldu olacak şurasının nakaız katedeccklerdir. Vapurlarda ol- dan kalk.an cPatria> vapurunda 50 kilo 
tim. Belki o vakit tanrının yardımı ğı da aklına gelir. Hemen ters yüzü- ne olduğunu anhyayım •• Ya selam~ - BiTMEDi - duğu gibi bu tayyarelerin de birinci ve kadar haşhaş ele geçlrilmi~ ve bu işle 

ikinci kat 2ü'lfertelerl bulunacaktır. alA.kadar sekiz kisi tevkif edllmisUr. 

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

Padişahın Vezirin ile kızı oğlu 
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Nostradamüs diriliyor .. Italya tarafından takip edilen 
politikanın Sovyet gözüle tefsiri 

r~r ariyanın ruhu asılzadesi koğuşunda Nostradamiis 
konuştuğunu duymuştur nnler • • 

ıçın Yugoslavya ya atfedilen hayali projeler 
hana söyle 1.. di.. baştan yarattı. Şimdiye kadar bir de-

Bu emri alan Maryan bir an ıçın Maryan facık gülümsediğini görmediğimiz 

Moskova 2 Ağustos - lzvestia ga
zetesi Roma görüşmelerine tahsis ettiği 

bir makalede İtalyan planı hakkında 
irkildi ve durdu, sonra yürür ve bir - Şimdi yavaş sesle goruşuyor- \ralın şimdi kahkahalarla güldüğü-
çok merdiven basamaklarından iner lar. Dedi. Bir kenara toplandılar, ne aü görmiyor musunuz .. Kral o ka
çıkar gibi hareketler yapmağa başla- söylediklerini iyi duyınıyorum. dar iyileşmiştir ki, şimdi aşk ihtiya
dı. cBeni biraz bırakınız ki, ne de- cını bile hissediyor» diyor. Fakat .. 

şunları yazıyor : 

- Bu kadar çok merdiven ınıp diklerini takip edeyim .. Fakat hala J Köpekler şiddetle havlamağa ve ulu-
çıkmak beni çok yordur.. Dedi. Nostradarnüs hakkında görüşüyor-ı mağa başladılar .. Bunun için ne de-

Macaristanla yapılmakta olan bu
günkü müzakereler, İtalyan diplomasisi
nin bu kadar vasi ve mütecavizkar pla
nının realizesine ilk nazarda pek o kadar 
esaslı bir tesir yapamaz gibi görülse de, 
lakin hakikatte bu işlerin anahtarı yine 
Macaristandadır. Çünkü onun yardımiy
le, sulhun muhafazası yolunda birbirleri 
ile bir takım paktlarla bağlı bulunan 
memleketleri birbirinden ayırmağa, on· 
lan birer birer mütecavizler tarafına 
ayartmağa ve Avrupa haritasını yeni· 
den biçmek işine girişmeğe teşebbüs et• 
mek mümkün olacaktır. Romanın Yu
; oslavya ile olan münasebetlerini, hatta 
askeri bir İttifak akdetmek suretiyle, ge
nişletmek yolunda pek anudane çalıştı

~ını İtalyan iş adamlannın bile gizleme

Fakat sonunda asilzadelerin top- lar. diklerini duymak mümkün olmı-
Jandıklan yere vardımr Tavla oynı- «Zaif bir genç var, o birden bire yor!.. 
yarlar, içlerinden birisi ayağım şö- ve yüksek sesle : Kral 
mineye uzatmış ısınıyor. Her kes « - Kral bir ahmaktır, hayır, tam - Bundan fazlasını istemiyoruz. 
söy]iyor ve içiyor. bir delil.. Ne yaptığım hiç bilmiyor. Vaziyeti biz artık tamamiyle anla-

Nostradamüs : Bu sihirbazı bu budala kraldan uzak- clık t dedi. 
- Evet konuşuyorlar. Fakat ne !aştırmak lazımdır. Bu sihirbaz Bundan sonra ayağa kalktı ve 

üzerine} .. Dikkat et ve duydukları- adam, kralı akıllandırabilecektirl> oda içinde dolaşmağa ba~Iadı, ve : 
nı hana söyle J Dedi. diye bağırıyor t --Şu halde ben bir ahmak, bir 

- Çok yüksek sesle ve hiddetle Ve susmak bilmiyen bu delikanlı: budalayım ha .. Dedi •. Beni bir oyun-
konuşuyorlar, bunun için ne dedik- « - Eğer kral sinir hastalıkların- cak gibi kullanıyorlar demek.. Hem 
)erini anlıyamıyorum.. dan kurtulursa bütün idareyi eline de bütün bunlar bana en yakın ak-

- Halbuki ben ne söylediklerini alacak ve o zaman da bize yol görü- rabalar .. Yer yüzünde ne kadar yal
tamamen bize söylemekliğini istiyo- necektir. Şimdiye kadar onu bir nız kalmışım da haberim yok .. Beni 
rum, anlıyor musun} .. Maryan on- kukla gibi ne güzel oynatıyorduk f seven ve sevecek yok .. 
)arın yanlanna iyice sokulmalısın J.. Diyor., Bu sırada, taze ve nazik bir el 

dikleri malumdur. 

MUSSOLlNlYE SEMPATt 
- Emrinizi yapıyorum, onların cŞimdiye kadar sakit duran ki- omuzuna kondu ve tatlı bir ses ile 

yanına iyice sokuldum. Fakat yan- bar bir adam da : Çe : 
larındaki köpeklerden çak korkuyo- « - Fakat, On birinci Luide de- -Hayır kralım hayır. Yeryüzünde 

Faşistlik gösteren, Hitlerle Muıısolini
ye sempatisi bulunan Yugoslav başvekili 
Stoyadinoviçin Fransa ile olan ittifaktan 
ve küçük Antant paktından hüyiik bir 
iştiyakJa Berlin ve Roma ile daha derin 
bir i§ birliği yapmağa geçtiği de maliim
dur. ltalya Yugoslavya ile münuebetle
rini tevsi etmek ve derinle§tirmek için 
geçen sene zarfında çok gayret sarfet
miştir. Yugoslavyadan hayvanat ve hu
bubat mübayaasındaki bir takım iktısadi 
fayda ve preferanslar 193 7 de bir ltal
yan • Yugoslav siyasi paktının akdine 
amil olmuştur. Bu pakt iş birliğinin ge
nişlemesini iktısadi sahadan siyasi saha
ya intikal ettirmiş ve İtalyan diplomasi
sinin esas harici siyaset hatlarının Bel
grad tarafından hakiki bir surette ilti-

rum .. Fakat ... Bu ne) •. Bu büyük lilikten eser kalmamış ve artık iyi
ocaktaki büyük sığır eti parçası... leşmiştir! Sihirbaz ihtiyar onu yeni -BtTMEDl-

Yugoslavya siyasetini büyük bir kiyasetle idaTe eden Yugoslavya 
Stoyadinoviç ve zevcesi 

disinin fa§izme olan bütün sevgisine rağ. sistemden çıkımı Yalnız kokusunu duymıyorum. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiôiiiiiiiiiiiiii0iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;iiiiiiii-.-.;;;;;;;;;;;;;;;;;ıııı~~'!!!!!!!_.iiiiiiii __ iiiiiiôo;;.._iiii;;;;;;._;;; 

«Şuradaki koca kannh ve şişman Bir lngiliz gazetesine göre men, Yugoslavyayı Macaristanın iş birli- yerine Yugoslavyayı ithal 
ği yapmakta bulunduğu İtalyan - Alman hüsünde bulunmaktadır. asilzade ne garip adam, beş parmağı 

ile bir et yeyişi var, ki görmeğe la
yık.. Buna her kes Hanri diye hitap 
ediyor; ve kocaman bir et parçasını 
ağzına götürürken, her kes ona : 

< - Vay arsız ihtiyar vay .. Di
yorlar .• Bu adam bu sözlere aldınş 
etmiyor ve : 

- Asıl bu kadar kan kaybetme
diği halde hala gebennemiş olan 
uğursuz ihtiyarı düşünmelisiniz 1 di
yor .. 

Diğer bir adam da ona : 
-Nostradaınüs öyle kolay, kolay 

ölecek bir domuz değildir. Diye ce
vap veriyor. Bu adama şişman 
adam cAmca> diye hitap ediyor f 

-60-
Kral, uyutulmuş olan Maryanin 

bu sözleri üzerine : 
- Bu adamın kim olduğunu ben 

biliyoı:um .. Dedi .. Bu adam kraliçe
nin kuzenidir. Maryan, sen timdi 
bana söyle, bu adam neler söyliyor. 
Çünkü bu adamdan ben çok şüphe· 
Jeniyorum .. 

Maryan, dütünüyor bir halde ~ 
- Hayır, hayır .. O değildir, içim

den bana bir his diyor ki katil bu 
adam değildir. Çünkü başının üs-
tündeki hava bulutsuzdur 1 Dedi. 

Kral, Nostradamüse : 
- Maryan bu son cümle ile ne 

demek istiyor~ diye sordu. 
Noatradamüs : 
- Demek istiyor, ki, dedi. Ce .. 

hennemlik olan bir adamın başı üze
rinde bir nevi sis bulunur. Günahın 
derecesine göre bu sis koyulaşır f. 

Maryan : 
- Nostradamüs, işte timdi senin 

için görüşüyorlar 1 Dedi. 
Sana yapılan suikasttan bahset

meğe haşladılar. 

Bu sözler, kralın, genç gözdesi 
ile annesinin ve Nostradamüsün bü
tün kulak kesilmelerine sebep oldu. 

Maryan sözüne devam etti : 
- Şişman asilzade, kocaman et 

lokmalarını ağzına atarken: 
« - Bu İ§ için liyakatli becerikli 

bir adam •eçemedik ! Bu ltalyan ah
mak bir adamdır. Benden de birçok 
paralar aldı, sonunda bizim düşman 
yine yerinde duruyor. Herifin elin
den bir iş çıkmaz, ki 1.. 

Diyor, diğer birisi de : 
«- Peşin para vermemeli idin ... 

Sihirbazı öldürdükten sonra para 
vermeli idin, ki iş böyle yarım kal
masın 1 Diye sesleniyor t. 

Nostradamüs : 
- Bu son sözleri söyliyeni bana 

tarif edebilir misin, Maryan? .. 
Diye sordu. 
- Bu adam da şişmandır. Yürür

ken biraz topallar. Kendisi sarışın 
ve oldukça güzel bir adamdır. 

Kral : 
- Bunun da kim olduğunu bili

yorum. Bu da kraliçenin ikinci bir 
kuzenidir. Evet, esas itibariyle fena 
bir adama benzemez, güzel yüzlü
dür. Benim fenalığımı ne için iste
diğini bir türlü anlıyamıyorum 1 de-

JaPonya kendi kendisini 
felakete sürüklüyor 

blokuna kat'i surette sokmağa cesaret 
edemez. Ayni zamanda Stoyadinoviç bu 
şerait dahilinde müttefikleri bulunan 
Fransa, Romanya ve Çekoslovakya ile 
alakayı kesmeğe yanaşamaz, çünkü Bel
gradın üzerinde Alman ve İtalyan faşiz
mi tarafından iltizam olunan bir Macar 
tehdidi dolaşmakttı devam etmektedir. 

ff AL YAN - MACAR - YUGOSLA 
iŞ BlRLICI 

Bu suretle ise, üç taraflı İtalyan - M 
car • Yugoslav iktısadi ve siyasi iş biri' 
ğinin takviyesi meselesi halledilmif. b 
da Almanyanın ikbsadi istilacılığma kıı 
§ı bir derece bir baryer vazifesi görrııil 
ve ayni zamancia ltalyan faşizminin Y 
kanda izah edilen yeni siyasi planl 
nın halli meselesi hazırlanmış olur. 

"Japonya belki harpte kazanabilir. YUGOSLA VY ANIN ANLAŞMA VE 
DOSTLUK SiY ASETl Fakat 300 milyonluk bir memleketi 

hakimiyeti altına alamaz,, zammı elde etmiştir. işte bunun içindir ki, Stoyadinoviç Ci
anonun Venedikteki teşvikabna muva

HARP MALZEMESl SlP ARlŞLERl fakat gösterirken, İtalyan - Yugoslavya 1 7 temmuzda ispanya harbinin ikinci 

yıldönümü idi 28 temmuzda da Çin-Ja· 
pon harbı ikinci senesine ginni§tir. 

Geçen sene 28 temmuzda Japon or
dusu cJapon imparatorluğunun nüfuzu
nu le.ırmağa çalıpn Çinlileri §iddetli bir 
surette tecziye etmeğe> karar vermişti .. 
O gün general Katsukinin tayyareleri Pe
kin üzerine ilk akını yaptılar. 

Asıl hadise ondan üç hafta evvel Pe· 
kin civannda küçük bir kasaba olan Lu
kuçyaoda çıkmıştı. Bu hidişede Japon· 
lar Çinlilerin kendilerine, Çinliler de bi
lakis J aponlann onlara hücum ettiğini 
ileri sürmekteydiler. O hadiseden sonra 
başlıyan gergin 'Vaziyet, bütün müzake
relere rağmen, halledilemedi ve nihayet 
28 temmuzda Japonya Çine ilk askeri 
hücumu yaptı. Bu suretle uzak Şarkta 
yeni bir harp başlıyordu. 

Lukuçyao hadisesi Japonyanm Çine 
harp açması için bir vesile idi. Çünkü J a
pon hükümeti tarihin tekerrür edeceğini 
düııünüyor ve Pekini. Tiyençini almak, 
Hopeyi ve Şanhıng üzerine yürümek is
tiyordu. Bu, kolay bir zafer olacaktı. 

Buna karıı mareşal Çan Kay Şek hü· 
kümeti derhal müdafaa vaziyetine geç
ti ve Çin ordusu Japonlann karşısına 
umduklarından kuvvetli çıktı. Marepl, 
Japonlarla yalnız mevzii biT müdafaa için 
çarpışmıyordu. Sonuna kadar mücadele 
etmeğe karar vermişti. 

Japonlann evvela ilerleyişi seri oldu. 
11 Ağustosta Şanghaya girdiler ve Nan· 
kine doğru ilerlediler. Orasını da derhal 
ellerine geçireceklerini xanediyorlardı. 

Fakat, ıehri aldıkfan zaman sene niha
yete ennifti. 

Japonlann arka arkaya kazandıklan 
zaferler kendilerine pek pahalıya mal ol
muştur, hiç birinde de harp üzerine kafi 
tesiri olan bir netice alınmış değildir. 

Bugün ise Çin mukavemeti harbin ilk 
günlerinden daha fazladır ve bu muka· 
vemet yalnız cephede değil, ayni zaman
da Japonların aldık.lan yerlerde de gö
rülmektedir. Nazari olarak bugÜn Japon 
lar bütün ııimali ve garbi Çini işgalleri 
altına almışlardır. Fakat hakikatte bu
ralarda ele geçirdikleri yerler ancak hü-

1 

yük ııehirler ve ba§lıca yollardır. 
Japonlar büyük bir hata işlemişlerdir: 

Japon askeri girdiği yerele iyi muamele 
etmiş olsaydı, Çin köylüsü carazinin 
üzerinden fırbna geçmesine müsaade 
eder ve tekrar tarlasına döner, ça}ı§ırdı> 
Bunu daima böyle yapm11lardır. Çünkü 
onlar için Japon hakimiyeti albnda yaııa
makla kendi ırklanndan bir cTuçun>un 
idaresi albnda yaıamamn farkı yoktur. 
Onlar zulme alışmqlardır. 

Fakat Japon askeri her yeri yaktı yık· 

tı. Her tarafı kılmçtan geçirdi, katliam 
yaptı. Japonların hava hücumlan ile öl
dürdükJeri 16000 sivil ahali memleket 

MUHAYYEL PLANLAR 

münasebetlerinin bundan böyle hakiki Demek, bugünkü İtalyan - Macar rıı' 
Bilahare bunu Yugoslavyanın ltalya-

bir surette inkişafı için Macaristanın ara- zakereleri Avrupa sulhuna karıı eııtt 
ya büyük mikyasta harp malzemesi si-

zi iddialan probleminin evvelce mümkün ve tehditkar siyasi bir ehemmiyet iktisll 
parişleri, Adriyatik denizinin bir ltal-

üzerindeki dehşeti gösteren yalnız bir mi- mertebe halledilmesi zaruretini şart ola- etmektedir. Avrupa harbinin b~}şı1l 
yan • Yugoslav denizine kalbi planlan, 

saldir. rak ileri sürmüştür. Yugoslav başvekili, müddetinin yakınlaşması veya gecikJ11 her iki memleket erkanıharplerinin da-
Bunun üzerine, Çinliler Japonlara kar· Budapeştenin evvelemirde küçük An· si, Macar vekillerinin faşist İtalya re ha sistematik kontaklan, askeri heyetler- ı.' 

•ı kin ve intikam beslemeğe başladılar.. tanta mensup üç memleketle anlaşması berleri tarafından anudane ve kat'i "1 

" le diğer delegasyonlann aık sık müdave· J 
Hepsi müstevrnere di .. biliyor. Esir edi- yolunda gayret earfetmemektedir. Tekit surette tahrik edildikleri yolda ne 0 

"" lei efkarda bulunmaları takip etmiştir.. ~ı 
len askerler feci bir -kilde öldürülüyor. edildiğine göre. Stoyadinoviç Yugoslav- rece Heri varacaklarına oldukça bag 1 

:ır- ltalya, başlıyan ve genişlemekte bulu- f 
Bu suretle, Japonya yalnız hudutlarda yayı ltalyan - Alman blokuna sokmağa dır. İtalyan - Yugoslav askeri itti nan askeri İl birliğinin Yugoslavyayı da-çin ordusuna kar.-ı d_,;il, istila ettiği he rsuretle çalışırken, ancak Macar-Yu- planının realizesi ve bununla bağlı ol• 

,,. -e ha sıkı bir surette bağlıyacak askeri itti· 0 yerlerdeki çete hücumlarına kar§l da çar• fak formlarına münkalip olmasını el- goslav ve Macar - Rumen münasebetle- Çekoslovakyanın taksimi programı 
Pı•mak mecbuny· etindedir. Bunun ıçın · rinin yoluna girdiTilmesi ile iktifa etmek- yine Romada b~lıyan ltalyan - MıtG11 

" de etmek maksadiyle Belgrada daha faz. 
de, her İfgal ettiği tehirde küllıy· etli ınik· te ve kendisinin üçüncü bir müttefiki müzakerelerinin neticelerine bağlı bll la tazyikte bulunmuştur. Romanın bu ~ 
darda asker bulunduruvor. k bulunan Çekoslovakyanın Almanya ta- lunmaktadır. Bu sebepten, Alman ee ' " ta tiki, Musaoliniye Yugoslavya ile tın· 

Diğer tarahan, altı seneden beri Ja- rafından iltihakına muvafakat göster- rinin Macar vekilleri şerefine yapıl• 
]aşmak hakkını veren ve buna mukabil 

pon hakimiyeti .altında bulunmasına rağ- mektedir. resmi merasimde hazır bulunması, r Çekoslovak meselesinde ltalya tarafın- .,., 
men, Mançurya da ihtilal halinde bulun- Bilhassa bunun için şimdiki İtalyan redinin ltalyaya hareketinden evvel ıv•11 

dan yardım gösterilmesi ve ayni :zaman· 
maktadır. Bundan ha .. ka, Japonya Rus Macar müzakerelerinin vazifesi, Buda- caristamn ltalyan - Alman blokuna t'' " da ltalyanm Parisle müzakere ve anlaş- l 
hududundan da ordusunu eksik etme· madan istinkaf etmesi vaadini alan Hit- peştenin Belgrad ve Bükreşle anlaşması- dakati hakkındaki beyanab ve lmredi İ 
mek mecburiyetindedir. l l k di nı hazırlamaktır. Roma bir çok aylar Mussolininin mütekabil nutuklarında J3ll erin muvafakatiyle yÜrÜtÜ me te 'r. . 

Bütün bunlar Japon kuvvetinin tama· süren tazyik neticesinde Macaristanın ı dapeştenin bütün sahada Hit1erle dşbı 
"11' miyle yetiıtemiyeceği derecede ağır işler- 1T AL y ANIN BALKANLARDAKi Yugoslavyaya karşı olan arazi iddiala- liği yapmak> inhimakinde hulunduı 

dir. Daha şimdiden. Çinle olan bir sene- MEVKU nndan muvakkaten olsa bile vaz geçme- nu işaret etmeleri de kat'iyyen bir te!lli' 
lik harbin neticesinde Japon ik.tısadi ha- sini elde edebilmiştİı'. Bundan maada düf eseri değildir. 
yatı. ordunun ve milletin kuvvei mane- Belgradla askeri bir anlaşma, ltalya- İtalyan diplomasisinin bir seneden beri İtalyan diplomasisi bugünkü gürıÔ4 
viyesi aarsılmış bulunuyor. Harp saha- nın Adriyatik deniziyle Balkanlardaki halli için uğraııtığı daha müşkül ikinci lmredi ile yapmakta olduğu müzakere' 
smda zafer kazan8a bile bu buhran her pozisyonunu takviye etıniş ve buralara bir mesele ortada durmaktadır. Bu da lere her hangi bir cHusush renk vet' 

ay gittikçe fazlalaşacaktır. Almanyanm sokulmasına muayyen bir Macar • Rumen münasebetlerinin bit meğe çalışmasın, cHitlerin gölgesi> ,Al; 
* derecede mani olmuıt olur. Böyle bir an· yoluna konulması problemidir. manyanın İtalyan ve Macar uşakları~ · 

2 8 temmuz 19 3 7 de Japon ordusu, ga- laşma ayni zamanda Fransayı fevkala- Buda peşte T ransilvanya üzerindeki bilafasıla takip ve. bu müzakerelerin ııY 
filane bir hareketle, Çini fethe te§ebbüs de zaafa düşürür. Küçük Antant bina· arazi iddialarından ancak İtalya ile olan hai neticelerinin Almanyanın müteca~' 
etti. Fakat fethedemiyor. Harpte kaza· :ıım tamamiyle takip eder ve Çelı:.oslo- bir dostluk namına vaz geçmeğe hiç mü- kar planları için çok faydalı olxnllfıJl1 

nabilir, fakat bu 300 milyonluk memle• vak.yayı tecrit edilmit bir hale sokar ki, temayil değildir. Budapeııte, Romanya- tayin edecektir.> 

keti hakimiyeti altına alamaz. bu da tamamiyle Alman menafüne teta· ya geçmiı olan bu mmtakalara mukabil 

Bir köy muhtarını Çini fethetae bile lı:endisi de mahvo· buk etmektedir. Bu gibi planlar, Stoya- Macariıtana arazi cihetinden genİ.f mik
lacaktır. Bu gUn henüz gelmenıiftir, fa· dinoviçin tam bir müzaheretine rağmen yasta bir karşılık gösterilmesi hususun-

kat gelecektir. tatbik sahasında mühim minialarla kar- da Roma ve Berlinden mukannen temi- -0--

lran h.ükümdarlanndan birine: clra- oılaomaktadır. Bu manialar da Macaria- nat istemektedir. Şiındilci Macar ba§Ve- Pusuya düşürerek 
na hücum edersen bilyük bir krallığı tandır. kili lmredinin Çekoslovakyaya bir taar· [ / 
mahvedersin> demişle~di. Hükümdar ruz ve onun taksimi halinde bütün Slo- Ô dürdü er 
bunu yaptı, fakat mahvettiği bizzat ken· 1T AL YAN - MACAR VE ALMAN vakya arazisinin Macaristana verileceği- ADANA - Höketçe köyünde eY"el• 

di memleketiydi. MACAR SiSTEMi ne dair ltalya ve Almanya tarafından ki gün bir cinayet olmuş ve köy muht•11 

Bundan bil aene evvel de Japon gene· yapılmakta olan vaadlerle tatmin edilip kurşun ile öldürülmüştür. Hadise h•1'' 
ralleri Çine hücum ettiler. Onlar da bü· Bütün. ltalyan - Macar ve Alman-Ma- edilemiyeceğini bilmiyoruz. ileride gÖs· kında .aldığımız maliimata göre Hö"e~ 
yük bir imparatorluğu 'mahvedecelder, car mÜnMebetleri sistemi, geçen seneler· terilecek bazı iktısadi menfaat vaadle- çe köyü muhtan Ahmet Öztürk eVV'el 
fakat Japon imparatorluğunu.. de Budapeştenin revizyonistik inhimak- riyle Macar vekillerini ne derece aldat- gün ayni köyden Mehmet Koca oğlU 

V. N. EVER (Deyli Herald) ferinin Berün ve Roma tarafından ilti· mak kabil olacağını da bilemiyoruz. Ma- Ahmedin tarlasına giderken yolda vO 
:rYJmP,!1 l~J?!!"'llll-Mt ~ zam edilmesi esasına dayanmıştır. Ma- amafih ltalyan matbuatında 1934 ııene- bir çalı arkasında gizlenmiş meçhul ~· 

' U /k • k ., ' lum olduğu üzere, cihan harbinden son- sindeki Roma protokollannm ihyası za- hıslar tarafından üzerine iki kurşun ' " 
nQ eVl OŞeSl ra Macaristan arazisinin büyük bil' kısmı rureti hakkında yazılar görünmeğe baş- kılıyor ve mubtar ağır surette yaralaıı'' 
O"~~~L2'%'JftWZili Yugoslavya, Romanya ve Çekoslovak· lamışbr. MalGm olduğu üzere Avustur- yor. Bir müddet sonra da aldığı yarttlıı' 
1 - Evimiz motör kursuna devam yaya geçmiştir. Bilhassa Macar revizyo- ya, ltalya ve Macaristan tarafından im· rm tesiriyle ölüyor. 

edenlerin 11/ 8/ 938 perşembe günü ders- nizmiyle Berlinin buna müzahereti hem zalanan bu protokollar bu memleketler Vak'adan haberdar edilen jandarı:tl~ 
lerine başlanacaktır. küçük Antantın teşekkülüne, hem de arasındaki siyasi ve iktısadi iş birliğinin hemen faaliyete geçerek firar eden f•· 

2 - Evimiz bahçesinde her hafta pazar mezkur üç memleket arasında mütekabil karakterini tesbit etmiş ve Avusturyarun illerin yakalanması hususunda takibıtts 
gUnleri karagöz oyunları oynatılmakta- yardım hakkında askeri pakbn akdine istiklali için mücadele bu protokollann başlıyor. Jandarmamızın esaslı takib"

1 

dır. BUtiin yurddaşlar davetlidir. esaa olmuııtur. Macaristanm Yugoslavya- eaaa hedefini teşkil ediyordu. Bu hedef ve tahkikatı neticesinde katiller ayni 1'l>r 
3 - 5/ 8/ 938 cuma gilnü saat 17 de ya ve diğer küçük Antant memleketle- timdi arbk ortadan kaldırılmış bulun- den olan Hacı Hüseyin oğlu Hacı ~ 

Kitapsaray ve yayın, dil, tarih, edebiyat 
1 
rine kar§ı müteveccih arazi iddialan maktadır. Tekil edildiğine göre, Roma kardeşi Recep ve Abdurrahman oglıl 

ve saat 18 de Yönkurul toplantısı vardır. ! mev.:ut bulundukça. Stoyadinoviç, keıı- timdi Roma protokollan •İstemine bu Hacı Veli yakalanmışlardır. 
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iFTiRA 
'l azı muallimi Sergey Kapitoniç Ahi- olınadığını anlamak için mutf.o.ğa girdim. 

ney ev, kıı;ı Natalyayı tarih ve coğrafya ! T abil bu arada halıit da ıl!zden geçir
rnuallimi lvan Petroviç Lofadinavla ev• dim. Balık öyle hoşuma ı;itti ki. keyfim· 
lendiriyordu. Düğün çok neşeli geçiyor• den dilimi ppırdatmı,ım. Tam bu e .. 
du. S.londa çal11 çalıyorlar, .. rkı oöyli· nada ıu Van kin olacak Hrtem de mut• 
yo.lar, danaediyorlardı. Bu ıecey nıiln· faiia giriyor. Şapırtıyı ltiıinee : 
haaır olnıak üzere kulUpten muvakkaton - Vay, Htt kiminle öpilfilyouun 1 •• 
ıetlrtilmiı olan ıiyah fraklı ve kirlcnm ... Diye takılmaia bfttlamaz mı) 
i• 7U& t11ımut beyaz boyunbailı uşaklar CQya ben &fi:' kadın Morfo ile öpU,U· 
ayaklan yanmıı itler ıibi, odadan oda· yormıı~nı.. Aptal adam.. Bari karı bir 
ya koıuyorlardı. Bütün ev derin bir ııU· fe)'e benuııe ııene neyse .. Çehre zUiUr· 
rültü İçinde idi. Hesap muallimi Taran- dü .. Aptal adam .. 

Bu eanada yanlarına yaklaşan Taran
tulov sordu : 

- Aptal olan klm? 

YENi ASIR 

~··· '''j~''j\"fj''y''(j''"'i 
: ....................................... = 

ANKARA RADYOSU 
öğle neşriyatı ~ 

Saat 14.30 Karışık pliilt neşriyatı. 
14.50 Plakla Türk mlısikisi va halk 

farkıları. 1 5. 1 j Ajan• ha betleri. 
Akşam neşri}'atı : 
Saat 18. 30 Plakla dan• musikisi. 
19. 15 Türk rnuıiklti ve halk şarkıları 

(Mukadder) 20 Saıtt ayarı ve Arapça 
neşriyat. 20. 15 Türk rnu ikili ve halk 
~arkıbrı (Sal&hettln) 21 Pllk ne~riyatt. 
2 1. 1 5 Stüdyo ... ıon ork!!!trası. 

2 2 Ajans hab.ılcrl ve hava raporu .. 
22.15 Yarınki proıtam ve son. 

ISTANBUL RADYOSU 
Ö~le ne,riyab ı 
Saat t-ı.30 Plikla Türle mıniHoi 
14.50 H .. v-.di• 15.05 Muhtelif Tilrk 

~:.~~fo~0~~.30 Muhtelif [',.,., r••-İJiih .. ı ı---~ _ .... ;•-11r 

SAYFA ı I 
6 

tulov ile Padekuva ve müfetti~ Mazda 
yanına oturdukları bir kanapede, bi-ribir

Jerinin sözünü keserek, mlsafirlcre 6lme· 
den a:ömi.i.len inaanle.Tdan, spirtizma hak .. 
k..;daki kanaatlerinden bahsediyorlardı. 
OÇü de Spirtizma.ya inanmıyoılatd.ı. Fa· 
kat b" dünyada, in.an zek&smın asl~ 
erişenılyeeeği bir çok hadiselerin bulun
d~ğunu da kabul ecliyorlard• Diğer bir 
odada iso llsan muallimi Donoski, nÖ· 
betçinin ne gibi şeraitte adam öldürmek 
haklını haiz olduğunu anlatıyordu. Gö
ru1düğü Üzere, bu düğün evindeki ko
nuşma mevzvu umumiyetle korkunç, fa
kat o nisbette de enteresandı. Evin pen• 
cerelerinden, sosyal vaziyetleri dolayı
eiyle içeri airmek salahiyeti olmıyan bir 
takun İnsanlar bakıp bakıp çekiliyorlar
dı. 

- Canım Vankin olacak eerseri. •• Ben Amerlka donanmıuı manevralarını henüz bitirmiştir. 
birlikte manevraları takip ederken görüııorut ... 

Ak~am ne,ri7atı ı .. 

Saat 18.30 Hafif müzik 1 İepehaıı ! 
belediye bahçdainden. 19.15 Viyoloniıt 
Ali Sezin l 9.S5 Borsa haberleri 20 Saat 
ayarı : Crenvlç rau.thaneslnden naklen 
Müzeyyen ve arkadaıları tarafından 
Türk mu•ikili ve halk ;arkalan. 

Bu manevrıılardıı reisi ciimhur bay Ruzvelti filo bil§ amiralile 

Tam gec.e yarıaı ev sahibi Ahineyev, 
yemeğin tamamen hatır olup olmadığı
nı anlamak için mutfağa girdi. Mutfak
ta, yerden tavana kadar ördek, kaz ve 

diğer yemek kokulannı taşıyan bit du
man yükseliyordu. Masaların etrafında, 
koca göbekli, kırmm yanaklı aşçı kadın 
MorEa dola9ıyordu. • 

• Ahineyev ellerini uiuıturarak ve du-
daklarını ıslatarak : 

yemekleri kontrol etmek Üzere mutfağa 

airmiştim, diye Ahincye'°" ~eniden hika
yeyi anlatmağa başladı. Arbsına bakıp 
ta MazdanJn yanlarına geldiğini ııörünce 
ilave etli : 

- Aklınca benimle alay etmek iste• 
di. Halbulci inaan rı..1orfoyu öpeceğine, 

köpeği öpse daha iyi olur. 
~iazdaya dönerek sözüne devam etti: 
- Vanl.:inden bah•ediyorduf;;.. Bu· 

dala adam .. Mutfağa girjp te beni Mor• 
fo ife yanyana görünce alaya başladı. 
c.Vay, Jl.İZ öpüşüyorsunuz, ha) .. > falan 
gibilerden takılmağa başladı. Heirf sar· 
hoş, şeşi beş görilyor. Halbuki i!\San 
Morfo ile ôpU,eceğine hindi ile Öpilşse 

daha iyi eder. Enayi. aklınca benimle 
alay edecek 1. 

Bu aırada Ahlneyevin yanına yakla
şan kanun muallimi Mrdu : 

- Kim seninle alay edecek~ 
- Canitn şu Vankin işte .. Ben mutfa-

ğa gitmiştim.. Yemekleri kontrol edi
yordum, ilah .. 

Takriben yarım saat sonra bütün dil-
- Şu mer!in balığını göstersene, de- ğün halk1 Ahineyevin tJergilze§tini öğ~ 

di. Ne enfes bir kokU1u var. Adeta bü- renmiş bulunuyordu. Ahineyev ellerini 
tün mutEağı yiyeeeiim geliyor. Cöater uiuşturarak, dü~ünüyordu. 
bakayım ıunu 1.. - Haydi bakalım. şimdi artık istedi-

Morfa, masalardan birine yaklaştı ve ğine anlatabilir.. rvfesele kalmadı.... O 
üzeri yailanmıt olan bir a:uetoyi anlatrnaia hatlar baılama:ı:: : cCevezeli
ihtiyatla kaldırdı. Bu gazetenin altında, ğc lüzum yok, d~yeceklcr, biz meseleyi 
büy{lk bir tabaiın içinde, bin bir çeşit biliyoruz. Sen bu itte geç kaldın 1> 

20.4ll Hava r1>1>0111. 20.43 Ömer R_;. 
za Doğnıl tar"'1ncltn Arapça ıöylev. 21 
Saat ayo.n : Oı·ke·tra : j 

21.30 Trhsin Karakuş ve arkadaşları 
tarafından Tiirk mu•ikiti ve halk şarkJa
rı. 22. 1 O Plakla muhtelif parçalar 22.50 
Son haberler ve ertesi günün programı. 

23.00 Son. 
AVRUPA l~TA!YONLARI 
SENFONiLER : 
. ............................ . 
HAFiF KONSERLER: 
7.1 O Betlin kısa d~l~ası neşeli mu•iki 

8.15 devamı 9.30 Halk musikisi 10. 15 
Süel bando 8. 30 Parls Mondiyal pllk 
9. t 5 Plak 9.45 Pl!k 10.3S Plak 12 Pa
ris Mondiyal plak 13 Bertin kısa dalgası 
hafif mu•iki 14. 15 devamı f 3.20 Paris 
Mondiyal konser nakli 14 keza 13. 2 'i 
Bükreş plak musikisi f 4.30 Konserin de
vamı J 6.15 Paris Mondlyal pl!k 18.0rı 
Keza 18. 35 Keza 19 Peşte Posta idare
sinin musiki heyeti 19. 2 O Prag Milino'l•
ki orke•tra.ı 20. 30 Varşova karışık mu
siki 20. 30 BUkreş Bir lokantadan konser 
nakli 23.25 Pe~te Ciııan orkestrası. 

OPERALAR. OPERETLtR 
15.30 Paris Mondiyal operet 21.25 

Bükreş Puccininin cM•nort L caut~ 

sebze ile süslenmiş bir mersin balığı Ahineyev tamamen sükunet buldu... opeTası. 

yatıyordu. Ahineyev balığa bir göz ata- Sevincinden, hesap harici dört kadeh ODA MUSiKiSi 
rak, derin bir cOh I> dedi. Gözleri par- daha votka yuvarladı. Yemekten sonra 1 7 Bük re, Salon kenteti 19 · 1 7 Bük-
ladı. Balığa dC>iru eğı1eıek dilini kuvvet. yeni evlileri yatak odalarına kadar ge- reş oda musikisi plakları 20.25 Prag pi-

h b · k d. · d • · yano - keman - oakoafon triyosu 23 Var-le şapırdatb. Bir müddet da a u vazı- çirdiktcn sonra en ısı c yatmaga gıt-
yette durduktan sonra parmaklarını ıı- ti. Hiç bir kaygusu olmayan masum bir şova Leh eserlerinden kuartet konseri. 

kırdatb ve dilini bir defa daha ıapırdat- çocuk gibi deliksiz bir uykuya dald•. RESIT ALLER 
tı. ECrteıi aabah uyandığı zaman, dün gt- l 1. 15 Berlin kısa dalgası Beetlıovenİ\ 

Kornşu odadan 1 ceki vak'ayı tamamen unutmuş bulunu- eserlerinden piyano sonatları 16.30 Kil· 
_Oh, hararetli btr 8püeilk aesll Mar- yordu. çük piyano konseri 19.45 Bükre~ piya

fuşuıa, ıen kiminle böyle hararetli ha- Fakat heyhatl .. Kem dil, yapacağını no ile yeni musiki 20 Varşova ıarkı re
raretli llpUş{lyorsun? diyen bir ses du- yapmıştı.. Bu işte Ahinoyevin kurnazlı- sitli 20. 30 Peşte piyano refakatiyle kt-
yuldu. Daha sonra eıikte, muallim mu- ğı da para etmemişti. man 1'.onaeri. 

avlnler!nden Vankinln traşlı, kalası gll- Bu vak'adan tam bir halta aonra çar-
rUııdll. şamba ııünil Ahineyev üçüncü dersten Telefonu icad eden 

Atholı 63 yaııncla bir Jlmerikalı ihtiyarc.L.r. Seneler c,><~<
dunuyıpratmı§, yüzünün hatlarını buroıturmtt§ ue de kal
binin gençliğiııl sarsınamı§tır. Atholl Mil• Annıı May l.tmln
de Amerikanın en gilZ411 kızlarından bin 1<111ılan on altı ııa
şımla bir kızla •vltnmiftir. Amerikan ga.ıetelerl bu merııklı 
izdi~acı kııydederken talili ihtiyarın sO,,incini "' Anna Mıı
yın kocaaınıı derin Wr oadakaüe bağlı kalacağı ainlarini bira.ı 
alaylı bir ilacınla ııa.ıı11orlar. 

Holandnnın yar>nki kraliçesi Veliııhd Prenıı•s Juliana çok 
1efkııtli bir annedw. Yavru.sile b!Zzat mııgµl olmaktan, Ho
lanılanın müstakbel veliahdinı dci araban içinde sarayın 
bahçednde gezcllrınektl!tı zevk almaktadır. Prl!tı!es günfinün 
bir lc4ç taatini 11a.,.,._M haırıtml§Ur. '''"'' yalnı.ı lullıına 
ılıığil bi.u4t Holanda krallçtn ıie o.11ni u11inçli ııl41ca111 glis· 

tarm4lctedir. Giiniin mıuı1111en saatı.ıind.ı lcrııliça veliahd 
Pren.sea Jalia1Wı ve kocası mini mini prensesin etrafında 
müşfik bir tablo teşkil etmektedirler. 

tn.gi!tarade opOr aaltım4tl vo.rclır, Kadınlar her çeşit sporu 1 Ltmdrıı hayııanat bahçutnde bir dwe kutu kendi yumur
to.tbılo edorler . .Şu gördüğünüz redmde l/41mlş olcunu çtk"' 

1 

talan atasına konalı kas 1111murtıılıınndan kez palazlan çı
l>ir lngiliz kızını görüyoruz. kamı.,ur. DtH kUfUnUn b11 pıda.ılar etrafında fGfkılı do

laştığı 11önilii11or. 

Vanlr.in ı8zUne devam etti: henilz çıkmıştı. Muallim odasında bir bir ki.ıi midir? Artık "elektrikli pipo,, 1 
_ Kiminle 8pi!şüyorsun bakayım, arkPdaşiyle konuşuyor, talebelerden Vi- Y 1 Danimarkadan İngil

tereye yüzerek 
geçecek! 

ıöyleL Sergey Kapitoniçle mi? Aferin sekinin ahlaksızlığından şikayet ediyor· Birçok keşifler '/ardır ki: İçeceğiz. lf.iıııllı:-.. 
sana habalılı:.. Böyle kadınlarla başba· du. Bu 11rada mektebin direktörü yanı• - Kim lcad etti? Diye sonılunca et- Cipranm nasıl icad edildiğini tabil _,_.r 
ıa.. na yaklaştı. Onu bir kenara çekerek : vap vttmekte tereddüt ~· M~e!A te- blllninlz: TütGn tiryakisi bir tngilb 

Ahineyev, fena halde mahcup ola- _ Sergoy Kapitoniç, dedi, aff,ınızı lefon da bunlardan blrıdir. tngillılere neleri harbde piposunu kaybeder, çan-ı J'enni :R:ammersgard ismindeki geng 
rak : rica ederim, şahsi işlerinize karışmak göre tel<!fonu lcad ed~ Corc B~~ lsm"'.- tasında tütünü var, fakat piposu yok. kız, Daıı.imarkadan Almanyaya yüzerek 

- Ne mGnuehet, dedi, hen !lpüşmi· salahiyetim haricindedir. Fakat ne de de bir adamdır. Am~rikalılara ııora Edi- Zavallı ne yap3m bir müddet dayanır. !geçmiştir. 
yorum. Bunu aana kim •llyledi budala olsa ıİz bir muallim, ben de sizin direk- soı:ı. Bugün Fransızlar da, bu büyük !cadı Fakat lliyakilerin pek iyl bildiği gibi 19 yaşındaki bu Danimarkalı kız ge-
ac!am > Ben dilimi şapırdatmn.. Hani ıörünüzüm. Sizi ikaz etmek vazilem· meydana getirenin bir Fransız olduğunu tütün.ı;üılüğe tahammül nıtimkün müt çen se'lle de 30 saat süre'll bir yUzıne yap-
mernnuniyetiml beyan sadedinde.. Balı· dir. Şehirde tuhaf tuhal bir takım de- iddia ediyorlar ve yakında Şarl Bürsöl o vakit nefer k.ıyılmq tütünü çiğiiemeAe , mış ve gene Danimarkadan Kattegata 
iı ıörUnce kendimi tutamadım da.. dikodular dolaııyor. Guya siz, evinizde ismindeki bu mucidin yilzilneü yıldönü- başlıır. Acılığına tahammül edemez, geçmişti. Bu seneki yolculuğu daha uzun-

- Kllllhıma anlatı.. ki atçı kadınla yaşıyormUJ8unuzl.. Bu münü lı:utlulıyacaklar. nihayet tütününü bir kAğ.ıt parçasına sa· dur ve Baltık denizinin bir sahilinden 
Vanlcin derin bir g{i!Unıseme ile ka- beni alakadar etmez .. Bu ıizin husust Bununla beraber, itiraf edlyoTlar: rar ve içer. Cigara da icad edilmiş olur. diğer sahiline 40 saatte yüzerek geçmiş• 

pıda kayboldu. Ahineyev kıp kırmııı hayatınıza ait bir iş.. Bu aşçı karısiyle Telefonu lcad eden tek başına Şarl Bir- Cigaranın taammümil plpo)llJ. ortadan tir. Yirmi beş mil uzunluğunda olan bu 

kesildi. alenen, şunun bunun yanında, öpüşüyor- söl değildir, F.&asen, büyük icadların kaldıramamıpa da miktarını bir hayli ' yolda yüzücü kız büyük müşkülatla 
· - Al sana on paralık. diye söylendi. ınuşsunuzl.. Ne isterseniz yapınızı .. Ki- mucidini kat'iyetle tayin edememenin azaltm~tır. '.Fakat yeni icad, elektrikli karşılaşınışbr. Çünkü, Danimarkada 
Herııele tiındl gidip dedikodu yapaeakl minle isterseniz öpüşünüıl .. Fakat, çok sebebi de budur: Biri düşünmüş diğeri pipo tekrar pipo kullanılmasını moda !Ged.ser bumu ile Alınanyada Varne-
Bütiln şehir beni ayıplıyacakl .. Ne Alla- rica ederim, bir mürebbi, bir muallim tatbik etmi,, biri ötekinin bulduğunu halin aokac-'· gı·bı· "g0··rtinilyor. ı 

tt• (i) ..,. munde arası Baltık denizinin, iki mem· 
lıın bellsı adammıı but olduğunuzu unutmayınızl.. llerletrııiı ve bu suretle, icad te am · Eldtrlldi pı'po, bu.,;;,, daha J•boratu- ı •-· " ı 1 ieket arasındaki en dar yerlerinden 

Ahineyev çekinııen bir tavırla salona Ahineyev, dondu ve tat keaildi. Ade- ede ede buııünltü ıeklini bulmuştUl'. vardan ticaret sahaaına çıkmamıştır, he- ' biridir, fakat, cereyanlar burada 
0 

kadar 
girdi: Vankin nerede? Diye göz ucu ıle ta tepesinden aıağı bir kazan kaynar •U Bilrsöl de telefonun ilk esaslarından nüı tecrübe devresindedir. Fakat tec- ı 

b la bulm d Ü · kuvvetlidir ki küçük gemiler ve kayık· 
etıalına bakındı. dökmüşler gibi berbat bit vaziyette eve azı rını uı ve on an sonra m • tilbeleri yapanlar çok ~•bıık taammüm 

d. J · · dl la t ı~ ,.. !ar bile buradan büyük zorlukla geçe-Vankin piyanonun yanında duruyor döndü. Yolda giderken, bütün şehir hal· tema ıyen yapı an yenı ıca ar e ~ edeeej! fikrindedirler. 
f b k .. halini• -•-·-t bilmektedir. Jenni bu cereyanlarla da 

ve eğilmi• bir halde, aülerek mlifetıitin kının keııdisina balr.tıiını unnetti. Evde on u illin u ~ ır. Her ııar"'- görünen icad gı·bi bu da ta-, ş J ~·· ··ı · ' ı1 --'- ihtüald .,. ayrıca mücadeleye mecbur olmuştur. baldızına bir şeyler anlatıyordu. onu yeni bir felaket bekliyordu. ar .<>urso ıçın yap aca.ıı; e bil Amerikadalı ıeliyor. ı 
Yemek esnasında kansı ona : onun hayatını ve eserini daha fazla ta- Danimarkalı kız çarşamba sabahı Da-

Alıineyev bu vaziyeti görür görmez : nıtınak için ~lışılaeaktır. Bürsöl posta Taftiltün lçınly~ bit ~e'l'ikalı ~":'" b~ nimarkadan denlıe gİrnllJ ve bütün 
- Kl!rolasıca herif, muhakkak he· - Ne o, pek iştahsız yemek yiyor- idaresinde çalışmış basit bir memurdu. tar an bu ihtirasın ınsan sıhhatini sü· gün yüzdükten sonra, kendisini takip 

nim hakkımda bir te)'ler anlatıyor, diy• sun, dedi) Ne düşünüyorsun? Sevda Çe· _ rüldediAi fecl fil<ıbetlerl goıônünde tu- ı k 

1 
etmekte olan ayığa geçerek biraz ist.i-

selylencli.. Kadın da bu lllylenenlere ina- kiyorsun, Morfu,kanı di!Jilnüyoraun de- oöyle.. tarak diğer, taraftan alışan bir adamı.n ..ıı~lU! 
1 Ali h · b·ı· "k k nd 1 dı i' rahat etmişlil'. Bundan sonra bütün ge-nıyor •• Bakaana nMıl da gü iiyor?. a· ğil mi) Ben er şeyı ı ıyorum. "" ti Vankinin buru,ulr. ıuratının bütün çir· tütU en vazgeçmesine !mkAnı oma ·ı 

hım 1 Hayrr, .-..ağa gelmezi" Öyle bir olmasmlar. dostlarım, gözümU açtı. Tü. gileri kımıldadı. Gözlerini Meryem ana fııu dllşünerek tütUnden insan sıhhatine 1 ce ııene yüzmüş, erlesi sabah da .gene 

ıey yapmalı ki hergeleye inanmasınlar. Allah belanı versin bar ar a am. kandiline kaldırarak : zarar veıınlyen bir duman çıkarmak im· , h~tJiri~-~ b d 

l
losa bir istirahatten sonra yoluna devam 

Her kese gidip usulü dairesinde meseleyi Karısı bunları söyledikten sonra surn- - Bu mesele hakkında bir tek kelime kAnını aramıştır, Aınerikalı alim., güre ı etmiştir. Bu esnada suların cereyanları 
"- d ı··· 1 k ı b" ·ıı k · ş ile garba vo =rka gı·+-'0, bu suretle de anlatmalı.. ""ek, ken i enai ıgıy e • • tına ır 11 e •t etu. oöyledimse Allah belamı versin 1.. u tutünün asıl zararı içindeki nikotinda .-- ......., 

k 1 · J k ı biraz yol kaybelıni<tir. 
aın .. 

Ahineyev çeneıini kaııdı. Mah<'UP bir 
halde F ran•ı.ı: Padekuvanın yanına yak
lattı : 

- Yemeğin hazır olup olmadığını an
lamak için şimdi mutfağa gitmi;stim, di
)'e anlatmağa başladı. Sizin balık sevdi,. 
iinizi biliyorum. Halbuki ben öyle bir 
mersin balığı hımrlatllm ki.. Tam iki 
arşın boyunda.. Hah, hah, hah 1.. Ha, 
bak, aıı kal ın nnutacalctırn .. Mutfakta şu 
balık yüzünden öyle gillilnç bir ru' a 
oldu ki, sorma! .. Her teyİn hazır olup 

Ahineyev, tek bir e ime .Oy eme si- gözlerim kör olsun 1 değil, yanarken çıkan karbonlu duman- • 
zin ıofradan kalktı. Ayağı altındaki yer- Vankinin samimiyetinden şüphe et• dadır. Bu l\Jim hesaplarına göre bir tek Kaliforni4 pLljl<m neşe diyıırıdır. Ho- Bir gün bir gecesini daha denizde yil-
lerin kaydığını, döndüğünü hisaediyordu. meğe imkan yoktu. Dedikoduyu onıın Cigaradan 80 santimetre mikAh karbon livudun tanınmış yıldızlan p!djl<ın el.ol- ıerek geçiren Danlınarkalı kız, ni.lıayet 
Şapkasını, paltosunu almadan Vankine yapmadığı muhakkaktı. Ahineyev, bü- çıkar ve bu gaz 140 mette murabbaı ak- dururlar. Mios tlonıı adnıı tıışıyan bu cuma günü saat onbiri çeyrek geçe Al-
koştu. Onu evde buldu. Hiç oelama, ıa· tün tanıdıklarını aklından geçirerek ve ciğer nesclyle karşılaşır. genç kt.ı b·r ea..-ibe müsabak4smda birin- manya sahiline çıkmıştır. 
baha lüzum ıörmeks"'in : göğsünü yumruklıyarak ı Mak Kormik isminde olan Aınerikalı ci g~lmiştir. Jeni Kammersgard Almanyada binler• 

- Namussuz adam, diye çıkışmağa - Peki, bu dedikoduyu çıkaran kim- doktor, tütün yanmazsa bu korkunç ıe· ce kişi tarafından karşılanmış, sporcu-
ba~ladı. Beni ne hakla ili.leme karşı ra- dir} Hangi hergeledir? Diye dütlinme· birin intişar etıniyeceğini de anlamıştır. tütünden karbonsuz buharlar çıkarmak !ar kendL,ine büyük bir ziyafet çeknıiş-
zil ettin? Bana ne diye iftira ettin? i• başlad• · Amerikalı alimin nazariyesi ~dur: imkfuıını bulmuş, ve yeni yaptığı pipoya lerdir. EV'/elce Holandadan İngiltereye 

- Ne iftiruı? Söılerinizden hiç bir Bi«' de okuyucularımlZ& ooruyonız ccigaralarınııı yakmadan içerseniz zt- celektrikll pipo> ismini vermiştir .. Bu de yüzerek geçmek istemişti. Şimdi ka-
şey anlamıyorum. - Kimdir? Hanııi heraeledir} hirlenmer.sinlz.> pipodokl tütün elektrikle kızıyor, lezzeti rar verdiğine göre Ingiltereye Danimar-

- Morfo ile ~piltt\lğ(lm hakkında de- Rusçadan Çeviten ı Bu naıarlye ile işe başlıyan Alim, tü- ayni olan tehlikesiz dumanlarile tirya· kadan g<!Çecektir. Bu 300 millik bir me-
dikodu yapan sen değil miydin> Alçak, FERAH FERRUH tünü yakmadan ısıtmak ve bu suretle kiler! memnun ediyormus. safed.ir. 



TEMASlk SAYFA: 8 
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Barbara Hutton davası IZMtR BtruNCt tCRA MEMUR
LUöUNDAN: 

nasıl hal/ofunda? Behçet ve Arslanın Mehmetten 
--o-- intikalen çocukları Davut ve Zeynel 

s elerden beri devam eden Barbara namlarına bilvelaye k~ndi namına 
H tten k t R ti ihtil"'L b"' ük bilasale borçlu Feride ile diğer borç-u on on even ov a.u, uy l S , . . d ki lacakla u uıtan zımmetın e a nn-
bir tehlikeli vaziyet gösterdikten sonra, d d 1 "T" M hm t uhd · d 

ih hall dilmi bul an o ayı o u e e esm e 
n ayet e ş unuyor: bulunu\) tahtı hacze alınan Karşıya-

Kontun Danimarkalı olması, aslen ka Dedebaıında 138 ada ve 16 par
t\merikalı olan Barbaranın da, onunla selde Dedebaşı sokağında 75 numa
•vlendikten sonra Danimarka tabiiyeti- rada kain bir katlı ve iki odalı eh
ne geçmesi meselesi Ingiltere ile Dani- şap 168 hissede 56 hissesi borçlula
marka arasında bir hadise şekline de ra ait bir bap ev heyeti umumiyesi 
konmuştur. itibariyle 250 lira muhammen kıy .. 

Kontes Barbara Hutton kocasından met ile ve yine Karsıyal:a Der.Jeba
resmen ayrılmış değildir, fakat ayrı ya- şında ayni adanın 17 parselinde ka-

akt d K ını çocuguny u kaçır- ra Hüseyin soke.~mda 73 numaralı 
şam a ır. ocas ah k k l "ki od ·· 
mak teşebbüsü ile itham ettiği son hadi- ,818b~ vbe te . at 1 1 h' edavı 5m6uhc;~E:\ mı ır ap evın 168 ıss e ıs-
seden sonra ondan ayrılmak istemiş, fa- • bo 1 l 't b" b h ti' 

A sesı rç u ara aı ır ao ev eye 
kat bugünkü ihtilaf şekline göre kadın • • 't'b · l 150 lira d . . umumıyesı ı ı anv e mu-
bu arzusun an vezgeçm.ıştir. hammen kwmetiyle ve yine ayni 

thtila:f şekli İngiliz ve Danimarka adli- mevkide 138 adanın 18 parselinde 
ye nezaretleri arasında bulunmuştur.. Kara Hüsevin sokağında 71 numa
Buna göre, Kontla Barbaranın oğulları ralı tek katlı bir oda ve bir mutbahlı 
Lens gerek babasının gerek annesinin ve çatılı ve önünde bir evlek bağ ve 
mirasına hak sahibidir. Bu suretle, kü- bahcevi mü,temil 168 hissede etli 
&tik Lens hem baba tarafından, hem ana altı hissesi borçlulara ait bir bap ev 
tarafından büyük bir servetin varisi ve bağ ve bahee 200 lira muhammen 
olacaktır. klvmet ile 7 /9/938 tarihine müsa-

D. y taraftan K t R t1 il dif çarşamba rinü saat 11 de aah-
ıger , on even ov e hğ ık 1 ,_..._ B arttırm d 

Barbara Hutton gene boşanmJ§ sayılmı- a çbedanl~caKCJuhr. u kı atin.a 
saha e ı m ammen vme 

yacak, yalnız ayrı yaşıyacaklardır. .. d . be • • bulm dı'"' tak yuz e yetml§ şını a ın -

~~~--------------~~~-
dirde en cok arttıranın taahhüdü ha-
ki kalmak tartivle ikinci arttınnaaı 
22/9/938 tarihine müaadif perıem-

Aceıe mu••• be günü saat 11 de yapılacaktır. Bu 
arttırmada dahi ıabş bedeli muham
men kıvmetin vüzde yebn.İf be!inİ 

Za Yede ı• le bulmadığı takdirde en çok arttırana 
ihale olunacaktır. Bu gavri menkul
ler üzerinde her hangi bir §ekilde 

t hak talebinde bulunanlar işbu ila-
S a iŞ nm tarihi ne§rinden itibaren 20 gijn 

zarfında ellerindeki veşaikle birlik-
7 .Ağustos 938 pazar günü sabıdı te dairemize müracaatleri lazımdır. 

7 

HR5RRRT • • 

sıhhahnizi 
/p/Jdiô edi!fOl 

(,~ ~~ . . ~ 

O!fLR/ll 
LIT 

ile öldürünüz 
Denizbank lzmir şubesi müdürlüğün

den: 
5 Ağustos 938 tarihinden itibaren her hafta pazartesi, çarfamba 

ve Cuma günleri saat 17.30 da Bandırmadan lstanbula ekspres pos
talar tahsis edilmi!tir. 
Çarıamba ve cuma ekspresiyle seyahat edecek yolculann biletleri

ni bir gün evvel aaat 17 den 19 za kadar ve pazartesi ekspresiyle se
yahat edecek yolcuların biletlerini pazar günü saat dokuzdan 12 ye 
kadar Denizbank İzmir şubesi acentalık servisinden almaları ve fazla 
malômat için servis ki.Jesine müracaatleri ilan olunur. 

5 - 6 - 7 2869 2596 

saat onda tnönü tramvay caddesi AJai takdirde haklan tapu sicili ile Dev Iet Demirvollarında n: 
Askeri hastanesi yanında Mansuri aabit olmıyanlar paralann paylasma- .l 
7.ade yokuıu yeni umi 184 üncü ao- amdan haric bırakılacaklardır. Satıf Aydın hattı boyunda çamhk istasyonundaki idaremize ait otel bi-

. ·ı 1 t li l · ·· d nası demirL-- ,._.ya ve mefrtıJatile zeytin' lik ,.amlık ve arazisi 15-8-kakta 7 numaralı evde sanatlar mele- pe~ın para ı e o tm a P enn yuz e ~ "-3' 3' 

tebi eski müdürü Ferit beye ait fev- yedi bu~'!k ~iabetinde ~! akçesini 938 Pazartesi günü saat 10 da lzmir Alsancak sekizinci işletme ko-
kalide Jüka ve nadide mobilyaları veya mıllı bı1" bankanın ıtibar mek- misyonunda açık artırma suretile bir sene için kiraya verilecektir. 

.. d • 1 l akt S tubunu himil bulunmaları lizımdır. Muhammen bir senelik kira bedeli 500 liradır. isteklilerin 3750 ku-
muzaye e ıuretıyıe sah ac ır. a- Yü d iki' b uk d llAli .. t · ru• muvakkat teminat yatınnaları ve aranılan vesikalar ve 1§

0 e girmeye 
tıl cak lar d V 

:ı e uç e a ye muş enye ~ 

a e,ya meyanın 8 aezman •t l •·t _,_!_ m1~'- ·ı · manii kanuni bir halleri olmadığına dair beyannamelerle muayyen 
k 1 Al · b aı o up mu erllKUll e BK vergı erı 

mar a 1 man pıyanoau ve ta ure- t • t tan 'f t ·· 'b' gün ve saatte komisyona müracaat etmeleri l8zımdır. Şartnameler • d'd • •~- lh • d. . ve envıra ve zı a rusumu gı ı 
aı, na 1 e cevız uula ıar mıyer, Belediye resimleri arttırma paruın- Çamlık istasyonundan ve komisyondan parasız alınır. 
maroken kanape ve iki koltuk, ce- dan tenzil olunur. Şartname 17 /8/ 2790 (2576) 
vizden mamul vitrinli büfe ve kon- 938 tarihinden itibaren her kese açık . . - • • • 
tora büfesi, maııf cevizden mamul bulundurulacaktır. Taliplerin birinci lZMfR BELEDtYEStNDEN: 1 tır. fıtırak etmek ıstıyenler 14 lira 50 
yirmi ki§ilik anahtarlı yemek masa- icra dairesinin 38/3889 numaralı -Beher metre murabbaı 300 ku- kuruıluk muvakkat teminat makbu-
sı ve yine cevizden mamul pandazot dosyasına ve icra münadiaine müra- ruttan 1338 lira bedeli muhammenli zu veya banka teminat mektubu ile 
kaplı on adet yemek sandalyesiyle caatleri lüzumu ilin olunur. 63 üne~ adanın 446 metre murab- aö~lenen gün ve aaatte encümene 
iki adet koltuğu ve dört adet ıigara 2852 (2594) bamdaki 11 sayılı araasınm aatı§ı gelirler. 

lan kp kı--•- 9 1 b&§ katiplikteki §artnamesi veçhile 22-26-29-5 2640 (2489) 
masa , ye are vırıK parça ı 16 8 938 Sah .. .. 13 k 

ı"k k dif li k kım - - · gunu aaat te açı 
gayet u • a e · anape ta l, arbmı ·ı 'h l d'l 1...A!_ t · ak Alsancakta Hava Gazı fabrikası b" "'kd • • kl'kl ·iki aıeıaeeıecen;ur. §tir 

uyu emır mua ye çıçe --• erı SALiHLi iCRA MEMURLU- etmek iJtiyenler 100 lira SO kurut~ binası dahilinde yaptırılacak Hava 
adet bahçe kanapesı, ~uz do!~~' ma- ôUNDAN : Iuk muvakkat teminat makbuzu ve Gazı istihsal ocağına ait Temel, Bi
undan mamul oval kristal buyuk ay- 938/687 numaralı dosya ile lb- ya banka teminat mektubu ile söy- na, Çatı ve Baca inşaaatı vahidi fi
nalı §emaiyelik. baaır takımı, kesta- rahime borçlu İsmail oğlu Mustafa- lenen gün ve saatte encümene gelir- yatlar esası üzerinden 24/ 7 / 938 
ne mas~, ~edefli ayna ~aun yazıha- run 927 tarih ve .~~:9?. numarada ler. 30-2-9-12 2757 (2548) tarihinden itibaren on beş gün müd-
ne, eteıen, kestane ıifonyeralı ay- kayıtlı ÇaVUJlu koyunun karapmar detle kapalı zarflı eksiltmeye konul-
nah dolap, ceviz komodino, elektrik- mevkiinde §arkan, cenuben Osman - Belediye emlak ve akaratm- muştur. işin hey'eti umumiyesinin 
li gece lambası, iki kapılı maun ay- §İm~len M~s~ oğlu Mustafa garben dan eski Halimağa çarşısında yolda muhammen keşif bedeli on yedi bin 
nah dolap, iki kİ§İlik maun karyola yol ıle çevrili 9190 metre murabbaı yeni 863 üncü sokaktaki 6 sayılı l' ı kk t t . "k 

· · kid kan O ıra o up muva a emınat mı tarı 
ve somyaaı, komidinosu ve aynalı ve yme aynı mev e far sınan dükkanın bir senelik ican 36lira ınu- 1275 liradır. Vahidi fiyat t il · 
tuvalet, vantilatör, Amerikan bir ka- şima)en Musa oijfo Mustafa garben hammen bedelle ve bat ki.tiplikteki proje, keşif ve şartnamesi ~~ 'ice en 
nape iki koltuk pandazot, bir duvar vol cenuben Süleyman oğlu Musta- şartnamesi veçhile açık artırmaya bedel mukabilinde Hava Gazı';:~: 
saati bayu ve avna cevizden mamul fa ile mahdut (1) hektar (2785) konulmu,tur. d'~rıu·· gv u··nde t d "k a·ı· T d 

' bb daki lal d"" • u n e arı e ı ır. asra an 
iki §ezlong ve dört adet ceviz sehpa metre mura am tar arın ort- lhalesı 9-8...:938 Salı günü saat 15- istiyenler posta ücretin· ~ ·· 
Kula Demı'rcı' hah ve seccadeler ve te birer hisseleri Salihli icra dairesin- tedir. lttirak etmek istiyenler 3 lira- dermelidirler Kapal ı ayflrı~hgol n: 

' ' lı"' k nim · lı • ·1 · ı zar ı ı a esı 
sair bir çok eşyalar satılacaktır. Bu ce sah ga. çı a ıs~r'.. İ§~U gayn ~ muvakl:~t temınat makb~~ ı e 9/ 8/ 938 Salı günü saat 13 de Bele-
e§yalarm cümlesi masıf kuru ceviz menkullerın beher donumune ( 15) aoylenen gun ve saatte encumene diye Encümeninde l cakt l _ 
ve d im Çok · lira kıymet takdir olunmustur. 10/ gelirler. . k d ki yapı a ır. ş 

ma~n. an yapı ııtır. ınehn 9/938 tarih cumartesi günÜ saat 11 22-29-2-5- 2441 (2487) tır~ . e ec~ ~r 2490 sayılı kanunun 
Ve çok ıyı kullanılmı§hr. . • • . . tarıfı daıresınde hazırlanmış teklif 

Satı! peşindir. Fırsab kaçırmayı- de SArtalıhlı ıcra daıreaın~e2y0a/p8ı/I~;;~ Atatürk caddesinde yalnız binası mektuplarım ihale tarihi olan 9/ 8/ 
nız tır. tırma aartnamesı ~ b led' . 938 S 1 .. .. .. 12 k 

· .. .. t ih' d 't'b her kes tarafın- e ıyemıze ait bulunan 368 ve a 1 gunu azamı saat ye a-
Turk muzavede salonu dar ı~. ~nl blil'. arTen • edil aman 368-1 sayılı binaların ice yarıyan en- dar Encümen reisliğine vermelidir-··d·· · · an goru e ır ayın en z - :r 1 m(u uny)eti d bed. 

1
. . kul'" kazı müteahhide ait olmak üze- er. 24-29-2-5 (2651 )2689 

i. - 3 2585 a arttırma e ı gayn men un -•..a...-Im b üh' d' likten h kı . . .. d t re y uuın ası il§ m en 11 B h • 
m~ bam?1~nb .lmymdet~ıntakyuzdirde ye - tedarik edilecek kqif ve ıartnamesi 1· 4e0ekr çifti 6 lira 80 kuruşta 394 

----------------- mış eşını u a ı.gı e en . ıra uruş bedeli muhammenli it-
son arttıranın taahhüdü baki kalmak veçhıle açık artırmaya çıkanlmııtır· faiye müstahd · · -•- kil 

K 'f bed li 210 ı· 1 ihal · emmme a\'uıı. e 8 tme 
KADASTRO KOMiSYONUN üzere arttırma on be§ gün daha tem- e§ı e ıra o up esı ·ı t nl k ili kiz . . . 

- dit edilmiş olacak ve on beşinci gün 12-8-938 Cuma günü aaat 13 tedir. ~tef rap ı "'da~.al .. ~.. dseki ~~t fotmın 
DAN : t . ak k • t" n1 • 15 1. 75 ı aıye mu ur ugun e numune ve .. . ayni saatte en çok arttmma ihale tür etme ıs ıye erm ıra • . . • 

Goztepe maballesmde Muıırlı ed'l kti l t k __ 1...~L· al cakhla kurue.luk muvakkat teminat makbu- ıartnamesı veçhıle ihalesı 16/8/938 
d ' . d 43 k 254 ı ece r. po e H.lllDI a r- :r -- '- •• .. 

ca caesın e O apu ve numa- I d'"' l"k d lann irtif' ak b k zu veya banka teminat mektubu anu gunu saat 13 e temdit ed.ilmiş-
·ı k" · b" • • a U!er a a a ar ve a _ 

ı·atal ı argır • 1r ev ve yıne aynı ma- kı s~hinlerinin gayri menkullerin ile söylenen gün ve saatte encümene tir. tıtirak etmek istiyenler yİrmİ do-
halde Dar s-~kta 30 kapı ve 22 .. · d ki h ki h . l f • gelirler. kuz lira yetmiı beı kuruıluk mu-t .1 k~ . d'"' b" uzerın e a arını ususıy e aız kka 
num<\ra aJ 1 e=sır ıger ır ev fU- ve masrafa dair ' olan iddialarım ev- 26-2-5-9 2692 (2516) va t teminat makbuzu veya ban-
bat 322 tarihli .~a~1:1 kavdiyle lng~I~ rakı müsbiteleriyle yirmi gün içinde . • . ka teminat mektubu ile söylenen 
tebaasından mosyo Edmon Eldırıç ·cra dairesine bildirmeleri lazımdır.. 1 - Senelik kirası 500 lira be- gün ve saatte encümene gelirler. 
ve karısı Elferide ve oğlu Sidrik El- ~k · halde tapu aicilleriyle sabit ol- deli muhammenli 2 inci kordon yab (2592) 2865 
diriçin olduğu öğrenilmiştir. Buma- m~~ça sah§ bedelinin paylatma- caddesinde 1-3 sayılı depo ve yazı: 
liklerin nerede oldukJan ve ölmüş- d hariç kalırlar. 2862 hane bq katiplikteki tartnamesı -------------
lerse varisleri bulunup bulunmadığı sın a vechile 9-8-938 salı günü saat 13 te 
ve kanuni mümessilleri olup olma- açık artırma ile ihale edilecektir. lı- ilan dığı araştmlrm~ ise de şimdiye kadar NAZtLLt ASLtYE HUKUK tirak etmek istiyenler 37 lira 50 ku-
bu himselerden idaremize müracaat MAHKEMESiNDEN : ruıluk muvakkat teminat makbuzu Türkçe, Almanca, Fransızca 
~en olmamıştır. Bu ilan tarihinden Yeri belirsiz Ali kızı Zebranın veya banka teminat mektubu ile söy- bilir ve yazı makinesi ile seri ya
itibaren iki ay zarfında bu gayri koı:ası Nazillinin Kuyucak nahiye- lenen gün ve saatte encümene gelir- zar bir baya ve usulü muhasebeye 
menkullerle ilgisi olanların kendile- sinden evsat mahallesinden Ali oğlu ler. vakıf ayrıca bir bay ki; iki baya 
ri ve yahut varisleri varsa veya ve- Mehmet Çiçekten bo§Cllllllasma ve 1 - Beher metre murabbaı 250 .ihtiyaç vardır. Usulü muhasebeye 
killeri müracaat edip beyanname mezburenin bir sene müddetle baı- kuruıtan 191 lira 25 kuntt bedeli vakıf olanlardan lisan bilenler 
verdikleri takdirde 2613 sayılı ya- kasiyle evlenmemesine 6/7 /1938 muhammenli 63 üncü adanın 76.50 tercih edilecektir. 2 inci kordon 
sanın 22 inci maddesinin H. fıkrası tarih ve 25/254 numara ile, karar metre murabb&mdaki 168 sayılı ar- Şahinzade ıokak No. 18 de Ahmet 
mucibince bu evlerin hazine adına verilınİ§ olduğundan tebliğ makamı- saaının aahıı bat katiplik.teki §arlna· Rağıp Ozümcü müeueaesine mü
kayıt ve teacil edlleceği ilin olunur. na kaiin olmak üzere keyfiyet ilin meai veçlıile 9-8-938 Sah günü saat r&"Caat edilmesi. 

S 1 C A Kt 
Sicak havanın size hararet vermesi, kanınızı zehir ... 
leyen "T oxin" lerin vücutta artmasmdandir. Bu 
tehlikeli "Toxin" leri ENO "MEYV A TUZU" 
içerek def ediniz. ENO leziz ve kuvvet vericidir. 
EN O kanınızı temizler, vücuddaki zehirleri atar, 
hararetin ve kabizin önüne geçer. ENO size 
sıbhatınızı ve kuvvetinizi iade eder. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

Devlet demir yollarından: 
5/8/938 tarihinden itibaren İzmir - Bandırma trenlerinin itinerer

lerinde değişiklik yapılmış olup bu sebeple Menemen ve Burnava 
banliyö trenlerinde de ufak bazı tebeddülat icra edilmiıtir. 

1 - 1201 numaralı İzmir - Bandırma sür'at treni pazartesi, Çar. 
§Cllllba ve cuma günleri işliyecektir. lzmirden hareket 7 .30 Bandırma
ya muvasalit 16.30 olup Bandırma vapuru ile buluıacaktır. 

2 - 1202 numaralı Bandırma - İzmir sür'at treni pazartesi, Çar. 
taınba ve cuma günleri işliyecektir. lstanbuldan gelen vapurla irtibat{ 
olan bu tren Bandırmadan aaal 13.10 da kalkacak ve lzmire aaat 22 
de varacaktır. 

3 - Sür'at trenlerinin itlemediği aah, per§embe, cumartesi ve pa. 
zar günleri lzmir - Bandırma - İzmir araamda 1205 ve 1206 numaralı 
yolcu trenleri işliyecektir. 

1205 numaralı tren lzmirden saat 12.00 de hareket edecek ve saal 
21.30 da Bandırmaya varacaktır. Bu trenin perıembe ve pazar gÜn< 
leri vapurla irtibatı vardır. 

1206 numaralı tren Bandırmadan aaat 6.30 da hareket edecek ve 
saat 16 da tzmire varacaktır. Bu trenin de cumartesi ve çarıamha gün .. 
leri va9urla irtibatı vardır. 

Fazla izahat, istasyonlardaki bekleme odalarında asılı olan afişlerde 
mevcuttur. 

5-6 2863 (2588) 

Denizbank lzmir şubesi müdürlüğün
den: 

7 /8/938 tarihinden itibaren Karaburun hatbnda işliyen «UŞAK» 
vapuru yalnız pazar günleri seferinde lzmirden aabahleyin saat 8.55 
te hareket ve akşamı lzmire avdet edecektir. 

2853 (2593) 
es a• *AP • . .. 

Yeni valde hanı inşaatı müna· 
kasasi ilanı 

İstanbul vakıflar başmüdürlü
ğünden: 
1 - latanbulda Meydancıkta Yeni Postahane caddesinde Vakıf 

araa üzerine yaptmlaca ( Valde hanı) intaatı maa müıtemilit toptan 
kötürü olarak kapalı zarf usuliyle 23 temmuz 938 den 15 ağustos 938 
pazartesi gÜnÜne kadar eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Bu inşaatın maa müştemilit kqif bedeli 184936 lira 71 ku~ 
ruştur. 

3 - Bu işe ait proje, fenni ve hususi tartname ile eksiltme ıartna
mesi, mukavele projesi dokuz lira 25 kurut mukabilinde Ankarada 
Vakıflar umum müdürlüğü İnşaat müdürlüğünden, lstanbulda Vakıf
lar başmüdürlüğü ba§mimarlığından, İzmirde Vakıflar müdürlüğün· 
den alınabilir. 

4 - Eksiltme 15 ağustos 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 13 te İstanbul Vakıflar ba§müdürlüğü binası dahilindeki komis
yonda yapılacaktır. 

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

vesikası ve gene bu yıla ait olarak Nafıa vekaletinden alınmıt ve en 
ft§ağı yüz bin liralık tek bir bina İnşaatını yapmış ve muvaffak olmu, 
bulunduğunu bildiren yapı müteahhitliği vesikasını göstermesi ve biz. 
zat yübek mimar veya İnşaat mühendisi olması veya bunlardan biri 
ile müştereken teklif yapıp mukaveleyi birlikte imza etmeleri lizımdır. 

7 - Teklif mektupları 15 ağustos 938 pazartesi günü saat 11 e 
kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde veril.miJ bulunacaktır. 

8 - Kapalı zarfların ihzannda teklif mektubunun yazılı~ında bu 
zarfların tevdiinde ve p.osta ile gönderilmesinde taliplerin 2490 sayılı 
kanunun 32, 33, 34 üncü maddelerine harfiyen riayet etmeleri lüzu-
mu ilan olunur. 27-3-~10 2708 (2525) 

T. C. Ziraat bankası Kemalpaşa ajan· 
sına bağlı 692 sabit sayılı Yükse,kçam· 
bel tarım kredi kooperatifinden: 
Kooperatifimizin resmi mübürü 15/6/938 tarihinde kaybolmuıtur. 

Yenisi yaptınlacağmdan eskisinin hükmü olınaclığı ilan olunur. 
2859 (2591) 

Denizbank lzmir şubesi müdürlüğün· 
den: 
İzmir vapuru 5 Ağustos 938 cuma gününden itibaren haftada iki 

defa olmak üzere t~ - İstanbul Sür'at postasına tahsis edilmİ§tir. 
Cuma ve salı günleri saat 16 da tzmirden kalkacaktır. 
Fazla malfunat için Denizbank İzmir ıubesi acentalık servisine ınü· 

racaatleri ilan olunur. 5 - 6 - 7 2868 (2595) 

lzmir defterdarlığından: 
Bir milyon lira sermaye ile tqekkül eden Ozüm kurumu Anonim 

tirketinin beheri Yüz Türk lirası kıymetinde ihraç edeceği on bin his• 
aeye ait olan damga resmini 1/8/938 tarih ve 101466/3366 numa• 
ralı makbuz mukabilinde tahsil edildiği damga resmi kanununun otu% 
dokuzuncu maddesi ahkamına tevfikan ilin olunur. 



1938 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

E u ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NE v R o·zj N 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soiak algınlığmm fena akıbetler doğurmuma 
mini olmakla beraber bütün ıatıraplan da dindirir. 

lcabımla giiıule 3 luı,. alınabilir 

Eczacı Kemal Ka· 
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

M.eı-lrezi Kemeraltı c:addeü 
Beyler Sokağı köteai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götürülecek 
en ,ık en ince ve en 
nıakbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimflin 

Bahar çiçeği 

kolonyası 
olacaktır. fzmirde Hilal eaanesi 
kokucuJuk üzerine ciddi yürüyen 
hir müeseese olmuş, lrnlruculu~ 
\lemini şaşırtmış bulunmaktadır 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

Kam.ili işindtki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Y akm ve benzer isimlere aldanma
manız İçin ıifeler üzerinde Kemal 
KimiJ admı •Örmelisiniz. 

Cildinizin tahriş edilmemesını 
la terseniz 

Dünyanın her tarafından seve seve kullanılan ve 
cildi trqtan sonra pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanınız 

Izmir Emrazı Sariye hastanesi 
Baş hekimliğinden: 
Hastahanenin 1938 mali yılı ibtiyaçlanndan qaiıda tahmini fiati 

ve muTakkat tem.inab yazılı 108 kalem eczai tıbbiyesi 15 gün müd
detle açık eksiltmeye komnU§tur. Şartname ve listeyi lstanbulda Sağ
lık direktörlüğünde Te tzmirde Hastane başhekimliğinde her gün gö
tebilirler. Eluiltme 11 ağuatoa 938 perfembe günü saat on birde T e
Pecikte Emrazı Sariye hutaneainde toplanan komisyon huzurunda 
Yapılacaktır. Muvakkat teminat para veya para mukabilindeki evrak 
komisyonca alınanuyacağmdan iıteklilerin ihale gününden evvel te
rninatlanru İzmir mal sandığına yatırmaları Jizımdır. 

T abmin bedeli Muvakkat temİnab 
Kurut Kurut 
303395 22755 

28-1-5-1 o 2719 (2533) 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
Bqturak diğer adı Hüseyin ağa camönin muhteli tamirab 28/7 / 

938 tarihinden itibaren 18/8/938 gününe kadar 20 gün müddetle 
a~ık arttırmaya çıkanlmı§tır. KeJİf bedeli 4190 liradır. 

Muvakkat teminab 314 lira 25 kuru§tur. 
ihale 18/8/938 perıembe günü saat onda vakıflar dairesinde ya

l>llacaktır. 
Fenni prtname ile münakaaa kaimesi her gün dairede göriilebilir. 
Ehliyeti fenniyeyi hiiz isteklilerin müracaatleri ilin olunur. 

31 - 5 - 11 - 15 2781 (2557) 

) . . 

TÜRJCiYB 
CUMHU RİVETt 

j __ ·er. ' 

~BANKASI 
. , • - .: ~ • J. •• • • • ... • -

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

H. SCHUET 

SAYFAı • 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 

KUMPANYASI 
ACHAtA vapuru 18/7/938 de bek- cO.BERON> vapuru 5-8- de bekJ99 

leniyor. Mal Çlkanıcaktar. mekte olup J'iikünil ıtahliyed• .oma 
lLSE L. M RUSS nparu 20/7/938 BURGAS VARNA VE KöSTENCE lf,. 

de bek.1-'.yor. Mal çı.karacakbr. manian için yük alawbr. 
YALOVA vapuru 22/7/938 de bek- cVESTA> vapuru 5-6 de beklenmek· 

1 · w. Rotterda-. Hambm & te olup AMSTERDAM ROITERDAM =,.nk alaca.ktıT. s. emen VE HAMBURC limanları i4;in yük U.. 
caktır. 

AMERtCAN EXPORT UNES SVENSKA ORIENT UNIEN 
SERViCE RAPIDE cBORLEAND> naotöril 22-8 de beJr.. 

EXETER vapaıu 15 temmuzda Pire- lenmekte olup ROTTERDAM HAM· 
den Nevyorka hareket edecektir. BURG DA."IMARK ve BAL TIK liman· 

SERViCE MA.RrJ1ME ROUMAIN lan için yük alacaktu. 
BUCARFSr SERViCE MARTIME ROUMAlN 

cARDEAL:. vapuru 28-8 de beklen.· 
DUROSTOR vapuru 24 temmuzda melde olup MAL TA MARSIL y A VR 

beleniyor. Köatence. Galatz ve Danup CENOV A limanlan içia yük ve yolc1l 

limanlan lçin yük alacaktır. alır . 

STE. ROY ALE HOllfGROISE Uandaki barelcet tariblerile navlunlar· 
DANUBE MARrllME dalcl deiifik.lilderden acente mesu}jyet 

kabul etmez. 
TISZA Y&puru 16 temmuzda bekle- D-'L_ :L.-.:ı r_•ı• • • !'-! __ ! L d ana n1Z1a tanıuat ıçm ~ .. or on-

niyor. Seynıt. Port - Sait Te 1ııkenderi- da FRATEU.I SPERCO .ceııtuma mÜ· 
ye Hmanlan i~in yük alacalctır. racaat edilmesi rica olunur. 

TISZA vapuru 3 ağu.tosta belimi- Telefon ı 4111 / 4142 I 2663/4221 

yor. Danup limanlan İçin yük alacaktır. 

Dlndakl hareket tarihleriyle nav· 

tunlardaki değ!Jikliklerden acenta me
suliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsU!t almalı: lçtn Blrln

el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 

7e Co. n. v. Vapur aeentalığma mllra

cut edllmesl rica olun~. 

Tel. No. 2007 " 2008. 

-~~~~~~~~~~---. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMİTET 

Vapur acentast 
BiRJNCI KORDON REES 

BiNASI TEL 2443 

Ag" iZ bütün mikroblara daima açık ------- EJlermaa Liaeı Ltd. 
LONDRA HATii 

bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: "UmdaJ,j umumi DESTRO vapuru 7 hazirandı 

Bakımsızlıktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
tan, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
sit, nevrasteni, sıtma ve romatiz .. 
ma ya:•~ıiı fennen anlqılmıttır .• 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu
mi YÜcut sağlığının en birinci f&r· 
h olmUftur. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyotin) diş macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmelisi
niz. Bu ıuretle mikroplan imha 
ederek W.lerinizi kon.mı°' olur
sunuz. 

RADYOLIN 
ile diılerinizi sabah ve aktam her yemekten sonra fırçala:rınız.-

\ 

~ 

Saçları dökülenlere Kom ojen Kanzuk 
Saçlann dökühnesine ve kepeklenmeıine mini olur. Komojen saç· 

lann köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçlann gıdasıdır .• 
Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihan vardır. Komojen Kanzuk 
aaç ebiri maruf eczanelerle ıtrin.t maiazıl~ l.:-.. hınur. 

deniz acenteliği :e~Svanaeadan eelip 

L td • CA V ALLO .apuru 7 hazirand• 
HFl.J..ENtC UNES LTD. gelip Londra ve Hull için yük ala· 

HELLAS ih . cakttr. vapuru temmU:?: nı ayetın- • 

d b ki il k ı R dam. Ham 
FLAMtNIAN vapuru 22 hazı• 

e e en me te o up otter · 

b A "---l .. , al randa Liverpool ve Svanıeadan urg ve nven unum anna yu" a-
u 1e1ip yük çıkaracak. 

c m. DRAGO vapuru 25 haziranda 
ONttED STATF.S AND LEVANT l.ondra, Hull ve Anversten gelip 

LINE LTD. ük" k k • d • • y çı araca ve aynı zaman a 
HEL VIG vapuru temmUZ\411 iki!lCı on L d H 11 • • .. k 1 akt 

beılik günlerinde hekleni1mekte olup 
on ra ve u ıçın yu a ac ır 

N..,-ork limam • • yük alacaktır. Tarih ve navJunlardakf değiJiklikl~ 

BAALEBEK 
IÇlll den acenta mesuliyet kabul etmez. 

.apura 1S/17 eylUl an-

anda bek.len.ilmekte olup Nevyorlt için ------------

yük alacaktır. ~ 2 de lzmirden hareket edecek Pire. 

BALKANLAR ARASI HATTI Korfu, Adriyatik limanlan. Venedilc,, 
ZETSKA PLOVlDBA A.D.Kotor Trieıte ve Şup.lt limanlan için yolcu ve 

Ballcan ittifakı ikmat konferansının yük alacakbr. 
seyyah. yolcu ve yük için tesi11 ettiii hat· 

Gerek vapurlann muTualit tarihleri, ta memup Yugoal:ıT bandıralı 
L O V C E N gerek vapur isimleri ve navlunları hak• 

kında acenta bir taahhüt altına girmez. 
Lüb Tapuru 13 ağustosta 18 de Daha fazla tafsilat almak için Birinci 

Comtan:a. Varna ve Burpa limanlan Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

için hareket eJecdttir. umumi deniz acentalığı Ltd. müracaat 

L O V C E N edilmesi rica olunur. 
Lüh .apuru pazartesi 22 ağuatoe eaat TELEFON : 31 n - 4072 

TAZE TEMiZ 
UClJZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

No. 9268 S. P. R. B. No. 9260 S. P. R. B. 

-

DAIMON Markalı bu fenerler iki pilli ve üç yüz metretiktil' ... 
Kayı,h ve aıkılan vardır. Ayrlıdır, ,uleyi yakınla,tırır, uzakla,. 
nr. Zabıtan ve ooliılel'e, bekçilere, avcılara tavsiye ederiz. 



SAYFA: 10 . 5 AOUSTOS CUMA 1938 YENi ASIR - -.. • s-:::;=-

K o re ve Mançuride Ja·pon tahşidatı 
Sovyetlere karşı 500 bin kişilik bir ~rdu toplıyorlar 

~~~~~~-:-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~---~ 

Japon harbiye nazırı matbuat mümessillerine: "Sabrımız tükenmeğe baş· 
lamıştır. Japon tayyareleri harekete mecbur kalacaklardır.,, diyor 

kadar japon defi tayyare toplan tarafın
dan bir kaç SovYet tayyaresi düşürül
müştür. 

Tokyo 4 (ö.R) - Başvekil Prens Ko
noye, hariciye nazırı general Ugaki ve 
maliye nazırı B. 1şeva bu gün öğleden 
sonra konferans halinde toplanarak ge
rek asker!, gerekse cliplomatik vaziyeti 
tetkik etmişler ve son hadiselerin neti
celerini gözden geçirmişlerdir. 

Askeri bakımdan, Mançuri hududunda 
vaziyet japon harbiye nezaretinin bir 
tebliğine göre şimdi daha sakin görün
m ektedir. Tebliğde şu da ilave ediliyor 
ki Pozo mıntakasırun şimal kısmında 

Rus topçusu Tomin nehrinin menbaın
dan takriben 30 kilometre mesafede bir 

Keşifler yapan Sovyet tayyareleri mevkii bombardıman etmişlerdir. 

-BAŞT ARAF1 1 tNCt SAHlFEDE-j Çankufeng japon kuvvetleri tarafından , bul eden harbiye nezaretinin mümessili 
işgali dolayısile Sovyet hükümetinin 1 beyanatında şu noktaları izah etmiş- Tokyo 3 (A.A) - Hüküm.etin halka 

:rni§lerse de geri silrülınüşlerdir. tevdi ettiği 2 Ağustos tarihli protestıo do-! tir. hitaben mıalik oldukları altınları mem-
layısile teessüfünü bildirmiştir. Japon Ahvali daha vahim bir şekle sokma- leket için vermeleri> hakkındaki tale- Vahim Mdiselere sebep olan Çankufeng tepeleri .•. 

Tokyo 4 (ö.R) - SovYet Rusya mas- hariciye nazır vekili evvelce Çankufengi mağı japon hükümeti arzu ettiğinden ja- bine cevap vermek ve bir misal teşkil sı iade olunarak satın alınabilecektir. rettir. 
lahatgüzan B. Kostantin Mesalin bu sa- işgal etmiş olan SovYet kuvvetlerini gay- pon tayyareleri henüz harekete geçmek- etmek üzere imparator aile kolleksiyon- Bu gün saat 10,55 e kadar SovYE?'t kıta> 
bah saat onda hariciye nazll' vekilinin ri nizami şekilde hareket ettiklerini bil- için emir almamışlardır. Fakat japon har- lan arasından ayrılmış altından mamul Tokyo 3 (A.A) - Kore ordusu genel ları Çankufeng tepesine ateş etmişler ls• 
davetile mumaileyhin nezdine giderek dirmiş ve Sovyet hükümetinin bu mese- binin bir hududu vardır. Ve eğer Sov- 70 parça eşyayı satılığa çıkarmıştır. Bu kurmayının bu gece yarısı ne§rettiği bir de japonları her hangi mühim hasarı 
görü.şmUştilr. Mülfut bir saatten fazla leyi lütfen yeniden tetkik etmesini is- yetlerin şimdiki tahrik vaziyeti devam altınları japon milli bankası satın alınış-ıtebliğe göre Çankufengdeki SovYet kuv- uğratmamışlardır. 
sürmüştür. Domel ajansının istihbaratı- temiştir. edecek olursa japan hava kuvvetleri de tır. vetleri takriben üç piyade alayı ve_ 200 Dünkü muharebede ölen SovYet as• 
na görejapon nazırı Sovyet diplomatına Bu sabah matbuat mümessillerini ka- harekete mecbur kalacaklardır. Şimdiye Bu eşya iki sene sonra yeniden para- tankı muhtevi bir motörlü fırkadan iba- kerle-ri 200 kadardır. 

Lord Runsimanın beyanatı 
Vazifemin uzun sürmesi müml{ündür 
vazifemin ehli olmağa çalışacağım. 

Prag 4 (ö.R) - Lord Runsimanın 
Pragda oturması anla§ılan uzun sürecek
tir. Inglltere ve Fransanın teklifile Çe
k oslovak akalliyet meselesi üzerinde 
mütavassıt vazifesini üzerine alan eski 
Ingiliz nazırı dün akşam gazetecileri ka-

bul ederek~ beyanatta bulunmuştur: 

- Buradaki vazifemin uzun sürmesi 
tmkAnsı.z değildir. Bu vazifeyi ben ara-

~ değilim.. Kendiliğinden üzerime düş
müş bir vazifedir. Esas itibarile bundan 
memnunum. Vazifemin ehli olınağa ça
lışacağım. 

Prag 3 {A.A) - Lord Runsiman ka
rısı ile birlikte saat 15 de buraya gelmiş 

ve istasyonda hıgiltere elçisi, Çekoslo

vak protokol şefi, hariciye nazırının 

hususi kalem direktörü ve başlarında 
B. Kundteıf olmak üzere bir Südet heyeti 
tarafından selrunlanm~tır. 

Lord Runsiman saat 18 de gazetecileri 
kabul etmiş ve kendilerine Q§8ğıdaki be
yanatta bulunmuştur: 

- Bu gün Praga gelmeme sebep olan 
vazifeyi ben kendim istemedim. Londra-

dan hareketimden evvel Südet Almanla-
rı ve hükümet benim buraya gelmem 

Pragdan bir manzara 
mütekabil fedakhlıklarla elde edilebi- miştir. 

leceğini öğrenmiş bulunuyorum. Ben miştir. Çeteka ajansının bildirdiğine gö
herkesin dostuyum. Ve hiç bir kimsenin re B. Hodza bu münasebetle B. Kundt.e 
düşmanı değilim. 29 temmuz tarihli mektubunda sorduğu 

Lord Runsiman bu beyanata her han- be§ suale mufassal surette cevap ver
gi bir şey il~ve etmekten istinkaf eyle- miştir. 

bahsinde mutabık kaldılar. Benim kırk Prag 3 (A.A) - B. Hodza bu gün sa
aenelik siyasi hayatım var. Bu uzun dev- at 11 de Alınan Südet partisi mebusla
re esnasında devamlı bir sulhun ancak rından BB. Kundt ve Roseyi kabul e~ 

Görüşme esnasında hüküm~t ile Al
man Südet partisi arasındaki müzakere
lerin devamı meselesi mevzuu bahis 

Italyan mahf elleri 
Bulgaristanla Balkan devletleri ara

sındaki anlaşmayı iyi karşıladı 
Nöy-ı' nın bazı ka yıllarından kurtulan 

yenı bir itilaf devresine 
Bulgaristan 

girmiştir 

Cümhuriyetçi ispanya 
Hava bombardımanlarına göğüs 
gererek zafere doğru koşuyor 

Nasyonalist tayyareler bir saat icinde 
' 

üc defa • 
Valansı bombardımanla kadınları öldürdüler 

Roma 4 ( ö.R) - Salamankadan ge
len haberlerde Ebre cephesinde Nasyo
nalistlerin giriştikleri mukabil taarruz ne

ticesinde Cümhuriyetçilerin bazı ileri 
müfrezelerini tecride muvaffak olduklJ'
n iddia edilmektedir. 

Roma 4 (ö.R) - Nasyonalist lspan· 
yada yapılan bir referandum neticesinde 

Burgos İspanyanın hükümet merkezi ola
rak kabul edilmiştir. 

Paris 4 ( ö.R) - Barselondan bildi· 
rildiğine göre saat 2 3-2 3,5 arasında beş 

Nasyonalist tayyaıesi şehrin üzerinde U· 

çarak kalabalık mahalleler üzerine bom· 

balar atmıştır. 20 ölü 100 yaralı vardır. 

Paris 4 ( Ö. R) - V alanstan bildirili- lan da kendilerini rahatsız etmektediıl 
yor: Nasyonalist tayyareleri 9.3, 9,30, Mukabil taarruz hareketinin başladığı Ut 

9,55 et Valansı ilç defa bombardıman gündenberi henüz fiili hiçbir netice ala' 
etmi;ılerdir. ilk bombardıman 2, ikincisi maJ'.Dlflardır. T eruel cephesinde ise, ara• 
4, üçüncüsü 6 tayyare taufından yapıl· zinin se.rplığına rağmen Cümhuriyetçileı 
mış ve bunlar liman mıntakasına 120 
bomba atmışlardır. Grajo mahallesinde 
7 ev harap olmuştur. Arilloya karşı dün 
yapılan bombardıman kurbanları 36 dır. 

Paris 14 ( ö.R) - Serberden bildiri
liyor: Gece 23,45 te hududun lspanya 
tarafından şiddetli bombardunan sesleri 
gelmiştir. Porbrık defi tayyare batarya
ları faaliyete geçmiş, projektörler semayı 
araştırırken mitralyözler ve toplar pat· 
lamağa başlamıştı. 

Nasyonalistler tarafından Skola ]ima· 

Dalberaso istikametinde yeni terakkileı 
elde etmişlerdir. Ebre cephesinde ~)duiıl 
gibi buraya da asiler acele takviye kuV'• 
vetleri ve malzeme se~ketmeğe mecbut 
ka1 mışlardır. 

Valans 4 (AA) - Dün öğleden s~· 
ra Frankist tayyareler Mursi eyaletind• 

kain Ağuilası bombardıman ederek oll 
binayı tahrip ettikten sonra sivil ahaliY6 

mitralyöz ateşi açmışlardır. 

Roma 4 ( ö.R) - ltalyan siyasi mah- manevi yatışma hissini teyit etmekte ve lah eden, tarihin yeni bir devresini açan 
fillerinin görüşlerini aksettiren clnfor- aynı zamanda askerlik bakımından ken- ve Avrupanın sulh ve imarına da hakiki mnın bombardıman edildiği öğrenilmiş· 

Bul k b. hi ) b l . min meydana getirdiği eserleri kayde· tı"r. Kurbanların miktarı maluAm degıv "ldir. 

Ekserisi kadın, çocuk ve ihtiyar olı:noh 
üzere enkaz arasından 12 ceset çıkarıl' 
mıştır. Daha bir kaç ceset kaldığı tahrrıiıt 
edilmektedir. Yaralılann adedi 24 tiiı• 

gione Diplomatika> gazetesi garistan- disini bir vesayet vaziyeti altına oymuş ır zmet o an u an aşmayı memnunı· 
ak d den bilhassa medihkar k.omanterler ilave 

la balkan antantı devletleri arasında ha- olan Nöyyi muahedesinin bazı kayıtların- yetle selamlam ta ır. 
k 1 B 1 4 (AA) G ı 4 A etmektedirler. Parı"s 4 (ö.R) - Barselondan bildiri· aıl olan anlacıma hakkında şu tebliği neş- dan kurtardığı Bulgaristanı hak iy e tat- e grat · - azete er • b 

" S · •V• Eb h d 1 · k b Salamank 4 (AA) - Resmi bir te ' min etmektediT. Bu tadil muahedelerin ğustos bayramının tesidi için bütün Yu- amuprava gazetesı neşrettıgı uzun liyor: re cep esin e asi erın mu a e· 
retmiştir: b' kal d 1 M ·-'--- - Y 1 · · d" k d .. · 1 ligy de ezcümle •öyle denilmektedir: • cBulgaristanla balkan antantı devlet· uzlaşma yoliyle tadili için bir misaldir nanüıtanda yapJan hazırlıklar hakkında ır ma e e genera etaASB8ın una- esı ~ ıye a ar muessır o maıruşbr. " 
leri arasında imza edilen anlqma Roma ve Avrupanın bilhaasa nazik bir vaziyet· bir çok haberler n~rebnektedirler. Bu '.lİ.stana balkan antantı arasındaki müna· Hücum dalgaları bilhassa Faslılardan Çarşamba günü düşman Ebre ınıntıl' 

ul -'-fiil · fı d d · b' te olan dı"gver ınıntakalannda da takı'p münasebetle gazeteler aynı zamanda kral ıebetleri kuvvetlendirdigvini ve Yunanis- mürekkeptir. Nasyonalistler takviye k.uv- kasında yeniden muvaffakıyetsizlikler• mes gıc:uı erı tara n an enn ır d• 
memnuniyetle lr.arıılanUUftır. Bu anlqma edilebilir. Balkan - Tuna vadisine bunca Jorjla Metakauın fotograflannı ne§l'et- •anla Türkiye arasındaki münasebetleri vetleri ve malzemelerini müstacelen nak- duçar olmll§tur. Düşman bu mıntaka 
bilhassa B.Sto adinovi gayretleri aa- menfaatlerle bağlı olan İtalya bu mmta- mekte ve bu resimlerin altında ıon ik" 1aha ziyade wih ettijini tebarüz ettir- lettilderinden pek pli.nlı hareket edemi- büyiik bir hezimete uğramıştır. Mili91eriıı 
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