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Türkiye için 
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Valans 13 (A.A) - F:rnnkist tayyareleri dün 
alq;am ansızın Grao mıntakasile Valans civarını 
bombardıman etmi§lerdir. Hasarat miktan he
nüz malfun değildir. 

1 ~ TELEFON: '--------!) 2697 

-------' <..•ümh.uriyetin ve Ci.i.mhuriyet e!erinin bekrW, ıabahlan rıkar ıiyasi gazetedir YENt ASIR Matbaasında baııJnuıtır 

Hatayda Rejim 
. Iktısat vekilinin başkanlı-

Kömür havzasında tetkikler 

ıçin hazırlık var ğındaki heyet Zonguldakta 
Seçime yeniden on beş gjin zarfında B. Şakir Kesebir l 

Kayt 

• 
başlanacağı ümid edilmektedir .. Kömür havzasındaki 

tetkiklerini bitirince 
iz mir 

Yapılan 
Tenzilat 

Beynelmilel tarifelere 
nazaran kafi değildir 

--o--
Her yıl ihracat mevsimine girer

k.en baş a~rısı olan meselelerden bi
tı de vapur navlunları işidir. 

Geçenlerde bu mühim mevzu 
Üzerinde durmuş, tarifelerin arsıulu
&al fiatlere uygun bir şekilde yeni
den tanzimi lüzumunu hatırlatmış
tık. 

Evvelki gün Türkofis lzmir mer
kezinde yapılan bir toplantıda key
fiyet müzakere edilmiş ve be~ şilin 
tenzi1at yapılmasına karar verilmiş
tir. 

itiraf eylcmeğe mecburuz ki ya
pılan bu tenzi1at beynelmilel tarife
lere nazaran hiç bir kıymet ifade ey
lememektedir. 

Geçen sene tarifeler tezyit edilir
ken koPaıJlan kıyametlerin menbaı 
beynelmilel vapur tarifelerinin yük
selmiş bulunması idi. 

Bu yıl tenzilat mevzuunda yine 
ele alınması gereken de vukua gelen 
tenezzül nisbeti olmak lazım gelirdi. 

Halbuki böyle olmadı. 
Dünya nakliyat tarifelerindeki 

Yüzde elli tenezzüle karşı .bizim ta
rifelerimizde yüzde on iki buçuk ile 
iktifa edildi. 

Bunun sebebi gayet açıktır. Dün
Ya nakliyat tarifelerine hakim olan 
rekabettir. Akdeniz havzasındaki 
Vapur kumpanyaları ise trc)st halin
dedirler. Taşıdıkları bayraklar ne 
olursa olsun aralarında iş taksimi ve 
8Öz birliği vardır. 

Artık bu vaziyet inkar kabul et· 
miyen bir hakikat halindedir. Her 
ne zaman rakip bir şirket faaliyete 
Reçse derhal tarifeler ucuzlatılmış
tır. 

Bir çok defalar tecrübe edilmi"" 
bu hakikat önünde elleri kolları bağ
lı duramavız. 

Böyle bir vaziyet milli ekonomi
miz için çok hazindir. 

1 in garabetine bakınız ki Karade
niz limanlarından Amsterdama to
nu on şiline hububat naklediliyor .. 
Cavadan Londraya on beş şiline nak
liyat yapılıyor. lzmirden, Kontinan
ta]e kırk şilin isteniyor. Bunun man· 
tık ve insaf neresindedir? 

Akdeniz limanlarına karşı kurul
muş olan bu cepheyi kırmak parça
lamak lazımdır. 

Bunu iki bakımdan zaruri gör
mekteyiz. 

Bir defa nakliye tarifelerinin yük
sekliği esasen çok zorlaşmış olan 
ihracat işlerini büsbütün zorlaştır
makta, satı~ fiatlerini yükseltmekte
dir. 

Sonra da navlunlar Döviz ile öden
diğine göre paramızı koruma tedbir
leri üzerinde menfi tesirler ika ey-
1emektedir. 

Bu sene Ege bölgesinden ihraç 
edeceğimiz muhtelif maddelerin ye
kunu üç yüz ile dört yüz bin to:
arasındadır. 

Çok değil, on şilin füzuli navlul'! 
ödemiş bulunsak memleketten yüı 
elli, iki yiiz bin lngiliz liralık dövİ7 
harice vereceğiz demektir. 

Döviz tedarikinde çekilen zorluk
lar göz önüne getirilirse bir kalemde 
harice kaçırılan mikdarın ehemmi
)'eti derhal anlasılır. 
- SONl J 2 tN<.:t SA YF Af>A -

HA'<KI OCAKOGLU 

Paris elçimiz B. Sııad Davaz anlaşmadan sonra Fransız Hariciye nazın Bonnc ile 

ANTAKYA, 13 (A.A) - Anadolu Ajansının huıusi muhabiri 

Cuma günü Kara .. 
büke gidecektir 

Zonguldak, 1 3 (Hususi muhabirimiz
den) - 1ktısat vekili bay Şakir Kesebir 
ile kendisine refakat eden zevat aabah 
sekizde Zonguldağa vardılar. Hararetle 
karşılandılar. Başvekil Celal Bayarı gör

mek için hazırlanan Zonguldaklılar baı· 
vekilin rahatsızlığı hasebiyle gelemediği
ni öğrenince üzüldüler. Başvekile afiyet 
temenni eden telgraflar çektiler. 

Heyet Zonguldakta tetkiklerine baş
lamıştır. Bu tetkikler bütün kömür hav
zasına teşmil olunacaktır. Oç gÜn zar
fında tetkikler ikmal edileceğinden he
yet cuma günü buradan Karabiik demir 
havzasına hareket edecektir. 

lktı!'lat vekili Karabükten Ankaraya ve 
kendi!!İne refakat etmekte olan diğer ze
vat ile gazeteciler lstanbula dönecekler
dir. 
zMaden ocaklarında yapılacak tetkikle

1ktısat vekili B. ~akir Keıebir 
ler alınacaktır. 

Zonguldak, 13 (Hususi) - Şehrimi

zi ıereflendiren iktıaat vekili bay Şakir 

Keeebir ,erefine bir ak~m ziyafeti ve
rilmiştir. 

Turistik mınta
kaya ithal 

edildi 
--0--

Vilayet, derhal şe
hir planının hazır
lanmasını istedi 
Nafıa vekaleti, ızmir vilayetinin 

cTurütik mmtakaya» ithal edildi
tinl bir mektupla resmen vilayet 
makamına bildirmif ve ıehir plinı
nm derhal yapbnlmaamı htemiftir. 

lzmlr vilayetinin bir turist ıehri 
olmağa mli&alt bulunmadığı hak· 
lmıdaki iddialara ve bazı yerlerde 
yapdan menfi propagandalara rağ. 
men lzmlrbı baıında bulunan deier-

-SO NU 4 ONCO SAHiFEDE· 
bildiriyor : . 

Fransız delegasyonu ve mıdıalli hükümet kayıt muamelesıne de
vam edilmesi için icap eden hazırlık tetkikatına baılamı§br. 

re büyük ehemmiyet veriliyor. Önümüz- _ _,==....,.~---------=---=----------------

-SONU OCONCO SAHiFEDE-
deki aylar içinde kömür İstihaalatımız Defı·ne bulundu büyük mikyasta arttıracak e!nslı tedbir-

Filistin hadiselerinden intibalar: lngiliz otoriteleri tarafından idama mahkum edilen 18 yaşındaki Yahudi genci Salamon 
Ben Jozefin mah1cllmiyet karannı protesto eden yahudiler tevkif ediliyor 

Filistinde vaziyet vahamet kespetti 

Tahir T okgözün göster
diği yer kazılınca 

Elle konmuş gibi altın dolu çanak ve bir 
küp meydana çıkarıldı • • • 

Pınar başında oturan Tahir Tokgl:Sz rası çıkarılmıştır. 

eidın.da bir yurddaş, Imılr defterdarlığına Bundan sonra, Istelyonun oğlu Mihn-
müracaatle, Pınar başında göstereceği Un evine gidilmiştir. 
mahallerde define bulunduğunu ihbar Orada da gene Tabirin g~sterdlği yer 
etmı..c;tJ. kazılmış ve bir ufak çanak içinde 187 

Defterdarlık bu ihbarla derhal a18.ka- Türk lirası, dört lira çeyreği bir lnglllz 
dar olmuştu. Bu sırada Tahir Tokgöz, lirası ile bir çok nikel paralar çıkarılnu§· 
Atinaya giderek, orada bulunan bazı şa- tır. Bu paralar iki mendile konarak ha
hıslarla temas ederek ~ehrimize döndük- zırun tarafından mühill'lenmiş ve dönUl-
ten sonra, evvelki gUn a1Akadar ma- milştür. 

1 1 k 1 • F • ı • • kamlarla Tahir Tokgl:Sz arasında noter- Dün bu hususta resmi muamc1c1crln 

Mısır 'Ve r andadan ı· ı· ıva ı ıstın likte bir mukavele~ edilmiştir. ikmaline çalışılmıştır. Çıkarılan altınlar 
Bundan sonra da Pınar başında define- cilmhuriyet merkez bankasına yntınt-

1 k ıd 
• nln bulunduğu mahalle gidilmiştir. mıştır. 

kuvvet erı•nı• ta vı·yeye ge l Tahir Tokgöz, evvelce Pınar başında Yapılan mukaveleye göre bu altınlnr-
iken biltıhara ortadan kaybolan Nikola dan yüzde yirmi beşi hazineye ait olup 

Paris, 13 ( ö.R) - Filistinde vaziyet 
günden güne vehametini arttırmaktadır. 
Camiülömer müezzininin bir suikasta 

kurban gitmesi, tedhi,çilerin §imdi ln
gilizlere müzaheret edenler Üzerinde te
sir yapmağa karar verdiklerini gösteri-

yor. Bu suikastın mürettipleri h&la bu- tstelyonun oğlunun evinde elindeki kro- Ust tarafı muhbire verilecektir. 
lunamamı§tır. kiye göre hafriyat yaptırmıştır. Verilecek ohm parndnn aynca buhran 

Kudüste bir Arap tarafından atılan Bu hafriyat müsbet netice vermiştir. ve muvazene vergisi kesilecektir. 

Derbend cinayeti de aydınlandı 
bombanın iıtialiyle iki yahudi yaralan- Zira hiç zahmet çekilmeden sanki elle Tahir Tokgözün daha bazı nınluıllenı 
ınııtır. Şehrin ticaret merkezinde patla- konulmuş gibi bir küp içinden 100 adat de define bulunduğuna dair elinde kro. 
- SONU 4 tJNCtJ SAHiFEDE _ altın iki beşi bir yerde ve iki Ingiliz ll- kiler olduğu anlaşılmıştır. 

~Ji~ızaeşini ve çocuk- B~_a_k~s_ul_a_m_a~v_e __ el_e_k_t_n_~_k_n_m_e~d_av_a_mız 

larını sicimle \loğmiış . . Gediz ve mendreste sulama 
Uzun zamandanberi aranmakta olan ceset· • • 
ler, suçlunun Malatyadaki evinde bulundu tesıslerıne 

Hükümetimizin 31 milyonluk büyük 
, sulama programının Mendres ve Gediz 

havzalarındaki kısmının tatbikine geçil
miıtir. Sulama programı, ayni zamanda 
bu havzaların elektriklenme, mahsul sa
halarını .~lama '"e feyezanlan bertaraf 
etme işlerini de temin ed~ceğinden garbi 
Anadolu köylüsü tarafından büyük bir 
sabıreızlıkla takip edilmektedir. 

Katil Ali Ri:a, e§i Yanola ve arkada§ı 
İstanbul, 13 (Hususi) - Derbent dana çıkarılamıyan karısı Yanola ile iki 

Gerek Gediz, gerek Mendres havza
larında ıulama lşleri etrafında uzun za
mandan beri sulama ıubeleri tarafından 
yapılan teknik tetkikler rieticelcnmi§, 
yapılacak tesisatın proJe]erl hazırlanmıı 
ve eksiltmeye çıkarılmıştır. 

psala cinayetinin faili olan Ali Riza çocuğunu Malatyadaki evinde ö~dürdil
·uıkkında adliyece bugüne kadar ehem- ğü meydana çıkmıştır. Ce!etler evın bod
niyetle devam eden tahkikat bu cinayeti rumunda bulunmuştur. Caninin çocuk
'.:irten esrar perdesini ,kaldırmağa hizmet larını da sicimle boğduğu zanne!ılmek
•tmişti r. Ali Rizanın bugüne kadar yapı- tedir. Böylece bu tüyler Ürperten ffida· 
:m bütün ara~ıırmalara rağmen izi mey- nın son esrarlı düğümü de çözülmüıtür. 

Bunlardan küçUk Mendresi lslllh en

- SONU 4 UNCU SAHiFEDE -

başlanıyor 

Vilayetin modern köpriilerinde. biri 



Heyecanlı bir mücadele oldu 

Balıkçı Ahmet bir köpek 
balığını öldürdü 

200 kilo sıkletinde olan bu balık 
lzbirilyo cinsindendi 

Kilizman açıklarında bir köpek balığı 
'le bir balıkçı arasında heyecanlı bir mü

dcle olmUJ, genç bir balıkçı zıpkın 

e balıkçı bıçağiyle köpek balığını öl
ürerek hayatını kurtarmııtır. 
Malıinı olduğu üzere birkaç seneden 

eri lz.mir körfezi ağzında, Kilizman 
çıklarında mühim milcdarda köpek ba
ığı vardır. Bu köpek balıklarının ismi 
alık.çılar arasında lzbirilyo, Britiş An
iklopedyada ise Jzmilyodur. Köpek ba
ığı cinsinin en korkunç mah1tik.udur .. 
aişetini küçük boydaki balıklar teşkil 

der, Bunlarm cU..eleri 15 O - 400 kilo 
rasındadır. Ekseriya vapurlarla yan,lar 

raparlar. Sandal, yelkenli gibi vasıtala
a musallat olurlar. 

Bu balılclann körfezin ağzına kadar 
elmeleri yüzünden eon eenelerde Jrmir 
örfezinde balık a:zalmıttır. Çünkü kör
ze serbestçe girip çıkmaları zorlaımıı. 

üçük cinsteki balıllar lzbirilyonun mi-
esine inmekten k.urtulamamı~tır. 

Aslen Karadenizli olup dört seneden 
eri lrmirde ve Kiliunan açıllannda ba
k avlıyan Muharrem oilu Ahmet İNn.İn• 
c bir balıkçı geçen gün Kilizman açık-
rında trança avlanırken bu köpek ha· 
arından biriyle ltarıda.tm11tır. Ahme• 

in iddiasına göre bu balık ugari 200 
lo aiklctinde imiş. 
lzbirilyoyu gördüğü sırada Ahmet. 

on, on iki kilo sikletinde büyük bir tran· 
çayı ağına geçirmiş bulunuyor ve bunu 
sandala doğru çekiyordu. 

işte köpek balığı bu sırada, sandalın 
dli metre mesafesinde görünmüş. evveli 
tıançayı, sonra da sandalı süzm~tür .. 
Trança köpek balığını görünce titreme
ğe baılamıştır. 

Ahmet, elindeki trançayı köpek balı
ğının boğazına hediye edecek kadar ııe

mi ve bilha.ssa korkak bir delikanlı de

ğildir. Derhal yanında bulundurduğu 

zıpkını acrt bir hamle ile köpek balığına 
aavuruyor. Ve isabet vaki oluyor. 

Köpek balığı aiır bir yara almasına 

rağmen muazzam cüssesiyle denizi allak 
bullak ediyor ve trançaya hücumla bir 
hamlede midesine indiriyor. Bu arada 
köpek balığının kuyruğu da sandala le-
mas ettiğinden sandal devrilmiş, Ahmet 
bıçağiyle aula a kapanmıştır. 

Fevt edilecek saniye, Ahmed in haya
tına bedel olabilirdi. Cesur çocuk, ma· 
nevra kabiliyeti olmıyan bu deniz cana-

vannın münasip bir yerine elindeki bıça· 
iı da aaplaymca köpek balığı cansız de
nizin içinde kalmıştır. Mücadelesinin ne-

ticeaini beklemeğe cesaret edemiyen 
Ahmet aahile çıkarak hayatını kurtarmı§"' 
tır. Ahmedin elinde hafif bir yara ve 
kolunda bir ııyn)c vardır. 

Edanın sarhoşluğu Bir kira ve bir ev 
meselesi Dün saat be.şde Eda adında bir kadın 

1kiçeşmelik Çirkin sokağında B. Isına- fazla sarhoş olarak ikinci beyler soka· 
Denizin sahip bulunduğu aile evinde ğında Hacı Mahmut camii k8.I'§ısınd:ı 

hadise ohnuştur. Bu aile evinin yer yere yıkılm~ bir vaziyette görülmüş ve 
asında Bn. Perihan ve eşi B. Aziz otur- zabıta tarafından gilçlükle karakola ge

ktadırlar. B. Ismail bu ltiracılan evin· tirilmiştir. 
n çıkarmak için kapı ve pençereleri Eda teessüründen fazla şarap içtiğini 
kmUştilr. söylemiştir. Bu kadm sarhoşluktan nö-

Bn. Perihan ve qi eve geldikleri za- betçi mahkemeye .sevkolunmuştur. 
bu vaziyeti görUnoe zabıtaya mUra- -=-

atle açık bulunan bavuUanndan 108 
a paralarının çalındığını iddia etıni§ Cinayet mi? 
dir. Narlıdere köyünde Tırazlı aşiretinden 
Zabıta tahkikat yapmış ve kiracıların dokuz yaşında Ayşe isminde bir çocuk 
den çıkarılmalarından muğber olarak dUn iple a.~ılm~ olarak bulunmuş ve 
~le biw iddiada bulunduklarını, orta- keyfiyet jandarmaya kardeşi tarafından 
çalınmış para olmadığuu tesbit etmiş- haber verilm~tir. HAdisede bir cinayet 

• Tahkikata devam ediliyor. kokusu vardır. 
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1 -- Atina kaçakçıları 

KUDRETIJ ARTiST 

HANS ALBER . 
&rafından fevblide bir •metle temsil edilmit beyecanh büyük hhn~ 
u filimde Atina manzaralan .• Rumca ,...lalar .• Muhteten1 mama 

raJar göriilec:eldir •• 

2- MATMAZEL DOKTOR 
PtERPE BLANCHAR - DiT A PARLO 

Tarafından temsil edilmit büyük caaualuk filmi 
SEANSLAR : ATINA KAÇAKÇILARI : 3.35 ,.e 7.20 DE 
MATMAZEL DOKTOR : S.15 VE 9 DA 
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Ham idi ye Bazı Türk 

---- -- -

14TEMMUZ 
o - 2!>• 

PERŞEMBE 1938. 
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ihracatçıları 

Yapılan 
Tenzilat 

Beynelmilel tarifelere 
nazaran hafi değildir 

Çanakkaleye gitti Ucuz fiatler teklif ederek 
. --o---

'lASTARAFl 1 iNCi SAHiFEDE 
Binaenaleyh her ne bahasına olur· 

·a olsun milli şilepçiliğimize kuvvet 
·ıermek, bu davayı kökünden hal· 
~ylemek lazımdır. 

üç gündenberi limanımızda bulunan 
Hamidiye mektep gemisi dün akşam sa
at on dokuzda limanımızdan ayrıl.arak 

Istanbula hareket etmiştir. Hamidiye, 
Çanakkaledc bir gün kalacaktır. 

Gemi hareket ederken Hamidiye han· 
dosu istiklal marşını çalmış ve gemiciler 
şehre veda etmişlerdir. 

--=--
Haşaratı öldüren 
Bir makinenin tecrü. 

besi _yapıldı 
Bir Alınan, ha~arat öldilrcn şayanı 

·likkat bir füet ke.c:fetmiş ve Burnııvn
iaki haşarat enstitilsiinün nnal'f'ti altın
-la memleket hastanesinde tecrübesi ya-
1lılmıştır. 

Hastanelerde, yazıhane ve evlerde, 
kapalı odalardn kullnnılmnsı mümkün 
ve faydalı olan bu ftlet bir nevi cekici 
'1lakineden ibarettir. Makine elektrikle 
işlemekte ve suyu kaynattıktan sonra çı
~ardığı ıbuharı ilaç deposundan nlarak 
odanın içinde cereynn ettirmektedir. 

Bu suretle odanın içerisinde mevcut 
'iivri sinek, tahta kurusu. pire ve sair 
haşereleri çekerek odayı haşerelerden 
temizliyen bu makine, haşaratı mevcut 
ltazineslndc öldürmektedir. Bütün canlı 
"ıaşereler kolayca öldü~ü halde yalnız 
tahta kuruları yirmi dakika yaşadıktan 
"Onra ölmektedir. 

Tecrübeler müsbct netice vernıişlir. 

Ancak bu aletin, tahmin edildiği gibi 
tlraatte kullanılmasında fayda görülme

m~tir. 

--=-
Milli Tıb 

Kongresi hazırlıkla
rına bas/andı .. 

Ilk teşrinin son haftası içinde Anka
rada toplanacak millt tıp kongresine Iz
mirdeki serbest dolttorlardan bir çok ze
vat iştirak edecektir. Şehrimiz eübba 
cemiyeti de kongreye hazırlanmaktadır. 
Bazı doktorlar rapor lumrlıyacaklardır. 
Millt tıp kongresinde cnes1i Att ve neslin 

islahı> mevzuu, serbestçe mUnakaşa 
edilecektir. 

-=-
A:vdın pamukları 
hastalıksızdır 

Aydın pamuklarına arız olan bir haşe
reden dolayı ziraat mücadele istasyonu 
Aydında mücadele açmış ve kısa bir 
zaman içinde iyi neticeler alınmıştır. 

Mücadele Amerikadan celbedilen ma
kinelerle yapılınışbr. Aydın mınta'kası 

pamukları her türlil hastalıktan aridir. 
Mahs<ll gayet nefistir. 

--=-
Bir adam boğuldu 

Burn.avada Ayşe çavuşun bahçesinde 
oturan Ismail oğlu Sait adında 48 yaş
larında bir zat dUn bazı cinnet alalıni 
gösterm~, öğle vakti bu bahçede mev
cut kuyuya düşerek boğulmuştur. 

Saidin, sıcaktan müteessir olarak böy
le bir işe giriştiği tahmin edilmektedir. 
Saidin cesedine otopsi yapılmıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r; 
s Bir İki Satırla ~ 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şehrimize akseden haberlere ıöre, sa· 
yın z..iraat vekili bay Faik Kurdoğlu, zi· 
raat kongresi toplanmazdan önce tebri
mize gelerek Zirai müesseseleri tefti§ 
edecektir. 

* Çamaltı tuzla.smdan bu ıeneki tuz İs· 
tihsalô.tı 171.000 tondur. Çamaltından 
memleketin muhtelif yerlerine tuz sevki
yatı devam etmektedir. Şimdilik ihracat 
yapdmamaktadır. 

* Şarapçılığın ihyası, dahil ve hariçte iı· 
tihlalci için yeniden bazı tedbirler alın~ 
mıfbr. lnhiaarlar idareıinden bqka 
üzüm kurumu da bu ıene tarap İltihaalA· 
tını artbracak ve harice .atacaktır. 

* Elektrik ıirhti tesisatını tetkik eden 
Nafıa vekaleti mühendislerinden BB. 
Adnan ve Hüseyin ve Nafıa veH.leti 
muhasebe ıerviainden bay Zeki tetkik
lerini bitirerek Anlcaraya dönmüılerdir. 
Hazırlıyacaklan raporu vekalete vere· 
ccklerclir. 

* Son tahminlere göre Egenin 9 38 yılı 
üzüm rekoltesi 70 bin tondur. Mahsul 
gayet nefis ve hastalıktan Aridir. 

mukavele akdine n.i 
çalışıyorlar ? 

Alman piyasasında ihrac , mallarımızın 
dört haftalık vaziyeti 

Bu hayırlı netice elde edilinceye 
:adar da hükümetin sert hareket 
~ylemesine ihtiyaç vardır. 

Londra gazeteleri her gün vapur 
ıavlunlarım ilan etmektedir. 

Aradaki mesafelere, nakliyat va· 
:iyetine göre Akdeniz limanlarına 

Almanya kontrol dairesi tarafından maktadır. 'it tarifelerin beynelmilel tarifelere 
ödenmesine müsaade edilen fiatler kat· Resmi Alman istatistiklerine göre Al- ıydurulması imkanları elde edilme-
iyyen değipnemiştir. l 00 kilo ba§ına cif manyanın 9 38 yılının ilk beı ay ic;indek' ' idir. 
Hamburg olan bu fiatleri haziran 1938 üzüm ithalatı 9.645.000 mark değerin Türkiye, iktısadi işlerini keyif ve 
ve temmuz 937 ba§Jndaki fiatlerle kar- de 19.721 ton tutmuştur. Geçen yılın m 11evesin oyuncağı kılamaz. Maalesef 
ııılıklı olarak aşağıya yazıyoruz : b~ ayındaki üzüm ithalatı ise 7.000.00C 'JU mevzuda biraz keyif ve heves ha• 

Fiatler 100 kilo başına Türk lirası mark değerinde 17.034 ton idi. '~dir. Açık bir şekilde bir tarife 
Cif Hamburg Bu mikdarlardan 938 de 12.958 to ·ruksekliği mevcut bulunmakla be· 

Temmuz 938 Haziran Temmuz nu ve 9'7 de 12.459 tonu Türkiyedcr -aber restorn işlerinde de müsavat· 

bnşında 1936 de 9 3 7 başında gelmiştir. Ost taraf ithalat ise Yunanis- ·ızlık vardır. 
No. tandan ve !randan yapılmışbr. Bir ticarethaneye yüzde on, diğe--

7 2J.OO 21.00 
2 l.50 
22.00 
24.00 
26.00 

20.00 
21.00 
22.00 
25.00 
28.00 

tNCIR ·ine yüzde on beş, diğer birine de 
yüzde yirmi beş gibi muhtelif res· 
'omlar verilmektedir. 

8 21.50 
9 22.00 

10 24.00 
il 26.00 

Artık bu karmakarışık çalı!ıma 
ısullerine bir son vermek, memleke· 

da incir üzerinden muameleler olmamıt 
: 

in ihracatı gibi hayati ehemmiyeti 
tır. Yapılan satışlar Hamburgta mevcu 

Mevsimin geçmiı olman ve lzmirdc 
de hemen hemen hiç mal kalmaması do 
layısiyle Türk ve Alman tacirleri arum 

Yeni yıl rekoltesi lınkkında memleke· 
timizden a1ınıın haberler, mahsulün ge
çen senekine nisbetle fazla olacağı mer
kezindedir. Yeni rekolte üzerinden mu
kaveleler aktedildiği i§itilmemiştir. E.a
sen kontrol dairesi de timdiden alivre 
mübayaalar yapılmasına pek müsaade 
etmek niyetinde bulunmamaktadır. Bu· 
na rağmen bazı Türk ihracatçılarının 

ucuz fiat teklif ebnek suretiyle mukave· 
le akdine çalıştılclan söyleniyor. 

. ruz bir mevzuuyle alakalı tarife 
partilere münhasır kalm11br. ithalat ya 

· şine doğru ve mustakar istikameti 
pılmaması dolayısiyle kontrol daireaind~ .,.ermek zarureti vardır. 
incir için tesbit edilmiş fiatler yok gibi- HAKKI OCAKOOLU 

Üzüm istihsal eden diğer memleket· 
!erden Yunani~tan Korent üzümü relcol
tesinin bu yıl biraz gecikeceği ve çünkü, 
soğuk geçen havaların meyvelerin yeti~
memne müsait bulunmadığı söylenmek· 
tedir. Korent üzümü rekoltesinin mikda· 
rına gelince, takriben geçen yıllar nis
betinde mahsul alınacağı tahmin olun-

clir. 
Resmi istatistiklere göre Almanyaya 

t 9 38 yılının ~bet ayı içinde 1.662.000 
mark değerinde 4. 948 ton incir itlıal 
edilmiştir. 9 3 7 ydmm ilk 5 ayındaki İt· 
halat iae 1 .034.000 mark değerindr 

5.205 ton tutmuıtur. Bunun 938 d t 
3.294 tonu ve 1937 de 3.986 tonu Tür
kiyeden, üst tarafı ise Yunanistan ve 
ltalyadan ithal edilmiştir. 

Berlin S Temmuz - 5 haziranc:lan 2 
temmyza kadar 4 hafta içinde Türk ih· 
racat maddelerinin piyasa ve fiatlerindr 
önemli bir değişiklik ve yenilik kayde
dilmemiştir. 

Büyük bir sırtlan 
. -

Mersinlide bir çok 
hayvan parçalamıştır 
Avcılar bu 

tertibat 
canavarı itlaf için 

almış bulunuyorlar. 
Bir haftadan beri Mersinli civannda 

bazı kimlelere ait merkep ve inek.lerin 
vah,i bir hayvan tarafından parçalandı
ğı görülmüı ve Burnava avcılan bu cana· 
varın imhası için tertibat almışb. 

Evvelki gece de ayni mahalde dört 
merkep ve üç İnek daha parçalanmıştır. 

ineklerden birinin yalnız ciğerleri 

alınmıştır. Bu canavarın büyült bir eırt· 
lan olduğu, Mersinli civarındaki dağlar
da saklandığı ve geceleri Mersinli ova· 
sına indiği anlaşılmı§tır. Sırtlanın itlafı 

için Burnava avcılan da tertibat almq
lardır. 

* Geçen gün Bumava avcıları b:r ~Lirek 
avına çıkmışlardır. Domuzların fazlaca 
bulunduğu Şeytan deresinde iki azılı 

domuz, güçlükle itlaf edilmiflerdir. 
Yüz yirmifer kilo ıildetinde bulunan 

bu iki domuzun yirmi beı santimden faz. 
la olan dişleri ıökülmil§. kuyruktan ke
ıilmiş ve merkeze getirilmiftir. 

Çeşmede bir cinayet oldu 

Bir delikanlı, sevdiği kı
zın annesini ağır yaraladı 
Yılmaz iki aenedenberi •eVİftiti kıza taar .. 

ruz etmiş ve biçağıyle teslim olmuştur 
Çepne kazaamda fect bir cinayet ol· sün önce Afiyetini kaybetmif ve bay'ın 

muı ve 45 yaşlarında bayan Nazmiye İl· Zahide Yılmaz tarafından kirletilrni,tiT. 

lıin ..ıJanmua mı, ortaya vurulmaS'J 
mı daha iyi olacaiı iki aile mumda nıll· 
nahta edilirkea .,..,._ Nazıni,;e enel-

--=-
B. Mahmut Esat 

Bozkurt 
Otelde bazı ziyaret

leri kabul etti 
Şehrimize geldiğini yazdığımız eslııl_ 

\dliye vekili sayın mebusumuz B. Mah-
1 nut Esat Bouurt çok yorgun oldak.lann• 

:lan dün Ucamet ettikleri Ege palu ote• 
linde istirahat eylemitler vo dıpn çık· 

;ııamı~lardır. 

Vali bay Fazlı Güleç, Cümhuriyeı 

"DüddeiumumİIİ bay Aam Te daha baza 

·dliyecilerimizle incir tüccarlan ve ar~ 
:taşlan bay Mahmut E..t Bozkurtu otel• 
:le ziyaret eylemitlerdir. 

Kamyonlar 
Üç tondan fazla 
Yük taşımıyacaklar 

ve kontToldan 
geçeceklerdir 

Vil!yet daim! encilmenl yaptığı bir 
toplantıda lzmir vil!yeünde mevcut şo
;elerin arabalar ve kamyonlar yüzünden 
pek kısa bir zaman içinde harabeye yUs 
tuttuğunu naı:arı itibara alarak kamyon
lar hakkında ban kararlar almıştır. 
Şimdiye kadar yapılan şoseler ve yol

larla bundan sonra yaptınlacak turistik' 
yolların muhafazasını temin için kam
yonların Azami Uç tona kadar yük taşı· 
maları muvafık görülmüştür. 

Kamyon sahip ve şoförleri on bet cy
hU tarihine kadar belediye makine mU
'.1endisliğine müracaat ederek kamyon
larının fabrika tonajuu tayin ve tasdik 
~ttirecelderdir. Kamyonların tonajını 

~österir mUhilrlU levhalar her kamyonda 
şoför mahamntn iç siperine vuedllecek· 
tir. Kamyonlar en fazla iiç ton yük ~ı
yabileceklerdir. 

Halkevi köşesi 
1 - E-vimiz daktilo, Nalut karaları

ınuın ildnci devresi yinni temmuz 9 J& 
de bitecek 2 1 temmuz 9 38 de bu kanla~ 
nn &çUncU dnreleri faaliyet• geçecek· minde bir kadın, yirmi bir yqında bir 

genç tarafından. dokuz yerinden b~ 
la aiır IUfette yaralanmlfbr. Yarah iz. 
mire sretirilerek memleket ha.taneainde 
tedavi albna almm,.ur. Bu miitbit eiaa
yeti ifliyen ıenç Çe,menin Nohut Alan 

kı sün Karakola müracaade kızma Yal
maz tanfmdu cebren taarnu: edildiiini ri. 
iiaLar etmiftD. 2 - Halkımızın havaya kal'fl ko..un-

!erdir. Evvelce lcayıth olup sıra bekliyen
lerle yeniden devam etmek ı.tiyeillerin 
hem.n eYiMiz eelcretetlijine mUtac:aatle-

köyünden Nohut Y dmazdn. 
Y dmu ba ihb.rdan fena b.Jde müte-Ayni köyden bayan Nazmiye Çamı 

Çamlıkuyu mevkiinde bıçakla yaraladık- Cl9İr olmut n bayan Nazmiyenin TÜcu· 

tan aonra jandarma karakoluna l»çaiiy- dunu ortadan kaldırmak ~uana bilt
le birlikte tealim olmuı Ye 1 ol .. itin zabıtaya alt.etmaine mini ol-

- Ben bir kadın yaraladım, teslim malı: iltemiftir. 
oluyorum. demiştir. Yılmaz. aon tahkikat açılmak üzere 

Yirmi bir ya~nda bir gene; olan Yıl· karakola celbi aııumda bayan Nazmiye 

mıız, bayan Nazmiyenin on bet yatında- nin yolunu keserek üzerine .aldırmış ve 
lci kızı bayan Zahideyi iki seneden beri lbıçağiyfe dokuz yerinden ağır surette 
sevmekte ve kendisinin iddiasına g(jre yaralamı~ır. 

aralarında derin bir qk macerası devam Suçlu adliyeye verilm~tir. Bn. Nazmi· 
etmekte idi. Bu aşk hayatı bıından yirmi yenin sıhhati iyÜClftleğe haolamı~tır. 

malan hU1UM&nda bilgi edinmeleri için 
evimiul• 11 /6/938 tatihind.n itibaren 
bir le.un açılmıı v• derslere baılaımuttıt· 
Her hafta cumartesi günleri tut 18 de 
verilmekte olan bu derilere bütiin yurd· 
datlar gelmelidir. 

3 - E.Timiz bahçesinde her haha 
?er~embe günleri saat 2 1 de Karagöz. 
'yanlan oynatılmalctadır. Bütün yurd
da'1ar davetlidir. 

4 - 14/7/938 perşembe günü ..aı 

1 7 de köycüler komitesi toplantw Tar• 
dır. 



,4 TEMMUZ PER~ 

Yahudi muhacirler meselesi 

On altı milyon yahudinin Ma
dagaskara yerleşmesi ışi 

tetkik ediliyor 
Paris, 13 (ö.R) - Yahudi muhacirleri ve mültecileri meselesini 

halletmek için Evyanda toplanan lngiliz - Fransız ve Amerikan kon
feransı mesaisini bitirmiştir. Oç demokrasi arasında tesbit edilen esas
ların kabulü için Amerikan murahhasları Vaşingtondan yeni talimat 
bekliyorlar. 

Berlin, 13 (ö.R) -Alman gazeteleri Evyan konferansının müza
kerelerini yakından takip etmişlerdir. Alfred Rozenberg « Volkişer 
Beobahter> gazetesinde yazdığı bir makalede bu konferansta sadece 
Almanya ve Avusturyadan yahudi muhaceretinin göriişülmesi doğ
'tU olmadığını, bazı memleketlerce gösterilen toleransın zahiri olduğu
nu, Macaristan ve Polonyanın da ayni vaziyette olduklarım yazmak
ta ve Evyanda kendilerini temsil eden üç hükümetin 6 - 8 milyon ya
hudiyi kendi memleketlerirtdc yerleştirecek halde olup olmadıklarını 
sormaktadır. Rozenberge göre Filistin hadiseleri yahudi muhacirlerin 
orada da iskanları kabil olamıyacağını meydana koyduğunu kaydettik
ten sonra yer yüzündeki 16 milyon yahudinin Polonya tarafından 
teklif edildiği gibi Madagaskarda yerleşmelerini muvafık görüyor. 

Amerikalı tayyareci Hüg 

Almanya üzerinden geçerken 
metTeden uçmuştur 

3000 

Pariı, 13 (ö.R) - Amerikalı tayyareci Hugeıin seyahati normal 
bir tarzda devam etmiıtir. Tayyareci dün Almanyadan geçerken ba
z.ı..zorluklarla kar§ılaşmıştır. Alman hükümetinin verdiği ruhsat §ek
line göre• Huges 3000 metreden uçmağa mecburdu. Bunun için de 
tayyaresinin aür'atini 200 kilometreye indirmeğe mecbur oldu. Huges 
dün 16.30 da Moskovadan Omska hareket etti. Bu sabah Krasnova
)'8 vardı. Atmosferik §artlar müsaittir. 

Paria, 13 (ö.R) - Amerikan tayyarecisi Hugea Rus tc1sizleriyle 
daimi münasebet halinde olup seyahatinin fmza~ız devam ettiğini bil
dirmektedir. 

Bir anlaşmaya doğru 
petrol ihtiyacını Avusturyanın 

Romanya verecek 
Viyana, 13 (ö.R) - Romanya sırf kıymetli dövizlere mukabil 

petrol ihracını prensip ittihaz ettiğinden son günlere kadar Avustur.
yaya petrol ihracatını kesmişti. Avusturya petrol ihtiyacını yüksek 
fiatlerlc Triyesteden temin ediyordu. Almanya ve Romanya arasın· 
da kar§ılıkh hesaplar pek geniş bir safha arzettiğinden Alman gazete
leri bu hususta Bük.rq hükümetiyle yapılan görüşmelerin muvaffaıtı
yctlc neticeleneceğini ve Avusturyaya Rumen petrolunun ihracına 
başlanacağını yazmaktadırlar. 

/talya, teessüflerini bildirdi, hudud hadise· 
~indeyaralanan zabite tazminat verilecek 

Paris, 13 (ö.R) - Geçen hafta Fransa - halya sınırında bir hadi
ae olmu§, hududu yanlışlıkla geçen iki turist ltalyan milislerinin taki
batına uğnyarak içlerinden biri ağır surette yaralanmıştı. Fransa hü
Jcümeti bu hadiseyi İtalya hükümeti nezdinde derhal protesto etmişti. 

········································: 
Başvekilimizin 5 
Sıhhatleri iyidir i 

• 
Istanbul 13 (Husus!) - Başvekil 5 

hafif bir rahatsızlık geçirmiş, şimdi : 
tamnmen iyileşmiştir. Bay Celal E 
Bayar istirahat etmektedir. E 

·· ·······································~ 

Bölge 
Amirleri arasında 

değisiklik 
Ankara 13 (Telefonla) - İş dairesine 

merbut on beş bölge yirmi bire çıkarıl
m~tır. Ankara bölge timirHğinc Izmir
den Halis Ulubay, Izmire Anknradaıı 
Kemal tayin cdiJ..mjşlerdir. ____ , __ _ 

Gayri mübadil 
Komisyonu dağıldı 
fstanbu1 13 (Hususi) - GayrimilbadiJ 

~lerinin hUkümetçc tusfiyesine karnr ve
rilmesi Uıı:rine takdiri kıymet komisyo
nunun va.ıifesine nihayet verildi. Dos
yeler vekfiletin gönderdiği heyete teslim 
ediliyor. 

---=---
Uşakta 

Sağlık istasyonu 
kurulacak 

Uşak 13 (A.A) - Sıhhiye vekaletiniı~ 
Uşaka on saat mesafede bulunan .Banaz 
nahiyesinde bir sağlık istasyonu yaptı· 
racağı haber alınmıştır. 

Sağlık istasyonunun kunılacağı habe
ri Bannz ve havalisinde sevinçle k:u~ı
lanmıştır. 

Uşakta nümune 
köyü 

.Uşak 13 (A.A) - Uşak halkevinın 

\öycüler ş{ıbesi bu yıl köy kanumınun 
tatbik edileceği bir .niimune köyü 
lamaktadır. Nümune köyil için Bozku~ 
köyü seçilmiştir. Bu köyün nüfusu ve 
hayvnnat sayımı ile köy teşkilab tesbit 
edilmcğe başlanmıştır. 

On köyde daha böylece tatbikat ya
pılacak ve bu köyler de diğerlerine nii
ınune olacaktır. Vilt\yct nümunc köy
lerinin kurulma jşinde tahsisat ile yar
dimda bulunacı:ıktJr. __ ....... _. __ _ 

Büyük 
Hava tecrübel Tl 

ltalyan hariciye nazırı Kont Ciano dün Fransanın Roma maslahat
güzan Blondeli kabul ederek hadiseye beyanı teessüf etmiş, İtalyan 
hükümetinin hüsnü niyetle hareket ederek hadise kurbanı olan Fran
awn ailesine tazminat vereceğini, hudut muhafızı milislere bir daha 
bu kabil bir hadisenin tekerrür etmemesi için icap eden emirlerin ve Moskova 13 (A.A) - Hughes saat 22. 

.._...., 37 de (Greenvich saati) Omskdan hare-rildiğini bildirmi§tİr. -
Londra Bir 

•• d ket etmiştir. 

toren e Ncvyork 13 (A.A) - Hughemn mü-
messili tayyarecinin saat 00,42 de (Gre
envich) saatte 309 kilometre süratle Ho-

Berlı.nı• Parı·se tercı·h Sekı·z k. . d. . vosibir k (Sibirya) füerinden uçtuğum· 
IŞJ J rl bildim1io;tir. Novosl.birk Oın•kin 640 ki-

edecek mi? d. . d 1 lometrc şarkındndır. 
.. )~J yan J 3f Nevyork 13 (A.A) - Hughes saat _22 

Cenevre 13 (ö.R) - Tribun Denas- . . 45 de (Grccnvich) Onıskdan Yakutskıye 
yon gazetesi Fransanın siyasetindeki ka- Lizbon 8 - Mukaddes kralıçe 1znh~l uçmak tasavvurundadır. 
rarsızlığa teessüf ediyor. Ve bu siyaset ~aı:ago~ ~ay~nmının i~~l ~~nü Liz.b~~ Ncvyork 13 (A.A) - Hughcs saat ~ 
devam ederse Londrn, Berlini Parise ter- ıtf~yesının. hır yan~~ so.nd~1:'11e tec.~- da (Greenvich) Yakutsda karaya incce-

Sıcaklarda 
sinirliler 

YAZAN: KEMAL K. AKTAŞ 

Sinir hekimleriyle görü§medim. Fakat 
inirlileriıı ıözlerine inanmak lazımgelir
e sıcaklar sinirleri geriyor ... Olur, olmaz 

·eylere darılanlar, kızanlar, alınanlar, 

.ıskananlar i3i azıtıyorlar .. 
in an ruhu derin bir muammadır. He

nen herkeste görüş. anlayış ba,.ka başkn 
oluyor. 

Sıcaklar bastırdıkça sinirler böyle ge
rilmekte devam edecek olursa zaten ı

urli olanlann vay haline .. 
Bundan ne çıkar mı diyecek.siniz? 
Bana kalırsa ne çıkarsa hep bu sinir 

~uhranlarandan çıkar ... 
Jnnnmazsanu:. Murat Çınara ıorunuz: 
- Rüzgar11'rdnn ilham toplıyan dal

hırdan scı1leri niçin 8Cl'I vermiyor? 
O 8İ7e diyecek ki: 
- Sıcaktan hunaldım birader.. Bu-

1aldım .. 
aldım .. Bu ııinir gerginliği içinde yazı 

yazarsam ya71}anmın ıizi de buram bu
-am terlctmesinden korkarım. 

Gördünüz mli u şıcaklann marif eli· 
ni .• 

Sinirleri 11kort etmek güç iştir. Bir or
kestra §efinin hir eenfonik orkestrayı 
idare etmesi kadar güç .. 

Amma bazılıı.rı var ki akorda nıakor
da kıymet vermezler.. Her telden ça
larlar .. Zurnada pe~rev olmaz ya.. Bah
tına ne çıkarsa derler .. 

Bu da her yiğitin karı değildir. 
Filhakika eicnktan çabuk nıüte· 

"SSİr olarak sinirleri lüzumundan faz-
1a oynatınak. rütubetten nem kapmak 
dünyada ıahat etmemektir. Sinir hekim
leriyle görüımedirn, amma ıinirlilerin 

ıözlerinc inanmak liizım gelirse sıcaklar· 
dan elaman diyorlar .. Biz ecz.acılarn Bİnir 
ilucı yapmnktnn hnıka i kalmıyor. 

Annyondra 
'' Hergün bokstan 
vazgeçmem ıçın 
yalvarıyor .. ,, 

-0--

Almanyaya hareket eden 
"Maks Şmellng bunu 

söylüyor .. ,, 

Maks .5mcliııg 

Paris (Entrnnsijan) - Joc Lui ile~ ap
tığı maçta dünya şampiyonluğunu kcy
bcden Maks Şmeling Amerikadan Bl'L'-

SON HAH.ER 
Jf • • 

lktısat vekili tetkikle
ediyor • 

rıne devam 
lstanbul, f 3 (Telefonla) - lktısat vekili bay Şakir Kesebir Zon

guldakta maden istihsal mıntaka1arında tetkiklerine devam etmekte
dir. Burada kömür is~hsal vaziyetleriyle nakil ve yükleme tesisatlan 
gözden geçirilmiştir. 

Yarın havza kısmında tetkikat yapacak, maden kazasında can 
kurtarma tesisatının açılına resmini yapacaktır. 

Mühendisler tarafından şerefine bir ziyafet verilecektir. 

Sivas -Erzurum hattı 
Erzincana varıyor 

lstanbul, 13 (Telefonla) - Sivas - Erzurum hattı üzerinde ilerle· 
mekte olan ray ferşiyatı Erzincan mıntakası dahiline girmiştir. 

Cümhuriyet bayramına kadar Erzincana ula~ması muhakkak ad
dedilmektedir. 

Bir heyet Berline gidiyor 

Deniz altılarımız 23 temmuzda 
denize indiriliyor 

lstanl>ul, 13 (Telefonla) Almanyada yaptırıl~n Denizaltı ge· 
milerimizin 23 temmuzda denize indirilme merasiminde hazır bulu· 
nacak ve lngiltereye sipariş edilecek harp gemileri için temaslar ya· 
pacak olan Milli Müdafaa vekaleti deniz müsteşara albay Sait Halman 
deniz fen şubesi müdürü yarbay ZiyA Genel hu n!.şam Semplon eks
presiyle Berline gitmişlerdir. 

Oradan Londraya gideceklerdir. 

Balkan · antantı 

görüşmeleri 

erkanıharhiyt~ 

bitti 

Ankara, 13 (Telefonla) - Balkan antantı devletleri erkanıharbi
yelcri heyeti toplantısını bitirmiştir. Delegeler memleketlerine dön
mek üzere bugün İstanbula hareket etmişlerdir. 

Mısır başvekili Mahmud P. Ş. 
Avrupaya gidiyor 

Kahire, 13 (A.A) - Ba§vekil Mahmut pa a bugün kral Faruk ta
rahndan kabul edilmiştir. Ba vekil yann Avrupaya bir seyahate çıka· 
cak ve yirmi temmuzda Londrada bulunacaktır. Harbiye nazırı, Ha 
san Sabri bey de bu cumartesi günü Avrupaya hareket edecektir. 

Fransız bayramıntı askerlerimiz 
de iştirak edecek 

Paria, 13 (A.A) - Havas ajansı bildiriyor : 
Sancakta bulunan Türk askerleri 14 temmuz 938 .Frnnsız n ili 

bayramı §enliklerine iştirak edecektir. 

Türk lngiliz 
tasvip 

anlaşmaları 
edildi 

Londra, 13 (A.A) - Avam kamarası dün Türk - lngiliz. kredi an
laşmaları hakkındaki kanun projesinin üçüncü mÜ7.akeresini yapmış 
ve tasvip etmiştir. 

Cehennem sıcakları esiyor, Trabzon 
müstahsili bu sene iyi verim alamıyacak 

Trabzon, 13 (A.A) - Sıcak ve kurak olanca şiddetiyle devam 
ediyor. Yağmur yağmadığından müstahsil rençber büyük bir zorluk 
içindedir. Bu yıl mısır tarlaları yarı yarıya ekilmemis. ekilenler de 
verimsiz kalmıştır. 

Bu sene dörtte bir derecesinde olan fındık mahsulü de kuraktan yer 
yer dökülmektedir. 938 fındık rekoltemiz yüz hin kantar tahmin edil
mektedir. 

Fındıklanmızm satış işleriyle uğraşmak üzere şehrimizde bir fındık 
satış kooperatifi kurulınuştur. 

cih etmiyecck mi diye soruyor. besıle gelmiş bu tecrube bır facıaya mun- ğini bildirmiştir. 
• cer olmuştur. Lizbonun cUmhuriyct Nevyork 13 (A.A) _ Om.ı;kdan hare· 

men vapuru ile Fransaya gelm~tir. ~~~~ .......... ~~!!!!!!!!!!!~~-~~~ ...... -----------~-

Fransada bir kaç gün kaldıktan sonra K t • • h ı k 
Almruıyaya gitmek niyetinde olan mf.'~- ay ıçın azır 1 iT S h • R el meydanında kurulmuş olan Uç katlı ah- ket ettikten sonra Hughes milsait bir ha 

t" On C ıraz oma Q şap bir evin en yukarı katında on iki be- va bulmazsa cenuba doğru Sit.a (Sihir 
Roma, 13 (ö.R) - Alman gençliği- lediye memuru ve bir çocuk bulunuyor- ya) isUkametlncle uçacaktır. Tayyareci 

nin führeri adını taşıyan Von Schiraz du. Eve ~t_en ateş v~i~işti. İtfaiye· hava §eraiti hakkında kendisine mah1-
dünden beri Romadadır. Mumaileyhin yangını .sondürme tecrubesı yapacaktı. mat veren Sovyet telsjz telgraf istasyon· 
1talyan pıı.yitahtındn ikameti kısa Biire- lçerdekiler ynngın var diye feryada baş- lariyle tlnim1 temas halindedir. 

k . l::ıduar. Ateşler binayı o kadar çabık Mr-

bur boksör ~unları söylemiştir: 
« Joe Lui ile yapüğımız maçta rnki

biınin indirdiği yumrukların nizami 
-:>lup olmadığını münakaşa et.miyoı um. 
Bu maça ait filimde de görebileccğinız 
veçh fücre Joe böbreklerimi hedef itti-te tır. f• . 

dı ki bu acıanın beklenmiyen neticesi Hı J d k • ---- UaU omısyonu 'uız etmiştir. Bu Aınerikada nizami sa-karşısıuda bütün orada bulunanlar deh-

b k l yılsa da bizde nizami değildir. Doğrmu 
Macar aşve l, l• şet içindeydiler. Dokuz kişi ttfaiye tara- Trabzonda 

bu maçta taliim yL\ver olmamıştır. 
, fmdan kurtarılamıyarak diri diri yandı- Trabzon 13 (A.A) - Şehtlmlzde top· - Boksta devam edecek mi.siniz? 

Romayı ziyaret edecek ]ar. Hastaneye kal~ı~ıa:ı diğ~ ~ç ~n:n lanan Türk- Iran hudut komisyonu mü- - Bilmiyorum. Henüz verilmiş kafi 
de bayatından kat ı umıd edilmış gibıdır. 

Rôma 13 (ö.R) _ Macar başvekili ---o- zakerelerine devam etmektedir. ·,ır kararım yoktur. Önümüzdeki Eyliıl-

b l • :ie Bradok veyn Tomy Farr ile kar~ıla~-
Romaya mukarrer bulunan seyahati Bıfr a ına 

O l ..1 k b / d • ·nağa nıecbunım. Karar vermeden önce J:ıald .. -ında c:u beyanatta bulunmuştur: n ar aa a u e ıyor :.' A k 1 bl vapur tamamen kendimi toplamak istiyorum. 
« Italya ve Macaristan arasında iyi Z a sın r U Buenos Ayres 13 (/ıt.A) - Arjantin im kt A. nnyaya ayak basmca bir kiliniktc 

komşuluk münntebctleri Tuna havza- batıraca ı.. N Amerikn, $ili, Brezilya ve Peru reis linleneccğim. Nevyorktan hareket etti-
smda ve bfüiln orla Avrupada kendini Buenos Ayres 9 temmuz - antuc- ctimhw·ları sulh ko:ıfenm$l tarafındar. ğiın günden beri her glln bana telefon 
hissettiren bir sulh unsurudur. Romaya ket adlı lngiliz vapurunun başına _garip gönderilen notaya ct!vap vererek Sako eden karım Anny Ondra bokstan vaz
%.iyarctimin pnrlalt neticeler vereceğine bir macera gelmiştir. Cenubi Amcrıkada ihtilAfında hakemlik yapmağı kabul et- geçmem için rica etmektedir. Knrtmla 
knniim. sahil~en .300 mil uzakta sefer .. ederk~~ ilklerini bildirmişlerdir. Bremerhafende buluşacağız. 

-Jt...- müthı~ bır 6ademe yolcuları telafll du- ----
şünnüıtür. Kaptan ilkönce haritada tes- I l - A--0:---k J 

Amerika büdçesi bit edilmemi§ oıan bir kayalığa çarptıiı- ıta yan görüşü merı aaa 
Vaıington, 13 {Ö.R) - Reisicümhur nı zannetmiıtir. Sonradan a.nlaşılmqb.r Roma 13 (Ö.R) - ltalyan gazeteleri Vaşington 13 (A.A)- Ruzvelt, Sako ih-

tarafından tatbikine karar verilen proje- ki muazzam bir balina bütün aür' atiyle Venezilellanın milletler cemiyetinden tilAfın.da derpiş edilen hakemlik komis
lerin İltilzam ettiği büyük masraflar ha- gitmekte olan vapura çarpml{tır. Sade- çekilmesini ehemmiyetle mevzuu bahis yonuna girmeğl kabul ~imiştir. Fakat iş
ıebiyle Amerikan bütç1!$İndcki açığın 4 me balinanın ölümüne acbebiyet vermiş etmekte ve diğer cenubi Amerika bükü- terinin çokluğu hasebilc Buenos Ayres 
rniJyar dolara balii olduğu ve aeçen iae de vapurun :rnii\•a2f!nesl güçlükle ia- metlerinin de cemiyetten çekilmek üzere konferansında kendini Amerika murah-
~neki açılı geçtiii hildirilbror. de edilmiftir. oldutunu yaz.maktadırlar. hası temail edecektir. 

var 
8A$TARAFI 1 iNCi SAHIFED 

Bu hususta iki hükümet arasında pek yakında temaslara b&!lanaca-
ğı öğrenilmittir. 

Bu suretle seçim işlerine on bq gün zarfında ba!lanabileceği ümit 
edilmektedir. • 

Ankara, 13 (Hususi) - Türkiye - Fransa - Suriye arasında iyi 
komıuluk muahedesinin akdi için çalqmalar en müsait bir tekilde te
rakki etmektedir. itilafın bugijnlerde parafe edilmesi muhtemeldir. --

Şehir gazinosu 
~ Melodi ans orkestrasına ilin.~ten 

Yeni Varyete 
Numaraları getirmiştir 

Oryantal dansları her akşam 
hararetli alkışlar toplamaktadır 
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_ Doktor .. Sizin fikrinize göre ba~ını çevirdi. 

b l ne runpulü) Bir an ona çapkınca baktıktan 
u ampu _ .. b" ' 
Doktor Cemalyan tereddut}u . ır sonra: . 

h ketle ampulü aldı. Gözlen hrza- - Bıraz sabırlı olunuz madam, 
are kaldırdı. dedi. Daha uzun zaman sizi alıko-

sına cak .ı v ·ı· 
Evirdi çevirdi. ya aegı ız. 
_ V~llahi, dedi. Bunun içinde Sonra Bo:"Cye hitap etti= 

ne olduğunu kat•i olarak kestir- - Bana kalırsa buradakilerin sa-
mek 0 kadar kolay değil .. Her halde dece adreslerini alalım. lcap ederse 
morfin bulunmah.. MalUın a.. Bu sorgu hakimi onların ih-delerine mü-
gibi yerlerde böyl~ ~mpuller ekseri- racaat etsin. . . 
ya morfin apullerıdır. - Olur .. Fakat ıçlerınden bazıla-

Boşel: nna yine ufak tefek birkaç sual sor-
- Bunun ne olduğunu bize zabıta mak istiyorum. Mesela ilk önce şu 

laboratuvarı tesbit edecek. Muhak- güzel bayana sorayım. Uitfen ismi
kak olan birşey varsa o da ampulün niz nedir madam~ 
üçü adet olduğu üzere eğelenerek - Kontes T otyamo Pogozesko. 
değil, kınlmak suretiyle koparılmış Bütün nazarlar, büyük bir vekar 
olmasıdır. ve ciddiyetle adını söy}iycn genç ve 

Doktor Cemalyan tekrar ilave et- güzel kadına çevrilmişti. 
ti: Bo~e. başını kaldırmadan bu ismi 

- Evet .• Fakat yine bu gibi yer- defterine kaydettikten sonra sualle
lerde ve bilhassa gizli ve 11cele vazi- rine devam etti: 
yetlerde ampulün başları eğelenme- - Polonyalı mısınız? _ 
den de koparılır. - Evet .. Polonyada dogdum. 

Polis müfettişi komisere döndü: - T abiiyetiniz? 
_ Şimdi. dedi. Bu cinayet işle- - Ebeveynim ve ben Fransız te-

n irken barda bulunanların neler yap- baasındamz. 
tıklarım öğrenmek ve tcsbit etmek - Bir iş yapıyor musunuz? 
m~ kaldı. - Avukabm ve bu itibarladır ki 

Bu sözler, demindenbe.ri sabınız- size vazifenizin haricine çıkmama
lık içinde bekliyen ve sokağa c;ıka- nızı tavsiye ederim. 
rılmıyan bar müşterilerini asabiyet - Nerede oturuyorsunuz~ 
ve hiddete sevketti. Mırıltılar yük- - Kolariç otelinde .• 
seldi: Kontes ilave etti: 

__, Burada daha ne kadar bekliye- - Nihayet bitti mi? 

ceğiz? 
- Bizim ne suçumuz var? 
- Bu doğru bir hareket d~ğil. 
Sesleri duyulmağa başladı . 

Bütün seslerden üstiin bir ses 
duyuldu. 

- Bütün halkı burada uzun za
man tutmağa ve havasızlıktan bu
naltmağa hakkınız yok. Ya hepimizi 
merkeze götürünüz ve yahut i~inizi 
kısa kesiniz. Hareketiniz kanuna uy
gun değil.. 

Bunları söyliyen Kontesti. 
Sözleri umumi bir tasvip sesi ile 

karşılandı. Komi"er Kontese doğru 

Komiser nezakctlr cevap verdi: 
- Bizi mazur göı ünüz. Bu ufak 

ve can sıkıcı merasim maalesef ka
nunen mecburidir. 

- Kendinizi kırtasiyecili~e kap
tırıyorsunuz. Bu ufak su~llerin ne 
bu cinayetle alakası var ne de si7.e 
faydası.. Hem !\İzin hem de bizim 
zamanımızı kaybettirmekten başka 
bir ~ye yaramaz. l\Taamafih eğer is
terseniz size bazı tavsiyelerde bulu
uabilirim. 

Buyurun.. dedi. Sj7j dinliyo 
nım. 

-BIT~.1EDI-

• 
ır çingene kızı 

Şeytanla evlenmişti 
Meşhur sihirbaz nasıl öldü? ölece
ğini bir gün evve1inden haber vermiş 

Bütün orta Avrupa, şeytanla evlenen uğramıştır. 
sihirbaz çingene kızının ölüm haberini Pozna, bundan elli sene kadar evvel 
almıştır .... Pojna ismiyle tanınmış olan yüzünü diğer hayranlarına da göstcr

bu çinge?,nec lozı> bugün 99 yaşında ola- memeğe karar vermiş ve Peks civarında 
rak ölmüş bulunuyor. Yeşillik ormanı denilen yerde küçi.lk bir 

Pojna lıakkında yarı efsane, yarı ha- kulübeye çekilmiştir. 
kikat bir hadise anlatırlar. Yalnız, bul Ondan sonra sihirbaz kadın kendisin
hikayeyi nakletmeden evvel şunu söyli- den deva umanları bile bin müşkülatla 
yeyim ki, orta Avrupa memleketleri çin- kabul etıneğe başlamıştır. Bir çokları, 
gene kadınlarının en fazla esrarengiz büyük tehlikeleri, MU5 ölümü bile göz· 
kimseler olarak tanındığı ve yarı şey- !erine alarak onu görmeğe gene gitmiş-
tan, yarı peri tanındıkları bir yerdir. lerdir. 

Denilebilir ki orada sihirbazlar da Dağ başında inzivaya çekilmiş olan 
ima mevcuttur ve hala halk arasında bü- çingene karısı, ziyaretçilerini ancak gece 
yük bir nüfuza sahiptir. kabul ederdi. 

!şte, Pozna, asıl ismiyle Zora Laka- Yahıız kulübesine gidecek olanların 

toz da bu sihirbaz çingenelerden biriy- ellerine bir yağ kandili almaları lazımdı. 
di. Onun hikayesi ta gençliğ.mde baş- Aksi takdirde kulübenin kapısında bek-

Alman ticareti 
Berlin Türk tiearet odasının ziya

etinde güzel sözler söylendi 
Berlinde yeni başlı yan müzakerelerin muvaffakıyetle 

neticeleneceği ümidi izhar olunmuştur 
Beılin (Temmuz) - 1 Onuncu yılını 

tamamlıyarak 1 1 inci yılına giren Al
manyada Twk ticaret odası. hu mesut 
hadiseyi en giizel bir şekilde kutlamak 
için hazırlıklarda bulunuyordu. Bu ara· 
da Türk ve Alman devlet adamlannın 

tedir. Bu arzunun tahakkukunu ve oda- milli iktısadiyat kurmuftur. MiJlt Soaya~ 
nın gelecek seneler zarfında daha ziyade list iktıaad ve harici ticaret aiyaaetinin 
semereli ve geniş mesaide devama im4 

kan bulmasını temenni ederim. 
Siyasetle iktısat .ır:lsındaki hududun 

çok şeffaf duvarlarla ayrıldığı ve bu iki 
resim "f'e e1 yazılannı ve llıhiyettar im- amilin birbirinden tamamen tcf rik.inde 
ı:alarla her iki memleket mütahasaıslan- güçlük çekildiği bir zaırumda yaşıyoruz. 
nın makalelerini ihtiva eden 300 sahife- Türkiye hükümetinin banisi bulunan 
lik bir kitap neşrinde ve ayrıca da Berli- Atatürkün ve Büyük millet meclisinin 
nin en büyük otellerinden birindi! bir ak- koyduğu prensiplere samimi bailı ve ta• 
şam yemeği tertibine karar verilmi9tir. bi olan memleketimin takip etmekte ol· 

Bu ziyafet Türlriye Cümhuriyeti Ber- duğu siyaseti Büyük Şt-fim şöyle bir for
lin Büyük elçisi ve odamızın fahri baş- mül ile ifade buyurmu~lardı: cVatanda 
kanı ekselans Hamdi Arpag Ye bayanı sulh, cihanda sulh•. Binnenaleyh Cüm
tarafından Almanya lktısat Nazın Ek~- huriyet sulhu muhafaza ve eyi müııase
lans Valter Funk ve bayanı şerefinr. 26 betleri ve mütekabil hürmetleri idame 

Haziran 1938 akşamı Der Kaiserhof sa-ıeden eski ve yeni dostluklarına çok sa,-
lonlannda verilmiştir. mimi bir surette merbuttur. 

300 ki,ilik olan hu ziyafete Almanya cEkeelanslar, bayanlar va baylar: 
nezaretler erkanı, siyasi ve ikhsadi me- Lütüflc.ar selam sözleriniz vo fevkalade 
haflinden güzide zevat. Türkiye cümhuri- misafirperver kabulünüz için size, Ekse· 
veti Berlin elçiliği ile konsolosluk. ve di- lamı, ve pek muhterem hayanınıza gerek 
~er resmi makamlar erkanı ve mensup- kendim ve gerek karım namına, gerekse 
lan, matbuat mümessilleri ve Mlanın aza- buradaki Alman misafirler namına en sa
lan ile dostları bavanlariyle birlikte da- mimi te~kkürlerimi arzederim. 
vetli bulunuvorlardt. Bugünkü 1 O yıllık ha:rramı ınünasebe-

Salonlar Türk ve Alman barıaklariyle tiyle Almanyada Türk ticaret odaııına ve 
ve iki memleket önderleri Kemal Ata- bilhassa bu teşekkülün fahri başkanı olan 
türk ile Adolf Hitlerin ıesimlerile süs- Ekselamıınıza tebriklerimi sunmama mü-
lenmişti. 

Yemeğin sonlarına doğru Türkiye 
Cümhuriyeti Berlin biivük elçisi ve oda
mızın fahri ba"kanı Hamdi Arpag ile 
Almanyn tktı!at nazın Valter Funlc ara-

saadenizi rica ederim. Almanyada Türk 
ticaret odasmın Alman - Türk iktı!!adi 

münasebetlerinin daha ziyade tevsi ve 
takviyesine matuf mesaisinde, mazide 
olduğu gibi, atide dahi deYam ettirme• 

muvalfal:ıyetleri Almanyanuı cihan pi· 
yasalarının zararlı ve karıştırıcı tesirlerin
den büyük mikyasta maaun bırakılma· 
sında tebarüz eylemektedir. 

Kuvvetli Ye sağlam milli iktısatlar ci
han iktısadiyatınuı yenlden kuru)Ufu için 
metin ~e emin hireı temeldirler. Bunun 
doğruluğunun en canlı delilleri kuvvetli 
Türk iktışadiyatı ile buhranlardan Azade 
Alman iktısadiyah arasındaki tkaret :mü
nasebetleridir. Jlci milJt iktısat arasında 

rasyonel hir meaat tefriki ile sanayi m•m· 
leketi olan Almanya, ziraat - sanayi dev
leti olan Türkiyeye, iktısadt imar plAn
larının tatbik ve tahakkuku i-win laumac· 
len makina ve tesisatı ve diğer s:ınayi 
mamulatını vermektedir. Almanya iee 
bu teslimatı mukabilinde, istihlak •ahası 
geniş, mübayaa kudreti büyük ve emin 
bir müşteri olarak Türkiyeden ziraat 
mahsulleri ve ham ürünler •lmaktadır. 
Böyle bir iktısat ve ticaret eiyaıetinin 

isabetinin delili ise Almanya • Türkiye 
ticaTetinin an:ettiği müsait ~u:iyettir. 

Ekaellns. Türk aiyasetinin ana hattı 
olarak yüksek Şefiniz tarafından kurulan 
«Yurtta sulh, cihanda ~ulh• düsturuna 
Alman milleti bütün kalbilo iwtirlk eder. 
Bizim önderimiz. Alman siyatetinin son 
gayesinin sulhun muhafazası olduğunu 
bir çok defolar söylemiştir. Almanya ile, 
felaketli harp yıllarında onun müttefiki 
olan Türkiyenin, karşılıklı ticaret müna· 

sında nutuklar teati edilmiştir. $İni umut ve temenni ederim. sebetlerini sağlamca tanzim etmek sure· 
HAMDI ARPACIN r-.;'UTKU Ekselans, memleketlerimiz arasındaki tiyle yalnız cihan iktısadiyatının yeniden 

cAlmımyada Türk ticaret odasının ticaret münasebetlerinin ,müsait inkişafı· kurulmasına değil, aynı zamanda umumi 
onuncu ~enei devrivesi münasebetiyle bu na İşaret etmek lütfunJa bulundunuz. sulha dahi hizmet eylediklerini ve atide 
akşam bizlere şeref vermeni2'i rica etmi'I- Bu ticaret müns.sebf'tlerinin atid~ daha hizmete de istekli bulunduklarını söyle
tik. Bu davet ve ricamızın k"bul buyurul- ziyade derinleıımesini sizinle birlikte di- meye cesaret gösterebilirim, kanaatinde
mu~ olmasından dolayı Eksdan! Reich lerim. Bunun için lı~men tekmil şartlar yim. 
tktısat Nazırına ve muhterem bayanına mevcut bulunmaktadır. Ticaret münasebetlerimizi tanziın hu· 
ve diğer yüksek Almıın ricaline. hazıru- Tü,kiye. Türkiye Cümhuriyetimn ba
.,a arzı tcşekküt etmek zevkini burada 1 nisİ Atatürkün itti i gören ve gnycsini 
alenen izhara müsaadenizi dilerim. bilen idaresi altında, kuvvetli, sağlam ve 

Türk ticaret odasının on seneden beri harici iktı~di tesirlerden tamamen azd.dc 
Almanyada. mevcudiyetini muhafoz:ı ile bir milli iktısııdiyat kurmak için milletin 
mesaisine devam etmesi, asil Alman mil- tekmil kuvvetlerini bir araya toplıyan 
letinin ve onun yüksek hükümetinin bir çalı~ma hızına girmiş bulunmakta· 
darbı mesel halini almış olan misafiıper-1 dır. 
verliğini ve iki memleket arasındaki ik· Türkiyenin iktısadi kuvvetlenme ve 
tısadi münasebetlere layıkı veçhile ehem- iktısadi İstiklıil ııahaııında elde ~ylediği 
ıniyet vermekte olduğunu ispat ed('r. Bu muvaffakıy,.tler milli sosyalist Almanya 
itibarla ve odanın fahri reisi sıfatiyle Al- tarafından bilhassa takdir olunmaktadır. 
man hükümetine, muhterem mümessil· önderimiz Adolf Hitler iktidar mev
leri huzurunda, tekrar teşekkürlerimi ar· kiine geçtiktenberi Almanya dahi biz
:.retmeyi kendim için büyük bir bahtiyar- 1'.at kendi kuvvetine itimaden yeni bir 

susunda halen yeni vazifeler karşısında 
bulunuyoruz. Avusturyanm Almanyaya 
iltihakından sonra Almanya - Türkiye 
iktısadi itilaAarının Avusturyaya d<.1hi 
teşmili zarureti hasıl olmuştur. 

Bu ve diğer meseleler hakklnda ya
kında Berlinde başlıyacak olan Alman
Türk ticaret müzakerelerinin her iki 
memleket İçin feyizli ve muvaffakıyetli 
neticeler vermesi dilcklerile kadehimi 
kaldınr ve benimle birlikte yeni Türkiye
nin genial bô.niııi, büyiik asker ve devlet 
recülü Atatürkün ve Ekselans Türk bü
yük elçisi ile nazik refikasının eıhhatine 
İçmenizi dilerim.> 

lık bilirim. ~~~~~~:"""""=~~~~==~~=====~~========~ 
Odanın ccrek Almanyada, gerekse 

Türkiyedeki umum azıılariyle idare he· 
yetinin mütemadi ve ıemereli çalışma· 
sını burada memnuniyetle zikrederken 
kendilerine de alenen teşekkür etmeyi 
bir zevk telakki ederim. 

Filistinde vaziyet 
vahamet kespetti 

Büyük sulama ve 
elektriklenme 

davamız 
BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 

Odanın mesaisi ve muvaffakıyetleri BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE 
hakkında uzun izahat vermekten içtinap mamış bombalar bulunmuıtur. T t"lefon 
ediyorum. Çünkü lütfen beraber bulun4 ve telgraf hatları sık eık kesilmektedir. hasında büyük ve küçük Şütler ve beı 
mak §erefini bizlerden esirgcmiyen çok Dün Hayfada birbiri ardınca iki bom· köprü 232450 lira 61 kuruş üzerinden 
muhterem misafirlerimizi sıkmaktan çe· ba patlamııtır. Biri ıehrin merkezinde, eksiltmeye çıkarılmııbr. !halesi haftaya 
kinmekteyim. Yalnız müsaadenizle siz- diğeri bir yahudi mahallesinde vukubu- perşembe günü Ankarada Nafıa vekale· 
lere umumi bir fikir verebilmek ve oda- lan bu infilaklar mühim ha.,arata sebe- ti ıular umum müdürlüğü eksiltme ko-
ııın her iki memleketin iktısadi menafiine 
ne derecede hizmet etmiıı olduğunu te
barüz ettirmek için iki rakam zikretmek4 

le iktifa edeceğim: 19 3 3 senesinde iki 
memleket arasındaki ticari mübadelatın 
yekunu 75 milyon mark iken be, sene 
sonraki miktar 209 milyon marka baliğ 
olmuştur. Bu iktısadi münasebatı daha 

biyet vermemi~tir. Diğer taraftan Arap 
çarşısında iki yahudi ağır surette yara
lanmıştır. Filistinde asayi~i temin ıçın 

dün gelen lrlanda üvasından ba~ka. bu
gün de Mısırdan bir İngiliz alayı daha 
gelmiştir. Bu kuvvetler en fazla karışık
lık çıkan mıntakalardaki garnizonları 
takviye edeceklerdir. 

misyonunca yapılacaktır. 
Bergama, Menemen ve Manisa cva· 

larının aulanmaaına, Salihli ve Çalda bi
rer baraj yapılmasına ait projeler hazır-

lanmıı, Bakırçay ovası ve nehir islahatı 
l .564'.000 liraya eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

lıyor. lemekte olan (!) şeytan onları bir tokatta geniş bir dereceye yükseltme} i her iki Londra, 13 ( ö.R) - Filistinde bu
lunan iki İngiliz livasını takviye etmek 
üzere Mısırdan hareket emrini alan Jn
giliz taburları buraya gelmiş bulunuyor
lar. 7550 tonluk Emerald kruvaı:örünü 
takviye için Hayfaya gelen 30 bin tonluk 
Repulse dritnotu da sükunet iade edi
linceye kadar bu sularda kalacaktır. Fi
listindeki İngiliz hava kuvvetleri takvi
ye edilmiştir. 

Çalda yapılacak büyült eu barajı eu-

larından istifade edilerek ayni zamanda 
burada. bir de büyük elektrik santralı 
kurulma:n mukarrerdir. 

Zora çok güzel bir çingene kızıdır. yere serer ve öbür dünyaya gönderirdi .. hükümet te samimi surette arzu etmek-
Macaristanın hiç bir şehri yokt.ur ki, on- Seneler geçiyor, fakat sihirbaz Macar-
dan bahsedilmesin. Bir çok asılıade Ma- lar tarafından unutulmıyordu. Onun yü- dermiş bulunuyor .. Yarın öleceğim .... 
car gençleri kendisine aşık olmuşlar ve zünden ileri gelen felaketler üzerine ni- Ertesi gün Pojna'nın ölUsUnü dağlarda 
onunla evlenmek istemişlerdir. hayct Macar hük<imeti Pojna'nın tevki- buluyorlar. Kadın, hakikaten, bir at na-

Fakat Zora, güzel Pojna bunların hep- fine ve sihirbazlık ciirmü ile mahkumi- ima çarparak ayağında açılan yaranın 
sini reddetmiş ve daha yirmi yaşında i- yetine karar vermişti. Fnkat en sıkı tesiri ile ölmüştür. 
ken, ora halkının tabiriyle söyliyeyim, takiplere rağmen, <sihirbaz. kadın> her Şüphesiz ki bu, herkesi ölilme sürük
şeytanla evlenmişti... defasında jandarmaların elinden kaçma- liyebilccek, kangren halinde bir yaradır 

Pojna şeytanla evlendi, denilmesine sc- ya muvaffak olmuş ve bir türlü ele geç- ve kadının ölümü pek tabiidir. Fakat 

hep kızın sihirbaz olmasıdır. Esasen fal- memiştir... onun şahsiyeti etraf ındıı esasen bir ei
cılık, oyunculuk gibi ırkına has cMes- Bu da hnlkı Pojnanın sihirbaz olduğu- sruıe kurmuş oian haile, bu ölümde de 
]eklere> daha evvelden girmiş olan bu na bir kere <laha inandırmıştır.. . bir şeytan işi görüyor ve yeni bir itikat 
kız, şeytanla evlendikten, yani iyi saatte Nihayet bir gün Pozna'nın, kendisine ediniyor: 
olsunlnra karışıktan sonra sihirbazlığa, en yakın bulunduğu kimseleri yanına At nalı u~ı. uz.dur ... 
büyücülüğe, başlanmıştır. çağırdığı ve onlara yakında öleceğini $imdiye kno r saadet tılısımı sayılar 

Çingene kızı, halk arasında nüfuzunu hnber verdiği duyuluyor sihirbaz kadın ve kapılara asılan at nalı bundan sonrr 
arttırmış ve para l.azanmak için uydur- onlara: uğursuzluk ru{ı eti olarak mı kabul edi 
duğu bu kurnazlığa saf kimseler kanmış - Yarın öleceğim, demiştir. öleceği- lecek? Mı:ıcar : Jylcri bunu daha şimdi 
ve onda hakikaten büyük bir sihirbaz mi biliyorum, çünkU sahibim olan şey- den kabul et~lerdir. 
kuvveti olduğuna inanarak bütün dert- tan bunu bana söyledi ... Herkese hükiın Bir asırlık bir hayata erişmek için bi· 
lerinde kendisine koşmuşlardır. olan o, en nihayet beni de ölüme sürük- senesi kalm!§ olan, bu 99 luk dinç ihti 
Macaristanın bu sihirbaz çingenesi, on lüyor.. yarın ölümü ile bile efsanesi Mla kapan 

dan sonra bütün aşıklarını felakete sU- cDiln yolda giderken ayağıma at nalı mış değildir, ibiliıkis, at nalının uğursu· 
rUklemiş, kendisine yaklaşmak istiyen- çarptı. Ayağım yarıldı .. Şimdi hastayım. olduğu hakkındaki iükntla yeni bir ef 

hel>Si bu ıeytan karının hısmına Seytan bana ölümü bu at nalı ile iÖn- sane açmaktadır •• 

Pari~. 13 ( ö.R) - Kudüsten bildiri-

Bu santraidan yakın vil!yetler ve k"
zalar istifade ettirilecektir. ___ * __ _ 

Manisada 
Alsancak - Yıldırım 

liyor: macı • 
Bugün Hayfaga Lir Yahudi otobüsü- Manisa, 11 - Pazar günü lzmir ikin-

ne bomba atılmıştır. Bomba infilak et- cisi Alsancak takımı ile Manisa şampiyo
miş ise de yolcular kaçmağa muvaffak nu Yıldırım takımı arasında bir maç ya. 
olmuşlardır. Hayfanın muhtelif noktala- pılmıştır. Hakem B. Enverdi. Manisalı
·ında daha dcirt bomba patlamıştır. Bir lar birinci haftayimi 1 - 2 galibiyetle bi
~adın ve bir ihtiyar yahudi ölmüşlerdir. tirmiolerdir. 

Küçük bir yahudi sinagoku yanmı~- ikinci haftayimde Alaancak takımın-
:r. Arap ve yahudilerin karışık olduk- da bazı tadilat yapılmıt ve lzmir ikincisi 
'\rı mahallelerden yahudiler kaçmağa ikinci haf tayimde iki gol daha yaparak 
Jllşlamışlardır. Musul petrol Piplinleri 3 - 2 galip gelmiıtir. 
akınında Arap tedhi§çileriyle lngilizler Yıldırım takımı çok iyi bir oyun oy-
rasında müsademe olmuıtur. namı,tır. 

lnıilizler mitralyöz kullanmışlardır. önümüzdeki pazar eünü Yıldırım ta-
Arap tedhişçilerden altı maktul var· lumının İzmir tah.asında Alaanukla bir 

dır. ikinci maç yapacağı haber alUU1U1tır. 

·na• 1 •iri!$_. üuu~~ a--............. " •• ,_ __ ----- -~ --11 
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Kazma sesleri 
Kordondan madeni eadaların geldiğf 

tarafa itİdiyorum. öbek öbek. küme kü· 
me insan yığınlarının k~naştığı bir yere 
vanyorum. Kültiiıpaıkl •• 

Bakıyorum, mimarın elinde plan ....• 
Mühendllin elinde kroki.. Güneıin al• 
tında yapılan iı;ıleri kontrol ediyorlar .•• 
Tunç renkli. heykel yapılı kanaatkar 
Türk i§çileri mazinin biter gölgesi ola.• 
rak kalan harap topraiı aktarma etmek• 
le meıaul!. 

Her geçen ln, bir umran günil, her 
geçen gün bir güzelleşme dil~ünü olu• 
yor. 

Biraz ilerliyorum. Hali ve harap yet .. 
ler, gönlüme Miziln veriyor. Yine ilerlt
yonırn. Bu yerlerin perişan m~mı.araSI 

beni isteı:niyerek kasvetli maziye dofru 
çekiyor. C5zlerimin önünde bir tan"h 
yapraitı açılıyor. Y anıınları g8rüyor ve 
korkuyorum. 

Zonar~nun şu sözU kulaklarımda çın• 
lıyor clstikbal ölümdür> ne kadar dol• 
du.. Düne kadar ya§ıyan o sefil ve ba• 
kımsız gehircilik bugün 8lmlio r.. Yer.ini 
tarhlar, parklar ve arklara terketmiı. 

Ceçen )'ÜZ yı)lann muattal lnlarui 
görüyor, bizden evvel yaşamışlara acı· 

yorum. 
Geri dönüyorum ç.lıpnak zevkinin 

verd~ enerji ile kalkan kazmalardan 
her ton sada altında yüz yıllar can ve• 
riyor. 

Dün muhteris benliklerinden bir Eer .. 
re feda etmiyen belediyecileri istihllf 
edenlerin bugün halk ve yurd iıine naınl 
Takfı hayat ettiklerini kıvançla görüyo .. 
rum. 

Saate bakıyorum t 2 1.. 
Y elkovanlan durdurmak istiyorum. 

fakat yürüyorlar!. 
Geçen her saniye, geçen her asra ga• 

lebesini ilan ediyor. 
Kendimi sevinç seli içinde hıraktun .• 

O akıntı beni fuar başkanının odasına 

kadar götürdü. 
içimi garip bir heyecan bürüdü. 
Memleketin bu büyük başarıcı İ~çisl 

beni büyük bir teva.zule karşıladı. Söze 
nereden, nasıl ve ne şekilde başlıyaca• 
ğımı ,a~ırmıştım. Önünde bir tomar ra· 
por vardı. 

Şa~kınlığıma gazetecilik hislerim ha• 
kim oldu. 

Reis Tapor1an tetkik ederken ben do 
gördüklerimi gönlüme kopya ediyorumı 

Sayın doktor Uza sordum. Yorulma• 
dınız mı) 

Saatin 14 olmasına. rağmen hlll ça• 
lışmakta devam eden bu yurd aşıkı gÜ· 
lerek : 

- Ben çalıştıkça dinlenirim. Bu bir 
aırdır. Atatürk rejiminin aziz bir eırrı !.. 
Dedi. 

O yurdunun sevgi hazinesi, yaııyan• 
lar diyarına kendini rehin eden bir fera• 
gatkardı. 

Onu meşgul etmeyi muvafık görmedi· 
ğim için müaaade istedim. 

Samimiyetle elini uzattı. içimden ge
len bir muhabbetle uzatılan bu kıymetlJ 
eli sıktım. Çıkarken, gözlerimin öni.lnde 
onun çalışma hevesi kulaklarımda temi3 
Türk işçilerinin kazma sesi vardı. 

M. ZEKi ÇiFT 

Turistik lzmir 
mıntakaya 

edildi 
ithal 

o . 
BAST ARAFI 1 iNCi SAHIFEDI 

li imirlerin davaaa yürümekte de· 
vam ediyor. Yani, bükümetimWa 
müzaberetiyle Izmir modern 'bir ta
riat tebri olacakta' ve bu yola ıimüt 
bulunmaktad1r. 

Nafıa vekileti, bmir viliyetinia 
turistik mıntakaya ithal edildiiinl 
bildirirken turizm itleri, yol faaliy ... 
ti hakkında bazı tavaiye]erde bulun• 
maktadar. Vekilet Izmirin heynel• 
milel bir lel'l'İnİn merkezi olmuı, 

her sene on binlerce ziyaretçiyi bir 

&r&7• toplamuı bakımından teh.rin 
İmarına verilecek ehemmiyeti söz 
seliti etmekte ve turittler için kon· 
furlu otel, lokanta, ıuino, pllj .e 
ıu ailelerinin tanzimini tavsiye et• 
mektedir. Bir ~ok tarihi eaerlerin 
toplandığı lzmir ve Hinterlandında 
tarihi tehirlere giden yolların biran 
evvel tanzimi cihetine gidilecek vo 
otellerde iatirahatleri temin edile· 
cektir. 

Nafıa vekaleti bütün bu i~lerin ve 
turistik yollann yapılması ~ine giri· 
,ilirken lmıir belediyesince hazırla
nan bet Mnelik imar pli.nuun tatbi· 
kinden önce mutlaka ıehir plinnı111 
yapbnlmumı ve neticenin vekilet• 
bildirilmesini i.temektedir. 

Vila,et makamı eaaaen bu it üse
rinde~•~· 
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Sövle bakalım mendebur! .. 

V.NIASIK SAHll''E 5 

•• 
Olçüsüz ·hti sa •• 

Arap - Yahudi boğazlaşmasının iki 
mühim siması: V aysınan ve Hüseyin 

., ................... ~··················· 
Hayım Vaysnıan ve hacı Emin. -el -

YAZAN 
Parmaklığın önünde yaldızlı düğmell 

deniz mavisi bir elbise giymiş ve Irak 
polisinin siyah bonesini ta'.lıyan bir ka· 

Sana · bu emri 
domuzları 

Hüseyni: Paylaşılamıyan Filistin'in, kar
~ı karşıya iki partislnl temsil eden ve 

o kokmuş işken be kılıklı, saray yıpratıcı kavgalarını canlandıran iki 
"ldaın. 

Şarl Plisni ye 
Lö JURNAL'DE 

pıcı ... 
Uzun boylu görüşmek, Kahirede Av· 

ni bey Abdüladinin vermiş olduğu mek· Çobanı Hlrl.stı·dı· m·ı verdı·? Bın· · ilim. 61-minde A .. l .......... lo .... .._ k..._ a.u: ~~& ·~ ~ ....................................... . 

;illeriyle meşhur bir klmyagerdir; öteki Pek çıplak, ışığa boğulmuş büyük bir tubu göstermek icap ediyor. Bir katip 
_ Nöbetçinin olduğu yer tam 1 Kimdi bu kimseler~ kusurun var, şarabı az içiyorsun. "llüslilman Filistin'ln en bilyük dinl ma- oda. Dıvarlarda bir kaç eski harita. Ge- çağırıyorlar. izahatımı sükWıetle dinle-

köşe teşkil ediyordu. Kadın mıydılar, erk.ek mi} - lşte bugün çok içtim .. Büabü- ,tamını işgal eder. niş bir divan. Masif meşeden bir yazıha- dik en sonra çekiliyor. 
Bu köte sarayın arka kismı ile Se· Yüzleri?i görem.iyordu. v •• tün 8Cl'8Clll oldwn.. işim ters gitti. Bu tem üzerinde trajik surette alaycı ne. Beş dakika sonra tekrar geliyor. O za• 

bastiyanonun geldiği kısmı birbirin- Hıristidı, Scha.stıyanoya dogru ıkı - Ben de üç gündür içmediğim ı,ir masal yazılabilir: Alim ve mUftil.Biz. Birisi Adeta yavaş sesle: man parmaklık kapısı açılıyor. Bahçedet1 
den gizliyordu. adım attı. için iflerim bozuldu, dur Hıriatidi, '·>Unu yapacak değlllL _ Profesör Vaysman §İmdi gelecek, geçiyoruz. Iki tarafımızda iki uşak biil 

Nöbetçi yere diz üstü çökmüı: - Bu saatte ve burada ne arıyor~ sana külhan kapısının arkasındaki Vaysman bilyük MüftU tarafdarlarının diyor. selamlıyor. 
_ Merhamet.. dun Sebastiyano .. dedi. Hava alma- kol demirini indireyim .. Kaptyı aça- -,evgi ve tazimleriyle çevrili iseler, d~ Hissediliyor ki Vaysman burada her- Bir palmiyenin kocaman yapraklan· 
Diye yalvarırken onun niçin böy- ğa mı çıkbn. Yoksa yeni bir sevda yım .. Orada konuşalım. -nanlanna da saygı ve takdir ilham et- kes için bir baba, bir rehber, bir büyilk nın doldurduğu geniş bir hol. 

le teJ&şa düştüğünü Sebastiyano an- pe~inde misin? Son bir bakış meseleyi bu iki eski -nektedirler. eftlr. Zenci bir hizmetçi bir kapı açıyor va 
lamışb. Seba.stiyano cevap verdi: haydut arasında halletti. Yahudilerle konuşurken ekseriya arap ş Şimdiden tehire ve bir milletin efsa- çekiliyor. Yeşil 'Ve tamamiyle çıplak dı· 

Nöbetçiye kimsenin buradan geç- - Evet Hıristidi .. Yeni bir sev~ Sehastiyano gerisin geriye döndü. ·yak1anmasmın .şefinden söz açtldı. LUb- nelerine geçmiş olan bu adam hakkında varlı bir oda. Oturmakta oldukları ge~ 
memesi emri verilroi~ti. Bu emre daya tutuldum. Hani Prenses Tek- Geldiği yoldan geçerek külhan tara- -:ıan'daki menfasından israilin emelleri- pek az bir şey biliyorum. Rus veya Leh koltuklardan beş kişi ayağa kalkıyorlar. 
rağmen buradan imparatoriçe geç- lanın külhan kapısmdan sıvışbğı za- fına giderken kendi kendine dü§ünü- ne karşı mücadeleyi idare eden bu adam menşelidir; Almanyada ve Isviçrede tah- Hepsi Fasl~~r1aı:; ~alnız bir danesl arap 
nıişti . manlarcla tutulduğu ıevda var ya .• yordu. . lıakkında sert hükümler verildiğini işit- sil etmiş; Cenevre'de, sonra Mançester'- kılığında gıyınrniştir. . 

Demek muhafız ile imparatoriçe 1şte onun gibi bir sevda.. - Hıristidi muhakkak yenı bir tim d f ·· 1 .,,...,,. h d b'l Sel!mlar. Muhterem din adamının ~ . . -ıd''k · e pro esor o mui ....... ; arp esnasın a ı. . . . . 
arasında hususi bir anlaşma vardı. lki kafadar göz~öze geldiler. boyaya gırdı .• İmparator o u ten Fakat hazan kavgacılığını ve gaddar- gisin1 müttefiklerin h.iuneti.ne koymuş- bır gazetecıyi kabul emediğini bana ta-. 
Eğer imparatoriçenin geçtiği duyu- Bakışlarında her ikisinin de birbir- soma yaman bir rol çeviriyor. 1ığını ileri sürenler olsa bile, daima zekl tur. Gemilerin üzerinde cephaneleri mu- nıin ediyorlar. Beni cBir muharrir sıfa. 
lacak olursa muhafız da hap• yutmuş lerine itimatları okunuyordu. Bakalım, girdiği boya ho~ma gi- ve mahareti, itibar ve nüfuzu kabul edili- hafaza etntlye yarayan keşfini lngiliz hü- tiyle kabul etmek lUtfi.inde bulunuyor.» 
olacak.~ı. - Sebastiyano .. Sen çok zekisin. dene ben de boyanınm, eahıp değiş- yordu. kümetine verdn zaman Lo d Corc bu· Müftünün siyasi beyanatlarda bulwı· 

Koskoca bir imparatoriçenin, hem ~em zannettiğimden fazla. .• ~akat tirmeğe alışını~ köpe~eriz ... Teosya. Araplar arasında da, Rehaviya'nın ya- na mukabil ne gistedi~ ~endisinden ~ katiyen istinkAf ettfğinl habeı 
C:le aarayda çok dindar, çok namuslu hır kusurun var .. Çok şarap ıçıyor- dan sonra Vasıl.. Vasiklen eonra ne- hudi şefleri aleyhinde hararetli hllküm- ;ordu. O cK~ü.s> cevabını verdi! Bugiln venyorlar. 
olarak tarunmıt bir kadının böyle adi sun.. den Leon olmasın.. l~r verilirken, Hayım Vaysman'm ad1 3.ltmış tiç yaşındadır, çalışmalan ve ima- Konuşarak b~oruz. B~ zen~ biz. 
bir muhafız neferi ile ne münase- - Hıriatidi, aen çok akıllısın.. 'elAffuz edildiml birden clddt ve ihtiram- niyle yıprandığı için ihtiyar olduğu söy- ~e~~. b~ si~ ikram ediyor. Bır ~· 
beti olabilirdi) Hem de ümit ettiğimden fazla .• Bir -BITMEDI- k.lr, bir tavır alıyorlat'dı: cO bir llimdlr. leni or. gen onüme bır gridon koyuyor; bır 

Bu nokta ~-"..>astiyanoyu hem me- • - diyorlardı. Hem de ne adam!> Ve suri- t;ri giriyor. Şu gördüğüm açık lAbo- üçüncüsü d.e. üstü dumanlı bir Türle 
rak hem de hayrete dü~ünnüştü. p ariste garıp bir macera yeli bir şahsiyet bir gün bana teessilrk ratuvar gömleği içinde biraz kanburca kahvesi getirıyor. 

Fakat §İmdi bunu soracak sıra de- 1.edi ki: cBöyle bir adamın düşmanımız adam hakikaten 0 mu? Bu bu.nışulc ve Holde ayak sesleri. Hepsi kalkıyor· 
~ldi. 'llması biz.im için bir bedbahtlıktır.> yıpranmış yUzlU bu kısa kır sakallı, göz- lar. .. . . . . 

Merakının izaleaini bilahareye bı- Alman aencı·nı· nasıl Böylece, bu korkunç iç harpte iki ha- leri bu yUksek ve düşünceli alnı seyre- .Golgesi bütün Fil~ _traJ~ne hl· 
raktı. Daha evvel anlamak istediği, ~ 'tik! kuvvet, iki kuvvetli zihniyet ve bel- li orum. kim olan adamın g.irdiğini gorilyorum. 
Hıriatidinin aarayın arka kapısına '--! ? ki iki büyük ruh hakimdir. ~ enin bir kenarına ilişiyor. Yor- Uzun cübbenin büsblitUn uzatüğı yük· 

gizlice niçin geldiği ve yanında kim- baştan çıkarn·t ışlar e Bana demişlerdi ki: cA.şllmaz mani- gun, biikin, harap görünilyor. Yüzü ve sek bir boy, gen.iş omuzlar. Sarıklı fesin 
ler olduğu idi. a {erle karşıhışacaksınız. Ne Vaysman'ı, ne bütün vücudu sanki cgene mi konuşmak altında kır dü.şmilş bir sakalın çerçeve-

Muhafız neferine buradan kimse- • Hüseyni'yi göremiyeceksiniz.> Halbuk; iiyor, harekete geçmek, aramak. bulmak lediği 40 y~larmda ~ir ~dam yUzü. Çok 
Yİ geçirmemek emrini hiç şüphesiz bllmeyen dellkan- ben ikisini de gördilm. Alimi, Tel Aviv emretmek lazımgelirken konuşmak!> açık ve çok canlı kesif gözler. 
Hıristidi vermi~ti. Bir tek yaban;ı'ıb:;~erln yakınında Rehovot'daki araştırmalar e- Fakat bu adamda ölçUsUz bir ihtiras Bilyilk Müftil selAmlaşırken Fransız.. 

Yerde merhamet dilenerek korku hya Vlyanall oynadığı oyun 'listitüsünde· büyük müftü'yil Berut'un B vil ikna ediı--.:. k ı~- ca konuşmuştu. Fakat sonra Fransızca-
h fız fc 

• ' var. en, se en ve une cuım- . . 
içinde •ürünen mu a ne rine ba- şimalinde Juniya'da yaşadığı köşkte. ,,_1 __ t .... l-;a bir d . yı tazip etıniye kıyamıyacak kadar dfil .. 
X..rarak eord.u: ba d B da d l'kanl Tt".1ı ... 1 b l md .~ garp en g~ a amın, ve · hU · ld ~... " 1i k ... _ ıs• Pariste, bir Alınan gencinin şın an u sıra e ı ı ... ~ u var a HAYIM v A YSMAN il h ecli Kendini to 1 mıze rmeti o uıs~u soy yere uu;-

- Söyle .• Söyle bakalım mende- garip bir macera geçmiştir: penceresi açık kalmış tahta bir kulUbe Burada iki düşmanın portrelerini çiz- Ja!y:r. yonun. P uyor, can- tercilman vasıtas.iyle konuşacağını haber 

bur. Sana buradan kimseyi geçirme Henrik Behler, Drestll bir Alınan gen- görilyor. Yağmur altında ıslak fareye mek Jstiyorurn. Faaliyetlerinin çerçeve- Burada bütün söylediklerini t kr veriyor. 
emrini o maymun aurath, o kohnu§ eldir. Bir hafta kalmak üzere Parise gel- dönmektense pencereden kulübeye p sl _ ikllml demek isterdim - , etrafla- ~. ar- Bana sözlerini tercüme ettiler: . k be 1 __ 1 _klı • ..:ı..• lıyamam. Haymı Vaysman arap dunya- F , __ , ka ka 'l blt 
ı§ em IWl , o senın .swıı saray ~ ve ilk gecesini Monmarterde bir bar- meği tercih ediyor. Bu kulübede bir sey- rını çeviren şahsiyetler, yabancılar üze- 11 rinl ku . . kabul edi - .ransız ttıaJUWUanııa %11 t 
d 1 '---- H · 'd' di d sının eme e ve . vvetini - teahh"..:ıde bulundum. Hiç bir ~:yast .. _ omuz an çooaru ırıstt ı vey e- da geçirmek istemiştir. Onun için be:a· yar karyola vardır. Delikanlı ttklifslzce rinde bıraktıkları cereyanlar hakkında, Faka i d sahibi 1 lm U<J. .,.. De'" '"l . ' yor. t ra e o an ve yı ıyan bul k b ahhUd •· 
gı mır her geldlği seyyah kafilesinden ayrıl· yatağa giriyor ve uyurnağa başlıyor. belki bir çok tahliller ve izahlardan faz- . ____ 1 __ • • h . ümk' .. ld ğu yanatta unmam.a_ u te cum-

E ıı~. ıçın er şeyın m un o u • 1_...,_..:ıendir. Sö'z"-.:l- duracağım. Esa· 
- vet .. O emri domuz çobani, nuştır. Delikanlı barda birisi kumral, Bu tahta kulübe bir yol bekAı..; .. e ait- la şey öğretir. CN.DU u.wu.e 

k k k ~ na ınanıyor. .~en Kahirede, KudH-'--, Şamda, '0--·tta o muı İş embe kılıklı, maymun su- ötekisi esmer, ikisi de birbirinden güzel tir. Sabaha karşı işini bitirip yatağına Rebovot Fillstin'in en eski yahudi ko- .... u;,\C' .ot:X'U 

ratlı olan ben verdim anladın mı ek- iki Viyanalı genç kıza rast gelmiş, kız-1 girmek üzere kulübesine giren bu adam km.ilerinden biri. Portakal ağaçları. bul- - Araplar diyor, bize ~ bir en bilyUk arkadaşlarım ve dostlarımla 
. . fı k lıkl lam k k d y 1 d 1 1 ba 1ar 'iey kaybedecek değillerdir. Bilim ka- gö..:ı~-n- olduğunuzu biliyorum. Size §ımı~ şarap çuı ı ı, çat tş üp larla dansetmiş, gece yarısına a ar eg- yatağında bir yabancının uyumakta ol- ay tara arı, ğ ; Uç hin hektar, beş .. ~·~ 

göbekli, harem dairesinin tavuk bek- lenmişler, sonra delikanlı kızlan bir ote- duğunu görlince derhal polise haber ve- bin nüfus. !şte Hayım Vaysman araşt~ zanacaklardır. Bizim girmediğimiz yer- onların söyledikleriyle tamamen muta-
çiai öküz beyinli Sebastiyano.. le davet etmiş, kızlar da çok nazlanma- riyor, ve bir kelime Fransızca bilmiyen tırmalar enstütilsünil, laboratavurlarını, terde köylerinin .ııuınzarasına bakınız: bik olduğunu bildirmekle iktifa ede--

s Sefil evler ve verimsiz buğday. Bizim- cer.:-
ebaatiyano başını ka1dınr kaldır- dan bu daveti kabul etmişlerdir. delikanlı merkeze giltürülüyor, bir t~ ve tecrilbe tarlalarını burada test> et- k 1 bakınız ~ 

nıaz kar§lSında Hıristidiyi gördü. Sabahleyin delikanlı kalkınca odasında cüman vasıtasiyle Henrih macerasını an· miştir. Bki.l~re ~omş~-~;~-:-~!ı :;;t ....ı:.. 1 : Hayrete düşerek Müftüden, arkadaşla-
t ızım zıraat u:ow.u:ruıu.u ~,.or ar; rının .ınylediklerini bilip bilmedir.t .. ı SO-
ki eski kapı yoldaşı ve kafadar yapyalnız olduğunu görmüştür. Kız- !atıyor. Polis de beş parasız kalan deli- Arabam duruyor. Geçebilir miyim? _, ~ 

için birbirlerine savurduklar bu kü- lan koydunsa bulL Yalnız kızlar mı? kan1ıTı aeyahat arka~ yanına Mavi bez pantolonu, yakası açık gömlek- refah içinde Yıl11Yorlar. Burada kavga ruyonun. Müsbet cevap veriyor. 
fürler adeta birer iltifattı. El çantası da meydanda yok.. gönderiyor. Diğer taraftan Viyan.alı kız- li, kollan sıvanmış bir delikanlı, çamur- daha azdır; Adeta bir anlaşma vardır. Demek ki arap isyanının bu §Uph.e gö-

Onlar, senelerdenberi ölüm ve di- Delikanlının blitUn parası. tuvalet eşya- lan aramağa başlıyor. luğa biniyor. Ve gölgeli bir hiyabanm :l~tind~ .. ~~erle ara:= kms:~ türınez şefi, benim yaptığım seyahati~ 
rim yolunda beraber yaşamanın, be- sı. hattA beraber geldiği kafilenin indiği kumluk yolu üzerinde gidiyoruz. ğ~= ~ ed:.s en - sorduğum sualleri, aldığını cevaplan 
raber dövüşmenin alışkanlığı ile bir- otelin adresi yazılı kart ta bu çantanın ~· ' lşte çimenlik ve çiçeklik bir bahçenin harfiyen biliyor. 
birlerine artık dü§man olamaz hale içindedir. Bereket versin k1 girerken otel çevrelediği araştırmalar merkezi, hen- Zulilm görm~ bir millet olan yahudi Menfa köşesinde bu cevval mevcudi· 
gelmişlerdi. Esasen Hıristidi ve Se- parasını,......;" v ......... ı.m... ismet Santonun dest ve beyaz, beton ve camdan mU.rek- zulüm yapamaz. Yabancı yaşamak ne yete hayran oluyorum. 
ba r-.- -··-so- demek olduğunu onlar iliklerine kadar di _,L_ ih 

stiyano daima anla~an ve yekdi- Bir kelime bile Fransızca bilmiyen BiskÜvİtİ kep muazzam bir bina. his d 1 K dil .. diln h ta Şim · U.ıuıimde, Rehovot · üyannm 
ğerlerinden gizli şeyleri olmıyan iki genç, başına gelenlerden sonra, bir ser- Va~--""1arda 1 

Bir kAtip beni holda bekliyordu. önU- ~er. ~r~yanın er .- düşünceli ve yıpranmış yüzüne Juniya 
sadık arkadaştılar. seri gibi Paıi.5 sokaklarında dolaşmağa "-15"~ yaşayan .so ucan- mden yilrilyor. eza çe ~. 8:8 aynı nu- Milftüsüniln yüksek ve asil yapısı kan-

$ ha . .. lan dUşurilr. Bu suretle çocukla- . . salle mu:ka.bele edebılirler mı? tkl d .w at e stıyano, kar~ısında ve ko~e- başlamıştır. .. . . . . .• Bır devlet sefirinin çalıştığı yer mı . şıyor. a anı, lA.I em. 
· ba .:ı _ :ı; • • • nn buyilmesıne .ıştihasına yuzle- Hayim Vay~ toprağa ve insanların B .. ı liy ki k b k,x......._ 

nın şınwı duran Hm<ıtıdıye baktı. Akşama kadar sokaklarda aç karnına ' ' 1 burası? Kapılar açıldığı zaman, yalnız . . ana oy ege or • şar ın u ~ 
Onun yalnız olmadığını, biraz geri- dolaşmak pek güç bir iş olmasa gerektir. rine renk ve kan gelmesine yar- laboratuvar Metleri tübler, inbikler gö-- ~e=y~r. ld edil b'li sinde bu iki adamın yaptıktan ınücade-
de, kö~nin maskelediği arka yolda Fakat gece ilerlemiş, üste de bardaktan dun eder. "Eczanelerde kutusu 20 rUyorum. - 0~. er. ~ e e e 1 r. le, aman.sız bir zafer ve mağlftbiyettesı 
onunla beraber daha bir takım kim- boşanırcasına yağmur yağmaya başla- kuruştur. - Profesör Vaysman'm bürosunduı· Bu bir ilim m~lesıdir. . başka neticeyle bitmiyecektir. 
aeler· b ) d v ı._. tti' ,....,.,. Arada, bu kelime sık sık geliyor. - " 

ın u un ugunu nıne . ·~·ır. nı.ı. p . ardmd ··b ı rini 
encerenın a, tecnı e e yap- Bir k ·ı t ük 

Paıliph kızlan görür görmez za- mız daha vardır. Eğer onu öldfücbi- tığı tarlalar uzanıyor. Burada bütün l ~me re Y • 
Halk masalları 

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

Hızır babanın sihirli değeneği 

-3-
- Aman tanrını, sen beni koru.. dostlukla ve yardım etmek için söy

Her ne ise bu bana Allahtan yara· ledi sanarak hemen bahçe kapısına 
tıldı. Adamcağız ihtiyar bir derviş .. doğru yürür. Bahçe kapısmın önüne 
F'cnaya benzemiyor. Doğru yolu gelince yüksek sesle: 
bundan öğrenirim. - Gül ana .. 

Gibilerde ihtiyar pirin yanına yak- Diye çağmnasiyle kızlar cadı ka-
laşır. rının adını işittikleri gibi biri hemen 

Selam verip aldıktan sonra adam- güvercin şeklinde havalanıp kim ol-
<:.ağız: duğunu gönneğe çıkar. Bir de Şahın 

- Oğul, nereden gelip nereye gi- geldiğini görür. Hemen tekra.- bah-
dcrain.. çeye inerek diğer kızlara haber ve-

ten ateJleri ile yanmakta olduğun- lirsen artık aen de başını kurtarır- Fillstin'den getirilnıq topraklar U%erfn.. sekliğinde şelale 
dan onlan~ karşısında kendinden sın. Biz aenin ve sen ele bizim olu- de ~~lar, terki~ler ya~ılıyor. Ba- İngiliz Gil anında bir elektrik fabrika. 
geçer ve duşer bayılır. ruz. zan bır ihtimalden. bır farazıyeden ha- d y kta 

1 
'ki Uh ;ı,_ diln 

Bah---lek' h d .. D l . -1 d' h rek -.3'J' b t k ahs 11 . . sın a çalışma o an ı m enw.:ı .. ~ ı avuzun suyun an yu- eme erı ı e pa ışa sorar: et euı ıyor ve u opra m u erını 
1 

d 
.. ek l 1 o·· L~ d' .. ı . - rdc - yanın en bilyük şelA1!3ini bulmuş ar 11'. zune aerper ayı tır ar. - u~manınız .ıum ır, soy eyın. come e verıyor. G nl d Ka .. .. at si hakkında 
Padişah ise rüya görmü~ gibi ve Kızlar da: Vaysnıan yahudilerin kime fenalık eçe er e yotör şe e l 

h d d k ·· Jed•v• •~'-- Ş 1_ k" d v d d ·· ki b. t:t-ı·· akıl dir . tetkikatta bulunmak il.zere tayyareye em e ca ı arısının aoy ıgı uuur- - u Karşı ı agın ar ın a goze yaptı arına ır unu er emıyor. h' 
1 

,.L d' 1 bir • 
dl h lı k ·· ı·· k k. d ·· ·· b~ 'd h d O d gil F b' 1 şe ırden ayrı an mwıen ıs er 11rıza ı an ahr yara o um or usu a gorunmez ır eı er a var ır. a - ln tere ve ransa, ır araya ge - .. . ul b' . _ı_ 

aklı li ld v b'l b' ... kh A ,_ d' . b .. l . . edikl . . b"li 1 d' yuzil.nden meçh ır ormana ınm ... -a. na ge p ne o ugunu ı mez. ıze a_şı r. ma a:en ısı ya anı o - diler mı ist ennı yapa ı r er, ıyor, b . . d ı.._lm 
1 

d y 
B. k d f ba lı lı d d ~ · · d h 1 d ~ . ·u . . . mec urıyetin e - ış ar ır. ere iner ır aç e a yı p ayı şın a şaş- ugu ıçın on an oş anma ıgım•z bizun mı etimizi de kurtarmak ellerın- . 

1000 
~ ilk klik 

k k k l bak · kal 'b' h' b' · rah b ak O . ınmez en az mt:ı.ıe y se ten ın şaş ın ız ara ıp çaresız ır. gı ı ıç te ızı at ır maz. nu dedir. k k b' W il k 1 1 
rdır 

Kızlar da padişaha kendisinden zi- da defetmed.ikçe hiç birimiz geniş Garp disiplini içinde yeU~ olan ~an ele; ~:le. ~ ~ a~~ aşmı~ a · 
yade aşık olduklanndan yedisi bir- nefes alamayız. Bunun çaresini bul- iilim Hayim Vaysman yava~ yavaş bura- ~aı!s· ;· h m.ın e;e. t:: N~yaıa: 
den gidip eline ayağına kapanır. malısın. ı da peygamber olmuştur. ~':ııa ın .~ Ç~ Niil ' e~f 

- Aman padişahım, biz ettik, Derler. - Bütiln dünyanın imha ve tahribe 
55 

g~nı:·~r. ü ~agaranın 1 aı 
B 1 zah 1 · · P d' h 1 b" d 'rd b' . t- , ce~ığı 1800 metredır. sen etme.. unca yo met ermı a ışa ta: susam~ o du''U ır evı e ız mşa e B .. k da d' ek 

çektin. Bizi doğrulukla sevdiğini bil- - Al sana bir dert daha.. 'Tlek. istiyoruz. Biz inanıyoruz. 
141

ugune a r U~yanınd enl ytlksK 
1 
__ 

d 'k k' h . .. .. ld ı t c··1 k 1 b lduk .. .. ··zı ind la k şe il esi 750 metre irt1faın a o an uıu:-ı t er şeyı gozune a ın.. § e u ız annı u ama gorun- Ve go er en yaş r a ıyor. . . 
ıd .. rd .. ~·· k k b' · d'' d l k b' ·· A .. ~U"lı.v M"~~ nam şelalesıydı. yo a go ugun oca an ızım uş- mez ev e çarpışma ıraz guç. · Bu ı. u.n. u.t" J. u 

manamız.dır. Sana türlü desiselerle man yarabbi .. Sen bana doğru yolc On beş gün sonra, Beruttan ayrılarak, ---o-
Meğerse bu gül kızlan da ga- türlü yollar gösterdi. Sonra ı:la ihti- göster .. Sevgililerime beni sen ka· '>üyük Müftünün menfa hayatını geçir- Avrupanın en eski 

Der. Padisah ta doğrusunu söy- rır. 
lcr. • 

Pir: 
. - Oğlum, biraz daha ileride bir 
.. hçe kapısı var, der. Oraya yakla,.. 
~ın vaht: 

- Gül ana .• 
Diye bağır.. Ondan sonra hiç 

?rkma. Sana ilişen olmaz. &hçe
n orta yerinde bir köşk vnr. Ora

a aradıklarını bulursun. 
Deyince padişah bunu gerçekten 

yet bahçe meraklısı olduklarından yar pir kılığına girerek şöyle et böyl~ vuştur.. liği Juniya köyüne doğru giderken Vay- k ğ 
padişah gibi kendilerinin merakında et dedi ise de kendisi bizlere aşık o- Diyerek kızların gösterdiği dağ yo manın hayali halli gözlerimin önündey- ayın a acı 
bir adamı bulamadıkları için her kim lan bir padişahın tarafınd:-m bu yer- lunu tutar. di... ItnlyaQıı trant civarında Mezokoroıu 
onların a§kı ile oraya gelirse ölrtürür, lere gönderilmi~ olduğu için yolu- Düşüne düşüne gitmekte olsun Sihirli köyün kenarında, sağımda yol- köyünde oduncular 35 metre yüksekli· 
telef ederlermiş. 1 muzda sevda çekenleri türlü hile ite kazlar ejderhayı görünmez dediler :lan bir hendekle aynlmış olarak, büyük ğinde ve nıstf kutru 2 metre olan koca· 

Bunlar, yedisi birden padişahın öldürtür. Biz ise gül aşıkıyız. Senin ya .. Padişah şimdi ne yapacağım. ve MUftilnün evi göründil. man bir kayın nşacı kesmiŞlerdir. Bt1 
geldiğini anladıklarında. hemen ni- j de bahçe meraklısı olarak türlü gül· nasıl edeceğim diye dalgmlıkla gi<ler Alçak bir dıvarın üstündeki demir nğaç 25 metre mikabı yakılacak odun 
kaplarını çıkarıp yedisi de lıuri gibi ler yetiştirdiğini gördüğümüzden biz I dururken o dağa yakın büyücek bir armnklık arasından truızim edilmemiş vermiştir. Mütahassısların sözlerine göre 
gül yanaklı birer kız olup padisahı de hepimiz de can ve gönülden size 1 ağacın yanma vanr. bir bahçe ortnsında grniş bir taş e\• göze bu nğaç en yaşlı kayın ağacıdır ve bia 
karşılamağa çıkarlar. aşık olduk ama, bizim bir dü;mnm· -BITMEDl-- senellkteıı a.sai:ı deiildir. 



•••••••••••••••••••••••• . . . . . . 16 ıncı 
•••••••••••••••••••••••• 

Esrarlı 
. . . Asrın 

~ Sihirbaz 
..~ ........... ~ ........................ . 
Nakleden: F . .Şemsettin Benlioğlu 

Hayat 
ve 

Macerası 
. 
: Doktoru 
: ..•..........•......... -45-

In~iliz Heyet· 

Nostradamüsü Londra ya 
götürmek üzere bir bahar 
sabahı oturduğu evin 
kapısına da yanmıştı 

• •••••••••••••••••••••• 

Nostradamüs, herkesin eyiliğine ı «Her gün Nostradamüsle birlikte mesele yüzünden sekizinci Hanri ile 
çalışan, eyi muamele ve tatlı dille gerek Sen nehri sahillerinde Ye ~erek bozu~mak niyetinde değildi! Bunun 
herkesin gönlünü hoş eden bir a- küçük ve şirin Sen Lüi adasındA ge- için, Nostradamüse hemen Londra-
Ö.run, sevimli ve her zaman aranan ziyor ve çok istifade ediyorduk!» ya hareketini emretti! 
bir adam olmuıtu, artık 1 Nostradamüs, ihtiyarlıkta bu gü- Paris • Londra yolu o zaman için 

istikbal hakkında verdiği haber- zel ve aakin muhiti bırakıp ta lngi]- hem uzun, hem de çok yorucu idi: 
\erin kötü olanlarını gizlediği ve eyi- tereye geçmeği istiyemezdi 1. hele Manş denizini geçmek çok güç 
lerini bildirdiği için de, Nostradamüs İngiltere kralı sekizinci Hanrinin 1 bir işti!. 
~k seviliyordu! Ve bu .yüzden de hususi memuru, para teklif ettiği va- Bu sıralarda Manş denizinde müt
samanın kral ve Prenalerı ~~fından kıt ta Nostradamüs omuzlarını sHk- hiş fırtına1ar hüküm EÜrmekte idi; 
aaraylara aık, aık davet edılıyordu. ti ve: Obini, Manş .::lenizinin rengının ce-
0 ka?ar ki, lngil~~r~ kralı aekizin~i - Para mı) Fakat ben parayı ne hennemi bir renk aldığını söyler! 
~nrı Noatradamusu aara~ın.da daı- yapayım, artık) Şimdiye kadar ka
mı su.r~tte. bulund.urmak ııtıyor~u 1 zanmış olduğum paraları da Paris fı-

Sekızıncı Hanrı, Nostradamuse karasına bırakacağım 1 dedi. 
hususi bir memur göndermiı idi; fa-
kat Nostradamüı, ne bahaya oluna 
olsun Pariıten ayrı1mak istemiyor
du. 

Nostradamüs : 
- lngiltereyi, aarayları ve İngiliz 

aaraylannın bir insan hayatina bir 
k.öpek kadar kıymet vermediğini bi
lirim! lngilteredeki taassup,, daha 
yeni geçen Veba istilasından kuv
vetlidir. 

c:Bcn Pariste rahat ediyorum; bu
raya henüz taassup çılgınlığı ve isti
lası gelmemiştir. Evet, bu hastalık 
buraya da gelecektir. Fakat çok son
M ve her yerden hafif olarak! 

c Taassup rezaletleri, Parise gelin
eeye kadar belki ben de bu dünya
dan göç etmiş bulunacağım r diyor
Chı. 

* 
Fakat.. güzel bir bahar sabahı , 

lngiliz kralı seltizinci Hanrinin sekiz 
on kişilik bir heyeti Nostra<lamüsün 
kapısına dayandı! 

Heyet, hususi memurun müzake
relerine zerrece ehemmiyet verme
mekte ve Nostradamüsü hemen alıp 
Londraya götürmek fikrinde idi. 

Nostradamüs hayret ve dehşet i
çinde ve ilk iş olarak Fransız kra
lına ko§tU; kendisini Londraya git
mekten kurtarmasını yalvardı. Hal
buki, Fransa kralı, böyle küçük bir 

Günün Hadiseleri: 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

* 
Zamanın yolculuk hakkınÇaki bü

tün güçlüklerini çekerek l .ondraya 
varan tabip ve müneccim Nostrada
müs, hiç memnun olmadı. 

Londranın sisli ve her zaman için 
rütubetli havası. ihtiyar sihirbaza eyi 
bir tesir yapmıyordu! 

Saraylara gelince : Bunlar da 
F ranas ve ltalyanm saraylarına hiç 
benzemiyorlardı. Londra Ye İngiltere 
sarayları karanlık, iç sıkıcı ve .. Ha
yaletlerle dolu idil 

Nostradamüs, İngiliz s:ı:aylarinda
ki hayalet bolluğunun sebebini şöy
le izah etti: 

-BiTMEDi-
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1 562 senesi ilkl>aharı Parİ!\ ve ci

varında çok güzel olmuştu. Her yer
de ağaçlar yeşil yapraklara bürün
müşler, çiçekler açmış ve her taraf
ta tazelik ve ne§ve hüküm ıürüyor
du I 

Jamaikadaki • 
ıs yan 

Nostradamtis, Sen nehrinin sahil
lerinı ve Sen Lüi adasını çok sevi
~ordu. 

Aziz dostu Obini, Nostradamü
aün bu bahardaki hayatını muhtelif 
vesilelerle bize kadar anlatacak ya
vlar bırakmıştır. 

cNostradamüs artık çok ihtiyar
lamıştı. YürUdüğU zaman çabuk yo
ruluyor ve ayakları titriyordu. 

«NostradamUs artık ölüme yak
laştığını biliyor ve ölümden, hem 
de hiç korkmadan bahsediyordu. 

c:Nostradamüs, bana sık, sık: 
«- Artık hayatın sonuna geldiği

mi sanıyorum; diyor. 
«Ben Nostradamüsün karısını şey

tana sattığı hakkındaki rivayetin asıl 
sız bir masaldan ibaret olduğuna nr
uk emin oldum. Nostradamüs ha-
na: 

c- Ben ölümden hiç korkmıyo
rum, korkmam da 1 ölümü bekliyo
rum, hoş geldi, safa geldi 1 Ben nef
sime yetecek kadar yaşadım, daha 

1 gençlere yer vermek üzere artık ö
'tcki dünyaya gitmeliyim 1 

«Sevgili dostum Obini l ölüm şu 
airada kendisini bilenler için bir sa
adettir, çünkü istikbalde çok fena 
§eyler görüyorum; istikbal karışık 
ve karanlıktır. 

cBütün Avrupada din muharebe
leri başlamak üzeredir 1 Bu güzel Pa
ris, sükun ve huzurundan dolayı 
pek ziynde sevdiğim ve kendime İ
kamet yeri seçtiğim bu Paris pek ya
kında en korkunç ve kanlı hadisele
re sahne olacaktır. 

cKatolikler bir gün gelecek akide
lerinden şüphe ettikleri insanları hep 
öldüreceklerdir. 

c:Bu sakin ve güzel şehrin sulaıı 
masum kanlariyle boyanacaktır. 

Huzur ve saadet yerine bu nehrin 
iki kıyısında ah ve enin. sefalet ve 
göz yaşları hüküm sürecektir. 

Avusturya Yahudileri 
. 

Asırla.rdanberi vatan bildikleri top
. raklardan nasıl sürüldüler? 

Tuna üzerinde eski bir salapurya içinde sefalet hayatı 
yaşayan ve kendilerine yeni bir vatan arayan sı yahu

dinin çok hazin macerası 
Paris 9 ( Pari Suvar gazetesinin Prag rürdüm. Otelim çok kalabalık olurdu. otelimi, daha iki evimi, para ve e:yalan· 

huııuıııi muhabiri yazıyor) - Masal değil Hatta Almanların Avusturyaya girişle- mı, velhasıl 5 00 bin frank tutan bütün. 

hakikat ve bu hakikat olan faciayı Rei- rinden sonra da hayatımızda bir değişik- servetimi Almanlara teslim etmiş bulu· 
~icümhur Ruzveltin daveti Üzerine Avus· Jik olmadı. · nuyordum. 

turya muhacirlerinin vaziyetlerini .tesbit JJk felaket çanı yahudi pasaportlarının Almanlar otelimi Gestaponun karar· 
için Ev'anda toplanmakta olan milletle- toplanması ile başladı. gahı ~aline soktular. O gece buraya bü-

rin delegelerine ithaf ediyornm. Sonra 1 Nisan günü kasabaya Gestapo tün kasabanın yahudilerini de gf'tirip ka-

5 f yahudi... Tuna üzerinde eski bir mensupları ve arkalarında. Nazi ünifor- padılar. Sonra hepimizi bir kamyona dol· 

18lapurya teknesini kendilerine vatan malı beş kişi geldi. Asıl felaket işte bu durdular. Yanımızda on para bile L,ı. 
)"apmı~lar.. Ömürlerini hep burada ge- tarihten ha~lar. rakmadılar. Üzerimizdeki elbise ve ça· 

Aynı gece yamı evimize geldiler. Ben, ma,ırlardan batka tek bir mendil bile 
çirmeğe mahkum edilmişler .. Her yerden 

k karım, İşte turada gördüğünüz 65 yaşın-
koğulmuşlar, hudutlardan apı dı~arı e-

almamıza müsaade etmediler. 

dilmişler. 

Onların macerasını hana yine içlerin

den biri Alodor Ra,Ysner adında bir mu-

ıevi anlattı. 

Bu yahudi Avusturyanın Kitse kasa
basının en büyük otelinin eahibi idi. Şim
di 5 1 felaketzede arasında ~·e salapurya 

daki annem, biri iki ve biri dört yaşın· 

da iki çocuğum henüz yatmıştık. Bizi ya
taklarımızdan sürükliyerek kaldırdılar Te 

bodruma kapadılar. Gelenlerin baılann
da ıırık gibi uzun boylu ve Berlinli ol-

İçine tıklım halinde cloldurulduğumua 
kamyon bizi Tuna sahiline getirdi. Bura

da kürekleri alınmıı bir mavunaya hin• 
dirdiler. Mavunayı T unada bir Rom Öt• 

körle çektirerek huduttan uza1clarda bb 
duğu anlaıılan yirmi dört yaşlarında bir sahile bıraktılar ve geri d~ndüler. 

Alman delikanlıaı vardı. Ne yapacağımızı taıırmıştık. Bulun· 
Bu delikanlı doğrudan doğruya bana duğumuz yerin hudutlanndan içeri aoli-

eııkisinin üstünde yaıamakta.. çattı. Hakaret etti. madılar. Hudutlarda Alman, Çek, Ma· 

Bana dedi ki: - Yahudi oğlu yahudi.. dedi. itiraf car nöbetçileri üzerlerimize atef ederelı 
- Biz, 3000 nüfuslu Kitse kasabası- et. Bütün kazancını çalarak, hile yaparak bizi topraklarına yaklaıtırmıyorlardı bile. 

nın içinde sadece 38 yahudi idik. 13 kişi milleti aldatarak ve soyarak temin ettin Bu vatansız 51 yahudinin ıefleri olan 

de civar kasabalardan getirilerek bize değil mi) Alodor Raysner bir müddet ıustu. 
iltihak ettirildi. Ve şimdi burada bu duba Alodor Baysnerin gözleri anlatırken Bir müddet ıonra ağır ağır devam et· 

Ü!tünde 5 1 kişi yine biz Kitsecle eene

lerdenberi birkaç nesil evvelden gelmiş 
yerleşmiştik. Bizzat benim ecdadım bu
raya geleli bir asrı geçmişti. 

dumanlandı. Yumruklarını sıktı. Yanıba- ti. 
şında ve dubanın üstünde oynıyan ço

cuklarını uzaklaştırdı. 

- Haydi, yavrularım, eledi. Biraz ö

tede oynayın, konuştuklarımızı duyma

nız hoş bir§ey değil.. 
Hitlerin Avusturyayı ilhakına kadar 

biz burada yahudi aleyhtarlığı nedir bil-
Ve sonra bana dönerek sözüne de

mezdik. Avusturyalılar bizi vatan evladı vam etti: 

- Sanki biz rastgelinen yerde geber• 

tilecek vahşiler idik. Öyle muamele edi· 

yorlardı. Nihayet Macaristandaki yahu
diler Macar hükümetine bizim için yal
vardılar. Macaristan da bizi topraklarına 

kabul etmemekle beraber ırktaşlarımızın 
bize yardım etmelerine müsaade verdi. 

İşte bu salapuryayı Macaristandaki ırk· 
taşlarımız bize temin ettiler. Kirasını on• 

lar veriyorlar. Kendi aralarında topla
dıkları yardımlarla ela iaşemizi mümkün 

gibi tutarlardı. - Tabii bu ağır itham ve hakarete 

Kasabanın bütün kulüplerinde aza i- kar§ı kendimi müdafaa ettim. Hırsız ol

dim. Hemen bütün şirketleıde hissem madığımı, kazancımı namusumla temin 
vardı. Her gittiğim yerde de hürmet gö- ettiğimi ıöyledim. 

hareketi 

Alman delikanlısı : 
mertebe temin eyliyorlar. Fakat sonumuz 

- Yalancı 1 •.. 1 k.. B h' h' b 1 ne o aca r unu ıç ırimiz i miyoruz. 
Diye bağırdı ve birdenbire suratıma 

bir tokat aşketti. Tokat o kadar kuv-
vetli inmişti ki yere yuvarlandım. 
muhafaza edemiyor. Kendimi tutamıya-

rak yalan söylemediğimi haykırdım. Ben 
haykırdıkça ve kendimi müdafaa ettikçe 
suratıma, yüzüme gözüme sille, tokat, 
tekme inmekte devam ediyordu. Nihayet 
dayanamadım: 

- Evet, çaldım .. 
Dedim. Herifçi oğulları esasen bunu 

bekliyorlardı. Derhal elime evvelden ya-

zılmış bir kfığıt tutuşturdular. 

Raysner beni salapuryanın anbann~ 
indirdi. Anbar iki kısma ayrılmıştı. Bi1 
kısımda erkekler bir kısımda da kaclın
lar vardı. Otlardan yatak yapmı,lardı. 
Buraya hayvan bağlasan yaşıyamazdı. 

itte bu 51 zavallı yahudi, asırlardanberl 
vatan diye bildikleri yurttan, topraktan 
bir an içinde bütün servetleri ellerinden 

alınarak böyle koğulmuşlardır. 

Ve Tuna Üzerindeki serseri salapurya· 
da birbirlerine düşman ideolojilerin çar

pıştığı hudutlar arasında yeni bir vatan. 

_ Bunu imzala.. arıya arıya ömürlerini törpülemektedir· 

Dediler. Kiığıtta aynen şunlar yazılı ler. 

idi: 
cBen, yahudi olduğumu ve burada ka

zandığım bütün ıııerveti na meşru yo1lar· 
dan, sahtekarlık, dolandırıcılık ve hır

sızlıkla temin ettiğimi itiraf e;liyorum. 
Binaenaleyh hakkım olmıyan bu serveti 

Rayhş hükümetine kendi arzumla terke· 
diyorum ve yine kendi arzumla Alman 
topraklarından çıkıyorum.~ 

Bu kağıdı imzaladım. Başka suretle 

ispanya harbi 
Saragos, 13 (A.A) - Havas ajansı 

nın muhabiri bildiriyor : 

Dün T eruelden Akclenize kade!' ı;::.:ı· 

nan bütün cephede sükünet tam denn· 

cek bir şekilde hüküm siirmüştür. A•rş 
hattında bulunan F rankist kıt' alnrı cep

hede bazı tahkimat yapmnkla me:aı..l 

hareket edemezdim. Beş dakika içinde olmuşlardır. 
.. m1zcım::mımı:s::::m ..... m:ı:ıı .. mı1 ... -=:ı ............... ..::._ ........................... ... 

Dünyanın en kücük 
Budapeştcli Andras Pinter isminde 

bir amatör dünyanın en küçük piyanosu

nu yapmağa muvaffak olmuştur. Bu kü

çük piyano, tıpkı büyük piyanolar mo· 

delincle yapılmııtır ve büyüklüğü ancak 

yedi aantimetredir. Ses çok temiz fakat 

çok hafiftir. O kadar ki bir mikrofonla 

takviye edilmek lazımgelmektedir ve bu 

mikrofon bir hoparlöre raptolunmakta

dır. Bu küçük piyanonun klavyesi iki 

oktavlıdır. Ve tuşlar o kadar küçüktür 

ki serçe parmağı ile bile baııınak imkan

sızdır. Bu küçük piyano örgü şişleri gibi 

ince değneklerle çalınmaktadır. 

• pıyanosu 

~ Kf;;};k~Apa~İmanl;;-
~ 

Birinci Kordondan Kültürparka giden Vasıf Çınar bulvarı üzerin-
de yeni yapılınıt olan (ÇANÇAR) ve (TORKMENOGLU) apart
manları kiraya verilecektir. 1 ağustos 938 tarihinden itibaren kontrat 
yapılır. Kiralar : 450 - 500 - 600 liradır. 

cBu güzel ağaçlar hep yanacak
tır! 

Antil adalarında, Jamaikada halk için
de baş gösteren büyük bir açlık isyanı. 
bütün milletlerin gözlerini bu mazlum 

yerliler iizerine çevirdi. Şüphe edilemez 
ki bu isyan çok u]vj ve tabii bir hareke
tin neticesidir. Yani, ortada, bu isyanı 
hazırlıvan büyiık amil aclıktır. Bu ca-

lışkan ve namuskfır insanlar aç kaldık- \'e halk iane listeleri açılmıştır. 

H E R D A t R E D E : Sıcak ve soğuk su, hava gazı, ve elektrik 
tesisatı, modem havalandırma ve zil tertibatı, dahili telefon, ha 
adyo anteni, bavul ve fazla eıya deposu, odun ve kömür deposu, 
sandık ve hizmetçi odaları çamaıırlık ve ütü odaları ve her türlü kon· 

cEvet, dostum Obini! Bizim bun
ları görmektense ölmekliğimiz çok 
daha eyidir!> dedi. Nostradamüsle 
on zamanlarda hep bunları görü
~üyorduk I 

)arı için baş kaldırmışlar ve hak yerine Siıe burada altı poz takdim ediyoruz. 

ekmek istemişlerdir. Şimdilik kendile- Bu fotoğraflarda yerli halkın isyanını, 
rine uzatılan nafaka, ekmek yerine hak- işçilerin (Ekmek isteriz> diye feryatları
tır. ru, siltıhlı kuvvetlerin baş kaldıranları 

Bu muazzam isyan hareketi Jngiltcre tcdiplerini görilyorsunuz. Ne ilim ve k 
ve Amerikuda dl'rhal tesirini eÖ.llt<.'rmiş üzücü sahneler de~il mi:> 

vardır. 
M O R A C A AT YE R l : Her gün saat 12 - t ve 16 - 19 ara

sında büyük Kardiça.h han 52 - 54 avukat Cemal Çançar telefon 375 
Görmek için infaat mahalline müracaat edilmelidir. 
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KADER 
«Mini mini yavrum.. 1~e sana dört m.İ§ti. Her ikimizin de büyük bir has

l'aJında iken böyle hitap ediyorum. Hat-\ retle gözetlediğimiz gün artık gelmişti. 
tl büy.üdüktea eonra da. benim için 1en Çocuğumuz da o gün yürümeğe başla
Jııiııi mini yavru olarak kalacak.un. Çün- mlJ. binlerce gizli arzu ve ümidimizin sa

kit, bir anaıun ırözünde kendi evladı, in- ati çalmıştı. 
-.ı olarak 7etittiği ufak tefek ve aciz Altı yıl geçmi!I, hiç bir darlık hisset
lair nrldttan bqka bir§ey değildir. Bu- memiştik. Çünkü önümüzde daima ay
ltba. içi bir lliirü beyaz yaprak dolu bir dm bir ati duruyordu; nihayet ona ka

clefter •tm aldun. Bu deftere, mukad- YUtmU§tuk. 
deratm beni naaıl hırpaladığını, hayatm Ah, o günü asla unutamıyorum. Ba-
1>.na brwa ae kadar merhametsiz dav- ban o kadar mesut ve bahtiyardı ki ... 
randliuu pazmak istiyorum. o aün benimle beraber geçrni§ günlere 

Yavrum. büyüdükten sonra, günün bi- doğru dönerek, sükün içinde geçirdiği. 
rinde alıp okuyuın diye bu defteri sana miz hayata tekrar bakmıştı. O gün her 
•ereceiim- lllter kadın, ister erkek olsun, ıeyin birdenbire bambaşka olduğunu bu
t.iç ldmeenin kendi hayatından kayıtuz sün bile hill bir türlü kavnyamıyorum. 
'l'e fllrtllS olarak memnun olmadığını. Huretle beklenen mevlü ve kabiliye
İlltimal ki bta defterdeki sayfalardan öi· tinin takdirle kaT§ılarunıı olm&.11 babanı 
reneceluıin. Hepimiz unutmıyalım ve bü- bir han\lede değiıtiYdi. Bende birfe)' de
tiin imanlar unutmamalıdırlar ki, bayat ğİfmemİftİ. Aynı a~k, aynı bağlılık ve iti· 
bir mUcadele ·n mütemadi bir ilerle}'if. mat bende yapyordu. Varlağunın, birçok 
bir atlrlld.iftir. Bu defterin aayfalarıDda ylllar lıep aynı nokta etrafından dön
biç kim..,i ilham etmek memiyorum.. müş old~nu. nnc&k bugün anlıyorum. 
Kötü bir eilz de yazmıyac:ağun; \alemim Ben kendimi evJenme ve evlilik va-
bunlann 1111; birine dolummıyacaktır. zifelerinin a.'kınbsma bırakmıttun. Uzun 

Bugün artık kendisi için her hangi bir uzadıya iatelderle ortaya çıkmadan, dai
kadından bqka birteY olmadığım kimse, ma babanın arzularını yerine getiriyor
aenin, büyük .adam diye taıumnıı ola.o dıım. Hayatım büyük bir bailılık içinde 
babandır. Yavrum, o senin gözünde "ge- hizmet etmekle geçti. Fakat bu hiz

1
met 

rıe büyük adam diye kalmahdır. BU ka- •e vazifeleri yaparken, zamanın hayat 
duı111 atkı ile tek b8flD& kalması. meier ve inaanlan dcğiftirdiğini hiç dü,ünme
çok aca imitl Burada. yani Mı.ada üzeri.. den yal111Z aaadetimi görüyordum. 
ille aldığım vazifeleri ba§arabiJmek ve Çok geçmeden. baban, bir yolculuia 
lana eyi bir ana olmak için içimdeki bü- çıktı. Yolculuk eanasında gözleri :nete 

tGa acllan IMa kliıtlara döküp kuvvet ve dolu, ıenç ve dinç bir aarııın kadınla 
Clerman kazanmak istiyorum. Büti.:n dü- tanıştı. 
lllrıcem. yurduma döndüğüm nman sa- Hayatı hemen hemen hiç tanımtyan 
aa acmz. 9IZl&IZ, hatta tasasız bir genç- ve kendisini yalnız ilme vermi~ olan ba
lilr. ıreçirtecek kadar beş on para biriktir- ban için bu tip yepyeni bir §eydi. Kılh
hlektir. kahalariyle etrafı çınlatan genç kıza hay-

Annen babanla evlendiği zaman on retle bakıyor, onun canlılığından zevk 
eekiz ,.....da idi. Baban kendini ilme alıyordu. Bu anda beni brrdenbire '\lnut
•ennif. l.tanbulun belli batlı mekteple- tu. Ben onun için. kendisiyle birlikte ta
rinden ~irinde Localdt ediyordu. Hocalık aarruf etmiı. onunla beraber herşeye gö
ettiği mektebe yakın olaun diye Bebek- iüs germif, ev illerini görmüı, yemeğini 
te Üç odalı ufak bir eve tqmdık. Birbiri- kotanp ağzına vermiı bir inaandan baş
lllizi tanıyaL iki yıl olmu,tu. Çaldıruıya k.a birteY değildim. Sikin ve arzuaw: bir 
aevifiyorduk. Her ikimiz de. buaün yan- kadmd1m. Halbuki, bu halim tabiatime 
larında 711f11Ciıim biiyükb&ba ve annenin tamamiyle aykırı idi; ama aevgiJj ıcoca
Boiaziçindeld köyünde doğmuttuk. ya- mın yanında kendimi ~n ve korun

nınızdan aynlalı bir yıl olızyor. Büyükha- mu~ gördüğüm için memnun ve mesut

hanın aldığa tekaüt maapyle geçinmek tum. Bugün artık bi1' kadmm kendini ko
ınümldin olmadıiuu bildiğim için, sizlere cuına ~enniı olmasının ehemmiyetli ve 
iki ha~ada bir, bir Mısır altını gönderiyo- fevkalade hirteY olmadığını anladım. 
rum. Ben artık babana lazım değilim. Onu 

Yavnırn, sen dünyaya geldiğin zaman, bir ba~a kadın tatm'in etmi~ti. Baban 
biz evleneli beı yıl olmuştu. Kendimde o genç kızı, nrzu ve talepleri, bütün huy
bir itimat hissediyor, halimden memnun lan ile, hisılr gördüğü gibi, herteyi ile 
oluyordum. Düıüncelerimin hepsi baba- beraber İstiyordu. 
ilin üzerinde toplanıyordu. O, benim her Sevgili yavrum, babanı alelade ölçü
teyim idi. Ben onun. o da benim için ya- lerle ölçmek doğru değildir. O hiç çe· 

flYorciu. Dünya yüzünde benim için on· kipmeden bütün geçmişleri bir anda tu
dan baık.a, ikimizin malı olan saadeti- tup attı. Zihninde, gözünde heY gün ya
hlizden gayri bir şey yoktu. Aqamlan şıyan ufukları yırtarak, bunların arka
l>aban derslerini hazırlarken ona yardan aında yeni bir istikbal aramağa, huylan, 
ediyordum. Zaten, bundan tabii bir şey hayatta telakki tarzları bana hiç benze
olamazdı. Tuarruf ve nefisten feragatle miyen b~ka bir kadınla bu istikbali ye
hareket ediyordu. Bunlan hep mükafa- niden kunnaia koyuldu. B~ bir &n için 
tın geleceği gün için yapıyorduk . bile aklına getirmiyordu. 

Bir çok saatlerimizi, babamın dahi Dünyada yapayalnız kaldığımı anla-

ce istidatları anlqahp, biiyükler tarafın- dım. Y ei.s beni yerden yere vurdu, az
dan takdir edildiği lfteMıt güne hane- mimi paramparça etti. lstııabın ateşiylf' 
diyor, Boğaziçinde yapbracaiımız köşk- kalbim yanıyordu. Onun yanında daha 
ten, küçük kotranuzdan. büyük bir Av- bir müddet Y&.f&dım. Fakat aşksız, bi,. 
rupa turnesinden tadı tatlı konuşuyor- hiç gibi yqadım. öbür kadın babanı yal 
duk. 1 n'.z ke?cline ban-etmek iatiyordu. Hal~u 

Gündelik hayatta ne kadar çok göste-ı kı berum onu artık zaptedecek kuvvetım. 
rilere ihtiyaç var bileenJ Baban. müsama- dermanım kalmamıttı. 

m 
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i RADYO ~ 
• • ......................................... 

ANKARA RADYOSU: 
öğle neşriyatı: 

Saat 12.30 da karışık plik neşriyatı, 
12.50 de plakla dana musikisi ve halk 
şark1lan, 13. 15 te ajans haberleri. 

Ak§am :nep'İyah: . 
Saat 18.30 da kantdt plak neıriyatı 

19.15 te türk muaik.isi (Salahittin), 20. 
de t1aat ayarı ve arapça neşriyat, 20.15 
te radyofonik temsil: Gönül acısı {genç
ler grubu}, 21.00 de konferans: {ŞakiT 
Hazım), 21.1 S te •tüdyo aalon orkestruı 
22.00 de ajans haberleri. 22.15 te ııon 

ve istiklal marşı. 

tST AN BUL RADYOSU: 
öğle neşriyatı: 

Saat 12.30 da pllkla tifrlt musikisi, 
12.50 de havadis, l 3.05 te plak.la türk 
musikisi, 13.30 da muhtelif plak neşri
yatı, 

Aktam nqriyab: 
Saat 16. 30 da hafif ınüzı'"k: T epebaşı 

belediye bahçe.inden naklen. 19. f.S te 
apor müaahabelai. 20.00 de aaat ayarı 
Grenviç rasathanesinden naklen Settar 
Kömürcü ve arkadaşları tarafından türk 
musikisi (Hüseyni, Suzidil, Hi.ar puae 
lik, Şehnaz buselik, Nehavent), 20.45 te 
hava raporu, 20.46 de Ömer Riza Doğ. 
rul tarafından arapça söylev, 2 l .00 de 
saat ayarı. orkestra, 2 1. 30 da Sema1'at 
Özdensea ve arkadaşları tandından türk 
musikisi (Uftak Ye halk faıblan), 22. 
1 O da konser: Novotinden naklen: M. 
Kemal idaresinde orkestra, 2 2 · 5 O son 
haberler ve ertesi günün pYognımı. 2 3. 

te ııaat ayan. 

AVRUPA tSTASYONLARI: 
SENFONiLER: 
21.55 Prag: Çete filhonnanisi (Bizet, 

Ravel, F aure, Debuaay). 

HAFJF KONSERLER: 
7. IO Berlin k..a dalgaa: Netcli mu

siki ( 6. f 5 devamı), 6.50 Paris mondi
yal: Plak 9.15 plak 9.45 -,lak 10.35plak 
12 Berlin kısa dalıası: Kan~ neşriyat, 
1 2 Paris mondiyal plak musikisi 1 3 Ber
lin kısa dalgası: Hafif musiki ( 14.15 
devamı) 13.15 Bükrq: öğle konseri, 
( 14. 30 konserin devamı), 13. f 5 Paris 
mondiyal koruıer nakli 17 Berlin ılısa 

dalgası: Dinleyicilerin saati 14 Patis 

mondiyal: Konser nahli 15. 30 bando 

muzika 17.45 Berlin kısa dalgası: l~ 110· 

nu konseri, ( 16:50 devamı), 18 Paris 
mondiyal, konser nakli 18 Peşte: Çigan 
orkestrası 19 Paris mondiyal: PlaJc kon
seri, 19.30 koro konseri. 19.50 Prag 
nskeri musiki 20 Be.rlin laaa dalgası. As· 
keri bando 20.05 Bükrq Fransız musi
kisi 20.50 Bükrq: Fran!lız Cümhuriyet 
bayramı için festival programı, 22, 1 S 
Berlin ba dalgası: Deniz musikisi 22.45 
Bükreş plakla hafif Fransız musikisi 23. 
30 Viyana. Eğlenceli halk musikisi. 

OPERALAR.OPERETI...ER: 

20.55 Prag: Musikili radyofonik pi· 
yesi 21.45 Viyana: Musikili radyofonik 
yipes 23.15 Peıte: Opera orkestrası. 

• 
RESIT AU.ER: 

9. 30 Bertin kısa dalgası: Piyano mua. 
kisi ( l 1. 1 5 Norveç dansları: Keman ile) 
1 6. 30 Berlin kısa dalguı: Piyano var· 
yasyonları 19.05 ostrava armonik mu
sikisi 19.20 Prag: Asker prkılan 20.50 
Peşte Criegin Herlerinden piyano, Viyo
lonsel komeri. 

DANS MUSiKiSi: 
19.02 Bükreş: 

ha nedir bilmiyen ibir ilim adamı, yalnız Baban aramızdalti baiları koparmağa 
kendi davalarım diitünen ve lleme ya- karar Terdi. Ba,ka bir neslin kızı ve ka· A k 
b"' d biri•d• 0 ..__L b" k dım olan anne annen_ baban tekrar geri zgı n o•• pek .. ncı uran ır. , ~ ır çocu 
••ıb· h ) 1 l d 1 d H l k k gelinceye kadar, sabır ve metanet g()s· .. .. ı u ya ar a o u ur. oca ı tan a· 1 T k • • • d 
zandığı para ile yapmağa kudretimiz ol- termemi bana tavsiye ediyordu. Dedik- VÇ lflYI ısır 1 

lerini dinliyerek ber--e katlandım. Fa- B Faik adında b. 200 11__.. rnamaaı yüzünden, kaçndıiımız fırsatlan -r-" • ar zata alt llCll 

tekrar ele geçinnek için, projelerimize kat KÜDÜ• birinde tanWniyle terkedil- kıymetinde bir mandra köpeii ipini ko-
dİln. AJaup cleiiJ olqanuya allfllUt olan k .. ı,:~· · G }yalı tüflü renkler veriyorduk. Büyük bir ümit parara uç ~ıyı ısırmış ve üze 
ellerim bombot olduju halde ortada kal- halk h k içinde ıeviniyorduk: halimizden mem- mı eyecana sev etmiştir. 
dmı.. Kader yaT1'11Dl. k.ader böyle im.it b Kö k b üdd nberi · l'lunduk; bu dünyada birbirimiz için ya- _ ··pe ir m · ette · B. Faikın 

tadığımızdan aon derece meaut idik. Tee-- B., - Güzelyalı caddesi semtindeki evinde 
rübcsizdim, babanın yardımcısı ve mee- rr Casusa dffk bağlı bulunuyordu. Köpek şehre alış-
nedi olmaktan ba§ka bir gayem yoktu. olanlar kın olmadığı için oradan gelip geçenlere 

Sevsili yavrum, bir ilkbahar sabahı J __ ,_ d . uet 1 de saldırıyor, hatta sahibini bile ısırıyordu. 
.Kauuuara aır g e er yapılan neş- E ,,_, .. · · · ko k'" k k sen dünyaya sddin. Artık ü,. L:..: idik . b . t __ _.., vveuu gun ıpını paran ope so a-

ır ...,. • nyat, u neşrıya ne ;:>~Y-e yapılmış .. . • • 
Ben gene, tıpkı önceden olduğu gibi, olwsa olsun bekar olan hasta ruhlu er- ga sa1dırİnı§, Uç kişiyi ağır ve hafif su-
baban için y&§ıyon:hun Sen bana vakit af' <l d . 16'- 1 aki rette ısırmıştır. Yaralanaıilar arasında · kekler tar ın an aıma a~ay a t p . . 
kaybettiriyordrm. yalnız cüruer bir parça ~ B. tsmail ve tanuunış bir memur vardır. 
Uzun gdmeğc başlamıştı. Senin nasıl bü- edB J!>.rk. h k"k' b"r vak~ ld .. Köpek yakalannıış, kuduz tedavi evinde 

.. d .. v.. u a i1 anın a ı ı ı ı o ugunu ı· .1. k lda ""lmüştür" • Yu ugune bakıyorduk. llk gülümsemene • . .. aka J_ • ed muayeneye ge ırı ır en yo o . . . . şım.di anlatacagunız v Wl ıspat e- _ 
ıkımız de hayran olduk; evimizde doğan bT ·---

saadet güneşinde ısınıyorduk. ıBır: hafta 1 Londrada Silviya Torbalıda bir harman s· .. b b ır evve 
ır gun, a an eve geldiği zamım, Bradsov isminde 24 yasındabir kız ecne- d 

b· d b. L ~ , • yan ı ır en ıre ona .m;oımuı ve muvazeneni bl bir devlet hesabına casusluk yapmak 

:uhafaza etmek için kollarını havaya suçuyla polis tarafından yakalanmıştır. Torbalının Kuşçuburnu köyünde bir 
o al~ırn~~ş, sağa sol~ sa!lanmıştın. ~~banı Bu vnka gazetelerde yazıldıktan sonra harman yangını olmuştur. KU§çubur
.R~nku kadar sevınçlı ve mewt gcmıe · Silviya hapishanede yüzden fazla aşk nunda Abdullah özcan ve Hüseyin Yıl-

mıştım. Acaba bu, senin onu karşılanıa~a kt b lnıı t maza ait harmanda 300 ayar arpa ve 300 le .. d . me u u a ş ır. 
0ıtuiun an mı, yoha cebınden çıkar- ayar yulnf bulunuyordu. Çıplak köyün-

dığı tezkereden mi ileri geliyordu~ Ba- KOL SAA Ti ÇA:LMJŞ de oturan Romanya göçmenlerinden Ari-
ban, büyük bi1' sabır Ye aük6netle bek- Kıymetli bir kol aantirü çalınalctan suç- fin attığı sigaradan çıkan ateş harmanı 
Jediğimiz habere, hükümetin teb!iğine lu Beyıeh.irli 1 lasaoın bir ay yirmi gün sarmış ve tamamen yanmasına sebebiyet 
kavuşmu§tu. müddetle hapsine ve o kadar müddetle verm~crtir. Suçlu yakalanmıştır. Kasd ol-

K_endisine yeni te,kil edilmif olan bir emniyet nezareti altında bulundurulma- madığı, kazadan ibaret bulunduğu anla-
enatıtünün bq kimyaierliii teklif etJil- ıına kara1' verilmiıtir. §ılnuştır. 

5 ===-= ı 

Tarihi feci ve korkunç hatıralarla dolu 

HAYALETLER ADASI 
Şeytan adasındaki mahkllmlar 
ümitsizler adasına taşınacak mı? 

Fransa "Pengoenler adası,, Fransız romancısı Anatol 
romanının ilk ilhamlarını veren bu ada nasıl bir yerdir? 

Son gelen Fransız gazeteleri, Fransa ayn ya.zılllllf bir çok yanlar Yardır. f'a
hükümetinin Şeytan adasındaki (cenubi J kat blitüo yazday bir tek f9" aöyler: Sc
Afrikanm timali ıarkisinde olan bu ada f falet, yalnızlık, ıstırap. Bu satırlar oku
Dreyfüse menfa olmakla meşhurdur) nunca hemşerilerden uzakta yapmaam 
mahkumla.rı bath bir yere nakletmek ni- ne tükenmez bir elem kaynağı olduiu. 
yetinde olduğunu ya:ııyorlardl. Bu gaze- duyulur.. Hem de en tanınmış muharri
telere göre Fransa hükümeti bu mah· rin yazısından daha kuvvetli olarak. 
kWıılan Kergölen aduına nakledecek· Adanın mezarlığı dolaşılırsa, bu ıstı
miş .. Bu proje apğı yukan bütün Fran· rabı çekenlerden bir çoğunun memleket
sız gazetelerinde itirazlarla w..ıandı. lerine kavuşmadan acılarını toprak altın

Birçok gazeteler bu adanın iklim ve İn· da dindirdikleri görülür. 
san ;ıhhatini bozmak bakımından Şey· 
tan adasmdan daha kötü olduğumt ileri 

süroüler. 
Kergölen adallJlın e8ki ismi ümitsizler 

adasıdır. Yer yüzünün en fena tanın
mış mıntakalannın bile belki insanı çe
kecek taraOan bulunabilir. Fakat bu a
danın hop gidecek hiç bir tarafı yok
tur. H~ritalara bakarsanız burasını cenu
bi Afrika ile Avusturalya arasında ta
mamiyle kaybolmuş bir nokta olarak 
görür.ünüz. Coğrafya kitapları ve en ye
ni ansiklopediler ise gemi yollarmın dı
~nsında kalan bu adaya vapurların gay
ri muntazam olarak uğradığın\ yazar, bu 

ÇILDIRANLAR VE 1NTIHAR 
EDENUER 

Zavallıların ekserisi ba kut uçmaz, 
kervan geçmez diyarda doktonuzlUk yü
zünden ölmüılerdir. Öz yurttan. aile oca
ğından yıllarca uzakta kalmak bazılannı 
çıldırtmış, bir kaçını intihara sürüklemif-

tir. 
Birkaç sene Kergölen adasında kalan 

Norveçli bir balıkçı. günün birinde ana
zın çıldırdı. Kocaman bir 'kasap bıçağı 
yakalıyarak kulühe.leri ve fabrikayı do
laştı. iki arkadaşını öldürdü, bir kaçını 
yaraladı. Sonra adanın ort .. ında bulu
nan 700 metre yüksekliğindeki dağın te-

yazılar tamamen doğrudur. • k 
b

.. pesıne çı tı. 
Bu civarda bulunan adaların en u- T d .. d. ha L-· epe e muterna ıyen y-.au,.or ve 

yüğü olduğu halde Kergölen adası me- b .. 11 ak 
,: . b. l toplanan balıkçıları ıçagını sa ıyar 

denı ilemden tamamen ayrıdır. Hıç ır hd' d" d D ha ı._d te ıt e ıyor u. a sonra arg;a aş-

vapur kumpanyasının seyrüsefer cetve- larırun üzerine kocaman kayalar fırlat
linde bu isim yazılı değildir. Ancak pek 
nadir sebepler yüzünden bu bombo,, 
korkunç manzaralı adacığa bir balina 
gemisi veya fok balığı avlıyan bir yel
kerıli uğrar. Burası adeta «her gün kar
şılaştığımız manzaraların bittiği, garip ve 
esrarlı görünüılerin başladığı> yerlerin 

hudududur. 

tı. 

Zavallı deli bütün gün tepede bağırdı. 

durdu. Bu bağı111 arkadaılannın sinirine 
dokundu. Deliyi yakalamağa, icap eder-
se öldürmeğe karar verdiler. Svansen 
isminde sağlam bir lsveçli, ebafına dü
şen taşlardan kendini korumağa çalışa
rak <Iağa tırmandı, kazasız tepeye ka

dar çıkabildi, orada da delinin üzerine 

atıldı. 

Korkunç bir boğuşma başladı. Svan
nesi ikinci Kanununun on üçüncü günü 

.. sen boynundan derin bir bıçak yarası 

Adanın tarihi k~finden itibaren fa
cialarla doludur. Kaptan Kergölen is

minde bir Fransız bahriyelisi 1 772 se-

(Fransızlar, uğursuzluk ke§fi günunden ld F k . l d 1. · ·· · 
v • a ı. a at can acısıy e e mın uzenne 

ba,ladı. diyorlar!) yagmurlar ve sı,.ler ld V d .. 'll • b ,_ ,_ .. .. 1 atı ı. e onu agın uenıze a11;an a.e-
ortasında bu adayı gordu. Havanın fe- d l d A kad--'-• . nann an yuvar a ı, ath. r ~rı er-
nalığı kaptanın adaya yaklaşmasına manı . .. ı__ l 'J d 1· . ··ı ·· .. 

.. .. tesı gun ~ya ar arasınua e ının o usu-
oldu. Kaptan Kergölen Fransaya donun- .. buldu! 
ce keıfettiği adayı Fransızlara parlak ke- nu S ar.b" k 1' k d 
limelerle anlattı. cBu yeni ada uzak de- vandsen 11 açAsene ealvve dıne .~Jd~r 
·zı d k. F ·· l k l . . b" yapyor u. eonra VWJtur ya a o u. 

nı er c ı ·ransız mustcm e e erırun ır) B d 1. . k d v d . • . . oynun a, ta ısız ar a aşının açbgı e-
ıncısı olacaktır.> dedı. Fransızlar kap- . . . . b L k .. •. b" 

rın yaranın ızım, u a.or unç gunun ır 

uuıı milli bir kahraman saydılar ve bu a- 1 h l _ ,_ d 
atırası o ara&. tap ı. 

daya kaptanın adını verdiler. 
GöRONEN HAYALETLER 

ren adaya ainJ'an gemiciler geceleri ., 
dada bir takım hayaletlerin dolaştığıni 
iddia ederler. Hakikatte ise, bu hayalet• 
ler beyaz, uzun boilu köpeklerden bili" 
ka bir şey deiiJdir. Bunlar gece gündU. 
aeaaiz aadaaız adada dolaıırlar, arkala~ 

nadan gideneniz bir kovuğa sinerek 
sözden hyholurlar. 

Köpekleri adaya bu taraflarda do
lqan bir Alman heyeti getirmiştir. He
yetin yamnda. kızaklara koşmak üzere 
köpekia Yardı. Köpekler adaya çıkın
ca İÇ)erinclen bir kısmı kaçh ve tutmak 
mümkün olmadL Sonra bunlar çoğaldı
lar. Bugün Kergölen adasında binlerce 
köpek vardır. 

Adaya imanlar çıktığı vakıt, bu hay• 
vanlaı. cedlerinden intikal eden eevki
tabiiyle insanları sessizce uzaktan takip 
ederler, §aşkın şaşkın bakarlar. Bun• 
lar havlamayı tamamen unutmuı gibl 
dilsiz mahlrudardır. Köpeltlerin buJama
yı~ı yüzünden gemiciler bunların hakiki 
köpek olduğuna inanmazlar. Onları kö
pek §eklinde görünen hayalet farzeder• 
ler. 

Bu adada, altmış sene evvel civarda 
kazaya uğnyarak batnut gemiden çıkan 
bir ilci çi~ tavfaJUn nealioden gelme se• 
vimli tavşanlar da vardır. 

Bu lcadar köpek ve ta~nın adadı 
neyle be!lendiği merak edilen bir mese· 
ledir. Oraya uğnyan birkaç seyyah buna 

dair ıüpheleri balledecelc izahat Yerme• 
mişlerclir. 

Adada nebatat az yetişir, kıyılarda 

Kergölen lahnası iami verilen bir nevi 
yosun biter. Bu yosun, yer yüzünde hiç 
bir yerde qİne rastgelinmediği için ne 
batat ilimleri arasında çok kıymetli tu• 

tulur, Eski zamanlarda ibu ada Pengoen 

kuılariyle de şöhret buldu. Gemicilerin 
adada yqıyan bu iltuılara dair anlattık
ları tcYler, büyük Fransız romancısı A· 
natol Fransa cPengocnJer adası> isimli 
romanının ilk ilhamlannı vermiştir. 

O zamanlar bu adada deniz filleri de 
varmış. Bugün ne Pengoenlerden eser 
kalmıştır ne de deniz fillerinden.. 

Adada bir vakıtlar koyun yetiştirme
ği de denemiılerdi. Fak.at iklim bu te
§ebbüse müsaade etmedi. 

Bu kadar uzak, hiç bir :İ§e yaramaz, 
ağır bulutlarla çevrilmiş, feci hatıralarla 
dolu bu ada ihtimal ki yer yüzünün uon Fakat kaptan bu §erefi uzun müddet 

muhafaza edemedi. Ertesi sene hiıkümet 
gene kendisinin reisliği altınd:ı bu ada
yı eyice tanımak ve mamure haline ge

Adada yaşıyan balıkçılar buraya ha- gününe kadar ümitsizler adası ismini ta~ 
yaletler adası ismini vermişlerdir. Nadi- şıyacakbr. .. .............................. --.................. .. 

tirmek üzere bir heyet yolladı. Hissikablelvuku? 
Bu yeni müatemlekenin hakiki vazi· Geçen gün Macamtanın en tanınmış Garbi Macaristanda, Giyula hastan~ 

yetini gösteren raporlar F ransaya gel- operatörü sayılan doktor Nömanın mua- sinde Piyer Major isminde zengin bir 
eliği vakit hükümet kaptan tarafından yenehanesine Macar polisi tarafından sı- çiftçi feci ıstıraplarla kıvrana kıvrana öl· 
adeta aldatılmış olduğunu anladı. Ve kı sıkıya aranmakta olan bir hırsız gir- müştür. Bir gün evvel bu adamın kiline• 
kaptan Kergöl~ni müebbeden hapse mah miş ve hiç bir mukaddime yapmadan: sindeki hasta horozlardan bir tanesini 
klım etti. Kaptan hapse uzun zaman ta- - Doktor, paraya ihtiyacım var .. öl- kesmişler ve kan koca akşam yemeğinde 
bammül edemedi. Birkaç ay içerisinde dükten sonra cesedimi satın almak için kısmen yemişlerdi. Gece her ikisi de mi· 

Karısı haklı imiş! 

hapishane hücresinde öldü. Kaptan ölür- bana kaç para verirsiniz? delerinde hafif bir sancı hissederler. Ka. 
ken dudakları arasında mütemadiyen Demiştir. dm cbuna h~ horozun eti sebep oldm 

adanın isrni dolapyordu. Doktor bu pazarlığa yanaşmak iste- der, erkek aksini iddia eder. 
Kergölen adası, 90 mil uzunluiunda memiş ve: Ertesi sabah, Piyer karısına hak.sız 

ve 60 mil genişliğinde bir adacıktır. Ta- - Siz, ancak otuz yaşında görünüyor- olduğunu tamamile göstermek için ho
mamiyle volkanik kayalardan müteşek· sunuz. Ben 76 yaşındayım. Bu hesaba rozun kalanını yalnız başına yer. derhal 
k'ildir. Adanın içerisi bataklıklarla dolu- göre cesedinizi teırih etmek bana nasib hastalanır ve hastaneye kaldırılır. 
dur. olmıyacaktır, demiFir. Maamafih Piyer ölmezden evvel bir 

Adanın sahillerinde derin bir kaç kör- Bunun üzerine hırsız teklifi değiştir- hastabakıcıya ckarım haklıymış> itira-
fez vardır. Şirnaldelü körfezin ismi No- miştir: fında bulunmaktan geri kalmamıştır. 
el limanıdır. Çünkü buraya ilk olarak _ Kimin daha evel öleceği evelden ta- ----------------
İngiliz seyyahı Ceymie Kok 1777 senesi yin edilemM-. Fakat si& de meçhul üze
Noel gününde yanapnı1h1'. rine taahhUde gi.rişmemekte haklısınız. 
mirliyen aeınilerin ilk gözüne çarpan ba- Sanırun ki yeni :teklifimi kabul etmekte 
lina halıkçılanna ait ealü kulübclerdir. __ ı___ •• • ,_,_!_ L- • 

. .maıu;ur gomuyeceA&IUZ.: şayet ~n sız-

bir memur Bayan 
aranıyor 

Bura~a ellı sene kadar evvel Norveç- den evel öliirsem cesedimin mu.kabili 
li balına halıkçalan bir merkez kurmak İyi bir ücretle okur yazar bayan bit 

olan parayı metresime venneği kabul memur aranmaktadır. 
istemiılerdi. Kumpanya burada binlerce 
lira sarfederek kulübeler yapttmuşb. Fa
kat bu te§Cbbüs muvaffak olamadı. Çün
kü birçok balıkçılar bu uzak adada yaşa
mağa razı olmadılar paraya tama ede
rek gelenler de birkaç ay içerisinde bu 
işten vazieçtiler. 

MOTEMADI FIRTINALAR VE 
DALGALAR 

Kergölen adasının bulunduğu nokta 
kutup mıntakasına dahil sayılır. Burada. 
hava tazyiki azdır. Fırtınaları birbiri ar
kasından koşar, köpüren dalgalar sık 

sık aahillere hücum eder. Gündüz daima 
sislidir. Ağır bulutlar daima gök yüzünü 
kapar, günet pek nadir olarak sörünür. 
Bütün bunlar göz önünde tutulursn Nor· 
veçli balıkçıların niçin bu uzak adaya 
gelmek istemedikleri anlattJır. 

Bugün bir harabe halinde bulunan bu 
balıkçı kulübelerinin duTaYlannda ayn 

eder misiniz? lstiyeDlerin bilyilk Kardiçalı hanında 
Doktor ve hırsız bu yem esas üzerinde 3 üncü katta 53 numaraya müracaaUeri. 

kolayca anlaşmışlar ve bir fiat kararla§- 1 - 3 

tı~lardtr. 

IZMtR MEMLEKET HASTA
NESt DAHtU HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yartm 
Muayenehanesi: !kinci Beyler 

sokağında Fırın karııamda (25) 
numaradadır. 
TELEFON : 3958 
EVi Göztepe Tramvay caadeei 
No. 1018 TELEFON 254~ 

Tablalln ,ııa ka1nakları 

Karakoç ılıcaları 
açıldı 

İzmir ve havalisi sayın halkınca scne
lerdenberi bir çok hastalıklara ve bilhas
sa siyatik ve milzmin romatmnaya şifa 
verici banyoları, güzel manzarası ve da
imi surette akan temiz ve berrak sula

riyle tanmmı~ Seferihisann Karakot 
ılıcaları açılmıştır. T~ edeceklerin 
birinci kordonda 12 numaralı garajda 
Seferihlsar otobilslerine müracaat eyJe. 
meleri ve beraberlerinde ntlfus tıezkse

hiııt ele &etlrme1ni rica olunur. 
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Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

Memleket hastanesl dış tabibi 

Muzaffer Eroğu 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hasta1arını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul eder!er. 

Telefon : 3921 

Jilet senayiinde eşsiz 
bir tekimül 

Traş bıçakları fennin bir harikası traı 
bıçaklarının mutlak en iyisidir. 

10 adedi 75 Kr. deposu 

Mazhar Öngür 
Hükümet caddesi kemeraltı karakol karşısında 

Manisa vili yet nden: 
1 - Mani a Nafıaama Şevrole marka iki buçuk ton ve lork bey

gir kuvvetinde bir kamyon satın alınacaktır. Muhammen bedeli 2000 
liradır. 

2 - Evs f ve teraiti vilayet daimi encümeninden öğrenilebilir. 
3 - İhalesi 21 /7 /938 pel'§embe günü saat 11 de Manisa daimi 

encümeninde yapılacaktır. 
2402 (2434) 

Menemen belediye riyasetinden: 
1 - Belediyeye ait tenvirat dairesinin bir senelik ihtiyacı olan 11 

bin kilo mazot ile 2000 kilo ince maki na yağı 150 kilo kaim makina 
yağı bin kilo beyaz gaz, 800 kilo benzinin mübayaas1 15 gün müddet
le açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme İJİ : 24/7 /938 çar9amba günü nat on birde beledi
ye daireıinde icra kılınacaktır. 

3 - Bu İ§İn muhammen kıymeti 1526 lira elli kuruştur. Taliplerin 
bu milcdar üzerind~n yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat vermesi 
faJ'lbr. 

4 - Bu İ§e ait §arlname bedelsiz olar ek muhasebeden alınabilir. 
5 - Talip olanların muayyen olan gün ve saatte belediye encüme

nine müracaatleri ilan olunur. 

ZA YI 
lzmir Esnaf Ahali bankası öde

miş şubesinden satın aldığım7166 

No. da mukayyet 20 adet 1 O lira- . 
dan 200 liralık 20 adet kıymetin
deki hisse senetlerini zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoldur. 

Ödemi ten hacı lbrahim oğlu 
lbrahim Özer. 

12, 13, 14 2496 (2421) 

2521 (2436) 

erli 
ÇAT AL, BtÇAK, KAŞIK 

Böbreklerden idrar torbuma kadar 1ollardaki haatalıldarm mikropla· 
mu kökünden temizlemek için (HEl..MOBl..ö) kullanınız. 

•• 

HELMOBLO 
Böbreklerin çaL mak kudretini artbrır, kadın, erkek idrar zorluk

lannı, eski ve yeni Belsoiukluiunu, mesane iltihabı, bel ağnaını, ıılc 
aık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te· 
min eder. Sıhhat Vekiletimizin resmi ruhsabnı haiz bulunan ffEL .. 
MOBLö her eczanede bulunur. 

DtKKA T ı HELMOBLö idran temizliyerek mavilqtirir. 
. . .. ... ... . - ... ..... ' 

MüjDE 
TORNAX 

~VE 

STANDARD 

Motosikletleri geldi mutlaka görünüz. 
UiKKA T: T ornaks motorlarının her 

parçası mevcuttur 

M. ALiM ŞENOCAK 
aa,ıurak Kemeraltı cad. Emirler çarşısı kar,ısında 

Tel. No. 4079 

'7· 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczaneıi laboratuarlarında hazırlanan Ju
vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahteder. 

--~ -- -- -- . 

ı 
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lzmir Merkezi: Saman iskelesi 12 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer ıahatsızlıkları· 
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik lımir eczanesi TELEFON 2067 
:il 

Juvantin ıaç boyaları kumral ve ıiyah olarak iki tabii renk 
IZMIR BELEDiYESiNDEN: üzerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve ıabit olarak temin edi· No. 1526 FOC No. 1511 FOC 
Beher metre murabbaı 100 ku- len renk yıkanmak, terlemek batta denize girmek suretiyle de DAIMON markalı bu fenerler iki yüz metre mesafeyi gösterir. 

ruşta.n 117 lira 10 kuruş bedeli 
1 

çıkmnz. Eczanelerde ve ıtnyat mağazalannda arayınız. Yapılıt itibariyle Pil tıarfiyatmı derece ile alır. Pillerin uzun müd· 
muhamnıcnli 94 üncü adanın 117, En ciddi ve err.niyetli markadır. det yanmaıı ve bozulmaması bu fenerlerin töhretini artbrmıttır. 
ıo~~murab~ı~aki45s~ılı B~~~~lık~~ric~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- B~~u~P~~k~bakdu~re~b~~huk~~~"~~ 
arsasının satış ı bas katiplikteki tirilen fabrikamızda yerli malı olft. " riz.. UMUM DEPOLARI : 
şartnamesi veçhile 29/7 /938 cu- rak her model çatal, brçak, 1ca.ık lzmir sahil sıhhiye merkezi baş bmirde I Suluhan civarı No. 28/9 Hüenü iJz lJdemiıli .. 
ma g Ül•Ü saat 13 de acık arhrma imal olunmaktadır. Avrupa mamuli· 
ite ihale edilecektir. h ayanna faik olan bu emsalsiz yerli t b• ı · v • d 

iştirak etmek istiyenler 9 liralık malı fabrikasının mamulitını her a J p 1 gı n en: 
muvakk t teminat makbuzu veya yerde arayınız. Merkezimiz binaıı içinde yapbrılacak yangın ıu tesiaab 14 temmuz 
banka teminat mektubu ile söyle- LOKANTA ve Gazinocuların 938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuttur. 
nen gün ve saatte encümene gelir· nazarı dikkatine : Kqif bedeli 507 lira 35 kuru§tur. Taliplerin hu İfİ fenni ve hususi 
ler. Fabrikamız BAŞKURT marka- ıartnamesine tevfikan yapabileceklerine dair bayındırlık müdürlüğün-

14, 19, 22, 26 2538 (2438) lı YERLi mnmuliitımız.ı görme- den mwaddak veıika ibraz etmeleri lizımdır. 
--------- - -- den, ÇATAL, KAŞIK ve BIÇAK isteklilerin prtnameyi görmek üzere merk zimize müracaatleri. 

BERGAMA ASLiYE HUKUK takımlarınızı almayınız. Bütün Eksiltmeye gireceklerin 38 lira 51 kuruıtan ibaret muvnkkat temi-
DAIRESlNDEN: mallarımız hem kalite itibariyle nal parasını pasaportta ıahil Sıhhiye merkezi bat tabipliği veznearne 

Bergamanın Demiı·ciler mahal- Avrupanınkindcn daha yüksek ve yatınp makbuz almalan ve ihale günü olan 30 temmuz 938 tarihine 
lesinden ölü Filorinah Mahmut hem de fiatçe YOZDE 30 daha müaadif cuma günü ıaat onda dairemiz binasında toplanacak ihale 
vereıe inden oğlu Bedri tarafın- ucuzdur. komisyonunda hazır bulunmaları. 
dan ikame olunan gaiplik davası- Umumi Satış Yeri: lstanbul Tah- 14 - 18 - 22 - 27 2533 (2437) 

nın icra kılınmakta olan mahke- talmle caddesi No. 51 
mesinde: ( Jak Dekalo Ye $11.) 

Müddeinin kardeti Kıymetin 
yedi s iz ıene mukaddem tege.y- ~-~----~---~ 
yüp euerek hayat ve mematı meç- rın 30 gün zarf ıncia Bergama uli
hul bulunduğu iddia edilmekte ol- ye hukuk hakimliiine haber ver
duğundan mezburenin hayatı ve meleri ilin olunur. 
mematı hakkında malumatı olanla- 2542 {243.Ş) 

lzmir Amerikan kız koleji 
POSTA KlITUSU ı 111 

Eylul birden itibaren kayıt Te kabul için açılacaktır. Dersler eylial 
28 de ba§lıyacaktır. 

14-16 (2433) 

lzmir Yün Mensucatı 
Tü k A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevıi:n dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

S g-Iam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mcmulfitı tercih ediniz 

ftll/M SATIŞ YERLERi mdf 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
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FOSF AR SOL 
KAN, 

KUVVET, 
iŞTAH 
ŞURUBU 

Sıhhat vekiletinin resmi ruhaab
nı hiiz olan doktorların beğen
dikleri bir furuptur • Kansızhk, 
i,tahaızlık, kuvvetsizlik bilbaua 
nevrasteni, ademi iktidar, mide 
ve bağırsak tembelliğinden do
ğan hazımsızlık ve kabızlarda en 
birinci devadır. 

Tifo, grip, zat~ ııtma ne
kahetlerinde pyanı hayret tesir 
gösterir. Vücuda dinçlik cilde 
penbelik, saçlara, gözlere par
laklık veren bu KUVVET ILA
CINI saym m~terilerine tanıt
makla müftehiriz. Her eczane
de bulunur. 

GRIPIN 
Kaşelerini~ tesjrini öğrenenler baş, 

diş adele ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMA TIZMA, GRiP VE EM SALI HAS. 
T ALlKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDIR 

Terkibi ve teairindeki ıür'at itibariyle emıalıiz olan GRIPlN'in 
10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ainlara kartı ihtiyatlı bulunmuf olursunu. 
icabında günJe (3) ka,e alınabilir 

Taklitlerinden salrınınız oe her yerde ıararla Gripin isteyiniz 

-- Fenni gözlük için ~ 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 
Dünyada me•cut bütün gözlük cim ve çqitleri yakından 

Ye uzaktan aörcn parfe ıiferik, ıilenderik, dubl fuvayye 
tatlarla albn, nikel, pilitin, hu baıa Ye aellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet ıözlükleri, puıula, pertavıız 
barometro, yırometro, altimetro, pedometrolar ile aöz dok-

torlan için ıöz muayene aletleri 

~~~~~~~~~~~~~DEUTSCHE LEVAN F ratelli Sperco 
Vapur acentası 

1 

' 'ı 
1 

Kumbar~~bini 

-llld'.A OCrtl'tiiC?'!nn z 

TE-LINIE d 

G. m. b. H. ROYAL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

H. SCHUET MARS vapuru 13/ 7 / 938 de gelip 
ACHAIA vapuru l 8/7 /938 de bek- Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg ~ 

!eniyor. Mal çıkaracaktır. kelclcri için yük alacaktır. 
iLSE L - M RUSS vapuru 20/7 /938 ORION vapuru 22/7 /938 de bek-

de bekleniyor. Mal çıkaracaktır. lenmekte olup yükünü tahliyeden •onra 

y Al.OVA vapuru 2217 /9 38 de bek- Burgaa, V arna ve Köstenc:e liman lan 
. için yük alacaktır. 

lemyor. Rotterdam, Hambu~. Bremen SVENSKA ORtENT UNIEN 

için yük alacalttrr. V1K1NCLAND motörü 16/7 / 938 de 

AMERICAN EXPORT LlNES beklenmekte olup Rotterdam, Hamburg 
SERV!CE RAPtDE Cdynia, Dantzjg, Danimark ve Baltık 

EXETER vapuru 15 temmuzda Pire· limanları için :yük alacakbr. 

den Nevyorlca hareket edecektir. CDYNIA vapuru 26/ 7 /938 de 
SERVtCE MARmME ROUMAIN (Doğru) Anvera. Rotterdam, Hamburg 

Cdynia, Danime.rk ve Baltık limanlan 
BUCAREST için yük alacaktır. 

DUROSTOR vapuru 24 temmuzda SERVtCE MARtTtME ROUMAlN 

beleniyor. Köstence, Galatz ve Danup PELEŞ vapunı 30/7 /938 de beklen-

limanlan için yülc alacaktır. mekte olup Malta, Manilya ve Cezair 

STE. ROY ALE HONGROISE limanlan için yük ve yolcu alır. 
DANUBE MARITIME ilandaki hareket tarihleriyle navlan· 

TtsZA 16 t d b-'-J )ardaki değiıildiklerden acenta mesuli-vapuru emmuz a c.. e- • 
\ yet kabul etmez. De.ha fazla tafsillt içm 

: nİyo.r. Beyru~,. Po~ - Sait ve lskenderi- ikinci Kordonda FRA TELLi SPERCO 
ye lımanlan ıçm yuk alacakbr. vapur acentalığına mllracaat edilmesi ri-

1 TISZA vapuru 3 ağustosta helleni· ca olunur. 

yor . . Danup Jimanlan için yük alacaktır. Telefon ı 41 l l / 4142 / 2663/4221 

DAnda1d hareket tarihleriyle nav-

lunlardakf değltkliklerden acenta me

sullyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak için Birin-

e) Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığma milra· 
caat edilmesi rica olunur. 

Tel No. 2007 ve 2008. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMİTET 

Ağız bütün mikroblara daima 
unutmayınız bir kapıdır. Ve 

açık " " k.. UmdaJ,, umumı 

Vapur acentası 
B{RlNCl KORDON REES 

BJNASI TEL 2443 
Ellerman Linea Ltd. 

Bakımınzlıktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
tan, iltihap yapan dit etleriyle 

I. deniz acentelig"' İ DESTRO vapuru 7 haziranda 
-----~..---.... --....... ..__...........,_ Liverpool ve Svanaeaduı ıelip 

LONDRA HA'n'I 

köklerine mide hummaıı, apandi
sit, nevrasteni, sıtma ve romatiz
ma ya·•·1aı fennen anla,ılmıştır .• 
Temiz aiız ve ıağlam ditler umu
mi vücut ıağlığının en birinci ,ar
tı olmuftur. Binaenaleyh ditleri. 
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmelia~,..~,..""1~· 
niz. Bu suretle mikroplan imha 
ederek ditlerinizi korumuf olur
tunuz. 

RADYOLIN 
ile dielerinizi ıabah ve akşam her yemekten sonra f ırcala:vınız •••• 

Muğla Viliyetinden: 
Huauai mnh•aebenin 1197 lira 8S kurutluk defter cetvel ve evraki 

matbuaa 15/7 /938 eünü saat on birde ihale olunmak üzere ekailtme
dedir. 

isteklilerin kanuni teminab hamilen Muğla Daimi encümenine n 
fazla malUınat almak istiyenlerin huıusi Muhasebe müdürlüğüne mü
racaat etmeleri ilin olunur. 
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L td • yük çıkaracak. 
HELLENIC UNES L TD. CA V ALLO vapuru 7 hazirancL 

ATHINAI vapuru 12/ 15 temmuz gelip Londra ve Hull İçin yük ala· 
arasında beklenilmekte olup Rotterdam ' caktır. 

Hamburır ve Anverı limanları için yük FLAMINlAN vapuru 22 hazİ• 

alacaktır. randa Liverpool ve Svameadan 
HELl.AS vapuru temmuz nihayetin- l'elip yük çıkaracak. 

de beldenümekte olup Rotterdam, Ham-

bu~ ve Anvera limanlarına yük ala- DRAGO vapuru 25 haziranda 
cakhr. Londra, Hull ve Anventen ıelip 
• ONrrED STA TES AND LEV ANT yük çıkaracak ve ayni amanda 

UNE L TD. Londra ve Hull için yük alacakbr 
HELVIG motörü temmuz fptidasinda Tarih ve navlunlardakl detlflklildel'o 

beklenilmekte olup Nevyorlc için yülc den acenta mesulJyet kabul etma. 
alacakbr. 

BACHDAD motörü T0/12 aiustoa için hareket edecektir. 

arwnda beklcnilmekto olup NeT)'ork ' LOVCEN 
için yük alacaktrr. lüka vapuru pazartesi 18 temmuz llUt 

BAALBEK motöril 1S/1 7 itli 12 de lzmirden hareket edecek P'ue. 
ey ara- Korfu. Adriyatik limanlan. Venedik. 

aında beklenilmekte olup Nevyork. için T rieste Ye Şupk limanlan için ,.olca n 
yük alacakhr. yük alacaktır. 

BALKANLAR ARASI HA Tn Gerek vapurlann muvuallt tarihleri. 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor gerek vapur btmlerl ve navlunlan hak-

Balkan ittifakı iktısat konferansının kında acenta bir taahh.Ut altına girmez. 
seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiji hat· Daha fazla tafsillt almak lçln Birlnd 
ta mensup Yuıoaln bandıralı Kordonda 166 numarada (UlıfDAL) 

L O V C E N umum! deniz acentalıiı Ltcl. milracaat 
Lüka vapuru 9 temmuzda 18 de edilmesi rica olunur. 

Conatanza, Varna ve Burgu limanlan TELEFON : 3171 - 4072 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en eald oieldal BAY. 
öMER LOTFO'dGr. 43 aenelik tecrübeli iclaneiyle Mitin Ece 
halkına kendiıini ıevdirmittir. 

Otellerinde miaafir kalanlar, kendi evlerincleld nlaati ... 
lurlar. 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

Amerikan marka lıtaklit ıinek suyu dünyaca tan~ en teairli ıinek 
suyudur. H~erahn yegine düıman·dır. Bir defa tecrübe yapan lıtaklit 
sinek suyundan ayrılamaz. T avıiye ederiz. 

Birçok hamıiyetlerine ilaveten fiatler mülhit acum-. 
lıtanbulda bütün Ea-e ve lzmirliler bu otellerde bahqarlu. 

iLAN 
lzmir iskan müdürlüğünden: 

1 - Çqme bzumm lhunkuyu nahiye merkezinde 21, Mene
men kazası merkezinde 14, Çandarb nahiye merkezinde 118, Kuıa
dıuı kazumm Davutlar köyünde 29 tek kirgir göçmen evinin infaa
bnın kapah zarfla yap1lan eksiltmesinde bedeller haddi layık görüle
ınediğinden 12/7 /938 tarihinden itibaren on bet gün müddetle pazar
bia konulmuttur. 

2 - Bu evlerden beherinin muhammen ke,if bedeli 542 lira 26 ku
nııtur. 

3 - ihale 28/7 /938 günü saat onda lzmir lakin dairesinde müte
tekkil komiıyon tarafından yapdacaktır. 

4 - Bu huıuata pıtname, keıifnanıe veaair evrak her gün ilkin 
dairesinde &örülebilir. 

5 - lıtektilerin yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkat teminata 
ait •eaailde iıkin dairesine müracaatleri. 
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DEPOSU : Suluhan civan No. 2B/9 HOSNO öZ öDEMtSL 
·.,) .. ~ ... • ~ • ' • i - • ... "' ti • • .. • • 

Devlet Demiryolları 8 inci işlet
me müdürlüğünden: 
Sarayköy ve Nazilli iatuyonlarmda istimlak hududu dahilinde 

bulunan ve muhammen bedelleri ile mikdarı aıağıda yazılı ceviz kü
tükleri 21 temmuz 938 perıembe günü saat onda Alaancakta aeki
zinci itletme binasında açık arttırma usuliyle aablacaktır. Bu İfe gir
mek iıtiyenlerin 417 kurutluk muvakkat teminat vermeleri ve kanu
nun tayin ettiği vesikalar ve kanunun dördüncü maddesi mucibince 
ıirmeie minii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle 
ayni gün aaat ona kadar komisyon reisliğine müracaatleri lizımdır .. 
Bu iıe ait pmameler komisyonda paruız dağıtılmaktadır. 
lstuyon Ceviz kütüğü mikdar Muhammen bedel 

Sarayköy 
Nazilli 
10-14 

adet Kuru! 
11 • 3300 
8 2250 

2446 (2408) 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet çefitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SIHHAT ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 



SA\ıt·A: 10 

Yarı m·ilyon Cümhuriyetçi genç 
Valansiya yolunu müdafaa için bu cephede tahşit edilmiş bulunuyor 

Onlar bllfolu geç~miyecek Kral sıhhatçe iyidir 
iç har hının en büyük ·. sav aşmasına lngilizler kralı şerefine F ransada 

hazırlanan · Frankistlere halk · şenlikleri 
bu harpte Franko kumanda edecek yapılacak, Majeste Brüksele gidecek 

. · · · · Londra. 13 (ö.R) - Majeste altın· ~l> . ,. . ,. 

Frankoctı generallerden Aranda, maiyyetine bir Tapor dikte ettiriyor 
Paris, 13 (ö.R) - ispanyada nas- ateşine tutmuşlardır. Tayyareler bilhas• dra büyük elçisi Eski nglliz hariciye na-

yonalistlerin tecavüzü inkitaf etmekte- sa nakliye kollarını ve cümhuriyetçile· zm bay Antony Edeni ziyaret ederek 
d.ir. Saragostan gelen haberlere göre rin tehaşşüt noktalarını hedef ittihaz et- kendisini ve refikasını cUmhuriyetçl ls
~imdi asiler lspanyol iç harbinin en bü- meğe çalışıyorlar. panyayı zjyarete davet etmiştir. Bay 
yük muharebesini vermeğe hazrrlanıyor- Asilerin elinde olan harp gemileri Eden ispanyada büyük bir sempatiye 
]ar. Bu muharebeyi general Franko biz- cümhuriyetr,;iler elindeki sahilleri yak- maliktir. Sefir bu davetin CUmhuriyetc;i 
ı:at idare edecektir. Frankist tayyareler maktadırlar. Cümhuriyet donanmasiyle İspanya tarafından kendisine kargı bea
bu maksatla Valansiyaya miintehi o1an asiler arasında bir deniz muharebesi lenen hayranlığın bir delili olarak kabul 
yollar üzerinde sık sık uçuşlar yaparak bekleniyor. Frankist tayyareler deniz üs- edilmesini rica etmivtlr. 
cümhuriyetçilerin tahşidatını ve müdafaa süne takrar taarruz etmişlerdir. Roma, 13 ( ö.R) - Salamımkadan 

hazırLklannı tarassut etmektedirler. Berlin, 13 ( ö.R) - Gazeteler Bur- bildiriliyor ı 

Tayyarelerin umumi karargaha verdik- gostan aldıkJarı bir çok şüpheli haber- Teruel mıntakasında harp çok giddet
leri haber]erden daha 200 cümhuriyetçi leti neşrediyorlar. Bunlara gÖTe Barselon lidir. Cümhuriyetçiler bu mıntakada tah-
taburun bu cepheye tahşit edildiği an1a- hükümeti cümhuriyet ordusu kumandan· 
ıılmıştır. Böylece lspanyol cümhuriyetçi- larından bazılarım tevkif ettirmiş.. Bir 

şit ettikleri mühim kuvvetlerle tecavüze 
geçmişlerdir. 

leri Valansiya yolunu ve müdafaalarının 
•ıklet merkezini yanm milyona yakın bir 
kuvvetle müdafaa tertibatı almışlardır. 

Cümhuriyet kaynaklan da Asiler için 
~cGeçemiyecekler .. Valaneiyaya giremİ· 

yecekler.> diyorlar .. Ve fiahikika Valan
siya üzerine ileri hareketini imkans1z 
kılmak mııksadiyle en fevkalade tedbir
lere başvurmuş bulunuyorlar. Asiler bil
haşsa harp vasıtalarının üstünlüklerinden 
limitvardırlar. Frank.ist tayyareler dün 

\1e bugÜn Valansiyaya giden mekareleri, 
askeri mevkileri bomba ve mitralyöz 

kumandan ve ordu nezdindeki siyasi 
ajanlardan biri otuzar sene hapse mah
kum olmuşlar. 

Barselon, 13 ( ö.R) - Fransız ko
münist1eri İspanyol cümhuriyetçileıine 

sekiz bin do)ar kıymetinde erzak gön-

Nasyonalistler bu tecavüzleri reddet
tiklerini iddia ediyorlar. 

F rankonun tayyareleri, bu sabah Kar
taca ve Sagontayı bombardıman etmiş
lerdir. 

Paris, 13 ( ö.R) - Jspanycının Lon-
dermişlerdir. 

Berlin, l 3 ( ö.R) - 1stefani 
İspanyada nasyonalistler safında 

dra elçisi bu sabah tayyare ile Pariııe 
ajansı gelmiştir. Pariste pek az bir müddet kal

harp dıktan sonra Barselona gidecek, Jngiliz 
eden lta)yan tayyarelerinin İspanya har
binin başlangıcından beri 580 Rus tay· 
yaresi düşürdüklerini bildiriyor. 

Berlin, 13 (ö.R) - ispanyanın Lon-

planına, İspanyol cümhuriyetinin iştira

kinin temini için 1ngiltere tarafından ya

pılan teşebbüsten hükümetini haberdar 
edecektir. 

Çekoslovak yada akalliyetler ışı 
• • 

Fransa Çeklere yardım 
vaadını tazeledi 

cı Jorjun ahvali sıhhiyeai hakkında neıı• 
rediJen son rapora göre kralın vaziyeti 
iyidir. Daha 2 • 3 gün yatakta kalacak
lardır. Maamafih majeste devlet iıleriy· 
le saatlerce meşgul olmuııtur. 

Bu hafif rahatsızlığın majeste kral ve 
kraliçenin Fransaya seyahat programla
nnda yeni bir değişiklik yapmağa lU· 
zum kalımyacağı ümit ediliyor. 

Paris, 1 3 ( ö. R) - İngiliz hükUmdar
larını istikbal hazulıklan devam ediyor. 
Yannld 14 temmuz ıenlikleri şerefine 
bu gece ve yarın gece umumt meyöan
larda balolar verilmHine milaaade edil~ 
diği gibi 20 temmuz akşamı da Jnglliz 
hilkilmdarları ıerefine umumt meydan
larda balolar verilecek, halk sabahlara 
kadar dansederek bu ziyaretten duydu· 
ğu sevinci meydana koyacaktır. 

Parfs. , 13 ( Ö. R) - l ngiliz kral ve 
kraliçesinin sonbaharda BrükseU ziyaret 
edeceği 6~reni1ml~tlr. Ziyaret program! 
Uzerinde heni.iz g8rü9meler yapılmış de· 

~dJr. 

Parls, 13 ( ö.R) - Romanya Kı-alı 

Karolun bu ay sonunda Londraya res
men vukubulacak ziyareti lngiliz aevlet 
adam1ariyle Rumen devlet adamlarının 
siyasi ve iktısadt bir çok miihim meşe
le1er üzerinde fikir teatisine imkA.n vere~ 

Majeste K1'aliçe. Kral ve çocukları 
eektir. 1ngi1terenin Rumen hüklimetiyle manya arasında Karadeniz Rumen sahil 

de Türkiye ile yapbfı an1aımaya müşa- Zerinde bir İngiliz deniz üssü kwulma~ 
bih bir an1a1IJ1a yapacağı ve on miJyon için görüşme1er devam etd~ini yazmtl'" 
•terline varacak kadar bir kredi anlaş- lardı. Bu hususta her iki meml'eketin u. 

ması yapdacağı tahmin ediHyor. lahiyettar mahafillerinde ketumiyet mu• 
Bazı Alman gazeteleri İngiltere - Ro- hafaza edilmektedir. 

Elli adet Japon tayyaresi 
. 

Uşang şehrine gelerek halkın 
saçmışlardır ölüm •• 

uzerıne 
• 

Çin tayyareleri, bu ölüm makinelerinden bir kısmını 
yakarak düşürmiye muvaf lak oldu 

Kantondan bir görü.nü.ş 
Par~ ~3 (ö.R) - ·v~apon gaz~te1eri 1 ruzunu haber veren i§arellerden sonrat Uşatıg Opeinlıı payıtahtıdır. Yangçe 

Domeı RJansının verdigı şu haberı yazı-. halk dehşetll bir paniğe tutulmuş, günün üzerinde mühim bir merkezdir. 
Pragdan bir görünüş yorlar: (bu en civcivli zamanında caddelerde 

Roma 13 (A.A) - Diplomatik mah- projesini nasıl karşılayacakları da ma- B. Daladiye bu gün mühim bir siyasi nu- Altı Fransız harp gemisi Hindi Çiniye olanlar sığanaklara kaçmışlardır. Diğer 
Jeller Çekoslovakya sefirinin dün kont lılm değildir. Alman gazetelerinin teh- tuk irad etmiştir. Fransanın dahili işle- yakin olan Parasel adaları önünde de-' tarafdan Çinin avcı tayyareleri de düş
Ciano ile yaptığı mülakata hususi bir ditkar neşriyatı mevcut infiali körilkle- rinden iktısaru ve mali kalkınma hare- mirlemiş bulunuyorlar. Dört büyük nak- manı karşılamağa çıkmışlar<lır. Uşang 
ehemmiyet atfetmektedirler. Sefirin yen yazıları cesaret verici sayılmıyoı·. ketlerinden uzun uzadiya bahseden baş liye gemisi bu adalara mühim mihtarda üzerinde bir hava harbi olmuştur. Elli 
kont Cianoya Çekoslovakya meselesi Roma 13 (Ö.R) - Italyan siyasi ma- veldl harici siyaSete temas eden sözleri silah ve harp malzemesi ile asker çıkar- japon tayyaresinden bir kaç tanesi alev
bakkında Pı-ag kabinesinin noktai naza~ hafilinde Prag hükümetile Südetler ara- arasında şunları söylemiştir: mıştır. ler içinde düşürülmüş, bir çoğu geri dön
rını bildirmiş olması ayni zamanda Av- sındaki gerginliğin arttığı müşahede « Çekoslovakyaya karşı teahhüdleri- Sala_1ıiyettar Fransız mahfilleri bu ~a-1 meğe mecbur kalmış, fakat on sekiz tay
rupanın bu hassas kısmı hakkmda Ital- edilmektedir. Görüşmeler devam etmek- miz mukaddestir. Bu teahhüdlerin bir berlerı hayretle karşılamaktadır. Zıra yare Çin defi toplarının ateşine rağmen 
yanın fikrini sormuş olması muhtemel- le beraber beklenen neticeyi asla verme- zerresini feda edemeyiz. Sulha sadakat Parasel adaları civarında hiç bir Fran- Uşang şehrine ölüm saçmışlardır. Bu 
dir. miştir. ve bağlılık gösteren milletler bunu duy- sız harp gemisi mevcut olmadığı gibi bu tayyarelerin attıkları yüzlerce bombayı 

Paris 13 (ö.R) - Japon kuvvetlerl• 
nin Çingyangtan 17 ki1ometreye kadat 
ilerledikleri bildiriliyor. Çinliler bura
da bütün umumi binalan, düşmanın is-
tiiade etmesine müsait ne varsa hepsini 
tahrip etmektedirler. Bir Amerikan 
kumI?anyasına ait depolar uçurulmuştur. 
Ingilizlere ait emlak hakkında henil:ıı: 

haber yoktur. Çinkyangtaki yabancılar 
şehri terketmişlerdir. 

Roma 13 (ö.R) - Slovakların Ame- malıdırlar. Çekoslovakyada hükümet adalara ne asker ne harp malzemesi sev- şehri ihata eden büyük yangınlar takip Paris 13 (ö.R) - Tokyodan bildirili· 
Lonclr:ı 13 (Ö.R) - Gazeteleı· Çekos- rikada bulunan mümessilleri Slovak me- dostane ve devamlı bir itilafa varmak kolunmamıştır. ediyordu. Etfaiye teşkilatının bütün gay- yor: Fransız büyük elçisi Japon harici· 

lovakya meselesiJe pek meşguldürler selesinin ancak Slovakyanm müstakil için mümkün olanı yapıyor. Bu sulh ese- Paris 13 (ö.R) - Şanghaydan bildiri- reti bir çok yerde ayni zamanda yükse- ye nezaretine giderek Parasel adalarının 
Prag hükümetinin akalliyetler hakkında bir parlamento tarafından idaresini na- rine bütün alakadarlar yardım etmelidir- liyor: Japon hava filoları Uşang şehrine len alev sütunları yenmeğe muktedir Fransa tarafından işgalini bildirmiştir. 
hazırladığı kanun bu günlerde parlamen- zarı itibara almış olan Presburg muahe- ler. karşı müthiş bir hava hücumu yapmış- değildi. Madcil hasarat çok büyüktür. Japon gazeteleri bu haberi verirken 
tonun tasvibine arzedilcceği öğrenilmiş- desine göre halledilebileceğini söyle~- « Ben harbin gayri kabili içtinap bir lardır. Dün öğleden sonra ikiye 39 daki- Beş kişi ölmüş yüzlerce kişi yaralan· müstehzi bir lisanla: «Aceb bu da japan· 
tir. Bu projenin esasları bilinmiyor. Al- tir. şey olduğuna asla inanmadım. Ve inan- ka geçerek 50 japon tayyaresi Uşang mıştu. Yıkılan binaların enkazı altında yaya karşı bir dostluk eseri midir?» d.i.V' 
man akaJliyetlerinin Prag hükümctinin 1 Paris 13 {Ö.R) - Fransız başvekili mıyacBJ?.ım.> üzerine haval~nmışlardır. Düşman taar- kalanları çikarmak için çalışılmaktadır. soruyorlar. 


