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FtA TI ( 5 ) KURUŞTUR 

Rus-JaPon-harbı? 
Dünkü taarfuzlar Ve. hücumlar 

Kızı·ıordu geniş 
askeri harekat 

60 Tank 
Ve piyade · taburlnrı 

6 Saat 

ölçüde 
yaptı 

Harf 
lnkılibı 

Onuncu yıldönümü 
münasebetile lstan
bul üniversitesinde 

· merasim yapılacak 

Istanbul 6 (Hususi) - Harf in
kılAbının 10 uncu yıldönUmü mü
nasebetile 9 Ağustos salı gilnü Uni
versitede buyuk mera.sim yapıla

Caktır. Hazı.rlıltlan §imdiden başJa
'11Ş olan bu merasimde Türk alfa
besinin kabulil ve tatbiki ile kiil
tur hayatınıwia açılmış olan me
sut devir tebarilz ettirilecek ve bu 
büyük nimeti de Türk milletiıie ve
ren büyuk kurtarıcı AtatilrkU.n adı 
birkere daha saygı ve şükranla am-M üte madi yen hücıım lacaktır. Universite gençleri bu bü-

' 

S yük gilniln yıldönümU münasebe-

B. Bek Almanyadan geçti, 
Varşova ya döndü 

Berlin 6 (A.A) - B. Bek dün saat 19 da Osl~ 
dan buraya gelınişt.ir. Mumaileyh derhal Polon
ya sefarethanesine gitml§tlr. B. Bek saat 23,30 
da Varşovaya hareket etmiştir. 

----------' YENi ASIR Maibaumda buılmıfbr 

--~--

Alpullıı. ıeker fabriktuı 

Ucuz şeker 
Fiatin tenzili için tet

kikler yapılıyor 
ef f İ er• OV yet fay yare tiyle Atatürke §ükran hislerini arz 

filoları Japon siperle- edecekıe..ıır. Şeker fabrikalarının senelik istihsa-
rine ateş yağdırdılar TORK DtLt BELLETtNt l 7 b · k l k 

Tokyo 6 (ö.R) - Domei ajansı Rus- bombardıman etmeğe b8§lamışlardır. Bu açarak Sovyet kuvvetlerini pUskürtmilş atı 0 ın fona Çl arı QCQ 
Japon hududunda Sovyet kıtalarının bu kuvvetler ayni zamanda Satsaoping ve lerd.ir. Bunlar ağır zayiata uğramışlar- Istanbul 6 (A.A) Türk dUi bel- Istanbul 6 (Hususi) _Memlekette §e- rıca şeker fiatlerinin de ucuzlatılmuı 
günkü taarruz hücumları hakkında şu ÇankUfeng tepelerine karşı da geniş dır. ' leteninin 21.- 22 sayılan bir arada ker istihsalAtının artınlınası için yapılan için tetkikler yapılmaktadır. 
tafsilatı veriyor: mikyasda askeri harekata girişmişlerdir. Heman ayni anda ikinci bir Sovyet ~ı- olarak satışa çıkarılmışır. Bu sayı- tetkikler bitmiştir. Pancar ekiminin daha Yeni fabrikaların tesisi etrafındaki 

Japon kaynağından gelen haberlere Altı saat sonra Sovyetlere mensup 60 tası bir pi!ade taburu ve 50 ta_nkdan m~ larda üçüncü Türk dil kurultayının ziyade geni§lettirilmesi kararlaştırılmış- tetkikler ilerleml§tiı'. Bunlar da kurul~ 
IÖre sük:Wıetle geçen bir geceden sonra tank ve iki piyade taburu hücuma hazır rekkep bır kuvvetle Satsaopıng ~ev SONU 3 ONÇ_O SAHiFE~};- tır. önümüzdeki yıldan itibaren köylil- duktan sonra memleketin §eker sanayii 
huduttaki Sovyet kuvvetleri Çankufeng olarak açılmışlar ve Çankufeng önünden önünde açlmıştır. Japon haberleırı Sat- --------------ı den pancarın kilosu 35 para yerine 40 çok gen.iJ bi!, faaliyet sahası işgal etmiş 
tirnalinde Şuayfeng mevkiinl şiddetle mevki almışlardır. Japonlar şiddetli ateş - SONU ONUNCU SAHiEFEDE - Elen paradan alınacak, §eker fabrikalarının olacak, bundan köylümüz de çok fayda 

istihsalAtı 70 bin tona çıkarılacaktır. Ay- görecektir. 

Bir sulh Üzüm _rekoltesi Başvekili 
Elcisi ... 

' 
T ccrübeli bir lngiliz diplomatı olan 

bay Runsimanın bir aulh elçisi aıfa
tiyle Pragda yapbğı teşebbüsler bü
tün Avrupada, hatta bütün dünyada 
büyük d.illitlc takip ediliyor. 

Bu teşebbüslerden anlaşılıyor ki, 
lngiltere, Çekoslovakya meseleain
de Avrupa sulhunun mukadderabnı 
görmekte olup bu me8ele şayet sulh 
:Voliyle halledilemezse dünyanın ba
tına en büyük felaketler getireceği
ne kanidir. Gerçi lngiltere Çeko3lo· 
vakyaya bir taahhüdde bulunmuş 
değildir. Yarın orta A vrupada bir 
harp baş gösterirse Büyük Britanya
nın vaziyeti ne olacağını tasrih te 
etmemiştir. Bununla beraber, her
kes bilir ki Avrupayı kasıp kavura
cak bir yangın karşısında lngiltere 
seyirci kalamaz. 

Fransa, askeri ittifakla Çekoslo
vakyaya bağlıdır. Çekoslovak.yaya 
tevcih edilecek her hareket Fransayı 
karşısında bulacaktır. Bu kadar sa-

Kalite itibarı ile geç~n 
seneden üstündür 

:rih bir vaziyet karşısında İngiltere- Nefis üzümlerimizi 11etiştiren bağlanmız 
'ilin kendisine büyük mesuliyetler Yeni mevsim kuru üzUm ve incir mah-

B. Metaksas'ın 
T. R. Arasa 

telgrafı 
--0--

ANKARA., 5 ( A.A ) - Elen Bq
vekiJi B. Metakaas hariciye vekili Dr. 

Tevfik Rüştü Arasa aşağıdaki telgrafı 
göndermi~tir: 

Ekselans Bay Aras 
Hariciye vekili 

Ankara 
Ekselansınızı Balkan antantı ile Bul

garistan arasındaki paktın imzasını bil. 
diren telgrafıma verdiği cevab ile hak
kımdaki nazik sözlerinden dolayı sami
mi surette tc§ekkür ederim. 

Ayni zamanda Balkanlar için hu de
rece tebrik etmek isterim. Daha ilk da· 
kikadan beri hu politikanın en büyük 

mi.ihyi ve mtişevviklerinden biri olan 
ve buna iman eden Ekselamz kıymetli 
uzlaııtırıcılığı ile bu politikayı filiyat yo· 
luna koymuııtur. 

En derin dostluk hissiyatımı bildiri
rim. 

Ceza evinde .. 
Halkevi kurslarının 
büyük muvaffakıyeti 
590 ·mahkuma fehaJetnameleri verildi 

Cezcı evindeki törenden bir intiba 
Ak.ak birer adım attıkları için, ccmiy& 

Yiikliyen bir işe girişmeden önce sulünün lzmire ancak 20 Ağustosa doğ
F ransanın muvafakatini aldığını, ru, piyasanın açılmasını temin edecek 
hatta Südetler meselesinin ana hat~ şekilde indirileoeii anlaşılmıştır. 
lan üzerinde anlaıtığını iddia etmek Bununla beraber kuru U.zUm mahsulU t • 
}'ersiz sayılamaz... peyderpey lzmlre gelmeje başlamıftır. ayyaresı 

600 Bombardıman ve 3500 avcı tin aramıMan ayırarak cezaevinin daırt 
duvan aruına fırlatıverdiği mahkQm" 

meV'kufların dün bir imtihanlarmda 

Fransız gazetelerine göre, Bay tlk kuru incirin bu hafta içinde hmire 
Runsiman Çekoslovakya ile Südet- - SONU 2 iNCi SAYFADA -
ler arasında h8kimlik deruhte etmiş ------------
değildir. 

Onun başlıca vazifesi iki tarafın 
noktai nazannı iyice öğrendikten 
sonra bir hal suretinin formüllerini 
arattırmak olacaktır. Bu itibarla İn
giliz diplomatının Prag hükümeti 
nezdinde siyasi bir mÜ§avir rolü gö
receği söylenebilir. 

Hangi noktadan bakılırsa bakılsın 
Südetler işi çok karışık safhalar ar
~cdecektir. 

Hanlayn «ikinci bir lsviçre» ya
ratmak, Çekoslovakyayı Almanya
nın visayeti altına sokmak istiyor .. 
Almanlarla birlikte Macarlar, Slo
vaklar ve Lehlerin de bunu istedik
lerini iddia ediyor. 

Diğer taraftan Prag hükümeti ay
lardan heri hazırladığı cMilliyetler 
11tatüsünü> neşretmiştir. Alman ga
:tetcleri bu statüyü cüzerinde durul
~•Yacak kadar gülünç .. » sözleriyle 
~rtılamışlardı r. 

lıte Runsiman, birbirine bu kadar 

- SONU 2 iNCi SAYFADA -

IOrta okul 
ihtiyacı 

Bu sene açıkta. 
hiç talebe 
kalmıyacak 

--0--
y eni ders yılma girerken şehri-

mizdeki Lise ve orta okullara ka
bul edilecek talebe sayısı şimdiden 
tesbite başlanmıştır. Kültür bakan
lığının verdiği talimata göre, bu 
sene orta okullara müracaat ede
cek talebenin hepsinin kabulü ve 
t ek talebenin mektepSlz .kalıiıaması 
temin edilecektir. tlk oxullara ka
bul edilecek talebe hakkında da 

dün Londraya taarruz • bulunduk.. Kendilerile bir~, alır due tt1 Yarlann Ha VermeycnhaYUUıa uyduk, 

Onlar gibi duyduk, onlar aibl kon\lfluk 
- SONU iKiNCi SAHiFEDE -

~-;...~11!!1!1!!!!1!!'!~!!!!!!!!!!!!!!!~~--.., 

Macaristanla 
Yeni ticaret anlaş
mamız 15 ağustos
ta tatbik edilecek 
Türkofis umumt reisi B. Bürhan 

Fan~, Almanya dönil§U Peşteye 
uğramış ve yeni Türk - Macar tica
ret anlaşması müzakeratına iştirak 
ettikten sonra Ankaraya dönmilş
tür. Haber aldığımıza göre Türkiye 
Macaristan yeni ticaret anlaşması, 
iki memleket ticaretinin inkişafını 
temin edecek kayıtlan ihtiva etr 
mektedir. öteden beri memleketi
mizle olan ticari mUbadelAtını ar
tırmak gayesini gUden Macar mah
felleri, tam bir hüsnü niyetle hare
ket ederek yeni anlaşmanın iki 
memleket menafiine uygun bir şe

kilde yürümesini temin etmişler
dir. Anlaşma, bu günlerde ilin edi
lecek ve 15 Alustosda yürürltiğe 
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Ceza evinde .. 
Halkevi kurslarının 
büyük muvaff akı yeti 

·~ ŞEHiR HABERLERi 
Kazanç vergisini 

ödemiyenler 
Kazanç vergisi taksitlerinin zamanın

da ödenmeai için maliye ıubelerinde 

hümmala bir faaliyet söze çarpmalc.ta
dır. 1 Eylal tarihine kadar borçlaruu 
ödemiyenler hakkında tahsil emval ka-
nunu hükümle'I'i tatbik edilecektir. Va
deli borçlarını peşin ödeyenler yüzde 
altı tcıWlata tabi tutulmaktadırlar. 

Bugün stadyumda 
Aydın -
takımları 

lzmir futbol 
karşılaşıyor 

İzmir muhtelit futbol takımı ile bir Bu itibarla futbol maçları arasında yapı
V a/ i B. Fazlı Güleç'in müsabaka yapacak olan Aydın muhtelit 

1

lacak güreşlerde favkalade heyecanlı 
f • / • / takımını teşkil eden sporcular idareci- olacaktır. 

fe ftŞ erı !erile beraber dün ~ehrimize gelmişler- Güreş mUsabakalarma girecek Imıirli 
Ödemitte hulunmak.ta olan vali B. dir. Futbolcu kafilesine Aydının en kuv- güreşciler; 

Fazlı Güleç dün Ödemiş civarında yol vetli güreşçUerinden mürekkep altı ki- 56 kilo Şefik, 61 de Osman, 66 da Bekir 
ve mektepleri tefliı etmiıtir. Bu altşam şilik bir takım da dahildir. 72 de 1smail Doğan, 79 da İsmail Etkin, 
avdet edecektir Aydın - İzmir fütbol müsabakasından 87 de Mehmettir. 

evvel saat 16 da 1zmirin diğer muhtelit Bu mühim milsabakaları biltün spor-
~.,.. maAk4.ıar Teftişten dönüş takımı Doğan spor ııe bir antreman maçı cuıann görebilmesi için duhuliye 2s 

llAŞTARAFI 1 Uta SAHiFEDE-- muavininden diplomalarmı aldılar. Bayındır jandarma teşkilatını teftiş yapacaktır. ktırUJ olarak tesbft edilmiJtir. 
Onlarla ayni havayı teneffüs ettik. Dil· Bir mahldimla konuştum: eden vilayet jandarma komutanı binhaşı Bu iki maç arasında Aydından gelen Bu Uç mühim müsabakadan İzmir 
şündük ve sevindik. _ Ben dedi katil :mahkumuyum. Bu B. HulUsi Gür avdet etmiştir. seçme güreşciler Alsancak klübümiiziln Doğan spor antreman maçı saat 16 da, 

Saltanat clewinin karanlık :andanı- karanlık ·,ere,' bu muzlim hücreye gir- güreş takımile müsabaka yapacaklardır. güreş mUJaba1ialan 17 de, İzmir. Aydın 
nın sakafları altında faaliyet 96steren meden hQatı hiç ml hiç anlamamıştım. Yun piyonu Mallım oldu~ üzere Alsan:ak~ hemen temsil maçı da 17,30 da bqlıyacaktır .. 
Ümh . d . . . b" bi ş· d. h "mi h . d .. t"" • a n ş ~ m hemen lz.mirin en kıymetli gureşcileri .Muhtelit takım kadrosuna ayrılan bil-e urıyet evrının ceza evı, ınaca - ım ı er şeyı , epsın en us un ın-

zi tatmin etmese bile, muhakkak ki ma- sanlığımı anladım. Cemiyeti anladım.. lstanbulda iki maç toplanmışlardır. Bunların içinde Şefik, tün fubolcularm levazımları ile birlikte 
naca, ruhça, kafaca tatmin eder bir ma- Orta tahsilim var. Yaptığım bir cahilli- yap - C ak Osman, İsmail gibi cidden kıymetli 1 saat 15,30 da Alsan~k Stadında haz~ 
hiyet taşır. Şimdi orası sı.ndan delil, lin kurbanıyım. Elbetteki yaptııt.ımı "E!'- F al . '-.J'le .,._taiıbul d _ elemanlar vardır. Aydınlılar ise en kuv- bulunmalan futbol aıanhlmdan tebliğ 

6 ~ estiv milnaseuı:u .a.::ı a a tll gUr .... n rini hmir +ı-..ı.1 dir edilmlşti.r 
kararilıklar, süflilikler evi değildir. keceğim... vet edilen Yunanistan şampiyon takimı ve e~ ... e e ge_,..~ er · · 

Işık veren, hareket aşılayan, enerji Bunları bir .itişi söyledi. Dinliyen bir htanbUlda iki maç yapacaktır. Yunan 
dolduran, dött dıvar arallDda bile malı- çok kijilen' de tudUc ettiler. Hepsi de şampiyonunun i>ntlintızdeld. hafta tehri
kdmları hayata ve cemiyete hnlrlayan nadim olduklannı 98ilerlle, tavırlarile mız. gelerek bir maç yapması da muh-
bir yuva ve bl: mekteptir. belirttiler. temelcllr. ** Öyle tahmin ederim ki, halkevi kura -:---

Balkmmbln, cemiyete ve muhite .. kom&wlnln kendllerlae vercQI dip». a metreden dUflU 
yısız bianetleri arasında çallJDUl prog- malar, çok mUhim vesikalardır. Bu vesi· KUitur parlda mOu paviyonunda ça
ramına ~ .......,_ (Mahka.ı.n blar~ dUrlatlüpn. faziletin. '1i insan lışan işçilerden tllfÇi Muelyah, üç metre 
qıldandınna ) lcunu, di.lıı ilk meyvele~ olmanın prtlan yazılıdır. Ve bu ıartJa. yi.lbekten dllferek atua ~. 
ol vermlJlr. ra uymak, iyi insan olmak için hepsinin ıı.taneye kaldı.nlnuftır. 

Feragatli bir hocanın okumak, yazmak de birer ulus okulu phadetnanıesine fh. 
ve umumi kllltürle doldurdutu genç in- tlyaçları vardır. EY• taarruz 
anlar dlln, vali muavinlnin ellle diplo- Mahk<tm karde4ler, diplomalarını s~ Memleket hutaııesl caddesinde Uşak

Sır olan çekler 
Kimin tarafından çalın
dığı nihayet anlaşılmıştır 

Bir sulh 
Elçisi ... 

BASTARAFI 1 iNCi SAHIFED! 
zıt fikirleri uyu§tunnak vazifeeinİ 
üzerine almıştır. Nüktedan c:lipl~ 
mat, vazifesinin ağırlığına itaret için 
olacak, Londradan ayrılırken Lord 
Halifaksa : c:Beni bir fındık kabu• 
ğu içinde Okyanuslara atıyorsun-. 
demişti. 

Rusimanın çok hakkı vardır. 
Orta Avrupa fımnab bir d 

andmyor. 
Fırtına sükunet bulmazsa ihtir 

dalgaları içinde çalkanan sulh gernİ• 
3İni «Sahili selamete> çıkarmak içi 
bir mucize lazım gelecektir. 

Runsiman deruhte ettiği işte rnu 
vaffak olursa Avrupa yirmi sen~ 
~en beri belki ilk defa geniı nef 
'llacalc, aksi takdirde bugünkü bu 
Tanın Avrupayı büyük çılgınlıklar 
sürüklemesi için yanlış bir adım k' 
fayet edecektir. 

Avrupa i,lerinde nüfuzu n 
3ahibi olanlar büyük devletlerce 
1dp edilen siyaseti cBir vakit kaza 
ına aiyaaeti> telakki ediyor ve so 
yorlar : 

- Bu ıiyaset daha ne kadar 
man devam edecek? , 

U foklarda tereasüm eden tehHk 
1eri önlemek için alınmış radikal t 
birler yoktur. Umumi uzlaşma fik 
'ıenüz bir hayalden ibarettir. Bugü 
'<ü §8rtlar içinde bu hayalin hakı 
olabilmeai demirden leblebi çijıı 
mele. kadar güç bir iştir. 

Avrupa bugünkü haliyle 
Ballcanlan anclınyor. 

Bir teskin politikuına hayat "' 
Tebilmek için her te)'den evvel h 
bin ihtiraları auetunnak, her mi 
te genit Y8f8111& imlclnlannı temi 
eden bir hava yaratmak 18z1nıdır. 

ŞEVKET BiLGiN 
ınalarını aldılar. CUmhuriyet marşını, vinçle aldılar. Bunlan alırken eğilen h Mustafa oğlu Mehmet, ayni yerde otu- Muhasebei hususiye müdürliliü kale- Zabıta bir memurdan fUpbe ediyordu. 
hep bir ajızdan sl>yledlier. .Askerlik başlarının biraz daha yükse~e kalktığı· ran Bn. Ayşenin evine taarruzda bulun- minden biri 197 diğeri de 35 liralık iki Bu melJlur, na.saha çekleri ele geçirmlf, l.J /k k 
tallml ve geçid resmi yaptılar. Bizimle nı hissediyorduk. Onlann temizlenen muş ve yakalanmqtır. ' çek kaybolduğu geçenlerde zabıtaya ha- Nazmi isminde biri ınarifetile bankadan flQ evi öşesi 
blrlikte ıerbet içtiler. Içlerinden yokaul duygularına gönUlce işürak ediyorduk. = her verilınişti. Bu çekler merkez memu- tahsil ettirmiştir. Memurun vaziyeti, faz.. •••••••••••---~ 
bulunanlara, halkeVlrıin değerli başkanı Diploma merasiminden aonra mah· Kıskançhk ru B. Mitat tarafmdaiı kesilmiş, evrakı la sarfiyat yapt:Jlı nazarı dikkati celp- 1 _ EYimiz hahçeainde her haf 
Bn. Şehime Yımua tarafmdaıı verilen kılmlar ve mevlwflu bir geçid resmi yap KilltO.r parkta Erzurumlu Ramazan, saniyeleri hazırlanmJttı. Çeklerden bi- ediyordu. Borçla bulundulu halde mu
lç ~.,.,Jannı alclılar. talar. ~ mualUmlerioln emrine karıa IG Jlllluaada Refikayı kıskaıı<ıslık rinin bir mliteahh1de, yaptılı it muka- rafını artı.rmlf ft bir bdmla lfret Al• 

pazar günleri karagöz oyunlan oynat 
maktadır. Bütün yurttaşlar davedidir. 

- 8/8/938 ~ dnil aatl 
de spor ve müze sergi komitcİerinin 
talak toplantalan vardtr. 

Ve. •• Cilmhuriyeti blr daha tanıdılar. uyarak neşe ile konuştular. Askeri mU• yiµUnden odunla ciöprek yaralaın\§ ve blll verilmesi icap ediyordu. Fakat çek- ml blle yapmqtı. 
Onlar, dün çok mütehusis oldular. zikanın çaldığı ne~cli havalan bir bay• hakkında takibata tevessUl edilmiJtlr. ler hazırlandıktan sonra, gizli bir el Al&kadar memur zabıtaca yakalana-

Halkevinin sayın misafirlerini kapıda ram günU içinde dinlediler. bunları ortadan alınış, bankaya milraca- rak ifadesine milracaat edilmiş, e.velA 

karJıladalar. tç bahçede. ubrJlk mual- İçleriadm biri pek bopna gitti. Sah· o t k l atle mukabllinl tabti1 etmlftl. Her ne ka· inkir ~acmtne •paupa da biJAhara 
!imlerinin lpfttlne tntlzarm cHanrôlt ne cidden glluldii'. r a o u dar çeklerin arkasında bir imza mev- hakikati olduğu gibi itiraf etm.iJtlr. 
vaziyette idiler. Halkevi başkanı Bn. Şehime Yunus cutsa da bu imzadan çekleri ele geçtren.i Hakkında hazırlanan tahkikat eVralr.ı İta/yada 590 mabkilm rnelA, uked mtlzikanm cllplamaJan teni ederken smı, 24 yaşla- • ht • bulmak imkln.swfır. vilAyet idare heyetine verJl.miştir. 
çaldalı lstildAI m&rflDa yOklek se9le it- nnda ıt.hmin ettiğim bir mahk6ma gel- l ıya c 1 
ürakettiler. Sonra,hapisanedeB Niyazi dl. Adı, galiba Yusuftur. Başını kaldır- Kavasın marı·fetı• Antisemitizm 
adında genç bir ihtiyat subayının talim madan diplomasını aldı. Diplomasını • 
ettiği askerlik usullerini bize gösterdileır. verenin çehresin~ b•kmağa c~aret ede- Bu sene açıkta * 
Sonra ineç usulil jimnastik hareketleri medi. 

ya=:: bunlar tam bir disiplin havuı ~e~a:en~= ebnedin.. Geri hiç talebe 7450 1. b. h ı 
=..~ =-':.ı.ı':?... ""!ti:!;'. ~~~GUl~;!:":iı. kalmıyacak ıra ır a 1 yumağı 

Tevere: "Aşılmaz 
ırk dıvarı bizi 
yahudilerden 
ayırmaktadır,, diyo pteden memnunl7et beyan ettiler. Ve Şöyle bir cevap verdi: BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE • • d b 1 d 

bunu. kendlleıtne glSsterilen hareketleri - Tqekldlre yüz varmı ki. .. Bu kA· llk okullara, orta okullara kabul ıçın e u un u 
daha iyi yaparak filen de :ispat ettiler. lıdı hapisanede vermeselerdi, bqım dik edilecek yeni talebeler aemtlerine Roma 6 (M.H) - İtalyan gazetel 

Bir 1enelllc bir çalqma neticesinde yürür, onu eevinçle alırdım. göre mekteplere taks~ edilecek, işgal etmekte olan bir mesele de ırkçı! 
bmı ikmal edenler, sıra ile gelerek vali Adnan Bilget mekteplerin sıra ve diğer levazım Halkapınar yün menslicat prketinde lkiçepnelikteki ..inde zabıtaca taharri- hareketidir. Bilhassa ekstremist bir 

ihtiyaçları zamanında temin edile- kavu Silleymanın zimmetine geçlrdiii yat yaptmlm.t ,... eekiz bin kilaür liranın zete olan ll Tevere bu mesele ilzerin 

Çekoslovakyalı talebeler 

Çekcnlonltyah talebelerden bir kafile tehrimin sebnit ft wlrir•ta batla· 
mıtlarcbr. 

Tayyare 
BugU.nkil semıa1ardan itibaren muhterem mUdavimlerlmize 

2 BUYUK J'1LtM TAKDDI EDECEKTiR 

Jon S t r a u s s Aşka kim 
iNANIR VE 

HAYATI Meşhur komik artist 
lıleJhur bestekirm bayatını, aşkını A L B E R P R E J A N 

_.:. eden bu muazzam filmi musi.kl tarafından sureti fevkalldede tem-
meraklılarına tavsiye ederiz. ili edilen bu fll1m kahkaha ile .-y· 

Cidden güzel bir filimdir. Tedllecektlr. 
SEANSLAR: Her gün 

AJka kim inanır: 3,30 - 6,30 - 9,40 
Jon Straua ve Hayatı: 4,40 - 7,50 4t. 

Cumaıtell, Pazar 1,40 da Jorı Straua ıı. bqlar. 

cektir. 8500 liranın tahkikatı, inkipf emiJtlr. 7450 llruı bir halı yumaJı içinde bu- ısrarla durmakta ve §iddetli bir An 
Killtür bakanlığından gelen em- Silleyman bu paralan alınca hmirden lunınUJtur. Paralaruı en milhlm kısmının mitizm göstermektedir. 

re göre, orta okullar ve liselerin ayrılnı~ ve bir kaç giln için ortadan te- bulunduiu alakadar müe.eaeye haber Bu gazetenin Ethnique mütalealar s 
birinci devre birinci, ikinci ve üçün- gayyilp etmişti. SUleyınan yakalannuı, verilince. mütteki taraf davadan feragat deden ve yahudiliğin ltalyaya zararl 
cil sınıflarında, liselerin ikinci dev- evveli paraların nerede saklı o1dutunu ettiiini emniyet müdürlüğüne bilc:lirmiı- verdiğini ileri süren makaleleri 
re 1, 2 ve 3 üncü sınıflarında 22 söylememq, sıkı~tırılmca qın haldka- tir. Süleyman, paranm kalan kısmını fiddetli bir lisanla yazılmıştır. B' 
Ağustos pazartesi günü talebe nam-- tını anlatmıştır. aarfetmİf n bmaen de tanıdıklanna bu yazılarında fU noktalan tebarüz 
zedlerinin kayıt muamelesine baş- Süleyınamn tarifi üzerine, kendmnin vermiftir. tinnektedir. 
lanmış olacaktır. Artık bizim İbrani kültüre ihtiy 

Orta okulu bitirme imtihamnda • • mız yoktur. Binaenaleyh kapımızı 
engele v• •MAnlemeye kalanların, u e e k it e arzu etmediğim.iz misafirlere kapa 

:.ıın:=·~:!0a~e.ı!~ zum re o esı ~~:o:y~ah:=-~~ 
orta okul mftunJyet imtihanlarına senedenberi yahud.1 olarak kalmak is 
&ireıılerin imtihanlarına, lise son diler. Bugün dahi yahudi kalmak 

::o=-~= Kalite itibarı ile geçen ~~~-e~;m~i:::11:.y~lara: ka 
larına 1 eyıalde bq1anarak 8 ey· evinde yabancı olarak bulunuyorlar. J3 

lalde son verilecektir. d •• t •• d •• lunduklan yeri .sevmedikten mada. 
u.. ve orta okullara alınacak sene en us un ur nimsemeyi de bir nevi mahvolma e 

parasız yatalı talebe müsabaka im-- eden blr yabancı şimdi misafir eden 
tthınlan 3 eyWde yapılacaktır. Or- kın safiyetini mutazarrır eden bir 
ta okullaruı 1ve2 lnd smıflarmda - SONU IKfNCI SAHiFEDE - nine çalıştıklan ıptihniştir. Bu hususta halinde görülüp onlardan kaçmak 
engel ve bütünleme lm.tlhanlanna, 
keza l1selerin blrlncl ve Udnci 11-

ıuflarmda engel ve bütünleme tm
tlhanlarma '1 eylOlde bq1anarak 
1'1 eylQlde .,n verilecektir. 

t E,141 cuma günü lilelerin 2 in
ci dene üçUncll sınıflarında ol
gunluk imtihanlarına, 1930 tarihli 
lile ve orta okullar talimatnamesi· 
ne ıöre Jile mezuniyet imtihanları. 
na girenlerin lmtihanlarma hafla· 
nacak ve 19 EylOlde nihayet veri
lecektir. 

20 Eylatde li5e ve orta okullarda 
talebe naıme<l· kayıt ve kabulüne 
.an verilecek ve 3 birinci tqrin paoo 
zartal gUnU de denlere bUtUa 
mfkteolerde bqlanacaktır. 

gettrilecetı anlaplmaktadır. resmi makamlarda haber yoksa da, tOc- bize gelrnişür. Onlar benimsemeli 
'Ozüm mabsulU bu yıl bllte itibarile carlar arasında bu hususta kuvvetli bir detmişlerdi. Biz de benimsemeğl redd 

u.tOn, rekolte itibarile geçen leDe'J• ya- temayUli.lıı mevcudiyeti gizlenmemekte- diyoruz. Binaenaleyh yahudilerle 
kındır. Bllhua 8, 9 ve 10 numara UzUın.. dlr. sip itibariyle hemfikir bulunuyoruz. 
terin rekoltenin yansından fazl•ınna mu- Diln şehriınlzdekl başlıca üzüm ihra- mektir. Bizi aşılmaz bir ırk duv 
adil olacalı anlatılıyor. cat fimıaları, t1zO.m lwılarmda amele ayırmaktadır. öyle ise; yahudiler k 

'O'ziım piyasuuwı açılmamıda, UzUm kayıt ve kabulilne başlamışlardır. Dlln mevkllnde bizde kendi mevkiimizde o 
alıcı ve sntıcılarmm kendi aralarında bilhasaa Uzllm kurumu imalAthanesi için hm. ttalyan rasizmi saf İtalyan ır 
mahsiıl inmeden önce bir an1qma temi- fazlaca amele kaydedilmiştir. bUtUn sahtekArlıklara karşı mil 

edecekir. 
Veteriner mııayene Kooperatifler birliği 23 Tarihli Wi Trihunu yahudile 

Veteriner mildilrlüiü. vilayet dahilin- // k .. l f dünyanın en ırkçı milleti oldukl 

de mevcut hayYanab muayene etmek yı ı 1.0p an ısı her cihetle göstermişlerdir. Kendi 
Kooperatifler birliiinin yıllık toplan- lannı daha iyi muhafaza edebilmek 1 

tedir. Temmuz •J'I içinde yirmi köyde tw yarın eaat 14 de halkevi aalonunda de batkalarının ırkçılığına ka11ı 
391 at, S24 k.rak. 23 katır, 1206 mer- kooperatif ortaklarının iıtiraluyle yapı- almışlardır. Binaenaleyh ba§ka mill 
kep, 11419 k~ 1318 keçi.881 8küz lacaktır. Ruzname mucibince it raporu lerin onları himaye etmeleri bir 
ve 2078 inek muayeneden seçirilmiıtir. okunacak ve yeni azalar aeçilecektir. sızlık te•kil eder demektedir. 
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uz ız 

şk 
sa a a 

Fransanın Anka 
Türk - Fransız 

Paris 14 (Ö.R) - Biitün Fransn 14 
Temmuzu kutluyor. Paris şehri Frnnsız
lngiliz dostluğunun bir sembolü gibi 
Fransız - lngiliz bayraklarile süslenmiş
tir. Etuval meydanında muazzam geçit 
:resmi yapıldı. Bulvarlarda halk sabah· 
lam kadar dansetU. Şarkılar söyledi. 

Paris 14 (ö.R) - 13 Temmuz akşa
mındanberl bütün Paris ayaktadır. Ge
ce yarısından sonra sokaklar, Bulvar
lar, meydanlar birer eğlence yeri halin! 
ahnıştır. Halk mütemadiyen dans ediyor. 
Gazeteler 14 Temmuz mUnasebetile yaz
dıkları yazılnrda Fransanın sulh idealin
den hnrnrctle bahsetmektedirler. 

Istnnbul 14 (Hususi) - Frruısız sefiri 
14 Temmuz bayramı münasebetile Fran
BlZ sefarethanesinde yapılan resml ka· 
buldc Tilrk - Fransız dostluğundan ha
raretle bahsetmiş, iki memleketin mesud 
anlaşması şnrkt Akdenizde sulh havaşını 
kuvvetlendirdiğini söylemiştir. 

ek a l 1 
a a a e 

a sefiri İstanbulda ve diği ziyafette 
dostluğundan hararetle bahset i .. 

Bayram co§k1oılıığ1ı fçlncleki Parisden biı' ?nan:ıı·ra 

Rom anlaşın 

yan 
l(onferansı son top-

1 ntısını yapıyor 
Parr , 14 ( ö.R) - Almanya ve 

Avust ryndan kaçan yahudi muhacirler 
meselesini görüşmek üzere Evynndn' top· 
1-nan 'konferans cuma günü Fransız de· 
!egesi Hanri Beranjerin riyaseti altınd 

son toplantısını ynpacnktır. • 

Yu~oslavyada 
Buğday rekoltesi ve 
·ktısadi kalkınma 

pil anı 
., Belgrad 14 (A.A) - lnıtiyazlı ihracat 
şirketi yeni rekoltenin buğday mübnye~ 
fiyatlarını tesbit etmiştir. Bu fiyntlnı 
buğdayın geldi d yere ve cinsine göre 
kental başına 141• ile 160 dinar arasmdr 
tehalti! etmektedir. 

B lgrad 14 (A.A) - Cenubi Sırbista
nın umumi iktısadi kalkınması için Slo· 
yadinoviç hüküıncti tarafından hazırla
nnn planın mtbikine baş1 \mak üzere ma· 
üy nazırı Lditza üskübc gilıniştir. Na
zır, btuada iktısndi ve mali mnhfellcıfo 
mümessillerilc görüşecektir. 

Belgrad 14 (A.A) - Atina valisi Kot
zias Atlnaya dönmek üzere B.!lgrnddan 
ayrılmıslır. 

lngiltere kralı iyileşti 
Londrn 14 (Ö.R) - Kralın ahvali 

sıhhiyesi iyileşmiştir. Son rapol·cla bu 
iyilik teyid olunuyor. Umumi kruıaatr 

göre Kralın ve Kraliçenin 19 Temmuzdr 
Fransaya yapm:ı1arı muka?Te.r olan sc· 
yahut programında hiç bir değişiklil.

yapılmıyncaktır. Krala başvekil bay Nö
vil Çeınberlayn, bir çok siyasi ve askcı·i 
rical refakat edecektir. 

Gönüllülerin cekilmesi ile mi yoksa Demir Muhafızlar 
k l • b . · • l k . b •/? manastırlara uvvet ı ır temınat a mı a ı . .. d ·ı,; gon erı ıyor 

ı Bük~ l4 (A.A) - Dör<lil kadın ol-
Londra lS (A.A) - lngillz • Italyan Şimdi tcsbiti icap ~den clhc.t bu plnngnilıinz P:ırlamento tatil devresine girmeden k il d ir muhafızlar te.~ekki.ilü-

..1 tatbikinin tesri edılcbUeccğı ve . .. 
1 

d • d -'-~ ma zere em 
anlaşma mm meriyete girmesı meselesi Ital ~.-1 tasdik' f • •• ül' evvel hlikurnet atı evı·esın e meLAur niin 12 duısı mecburen bir sene kalmak yan uıuaşmasımn ı :ıçın gon • . . 
lıakkmda Londra mBhniillnin kanaatine l!'t' rln ~ 1 eki,~- . l" gel nnla~anın tasdıkıne 1mktın htısıl olursa üzere muhtelif manast. ara gönder:i1mis-

ıue ,, man c m ç wıesı uzını • 
Hr• bu eyfıyet önWIUlerln geri alın- diği yoksa esaslı bir hareketin kafi mi parlamentonun Sçtjmna davet edilip edil- tir. Bunlar meyanıhdn tanınmış nhsi-

blk b lıd el x.td' • ...,.~ ... 1 , __ r"rJntrlıracaktıı· yetler yoktur. ma.sı proj sinin ıUratle tat ine ağ ır g ece& ır. nuye ...... gın A4i .. ~· • -------

Alman politikası Japonyaya bağlı 

Fakat 
___ 111!11_1!11 _ 

Alman ·Milleti Çinlilerin Japonları 
tepelemelerine dua ediyorlar 

Bcrlin, 13 (A.A) - Havas ajansı nutuk ile sabittir. 

ınuhabirlndcn ı 7..iyafette hazır bulunan 140 kf,i ara-
Almanya ile Japonya arasında mev

cut ideoloji ittifakına rağmen Almanya
<fa çok nilfuzlu Çin taraftarı bulunduğu 
Çinin Berlin bliyük elçisi Tien F ong 
Seng aercfine verilen veda z.iyaf etinde 
Amiral Rctzman tarafından söylenen 

sında ordunun, hariciye, propaganda ve 

ekonomi nez.aretlerinin erkaniyle büyük 

endüstri mi.imcssiJleri 

göze çarpıyordu. 

Amiral Retzman 

ve amiral F orste 

ıöy]ediği nutukta 

a ve Ku ··ste 
ediyor de 

Hayfa, 13 (A.A) - Tedhişçiler Hayfa civarında bir yahudi otobü· 
süne silah atarak taarruz etmişlerdir. Otobilsün yolcuları kaçmağa 
muvaffak olmuşlardır. Vak'a mahalline gönderilen bir bahriye müf
rezesi ile mütecavizler arasında bir çarpışma olmuştur. 

Şehrin muhtelif mahallerinde dört bomba patlamıştır. Petrol boru
su civarında askeri kıt'alar1a tedhişçiler arasında bir müsademe ol
muştur. Bu esnada tedhişçiler el bombası kullanmışlardır. Askerler 
de mitralyöz ateşiyle mukabele etmişlerdir. Tedhişçilerden altısı öl
müş bir kaçı yaralanmıstır. 

Alman milletinin büyük bir kısmının Çin 
milletine karşı en dostane hisler besledi
ği ve Çin milletinin Şan Kay Şek.in yük
sek idaresi altınclıı yaptığı yorulmak bil
mez ve ~iddetli mücadeleyi hürmetle ta
kip eylediği intibala büyük elçinin Al
manyadan ayrılmakta olduğu ümidini iz
har eylemiııtir. 

Hariciye nazırının 
Riga seyahati 

Varşova, 14 (ö.R) - Polonya hari
ciye nazırı bay Bekin Rigaya seyahatini 
mevzuubahis eden Cazettn Polska diyor 
ki ı 

cYirmi seneden beri Polonya ve Le
tonya iyi komguluk münasebetleri idame 
etmişlerdir. Bu ziyaret mevcut dostluğu 
teyit arzusundan başka bir feye hamle· 
dilemez. 

. Paris, 14 (ö.R) - ~Filislinde kanlı vak'nlar serisi devam ediyor ... 
Hayfoda yeniden kanlı kavgalar olmuştur. Kudüs ~ehrinde vaziyet 
nisbeten sakindir. T elavivde tedhişçiler faaliyettedir. Ayni gazete, Polonyanın Baltık dev

letleri ile bir pakt akdetmek niyetinde 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~du~u hakkındaki h~e~erin a~ı ast~ 

~aır;u;~z~z~~~J...z.: 'G'..Y.7J27..z7.7ZT.:/ZZJC!ZYZZZTL7..2ZZ.T.zzzr.z7J2.::zzı•~ 

ayyare Sineması 
lKt F1L1M BiRDEN 

olmadığını ilô.ve ediyor. 

Fransa 
1 -A ina kaçakçıları ita/yanın verdiği ce

Türk Fransız Suriye 
görüşmeleri 

BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE. 
leyh Türkiye - Fransa - Suriye iyi 
kom~uluk muahedesinin akdi için 
Ankarada vukubulan müuıkere
ler hakkında funlarr ıöylemiftir: 

« Müzakereler inkıtaa uğrama· 
mıştır. Tebliğde beyan dildiği gibi 
önümüzdeki Eylalde görüşmeler 
tekrar başlıyacaktır. Eksperler 
Parise hareket etmişlerdir. Orada 
teknik eıa!fları hazırlıyacaklar
dır ... 

iktisadi 
Kalkınma ya/unda 

HAST ARAF/ 1 iNCi SAHIF EDI. 
tatbikat mektebini • ve onun yanındaki 
iktısat vekfı.leti kimya laboratuvaı ını zi
yaret etmiştir. 

Bu ziyareti müteakip sıhhiye vck&leti 
nümune hastanesi ile amele birliği has
tanesini gezmiş ve bütün müesseselerde
ki faaliyet mevzulnrilc ayrı ayn aHika· 
dar olmuştur. 

Vekilimiz ve refakatindeki zevat bu 
gün saat 11 e kadar istirahat edecek mil· 
teaklbcn rıhtım tesisatım ziyaret ede
cektir 

----=:---
Alman lktısat nazırı 
Ankara ya geliyor 

BASTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE 
le Türkiye haıiclye vekaleti genel se.k
:etcrl Numan Menemencioğlunun riya
setindeki heyetin Alman 1ktısat nazm 
vo ekonomik mUınessi1lerl görUşmelerı 

de\•am etmektedir. 

KUDRETLi ARTiST 

HANS ALBER 
Tarafındnn fevkalade bir surette temsil edilmiş heyecanlı büyük filim 

Şimdiye kadaı· bu görüşmelerin var
dLğı neticeler henüz malum değildir 

Alman iktısat naı.ırının Ankarayı zi:ra
reti Beı·linde devam eden mUzakerelcr 

vabı kafi gördü netkelendikten sonra vukubulacağı %an 

Roma, 14 (ö.R) - Franııanın Ro- olunuyor. 

Bu filimde Atina manzaraları .. Rumca şarkılar .. Muhtqem manza· zırı Kont Cianoyu ziyaret ederek geçen muafiyet karneleri 
· ralar görülecektir.. hafta hudutta \'ukubulan hldiae mlina- Fuar komiteai, yabancı memlcketlcr-

ma maslahatgüzarı Blondel Hariciye na-

2- ATMAZEL DOKTOR ıebetiyle Fransanm teşebbüsüne ltalya den fuar günlerinde 1zmire ıeyahat ede
tarafından verilen cevabı ve bilhassa cck ckspozan ve :ı.iyaretçil~re verilmek 

PJERPE BLANCHAR • DtT A P ARLO hadi e kurbanının ailesine tazminat ve- Ü7.ere fuar muafiyet karneleri tabettirmi~-
Tarafından temsil edilmiş büyük casusluk filmi rilmeaini Fransanın memnuniyetle knrıı- tir. Bu muafiyet karneleri konsolosluk-

SAHJ.FE 

• y ış 

Belgradda çıkan San1uprava 
ekonomisi 
yazısı 

gazetesinin Tü ,k .. 
akkında b~r 

Belgrad, 13 (A.A) - Avala ajansı bildiriyor : 
Samuprava gazetesi, c:Celal Bayar iş başında> başlıklı yazdığı ma· 

kalede Celal Bayar hükümetinin Türkiye ekonomisini azim derecede 
kuvvetlendirdiğini, bir seneden az bir müddet zarfında memleketinin 
hayat seviyesini hissedilir derecede yükseltmiş olduğunu ve bu yol
daki bütün gayretlerinin muvaffakıyetle tetevviiç eyled~ğini yaz
maktadır. 

a aydaki kıt'atımız 
bayramına işf rak 

FransAz 
etti 

lstanbul, 14 (Telefonla) - Hatayda bugün 14 temmuz Fransız 
bayramı kutlanmıştır. Askerlerimiz bu bayrama iştirak etmiş ve bir 
geçit resmi yapmıştır. Fransız skerlerinin de cümhuriyet bayramımıza 
iştirak edeceği bildiriliyor. Hatayda a kcrJerimizin bayramcı iştirak 
Türk - Fransız tezahürünü göstermiştir. 

Bir tayyare kazası mühendis Sela
hattin bu kazaya kurban git i 

lstanbuJ, 14 (Telefonla) - Evvelki giin lstanbuldan Ankaraya gİ· 
den Abdurrahman Naci tayyare fabrikası miihendislerinden bay Sa
lahettin Eskisehirde tayyaresiyle yere inerken bir kaza neticesinde 
tayyaresi parçalanmıştır. Mühendis bay Salahettin bu kazaya kurban 
gitmi! ve tayyarenm makinisti yaralanmıştır. Bay Salahettinin cena
zesi merasimle kaldırılmı§tır. 

Ankara 
bir 

- Filyos hattında 
tren devrildi 

lstanbul, \ 4 (Telefonla) - Bugün Ankara - Filyos hattının dört 
yiiz yirmi birinci kilometresinde heyelan yüziinden bir marşandiz tre
ni devrilmiştir. Hattın iki yiiz kilometrelik kısmı harap olmuştur .. Bu 
yüzden miinakalf,t durmuş, yolcular aktarma suretiyle naklohm• 
mu

4
tur. Katarın mühim kısmı toprak altındadır. 

Balkan antantı kurmayları heyeti 
toplantısında kimler vardı 

Ankara, 13 (A.A) - Balkan antantı devletleri erkumharbiycleri 
heyeti toplantısı bitmi ve delegeler ınemlekctlerine dönmek üzere 
bugün lstanbula hareket eylemişlerdir. 

Antant devletleri erkanıharbiye heyetlerinin bu son Ankara top
lantısında Yunanistanı albay Panayoti Yanakopulos, Albay Kiryako~ 
Pozopulos, Yarbay Konstantin Vallis, Ön yüzbaşı Jorj Kardellis, Ro
manyayı : Y aı-bay Aldea Romilos, Yarbay T rayan T eoderesko, Yu
goslavyayı da binba ·ı Mihail Lazoriç temsil eylemekte idi. 

Heyetimizde Tuğ general Remzi Yiğitgüden, Yarbay Adil Egeli, 
Yarbay Okd~nıir, hinbaş1 Kenan Orunçdan müt~-~ekkil bulunmakta 
idi. 

Prens Nikola tekrar 
Roman yaya gidi yor 
Paris, 14 (ö.R) - Halktan bir kadınla evlendikten sonra Roman· 

ya hanedanındaki mevkiini ve hukukunu kaybeden Prens Nikola 
Romanya ana kraliçesiyle göriişmi.iıııtür. Ana kraliçenin prensin Ro· 
manyaya dönmesini temin ic;in bir uzlaşma zemini hazırlamak istediği 
7.annediliyor. 

ngiliz hük.üme • 
ı 

lngiliz gemilerine yapılan taarruzlaı
Frankonun cevabını bekliyor 

Londra, 13 (A.A) - Avam kamarasında muhalefet lideri Attlee
nin bir eua1ine cevap veren başvekil Çemberlayn F ranko nczdindeki 
İngiliz ajanının şimdilik Londrada kalacağını söylemi~ ve demiştir 
ki: 

-İngiliz gemilerine karşı yapılan taarruzların mahiyeti hakkında 
Franko hükümetinden sorduğumuz uallerc cevap bekliyoruz. Mün
ferit vaziyette bulunan gemilere yapılan hücumlar ancak kasden ola· 
bilir. Hususiyle ki mevzuubahis hadiselerde bu gemiler tanınmış ve 
buna rağmen Üzerlerine mitralyöz ate~i açılmıştır. 
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Oryantal dansları her a~şam 
hararetli alkışlar toplamaktadır 
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Komiser derhal müdahale etti. 
- Aziz dostum.. Fazla gayret 

göstermek arzunuz sizi şaşırtıyor .. 
Ben vaziyeti bizzat idare edeceğim .. 
Bu esasen benim vazifem, öyle de
ğil mi) 

Şey .. Evet .. Hayır .. Yani, is
temem ki ... 

Komiser, bir az ciddi ve bir az a
laylı olarak söylediği bu sözlerden 
sonra Kontese doğru ilerledi. 

- Bu mesele etrafında bildikle
rinizi bana söyleyiniz. 

Dedi. 
Boşe sert bir hareketle elindeki 

cep defterini kapamıştı. 
Kontes ise komiserin ımaline sa

dece: 
- Ben hiç birşcy bilmiycrum. 
Diye cevap verdi. 

Sahi mi birşcy bilmiyor musu-
nuz) 

Ben buraya etrafımda olan bi
ten şeyleri tetkike gelmedim. 

Müzik dinliyor ve dansediyor
dum. 

- Hiç bir münakaşa lalan duy-
madınız mı~ 

- Orkestranın sesi çok yüksekti. 
-Katil veya kati1ler hakkında hiç 

bir malumat veremez misiniz? 
- Hayır .• 
Komiser, göz ucu ile miifettişe 

baktı. 
Boşe hiç oralı olmadı. 
Komiser diğer bar mü~terilerine 

döndü: 
- içinizde bu hususta malumat 

verebilecek kimse yok mu? 
Diye sordu. 
Kısa boylu, gaga burunlu ve ko

caman gözlüklii biri ilerledi. 
- Ben, dedi. Onların pek yakı

ninda oturuyordum. içlerinden biri 
bilhassa nazarı dikkati celbedecek 
kadar sıkıcı hareketler yapıyordu. 
Yüksek sesle ve kaba kaba konuşu
yordu. Müşterilerin bir çoğu, ben 
de dahil olduğum halde bir kaç def? 
ona susmasını ihtar ettik. Çünki! 
sahnede şarkı söyliyen şantözün se
sini işitemiyorduk. 

Fakat o bütün bu ihtarlara kulak 
bile asmıyordu. Nihayet sabrım tü
kendi. Son bir ihtarda bulunmak ü
zere ayağa kalktım. Ve işte o zamar 
onun yere yuvarlandığını gördüm. 

- Katili de gördünüz mü? Nasıl 
bir adamdı} 

- Maalesef bay komiser, ben 
müthiş surette miyobum.. Gözlük
lerimin yardımı ile bile pek eyi fark
edemem. O kadar ki bir kaç adım 
ilerideki bir insanın ve mesela sizin 
yüz hatlarınızı bile göremem. 

- Masanızda yalnız mı idiniz? 
Kısa boylu adam sıkılır gibi oldu. 

- Ne var .. Neden tereddüt edi 
yorsunuz? 

- Çünkü .. Çünkü bu çok nazik 
bir mesele.. B~n ... 

Komiser, bol makiynjlan ve göz
lerini endişe iç.inde kısa boylu adama 
;evirmiş bir güzel kıza hitap ~tti: 

- Siz, matmazel.. dedi. Biraz bu 
,.aya geliniz. 

Bu bayla beraberdiniz değil mi? 
Cevaplnrınıza dikkat ediniz. Eğer 
yalan söyliyecek olursanız hakkınız
da fena netice verir Bunu da peşi
nen biliniz. 

- Hayır yalan söyliyecek deği
lim. Evet.. Ben bu bRyla beraberdim. 
O Tur şehrinde oturur ve arasıra, 
kaçamak olarak Parise gelir. Anlar~ 
sınız ya .. 

- Evet .• Evet .. Orası malum. 
Şimdi siz locadaki şu beş I~işi hak
kında bildilderinizi söyleyiniz. 

- Beş kişi mi, onları ~aymadım 
bile .. Cünkü Oktav cok kıskançtı. 
-Oktav~ derken kısa boylu adamı gös
termisti- böyle kalabalık yC"rlere git
tiğimiz :zaman sağıma soluma bak
mamı şiddetle meneder. Hem dikkat 
etmiş olsaydım bile locaları dışarı
:lan saran bütün bu garnitürler içe
risini görmeme mani oluyordu. 

Filhakika locaların harici tczyinR
tı, perdeleri ve karton .,üsleri içerisi· 
nin dı~ndan görülmesine engel olu
yordu. 

Kısa boylu miyop adam 
- Kuzum bay komiser.. dedi. 

~örmediğim için bana bir mesuliyct 
1elmez ya .. 

Yanındaki genç hz da kulağıne 
eğilerek fısıldadı. 

- Şimdi korkmak ne fayda ve· 
,.ir. lnşaallah gevezeliğin ve ::ıtılgan
ığın cezasını çekersin de anlarsın . 
'ene lazımdı senin ortaya atılmak! 

Komiser, tekrar yardım ister gib' 
ınüfettişin suratına baktı, müEetti< 

Boşe ise hiç oralı o1mamnkta devam 
~diyordu. Halbuki başka vaziyette 
olsa idi miyop kısa boylu adamın 
yarımyamalak ifade vermesine kon
tes T otiano ile doktor Cemalyanın 
sÖstcrdikleri gizli alakayı derhal far
',;.edebilirdi. Daha sonra miyop ada
mın hiç birşey görmediğini söyleme
si üzerine yine doktorla kontesin 
-söz işareti yaptıklarını ve bu işaret
te bir memnuniyet bulunduğunu da 
farkederdi. 

Acaba Boşe bunları görmüş müy
dü} 

-BITMEDI-

Italyada kıtlı 
Buğday tedariki için 

lngiltereden kredi 
teminini istiyorlar 

Londru (M.H) - Daily Eksı>resa ga- bundan sonra yapılacak anla~maları ıseri· 
zetesi yazıyor: 

1talyada bu sene buğday mahsulünün 
pek fena neticeler vereceğinin görülmesi 
itibariyle Kanada buğdayı rnübayaasıru 
mümkün kılmak üzere 1talyaya ve Av
rupada umumi i.sti1'rara yardım temin et
mek üzere Orta Avrupa ve Balkan mem
leketlerine krediler nçılmuJ için Londra· 
da te~cbbüsler vaki olmaktadır. 

lngiliz - ltalyan harp borçlan müza
keresini yapmış olan lta}yanın eski ma
liye vekili kont Volpi son zamanlarda 
Londrayn gelmiştir. 

Eğer Citynin ltalyaya esaslı miktarda 
bedi nçması tahakkuk edenıe halya bu 

sene için ihtiyacı olan 35 milyon buşcl
lik buğday Londrr.dan entın alacaktır. 

Haber aldığıma göre lngiltere İtalyan
lara Kanada buğdayı mübnyaası için 
kredi teklifinde bulunmadan evvel Jtal
yen mnhsulleimin bu seneki vaziyeti 
hakkında esaslı tetkikler yapmıştır. Maa
mafih Romaya ihsas edilmiştir ki. bu 
kredi meselesi tanzim edilmeden evvel 
lngiltere lngiliz - İtalyan dostluk muahe
desinin filiyat sahasına geçmesini talep 
edecektir. 

Avrupa ve Balkan memleketlerine e
konomik yardımlarda bulunmaaı muh
temdidir. Geçenlerde yapılan 16 mil
yonluk lngiliz - Türk kredi anlapnıuımn 

sinin ilk halkasını te§lr.il edeceği görülü-
yor. 

Romanya kralının müşaviri B. T ata
resko hususi bir ziyarette bulunmak üze
re Londraya gelmiştir. Rumen devlet 
adamı hükümetin hariciye ve maliye er
kônı ile temas etmiştir. İngiltere ile Ro
manya arasında, Türk - İngiliz anlaşma

sına benzer bir nnlaşma akti için resmi 
müzakerelerin zeminini hazırlamakta ol
duğu zannolunuyor. 

Yunnni,tan ile aynı ıekilde müzakere
ler hazırlanmakta olduğu ve daha sonra 
Çekoslovakya ile de temas edileceği tah

min ediliyor. 
Küçük devletler vekt:nde yapılacak 

yardunların Avrupanın umumi istikrarını 
temin yolunda çok mühim amil olacağı 
iddia ediliyor. Jki ııy evvel Fransız baş· 
vekili ile hnticiye vekili Londrayı ziya
rette bulundukları sırad:ı bu şekilde he· 
ıekctlere giriıımck düşüncesi iki hükümet 
ıı.rasında gizlice knrarlnştırılmı,.,tır. 

-"/!:-

Boş sandallar 
Çc~e kazası istikametinde Gonı 

mevkiinde 1 S sayılı gÜmrük muhafnzll 
motörü tarafından dört boş sandal gÖ· 
rülerek Çeıme iskelesine getirilmiştir. 
Yapılnn tahkikatta bu snnda.llnrın Yu
nanlı balıkcılar• ait olduğu anlaıılmıftır. 
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TAHRAN 11/IE/(TUPLARI Dü yay • • 
gı s Hvadan dolasan , r 

iktısat , k ·· r, kültür, imar ve 
sahasında süratle ilerliyor 

Hughels 
safe 5440 kilometredir. 

Amerikan gazeteleri iki buçuk günde 
devriruem seyahati yapan Högse sahife
ler tahsis etmişlerdir. Amerikan radyo• 
!arı dakika dakika bu seyahat hakkında 
haberler veriyorlar. rans lranye Roma 14 (Ö.R) - Amerikan tayyar~ 
cisi Hög.s yarın öğleyin Nevyorka vasıl 
olacaktır. Şimdiye kadar tayyareclnin 
seyahati normal geçmiş sayılabilir. Bü· 
tün AmerLlta ve hatta bütün dünya bu 
hava gezisini büyük al.lika ile takip et· 
mektcdir. 

• • 
ınşaa~ emıryo unun 

Sultanabada vardı 
ısfahanda kağıt fabrikası 

kuruluyor 

Högs Sibiryaya Villi Fostun tesis etU• 
ği rekordan 22 saat önce varmıştır. 

Nevyork 14 (ö.R) - Tayyareci Högf 

ile nişanlanacağı ve evleneceği kuvvetle 
söylenen meşhur sinema yıldw Katerlı1 
Hepburn buradadır. Gazetelerin ihti .. 
sasları hakkında suallerine cevap vemı&o 
miş, yalnız Högs çok cessurdur ve tali• 
lidir. Muvaffak olacağına inanıyormn, 

demiştir. 

Tahran (Hususi) - Saadabad paktı
nın musaddak nüshalarının taatisi mti
nasebetilc yeni Iran hariciye nazırı 

Akay Soheyli ile Türkiye cümhurlyeti 
hükümetini temsil eden ve aynizaman
ia Irak ve Afganistan mümessilleri na
mına söz söyliyen Türkiye büyük elçi.si 
tarafından karşılıklı ve cidden kardeş
::esine nutuklar irad edilmiştir. 

YF.llLI MALLAR SERGISI 

Tahranda dördilncü yerli nıallar scr
"İsinin açılma töreni S. M. Ş::ıhinşah ta
rafın·lan yapılmış ve S. M. Veliahd da 
'lazır bulunmuştur. Bundan dört yıl ön
;c açılan ilk sergide 162 pnviyon bulu
"lurkcn bu st?n ... bu m:almışbr. Sebebi ise 
., vakit bir !;;Ok tüccarlar münferid ola
~ak iştirak etmekte itliler. Bu deta ise 

~irketlerin tcsisile muhtelif tacirlerin bir 
-;eşit malları tek bir paviyonda teşhir 

.dilmiştir. S. l\I. her paviyonu ayrı ayrı 
5ezcrek ve milhim teLltikattn bulunarak 
'azım gelen direktifleri vermişlerdir. 

KOLTOR HAREKETLER! 

Maarif nezareti tarafından kütüpane 
memuru yetiştirmek üzere Tahranda bir 
:lershane açılmıştır. 

Tahranda ziraat nezareti tarafından 

-neteoroloji (rnsadatı cuye) ye dair ına
'11matı tedris edecek bir kurs açılmıştır. 
Tatilde memleketin muhtelif yerlerin
:ien gelecek ilk mektep muallimleri bu
:-aya devam ederek bu hususta bilgi edi· 
rıecekler ve bilahara da bulundukları 

mahalde öğretmenlik vazifelerile bera
ber bu memuriyeti de deruhte edecek
lerdir. 

TRANS 1RAN1YEN 

Trans lrnniyen demir yolunun Hazer 
denizi kıyısından Tahran ve Gom şehir· 
[erine ulaşan kolu Tahranın 250 kilomet
re cenubunda munim bir merkez ve ıra
nın mühim şehirlerinden biri olan Sul
tannbadn varmıştır. İran körfezi tarafın
dan ilQrleyen cenup kolunun Suntanaba
da varmasına ise ancak 140 kilometre 
kadar kalmıştır. Yani şu hesapla Trans 
traniyen son baharda bilmiş olacakır. 
Ondan sonra ettidleri zaten yapılmış ve 
planları hazırlanın~ olan Tahran - Tib
riz demir yolunun inşasına başlanacak
tır. 

tKTISADt HAREKETLER 

Esfihanda :kağıt fabrikası kurulmak
tadır. 

Iran - lngiliz petrol şirketi 1937 yılın
da 7 ,5 milyon lngiliz lirası halis kar te
min etmiştir ki geçen seneye nisbetle 
bir milyon lngiliz lirasından fazladır. Ve 
geçen sem! Ir .. n hUkümetinin bundan 
olan hissesi 1~00000 İngiliz lirası iken 
bu sene 18GM"') !ngiliz lirası olmuştur. 

Iran milli s o,.t.:ı kumpanyasının ev
.'efüi seneki geliri yarım milyon lira iken 
1GÇ€n sene 85!>. 'lOO lirayn çıkmıştır. Safi 
'rnzanç ise ev\ 1ki sene 90,0'.lO lira iken 
~eçen seme 100 ooo liraya çıkmıştır. Yan
gın, Jwyat sigortası ve kazalara karşı bir 
sene uırfındn 174,000 lira para ödemiş
tir. 

MUHTELiF HABERLER 
S. A. Vellahd prens Fevziyenin nişan

lanmaları münasebetiyle Mısır sanat.k:Ar
Jarından bir kısmı S. M. Farukun diliü· 

nU Iran heyetinin Mısıra muvasalatı, Gom şehrinde bir Aedrom (tayyare is
Mısır manzaraları ve tarihi eserlerine ait tasyon ve karargahı) inşa olunmakta
..ldıkları filimleri tayyare ile Irana geti- dır. 

rip gösterdiler. Ayni zamanda Iranın Abonelerin tezyidi karşısında Tahran 
muhtelif manz.ara ve tarihi eserlerinin otomatik telefonunun tezyidin~ çalışıl

filimlerini Mısıra götüreceklerdir. Bu maktadır. 
eibi teş~bbüsat nişan vesilesile başlıyan Bir çok serum ve tıbbt müstahzerat 
yakınlaşmayı büsbütiin kuvvetlendire- artık memleket dahilinde imal edilmek-
~C'k esb:ıp ve avamildendir. edir. 

TAHRANDA BIR ADLiYE Şehirlerarası ve şehirler dahilindeki 
SARAYI YAPILMAh'"TADIR bir çok yollann asfaltlaştırılması ameli-
Tahranın 125 kilometre cenubuncla'ki yesine faaliyetle devam edilmektedir. 
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ödenecek 

orç a 1 

al olarak 
siyasetimiz 

Ajans ekonomik finansiyalın bir yazısı 

Pari~ 14 (ö.R} - Tayyareci Högs btı 
sabah lndianapolise varmıştır. Orada 
benzin aJarak Nevyorka doğru u~ 
devam etmiştir. 

Högsün bu gece geç vakit Nevyorka 
vasıl olması beklendiğinden halk şimdi• 
den N evyorkun bOyük tayyare istasye>

nuna ve civarına dolmuştur. Burada yilf 
binlerce insan vardır. 

Gazeteler llôgs'ün rnuvaffakıyetine 

ait müteaddit edisyonlar çıkarmı~lardxr. 
Şimdiye kııdnr tesbit edilen neticelCJ'9 
göre Högs kendinden evvel tayyare il• 
devrialem seyahati yapan bayan Villl 
Forstı 25 saat geçmiş bulunmaktadır. 

Nevyork 14 {A.A) - Hugbe.s saat 00, 
18 de (Green Vich saati) Alaskada Fair
banksda karaya lıµniş ve .saat 1,35 do 
tekrar havalanmıştır. Tayyareci Yukutslc 
ile Fairbanks arasındaki 330 kilometre
lik mesafeyi bir saat 17 dakikada katet
miştir. Fairbanksda radyoda beyanatta 
bulunan Hughes mürettebatın biraz yor
gun olduğunu söylemiş ve Fairbanks ile 
Nevyork arasındaki mesafenin merhal~ 
siz katedilmiyeccğini zannettiğini ilave 
etmişür. ___ * __ _ 
Rulet oynamak 

nah değildir 

• gu-

Montekarlodaki Ingiliz kilisesinin vMzl 
Dliper Karre tatil müddetini geçirmek 
için Londraya gelmiştir. Arkadaşları 

kendisinin Sen Ceymis Kilisesinde vaa .. 
zetmesini rica etmişlerdir. Vfilz bu tek· 

Ajans ekonomik e Finansiyenin An· memleketlerle olan ticareti. lifi kabul etmiş, ve kilisede hiç kimsenin 
kara muhabiri, Türkiye hükümetinin o.. 2 - Türk ticari münasebetlerinin hatırına gelmiyen bir mevzuu ele alml§ı 
manlı borçlarının tediyesi hakkında ta- klearing ve yahut ta tediye anlaşmaları ruletten ve dolayı.sile kumardan bahset• 
kip ettiği siyasete dair gazetesine Anka- ile tahdit cdilmi~ oldağu memleketlerle miş ve demişir ki: 
radan şu mektubu yazmıştır : olan ticaret. <- Montekarloda bulunduğum müd• 

Türkiye hükümetinin Osmanlı borç- Halbuki liderlerinin resmi beyanatla- detçe kilisemde ruletin aleyhinde tek bir 
!arının tediyesi haldundaki noktai na- rına bakılırsa Türkiye birinci maddeye kelime söylemedim. Bana kalırsa nılet 
zarı ve bu hususta takip ettiği siyaset dahil olan alncnklıların, alacaklanna de öteki oyunlar gibi vakit geçirmeye 
hakkında en mevsuk menbalardan aldı- mukabil Türkiyeden ihracatta bulunma- yarar, yalnız. çok para kaybetmemek 
ğım mal\ımatı bildiriyorum : Iarına taraftar bulunmamaktadır. şartiyle. Benim Montekarloda bir çok 

Bundan evvel Karabük i~ab IÇlil Türk hükümeti tarafından devir ve ahbaplarım var, bunların hepsi kumat 
alınan on milyon aterlİgten maada hu teslim edilen eski imtiyazlı Jirketlere ge- oynar, fakat içlerinden henüz hiç birisi 
defa lngiltereden yapılan 16 milyonluk lince, bunlann satın alına beddlcri de varını yoğunu kumarda kaybedecek bir 
'stikraz, alacaklıların Türkiyeden alacak- aktedilen satış mukaveleleri ile tanzim vaziyete düşmemiştir. Onun için rulet 
ları ve İngiliz piyasalarında satabi1ecek- edilmiştir. Nitekim Aydın demiryolları hoş vakit geçirmeye yarıyan bir vasıta• 
leri mallarla ödenecektir. şirketinin yüzde yüz Türk emtiası ile dır. Ve hıristiyan ahlakı noktai nazarın• 

Kendisini alakadar eden işler için bu ödenecektir. dan da bu iş günah değildir.> 

1erait dahilinde kredi temin eden Tür- Ereğli kömür oirketi de ayni oartlarla Mikado tasarruf 
lciyeden, Osmanlı hükümeti tarafından devir ve teslim alınmıştır. Türkiye bil-
rapılan borçların tediyesi hak.landa, h~ hu şekildeki mukavelena.melcre yapmak istiyor 
umumi harp esnasında Birleşik Amerika ehemmiyet vermektedir. Iktısadi buhranın şiddetle büküm sil1' 
devletlerinden iıtiraz yapan hükümetle- Velhasıl, bugÜnkü dünya konjonktürü, düğü senelerde buhranın önüne geçme'k 
rin düşüncelerinden başka bir düııüncc ba~ıca memleketleri halen sağlam bir için alınan tedbirler arasında psikolog• 
beklenemezdi. ekonomik ve ıoeyal manzara arzeden ların da bir tavsiyesi vardı. Onlar: <Buh-

Bahuaua ki Osmanlı borçlan fevk.ala· Türkiye ile olan ticari münasebetlerini randan hiç babsetmeyiniZ> demişlerdL 
de müokil terait albnda yapılmıştı. idame edebilmek için, bu mem1eketin Bu tavsiye bir çok yerlerde istihza ile 

Kezalik Maliye vekilinin düyunu umu- ihracat madclelerine kendi dahili piya- karşılandı. Lakırdıya cdünyayı pespeDl" 
miye kuponlannın Türk lirası ile tediye• aalarında bir yer temin etmeie mecbur be görüyorum> cümlesiyle başlamak biı' 
edilmesi hakkında Büyük Millet Mecli- tutmsktadır. Bu Ta.Zİyet başka bir mese- moda oldu. 
sinde yaptığı beyanatının müttefik.an vcı Je daha te,.Jit etmektedir ki o da. ala- Fakat buhran her yerde böyle karşı• 
nlluşlarla kabul edilmesi de Türk efka- kadar memleketlerin gerek paraca ve !anmadı. O gündenberi vaz.iyeU ciddi 
n umumiyesinin bir tezahürü demektir. edevat temin etmek suretiyle Türltiye- tetkik edenler de oldu. Bunlann arasın• 

Bundan maada, kle:uing anlaşmala- nin istih,allerine ve hilhusa zirai istih- da galiba en geç kalan Japonya impara· 
rının iyi idare ve tatbiki için B. Celal sallerine yardım etmek ve böylece Türk torudur. 
tarafından takip edilen ve bir çok mem- ihracat maddderinin dünya fiatleriyle 
leketlerde cKontuau lar açılmasını te- rekabet edebilmeleıine imlr.i.n verebil
min eden politikanın muvaffak oluşu da mektedir. 
bugün dövizle ödenmesi kabil olmıyan Bu meyanda, Türk mahsullerini aa
F ransız - Türk ticaret usullerinin islahını tm alan memleketlerin bilhassa şimdi B. 
;cap ettirmektedir. Celal Bayarın direktifi altında bay Faik 

Filhakika Fransız - Türk ticaret şir- Kurdoğlu tarafından Türk ziraat politi
ketinin ihdası ve faaliyeti mesut bir ba- kasının esaslannda tadilat yapılacağı bir 
,nn telakki olunuyorsa. bunun faaliyet sırada Türkiye ite İş birliği etmelerinin 
ıahasını~ genişlemesi de arzuya şayan- lüzum ve ehemmiyetini tebarüz ettirmek 
-:lır. Binaenaleyh bir mübayaa kontuarı- istiyoruı;. T nkip edilen bu siyaset. Ame
"ltn tesisi elzemdir. Bu lüzumu başta ln- rika Birleşik. devletlerinde ve Kanada-
1iltere olmak üzere Çekoslovakya, Hol- da bu sahada yapılan tecrübelerden 
lnnda, Polonya da tanımışlardır. Belçj. doğrudan doğruya ve yahut ta bilvasıta 
ka ve her iki ispanya da huna imtisal · tifade emek suretiyle istihsalatı arttır

etmek üzeredirler. mayı istihdaf etmektedir. Türkiyenin bu 
Tediyeler itibariyle Tü.rkiyenin ec.ne- planı tatbik etmesinde kendisine muave

bi memleketlerle olan ticart münuebet· net edecek olan memleketler, hem dün
leri iki kısma aynlabilir : ya ve hem de hususi piyasa fiatlerinden 

1 - Türk ticnrt münascbabrun halci- müstefit olacaklardır. 

Mikado, geçenlerde sarayın varidat ve 
masraf defterlerini tetkik etmiş, tetkikle• 
ri neticesinde sarayında israf yapıldığı< 
na bni olmuştur. Bu kanaatten sonra 
Mikado tasarruf yapmağa, bu surctld 
mi!letine örnek olmağa karar vermiş-' 
tir. 

Bundan sonra Japon imparatorunUJI 
sofrasında ecnebi içkiler içilmiyecckt.ir· 
Çünkü bunlar pek pahalıdır. Bunların 

yerine Sake denilen japon içkisi kulla
nılacaktır. Sarayda ecnebi tütün yerine 
yerli japon ütünü ikame edilmiştir. Sa
raydan verilen, saraya gelen hediyeler 
kıymetli maden olnuyacaktır. 

F ransanın da, az rnikdarda dahi olsa. 
Türkiyeden tütün, tiftik, pamuk kuru 
meyva ve kömür sahn almak suretiyle 
bu memleketle olan ticaretini inki~af et-

katen ve mütemadi bir surette arttıiı Bize yukarıdaki mnlUınati veren :zat. tirebileceiini aöylemiıtir. 
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Sebastiyano aleyhinde. tuzak 

Bir mülakat 1 
Tahrir müdilrU, içeriye giren muhabire 

sorar: 
- Mevzuubahs şununla mülakat ya

pabildinizmi? 
Muhabir. cevap verir: 
- Şu gözümün etrafındaki simsiyah 

şişkinliğe bakın.. Yaptığım mülAkatın 
değerini anlarsınız. 

Prenses T ekla, bütün 
Kendisine en 

adamın 

- Gazeteye bu etrafı siyah gözlerinizi 

Saray mensupları gibi nankördü koyacak değilim ya!. Bana gösterecek 
b~ka şeyiniz var mı? 

büyük iyiliği yapmış olan =~~~=.t!;:,~a:'a-
aleyhinde çalıştyord U zım.~lan ~~y yazıdır .. MüWtat yapmanı-

zı soylediğım adamdan birkaç kelime 
iki gün ve üç geceden beri hep Sebastiyanoyu görüyordu. cekti. Bunun için de Hıristidiye Se- alabildiniz mi? 

bunu dü§ünüyordu.. Bu .. engeli yolu~dan atacaktı. 1 bastiya~o~~?' .. lüzumunda? fazla - Tabii.. Ona bir çok kelimeler söy-
Kendisinden aonra Bizansta dö- Ukonce Sebastıyanonun karısını şeyler bıldıgını ıma edecektı. !ettim. Fakat maalesef onları da gazeteye 

necek entrikalan daha şimdiden tah- ikna etti. 1 Vakıa Hıristidi Sebastiyanonun koyamazsınız! 
tnin etme: .... idi. - Sen benim senelerce oda hiz- arkadaşı idi.. Arkadaşı idi amma.. -------

ikiz Oğlu imparator olmuştu. metçiliğini yaptın. Benimle beraber ihtiras ve ikbal uğruna arkadaşını 
Oğlu ... intikam alacaktı. ol.. Kocanı saraydan uzaklaştıralım. muhakkak feda ederdi. 
Kimden?.. Atalım .. Ve hatta icap ederse vücu- Tekla böyle düsünüyordu. ..~~cuk arabasında yatan iki minimini 

. Başta kendisi olduğu halde her dunu da ortadan kaldıralım.. Sana O kendi gibi .. Kadınlar gibi ihti- gorunce: 
kesten... koca istediğin kadar ve istediğinden rasları uğruna erkeklerin de her şeyi - Maşallah! Dedi, ne güzel çocuklar. 

Ve ilkönce de sevmediği kansı ala bulunur.. feda edeceklerini sanıyordu. ~nn~leri sevinçle ve iftiharla malfunat 
l'eofanoyu ba<:ıından atmagva kalka- Dedi .. Kadın r;\buk kandı. Ve zannediyordu ki Sebastiyano- \'erdi: 

~ :r- 1kizd' el d' taktı. Ve bu suretle mutabık kaldıktan nun karısına : - ır en ım. 
Etkarina, senelerce imparatoriçe sonra yapılacak işi baş başa ve be- - Kocanı yok edelim.. - Ya? lkisi de sizin mi? 

olarak hüküm sürenler bu sarayda raber dü.şünmeğe başladılar. Dediği zaman kadın bunu nasıl 
lendi yerini hiç değilse Teofanoya, Akıllarına ilk gelen çare şu idi. memnuniyetle karşılamış ise Hıristi- Ne bilsin? 
bırakmanın huzur ve emniyetini de Ertesi sabah erle.enden T ekla biz- cliye : - Bastonu karınızın sırtında ktrmış-
töremiyordu. zat Hıristidinin yanına gidecek ve - Arkadaşını uzaklaştıralım.. sınız. Bu işi neden yaptınız? 

- işte §imdi burada kocama elektrik süpüTgesinin tatbikatını gösteTebiliTsin. 

Hazır cevap çocuk B6yle giderse., Kim bilir Leon saraya kimi veya.. ondan, saray muhafız kuvvetleri ku- Dediği zaman Hıristidi de bunu _ Asabiyet bay hlkim. Bastonun kı-
kinıleri getirecekti. mandam 8ıfatiyle Sebastiyanonun memnuniyetle kabul edecekti. rılacağıru bilsem hiç yapar mıydım? Babası oğluna darıldı: Olur şey değil. Herşey ne kadar da l>I' 
Ağır ağır yerinden kalkti. saraydan uzaklaştırılmasını iıtiye- - BlTMEDI - = - Ne çok sual soruyorsun bana! D~- bahlaşıyor. 
Sedef kakınah küçük bir çekme- Asıl aptallı.X.ı ne niiyorum: Acaba ben de •enin yaşında Mesell bir vitrinde bir gömlek görU. 

cenin batına geçti. Bana ne oldu? 1 Atma rekoru 5 iken babama böyle mütemadiyen sual yorsun. ilzerinde 3 lira diye yazıyor. BU 
Çekmeceyi açtı. Bir genç hastanedai arkada~ını ziya- övilnmekte herkesi hayrette bırakmak zaman yapmıf sorsaydım halim ne olurdu? de yaklqıyorsun.. Ve görUyorsun ki 
içinden ve ufak abanoz bir kutu rctc gidiyor ve onu, her tarafı sariılar için, olınıyacak şeyler uydurmakta bi- Bayan - Senin ne kadar aptal oldu- Küçük Tosun lıazır eevap bir çocuktu bu... Kravatın fiyatıymış. 

'1c:lı. içinde buluyor. Yaralı soruyor: rind idi. iunu seninle evlendikten sonra anlı· Derhal oevap verdi: - Böyle devam ederse, yakında bu 
Bu kutuda aari bir toz vardi. - Bana ne oldu? Hiç bir şey hatırla- Bir gün, denizden balıklardan bahse- yorumı - Ne olacaktı! Dedi. O zaman baban· bir yaka düğmesinin fiyatı olacaktır. 
Valide imparatoriçe kutuyu gog, mıyorum. diyorlardı. O derhal ileri atıldı: Bay - Bunu, sana evlenmek teklifinde dan eonıp öireonteydin timdi benim IU• - -=---

•üne aoktu ve... - Şu halde anlatayım! Sen tamamile - Kızıldeniz mi dediniz? Bilirim. bulunduğum gUn anlaman icap ederdi. alime cevap verirdin.... Derste ve teneffüste 
Odasından çıkb.. sarhoştun ve ikinci kattaki pencereden Geçen sene gitmi§tim. Öyle sıcak bir . * sokağa atlıyacağına dair, beş lira bahse y~ ki, balıkları bile terliyor, mUtema-
Prenıes T ekla da uyumamııtı. girmiştin! diyen ter döküyordu... Arada sırada 
Sebaıtiyano çekilip gittikten ıon- -- Peki, sen ne diye mani olmadın? başlarını sudan dışarı çıkararak nefes 

ra. oda hizmetçisi ve Sebastiyanonun - Ben de senin üzerine bir lira oyna- alıyorlar ... 
kansı ile uzun bir görüşmeye girişti. mıştım! 

Bu görüşmenin mevzuu Sebasti- Bu hastalık değı·/.f 
Yanonun aleyhinde idi.. S k k l J 

Miıelin kız kardcti, Sebaatiyano- ('ğU an l auam - Doktor, kendimi çok fena hissediyo-
nun kendisine kafa tutar gibi vaziyet Hakim - Mahkeme sizi beş sene hap- rum ... Kafam çt?kiç darbeleri iniyormuş 
almasına çok içerlemişti. se mahkum ediyor. 

0

Bir söyliyeceğiniz gibi oluyor, mideme sanki çivi batırı-
Sarayda tekrar eski nüfuzuna ka- var mı? j yorlar; bacaklarıma iğneler batıyor gl-

vuşmak üzere olduğu bu sırada, Mahkum - LO.tfen karıma telefon bi.. .. Bu hastalık nedir acaba? 
Vakti çoktan geçmi~ olan bu kadın- edip merak etmemesini, akşam yemeğine 1 - Bu hastalık değil hakikt bir demir 
da şimdi büyük bir ihtiras uyanını:- ancak 1943 de geleceğimi söyleyin. atölyesi! ... 
tı. 

Kendi kendine 
- Valide imparatoriçe saraydan 

'Uzaklaştıktan ve imparatoriçe T eo· 
fano gözdt..'1 düştükten ve impara
tor Lec ~ "a kendisini mahrem esra - Ah sevgilim .. Sen bıı akşam ne kcıdaT da gtizelsin? .. 
tı yapbkt<ln sonra sarayda artık 
Onun nüfuzundan üstün ve baskın Kimi kime karsı?... Bir muvazaa 
tadın nüfuzu olamazdı. - Azizim, öyle eğlenceli bi; şey yap- Yazı geçirmek üzere bir oda kiralamak 

Bu ihtiras onu, kendisini aaymı- tını ki! istiyeıı delikanlıya, ev sahibi kadın, 
~an Sebastiyanoya düşman etrni§tİ. - Anlat bakalım? şöyle dedi: 1 

Bu düşma01lığın batka bir sebebi Avrupada, hususi birtakım bürolar - Fakat, kız misafir isteme111; bu 
d!\ha vardı. vardır. Bu bürolar, detektifleri vasıta- şartla! 1 

- Nasıl, çocuğumdan memnun m\ 
sunuz? Mektepte uslu duruyor mt 
yoksa yaramazlık mı ediyor? 

Muallim kaşlarını çattı: 

- Sınıfta usluluğuna diyecek yok; 
derste mışıl mışıl uyuyor. Fakat, pay. 
dos zili çalıp da teneffüse çıkıldı m1, al\ 
tık yaramazlığına had, hudut, tantflUI 
yor! 

--=--
Hizmetci • 

Müstahdemin idarehanesinde genç ba 
yan arzusunu anlattı: 

- Benim istediğim hizmetçinin elin 
den her İ§ gelmeli, çar;,adan öteberi al· 
malı, daima emrime hazır bu1unınalı. 
bana aksi cevap vermemeli. 

- Fakat boyan siz hizmetci değil ko
ca arıyorsunuz galiba? .. 

.. 

O da Sebastiyanonun evvelce ken- siyle şunun bwıun hakkında, cüreL -.Delikanlı, gülümsedi: 
diBi .. e karşı Vasilin yaptığı büyük mukabilinde, tahkikat yapar, malumat - Ya erkek misafir? ;ıj 
hakı-'\t'etin yegane ve canlı şahidi ol- topl<ll'lar. - Gelebilir! Onda hiç bir mahzur 

1 

.fi~ı=~;.;o 
hıasıydı. - E, sonra? yok! ~111~ 

E~asen eski haydudu bu kadar - İşte, ben de Avı·upadayken bu bü- - O halde, ben bu odayı k~ndim iç.in lj 
laübaii yapan da bu değil mi idi~ rolardan birine bilvasıta müracaatla, tutmaktan vazgeçtim! 

Tekla .. Bütün saray insanları gi- kendi hakkımda tahkikat yaptırdım; - Siz bilirsiniz! 
bi nankörd5.. muziplik olswı, diye! - Fakat, gene de tutacağun! 

Sebasti).:ınonun kendisine yaptığı - E, sonra? Netice? Kadın, hayretle baktı: 
~Uyiik iyilikleri pek çabuk unuttu. - Göriiyor musun sabah oldu. Bu saatte neden geldin? - Topladıkları mah1mata dayanarak, - Nasıl? 

O, yol üzerinde ilk engel olara~-:. - Sabah ka.hvealtısı etmeğe geldim karıcığım... beni bana karşı ikaz ettiler! - EVet; odayı nişanlım için tutup, 
~~~~~~~~ ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!"""'!'"!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!~~~l~"'!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!'~~!!!!!!~!!!!!!~!!!!!"~!!!!!!~""'!"!! kendim misafir olarak geleceğim! 

H 1 ı 1 -Sevgilim gideyim amma şu şi- Adam eti satarlar •• 

a k ma Sa arı şeyi al da eğer beni öldürecek olur- Diyerek ağlayıp sızlamakta iken 
larsa vücudumu bununla yıka. Tan· gece oldukta oğlanı gömdükleri ye- On lira )il kaybeden . '-'---~-

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

Padişahın oğlu ile Vezirin kızı 

-5-
~Ben o~un canına kıymış ~l~rum. I Kız da yatağından bunu işitir. Uy

tgcr razı olursanız onu da gıdıp ala- kudan uyanarak : 
Yırn.. Uyuyordum uyandım 

Deyince kızlar : Sağ elime dayandun 
- Şahım .•. Sen gitmiyecek olsan Sabahleyin ıeıini 

bite biz razi olmayız.. Hemen gidip Bekçinin sesi aandmı 
0 nu da dertten kurtarırsın... Sonra Der.. Oğlan : 
gelip burada ölünceye kadar zevki- Uyuyordun uyandın 
tnizdc yaşanz... Sağ eline dayandın 

Demeleri ile oğlan oradan çıkıp Sabahleyin ıeaimi 
doğru o dereye gelir. Kızlardan al- Bekçi seıi mi aandın 
tnıı olduğu bir şişe içine biraz au ko- Dedikte kız yataktan kalkıp aklı 
Yup ondan kendi şehrinin yolunu tu· başına gelerek şehzadenin olduğu-
tat. nu anlar. 

Uzatmıyalım kameti, koparırız kı- Sarayda bulunanların korkusun-
Y<uneti, az vaktin içinde şehre vara· dan birden bire oğlana gözükmeyip 
tak kızın sarayı önüne bir sabah pençere arkasından konu§arak işi 
"'akti vanr ve şunu söyler : anlabr. 
~veler gelir Mardinden - Seıtl burada görürlerse öldü-
D~Iı dağın ardından rürler. Sonra bütün bütün hasret kil-
y?~düm dol&§bm geldim.. lınz. Haydi burada durma git. 
atım senin derdinden. Der. Oğlan da • 

nnın izni ile ben yine dirilirim. ri haber alıp verdiği §işe ile suyu her kes•. l - Böbreklerim ağnyor.. Eğilemiyo· 
Deyı'nce kız pençereden bir ip ve daha bazı öte beri yanına alarak ı-· , L"tf d" " .ı. lngilterede bir sinema salonunda, bir .... n... u en yere uşen para ctızuunımı 

sarkıtıp şişeyi çekerken sarayın saraydan çıkar.. alık be rd-.l tırları okud _ alır bana verir misini? 
.. .. d b' d k h d ar yaz pe ~e şu sa u 1 
onun en geçen ır ca ı arı şe za- Şehza enin mezarına gidip ölü- 1 . S 1 da bir d t l'-' k '-6ğ t d . k ·1 k v .. .. ar. c a on a e on ınuı AC1 ı ·r--~--

henın ıŞz ıhe ?d~uşhtugbunu ~orunce sünü çıkararak hem ağlar hem şi§e- para bulunmuştur. Bu parayı kaybeden I ~ 
emen a a gı ıp a er verır. deki su ile yıkar h k ildilri t od .. t ed i ; J • 
O WI h k d d · ·· er es m ye asına muracaa e-1 ~ ı 1 
~ ~~ er ne .a ar ora an ayn- Oğlan uykudan uyanır gibi ak- bilir. ""1JJ ılA ~ 

lıp gıttı ıse de padışah duyar duy- sırarak dirilir. i"~l/~(ri 
maz hemen adamlar çıkartıp aratır.. Ondan sonra kız : ,... ~d 
Uzatmıyalım, oğlanı tutarlar. - Aman sevdiğim, burada dur- 1 ~ -a 

Padişah oğlana çok kızıp : mak olmaz .. Hemen gidelim.. ~(: 
- Vay çapkın .. Sen benim şehri- - ,, 

me hırsız gibi girdin.. Deyince bunlar iki aşık yolu tu-
Cel1atlarına emredip : tarak giderler. 
- Vurun şunun boynunu... l\fosallarda tez gelir, o peri kızla- 1 D Kız b d h b · k rının köşküne varırlar. Ondan o er.. ın un an a erı yo .... 

Cellatlar şehzadeyi aldıkları gibi gö- kızlar da bunun geldiğini görünce 
türüp keserler. kavu1up sarmaş dolaş olurlar. 

O cadı karısı da hemen kalabalık Ertesi gün oradan bir şehre girip 
içinde oğlanın vücudundan biraz kızlan kendine nikahlıyarak kırk 
et keserek ateşte pişirir ve klza gö- gün kırk gece düğün yapar. Oranın 
türür. padi~'ihının da hiç çocuğu oh~amı§. 

- AL Der, sevdiğinin etinden Oğ!aaın güzelliğine candan gönül 

1 
olsun bir parça ye.. verip onu kendine hem evlat hem 

Kız bunu görünce Ah .. Vah. edip de baş vezir ederek ölünceye kadar 
kendini yerden ~ ·e vurarak rahatla yaşarlar. 

Ey tatarlar tatarlar .. 
Kuaplarda et kalmaıtllf -BlTMEDt-

- Bu kadrn bir düdük gibi ötiiyor de 
- Af f ederııini:: bayan: kaç kilo geli- ğil mi? 

'llorıım... Liitfen kantara bakar mısınız .• 1 - Evet .. Vapur diicliiğü gibi... 
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Evlenmek maskaralıktır 
Dünyanın bütün kadınları erkekleri 
mesut etmemek için doğmuşlardır 

Janet Mak Douald'ın kocası evlilik ve f: 
kar·ısı hakkında fikirlerini söylüyor J~ 

• ,, J: 

Holivutta yeni bir moda 
Şimdi sınema yıldızları. arasında 
bir evlenmek iptilası başgösterdi 

Holivud, Temmuz (Hususi) - Holi- münakaşalar cereyan ediyor. 
"l•udda son ayın en enteresan ve aktüel Yukarıdaki listenin haricinde size 
hadisesi, sinema yıldızlan araamda baş· üç isim daha vereceğim ki hayretinizden 
gösteren izdivaç temayülleridir. Geçen dona kalacaksınız. Latife etmiyorum, 
seneye kadar bir moda halinde devam hadise mühimdir. Oç genç yıldız evlen· 
eden bekarlık arzusu, bu defa makusen mek üzeredir. isimleri: 
mütenasip olarak inki§af ederek ev- 1 - Simone Siınon. 
lenme temayülleri artmışbr. 2 - Cinger Rogers. 

Evlenme cereyanı adeta bir hastalık 3 - Karol Lombard. 

gibi figuranlar arasında ha§ göstererek bu Güzel Simone Siınon. sert bakışlı bir 
defa yıldızlan da çerçevesi içine almış- az tenbel, fakat istikbali bir ümit veren 
br. Şimdi evlenecek yıldızlar hakkında bir mektep talebesine a§ıktır. Kendi. 
sizi tenvir ede bilirim: siyle sık sık gazinolarda görünmekte· 

1 - lnescord Frida • Bundan dört dir. Evlenmesi gün meselesidir. 
sene evvel me!;hur Amerikalı muharrir ve Cinger Rogen te 45 yaılannda kır 
romancı Ben Ray Rodmanın e§İ olan bu saçlı bir adamla evlenmek üzeredir. Bu 
tanınmı§ yıldız, bu defa eski kocasiyle bir makine mühendisidir. 
nikahını tazelemek üzeredir. Filhakika bu Karo) Lombard evlenecek değildir. 
muharrir tetkik yazıları ve röpöitajla.'ı.ı· Fakat Hollivudun dedikodulu havası 
da, ayrılmasınn rağmen daima eski karı
sından bahsetmiştir. Nikahları bugünler· 
de yenilenecektir. 

2 - Jenkins Ailen ~ bu bir sinema 
dekoratörüdür. Sinemasının en maruf 
yıldızlarından daha meşhurdur. Aida İs· 
minde bir köylü kızı ile ttende tanışmış 
ve evlenmiı;tir. 

3 - Helen Jepson - geçen hafta size 
güzel sesini müteaddit defalar dinleten 
maruf ses kralı Georgcs Posscl ile evle~ -

miştir. Güzel yıldızın kocası Holivudun 
en çirkin erkeği olmakla maruftur.Fakat 
ince ve hassas bir İnsan ,.e büyük bir 
sanatkardır. 

4 - Al Jolson - Sinema dünyanın 

bu NRA müntesibi artisti, karısından ay· 
rılmak iizeredir. Kendiııinin maruf sine• 

ma yıldızlarından biriyle evleneceği Ho· 
livudda dedi kodu halinde söylenmekte
dir. 

5 - Pauı Kelley • Dorothy Mac· 

malum. Kendisinin guya bir Fransız 
meb'u~uyle (eski meb'uslardan) aşk 
mektubu teati ettiğini Motin Picture ha
ber veriyor. Bu belki de genç yıldız 
için menfi bir propagandadır. Ama, 
şimdilik hakikatı bilen yoktur. 

Görüliiyor ki, evlenmek arzusu şu 
yaz sıcaklarında Hollivudda almış yÜ· 
rümüştür. Eğer bu temayüller kı~ ka· 
dar devam ederse, koca Hollivudda 
bekar bir yıldıza rastlamak mümkün 
olamıyacaktır. 

Moris Şövalye 
Moris Şövalye, lngiliz kral ve kraliçe

sinin Paris ziyaretinde misafir hüküm
darlar önünde şarkı söyledikten sonra 
Belçikaya gitmiş ve orada dört gün 
kalarak muhtelif yerlerde kendini alkış
latmıştır. Bclçikadan Hollandaya geçen 
Moris Şövalye Hollanda radyosunda ve 
Kursacalde meşhur şarkılarını söylemiı-

kaye ile evlenmiş ve mesut bir yuva tir. 
kurmuştur. Kendisi gayet kıskanç bir Fransız artisti Hollanda dan 
koca olmuştur. Karısını 11inemadan ayır• Kana geçmiştir. Şimdi orada 
mnk isteğindedir. Aralannda bu yüzden etmektedir. 

doğruca 

istirahat 
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küldür. Ben k:ı/ı:ılar hakkında kuvvetli 
, kanaatler, fikirler beslediğim halde ev-

Los Angeles ( Husus! Muhabirimiz- bUtUn kadınlar mesud etmemek için lendikten sonra bunların tamamen aksi
CJen) - Janet Makdonaldın eşi Geve dünyaya gelmişlerdir. Erkeklerinden ne rastladım. 

Çapkın yıldı~ Simon Simo 
Raymond beni otelin taraaında bekliym- saadet :isterler. Kanaatkar görünilrler, Kadın haris doğmtlŞ'tur. İhtiras, ruhu-

du. Kendisine fU suali sordum: fakat kanaat bahsinde, saadet bahsinde nu sarmıştır. Her şeyi başka türlü gö- Fransaya do·· nmu·· yor. Zola'nın hı· 
- Galiba, dedim. Siz Janet Makdonald en ilerideki insanların bile önüne geç- rilr. En sakin zamanlarında bile sizden 

ile evleneli blr sene oldu. mek isterler. Buna mukabil, kadınların bir şeyler ister. Onları verirseniz çok 

- Evet, dedi. Bir sene, 27 gün, dört erkeklere verdikleri şey bir hiçir. semih, vermezseniz hasis olursunuz. İşte eserı· nı· Jan Gabenle çevı· recek 
5aat ve ... - Demek ki siz mesud olmadınız? bu kadardır bu ... 

- Saatine bakarak cevap verdi: - Ben umumi konuşuyorum. Janet - Los Angelos hayatı sizi tatmin edi-
- 27 dakika 3 saniye... kadınların müstesnuıdır. yor mu? Fran11ız sahne vazu Jan Renoir ikinci - (Labet Hümen) de Jan Cabenin l 
- GUzel dedim. İyi takip ediyorsunuz - Onu kukanmiyor musunuz? - İşte bu mtihim bir sualdir. Belki de defa olarak Emil Zolanın eserini filme Sip~mrtoönneSriı'mkoiınn. olacak biHyor muaunuz) Dan ye 1 Da ry'o v 

bayatınnı .• Evlilik hayatından memnun- - Kıskanmıyan erkek, anormal insan- çok yorulduğum için bu hayattan çekil- alıyor. Dk defa cNana> yı çevinnitti. 

musunuz? dır. Bu, evine karşı alAkasır.lıiını göste- mek istiyorum. Karımla müzakeredeyiz. Şimdi de mevzuu çok geniş ve ethaaı vudMdaal1~ı~md~~'-akjv.el:.iın, oy~Lsınimdaonunbı'•!yHoorl .• i·. MFqhon. Şitr.e. nber~ 
- Muhakkak ki evet... rir. Ben elbette ki kıskanırun. Janeti Eğer kendisini kandırırsam Kentucky'de 50 den fazla olan cl.abet Fünen> i çe~ ~ U& .... ~ u 

- Evlomeden evvel c evlenmek mas- sevdiğim için, onun her §eyini kıskanaca· kilçtlk bir ev tutarak buraya yerleşmek virecek. Güzel ve fıkırdak Franaız yı)dmnın Av- ur ıınema vazu ve Marlen D 
kara olmaktır> demiştiniz. Yine böylemi jım. EAsen Janet de bundan memnun- ve roman, hikAye yazarak geçinmek is- - Bu filmin çevirmesini epi zaman· rupaya pek çabuk dönmeli beklenmi• rich'in filimlerinl yapan Jouf fon 
dilfUnllyorsunuz? dur. tiyonız. Janet de epice yoruldu. Bundan danberi mi dü~ünüyordunuz} d F-1- t p . 1 H 1. d renberg hila Londrada bulunmakta yor u, ~a ana e o rvu aruın-

- Muhakkak ki evet .. Evlenmek ka- - Siz başkalarına evlenmeği tavsiye sonra evimiz içın' ralışmak arzusundayız. Sualine Fransız sahne vazıı tu cevabı Şitrenberg Danyel Daryönün ~rire!d 
r- da yapılan bir kaç telefon muhavereli 

dar gülünç bir şey tasavvur edilir mi? eder mWni.z? Janet, bir türlü Holivudu unutamJYor. vennİ§tir: 10n filmin nezaretini yapmak husuau 
neticesi Simon Siınon bu filimde Jan 

Ben evlilik hayatı içinde tahmin ettiğim - Müsamahası kuvvetli olanlara Beyaz perdede görilndükten sonra onun - Hayır, bir kaç gün evvel bana kendi.ine yapılan teklifi altmlf bin 
ıey]erin hepsini buldum. Yalnız bir nok- ~Evet> ... Milsamaha göstemılyecek olan- cazibesinden .sıyrılmak epice mn.,kiil bir (Labı.t Fünen) i çevirirmisiniz.. Jan Ga- Gabenle beraber rol almağı kabul ~ lar mukabili kabul etmiftir. 

~ miıtir. 
IAJlile... lar için cHayır> ... Derim. iş... ben de ha§ rolü almak ıuretile.. Diyo Şitrenberg 75 bin dolardan aşağı 

- Ne imiş acaba bu noksan, neşe mi? Muhatabım bir miiddet sustu. Sonra Son zamanlarda Senaryoculuk da para sordular. Ben de derhal ve hiç dü§iln· Ağustoı ortalanna doğru Normandi zife kabul etmediğine göre bu iıi alt 
- BilAkis, evlenmek maskaralık oldu- çaylarımızı içmeğe başladığımız anda getirmeğe başladı. Bellti de bu mevsim meden kabul ettim. vapurile Franaaya geleceği tahmin edi· bin dolara kabul etmesi güzel Fra 

Awıa göre, insanın gülmemesine ihtimal konuştu: için karımla müştereken bir senaryo ha- - Neden bu kadar kolay ve çabuk liyor. Jan Renoirin bu yeni filminin bü· yıldızına kartı bir cemile telakki 
var mı? - Benim iyi dostum, dedi. Janet gibi zırlarız. Fena bir iş değil, değil mi?... kabul ettiniz? yük ıükae kazanacağı umulmaktadır. mektedir. 

Şunu söylemek isterim ki dünyada bir arkadaşla bile olsa, evlenmek mil§- Ruth WaterbuT'1/ - Çünkü Emil Zolanın mevzuu ba· 

Günde bir avuç pirinç yiyen Hintli 
çocuk nasıl artist oldu? 

his bu eseri benim, Gaben'in ve bütün 
erkeklerin yaıadıklan bir aşk macera4 

udır. Binaenaleyh onu hazırlamak için 
bir kaç ay dü~ünmeğe ve uiTatmağa 
ihtiyaç yok. Hatıralanma baı vurarak 
senaryosunu yapmağa bile batladım. 

- Peki amma Zolanın bu eseri 1ade
ce bir aık romanı değildir. 

cFilci çocuk> filmi ile ortaya yeni bir Kmak lbrahiınin gayet güzel bir fili cağını, hattA ona allfS& bile o da ölünce - Tabii değil.. (Labet Hümen) do 
çocuk artist atılJDl§tı. On dört yaşındaki vardı. Adam bunu çok •everdi. Fil de tekrar kedere düıeceğini anlıyarak ka- bir kaç roman mevzuu birden var. Bil• 
bu Hintli çocuk, bugün ikinci filmini çe· ··hı'b' ,_ bil ük b' • .. t · · - ıne .. artı y ır .evgı goı enr, rannı verıyor ı hassa pek çok kimselerin birinci pliııda 
virdi. cHindistanda isyan> ismindeki bu ondan b k h' ld tm d' H ötürü b _,_a 11 • •t asına ıç a ını e ez 1• ayvana il P ormana ıra& • ro en mevcut. Ben bunlardan dört ta• ı 

filim onun ilkine nazaran daha fazla mu- lbrahim öldüiü zaman da fil bu hl· cak... nesini seçtim. Ve ıenaryomu bu dört kj. I 
vaffak oldug·u bir eserdir. diıeden, her katen fazla müteeair ol· D" u dü• · n d d hal · .. · d h 1 la b 1 

uı. n giınu e er yapıyor ı ~ uzerın e azır ayorum. Bunun era· 1 
Bundan on dört, on be• aene evvel mu§tur, dense yeridir. Hakikaten. filin b · b" h I ı 

y Bir gece, sarayda her ke1 uyuduğu %4· er eaerın utün uauaiyet eri .enaryo• 
Hindİlıtanın fakir bir köyünde doğan bu teessürü o kadar büyülttü ki. h ayvanın man, yavaoça kalkıyor, hayvanı bulun· da yer alacaktır. Bundan başka mevzuun 
çoculı:, bir gün bir artist olacağını son üzerine bir gariplik, bir hüzün gelmit d '- u1 ak f k d . .. .. · · . : duğu yerden alıyor ve saraydan çıkara- eaasına 0~un mıyac a at mo em· 
bir ıeneye gelinceye kadar aklına bile bır gunun ıçınde on ııene yaoamJJ gıbı .. . le~tirilecektir. Vaka Zolanın zamanına 
getirmezdi. Hatta, artist nedir, sinema çökmü.,tü Eaki kuvveti vo çevikJi.ır.; kal- rak ormana götUrUyor, orada serbest bı- .. d ·il d. " · ... k gore eg • ya§a ıgımız devre göre 
nedir. bundan bile haberi yoktu. •tı ra ıyor. d d"I k 

maG~'." 1' • h k' h tt" Ertesi ıabah Mihrace filin kayboldu- a apte e 1 ~e tir. 
cHintli çocuk> filmini hazırlıyan ei· un er geçmıf, ayvanı ımse, a a 

nemacı bu rolü yapacak kimseyi bizzat Sabu bile iyi edememişti. Bunun üzerine 
yerinde arayıp bulmağa gitmiıti. Hindis· fili satmağa karar verdiler. Fakat alacak 
tanda da bu İ7 İçin en müsteit filci ço· adam, hayvanı görür görmez kararından 
cuğu Sabu olarak buldu.. vıız geçmi' : 

Sabu hakikaten anadan doğma dene· - Bu hayvan çok sürmez, kederin· 
cek kadar mahir bir filci idi. Babası lb- den ölür, demiıti. 
rahim 1-lindistnnda cKornah adı veri· Nihayet filin hikayesini işiten bir Mih
len mahir filcilerden biri idi. Bakir or· race haber yollıyor, hayvanı ve babasın· 
manlar arasında seyahat ederken, ava dan bu fil kendisine miraa kalmıı olan 
giderkrn fili kullanmak hakikaten zor Sabuyu sarayına çağınyor. 
bir oeydir. Bunun için mahir Komaklara Sabu sarayda bir prenı gibi yaptılı-
ıhtiyaç vardır. yor. Fili de avluya bağlıyorlar ve ona 

Filci lbrahim, oğlunu da kendisi gibi tahsis etmek üzere yeni bir kornak an· 
bir kornak yapmak istiyordu ve küçük yorlar. 
Sabunun da bundan başka bir arzusu I Fakat Sabu, hayvanın yeni bir komak 
yoktu. ırelse de yine kederinden kurtulamıya· 

ğunu haber alınca, bütün saray hademe

sini çağırıyor ve suçlu olanı idam edece
ğini söyliyor. 

Fakat Sabu, kendi narine batkasının 
yanacağını anlıyor, derhal kendisinin 
suçlu olduğunu ıöyliyor. 

Mihraca. filin kaçmasında kim kaba-
hatli ise onu idam edeceğini ıöylediği 

halde Sabuya bu cezayı vermiyor. Yal-
ruz, saraydaki mevkiine ıon veriyor. 

Bundan ıonra devesiz ve kimaeaiz 
kalmıı olan Sa bu fakir bir hayat ya§ı· 

yor. Bir fil ahınnda hizmetçilik ederek 
pek az bir para kazanabiliyor. O kadar 
az iti. bu para ile ancak giinde bir avuç 
pirine alabilmekte ve onunla bmam Clo-

Jan Renoir odasına kapanmı~, gece 
gündüz çalışarak senaryosunu hazırla
maktadır. 

Jan Gabende her 'gün onu 2iyaret et· 

mekte, rolüne ait izahatı a1makta ve 
hatta senaryonun yazısına yardım da 
etmektedir. 

Jan Renoir bu filim hakkında yeni 
bir haber de vermİ§tir. 

yormaktadır. 

işte, bu fil çobanı Sabu glinUn birin· 
de, Hindistana gelen bir ainemacı ile 
kartdatınca yıldızı birden bire parlıyor 
ve buaitn çok para kazanan artİ9t olu.. Danyal Daryo ile Duğlas Falrb nksın oil 

Amerlkada aon c evlrdlkler l tlllmln bir aahneslnd• 
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Sebastiyano hayret içinde idi 
Biraz evvel imparator.içenin siyahlara bürünmüş olarak 

gizlice çıktığı bu kapıdan şimdi yine gizli olarak 
beyazlara bürünmüş meçhul bir kadin giriyordu 

Sebastiyano, böyle düşünerek sa- gözünü .. Asıl şimdi külah kapmanın sesin yanına git. Ben biraz.dan geli-
:tayın harem dairesinin koridorlanna zamanıdır. rim. Siz bildiklerinizi ben bildikleri-
daldı. Neler oluyor biliyor musun? mi ortaya dökeriz. Ondan sonra dz 

Odasına gidecek yolda karısı ile Karısının bu: ne halt edeceksek görüşürüz. Bizim 
taı·tılaştı. Bizans sarayının bin bir - Neler oluyor biliyor musun? için ya bu saraydan temelli çıkmak 
kntrikasma kanşmıt olan bu kurnaz Sualine Sebastiyano az kalsın gü- veya bu sarayda temelli kalmak var. 
la.adın, hu sabık cariye, Pr_enses Tek- lecekti. 1 Bakalım hangisi nasip olacak. . 
t 1:1n bu sabı~ .~uç ortagı kocasını Çünkü sarayda asıl neler olup bit·! Ve Sebastiyano böyle söyledık-
elaşlı koşar gorunce yolunu keserek tiğini kendi biliyor ve bunların ma- ten sonra karısını koridorun ortasın-
ıordu • t. • • • ··.. k ·· b ı d b k k ·· .. d ·· · , .. ~ıyetını ogrenme uzere u unuyor- a ıra ara yuru u. 
Riin- Ne ~ar.: N~. oluy~~: Sen?e uç du. . . Genç ~~dm bir müddet duydukla-

denberı hıç gormedıgım hır hal Maamafih belkı de karısının bas- rmın tesırı altında kaldı. Sonra onla-
l>eyd ld N · ·-· . d . a 0 u. e şarap ıçtıgın var ne ka bildikleri vardı. ı n haber vermek üzere Prenses Tek-
d e ınsanın suratı~ ~!düğün .. ~k}- Fakat onları şimdi dinlemeğe vak- lanın dairesine doğru yürüdü. :n saat geçmezdı ki alaylı hır laf ti müsait değildi. 
soyliyerek insanı güldürıniyesin.. B" A l h k"" 
Şi-d· · .. b __ ·1_ y k ır an cvve amam ulhanının 

··• ı ıse agzını ı!r'JI- açmıyor. o - l d k" k k H · "d" 
'il b" · · · d la d :w usun a ı apıyı açma , ırıstı ı- * 

ırısıne mı sev a n ın.. · ·· k d k. Sebastiyano kapının arka kolunu S ha · k d"k yı gorme , onun yanın a ım var 
dik hak~tıyano ansının suratına 1 mlamak ve nihayet bu işlerde ken- indirip te demir kanadı ardına kadar 

ı. :ı· · ·1 b be l" · t k cak açbg .. ı zaman birden geri çekildi. 
K d d. Be . .. .. d ısı ı e era r c ını a eşe oya 

- arı, e ı. nım uç gun en- I k" k ld ·· l. k ç· k k d H · ·d· · be:r · • ed.... • b T d :> an es ı apı yo aşının soy ıyece - ün ü arşısın a ve ırıstı ının ail ::?rap ıçm ıgımı ı ıyonun e- 1erini duymak, öğrenmek istiyordu. yanında tepeden tırnağa kadar be-
l Binaenaleyh karısına: yazlara bürünmüş ve yüzünde yine 

Evet.. - Şimdi acele işim var .. dedi .• beyaz ve fakat çok kalın bir peçe bir 
- Yine üç gündenberi somurt-

tuğumu da biliyorsun. Sen böyle nereye gidiyorsun'? kadın gÖrrnÜ§tÜ. 
- Prensesin yanına.. Onun se- Bu beyazlı kadın kimdi? 

k - Bunu da yalnız ben değil her- ninle konu§acak çok mühim şeyleri Biraz evvel siyahlara bürünmüş 
ea biliyor. Hatta Prenses Tekla bir var. Nerede diye sordu. Ben de oda- olarak imparatoriçe gizlice bu kapı-
~ evvel bana... :la ispinoz kuşu gibi pinekliyerek dan çıkmıştı. 

- Kısa kes.. Uzatma lafı.. Ben düşündüğünü söyledim. Çünkü se-I Şimdi de aynı kapıdan fakat si
eğer şarap içmiyorsam... Be-n eğer ni o vaziyette bırakmıştım. Bana git ı yahlar yerine beyazlara bürünmüş 
b~ratlı duruyorsam her halde bunun kocanı çağır, hep beraber bir karar il esrarengiz bir kadın giriyordu. 
~r sebebi vardır. Ve bu sebep t~ se- verelim, dedi. Onun için geldim. Hem de gizli olarak ve saray mu-

nın. kuş beynine giren gibi sevda fa- Sebastiyano kısa bir an düşündü . . hafız kuvvetleri kumandanının hi-
lan değil.. Aç gözünü .. Koca Bizan- Sonra: f mayesi altında .. 
•~n rnukadderatı bir an içinde deği~- - Haydi, dedi. Sen doğru Pren- -BITMEDl-
ti. Vasil öldü. Vasil sadece Bizansın _ı __________ _ 
lınparatoru değil, o bizim veliniıne
tinıizdi. Yarın ne olacağız? Yeni im
l>arator Leon bizim hakkımızda ne 
~ar verecek? Bunları bilmiyoruz. 
Kırn bilir belki de hepimizi bir sala
Puryaya doldurtur kendisine eza ve 
Cefa eden Vasilin adamları olduğu-
~U;z için diri diri Marmaranın dibini 
uoylatır. Hani eğer böyle bir karar 
~erecek olursa ilk ba§ta Hıristidi ile 
oen gelirim. 

Genç kadın bu korkunç ihtimal 
kil:tşısında titredi. Gayri ihtiyart 

- Neden'? 
Diye ıordu .. 

t" ~ Nedeni var mı be .. Vasilin em-
1 ıle bu piç kurusunu yakalayıp sa

l'ay zındanına attıran Hıristidi ise 
0nun bütün akıl hocalarını Marma
:t~nın dibini ziyarete yolhyan da be
llırn. O bunları unuttu mu dersin} 

- Aman yavaş söyle.. Öyle piç 
kurusu falan gibi lafları edeyim de
bıe .. 

- Bütün Bizansın bildiğini, hür· ~n Bizansın kahvesinden meyhane-
81ne kadar söyledigv ini ben neden •.. ı oy emiyeyim. 

Nikih günü damat bir
den ortadan l(ayboldu 

Zavallı gelin, göz nuru dökerek işle
diği yatak takımlarına şimdi 

göz yaşları döküyor 
Pariste 14 ilncü belediye dairesinde öileden ıonra nikah memuru tekrar 

Mari Jan iaminde bir kızcağızla Coni O- soruyor: 
zik adında bir amele delikanlısının ni- - Hazır mısınız> 

kahlan kıyuacak. Kızcağız, arkasında ge- - Hayır .. Daha damadı bulamadık. 
lin elbisesi, elinde gelin çiçeği mukannen Ve akpma kadar otuz beı lciıi ayn 
saatte belediye daireıine gelmiıtir. Her ayn aradıktan, meyhaneleri, lok.anta
ilci tarafın otuz beı kiıiye varan davet- ları, harlan oyun yerlerini altüst ettikleri 
!ileri de ellerinde çiçekler nikah dairesin- baldo damat bulunamıyor. Akıam :za
de haz.ır. Yalnız bir ki~i.. Tek bir kişi vallı gelin derin bir teessür içinde zifaf 
yok .. O da damat., için hazırladığı odaya yalnız b&§ına girer 

Nikah memuru: ve göz nuru dökerek i,lediği yatak ta-

- Haydi hazır mısınız) kımlarına bütün gece göz yaıı dökerken 
Diyor.. Damat olmadan nikah nasıl birden bire ortadan kaybolan damadı, 

kıyılır.. zabıta aramaia baılıyor, hala aramakta 
Davetliler birer ikiıer damad rama- ve gelin de hala onu gelecek, nikahları 

ğa çıkıyorlar. öğle zamanı geli~ r. kıyılacak diye beklemektedir. 

•••••••••••••••••••••••• 
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Asrın 

Sihirbaz 
Doktoru 
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Meçhul ve zavallı adam 
Ben, dedi, Kraliçenin meşru oğluyum. Benden kurtul

mak istiyen babam beni uzaklaştırmak istem iştir 
- Londra saraylarında hayalet

lerin çokluğu beni hayrete düşürdü; 
'>unun sebebini araştırdım. Benim 
':anaatime göre bunun sebebi şudur: 
ngiliz hükümdarları, yüksek kuleli 
·arayların mahzenlerine dost ve düş
nan bir sürü ceset gömdürmüşler
Jir. Neden bilmiyorum? .. İngiliz hü
';.ümdar ve prensleri diri veya ölü 
lkraba ve evlatlarının cesetlerini sa
raylarının rütubetli ve yer altı deh
lizlerine gömmekten çok zevk alır
'ar I dedi. 

Nostradamüse göre, çoğu bir zu
'üm veya bir haksızlık üzerine öldü
·ülmü~ veya diri, diri -bir daha çık
namak üzere- yer altı mahzenlerine 
':\tılmış ve yahut doğrudan doğruya 
JÖmülmüş olanların haklarını ara
'naları pek tabii idi 1 

Nostradamüsten hiç bir yerde ay
:ılmamış ve onunla birlikte Londra
va da gitmiş olan Obini hatıratında 
der ki~ 

«Londra sarayında bir an için hu
?:ur ve istirahat görmedik. Gece, o
-lamızın kapısının sık, sık vuruldu
~unu duyduk. Bazı bazı ben: «Kirn-
1ir o? Ne istiyorsunuz? .. » diye ses
lenmeğe mecbur kalırdım; fakat bu 
suallerime bir cevap alamazdık t. 

<Cevap alamadığım vakıt Nostra
-:lamüs bana : 
«- Fakat, derdi. Kapıya gelenle

rin aşağıdaki cesetlerin ruhları oldu
ğunu neden anlamıyorsun? Bunla
rın sana, senin gibi söz söılemek 
kudretleri ve ağızları yoktur l> 

«Bir gece, gördüklerimiz ve ge
çirdiklerimiz gecelerden daha farklı, 
:lana korkunç bir vaziyet hasıl oldu. 
ihtiyar Nostradamüsün korktuğunu 
:la ilk defa olarak bu gece gördüm 1 
Halbuki Nostradamüs, ancak diriler
-:ien korkardı, ölenlerden veya ruh
lardan zerrece korkmazdı 1 

<Korkmamak ta mümkün değil
di; çünkü kar§ımızda gördüğümüz 
hayalet o kadar korkunç idi ki, biz 
şuurumuzu bile kaybettik! 

«Vaziyeti şöylece izah edebilirim: 
Henüz yataklarımıza girmiştik; 

Nostradamüs romatizmalarının azdı
ğından bahsetti, Londranın sisinden, 
rütubetinden konuşarak her ikimiz 
de Parisi hasretle andık 1 Paris halkı
nın munis ve medeni olduğundan, 
Londralılann barbarlık ve kabalıkla
rındım da bahsettik. 

cBunlan söylediğimiz sırada dışa
rıdan bir ses geldi ve kapı vuruldu. 
Acı ve telaşlı bir ses bize: 

«- Allah aşkına üzerimi örten şu 
taban taşlarını kaldırınız, f sa ve Mer
yem aşkına acıyınız!, dedi. 

cBen bu sesin cehennemlerden 
geldiğini sandım; korku ve heye
candan bütün tüylerim dimdik oldu; 
Nostradamüse baktım, o da korku
da benden geri kalmıyordu 1 

cMeçhul insan veya ruhun ağla
mağa başladığını da duyduk. Nostra
damüs dualarla ruhu veya meçhul 
kimseyi yatııtırmağa çalıştı. 

«Nostradamüsün en keskin ve te-

sirli dualarına rağmen meçhul kimse lenin altında çok derin mahzeni~ 
veya ruh sesini kesmedi ve ağlamak- yılan ve çiyan kuyuları vardır. Siz 
ta devam etti. Ve bize: beni Allah aşkına saklayınız 1 dedi. 

c- Sağdaki büyük iki mermeri cNostradamüsle beraber bu bed-
1mldırınız, fakat dikkat ediniz, açı- baht adamı yorganlardan birinin al-
1acak çukura siz de düşmiyesinizl tına sakladık. Orada kaldığımız 
Dikkat ile taşları kaldırınız. Kaldıra- müddetçe de Nostradamüs tarafın. 
::ağınız memerler üzerinde birer haç dan tedavi edildi. Bize verilen yeye-
işareti ve tutacak yerler vardır.) de- ceklerden ona da verdik! 
di. «Aradan bir kaç gün geçtikten 

cBaşka çare yoktu. Yataklarımız- sonra Nostradamüs, oldukça eyile-
1an kalktık; i~etli mermerleri bul- şen bu adama: 
:luk. Korku ve halecanla ağzımız- - Şimdiye kadar adını bile sor-
:lan birer çığlık koptu. madım. Şimdi adını bilmek istiyo

rum (dedi. 
- 38 - cMeçhul ve zavallı insan: 

Obini Londradaki korkunç geceyi - Ben kralın gayri meşru oğlu-
anlatmakta devam ederek: yum. Benden kurtulmak istiyen ha. 

cGittikçe artan bir korku içinde bam, beni çocukken şimali İngiltere· 
idik demektedir. Önümüzde etleri li- ye gönderdi. Fakat büyüyerek Lond· 
me, lime olmuş, kanları hala duran, raya döndüğüm zaman bana para 
bir gözü oyulmuş iskelet gibi bir in- verdi 've evlendirdi l Fakat son za
san duruyordu. manlarda Londra hazinesi tamtakır 

«Bu iskelet şimdi hiç birşey söy- haldedir, bunun için servetimi mÜ-
lemiyor, susuyordu. sadereye kalkıştı. Yalnız paramı de-

cNostradamüs yava, bir sesle is- ğil, hazinemi de elimden almak is--
kelete: tedi. Bu hadise halk ara~ına düşme· 

- Eğer cehennemlerden kaçmış sin ve gizli kalsın diye beni Londra 
ve buraya gelmiş bir habis ruh isen kulesinin kuyularından birine atbr
yine oraya defol, git 1 Sana hiç bir dı. 

zararı olmıyan biz hıristiyan kişileri Zavallı adam bunları, altında kay-
rahat bırak 1 dedi. bolduğu yorgan ile eyice sannmıı 

«Ben, (korkudan zangır zangır bir halde söyledi. Bu korkunç hikaye 
titriyordum.) bizim korku ve heyecanımızı büsbü-

lskelet: tün artırdı. 
- Hayır ben bir ruh veya cin de- «Bu canlı hadise Nostradamüsü 

ğilim l Ben, sekizinci Haminin sa- bu menhus adayı bir an evvel terk
ray bodrumlarına attırdığı zavailı bir etmeğe sevketti. 
insanım! Bu zalim hükümdar, em- «Hasılı, bu uğursuz yerleri terk
lak ve akarlarımı benden almak is- etmeden evvel, bir gece gizlice bu
tedi; ben de buna razı olmadım, ha- lunduğumuz yerin alt kısımlarını 
şıma bu felaketler geldi!. Eğer söy- gezmeğe muvaffak olduk. 
Iediğiniz gibi hıristiyan kişiler iseniz cGördüklerimizi anlatmak için ne 
beni bu yer yüzü cehenneminden yazılsa azdır. Gördüklerimiz çok 
kurtarınız l dedi. korkunç ve akla, hayale sığmaz ~y .. 

clskelet yorulmuş gibi biraz dur- lerdi 1 Nihayet Nostradamüa baıınl 
du; sonra bize: «-eğer yaşadığım çevirerek: 
cehennemi görmek istiyorsanız, bir - Haydi buradan uzaklaşalım. 
az a~ğıya geliniz. Sizi, benim oldu- Bu hallere şu sarayın duvar taşları 
ğum yerden daha derinlerdeki kısım- bile dayanamaz 1 dedi. 
!ara da SlÖtÜrece~im. Bu menhus ku- -BiTMEDi-

Anadan doğma kör 
zavalJı bir kızcağız - Bizansın bildiğini .arayın bil

!!!;si lazımgelmez. Sebastiyano.. Aç 

Halk masalları 
-*= ~ikieri bu mudur? Şimdi beni parça- Der. Zümrüdanka kuşu: --~ -

lıyacak. Ne diyeyim, ne söyliyeyim, - Kimdir o düşmanın? 22 sene sonra gözleri açılınca dünyayı Ve 
diyerek tirtir tiremeğe başlar. Deyince padiph ta düşmanının insanları zannettiğinizden daha çok fazla 
Zümrudanka kuşu ise yavrularına cGöze görünmez ejderha» olduğu- l k 

bir düşman peyda olduğunu bilinniı nu ve bu taraflarda bulunduğunu çirkin bularak haya su utuna uğradı 
ama ne olduğunu bilmezmiı. Padi- söylediler. Londrada 22 yaıında bir genç kız, Londra hayvanat bahçesi olmuı. 

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

Hızır sihirli değeneği babanın 
§ahı ağacın dibinde görünce yavru- Zümrüdanka kuşu: dünyaya doğduiu zaman gözleri kör i- Hayvanat bahçesinde Kutup ayılanni 
larının düşmanını o sanır ve derhal - Eyvah der. Bu biraz güççe bir mit- Tam yirmi iki eene eözleri açılma- gördüiü zaman: 
üzerine aaldırmağa giderken yavru- iş .. Fakat bir kolayı var. Eğer kork- mıı ve birıey görememiı. Nihayet bu - A.. Bu ayılar bu kadar küçük mü) 

t kAğacın tepesinde cavıl cuvul bir kesilmesinden yılanın onlara düş- ları hemen bir cıvıltı koyuverip ken- mayıp onu yapabilirsen kurtulabilir- genç kızın geçenlerde gözünü doktorlar Demiı. Çünkü o ayıları kafasında bir 
a ırn kuı ötüşmeleri iıitir. manlık için ağaca çıktığını anlar. di dillerince onun düşman olmayıp sin. Yoksa gnunla kimse ha~ çıka- ameliyatla açmağa ve onu ckörlükten> Fil kadar büyük tasavvur ediyormuı.Fil· 
~ - Aman .. Ne de çok bağrışıyor- Şimdi ben yılanı öldürdüm de dost olduğunu anlatırlar ve yılanı maz. Olduğu yer görünmez ki bir tu- kurtarmağa muvaffak olmuşlar.. lerin ise büyüklüğünü büyük bir e ı ka-

? Bunlar nedir} onlann haykmşmalan kesildi. Ne ise nasıl öldürdüğünü söylerler. zak kurasın .. Ben küçüklüğümde ha- Kızcağız kim bilir ne kadar sevinmiş- dar tehayyül etmekte imi,. 
~ Diyerek ağacın dibine oturup bir hayır yaptık. Tanrı benim de İ§i- Bunun üzerine Zümrüdanka ku- bamdan işitirdim ki yedi kat gökte tir .. diyeceksiniL Hiç te öyle değil. Göz- Asıl ganôi V catminister sarayını gör· 

l Uşların çağrıııp bağnımalarını din- mi raat getirsin. şu padi~hın yanma gelerek i§i, işin onun bir yıldız tılısımı vardır. O da !erini açar ve etrafını görür görmez bü- düğü zaman Londra istasyonu zannet· 
~tnekte iken meğerse ağaçtaki kuş- Deyip bir çubuk içer. Hem kor· aslını sorar. Padişah ta öldürdüğü, yılda bir kerre o ejderhanın olduğu yiik bir teessüre düşmü, ve ağlamaia mesi ve c:Viktorya gam na da: 
ifn· Zümrüdanka kuıunun yavruları kudan, hem de yol yorgunluğundan ikiye böldüğü yılanı gösterir. yere inermiş. Onu da ele geçirmek baılamıı.. - Saray bu mu} 

ı§ler. _ ağa.cm dibinde uyu§UP kalır ve bir Zümrüdanka kuşu: pek müşküldür. Şöyle ki onun indi- O, gözleri kapalı iken insanları, erkek- Demesidir. Gören gözleri.. için fU F&nl 
) Her aene bir yılan dadanıp o derın uykuya varır. - Dile benden ne dilersin. der. ğini görüp te olduğu yere anide va- leri, kadınlan çok batka tUrlü ve çok gü- dünyanın ne kadar karııık olduğunu 21 
ilprul~n yennİ§. Öteden ve bir müddet ıonra Züm- Bunca yıldır bu yılan benim yavru- rıp bir bez ile örtebi1irsen, gökten in- zel zannedermiş. Şimdi ise ineanları ken- sene •onra açılan bu gözler en büyük 

) adışahın bunlardan haberi yok rüdanka ku§u dediğimiz ve ağaçtaki larımı telef ediyor. Bir türlü çaresini diği zaman ateı gibi iner yerde ıu di hayalinde canlandırdığı gibi değil, çok delil değil mi) 
l:l.. 'Yılan: küçük yavrulıirın anası büyük bir bulamadığım gibi onu da ele geçire- kesilir. Bez ile üstünil örttüğünde o çirkin görmeıl onu hayal sukutuna uğrat- ~ ' 

<fi - Adem oğlundan bana av gel- hiddetle kanatlarını her sallayı§ta to- medim. Ben ne vakıt buradan aynhr.. sudan bir yudum içersen o görünmez mıı. A [ 1 
·D· zu dumana katarak, bir fırtına kop- sam o zamanı gözetler bütün yavru- ejderha da seni görmez, 0 vakit o- Yalnız bu kadar değil.. Mesafe mcf- nne er 

ke ~?'~rek ağaçtan padi§ahın önüne mu§ gibi ağaçları sallıyarak kıya- larımı yer. Çok §Ükür beni ondan, nunla istedğin kadar kavga et .. Eğer humu da ona yeni bir keder aşılamıı. Dikkat ediniz çocuklarınız zayıf-p ı~ı atar. met koparırcasına öyle bir geliş ge- onun şerrinden kurtardın. Senin de iki üç yudumda suyu bitirebilirsen Uk defa eokağa çıktığı zaman Londra layor mu? Bumu kaşınıyor mu! 
adışah ise korkusundan: lir ki rüzgan padişaha kadar erişir. muradın ne ise söyle, bir eyilik ya- ve olduğu yerin toprağını da cebine caddelerinde ve uzaktan gelen otomobil- Uykuda salyası akıyor mu? Ço-
~I ~m~ yarabbi gör~~mez. dev- ~e padi§.ah ne oldum, neye uğradı~ payım. doldur?bilirsen o vakıt ejderhanın leri kendi üzerine geliyor zannederek cukta solucan vardır. Derhal 

~ekr .. ~1 .d~yerek hançerını belınden dıye yerınden fırlıyarak kalkar. Bır Der demez padiş_· . sevinerek: ne §ekılde olduğunu görür ve ona çığlığı baamı~. Tabii yavaı yavaı alışmıı. · ı lSMET SANTON1N BtSKüVtn 
>'e b~ı gıbı nasıl vurdu ise yılanı iki- de ne baksın .. Bir kuş ki kendisinden - Aman ne olursa senden olur, her ne istersen yapabilirsin •. Artık Renkleri de .böyle tedrici olarak birbirle- veriniz. Eczanelerde kutusu ( 20) 
&i}j o~er .. Kuoların da feryatları ke- sekiz misli daha büyük.. benim de bir düşmanım var. Onu öl· sana bir zararı dokunmaz. istediğin rinden seçmeğe muvaffak olmuı. Fakat kuruştur ... 

r. adısah, kusların feryatlarının Acep görünmez ejderha de- dürmenin caresini isterim. ölümle öldür. onun en çok hayretini mucip olan ~ey •Bil••••••••••••• 
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Sabih kavak sevimli ve 
• 

güç bir spordur 

Kayak sporu yalnız karlı dağlarda tat- panlar Fransada ve ltalyada çoğalmışlar

bik edilmiyor. Yazın bunaltıcı sıcakla- dır. Bu modern spor en hararetle tatbik 
rında skilerilc denizlerde kayak sporu edenler kadınlardır. Kayaklar ayağa ge
yap:ınlar vardır. Sablh kayak sporu ilk çirildi mi !!porcu bir motöre bağlanmış 
defo olarak altı sene evvel Kot Daziirdc olan ipleri eline alır. Ve motörün hareke-
tatbik edilmiştir. ille ber3ber denize atılır ... Bu spor çok 
Bu sevimli sporun ilk şampiyonu da Emil müşküldür ve sinirlere kat'i bir hakimi
Petersendi: Sanki skilerle deniz sporu ya- yet ietemektedJr. 

Sir Robert V ansittart 
Diplomat, edip tarihçi ve 
müellifi •.. Şimdi de filime 

tiyatro 
başlıyor 

Sir Robert Vansittart, on ııekizinci 

ilsrın maruf tabiri ile ve tam manasiyle 

bir cadam>, «namuslu bir adam"> dır. 

tngilterede çok mühim bir ııiyasi mev

kii vardır. Londra hükümetinin harici 

aiyaset meselelerinde ba::ı müşaviridir. 

~c aynı zamanda kuvvetli, kudretli bir 

C:lram müellifidir. Bir çok eserleri Londra 
ve Patiıte oynanmış ve büyük muvaffa
kıyet kazanmıştır. 

Sir Robert Vnnsittnr şimdi de lngil
terenin en maruf bir sinema şirketi ile 
yeni bir konturat imzalamıştır. 

Mukavele mucibince lngiliz Edip ve 

diplomatı bu sinema şirketinin yaptıra· 
cağı biitün filimlerin lngiltere dahilinde 
geçecek tekmil senaryolarını tetkik ede
cek ve senaryolar ancak onun müsar.de 
ve tasvibi alındıktan sonra çevrilecektir. 

Sir Robert Vnnsittnrt politika ile Lon
dradaki resmi dairesinde meşgul olur ve 
edebiyat için de dinlenmek üzere geldiği 1 ettiği dinlenme zamanlarından i.etifade 
Fran•ada, Antipte yaz tatilinden istifnde eder. 

= __ 22 

On bir sene sonra 
Lindbergin annesi Fransaya geldi 
Lindbergin annesi F ransaya geldi. Bu - Madam Lindberg.. Oğlunuzdan 

dk nazarda hiç birşey ifade etmez gibi haber var mı~ 
gelir. Fakat Atlantik kahramanına on bir Madam Lindberg kaılarını çatıyor: 
ıene evvel F ransada yapılan büyük te- - Rica ederim. Ders veriyorum, ba-
zahüratı düoünürseniz ve o zaman herke- na mani olmayınız. 
11in (deli çocuk) dediği hu delikanlının Diyor ve o bunu derken oğlu (deli 
başardığı büyük eserden sonra ve ilk o- çocuk) ta atlantiği aımıı. Franıaya ln
.larak onun annf!3inin Fransaya ayak ba1- mek üzeredir. 
masının ehemmiyeti değilse bile uyandır- Aynı gün akşam Üıtü yine komıular 
dığ1 alakayı anlarsınız. geliyorlar ve bu ıefer : 

Llndberg timdi F ransanın Brenatya - Müjde madam Lindberg.. diyor-
aayfiyelerinde, aıiz dostu ve mesai ar- lar .. Oğlunuz Parise inmiş bütün radyo
kadaşı doktor Aleki Karel ile birlikte- ]ar haber veriyor. 
dir. Kadıncağız, göz pınarlarında yer bu-

Annesi de yaz tatilini geçirmek üzere lan bir daml~ sevinç yaşını silerek eade-
oraya, oğlunun yanına gelmi,tir. Paris 
ııazeteleri Madam Lindbergin bu ziyareti 
ınünasebetiyle on bir sene evvel Atlan
tiğin havadan fethi hatıralarını canlan
İ:lmyorlnr. On bir sene evvel. 

29 Mayıs 1927 .. 
Lindberg Amerikadan havalanalı ve 

~tlantik üzerinde bulunalı 24 !:aat olu

J Or. 
Annesi Amerikanın küçük bir kasaba

•nda bir köy mektebi öğretmenidir. Sı

;.1l1fta ders verirken komşular gelerek sı
ınfın kapısını açıyorlar ve soruyorlar: 

ce şu ct:vabı veriyor: 
- Teşekkür ederim .. 
Ve sonra yine dersine devam ediyor. 
Aynı anda Lindberg te Burjede, ken-

disine emsalsiz: bir tezahürat yapan Paris 
halkı nrasında Fransız gazetecilerine: 

- Fransada maalesef fazla kalamı
yacağım. cliyqr. Çünkü annem merak 
eder. Bir an evvel Amerikaya, annemin 
yanına dönmekliğim lazım. 

l~tc arada 1 1 sene geçti. 
V c Madam Lindberg ilk defa olarak 

Fransaya geldi. 

••o•••....., ----

Kadın Yunan Basını 
-VE-

Moda Patrikhanedeki hırsızlık 

Bir tutanı 
saç 

Bir katili meydana 
çıkarmağa nasıl 

vesile oldu 
Birkaç gün evel Fransanın (Lil) 

rinde bir cinayet olmuş. ihtiyar bir kadın 

evinde taarruza uğramış, çekiç ile kafası
na vurulmak suretiyle öldürülmüştü. Ka-

dın hayatını kurtarmak için epey müca
dele etmiş ve bu mücadele esnasında da 

katilin saçlarından yakalamış, avuçların
da bir demet kopmuş saç bulunmuştu. 

Siyahlı ve beyazlı olan bu saçlar ııaye
sinde Lil zabıtası sabıkalı bir adamı ya
kalamağa muvaffak olmuştur. Bu ada-

mın !!açları maktulün avuçlarında bulu
nan koparılmış bir tutam saça benzemek

tedir. 

Cinayet mahalline götürülen katil, ni
hayet kadıncağızı parasına tamaan öl
dürdüğünü itiraf etmiştir. 

Habeşistanda bi
siklet kosusu , 

Roma 9 temmuz - Fransa bisiklet 
turunun büyük alaka ve merakla bütün 
dünya sazetelerinde takip edildiği bir 

sırada ltalyanlar dünyanın en uzun bi
siklet turunun Habeşistanda cereyan et-

tiğini bildiriyorlar. Adis Ababa ile Siya
no arasında 2000 • 2500 metre yüksek

likte l 67 kilometrelik bir bisiklet koşu
su yapılmıştır. Bu ko,uyu Alfredo Mişe-

lini kazanmı§tır. Vasati olarak saatte 29 
kilometre 298 metre sür' at bir rekor ea
yılmaktadır. 

Bir ziyafette bir 
ne evvelki 

se
yemekler 

yendi! 
Londrada bir soğuk hava dolabı mü

essesesi tarahndan geçen gÜn bir rek
lam ziyafeti verilmiş ve buna bir çok 
kimseler davet edilmiştir. 

Yemekte davetliler çorba, hindi kı

zartması, patates, makarna, üitüne de 
tatlı ve dondurma yemiştir. Yemek bit
tikten sonra davetlilere, bütün bu ye
meklerin bir ıene evvel yapıldığı ve bu
güne kadar en ıon sistem buz dolapla
rında muhafaza edildiği bildirilmiştir. 

Şüphe.iz ki buna herkes hayret ediyor 
o zaman §irketin müdürü izahat veriyor: 

Bu yenilen §eylerin bazı ~oğuk hava 
dolaplarında o aiine kadar çiğ olarak, 
yani konserva ıeklinde muhafaza edil· 

miştir, bazıları ı~e. meseli tatlılar, don
durmalar bir ıene evvel yapılmış ve l 2 
ay buz dolabında saklanmıştır. 

Bu suretle, gayet muvaffakıyetli ne
ticeler veren bu yeni konserva ve yemek 
muhafaza uıulü daha geni, bir sahada 
tatbik edilecektir. 

Marlen Dietrich, ayni ::erafet balosun
da uvaleti ve kristal iskarpinleri ile na
zarı clikkati celbetmiştir. 

Me§hıır sabık buz iistünde kayma ve 
fikiir yapma şampiyonu ve şimdi sinema 
yıldızı olan Sonya Ilenni Holivudmı 
~zerafet Yıldızııda olmak ii::eredir. Son 
hafta içinde yapılan zerafet miisabaka
sında dantela bolerosu ile çok beyenil
mi§tir. .. ............................ __________________ __ 

Zencirleme cinayet 
Fransada haydutlar arasında kan 
gütme davası k~ç kişinin b~şı~ıyedr 
Franıada bundan dört ıene evvel itle· arkadaıı Paleıki yaralanıyor. 

nen bir cinayetin ıon perdeıi bugün ka· Ateı eden F aotadır ve Stefaniden in
til de öldürülerek ikinci bir cinayetle ka- tikamını almak için onu öldürmek iate
panmııbr. mittir. Fakat kurıun yanındakine isabet 

Bu, Konikalılar arumda cVendetta> etmittir. 

(İntikam) anan~nin doiurdufu bir fa- Faota bu ıuçundan dolayı yedi 1ene 
ciadır. Hiklyeel ltıaaca ıu : küreğe mahkGın oluyor. . 

193..f ıeneıi noel gece1inde Faota Kö- Fakat kan gütme devam etmektedir. 

ıün yedi, ıekiz Yatındaki oğlu bir taban- Geçen ıene l 1 ağU1tosta Stefani Pariı· 
ca kurıunu ile öldürülilyor. Katil meç- te Margen i.eminde biri tarafından öldü

hul. Fakat çocuğun babaııı itham ediyor: rülüyor. Margen tevkif ediliyor. Mah-
- Katil Stefanidir .. 
iki ıaat aonra, Stefaninin kardeti Et

yen Stefani ıokakta ölü olarak bulunu
yor. Katil meçhuldür. 

kemeye veriliyor. Karısı : 

- Stefani bize hücum etti de kocam 
kendimizi müdafaa için ıilah kullandı, 
diyor. 

Cinayetin müdafaa ıebebi ile iılendi

ği kabul edilerek Margen serbeat bırakı
lıyor. 

iki cinayetin de esrarı uzun müddet 
devam ediyor ve nihayet 25 mart 19 36 
da, küçük Faotayı öldürmek suçu He 
Stefonl mahkeme huzuruna çıkıyor. Fa· 
kat muhakemeye ne Faota geliyor, ne de 
karı11 Madlen. 

Şimdi intikam ııraıı Stefanl tarafına 

gelmittir. Stefanfnln intikamını güden 
ve aileei ve arkadaıları Margeni \1%\ln müd

det takip ettikten ıonra bir gün nihayet 
ellerine gesiriyorlar ve tsldUrUyorlar. 

Stefaninin ıuçu aablt g8rülmiyor 

beraet ediyor. 
Stefani Hrbeıt bırakılınca, yaninda 

bir arkadaıı ile beraber, kanımın meza
rını ziyaıete gidiyor. Bu ıırada bir ta
banca patlıyor ve StefanJnln yanındaki 

Katil bulunamamııhr. Fakat onun da 
yeni bir intikama sebep olacaiı ümit 
edilebilir. 

hidisesile meşguldür .. 
Atina (M.H) - Atnika Nea gazetesi nafı tarafından teberrü edilmiıtir. Malurıl 

yazıyor: olduğu veçhile, bu esnaf iki asır kadar 
Beyoğlundan yazılıyor: Patrikhanede Rum unsurumuzun, hayatı üzerinde rrıü• 

yapılan hırsızlık gerek burada gerekse ı essir olmu§tur. 
Avrupada çok fena bir tesir yapmıştır. Bir kısmı da patriklerin bıraktıkları 
Şimdiye kadar böyle bir hırsızlık görül- miraslardır. Çünkü eskiden patrikhane· 
memiştir. 

Hamdolsun Türk makamatının müda
halesi sayesinde çalınan İnciller Çabuk 
meydana çıkmıştır. Alınan yeni tedbirler 
patrikhane hazinesinin, yani bu küçük 
müzenin böyle müessif akıbetlere uğra
maııına mani olacaktır. Eskiden büyük 
yangınlarda ufak tefek şeyler çalınır ve 
Beyoğlundaki ecnebilere satılırdı. 

Patrikhanedeki, kale gibi, hazine bi
nası 1 7 38 yangınında mevcuttu. Binaen
aleyh daha evvel yapılmıştır. 1720 yan
gınında patrikhane yandığı halde, bu 
kirgir hazine sayesinde kadim eserler 

kurtarılmıştır. 

Hazine binası dört katlıdır. Vaktile es
naf localarının verdikleri ianelerle yapıl
mıştır. Bu küçük kalede altın, inci ve kıy
metli taşları havi mukaddes eıya muha
faza edilmektedir. 

Bu eşyanın en kıymetlileri kürkçü es-

., 

nin varisi patrikhane idi. 

OSMANLI VE MOSLOMAN 
Proia yazıyor: Bazı gazeteler, (Türk) 

yerine (Osmanlı) veya (müslüman) ta• 
birlerini kullanmakta devam ediyorlar. 

Geçen gün Makedonyada meydan• 
çıkarılan bir cinayette failJer meyanınd~ 
bir de cOsmanlı kadın> bulunduiu ya• 

el zılıydı. • 

Bugün Osmanlı yoktur. Osmanlı lrıı• 
paratorluğunun bütün tebaası bu adi• 
anılırlardı. 

Osmanlı imparatorluğunun yerinde bd 
gün milli Türkiye hükümetl mevouttu1• 
Bunun vatandaşlarına Türk namı verilir· 

Makedonyadaki cinayetin faillerin• 
gelince, müslüman bir amavut kaclırıl 
olduğu anlatılmıştır. Her milletten ınii,: 
lümanlar bulunabileceii gibi Osmanlı ta• 

biri de bugün hiç bir mana ifade etrrı•ll• 

• Oblik ışıgın mucızesı 

Bir caniye cinayetini 
itiraf ettirdi 

Londra 9 - Fennin terakkiyatı nerede ı Grav aleyhindeki itham delilleri sa.
duracaktır, gelecek günlerde fen bize da- rih değildir. Bir çok tesadilller ve naıa• 

ha nasıl mucizeler hazırlamıştır bilinmi- riyeler ileri sürülüyordu. Dava tamaaıeıı 

yor.. ışıklandırılmazsa Gravın beraet etmesi 
Dün Maidstone cinayet mahkemesi re- beklenebilirdi. !şte bu sırada fennin yar-

isi Humfreys bunu söylemiştir.. duru kendini gösterdi. Fenni fotogrııf• 
Ve yerden göğe kadar hakkı vardır. . k• 
M hk · · 1 _.:J dA k .. lar miıtahassısı olan bu adam cmail ışı a emeyı ışga \:Yen ava ço mu- nte 

h
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38 
landırma> denilen yepyeni bir sisteı 

ım ı. ı yams amas rav namın a • . -~"' 
yaşında bir adam 14 aylık çocuğunu öl- silgi kaatlı bir sumende kalan ve ~ 
dürmekle ithnm ediliyordu. Cinayetin gözile seçilmesi imkAnsız olan hatla~ 
sebebi pek açıktı: Grav karısından ayrı- tarnam<!n okunabilecek bir hale koyrrı~ 
lınca oğlu reşid oluncaya kadar karısına suretiyle fotoğrafını almıştır. Bu hat1a1 

nafaka vermeğe mahkı1m edilmişti. Gravın kaleminden çıkını§tır. Ve kendi" 
Müddeiumumi Gravın bu parayı verme- aini itham etmeğe kafidir. Grav bir fo
mek için kendi oğlunu öldürmekle çocuk toğraf ekranından kendi kaleminden Ç1" 

haydutlarından farlesız hareket ettiğini kan yazıları görilnce şaşırarak yere yı• 
söylemiştir. kılmıştır. 

Bir A .vusturya milyoneri 
18 

, 

• A _, 4 milvon liraya Avustur
:n zengin adamı Alman 

mahkum oldu 
Avusturyanın en zengin adamı Al

man hükümeti tarafından dava edilmek
tedir. 

Bugün kendisinden bizim paramızla 

4 milyon liradan fazla bir para istenen 
bu adam, bundan 24 ııene evvel beı pa
rasızdı. Umumi harp başladığı zaman, 
silah ticaretine giren ve büyük bir sipa
rişi taahhüt eden Sigmund Bosel az za
manda milyoner olmuş ve Avu.turyanın 
me,hur bankeri Roçild ile rekabete baı
lamıştır. 

O zamandan beri Avusturyada birçok 
banka ve mali müeueselerln aahibi ve-

ya ortağı olan Bosel muhtelif boı•• 
oyunlarında ve mali meselelerde a:ekası• 
nı kullanmış ve birçok işlerde milhlm rol 
oynamıştır. 

1936 da Bosel Avusturya hUküırıerİ 
tarafından tevkif edilmiıtir. Suçu büyiilı 
bir mali ıuiistimaldir. Fakat muhakeme
si bugüne kadar neticelenememi§tir. 

Avusturyanın Almanyaya llha}uncl•• 
ıonra yeni hükümet bu davayı tekı•1 

ele almış ve muhakeme nihayete erırıİf' 
tir. Verilen karara göre, banker ..f rrıil• 
yon lira verrneğe ve 18 ay hapee nı•h' 
kum olmuttur. 

Sallam mideli bir yavru 
Londrada bir fabrikada çahprak ha- ı eıya çıkarılmııtır. Toplu lineleı, cliii· 

yabnı kazanan zavallı bir kadının Uç meler, bozuk para, mJnimJnl analııtarl•1• 
yqında bir kız.ı var. Kadın bu kızı evde bir elmu yüzük ve ilh. 
yalnız bırakmadığı için i§e gitmekten vu Haziran lptlda11nda bu yaramu Y9~· 
gec;mİJ ve lpiz kalmııbr. Niçin çocuiu ru tekrar ha.taneye aetirllmlıtl. Doktor• 
evde bırakmıyor) diyecekıfniz. Bunun ameliyat hazırlıklannın yapdmaaı lçİll 
sebebi çok buittir. bemtireye lsahat verirken, kilçilk, rna-' 

Bu minimini yavru evde ne bulurea üzerinden doktorun saatini alm11, caıt"' 
mldeaine indiriyor. Şimdiye kadar ken- nı çıkarmıı ve •~mki ıeker ylyonnuı ılb1 

diaine dört defa ameliyat yapılmıttır. Ve derin bir zevkle kıhr kıtır ıaat caırı•"1 

bu dört ameliyatta mide1inden 23 parça yemiıtir. 

Kiralık Apartmanlar 
Birinci Kordondan KUltürparka giden Vuıf Çınar bulvan üzeriıı 

e yeni yapılmıt olan (ÇANÇAR) ve (TORKMENO<liU) apart 
manian kiraya verilecektir. 1 afuıtoa 938 tarihinden itibaren kont,.t 
yapılır. Kiralar ı 450 - 500 - 600 liradır. 

H E R D A t R E D E ı Sicak ve aoiuk ıu, hava gazı, ve ele 
e.isatı. modem havalandırma ve sil tertibab, dahili telefon, h 

yo anteni, bavul ve fada eıya deposu, odun ve kömUr depotUı 
sandık ve blzmetçl odalari pmqirhk ve ütü odaları' ve her tilrlü koıt 

vardır. 
M O R A C A A T Y E R t ı Her gün saat 12 - 1 ve 16 - 19 ara 

ainda büyük Kardiçalı ban 52 - 54 avukat Cemal Çançar telefon 37 
Görmek lçln lnpat mahalline müracaat edihnelidir. 



inkılap 
Y efim Grigoryeviç çizmesini çıkara· 

rak ayağını bana gösterdi. Ilk bakışta 
ayağında dikkati çeken her hangi bir 
§ey yoktu. Fakat dikkatlice bakınca, 
eyileşmiş bazı yarabere izleri görmemek 
nıümkün değildi. 

Y efim Grigoryeviç yaraları işaret ede
rek: 

- Yedi senedir tutabildim. Fakat 
nihayet eyil~yorlar. Elden birlCY gel
mez ki .. dedi. 

Sordum: 
- Peki, nedir bunlar} 
- Bunlar mı~.. Ben bunları inkılap 

zamanında kazandım. lnkılaptanberi al
tı küsur ıene geçmiş olmasına rağmen 
hemen hemen herkes şu veya bu şekilde 
inkılaba iştirak ettiğini ispata çalışıyor: 
·c Yok ben de inkılaba iştirak ettim. Yok 
ben de bu uğurda kan döktüm ilh .. > gi· 
bilerden... Halbuki ben bu gibi sözlere 
lüzum görmiyorum. Çünkü benim ispat· 
lanın ayağımda.. Elle tutulur, gözle gö
rlilür ıeyler •• Tabii bu alametler, bu yara 
lzlt-ri yalan söyliyecek değiller .. Vakıa 
aziz yoldaşım, ben işçi falan değilim .. 
Menşe itibariyle bir küçük burjuva aile
sine mensubum. Fakat işte, kader, ne 
denir; ben de bir inkılap kurbanı sayıla
bilirim. Çünkü, aziz yoldaşım, ben inkı· 
lapçı bir motörün altında kaldım. 

Sözün burasına gelince, Y efim Gri· 
goryeviç cakalı bir tavırla bana baktı. 

'Ayağını saran çaputları bağlamağa ça· 

lışarak sözüne devam etti: 
- Evet, bir kamyonun, bir yük kam· 

yonunun albnda kaldım. Öyle dikkatsiz
liğimden, ve yahut sersemliğimden ötürü 
'değil de, ıernit icabı kamyonun altında 
kaldım. Hem de ne zaman biliyor mu· 
sunuz? Tam inkılap dakikasında .• Hat
ta. tam inkılap anında.. Siz sabık kont 
Oreşini bilir misiniz? 

- Hnyır .. 
- işte ben bu kontun yanında hiz-

rnet ediyordum. Konai:rında tahta falan 
siler ve onları cilnlardım. Canım istese 
de istemese de günde iki defa tahtalan 
silmek ve parlatmak mecburiyetinde i
'dim. Bir defıı su ile ıslatır, bir defa da 
ciJAlanm. Halbuki bana kalsa bu kadar 

sık silmekte hiç bir m ana yoktu. Lüzu· 

mu olmıynn bir masraf .. Fakat ne de· 
nir? Herifin keyfi böyle istiyor.. Sonra 
şunu da söylemeliyim ki kont çok zen
gin bir adamdı. 

Bir defasında §Öyle bir hadise oldu: 
Diyelim ki ben onların tahtalarını pa· 
zart~i sildim, cumartesi de inkılap oldu. 

Yani, Pazarteei tahtaları sildim .. Cumar· 
lesi inkılap oldu: inkılaptan dört gÜn 
evvel, yani Salı günü bana kontların ka
pıcısı geldi ve: 

- Koı seni çağırıyorlar, dedi .. Kont· 
ların evinden bir şey çalınmıJ.. Bütün 
şüpheler senin üzerine toplanıyor. Koş! 
Yoksa ananı ağlatırlar senin .. 

Ceketimi omuzladım. Tabana kuvvet, 
kontun konağına koştum. Gayet tabii 
bir eda ile, yani zerre kadar istifimi boz· 
mıyarak odaya girdim. Odada kontes 
bağırıp, çağırıyor, ayaklariyle yerlere vu-
ruyordu. • 

Beni görür görmez, göz yaşları ara

ııında: 

- Ah Y efim, Komsi • Komsa benim 
lcüçük albn saati çalan eiz olmıyasıruz) 
Hani fU pırlantalı küçük eaati) 

- Aman yarabbi kontes, dedim, ıiz 
ne diyorsunuz} Kadın saatini ben ne ya
payım? Bahuaus ben erkeğim. 

Kadın çırpınarak ağlıyor ve hıçb.nk
lar araaında: 

- Hayır, hayır, diyordu, komsi • 
lcomsa, bunu eizden başkan çalmarnlf"' 
hr. Muhillak saatimi siz aprdınızl 

Biz bu münakaşada iken içeriye kont 
ıirdi: 

- Ben, dedi, fevkalade zengin bir 
adamım. O itibarla bir altın ıaatin kay· 
holması bana vız gelir. Fakat, ben bu 
İşi bir haysiyet meselesi olaralc sayıyo
rum, Şimdi ben senin pis kanına girmek 
istemem. Fakat bu iıin aonunu bırakmı· 
Yacağım. Komsi-komsa, seni polise tes
lim edeceğim .• Haydi §İmdi defol, git! .. 

Pençereden bak.tun ve dıpnya çık
tım. 

F enn halde canım sıkılmış bir halde, 
eve döndüm. Yatağıma yatbm. Fakat 
bir türlü uyuyamadım. Çünkü saati ça· 
lan ben değildim. iki üç gÜn yataktan 
hiç çıkmadım. Yemeden - içmeden de 
kesildim. Aklım fikrim hep şu mende
bur saatte idi. Melun saat nereye gide
bilirdi.~ 

Nihayet beşinci günü kafamda bir şim
§ek çaktı: 

- Hay Allah bel5.sını versin, dedim, 
Pudra kutusiyle beraber bu saati ben 
kendim, masadaki vazulardan birinin içi
ne koymuştum. Odaları temizlerken ha
lılann üzerinde bulmuş, madalyon zan
nederek vazolardan birinin içine tıkmıs· 

k rbanı 
tım. 

Hemen ceketimi geydim. Yemek bile 
yemeden kendimi sokağa atlım. Sabı!c 

kont, Ofitserokaya caddesinde oturu· 
yordu. 

Caddeden ko;ıa koşa gidiyordum: Fa
kat içimde, her nedense sebebini ve ma
hiyetini bilmediğim bir korku vardı. lıin 
tuhafı sokaktaki ahalide de bir fevkala
delik, bir acayiplik vardı. insanlar saf saf 
olmuglar. adeta bir şeyden korkar gib ' 
yan yana yürüyorlardı. Acaba bu hal 
neye delalet edebilirdi). 

Dayanamadım. Yolculardan bu halir. 
sebebini sordum. Bana: 

- Ulan uyuyor musun? dediler. Dün 
inkılap oldu. inkılabı teknenin altında 

mı geçirdin, nedir? 

Bunu işitince daha büyük bir hızla 

koşmağa başladım. 

Nihayet kontun evine yaklaştım. Fa· 
kat evin etrafında bir yığın in~n birik
mişti. Kapının ağzında bir de kamyon 
duruyordu. Derhal içime bir korku çök
tü. cUlan, dedim, aç gözünü kamyonun 
altına düşme!..> Neyse kafamda bu dü
şünce olduğu halde kapıya yaklaştım. 
Oradakilerden birine sordum: 

- içeride ne oluyor? dedim. 
- Ne olacak, dediler, içeride bir 

kont var. Onu alıp götüreceğ!z. Malfun 
ya, aristokratları toplıyoruz. 

Hakikaten bu sırada sabık kontu kol
larından tutmuş getiriyorlardı. Hemen 
hıılkı yarnrak kamyona doğru yaklaştım: 
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ANKARA RADYOSU: 
öğle neşriyatı: 

Saat 12.30 da karışık plük neşriyntı, 

12.50 de plakla d ans muııikisi ve halk 
~arkıları, 1 3. 1 5 te ajans haberleri. 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18. 30 da karışık pluk ne__şriyatı, 
19.15 türk musikisi ve halk şarkıları 

(Handan), 20.00 de snat ayarı ve arap
:;a neşriyat 20.15 türk musikisi ve halk 
J:ırkıları (l likmet Riza) 2 1.00 de Ço
:uk Esirgeme kurumu nıımına konferans 
( Ramıızan Arkın) 2 1. 15 te s tüdyo salon 
:>rkestrası, 22.00 de ajans haberleri, 22. 
1 5 te son haberler ve istiklal mar~ı. 

tSTANBUL RADYOSU: 
öğle neşriyatı: 

Saat 12. 30 da plakla türk musikisi, 
12.50 de havadis, 13.05 te plakla türk 
T1usikisi, 1 3. 30 da muhtelif plak, neşri

yatı. 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18.30 da plakla dans musikisi, 

19.15 te konferans: Ali Karni Akyüz 
(çocuk terbiyesi), 19.5 5 te borsa haber
leri, 20.00 de saat nyarı: Grenviç rasat
tıanesinden naklen. Müzeyyen ve arka
daşları tarafındnn tiirk musikisi (Kürdili 
\ icazkiir peşrev: Hüzzam, Uşşak), 20. 
45 te hava raporu, 20.48 de Ömer Riza 
Doğrul tarafından aropça söylev, 21.00 
le saat ayarı: orkestra, 21. 30 da Mu
?.affer Jlkar ve al'kadaşları tarafından 
ürk musikisi (Nehavent faslı), 22. 1 O da 
müzik ve variyete: Tepebaşı belediye 
'>ahçesinden naklen. 22.50 de son ha-

Ate§ çenberden atlıyan Fa_şistler 

Ateş çenberinden geçen 
Ve süngü üzerinden aşan 

Faşist gençler~ 

- Sizin saatiniz, diye bağırmağa herler ve ertesi günün programı. 
başladım, vazonun içinde .. Şu ~izin mel
un namu~z saatiniz! .. Pudra kutusiyle 
beraber, vazonun içinde ... 

O hergele benim bu eyiliğimi anlase 
bari!... Ne gezer. Suratıma bile bakma· 
dan ·kamyona bindi. 

Ben de kamyona doğru atıldım. Ak
si gibi bu sırada kamyon hareket etme7 
mi) Bana çarptığı gibi bir köşeye fır 

}attı. 

Jçimden: 

- lıte s:ı.n~ ilk kurban, dedim. 
Sözün burasında, Y efim Grigoyeviç, 

tekrar çizmelerini çıkardı. Yara izlerin· 

tekrar gözden geçirdi. Sonra gene çizme
lerini geyerek: 

- lgte aziz yoldaş, dedi. Görüyorsu · 
nuz ki ben bir inkılap kurbanıyım .. Yan· 
inkılap uğruna benim de kanım akmış 
tır. Bunun aksini kimse iddia edemez. 
Ben de inkılapçıyım .. 

lZMIR MEMLEKET HASTA
NESt DAHiLi HASTALIK

LAR MOTAHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
Muayenehanesi : ikinci Beyler 

sokağında F ırm karıısmda (25) 
numaradadır. 
TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. f O 18 TELEFON 2545 

IZMtR AHKAMI ŞAHSiYE 
SULH HUKUK MAHKEMF.StN
DEN: 

938/305 T. 
iLAN 

Terekesine mahkememizce vazİ· 
yet olunan ölü Ali oğlu Mahmudun 
lmıircle Orbaniye mahallesinde kur
funİ sokağında Yusufdede vakfın
dan mukataalı Kütük 405 pafta 11 
ada 84 parael 6 emlak 20 kapı 28 ev 
ve 30 dükkirun açık arttırma ile sa· 
blr.:ıısına karar verilmiıtir. 

Evin muhammen kıymeti 250 ve 
dükkanın kıymeti 150 yüz elli lira
dır. 

Açık arttırma ile salıJa çıkanları 
ev ve dükkanın birinci aatıı gunı' 
15/8/938 pazartesi günü saat 1~ 
de İzmir ahkamı ~siye hukuk mah
kemesi bqkatiplik dairesinde yapı· 
lacakbr. istekli olanlar muhammer 
kıymetin yüzde yedi buçuk pey ak
çesi vermek suretiyle müzayedeye 
iftirak edebilecektir. Yüzde iki bu 
çuk belediye rüsumu alana aittir. 

Muhammen kıymetin yüzde yet· 
mi§ ~ini bulduğu takdirde kat'i 
ihalesi yapılacaktır. Aksi takdirde 
en çok arttıranın hakkı baki kalmal 
üzere kat'i ihalesi on bq gün sonrr 
yani 31 /8/938 lt.rihine müsad:.' 
çar§aınba günü ayni saette yapıla 
caktır. Bu gayri menkuller hakkın 
da daha fazla maliimnt almak isti· 
yenler her gün baıkitipliğe müraca
at edebileceği ilin olunur. 

2561 (2440) 

AVRUPA iSTASYONLARI: 
SENFONiLER: 

2 1. 1 O Viyana: Senfonik konser (Re
; er Becthoven), 22.05 Prng: Çek fil. 
1armonisi. 

HAFiF KONSERLER: 

7. 1 O Beri in kısa dalgası: Neşeli hafif 
::ıusiki (8.15 devamı) (9.30 deniz mu. 
ikisi 8.50 Paris mondiyal 9.15 plak 9. 

45 plak 10.35 plak 12 Paris mondiyal 

ıl ak konseri. l 3 Berlin kısa dalı.ası, ha

'if muısiki ( 14.15 devamı) 1 3. 15 Paris 
\ıfondiyal konser nakli, 13.25 Bükre;ı: 

•alon orkestrası 14 Paris mondiynl, kon· 
·er nakli 13.25 Bükreş salon orkestrası, 

1 6. 15 Berlin kısa dalgası asker şarkıları, 

l 7.45 Berlin kısa dalgası lş sonu konseri 
(18.50 Clevamı), 18 Paris mondiyal: 

kon!ler, 19 Paris mondiyal plak musikisi 
19. 15 Bükre, karışık ,musiki konseri 20 
Berlin kısa dalgası karışık neşriyat eaati 
!0.25 Prag: Salon orkestrası 2 1. 15 Bra· 
islava: Polis bandosu 21. 35 Peşte: Or-

':estra ve şarkı plakları 22. 15 Bratisla
:a: Şaıkı flüt, Viyolonsel. 

OPERALAR, OPERETLER: 
20.40 Bükrcş: Pllıkla VerdinincAida> 

operası. 

ODA MUSIKtSl: 

19.20 Prag salon kuarteti 22.45 Peş• 
•e yaylı kuartet konseri (Dohnanyi ida
resinde). 

RESIT ALLER: 

4 Temmuzda Foro Musolini'de Faşist partisine mensup sporcu gençlerin ener
ji ve cesaretlerini tccriibe için Mussolininin ve Faşist partisi erkanının huzurun
da ateş çenberfoden ve siingüler üzerinden atlama tecrübeleri yapılmıştır. 

Bu tecrübelerde Faşist partisi genel sekreteri sinyor Strace muyaffak olanla

ra madalyeler vermiştir. Yukarıda gördüğünüz r esimler atletlerin nte, çenbe
rinden nasıl geçtiklerini ve sıralanmış süngü mfmialarından nasıl atladıklarmı 
göstermektedir. Fakat bu tecrübelere girenler pCk nzdır. 

imdat yetişin! 
Londra radyosunun gece yarısı fır

., 
lattığı bu imdat sesleri bir 

ölümden kurtarmak ıçin 
çocugu 
bir 

"Çelik ciğer,, istiyordu 

Gayretler boşa gitti 
Geçen gün gece yansı Londra radyo· ı Hastane, yegane kurtulu§ yolu bu nok

aunun spikeri güzel bir müzik konserini tada gördüğü için derhal Londra radyo~ 
keserek şöyle demişti: suna telefon ederek bütün lngÜtereden 

cProgramımıza kısa bir fasıla verdi· bu küçük yavrunun hayatı için imdat is-
l O. 15 Berlin kısa dalgası: Şarkılar ğimiz için dinleyicilerimizden af dileriz. 

( 1 1 Fransız Schubertin eserlerinden pi· Şimdi bir imdat haberi aldık. Bunu neı· 
yano konseri) 18.40 Brüno: Piyano kon· redeceği:ı:. Haber çok müstaceldir. lps· 
·eri 20 Peşte: Piyano resitali 21.50 Prag vik hastanesi telefon etti. Derhal Brag 
Dvorakın akoam şarkı1an 22.15 Berfin Pole teneffüs cihazı adı verilen salibin 
kısa dalı;ası: )\faks Regerin varyasyon- bir ak ciğere ihtiyacı var. Mesele hayat 

temiştir. 

Radyo ile yapılan bu istimdat üzerine 
bir çok hayır ıahibi lci.ıruıeler derhal ha· 
rekete geçrniıler ve cÇclik ak ciğer> pe· 

şinde koımağa başlamışlardır. Diğer ta· 
raftan ise gönüllü ve merhametli İnsan· 
)ar çocuğun baş ucunda münavebe ile lan. 

DANS MUSiKiSi: 
18.30 Peşte 23.30 Viyana 

Bayan bir memur 
aranıyor 

İyi bir Ucretle okur fazar bayan bir 
memur aranmaktadır. 

1stiyenlerin bUyUk Kardiçalı hanında 
~ üncü katta 53 numaraya müracaatleri. 

1-3 

ve memat meselesidir ve çok müstacel
dir. Bu aletin bulunduğu yeri bilen varea 
hemen ha!i!taneye telefon etsin.> 

lote bütün lngiltere, Londra radyoıu· 
nun gece yarısı havaya atbğı bu imdat 
haberi ile lpsvik hastanesinde bir zaval
lının ölümle hayat araaında çırpındığını 
öğrendi. 

Filhakilca Londranın kenar mahalle· 
!erinden birinde oturan bir amele ailesi· 
nin 9 yaıındaki yavrusu çocuk paralizisi
ne tutulmuştu. Derhal hastaneye kaldı
rılan çocuk yatakta inim inim inliyordu. 
Onu kurtarmak için de bir çoklarının bu 

ona eun'i teneffüs yaptınyorlardL 

Bütün lngiltercde cÇelik ak ciğer>· 
den yalnız 6 tane vardı. Bu altı cihazın 

beş tanesi beş çocuğun hayatını kurtar· 
mak için faaliyette idi. 

Yalnız bir tanesi boıtu. 'f" akat onu da 
iıliyecek hale getirmek ve korumak la
zımdı. 

----------------

1 vaziyetlerde hayatlarını kurtarmış olan 

Bu aletin derhal montajına bqlandı 
ve nihayet bu can kurtancı alet hastane· 
ye yetiştirildiği zaman maalesef geç ka
lınmııtı. Bu hadise insan hayatına gös· 
terilen alakayı ve radyonun faydasını 

göstermesi bakımından da ayn bir ehem· 

miyet göatermektedir. 
Tablabn ,ııa kaynakları 

Karakoç ılıcaları 
açıldı 

1.ımir ve havalisi sayın halkınca sene
crdenberi bir çok hastalıklara ve bilhas· 
a siyatik ve müzmin romatizmaya şifa 
ıcrici banyoları, güzel manzarası ve da
ıni surette akan temiz ve berrak sula· 
iyle tanınmış Seferihisarın Karakoç 
lıcaları açılmıştır. Teşrif edeceklerin 
birinci kordonda 12 numaralı garajda 
Seferihisar otobüslerine mUracaat eyle
meleri ve beraberlerinde nüfus tezkere
lrinl de aeUrmelerl rlca olunur. 

fennin ıon icadı sun'i ciğere ihtiyaç var• 
dı. 

R O D O S ( Ege denizi ) 
15 T E M M U Z 1938 

Casino Delle Rose 
Gazinosunun resmi küşadı 

Tamam.en yeni bir tekle sokulmu§tur 

RULET - BAKARA 
Müdüriyet : S. A. 1. T._ San Remo - CAMPtONE - RODl 

Caddede 
Atını dört nala 

kaldırmıştı 
-0---

Türk ceza kanununun 565 nci mad· 
desi der ki: 

c:Bir kimse caddelerde ve umumun 
gelip geçtiği yerlerde veya umuma açık 

mahallerde hayvanları ve arabaları ve 
otomobilleri şahısların ve qyanın emni• 
yetine tehlike verecek tarzda sevk ve i· 
dare ederse yirmi güne kadar hafif ha· 
pis ve yirmi liraya kadar hafif cezayı 
nakdiye mahkGm olur. 

Eğer fail, ruhsatnameye tabi nrabaci 
ve ıoför ve sürücü ise bir aya kadar m~ 
lek ve sanatının tatili cezası ilave olu• 
nur. 

Herkesi alakadar eden bu maddei ka• 
nuniyeyi yukarıya çıkardıktan sonra İf" 
bu maddeye aykırı olarak harekette bu. 
lunan ve Güzelyalı mevki karakolunun 
gözünden kaçrnıyan bir hadisenin Ya• 
sin Çalıokan adında 19 yatındaki suçlusu 
ilk defa olarak mahkemeye verilmiı hu· 
lunmaktadır. Hadise §Udur: 

Yasin Çalışkan çıplak bir ata binmiş. 
Oçkuyular istikametinden Güzclyalıya 

doğru hayvanını dört nala kaldırmqtır. 
Muhakkak bir tehlike gören zabıta, bu 
süvarh•i attan indimıiı ve mahkemeye 
göndermiştir. 

Dün üçüncü sulh cezada bu davanin 
duru ması yapılmıştır. Hiç katkısız mu• 
hakeme eafhasını yazıyoruz: 

- Davaya ne dersin} 

- Altmıdaki hayvan, tekaüt bir bey• 
~irdir. Dolap çevirir. Beni değil. kendi· 
sini bile götürmekten acizdir. On beş li· 
ralık hayvan dört nala kalkar mı? 

- Acelen ne idi} 
- Eczaneye gidiyordum. 
Güzelyalı zabıta memurları dinlendi, 

bu suçlunun 11.ltındaki hayvanın işe yarar 
bir halde olduğunu ve süvarisinin hayva• 
nı son sür'atle sürdüğünü ve güçlükle 
kendisini durdurnbildiklerini söylemig.ı 
}erdir. 

Hakim şahitlere şu euali sormuştur ı 

- T elılike muhakkak mı:rdı? 
- Şüphesiz .. 
Suçlunun yulrn • -naddeye göre 

bir lira otuz kuruş p_ .... cezasiyle birlikte 
bir gün hapsine ve ımçlunun bir daha bu 
gibi hallerde bulunmıyacağına mahke

meye kanant geldiğinden bu cezanın te• 
ciline knrar verilmiştir. 

Tırnakları boyalı bir 
cocuk bulundu • 

Londrada Haydparkta dolaşanlar, 

geçen gün çimenlerin üzerinde minimi· 
ni bir çocuk bulmuşlardır. Çocuğun kun• 
dağını süsliyen dantelalar, bu küçük b 
zın :zengin bir ailenin çocuğu olduğunu 
1österiyormuş. Çocuğu bulanlar kunda· 
~ın ihtioamından ziyade yavrunun koyu 
1tırmızı boyanmış manikürlü tırnaklanna 
~ayret etm~lerdir. Etraftakiler, ancak 

bir aylık olan bu bebeğin terkedilmio de· 
ğil, sütninesi tarafından unutulmuı bir 
çocuk olduğuna hükmederek yavruyu 
alıp polise götürmüılerdir. Londra polisi 
brnalı:ları manikürlü bir aylık bir çocuk 
bulunduğunu bir haf tadan beri ilan ettiğj 
halde henüz ebeveyni poliac müracaat 
ederek çocuğu istememiştir. 

----:---
Park kütüphaneleri 

Paria belediye meclisi azasından Bek.e 
umumi bahçelerde halkın okuması İçİQ 

kitap dağıtılmasını istiyor ve : 

- Hava güzel olunca, diyor, umumi 
kütüphanelerde kitap okuyanlar azalı· 
yor. Halbuki Pariste kitap çik okunur. 

Okumayı sevenleri büyük ağaçların göl· 
gelendirdiği park kanapeleri üzerinde ki· 
tap okumak zevkinden niçin mahrum 
edelim. 

Bekeye göre bu tasavvur hemen hiı 

masraf istemez. 

Bahçelerde ufacık kulübeler yapılac 
ca.k. ~tediye kütüphanelerindeki kital)' 
}arın fazla nüshaları buralara konacak .• 
Kitap meraklıları kitaplan bu kulübeler4 
den alacaklar. 

Her kitap kulübesine bir memur ll• 
zımgelir fikrinde miainiz) 

Beke bu fikirde değil. Her kulübed• 
bir def ter olacnk. Kitap ok.uyacak me
raldı istediği kitabın numarasını bu fih• 
ristte bulacak. Kitabı alacak, okuyacak, 
yerine koyacak. Şayet kitabı bitiremcz
·e ismini, adresini havi bir makbuzu lcu• 
' ü'beye bırakarak kitabı evine götürece~ 
::;etirdiği vakit kitabı bırakıp makbuzu• 
nu 3lacak. 

Bu takdirde kitaplar yağma edilmei 

mi? 
Belce, acele hüküm vermeyiniz diyor 

ve anlatıyor : 
- Bu i§in tecrübesi Amerikada ya. 

pıldı. Çok iyi neticeler verdi. Mevaiın 

nihayetine kadar tek bir kitap bile le.ay· 
bolmadL 
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Denizbank ızmir şubesi mü
dürlüğünden : 
Mordoğanda 7455 lira 55 hırll§ bedeli ke§ifli bir iskelenin inşaatı 

eksiltmeye konulmu~tur. Eksiltme 2 ağustos ah günü aaat 11 de De
niibank İzmir şube binasında yapılacaktır. Muvakkat teminat 559 
lira 16 kuruıtur. Jsteklilerin eksiltmeye girebilmek üzere haiz olması 
lazım gelen §artları öğrenmeleri ve daha fazla malumat almo.ları için 
§Ubemize müracaatleri ilan olunur. 

15-19 - 22 2548 (2445) 

İzmir defterdarlığından: 
Birinci kordonda yeni maliye §Ubesi binasında yapılacak tamirata 

ait eksiltmenin 13/7 /938 tarihinde saat 13 te yapılacağı evvelce ilin 
edilmi§ &e de komisyonun toplanmamasına binaen eksiltmenin 18/7 
938 tarihinde pazartesi günü saat 11 de yapılmak üzere tehir edil
mi tir. 

Taliplerin yevmi mezklırde Milli Emlik müdürlüğünden toplana
cak komisyona müracaat etmeleri. 

JZMiR BELEDtYEStNDEN : 
Yedi yüz on dokuz lira otuz ku

ru bedeli keıifli, Hatay caddesinin 
talebe çayın önüne rasthyan kısmı
nın .§OSe olarak esaslı tamiri İ§İ b&§
mühendislikten tedarik edilecek ke
tif ve artnameıi veçhile açık eksilt
meye konulmu,tur.1halesi 19-7-938 
aah günü saat on üçtedir. 

iştirak etmek istiyenler elli dört 

2555 (2442) 

• 
liralık muvakkat teminat makbuzu Pnrls hapları, nebati maddelerden 
ile söylenen gün ve saatte encümene yapılmış emniyetli müshil ilacıdır , 
gelirler. 1 1 tanesi linet, 3-4 tanesi amel verir. 
3-8-12-15 2396 (2368) 

Sancı, ve yelJ ve rahatsızlık ver-1 - Karşıyaka şubesi temizlik 
hayvanlannın yıllık ihtiyacı irin satın.' :r mez. 

Inkıbauı, hawnsızlığa, uyku
suzluğa, bunlardan mütevellit sinir 
rnhatsızlığınn iyi gelir. Evinizde 
bulundurunuz. 

Kutusu her yerde 15 kuru~ur. 

alınacak 13 bin kilo kalın kepek be-

1 
Ler kilosu üç kuru§tan 390 lira mu
lıammen bedelle ve ba kitiplikteki. 
f artnameai veçhile açık eksiltmeye 
lronulmuştur. ihalesi 22/7 /938 cu
ma günü saat 13 tedir. tstirak etmek 
istiyenler 29 lira 25 ku;UJluk mu
vakkat teminat makbuzu veya ban-' 
ka teminat mektubu ile söylenen -------------
gün ve saatte encümene gelirler. IZMIR ASLiYE MAHKEME-

.5ay!51Z. 
~ iiniklıri 

Karaciğer, böbrek, tao 
müteveUi •nncılannız, damar sertlikleri 
ve oilm.anlık oikAyctlcrinizi URtNAL ile 
geçiriniz 

1 

İLE 
ÔlDURU/IUZ 

, 
• 

U"'""'' dtpoıu • ı. 1"5'1n, 
lstaıılıuı, Galatı , VoJ•oOa Han 1 

2 - Karşıyaka ıubesi temizlik Si iKiNCi HUKUK DAIRESIN
lıayvanlarının yıllık ihtiyacı için ıa- DEN: 
tm alınacak 13 bin kilo ıaman be- Davacı Karataf Mahmut Hayati V" tt 1 't ti 'k L 1 t • • ' k "' d 9 N 1 . ucu a top anım ası rı ve o.ıua a gı· 
her kılosu bir kurus 25 santimden •0 agın a o. u evde mukım bi dd 1 · · · k • ı 1 
1621 kur 

• M t f "'l M h S hah l ma e erı erıtır, anı, temız er, ez-
İra 50 u .. muhammen bedel- uı a a og u e met a yı • i h ı k ı d y ,_, 

':# d f d .. • zet oı, a ınmuı o ay ır. emeıı; er-
fe ve bqkitiplikteki ,artname~i v--- ızı tara ın an muddeıaleyh iz- d b d le • • • d 1 • -::r • d K ") d Ş . en sonra yarım ar a su ıçensm e a ı· 
bile açık eksiltmeye konulmuıtur.. mır e eçecı er e erıde ıoka-
Uıaleai 22/7 /938 cuma günü saat ğında Halepli Mehmedin aile nır. 
13 tedir. İ§tİrak etmek iatiyenler 12 evinde:,. 7 .No. lu odada mukim ka
lira 25 kuruşluk muvakkat teminat rısı Kamıl kızı Melek a!~yh~ne 
makbuzu veya banka teminat mek- aç.~lan _botanm~ d~vaaı u~erıne 
tubu ile söylenen gün ve ıaatte en- muddeı. a}eyhı? ıkametgahının 
c...-ümene gelirler. meçhulıyetme bınaen 7 /7 /938 ta-

3 - 2482 lira yetmiş yedi ku- rhihkinkdedmuhakem~lye 'gl~lmeıi ibçli~ 
k ·n- lki l'k dd • a ın a gazete ı e ı anen te ı-

drueş Mea§lı ıd .çe tme fı ca ehıın- gat icra edildiği halde gelmedi-
eresı ara ına yap rı- ... . d d k 

la ... k ı'st' t d b .. h gın en avacının ıeb eden tale-
~ ına uvarı B§mu en- b. b. h k . 

diılikten tedarik edilecek k iE me ın~!!1 ak ındakı gıyap ka-
ve ıartnameai veçhile açık l. ~ar~ ~eblıg!ne ve bunun da ~azete 
ıiltmeye konulmu§lur. 1haleıi 2217! ıle ılanen ı~raaına karar ver.~lerek 
938 cuma günü saat 13 ted' ı r-lbu baptakı gıyap kararı nuıhaıı 
rak etmek İstiyenler 186 lir:· y~i, mahkeme divanba?eıine talik edi-
'--- kuruıı.luk kk t t . t lerek bu huıustakı mahkeme 18/ 
~ :r muva a emına 71938 'h. 1 l'k. 
makbuzu veya banka teminat mek- tar~ ı~e ıaat ... 1 e ta ı ~ne 
tubu ile söylenen gün ve saatte en- ka~ar verılmıf ... ~ldugundan mu~
cümene gelirler. deıaleyh Melegın yukarıda tayın 

4 1020 1• bed 1. k 'fi' l .. olunan gün ve saatte lzmir asliye 
- ıra e ı eşı ı no- 'k" . huk k hk • d' ·· dd · • 5 Ih ki" d ı ıncı u ma emesı nez ın-

nu ca esının a ane mev ın e d b' h f d 
185 187 · · k ki d la e ızznt veya ut tara m an mu-

, mcı o a ara yaptın - dd kb' k"'I .1 b" 
cak 170 metre boyda kanalizasyon ks~l ~ d ır ve . a et1namd~ ... ~ e ı~ ;!e
b "h d' l'kt d ~•- d·ı ek ı gon eımesı geme ıgı veyanut a§mu en ısı en te arın e ı ec b' k'l .. d d'"'' kd" d 
J~eşif ve sarlnamesi veçhile açık ek- b !r J~ ı tgohnk"kermt e ıgı tha k ır e 
eiltmeye konulmuştur. Jhalesi 22/7 ırk b al ad"l ı. a . ve mu a eme· 
938 cum .. ·· t .. ted' i ye a u e ı mıyerck davacı tara-

a gunu saa on uç ır. ş- f d d d"l k k 
tirak etmek istiyenler 76 lira 50 ku- 1 ın ~kn erme!an ded.ıl eche kkva dıa
ru luk '-'--t t . akb 1 arı ı rar etmıf a ı e a ın a-

muva~ emmat m u- 1 · 1 · b b" · "1 
zu Ve)a teminat mektubu ile öyle-I ~~ mb~~e en~ gıya ~n. ıtır; ec~ 
nen gün ve saatte encümene' ]' 1 gı te ıg ma amma taım o ma 
1 

ge ır- üzere işbu gıyap kararı ilan olu-
er. 

5 1
, ı . nur. 2547(2444) 

- -..nrsıy ı-;a subesi temizlik - ------------
hayvanlarmın yıilık ihtiyacı için sıı- DIKtLI iCRA MEMURLUGUN
tın alın&cak 13 bin kilo arpa beher DAN : 
kilosu 4 kuru!lan 520 lira muham- Dikilinin tametpaşa mahallesinde 
men bedelle ve baçk&tiplikteki §art- sağı Yuaufdede evi solu Molla Oı
namesi veçhile açık eksiltmeye ko- man evi arkası Yuıuf dede evi önü 
nulmuştur. ihalesi 22/7 /938 cuma yol ile mahdut maa dam üç odalı 
~ünü saat 13 tedir. iştirak etmek is- bir bap haqenin takdir edilen bet 
liyenlcr 39 liralık muvakkat temi- yüz lira kıymet üzerinden üç hiase
ı · t makbuzu veya b.ınka teminat de bir hissesinin açık artbrma ile 
J'Tlektubu ile söylenen gün ve aatte satılmasına karar verilmi§ ve birinci 
encümene gelirler. arttırma 12/8/938 tarihine rastlıyan 
7 - 12 -- 15 - - 19 2441 (2391) cuma günü saat ondan on ikiye lıa-

Beher metro murabbaı el'.i ku- dar bu günde mÜ§teri çıkmaz veya 
ruştan altmış yedi lira elli kuruş m~harr~~n kıymeti?i? ~zde yet
bedeli muhammenli 91 inci adanın mı§ beşmı bulmazsa ıkincı arttırma 
135 metre murabbaındaki 48 sa- 28/12/938 tarihine rastlıyan cu
yılı arsasının satışı baş katiplikte- martesi günü saat ondan 12 ye ka
ki f rtnamesi vechile 22/7 /938 dar Dikili icra daireıinde yapılacağı 
Cuma günü saat 13 de açık artır- ve mezkiır hane hakkında daha faz
ma ile ihale edilecektir. la malumat almak istiye1.!,)erin 938/ 

htirak etmek istiyenler bef lira 170 ıl'\yı ile Dikili İcra dairesine mü
yirmi be~ kuruşluk muvakkat te- racaatle bu baptaki sattı p.rtnameıi
minnt nıakbu::w veya banka temi- ni görmeleri ilan olunur. 
nat mektubu ile söylenen gün ve 2553 (2441) 
saatte encümene gelirler. 

5, 12, 15, 19 2406(2379) lü nüshalarınd neıredilen ilanlar
Kar.şıyaka tramvay hayvanları- da muhammen bedel beher kilosu 

nm 938 mali yılı ihtiyacı için ıa- 3 kuruftan 1050 lira yazılacağı 
tın alınacak 35,000 kilo kalın ke- yerde sehven 1000 lira 50 kurut 
peğe ait Yeni Asır gazetesinin 21- yazılmıttır. Keyfiyet tashih olu-ı 
28/6/938 wıünlü ve 1-5/7 /938 gün- nur. 2554 (2443) 

/NGiLiZ KA NZUf 
ECZANESi 
BEYO<:aLU - tsT ANBUL 

DAIMON CEP VANTILATlJRLERI 
En ıon icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille itler. Bir sa

atte bir kurutluk sarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram olup zarif 
bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında, baylar cebinde . tatır .. 

Herkesin yanında bulunması lazım olan bir ihtiyaçtır. 
Deposu ' lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 öDEMIŞLI 

HOSEYIN HOSNO ticarethanesi .. 

UMUM SA A Yİ ERBABININ 
azarı Dikkatine 

Mensucat malıinaları 11e tezgahları bilUmum aanayi malıina
ları, Tornalar, Malıhaplar, Frezeler veıaire .. 
«PLA Tf » markalı pamuk çıkrıkları ve yedek parçaları. 
Pamuk prescleri. 
BABCOCK VE WILCOX her kuvvette buhar kazanları. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her ıiatem kompresörler. 
Dekovil ve maden ocakları demiryolları intaat malzemeleri •• 
MARATHON markalı her cinı torna, imalat, kalıphk çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü halitab halitaıız çelikler ve .. 
TJT ANIT ıerl maden takımları. 
Bu ihtiyaçlarınızı atağıdaki adresten temin edebilirsiniz : 

G. D. GİRAS Peştemalcılar sokak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 - lzmir 

Telefon :2413 Posta Kutusu 234 
1 -13 (841) 

~::1111-----------liBil••:mm--, üzüm istif çisi aranıyor 

Uzüm kurumundan: 
Y Bf üzüm itlerimizde çalıımak iatiyen istifçi ve kesici 111ta ve ame

lenin nüfus cüzdanlannı alarak cumartesi ve pazar günlerinden 
da her gün ıaat ( 17 den 18 e) kadar Gümrük binası kar!tatnda 
me hanımıza müracaat etmelt.ri lüzumu ilin olunur. 

NE$ES.ZLİKMİ? 
• 

01-anızın' • b b. 'mı se e ı kanınızı 

DAiMA BU ARKAY DiKKAT EDiN Z 
ISRARLA ARA iNiZ 

M JDE 
SÜPAPSIZ 

•• u 
SÜPAPLI, 

TORNAX 

~ VE 

STANDARD 

Motosikletleri 
iJiKKAT: 

geldi mutlaka görünüz. 
T ornaks motorlarının her 

parçası mevcuttur 

M. ALiM ŞENOCAK 
Ba,turak Kemeraltı cad. Emlrler çar,ısı kar.ısında 

Tel. No. 4078 

Jilet senayiinde eşsiz 
bir tekamül 

Traş bıçakları fennin bir harikası traı 
bıçaklarının mutlak en iyisidir. 

10 adedi 75 Kr. deposu 
•• 

Mazhar On gür 
Hükümet caddesi kemeraltı karakol karşısında 

Cildinizin tahriş edilmemesını· 
isterseniz 

Dünyanın her tarafından aeve ıeve kullanılan ve 
cildi traç.tan sonra pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanınız 

1 ~!JB!l~l!:iill!8.l~-3ır:m-. ....... ı:.,~--~ım;ı:111 .. m11i!r.llrmııı:IElılm:llSimllll'!I ... 

Turgutlu belediyesinden: 
Kqif bedeli 1968 lira ( 4) kuruıtan ibaret ( 1 12) inci adada yapıla

cak pazar yerinin ve kqif bedeli (1304) lira 36 kuruflan ibaret (116) 
mcı adada yapılacak abdesthane binasının ihaleleri 5/7 /938 ıalı gii· 
nü icra edileceii ilan edilmit iae de intaatı mezkiıreye talip zuhur et
mediğinden bu itlerin bir ay zarfında pazarlıkla ihalesinin yapılması· 
na karar verilmittir. 

Pa:ı:arlık 5/8/938 -nüne müıadif cuma günü aaat (12) dedir. 
1ıteklilerin tayin olunan gün ve ıaatte Turgutlu Belediyesine ınü

racaatleri. 
10-15-20-26- 2482 (2413) 



Kan kuvvet, iştah şurubu 
FOSFARSOL, kanı tazeleyip kuvvetlendirir, ittihayı arttırır, VÜ· 

cuda dinçrık, çalıtkanlık verir. Zekayı, hafızayı yükseltir, muan~it 
inkıbazlan geçirir, sinirleri kuvvetlendirerek yabttırır, uykusuzlugu, 
fena dütünceleri giderir. İnsan makinasma lazım olan bütün kalori ve 
enerjiyi vererek azmü irade sahibi eder. Bilhassa ademi iktidann en 
güzel ilacıdır. Sağlık vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her ec· 
zanede bulunur. ... esu• IPI Mh#*..., 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

I 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Sokaiı köteai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
b:nlirden ıötürülecek 
en tık en im:e ve en 
makbul hediyeniz ec-

!IKI Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 

kolonyası 
olacakbr. lzmirde Hilil eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yuruyen 
bir müessese olmuş, kokuculul 
alemini şaşırtmış bulunmaktadJT 
Hilal eczanesini. eczacı Kemal 

Kamili işindt:ki ciddiyeti, kolon· 
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
.manız için ıifeler üzerinde Kemal 
Kimil adını 2örmeliainiz. 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Baş ağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mini olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında ginde 3 ~ alınabilir ...... 
Aydın vilayeti daimi 
ninden: 

•• encume-

Kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılan 15479 lira 44 kurut ke,if 
bedelli Söke Ortaklar yolunun 14+000-1s+ooo arasındaki eaash 
tamirat İ§İne eksiltme müddeti içinde talip çıkmadığında 29-8-938 
Pazartesi günü saat birde ihalesi yapılmak üzere pazarlığa bırakılm11-
br. Muvakkat teminat miktarı 1181 lira 20 kuruıtur. 

Pazarhğa gireceklerin Nafıa vekiletinden alınmıı müteahhitlik ve
sikası ve yaptığı en büyük itin bedeli on iki bin liradan ap.ğı olmaması 
müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması veya bun
lanlan birile mütlerek teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza et
mesi lizımdır. 

isteklilerin 29-8-938 Pazartesi günü sa.al 11 de Aydın vilayeti dai· 
mi encümeninde hazır bulunmaları ilin olunur. 

'J.--7-12-17 2791 (2565) 

DEUTSCHE LEVAN 1 
TE-LINIE 
G. m. b. H. 

H. SCHUET 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 

KUMPANYASI 
ACHAlA vapuru 18/7 /936 de bek- c.OBERON> vapuru 5-6- de beklen· 

leniyor. Mal ~acakta. mckte 'Olup yükünü tahliyeden eonra 
lLSE L - M RUs.5 nparu 20/7/938 BURGAS VARNA VE KöSTENCE li· 

de bekleniyor. Mal çıkaracakbr. manian için yük alacaktır. 

YALOVA vapuru 22/7/936 de bek· cv.E.STA> vapuru 5-6 de beklenmek· 

1 • B te olup AMSTERDAM ROTfERDAM 
enıyor. Rotterdam. Hamburg. remen VE MBURG 1. l • • . . ._ al HA ıman an 1Çın yu&: a• 

için yük alacakhr. __ ı_ 
~tır. 

AMEIUCAN EXPORT LtNES SVENSKA ORIENT LINIEN 
SERVlCE RAPIDE cBORLEAND> motörü 22-6 de bek-

EXETER npuru t S temmuzda Pire- lenmekte olup ROITERDAM HAM

den Nevyorka hareket edecektir. 
SERVlCE MARmME ROUMAIN 

BURG DANMARK ve BAL Tf K liman .. 
lan için yük alacaktır. 

SERViCE MARTIME ROUMAIN 
BUCARFST cARDEAL> vııpuru 26-8 de beklen• 

DUROSTOR vapuru 24 temmuzda mekte olup MALTA MARSIL YA VE 

beleniyor. Köstencc. Galatz ve Danup CENOV A limanlan için yük ve yolcu 
limanlan için yük alacaktır. allT. 

STE. ROY ALE HONGROISE ilandaki hareket tarihlerile navlunlar-

DANUBE MARITtME 
TJS7.A vapuru 16 temmuzda bekle· 

dak.i cleğişikliklcrdcn acente mesuliyet 
kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikinci kordon. 
niyor. Beyrut, Port • Sait ve lskcnderi- da FRA TELLi SPERCO acentasına mil-

• ye limanlan için yük alacakbr. racaat edilmesi rica olunur. 
TISZA vapuru 3 ağustoata bekl~ni- Telefon ı 4111 I 4142 I 2663/4%21 

yor. Danup limanlan için yük alaeelttır. 

TIAndald hareket tarihleriyle nav-

T ÜRK İYE tunlardaki değ~•kllklerden acenta me-

CUMHU RİYETt suliyet kabul etmez. Olivi Ve Şiire. 

SIRAAT.BANKASı 
Daha fazla tafslllt almak lçtn Birin· 

el Kordonda V. F. Hen.ry Van Der Zee 

ve Co. n. •· Vapur acentahtına mtlro.-

L-~-------------------_... ....... caat edilmesi rica olunur. 

LıMİTET 

Vapur acentast 
B{RJNCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
EJlerma11 Lineı Ltd. 

._ .· .... · ... ',.. . -
Ağız bütün mikroblara daima açık 

bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: 
Balrunsızlıktan çürilyen ditlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza •e hattı zat\irreeye yol açtık
tan, iltihap yapan dit etleriyle 

köklerine mide humması, apandi
sit, nevrasteni, sıtma ve romatiz. 
ma ya·•'tğı fennen ania,ılmıttır •• 
Temiz ağız ve sailam ditler umu
mi vücut aağlıiının en birinci tar• 
b olmuftur. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kabil olduiu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
ıaranti edebilininiz ve etmelisi
niz. Bu suretle mikroplan imha 
ederek ditlerinizi korumut olur
sunuz. 

RADYOLIN 
ile ditlerinizi 1abab ve aktam her yemekten sonra fırça)ayuıız. ... 

KaraciğCT, böbrek. tq Ye kumlannduı 

mlitevelli uncılannız. damar aertlıklerl 
ve ıi~manJık §İkayetlerinizi URtNAL ilo 
geçiriniz 

Vücutta toplanan asit ürik ve obalıtt d• 
bi maddeleri eritir, kanı. temizler, lez• 
•eti h()f. alanmua kolaydır. Y emeklet'• 
den aonra yanm bardak au ic;eriaindo ah· 
nll'. 

/NGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 
BEYOCLU • lSTANBUL 

No. 8038/25 No. 8041 No. 8041 
DAIMON markalı bu fenerlerin ayrı ayrı meziyetleri vardır ••• 

Bir adet küçük pille itler, altmıf metre mesafeyi aydınlatır, ayar 
lıdır. Ziyayı yakınla,tırır, uzaklattınr, dağıtır 'te toplar, bozul
maz. Kontak yapmaz. Kristal, dü:ı camlı, Yuvarlak camla, renkli 
ve beyaz pek çqidi vardır. Tavsiye ederiz. 

Tel. No. 2007 n 200I. 

''Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HFJJ..ENIC UNES L TD. 

HELLAS vapuru temmuz nihayetin· 

de beklenilmekte olup Rotterdam, Ham
bura ve Anven limanlanna yük ala· 
cakbr. 

VNITED STATES ANI> LEV ANT 

UNE LTD. 

LONDRA HATft 

OPORTO vapuru Uverpoolda1a it 
ağuetoa 938 tarihinde gelip ,.Ok ~ 
caktır. 

CA V AILO vapuru 1 S aiuatoeta 
Londra. Hull ve Anventen plip yük 
~aracak ve ayni zamanda Londra Tt 

Hull ic;in yük alacaktır. 
LF.SBIAN vapuru 25 aiuetosta l.J. 

verpooldan gelip yük çıkaracak. 

MAL VERNIAN vapuru eyJUl iptid• 
unda Uverpooldan gelip yük çıkaracak. 

THURSO vapuru hamuleainl ı.. 

tanbulda aktarma ederek limarunuza 8 
HEL VlG vapuru temmuzun ikinci on ağustosta gelecek olan lzmir vapuru ile 

betlik gllnlerinde beklenilmekte olup ~elecektir. 
N.,,,..,.-k limana 'Pn ,,&it alaealrtır. Tarih ve nav1unlarda1d aellşlkllkl~ 

BAALEBEK vapuru 1 5 / 1 7 cylul ara· 
den acenta mesuli)'et kabul etmez. 

tında beklenilmekte olup Nevyork için 

yük a1acakhr. 12 de lzmirden t.areket edecek Pire, 

BALKANLAR ARASI HA m Korfu, Adriyatik limanlan, Venedik. 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor r rieste ve Şu~ak limanJan için yolcu Ye 

Balkan ittifakı ikbsat konferansının yfik alacaktır. 
seyyah, yolcu n ,.ük için tesis ettiği hat-
ta mensup Yugoslav bandıralı 

LOVCEN 
Lükı vapuru 13 ağustoıta 18 de 

Conatanza. Vama ve Burgu limanlan 
için hareket edecektir. 

LOVCEN 
Lüh vapuru pazartesi 22 ajultoe .aat 

Gerek vapurlann muvasalat tarihlerl. 
gerek vapur fsfmlerf ve nav1un1an hak· 
kında acenta bir taahhUt altına girmez. 

Daha fazla tafsilat almak lÇln Birinci 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

umum! deniz acentalığı Ltd. milracaat 
edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 3171 - 4072 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çançar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 

lstanbul sıhhi müesseseler artır
ma ve eksiltme komisyonundan: 
Haydarpap Numune hastanesinin azı 600 ton çoğu 700 ton kok 

kömürü ile azı 300 çoğu 400 ton kriple kömürü içinkapalı zarfla yapa• 
lan eksiltmede teklif edilen fiyat fazla görüldüğünden yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konumuştur. 

1- Eksiltme 10/8/ 938 Çarşamba günü saat 11 de Çağaloğlunda 
lstanbul sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğü binasında kurulu 
komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Kok kömürü için 1724 Kriple kömürünün 
tonu 1274 kuruıtur. 

3 - Muvakkat garanti : 1287 lira 30 kuruştur. 
4 - Şartnamesi 472 kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 
5 - İstekliler Cari seneye ait ticaret odası vesika.sile 2490 aayıh 

kanunda yazılı belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuzu 
veya banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarfları ihale aaatından 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 4669/2650 

24 - 28 - 2 - 7 (2499) 



SAYFA: to YENi ASIR 
• c- --

Sovyet ava ilosunun 
Tankların da iştirak ettiği 

V' Hudutta oliim yagıyor 

Tokyo ve l\'loskovada 
görüşmeler devam 

e e A 

ıse sıyası 

ediyor 
BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE: ımütekabilen kıtalarını geri almağı kabul yetlerin cevabının heyeti umumiyesi ile 
saoping şimalinde Suayfenge karşı Sov- ediyorlar. Japonlar keza bir hudut ko- kabul edilebilir bulunduğunu beyan ey
yet cenup ateşinin fasılasız devam etti- misyonunun teşkilini de kabul etmişler- !emektedir. 
ğin1 kaydediyor. Ilk zamanlar iyi"tanziın dir. Hankov, 5 (A.A) - Çin baıku
edilmem!§ olan bu bombardıman bu sa-ı Tokyo 6 (ö.R) - Domei ajansı bildi- mandanlığı ile çok yakından alakadar 
bahtan beri çok daha iyi isabetli olm~ riyor: bir zat Sovyet - Mançu hadi.elerinin 

iki hücum 

., -&•&-- -----

7AöUSTOSPAZAR1938 

hücurnıarı 
saatlerce sürdü 

tur. Almanya ve Italya sefirleri ayrı ayrı Çindeki harp üzerine yapacağı tesiri Sovyet kadın paraşütçüleri bir nümayifte 
Mahalll :ıaatle 14 de ilç Sovyet bom- hariciye nazır vekili B. Orinociyi ziyaret hakkında kendi.inden sorulan bir su- harp planında mühim deifüiklikler yap- Harbiye nazırı bir piyade taburu ile Japonyanın Sovyet arazisinde yerleşeıı 

bardıman 'bava filotilası japon siperleri etmişlerdir. ale cevaben demiıtir ki: maya mecbur edecektir. 5 O tankın Cangcih gölü Cenubunda bir japon kuvetlerini geri alacağı ilmid ~ 
üzerine bir hücum yapmışlar ve Kore Tokyo 5 (A.A) - Havas muhabiri bil- Vaziyet daha tamamile aydınlanmıı Tokyo, 6 ( A.A ) _ Royter Ajansı küçük piyade taburu ile 60 tankın da mektedir. şu takdirde, diplomatik ma-
hududundaki siperleri şiddetle bom bar- muhabirinden: Satsaopingin Şimalinde taarruzda bu- hafilin kanaatince, Sovyet hükümetl 
dıman etmişlerdir. Perıembe günü Japon sefiri ile B. lunmuı olduklarını tasrih etmektedir. Çankufengi tekrar işgal ememeği taııh-

Fuzi lı:öyil ile Korenin §imallndelı:i Lltvinof arasındaki görüımelerin Japon Pari. 6 (ö.R) - Japon • Rus ihti!Mı hüd edecektir. Muhalefet bilhassa Şu 
Sinir.ay istasyonu Sovyet tayyareleri ta- harici oerviai tarahndan neıredilen ne- diplomatik ve askeri safhaları devam et- noktadadır. Japonlar Çankufengin Rıa-
rafından çok §lddetle bombardıman edil- \ ticeıi burada her iki tarafın hudut ih- mektedir. Japonların bir mütareke tek- !ar tarafından işgaline tekaddüm eden 
miştir. Japon defi tayyare bataryaları tilafını müslihane bir surette halletmek lifini Ruslar kabul etmemişlerdir. Çan- 11 emmuz statükosunun iadesini isti· 
bir Sovyet tayyaresini düşürmüşlerdir. hususunda mutabık kalmıı olduklannı kufeng hAdisesinin ne renle alacağını yorlar. Sovyetler ise japonlann ayni te-
Sovyet tayyareleri öğleden sorıra hücum- göstermekte olduğu suretinde tefsir edil- kimse tahmin edemiyor. Bu kanlı M.di- peyi işgallerinden evvelki 29 temmuz va. 

!arını kesml§lerdir. mektedir. Hali hazırda Acil olan mese- selerin sulh yolile halli mümkün olacak ziyetinin statükoya esas olmasını talep 
Tokyo 6 (ö.R) -Japon hariciye nazırı le yeni müzakerelere girişilmesine inti- mı? GörUnUşde Moskova ve Tokyo fild- ediyorlar. 

General Ugaki Tokyo sefiri B. Şudeınita- zaren iki tarafça metalebe olunan mena- iane bir tavır takınmakta ve bir barba Mevsuk haberlere göre ihtilBflı mm• 
ya yeni talimat göndermiştir. Tokyoda tıkın mütekabilen tahliyesinden ibaret- sürüklenmemeğe çalışmaktadırlar. Ja- takaya 20 bin kişilik bir japon ordusu 
neşredilen ve vaziyeti hülasa eden bir tir. pon hariciye nezaretinin teyid ettiğine sevkedilmiştir. Mançuri demir yolunun 
tebliğ hariciye komiseri B. Litvinofla ja- Tokyo, 6 (A.A) - B. Lltvinofun göre B. Litvinofa yapılan teklif nizalı son muharebelere sahne olan şimal §e-
pon sefiri B. Şudeınito arasındaki mu- cevabı harbiye ve hariciye nezaretleri mıntakadan bütün askeri kuvvetlerin bekesinde sivil münakalat durmuştur. 
havere hakkında Tas ajansının 4 Ağus- mümessillerinin konferansı tarafından çekilmesi merkezinde idi. B. Livinofun Roma 6 (ö.R) - Çankufeng hlidisesl 
tos tebliğinde verilen malllmatı umumi- tetkik edildikten sonra hariciye nazın bu teklifi kat't olarak red etmediği, bu sükilnet bulmaktan uzaktır. Sovyet top. 
ye itibarile teyid etmektedir. Buna naza- ,,,, B. Sigemitsuya bir telgraf çekerek mü- sebeple sulh yolile bir hal imkanının zail !arı japon mevzilerini şiddetle bombar-
ran iki taraf hudutta muhasamatın ke- zakerata devam etmesi için yeni tali- olmadığı japon gazetelerince kaydedili- dıman ediyorlar. 
silmesi hususunda mutabıktırlar. Fakat mat vermiıtir. yor. Italyan rnahafilinin fikrince Rus hükil-
Rusya bUııun için önce hududun mev- Uzak fl'Tka gideceği söylenen Sovyet gemileri Tokyo, 6 (A.A) - Sovyetler bugün cUşl Çimbom• gazetesi vaziyeti şöylece meli sulha tarafdar görUlmekle berabeı 
cut haritada gösterildiği şekilde tl'ncong diriyor: değildir. Fakat Mançuryadak.i kuvvet- sa,lıahleyin Çankufeng mıntakasmdakl hillAsa ediyor: hudut hadiselerini devam ettirmek vt 
muahedesine uygun olarak kabul edil- Japonyanın Moskova büyük elçisinden !erin mıktarını fazlalaıtırmak mecburi- Japon mevzilerine tarruz teıebbüsünde c Vaziyet şilpheslz vahimdir, fakat mesuliyeti japonlara ait görünecek bh 

mesini istemektedir. Japonlar ise ancak gelen son rapora istinaden selAhiyettar yeti ve Hankoy önünde Çin mukaveme- bulunmuılardır. Japonlann bombardı- ümitsiz değildir.> harp tahrik etmek arzusile hareket edi• 
Sovyetler askerlerini geri çekerlerse 

1 
mahfeller dilnkü Japon tekliflerine Sov- tinin ıiddetli Japon kumandanlığını manı Sovyetleri ricata mecbur etmiıtir. Moskovadaki hava da daha sakindir. yormuş. 

Italyada lrkcılık siyase • 
1 

Italyan imparatorluğu 
mamak için ırkcı 

parçalan
olmuş! •. 

Pari. 6 (Ö.R) - Italyada ırkçılık si
yasetinin tatbiki etrafındaki faaliyet u
mwnl dikkati celbetmeğe devam emek
tedir. ltalyan gazeteleri yarı resml ma
hiyette neşriyatla bu siyaseti imparator
luğun fethinin doğrudan doğruya bir 
neticesi olarak göstermekte ve ırkı bir
leştirmeğe matuf olduğunu yazmaktadır. 
Bu birinci gayeden sonra Rasist siyase
tinin şu neticeleri de tafsil ediliyor. 

2 - Anavatan Italyanlarına bir gurur 
hissi vermek, 

3 - Bu siyaset her tehlikeye karşı 
ltalyan imparatorluğunun sağlamlığını 

intaç edecektir. 
4 - Italyan hükümeti yahudilere iş

kence ve tazyik gibi siyah bir program 
üzerinde hiç durmamıştır. Fadat yahu
dilerin ltalya milli hayatına nüfuzu için
deki ni.sbetlerile mütenasip bir şekilde 
l§tiraklcrini istemek ve bundan fazlasına 
müsaade etmemek doğrudur. 

1 

Bu son nokta yahudileri endişeye dil- V enedikden bir manzara 
§ilrecek mahiyettedir. Zira devlet vazi- vetleri tetkik etmektedir. Bu tetkikin ı Mecmua ırk meflıumunun muhtelif 
felerinde kendilerine dünden fazla biryer \mevzuu §udur: devirlerdeki inkişaf merhalelerini göste
bırakılmıyacağını gösteriyor. Bu kuvvetler niçin bu ırk siyasetine ren llınl yazılan ihtiva etmektedir. Bun-

cPikolo• gazetesi ırkçılık meselesi muhalefet ediyorlar? Bunları idare eden lann başında adliye nazırının, Italyan 
hakkında uzun bir makale neşrederek kimdir? Ne istiyorlar? Nasıl inıha edi- ırkının alisinin birliğini gösteren bir ya
şunu izah ediyor ki: Iskenderin ve Ro- lebilirler ve edileceklerdir? Bundan son- zısı vurur. Diğer profesörlerin tetkikleri 
manın, keza Napolyonun kurdukları ra bütün umumi hizmetlerde çalışan ya- ve bir çok resimler bunu takip etmekte
büyük imparaorlukların yıkılması bun- hudilerin ni.sbeti hakkında istatistikler dir. 
ları teşkil eden milletlerin çokluğundan neşrediliyor ve 1932 de ve Mussolini ta· üçüncü kısım da bu mevzular üzerin
ve ayrılığındandır. Halbuki Almanya rafından Ludurge beyanatı kaydedili- de matbuat münakaşalarına tahsis edil-
parçalandığı halde, ırk birliği sayesinde yor. miştir. 

kolayca tekrar birliğini kurabilmiştir. 

Bu sebeple Rasizm nazariyesi tatbiki 
§imdi bir zaruretir. HattA bunun saati 
geçmiştir bile. Italyanlar ltalyan .kal
mağa mecburdurlar ve Italyan kalmak 

• 
isterler. 

Orta Avrupadan ve Filistinden yahu
dilerin Italyaya göç etmeleri ırk birliği
ne ve saflığına karşı bir sui kasd olur. 

1 Milyon Amerikalı .. 
Korriganı görülmemiş Tayyareci 

şekilde karşıladı 
Roma 6 (ö.R) _ Telisyo Umberlandı Nevyork, 5 (AA) - Halk tayyareci zahürleri bir dakika dinmemiıitir. Kor• 

Tuna Rejim·ni Tecdidi 
Pazartesi Sinayada toplanacak olan 

konferansta görüşülecek 
Bükreı, 6 (A.A) - Pazartesi gÜnÜ 

beynelmüel Tuna komisyonunun konfe
ransı Sinayada bir toplantı yapacaktır. 

Bu toplantıya büyük bir ehemmiyet at
fedilmektedir. Bu toplantı esnaoında 

Anılusdan •onra yenileıtirilmesi zaruret 
kesbetmiş olan Tuna rejiminin tecdidi 
meselesi tetkik edilecektir. Filhakika Al
manya ve Avusturyanın bu komisyonda 

artık mümeaıilleri bulunmamaktadır. 

Paris. 6 (ö.R) - Avrupa Tuna ko-
misyonun mesaisi 18 temmuzda Sina· 
yada başlıyacaktır. Bu müzakerelere 
1ngiltere, Fransa ve Romanya i~tirak 

edeceklerdir. Almanya. konferansa da· 
vet edilmediğinden lıalyada iıtirakı 

reci4etmiıtir. Halbu ki Almanyanın bu 
müzakerelere davetine sebep yoktu. 
Çünkü Almanya Avrupa Tuna komi.
yonunun faaliyetine ittirak etmemekte· 
dir. Diğer taraf Sinaya müzakerelerine 
iftirak için,· Almanyanın komisyona ıir· 
m...i münakaıa edilmezden evvel Tuna 
beynelmilel lllatüsünün yeniden tetkik 
ve tadilini istcmiftir. 

Avrupa T una komisyonunun ıimdiki 

iNG}LTERE 

Tuna boyunda bir Rumen ıehrinin göTiiniişü 

içtimaında eayc. komisyonun sitatüsünli 
tadil ederek Romanyamn bazı noktalar
da tatmin imkanını aramaktır filhakika 
Roma umumi efkarı Tuna komisyonu .. 
nun chariç ez memleket> hukukunun 
alınmasını ve Tuna üzerinde yapılan te
sisatı kendi.ine mürakaba hakkının ve-

iLE ALMAN YA 

ıilmeıini istemektedir. Diğer taraftan 
Roma Tuna nehrinin lbraildeıı denize 
kadar olan kısmının komi.yonun aell• 
hiyeti harıcına çıkanlmasıru istiyor Ye 
bu kıamın klmilen Rumen arazisi içinc!e 
olduğu cihetle beynelmilel sltatüye tabi 
olmıyacaiını ileri aürüyor. 

ARASINDA 

Hava silahlanmasının tahdidi için 
bir anlaşn~a mı olacak ? 

simanın Pragdak.i vazifesi muvaffakı- his Halifaksın Berıtesgadende B. Hitler• 
yetle netice1enirse bu meselelerin ıpüza.. le vaki iki milli.katından ileri ge)mekte

keıesine geçmek mümkün olacakbr. dir. o vakit ki muhavere sırasında B. 
Bu da meoeleye daha ziyade aktüaline J-liılerin göıterdiiii müsait teatiler bili· 

Londra6 ( ö.R) - Almanya ile ha-
va teslihatının cinsi itibarile temdidi ga
yesini takip eden ve İcab halinde daha 
geni§ bir mevzua da §amil olabilecek 
bir anlaşmanın akti Çekoslovak mesele
si haledilmeden önce ıirndiki halde 
Londrada beklenmektedir. 

Mevcut intibaa göre eğer Lord Run .. 

bir mahiyet vermektedir. 
Yine bazi tahminlere bakılırsa hava 

meselesi hakkında faydalı müzakerelere 
giri§ilmeai mümkün görülmektedir. Bu 

hare F edherin yaveri yüzbaşı ve Yuma" 
nın Londra seyahati esnasında teyit 

edilmi~. fakat meselenin yakın bir za .. 
manda neticelene bilmesi ihtimali hak• 

tarafından idare edilen cırkın müdafaa- B. Komgana B. Lindbergin Okyanusu rigan bugün de öğle üzeri Nevyork he· 
.,, dergisi ltalyan üniversitesi profesör- ilk defa geçtikten sonra Pari.ten Nev- lediyesi tarafından resmen kabul edil- aza11 bulunmakta idi. Korrigan 9iddetli 

)erinden bir gnıp tarafından kaleme yorka dönüıünden beri göriilmemiı de- miıtir. 

Korriganı belediyede belediye reisi kında hiç bir sarahat elde edilmemittir• 

kab l · k d" · N k eh Bu mahiyette müzakereler açılırsa Al-
ve sürekli alk11larla 

alınan bir beyanname neşretmiştir. Der- recede heyecanlı ve parlak tezahürat Battariden belediye dairesine kadar esnada bütün pençerelerden halkın te-
n: aynı· zamanda f••ist partisi" genel sek- yapmııtır. olan yollarda bir milyondan fazla kala· 
"' -. bild lefon rehberi yaprakları ile rengarenk reteri B. Storaçenin 26 temmuz tarihli Tayyareciyi Nevyorka getiren Man• balık vardL Alay on heı otomo · en 
beyanatını neşretmekle ve Italyan faşiz- hattan vapurunun yanaıbğı iakeleden mürekkepti. Ve ilk otomobile Korirn• kBğıtlardan mürekkep kesif bir konfet 
minin rıısist siyasetine muhalif olan kuv· Korriııanın indiii.i otele kadar halkın te- ıı:an ile belediyenin iotikb81 komitesi yağmuru yağmaya baılamııtır. 

~·a "--.1 - " k 1 tlıTlncı.t • uu•- ..... -- ' 
Lüiye gelince, o inatçı ve şımarı 

u etmıı ve en ısıne evyor ı • 
rinin manevt evli.dı ünvanını vermiştir. 

Konnigan ıerefine verilen öğle ziyafe .. 
tinden sonra Bruklin belediyesi tarafın
dan da kabul edilmiı ve orada da ayni 
heyecanlı tezahüratla karoılanmıştır. 

manyanın doğrudan doğruya veya bil• 
vasıta alakadar servi.leri yapılacak fi• 

k.ir teatilerine iıtirak edeceğinden ah• 
valin zaruretile mareıal Gorfing rolil 
hususi bir ehemmiyet kesbedecektir. 


