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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umumt neşriyat mUdürU: 

15 TEMMUZ CUMA 1938 
(\-~ 

HAKKI OCAKOGLU ----ABONE ŞERAtTt 

DEVAM MODDETI Türkiye için 

Senelik............ 1400 
Altı aylık ••. .. .......... 750 

Hariç lçlrı 

2900 
1650 

1 T E L E F O N : 2697 

-------ı FtA Tt ( 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyetin t18 C!1mhurlyet Heı'fnfn bek~, ıa'bahlan ~ıkar ıtyasl gcızetedir 

,vCf)(, ~ 

Cümhuriyetçi ispanya 
lngiliz planını kabul etti 
.~~rselon ~3. ( A.A) - lspanya cümhuriyeti 

hukilmeti gönU1IU1erln geri alınması hakkındaki 
İngiliz p1Anını kabul ettiğini lngiltereye bildir
miştir. 

·---- - --' YENi ASIR Matbaasında baıılmı,tır 

iktisadi kalkınma yolunda 
Feyizli çalışma programına h z a ve 
fasıla verilmeden devam olunuyor 

Af 
Kanunu 
Resmi gazetede 
Cumartesi günü 
neşredilecek 

Ç atalağzında , ;;. · , ~ ~~----.,..,~~---~------·~,_ ..... --·····-

Türkiycnin Paris sejiri B. Suat Davaz KedOTseyde Fransız hariciye 11azırı 
B. Boiıne ile son görüpncsinde ' 

TÜRKİYE - FRANSA - SURiYE 
. 

Biri askeri biri sivil 
iki büyük liman ya
pılacak Mersin ve 
Samsan limanları 
ikinci plana bırakıldı 

--o-

-o-
Ankara, 14 (Hususi) - Al ka

nunu önümüzdeki cumartesi aımu 

resmi gazetede ne§redilerek meri
yet mevkÜne girecektir. Bu kanun 
hükmünden istifade edenler bu ta
rihten sonra serbestçe memleketi
mize gİrebilecelderdir. 

MATBUAT KOOPERA TIFt 
KURULACAK 

Ankara, 14 (Hwusi) - Hükü· 
metçe bir matbuat kC:Operatiff ku
rulması diifünülmektedir. Görüşmeleri 

Ankara 14 (Hususi) - tktısat vekili 
B. Şaklr Kesebir Zonguldak kömilr hav
zasında bu gün de tetkiklerine devam 
etmiştir. Bu münasebetle maden kaza
larına karşı vücuda getirilen . yeni can 
kurtarma tesisatım merasimle açtı. İkti
sadi kalkınmamız .hakkında verilen ka
rarların başında Zonguldakta Çatalağzı 

Serbest Iskcnderun mıntakasından faydalanacak olan cenup vilclyetleri
mizden Adananın güzel bir manzarası 

Bu kooperatife ait etüdler yapJ
maktadır. 

lnkıtaa 
sadece 

Hatalı 

uğramış değil 
tehir edilmiştir 

Hariciye Vekilimiz 
lstanbula geldi ve 
Başvekille konuştu 

ve Trabzon limanlarının inşası gelmek- kullanılacaktır. 
tedir. Zonguldak 13 (A.A) - lktısat veklli-

Mersin ve Samsun limanlarının inşası miz Şakir Kesebir Zonguldak kömür 
ikinci plana bmıkılmıştır. Çatalağzmda havzasında <?tüt seyahati yapmak üzere 
iki liman inşa olunacak, bunlardan biri bu sabah saat 7,30 da Aksu vapurile li
.sivil, diğeri askeri mahiyette olacaktır. manımıza geldi. 
Sivil liman 12 milyon askeri liman cİa Bu milnasebetle limandaki bütün ge-
5 milyon türk lirasına mal olacaktır. miler ve romorkörler donanmış buJunu-

görüşler 

Yine ayni p1anın kadrosu içinde yer yordu. Şehir baştan başa donatılmış, bü
alan Kütahya ve Zonguldak büyük elek- yük bnyraın günlerini andıran neşeli bir 
trik snntrnlları pek yakın<lş kurulacak- manzara nrzetmektc idi. 

latanbul 14 (Huausi) - Hari- tır. Karnblik <lcmir fabrikalarımız elek- Zonguldak valisi, belediye rebi, milli 
ciye vekili Dr. T evlik Rüştü Arcu trik santralından alacağı cereyanla işli- kömUr müesseseleri ve banka direktör
Ankaradan geldi, Başvekil B. Ce- yecektir. leri ve diğer mahalli memurin bir ıno-

~ı .yabancı ~~etel~.rde. memle- liıl Bayarı ziyaret derek kendin Cenup vilfıyctlcrimizde yapılan nakli- törle Aksu vapuruna gelerek vekilimizi 
ketımızın dış polıtıkası uzerınde ha- ile U%Un bo3•lu oörü,ı". Fcuoo ......... ;,-.. Lı... ~ı.. .. .ıu11. ıt .. 1 ..... .ı ................ ,,,.. • •• • lr!>T"Ctl!1Tn1clo .. ~ .. . 
kl''--tten uzak •-hm' lere _. sa""u-L A k l · · B p d • kam d . ·~ d 1 ak . 'k lktısat vekilimiz vilayeti partiyi ''e Kn "' ın ~e a ı - n ara e çurı • onao a aynı ta ız an ıstiıa e o unac ır. Dıvn • ' 
edilmektedir. ~il~assa ideoloji kav- trenle lstanbula gelmiflİr. Mumai- teki madenlerden demir cevh

1
eri ihraç belediyeyi ziyaretten sonra maden çavuş 

gasına kalemlermı veren bu gazeteler -SONU VCVNCV SAHiFEDE- olunacaktır. Karabükdc hurda demirler - SONU 3 ONCO SAHiFEDE -
Sovyet Rusya ile münasebetlerimiz 
etrafında neşrettikleri uydurma ha
berlerle adeta iki dost ve komşu 
memleketin senelerdenberi karşılıklı 
bir saygı ve samimiyet havası içinde 
inlti~f eden münasebetlerine soğuk
luk katmağa çalışmışlardır. 

Biz en güç ve en nazik zamanlar-

Sun'i göl 1938 Fuarının 
hususiyetlerinden biri 

bir çok 
olacak 

da dostluklarının resanetini tecrübe- • 
ye imkAn bulan memleketlerimizin lzmir Fuarı "Enternasyonal sergiler birliğine,, de dahil oldu 
bu kabil neşriyata kulak asmıyacak
larına kani olanlardanız. Nitekim bu 
mahiyette haberler Anadolu ajansı 
tarafından topyekun tekzibe uğradı· 
ğı gibi Hatay davasında kazandığı
mız parlak zafer üzerine bizi candan 
tebrik eden dostlarımız arasında Sov
yetler birliği de yer almıştır .. Her 
hangi bakımdan tetkik edilirse edil
sin, görülecektir ki Turkiye-Sovyet
ler dostluğu, yaşadığımız bölgelerde 
daima bir sulh ve emniyet unsuru ol
mak meziyetini muhafaza etmekte
dir. 

Kemalizmin en büyük şuur fari
kası rejim ayrılıklarını en kuvvetli 
dostluklar kunnağa bir engel say
mamış olmasıdır. Her millet kendi 
ııiyasi ve içtimai bünyesine uygun 
düşen rejime sahip olmak, ve onu 
ya~tmak hakkına maliktir. Bu iti
barla birbirine zıd cepheler arzeden 
rejimleri, milli sınırları içinde kal
mak ~rtile hürmetle karşılarız. Fa
kat kalbimizi tek bir rejime, yalnız 
Kemalizme vermiş bulunuyoruz. 
Kemalizmi milli varlığımızın kudsal 
ve el sürülmez bir kalesi saymakta
yız. 

Bir kerrc bu cihet anlaşıldıktan 
sonra dostluklarımızı rejimlerin 
renklerine göre değil, hayati men
faatlerimize, sulh ve adalet mefkiire
aine göre tanzim ettiğimiz kolaylık
la meydana çıkar. Bugün dünyaca 
anlaşılmıştır ki Türkiycnin dostluk
ları dünya sulhunun istikrarına hiz
met eden dostluklardır. Siyasetimi
zin tezahüratına hakim olan bu ruhu 
eyice anlıyanlar milli politikamızda 
yabancı ideolojilere göre kurulmuı:
tezadlar aramağa kalkışamazlar. Bu
nun manasız ve yersiz birşey olaca
ğını bilirler. 

Mesela lngiltere ile ser0 ih·n sene
ye kuvvet bulan dostluğumuza ba
karak bunu Sovyet Rusya ile aynı 
derece samimi bir dostluğa en-

- SONU 2 iNCI SAYFADA -
SEVKET BILGiN 

Vergi 
İşleri y oluna 

girdi 
• 1. - --

Sinemalar, az ha .. 
zanç vergisi vere
ceklerinden bu gün
lerde fiyatlarını in-
dirmeleri beklen-

1 

~ektedir. 
Defterdarlık, tahsilat .işlerini 

ehemmiyetle takip etmektedir. Ka
z.anç verg~inin ilk takaltini hazi
ran ayında ödemiyenler, pazartesi 
gününden itibaren yüzde on ceza
sile mükellefiyetlerini yerine geti
receklerdir. Ağustos &Onuna kadar 

li cezalı tahsilltın neticesi alınacak-
ı 

tır. ~ 

Sayım vergisinin ilk taksiti mer-
kez ve mülhakatta tahakkukatın 

1 yüz.de doksan dördü nilbetinde tah
sil ettirilmiştir. Şimdiye kadar aa
yun vergisinde bu nisbete yakla§ı
lamamıştı. Sayım vergisi ikinci 
taksiti tahsile başlanmıştır. Vill
yetin sayım vergisi tahakkukatı 

I 240,000 liradır. 
Defterdarlık, halkın vergi terkin 

işlerini intizama koymuştur. Ge-
l rek terkin i~leri, gerek itir82lar ha· 

zineyi milkelleflerl izrar ettiği için 
bu gibi vergiler yeniden muntazam 
defterlere kaydediLnektedir. Yıl

larca sürüncemede kalan ve mtt
kellefleri sıkan bu gibi muamele
ler vakit ve zamanında takip ve 
tahsil edilecektir. 
- SONU iKiNCi SAHiFEDE -

Belediye reisi B. Behçet Uz fuar in§cı 
faaliyetini tetkik ediyor 

Yüzlerce işçi, mühendis, mimar, de
koratör, aan' atkar fuar sahasında sefer
ber edilmit vaziyettedir. Reis Dr. Beh
cet Uzun direktifleriyle belediye fen he
yeti de fuar işlerinde vazife almıştır. Beş 
hafta sonra kapılarını, sekizinci defa 
olarak on binlerce ziyaretçiye aça
cak olan İzmir Enternasyonal fuarı, aca
ba ziyaretçilere neler ha:ıırlıyor} 

Bu aual cidden yerinde ve merak 
uyandıracak ehemmiyettedir. Cümhuri
yetimizin on beşinci yılını idrak ettiği ıe· 
ne içinde yerli ve yabancı ziyaretçilere 
İzmir fuarının neler :göstereceğini göz

den geçirmek mümkündür. Şimdi fuarı, 
yükselen müesseseleriyle gezebiliriz ı 

9 38 yılı b.mir enternasyonal fuarının 
geçen seneki fuardan ayrılık ve hususi
yetleri, daha büyük antrede baıılıyor ... 
1ki beton sütun on altı metreye kadar 

- SONU 2 INCl SAYFADA -

Alman lktısat nazırı 
Ankaraya geliyor 

Berlin çalışmaları Türk • Alman ticaret mü
nasebetlerinin inkişafı yolunda ilerliyor 

Berlitıdeki heyetimiz reisi B. Numaıı Menemenci()~lu ve Alman hariciye 
Mzın Fon Ribbentrop 

İstanbul 14 (Hususi) - Deyli Telgraf bulunacaktır. Bu ziyaret Türkiye • Al
gazelesinin Berlinden aldığı habere göre manya ticari münasebetlerini inkişaf et
Alman İktisat nazırı Funk yakında &l- tirmek gayesini takip elrnektedir. Berlln
:karaya gelerek rlcalimizle temw;lardn - SONU 3 ONCU SAHtFEDE -

Dü yayı havadaÖ 
olaşa ughe,s 

Amerikada yüzbinlerce kişi tarafın
dan görülmemiş törenle karşılandı 

Pııris 14 (ö.R) - Amerikalı tayyare-
- O""' ~"' .. ..1.1.u.&:><UL u .u.: ,ucııvcıua ~c,s:cuuı-

Line devam ederek dün Yukutski var
mıştır. Yakutski şehri halkı Amerikalı 
tayyareciyi istikbal etmişlerdir. Högs 
Alaskııya doğru seyahatine devam edi
yor. Alaskada hava vaziyetine ait ra
porlar havanın sisli olduğunu bildiriyor. 

Faris 14 (Ö.R) - Högs telsizle Ame
rikan gazetelerinin suallerine şu cevabı 
vermiştir: 

c Seyahatim normal devam ediyor. 
3350 metre irtifadan uçuyorum. Yakuts
kl halkı beni çok ısamimt bir surette 
karşıladı. Bundan ~onraki yolculuğu

mun merhalesiz olup olmıyacağını bil-
miyorum. Kanndada inmekliğim muh- Tayyareci Högs 
temeldir. Daha kararımı vermedim. Hovard Högs Yakutsk • Siberya 2060 
Şimdiye kadar arızasız geçen .seyahatimi kilometrelik mesafeyi Arı%asız katettik
bundan sonra da Arızadan korumağa ten sonra Fairbıuiksa varmıştır. Bu me• 

;alışıyorum.> - SONU 4 VNCV SAHiFEDE -

Askerlik kampı 
Vali B. Fazlı Gülec Burnova kam· 

t 

pında dün gençlerimizi tef tiŞ etti 
Okul eıralarında yurd mildafaaaına beden hareketleri çok iyi neticeler ver· 

hazırlanan delikanlıların Burnavadak.i mektedir. 
ıukerlik kampı bilyUk bir intizam ve Askerlik ocağının yeni namzetlerini 
neıe içinde devam etmektedir. vali bay Fazlı Güleç dün öğl den aonra 

Bir ders yılı içinde yorulan gençler, tefti§ etmi§tir. Gençler valimizin önünde 
kampta askerlik tatbikatı yaparlarken muntazam bir geçit resmi yapmıılardır. 
ayni zamanda zihnen dinlenmiı ve spor Bugün saat 11ekizde genç ~cuklar, tehri· 
zevklerini tatmin etmiı oluyorlar. Ordu· mizdeki askeri eıkfın tatafındnn teftif 
muz içinde spora verilen büyük ehem· edilecekler ve parlak bir geçit resmi yn· 

mlyetle mütenasip olarak tatbik edilen pacaklardır. 



--~...._- "'" - - - --
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Meclisin önümüzdeki ictima de 

' 
e-

sinde müzakere edilecektir 

Kanun pr<'jesindeki esaslarına göre Kanu
na aykırı hareket edenlere verilecek cezalar 

öğrendiğimize göre, memleketi pa- zilat yapmakta 11~rbest bulunmaktadır
:ı:nrlık derdinden kurtaracak olan bu çok lar. 
lüzumlu ve faydalı kanun projesinin Mahiyeti itibariyle veya kanunen pa
esasları, encümenlerin yaptıktan birçok znrlıksız bir fiate tiıbi tutulması mümkün 
tadilattan sonra §U oekli almıştır : olmıyan sah§lar hakkında bu kanun hü-

Projenin mli maddesine göre, bu ka- kümleri tatbik olunmıyacaktır. 
nun hükümlerinin tatbik edildiği yerle;- l Belediyeler bu hnun hükümlerinin 
ae veya bu kanuna tabi tutulan madde- ' tatbik ve takibiyle alakalı işleri gönnek
ler hakkında perakende ticarete pazar- 1 le mükellef tutulmaktadırlar. 1ktısat ve
lıksız satıı mecburi olmaktadır. 1 kaletinin, bu işleri kontrol edebileceği gi-

Perakende surette ııatıı yapılan dük- ı' bi. lüzum gördüğü yerlerde doğrudan 
kanlar, ve mağazalarla sair satış yerle-! doğruya tatbik için memurlar kullaoabi
rinde aatılan maddeler üzerine bunlann Iecektir. 
fiatlerini ve aynca vasıflannı gösteren CEZA HOKOMLERl 

bir etiket veya başka birer işaret kona- Etiket .koymıyan veya fiat bildiren 
eaktır. Malın mahiyeti, etiket veya işa- başka bir şey aımnğa riayet etmiyenler
ret koymaya müsait olmıyan hallerde, den yirmi liraya kadar para cezaıı alı
halkm görebileceği bir yere liste asmak nacaktır. 

suretiyle de 0 malın mahiyeti ve fiati Etiket koyduğu ve liste astığı halde 
halkın ıttılaına arzolunacaktır. bunlarda yazılı mikdarlardan aşağı ve-

Paz~~lıksız f~a~ .v~ya_ ayrıca ~a5ıflar-,ya yukan mal satanlardan beş liradan 
dan hın veya i.kiaım gosteren etiket ya- yirmi liraya kadar hafif para cezası ala
hut işaret konması mecburiyetinin en ev- nacaktır. 

V
0

el hangi y~rlerde, hangi ticaret ıubcle-I Bu füllerin tekrarlanması halinde pa

nnde, ha~gı m~ddel~r .hakkında .. ne .11~-ı ra ceznsiyle beraber dükknn, mağaza vc
retle tatbik edileceği, iktuat vekaletının ya ticarethanenin bir haftava kadar ka-

.. ..... J.'at.uuıa.suıa. a..tıraı vcıııecc ... lu. 

le tayin olunacaktır. Bir malın tayin Bu maddede yazılı cezaya çarptırılan
edilmit fiatinden llf&iı veya yukarı satıl- Jarın i.!imleri; dükkan, mağaza veya ti

ması yuak olacakbr. carethanelerin halle tarafından kolaylık-
Pazarlıkaz eabf mecburiyetine tAbi la görülebilecek bir yerine asılacak yaf

olan hakikt veya hükmt şahıslar kendile- ta ile ve mahalli gazetelerle ilan edile
rinin veya ilgili teşekküllerin memur, cektir. 

müstahdem ve lü.uedarlanrun niabctfoI 1 Para cezalarına dair olan cezalar ka
evvelden bele~İyeye biJdirme~ tartİyle, tt olacak ve hiç bir mercie de itiraz edi
maddeler U:ı:enne koydukları fiatten ten- lemiyecektir. 

Sun'i göl 1938 fuarının bir çok hu
susiyetlerinden biri olacak 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
yükaclmekte ve bu eütunlar aruında, 
fuara i,Urak eden devletlerin bayraklan 
dalgalan.maktadır. On iki bin liraya mal 
olan fuarın büyijk antreıi mimar Prof. 
Gotye tarafından hazırlanan plana gö
re yapılaıı§br. Antrenin qdt tertibatı ve 
gündüz, gece renkleri gönül açacak ma
hiyettedir. Kordon ve Karoıyaka fuarın 
büyiik antrcsini bütün ih~le aeyre· 
decektir. İnpatı ilerlemiı ve tütunlar Üç 
metre derinliğindeki temellere oturtul
mUJtur. 

Şimdi fuar antresinden içeri girmiş 
bulunuyoruz. Önümüzde ıönül açacak 
ferahlıkta sık ağaçlar, yqilli1ı:ler, çiçek 
bahçeleri ve k:ıymcttar, nadide çiçeklere 
bezenmiı tarhlar var. Bunların hepsinde 
ı,ılı: tertibab mükemmeldir. Sanki i1d ile• 

ne eTVelki yıuıpı aahuı burada değil. 
rnif sibi. insanın hislerinde bir olııun)uk 
tapyor. Kiiltür park ve 938 fuan. fÜp
he edilemez ki hususiyetlerinden birini 
bol çiçekleriyle temin edecektir. 

Hatıra gelen euallcrden biri §Öyledir: 
- Acaba 9 38 luannm huamiyetlcri 

nelerdir'} 

- Büyük. aun'i göl.. 
Sun'i göl, geniı bir saha içüıde k.u

rulmq, büyük maaraflar iktiham edile
rek fuarm çiçek. &hcnaini bol ıuyu ile, 
billur gibi akarken ahenkli sesler veren 
fıskiyeleriyle, fonten limünözüyle, cebe
li uzuyle büyük bir eaerdir. 

Cebeli Uz nedir, biliyor moaunuz) 
Geçen seneki fuarda her kesin naza

rına çarpan bir lu11t.lyet Neaiiaün tem• 
siyesi idi. Bu sene ise Cebeli Uz. büyük 
bir hususiyet tAfJYacakbr. 

Etibank pam11onu inJ4 halinde 
ter istemez fiir olaealdardır. 

Vakıflar pavyonu bu seneki luann en 
güzel pavyonlarından biridir. ön cephe
ıinde on alh metre yühcklikte, her yer
den ıörünen bir uat ltulai bulunaca1c 
ve bunaya bir saat konulacakbr. Bu aa
at kulesi sek.en baumaldıdır. 

V akıllar pavyonunun fut kabnda bir 
teras mevcuttur. Pavyonun methalinde 
büyük Şef in bir büstü konulacaktır. Va
laflar pavyonunun penı;ereleri Türk tez
yÜÜ an' atınm bir taheaeri sayılacak gü
zelliktedir. 

Fuardaki Eti banlt pavyonu, Türklye
nin 1cıa seneler içinde toprak ıJtmda 

yatan rnaden aervetlerinl meydana Çt· 

karmak yolunda b&Jardııiı hamle ve el
de ettifi n&ticelerl tebarüz ettirecektir. 
Bu pavyonun üzeri buzlu camdan ola
cakm. 1ntaatı ilerlemektedir. 

Maliye vekaleti· 
nin mühim bir 

tamimi 

Kesenler şiddetle 
takip ediliyor 

• 
ergı 

• 
I şleri yoluna 

girdi 

Hatalı 
görüşler 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
gel saymak için şu yirmi sene için· 
de yapılan değişikliklerden hiç derı 
alınmamış olmaktır. 

Çarlık - İngiliz rekabetinin nüfuz 
ve tesiri altında kıvrandığımız gün· 
leri artık çok geride bıraktık. Türki· 
ye iç politikası gibi dı§ politkasında 

-o-- -o-- da tam bir istiklal içinde ve yüksek 
937 Haziranından itibaren meriyet BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE menfaatlerinin icap ettirdiği yolda 

-o-- mevkiine geçen 3116 numaralı orman Gerek itiraz komisyonlarında yürümektedir. Bu yol açıkça sulhçu-
Kazanç vergisinden muaf olan bazı kanununa aykırı bulunanların eulh ceza ve gerek temyizin ve şurayı dev- dur. Bundan anla§ılabilir ki bizim ne 

mükelleflerden 2728numarah kanun mu- mahkemesinde nccle olarak duruşmala- lette mevcut itiraz muameleleri bir Balkan paktımız, ne Saadabad mi-
::ibince alınmakta olan iktısadi buhran rınn devam edilmektedir. deftere kaydedilmektedir. Bun- sakımız ne de İngiliz dostluğumuz 
zammının bazı mahallerde asgart kazanç Bu kanunun hükümlerine göre, yaka- dan sonra yapılacak itirazlar da Sovyetlerle kuvvetinden bir zerresi-
vergisl üzerinden tarhedildiği anlaşılmış lanan ya§ ağaçları müsadere edilmekte ayn ayn bir deftere kaydedilecek- ni kaybetmemiş olan bir dostluk 
bulunduğundan keyfiyet aşağıda tavzih hayvanlar da ııahlmaktadır. tir. içinde yaşamamıza mani olmamı§· 
-edilmiştir. Fakat son zamanlarda bazı hilekar- Bllhassa vergi kaçakçılığına mey- tır ve olmıyacaktır. Biz ideoloji 

2729 numaralı kanunla konulmuş olan lar, ~it çeşit desiselere müracat ederek dan verilmemek üzere icap eden kavgasının dışında kalmış bir 
asgari kazanç vergisi usulil, bu kanunun yine kaçakçılıktan vazgeçmemektedirler. acele tedbirler alınmıştır. memleketiz. insanlığın selameti· 
birinci maddesinde zikredilenlere, yani Yapılan son tetkiklerde bir katırın üç • • • ni ırejim kavgalarının bir ehli sa· 
S ve 7 inci maddelerinde yazılanlarla 47 defa olarak ya§ odun naklettiği anlaşıl- Kazanç vergi.si hakkındaki elt lip mücadelesi şekline girmesinde 
inci maddesi mucibince beyanname ver- mı§tır. kanunla hunun izahnıunest aeft~ bulmıyoruz. Bize göre selamet yolu 
meği tercih edenlere münhasırdır. Buna da sebep, daha evvel köylünün darlığa gelmiştir. Ek. kanun, sine- herkesin hakkına saygı göstermeyi 

2728 numaralı .kanun mucibince 1/ 5 hukukunu muhafaza emeliyle yakalanan ma varidatından alınan yüzde yir- bilen büyük dostluklar yoludur. Tür-
nisbetinde iktısacll buhran zammına tAbi odunlar müsadere edilmekle beraber, mi be~ nisbetindeld vergiyi, yilzde kiye yabancı hiçbir politikanın arka-
tutulan mükellefler ise, esasen kazanç hayvanlar da muhakeme neticesine ka- ona tenzil etmektedir. Bu yilzde on sına takılmış değildir. Dostluğum· --
vergisinden muaf bulundukları ve binne- dar yediemin olarak muhtarlara teslim nisbeti içinde varidatın yıırısı bele- da merdlik, vefakarlık ve dürüstlük 
tice knznnç vergisi kanununun 6-7 ve 47- ~dilmekte idi. diyelerin yarl.!lı da haz.inenlndir. vardır. Bu vasıflara bizim kadar 
inci maddeleri mevzuuna da girmedikleri Fakat, burada suiistimal baş göster- Belediyeler, sinemalardan ala- bağlı olanlarla dostluktan bahtiyar-
;çin bunların namına asgari kazanç ver- mi~. Bazı muhtarların. yediemin olarak cakları hisselerle darülaceze teşkl- lık duyarız. Dünyayı anarşiye, ka-
"isi üzerinden iktisadı buhran zammı kendilerine tevdi edilen hayvanları, el al- lMını takviye edeceklerdir. Kanun rarsızlığa, buhranlara sürükliyecek 
tarhedilmesine imkA.n yoktur. Bu gibi- tından köylüye verdiği ve köylünün de bu gilnden itibaren mer'i olacaktır. olan umumi emniyetsizliği yenmek 
lerin 2728 numaralı kanun mucibince bu hayvanla yine kaçak ve yaı odun Kanun mucibince Sinemalar sıkı için insani olan yardımlarımızı bah-
-nUnhasıran iktisadt buhran zammının naklettiği orman memurları tarafından surette kontrol.da bulundurulacak ~tmekten hiç bir zaman çekinme· 
hesap ve tarhına esil.! olmak üzere ver- meydana konmuıtur. ve kendileri surşarjlı pul kullana- yiz. 
iiklerl kazanç beyannamelerinin 2395 Bazı köylüler timdi de memnu odun- caklardır. 
T\umnralı kanundaki esaslar dairesinde lan, bir başkasının arabasiyle na1cletmelıc Bu pullar dün defterdarlığa gel-
tetkiki neticesinde bulunan ve yahut be- çareıine baı vurmuılardır. miştir. 
vanname vermeleri, defter tutmaları ve- Dün Naldöken köyünden Tosun Ali Kazanç kanunile ucınluğu temin 
-;ailt ibraz etmemeleri halinde resen tak- ve lbrahim adında iki şah11 Baynm ve için sinemalar hakkında tatbik 

ŞEVKET BiLGiN 
--=-

Bir sarhoşluk 
hadisesi ':lir heyeti ma.rifetile takdir edilen ka- Halil adında diğer iki şahsın arabaları edilen tenzil.Atın sinemalarca tatbl-

".anç 1arına göre iktısadi buhran zammı- ile yaı odun naklettiklerinden dolayı kine başlanacağı haber alınmıştır. Evvelki gece Karşıyakada Şehir ga .... 

nın hesaplanması lawn gelir. Zarar üçüncü asliye cezaya verilmişlerdir. Ara- -=- zinosunda bir sarhoşluk hadisesinin cür-
<>ttikleri tetkik neticesinde sabit olanlar ba ve hayvanlar aatılmıı paraları ema- Tiraz köyünde mUmeşhudu yapılmış ve suçlusu der-
'lamına ise mevzuubahis buhran zammı- nete alınını~ ve suçluların duruşmasına Narlıderenin Tırazlı köyünde bir hadi- hal nöbetçi mahkemeye sevk olunmuş-
nın tarhedilmesine bittabi imk~ yok- başlanmııtır. t se olmuştur. Onbeş yaşlarında Khım is- ur. 
tur. 

Ancak 2728 numaralı kanunun mev-
zuuna girenler meyanında teşviki sa
nayi muafiyetinden istifade eden sınat 

mUesseseler; 1055 numaralı teşviki sa-

--~~--

Bir şikayet 
minde bir çocuk, Tırazlı köyllnden tbra- Memduh adında bir şahıs, biraz keyif 
him oğlu Hasan Nalcının bahçesinden olarak gazinoya gelmiş; rakı istemiştir. 

bo tan k ıkan k da 'VA- Garsonlar, üstU başı düzgUn olan bu 
Tepecikte Yavru .sokağında oturan s oparmış; Ç avga ~un 

Hllsnu U k üfengl il b dan VÜ müşteriye mükemmel bir servis yapmış-
Mehmet oğlu Mustafanın Bn. Saime Y U§ t e aşın ve -
dında ll bir k dınla 1 k d , 3 cudunun bir bç yerlnOen yaralamıştır. lardır. Az sonra, sahnenin muhtelli ta-

• 
1 

--··- 'J1 c~,.ı ""' t .. llm.atnamA- a ev a 8 a a ar oıuu- .. raflarına kadehler ahlınağa b .. ~ı .. - • .+.r. 
sinin 34 Uncil maddeleri mucibince vergi gu, ;:)atmenm eşı taratından :r.abıtaya şı- c·-s1

•• .,._ .. .,. v .. l. .. t ......... ,.,,. ~~·"""l .. 
ve resimlerin tarzı tahakkukuna ait kAyet edilrniştir. Suçlu hakkında mua- -=- Ganonlar, ınil§terin.ln yanına gelm~er olarak hususi ,kanunlaiında yazılı mec- mele yapılmaktadır. Mekteplerin açılma ;:::~~so:U:~!~';!: 
buriyet.lere riayet etmekle mükellef bu- -=-
lunduklarından bu muesseseler namına Bı·r zamanı nuısını isteınişti. 

esrarcı Şehrlmlzdeki ilk rta , __ ,, ___ b _ Bu vaziyet, Memduhu mahkemeye 
kazanç vergisi tarhedildiği gibi asgari . ve o Oa.w.uu:lll u öod v kAfl t-:~ . 
vergi de tarhı ve iktisadi buhran zam- . Tirede esrar satıcılığıle geçinen trs- sene birinci teşrinin ilk gUntı derslere g . ~ege ge~tir. 
mına da kazanç ve asgart vergilerinden küplü Fettah, bir kibrit kutusu içinde başlamaları kU.ltU.r direktörlUğlinden D~ duruşmada, suçlu biraz sar· 
hangisi fazla ise onun üzerinden hesap- esrar satarken yakalanm~tır. bildirilmiştir. ~ oldugunu itiraf etmekle beraber, ce· 

ketinin kazaen masaya iliştiğini ve ma-
lanma.sı ve muafiyet ruhsatnamelerinin •m•m•••·~~n!r.Jn!lf'J~!!IJ!!_l!ll.ml~Bll•••••••mı•.;~ - Z SSU!J!U sanın bu yilzden devrildiğini söylemlşdlr. 
ibrazı lizerine kazanç veya asgari vergi- lktı'sad'~ haberler Suçlunun beş giln müddet.le hapsine 
nin terklnile buhran zammının tahsili ı 
lhım gelir. a -~ &a g; tWI ve derhal tevkifine karar verilmiştir. 

Keyfiyet tamimen tebliğ olunur. ROMANYA MISIR A/ -
-=- !NGtLTERE tLE !KT!SADt MUZA- JAPONYA 1LE 'l'lCARET M'OZAKE- tınova yolu 

S b b l 
KERELER RELERtNE BAŞLANACAK Talibi zuhur etmediği için emaneten 

e Ze ara a Qrl Eski Başbakan Bay Tataresco Lond- Mısır Başvekilinin Japon sefiri ile inşa.sına başlanan Dikili, Altınova yolu 
; d . rada bulunmaktadır. Eski Romanya Baş- olan mülakatında M J ti t inşaatına hız verilmiştir. Yol Uzerinde1 

·ınÖnÜ Ca desınden bakanının bu ziyaretine bUyUk ehemmi- m··--ı- l . . b lanmısır • apon bc:~s inşa edilecek menfezlere başlanmak Uze· 
U:c.w\.ere erının aş ası mevzu 

gecmİyecek yet atfedilmektedir. B. Tataresk:o Lond- milhlm mikdarda ır... km ,. redir. 
. • rada iktısadl :mtizakerelerde bulunmakta mısır pamu5 .... çe ege = 

Belediye, şehir sokak ve yollarını bo- h d hazırdır. Ancak buna mukabil gümrUk ---
zan arabaların tekerlekleri işini ehem- ve ~ şey et:~ ~vvel İngilterenin, kredi resimlerinin indirllmesini ve Japon men- ceza görenler 
miyetle takip etmektedir. Bu işin lastik- açml"-~- sur tı e . omanyanın ekonomi sucatına mvzu % 40 munzam takasın MUlyakata işleyen kamyonlardan nli 
ll bal P ~rınm anzlınine yardım etmesini kaldırıl 

ara arla yapılması için bir teşebbüse t . 1 ktad M ka ma.sını taleb edecektir. Mal<Un zaınnameye aykırı hareket ettikleri gö-
girişilmişUr. Şimdilik yeniden araba nu-

1 
emmek ça ışma 

1 
ırbo k eksi petrol- olduğu üzere bu % 40 munzam takas, rUlen 62 kamyonun şoförU tecziye edilJ 

maraııı verilmemektedir. ~;'1 nl arş~ yapı an Y ottan !onra tn- yerli sanayii Japon dampıng karşı ko- ıniştir. 1 
Belediye, lnönü caddesinden arabala- ~ e;~ n ~deyi Romanyadan çe- runıak için ihdas olunmuş idi. 

rın geçmesini menedecektir. Bu men dece ıne m k nazarlle bakılmakta- 4 2 zz z H t z aewzw ZN 

keyfiyetinin tatbikinden evvel Halil Ri- ır. ISVEÇ LJ /k ' k •• ' 
fat paşa cadd~i tamir edilecek ve ara- YENt MAHSOL VAZ!YETt Uzun zamandanberi konjonktüriln na eVl OŞeSl 
balar Halil Rüat paşa caddesinden ge- Yeni hububat rekoltesi umumiyetle iyi yükselmekte olduğu Isveçde kriz ema- llttl•rze••••••••••il 
çerek ,ehre girecektir. olarak kabul olunmaktadır. Yalnız bul- releri müşahade olunmağa başlamıştır. 1 - Evimiz daktilo, nakış, kursları·' 

Belediye, Ankara Palu önündeki day ekin sahası 1937 deki .sahadan S,3 Netekim maya ayında • geçen seneye nın ikinci devresi 20 Temmuz 938 de bl· 
Anafartalar caddesinin hapisaneye ka- milyon hektar daha ge:nlş1ir. Havaların niabetlt • ihtilAt ve ihracat mUhim nls- tecek ve 21 Temmuz 938 de bu kursla· 
dar olan kısmını parke döieyecektir. Bu başına vasatt 1,2 tona baliğ olacağı ve betde gerllemi§tl.r. Sanayide gerek ham rm üçüncü devreleri faaliyete geçecek· 
cadde müteahhide ihale edilmiştir. buğday rekoltesinin 3.96 milyon tonu madde gerekse mamdl eşya i!tokları le.rdir. Evvelce kayıtlı olup sıra bek.ll

b~calı beklenmcktdtr. Rekoltenin ka- .rnahaal derecedt blrllaneğe başlamıştır. yenlerle yeniden devam etmek istiyenle-

Vo••y COCUklarl bili ihraç kısmı 1,7 milyon ton kadar ola- y l l rin hemen evimiz sekreterliğine miira-
Aı , caktır. UgOS aVya i e caatleri. 

E'L t MACARiSTAN , • 2 - Halkımızın havaya karşı korun-
TeS e BUCDAY REKOLTESt ltCaretımiz maları hu.susunda bilgi edinmeleri için 

Kızılçullu köy öğTetmen okulu tale- Ziraat vekaleti buğday rekoltesine da- Türkiye ile Yugoslavya arasındaki ti- evtroizde 11/ 6/ 938 tarihinden itibaren 
beteri, doban k~ilik bir kafile halinde ir rakamlar~ bildJrnUıtır. Buiclııy rekol- carl mübadeleleri takviye maksadile bir lı:ur~ açılmış ve derslere başlanmış
E.fu ha~abe~erini . tet~ike gitmi7ler ve tesinin bu s~ne 23,500,000 kehtal olacağı Türkiye Cumhuriyeti hükilmeil ve Yu- tır. lior hafiOl cumartesi günleri saat 18 
güzel hır gün geçırmıolerdlr. Köy ço- beklenmektedir. (Geçen sene l9,SOO,OOO ıosJavya ıkırallyet hUkUmeü aşaJıdaki de verilmekte olan bu derslere bUtUn 
c~ııı. eald. m~deniyet iı:~lerin0e kar· kentAl) çavdar: 6,17 mUyon kenWı kar- hüküınfort kararlaştırmışlardır. yurdd44la~ gelmellılli. 
aı ıöeterdiklerı alaka, okul idareaı tara- şı (geçen yıl) 7,-4 milyon konW, .o.oba- ı _ İncir ve UzUm kutuları imaliiıde 3 - Evlınlı: bahçtsi.ndf her hafta pa-
fından tabiye edilmektedir. Kay çocuk- har arpaıı tyl, ilkbahar a.rpuı da orta !stimlt olunan kerestelerin TUrkiye ta- zar ıUnlari saat 21 de ka.ragı:s1 oyu:nla.rı 
lan Selçukta köy tetkikleri de yapmlf- bir rckolt.e tenı1n tdebileookUt. Yu- rafından mUbayaatını kolayl~tırmak ga- vardır. Her ke1 gelebilir. 
lardlJ'. " lal reko1tejİ1i.lfi iyi bit va at te1t:o1te ola- yesile, Yugoslav hükilmefi ijbu kereste- 4 -:- 1517/938 cuma gUnU ıaat 17,IO 

~ . oağı beldenmeJttcdtr. M ır geoiJıfüiij lr. !erden 30,000 metre mikabın ihracına da Yönkurul, Dil, Tarih, Edebiyat ve 
sını karar1Aıtar1ru1tır. Keyfıyet al&kadar il d 00 kU- B 1 ub Kitapuray ve Yayın koıntıelerinln haf-
birliğe blldlrdec kt' YUGO , V m saa e ece ur. u ıuret e m ayaa 

B • • ar. • lıiiA V A edilen keresteler bedelinin % 50 ıi Türk talık toplantıları vardır. 
Sun'i göl, tariht fzmir agorumdan 

i9a.le edilecek au ile faaliyete ~cçecdctir. 
Bu IU, Kültürpuka geliD.Ce Cebeli Uza 
çıkacak. oradan kaskat tekliııde sun'I 
göle akacalı.:m. Cebeli Uzda küçük bir 
gazino ve dans yeri bulunacaktır. Sun't 
gölde sandal aafasına i§tirak. edecek 
olanlar, renkli suların akısı önünde. is-

Türliye ziraat ürünleri müzeei, genç 
Türkiye climhuriyetfode ziraat abasında 
atılan seri adımlan tebarliz ettirecek gü
z.ellikt• olacaktır. 

•ri tıearet odaundan ıehtımii fuar Yugoıl v. Bu'•ar wuöiflil< bftl!i.f y la K1i . =:---
k 't-~ l b' 'K s "ti ugo! v ring yolu U. ve diğer % 50 

onu c.a1tie ,. en ır mektupta Bafl te Uiibacll da ı=~·ii olan Bul ar . ? • I Çocuk hastahanesı" 
lzmir luarlaruun aynJ um i 1 wp "j g 81 ae husust taka.! esasına müsteniden 

GONDELtK HABERLER 
Fuar komitesi, fzmir enternasyonal fu.. 

arının me:rkezi Mil.'noda bulunan En
terna.yonal funrlaT birliğine dahil olma-

d 1 
• J 1 • f na clatt am • fü&ar1armdan rnüteşekltil liir neyelliı Türk menşeli pamuk ylin kömlir kuru Çocuk hastanesinin on beş bin liralık 

sı o ayısıy & zmır uarının açıl ığı ve de d h"l b ı el ğ y 1 • ' ' ' 
k nd ğ d ~· . . 

1 
a 1 u un u u ugos av tacirleri lii\!tr ve fındık ihracı ile tesviye edil~ temel kısmı inıaatı bitmiıtir. Çocuk has-

.apa ' 1 zam nın e . ı ırı ri'iesinl iste- kongresinde Yugoslav - Bulgar gümrük cektir. tanesinin çatısı Cümhurİyet bayramına 
miştir. b f1 

Kom't b . f ,,.. .• le: • lr iği hakkında bir karar verilmi§tir. Bu hususi takas muamaleleri iki rnem- kadar ikmal edilmiş olacaktır. Belediye 
1 

e " 
111 egı mi ukz~ erbe cttnıt Ye Bu karara göre hükümele müracaat olu- l&ette mer'i usl\l ve kavalde t~bi 0 1.:c_ daimi encümeni 70 bin lira tutarında 

Yuin• g~tin1m•sı"n... m ül ~ "..X.• b u et ut "" " an u nur .. crq;ı nar"k nd g • . ı·ğ· 1::" k k k k , " ı eçmış ır ı ın mran evvel ta- calctır. · inci inşaat ısmını m';nn asaya çı ar· 
ne rec ine varmtştır. h '""= a~KUK cthrflmcsi rica ôlunacaktır. e Tü-r u 1- rnıştır. 
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Evyan 

14 Temmuz ans z 
Konferansı son top
lantısını yapıyor 

Paris, 14 (ö.H.) - Almanya '\e 

Avustury::ıdan knçan yahudi muhacirler 
meselesini görü mek üzere Evyanda top-
1-nan konferans cuma güı'!ü Fransız de· 
legesi Hanri Bcrnnjcrin riyaseti altınd

son toplantısını yapacaktır . 

e ı 
• a ar ar a se ı 

Fransanın Ankara sefiri İstanbulda verdiği ziyafette 
Yu~oslavyada 

Buğday rekoltesi ve 
iktısadi kalkınma 

pi lanı Türk - Fransız dostluğundan hararetle bahsetti 
Paris 14 (Ö.R) - Bütün Fransa 14 

Temmuzu kutluyor. Paris şehri Fransız
lngiliz dostluğunun bir sembolü gibi 
Fransız - Ingiliz bayrnklnrilc süslenmiş
tir. Etuval meydanında muazzam geçit 
resntl yapıldı. Bulvarlarda halle sabah
lara kndıır dnnsetti. Şarkılar söyledi. 
· Paris 14 (ö.R) - 13 Temmuz a'kşa
l:nındanberi bütün Paris ayaktadır. Ge
ee yarısından sonra sokaklar, Bulvar
lar, meydanlar birer eğlence yeri halini 
flhnıştır. Halk mütemadiyen dans ediyor. 
Gazeteler 14 Temmuz münnsebetile yaz
dıkLırı yazılnrdn Fransanın sulh idealin
den hararetle bahsetmektedirler. 

Belgrad 14 (A.A) - Jmtiyazlı ihracat 
şirketi yeni rekoltenin buğday mübaye~ 
fiyatJarını tesbit etmiştir. Bu fiyatlaı 
buğdayın gcldıgi yere ve cinsine göre 
kcntnl başına 141 ılc 160 <linar arasınd. 
tehalüf etmektedir. 

Belgr d l4 (A.A) - Cenubi Sırbista
nın wnumi iktısadi kalkınması için Sto 
yadinovlç hükümcti taraf ındnn hazırla
nan planın tatbikine başlamak üzere nm
liyc :ı .. zırı Lelituı üskiibc gitmiştir. Na
zır, burada .iktısudi ve mali mahfollerin 
mümessi1lerile görüşecektir. 

Bel ·ad 14 (A.A) - Atina vallsi Kot
zias Atinaya dömm~k iizere Belgrnddnn 
ayrılmı hr. 

İngiltere kralı iyileşti 

Istanbul 14 (Hususi) - Fransız sefiri 
14 Temmuz bayramı mUnasebetile Fran
ııı sefarethanesinde yapılan :resmi ka
bulde Tilrk - Fransız dostluğundan ha
taretle bahsetmiş, iki memleketin mesud 
anlaşması şarkt Akdenlzde !Ulh havasını 

kuvvetlendirdiğini söylemiştir. Bayram coşkunluğu içindeki Pari.~den bir man.wra 

Londra 14 (Ö.R) - Kralın ahvali 
sıhhiycsi 1yllesınl~tir. Son raporda bu 
iyilik teyid olunuyor. Umumi kanaatr 
göre Kralın ve Kraliçenin 19 Temmuzdr 
Fransnya yapmaları mukarrer olan se
yahat programında hiç bir deği§iklil

yapılnuyacaktır. Krala başvekil bay Nö
vil Çcmberlnyn, bir çok siyasi \ 'e askeri 
rical refakat edecektir. 

Roma anlaşmasının tasdiki 
Gönüllülerin çekilm~si ile mi yoksa Demir Muhafızlar 

k l • b • • l k b •/? manastırlara uvvet ı ır temınat a mı a ı . .. d ·ı· gon erı ıyor 

Ş. d' t bit' J ed lh t b 1ı1 • Bilkre~ 14 (A.A) - Dördü kadın ol-Londra 13 (A.A) - Ingiliz • Italyan un 1 es ı cap en c e u P ölltn Parlamento tatil devresine gırmeden .. ı.: • •• 
• . . • tatbikinin tesrl edilebileceği ve lngiliz . .. . ınak uz.ere demir muhafızlar teşek'k\\1u-

'3llaşmasmın lnerlyete gırmesı meselesı 1 --~- tasdik' . . .. Ul- evvel hUkumet abl devresınde mezkur nün 12 rızası '.mecburen bir sene kalmak talyan WUöcmı:ıııının ı ıçın gon _ L-kL-da Lon -"--l•l!nJ ,__ U r- l .... ~.c.ı.u .•. u. •u~"11l .. a••"""' ~ .. .Jı.o.... ı ... a...."' ... -s ...... ,.,,... UL.dc .... - ..... """' ... u . .uacu•Q .• :uı a• et ı;uı.ıu~ıuuı;ı ..__JUD_ WllWll n ~naa n" lülerın 'tamamııe mı s;c:ıaımesı .ı.azım ge - ahsi 
~ bu k.eyfiy t ıooUIUUerın geri alın- diği yoksn esaslı bir hareketin kafi mi parlamentonun içtinıaa davet edilip edil- tir. Bunlar meyanında 1anınmı§ ~ -

• ğ' ı k J ... ...f kt yetler yoktur. m ı projesinin ıUratJe tatbikine bağlıdır geleceğidir. mıyece ın arar <>:ı.ıraca ır. ..__ _____ _ 

Alman politikası Japonyaya bağlı 
1~iirk Fransız Suriye 

göı·üşıneleri 
BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE 
leyh Türkiye ·Fransa - Suriye iyi 
komşuluk muahedeıinin akdi için 
Ankarada vukubrılan müzakere· 
ler hakkında ~unları ıöylemi•lir: Fakat ------

Alman Milleti Çinlilerin Japonları 
tepelemelerine dua ediyorlar 

. « Müzakereler inkıtaa uğrama-
Bcrlin. 1.3 (A.A) - Havas ajansı nutuk ile sabittir. 

ınuhabirinden ı 

Almanya ile Japonya araı:ında mev
eut ideoloji ittifakına rağmen Almanya
'da çok nUfuzlu Çin taraftan bulunduğu 
Çinin Bertin büyük elçisi Tien F ong 
Seng ıerefine verilen veda ziyaf erinde 
Amiral Retzman tarafından söylenen 

Ziyafette hazır bulunan 140 kişi ara

sında ordıınun, hariciye, propaganda ve 

ekonomi nezaretlerinin erkimiyle büyük 

endüstri miimessilleri 

göze çarpıyordu. 

Amiral Retzman 

ve amiral F orstc 

söylediği nutukta 

Hayfa ve Kudüste 
vak'alar devam ediyor 

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

Şehrin muhtelif mahallerinde dört bomba patlamıştır. Petrol boru
su civarında askeri kıf alarla tedhişçiler arasında bir müsademe ol
muştur. Bu esnada tedhişçiler el bombası kulJanmışlardır. Askerler 
de mitralyöz ateşiyle mukabele etmişlerdir. T cdhi§çilerden altısı öl-
müş bir kaçı yaralanmıştır. , . . . 

Paris, 14 (ö.R) - Filistinde kanlı vnk alar erısı devam edıyor ... 

Alman milletinin büyük bir kısmının Çın t T bl' "d b d'ld'" • g'b: . mı.~ ır. e ıg e ey an t ıgı t • 
milletine karşı en dostane hisler besledı- .. :. .. d k. E l Ald .. ·· le· . .. onumuz e ı y u e gorufme • 
ği ve Çin milletinin Şan Kay ~kin yuk- tekrar baslıy~caktır. Eksperler 
sek idaresi altında yaptığı yorulmak bil- p • h ·k t • l J• O J . .. arıse are et e mış er ır. ra a 
mez ve §İddetli mücııdeleyı hurmetle ta- k ·k 1 h 1 kl""r .. .. . . te nı esas arı azır ıyaca .. -
kip eylediği intibala huyu~ el~ın~n .. ~l- dır ... 
manyadan ayrılmakta oldugu umıdmı ız~ 
hnr eylemiştir. 

olonya 
Hariciye nazırının 

Riga seyahati 

----:---
iktisadi 

Kalkınma yalunda 
JJASTARAFI 1 iNCi SAHIFEDl 
tatbikat mektebini ve onun yanındaki 
iktısat vekaleti kimya laboratuvarını zi
yaret etmiştir. 

Bu ziyareti mUtcakip sıhhiye vckfıleti 
nümune hastanesi ile amele birliği has-

• tanesini gezmiş ve bütUn müesseselcrde-
Vnrşovn, 14 {ö.R) - Polonya hari- ki faaliyet mevzubrile ayrı ayn alaka· 

ciye nazırı bay Bekin Rigaya seyahatini dar olmuştur. 
mevzuubahis eden Gazetta Polska diyor Vekilimiz ve refakatindeki zevat bı: 

ki ı gün saat 11 e kadar istirahat eaecck mil-
« Yirmi ıeneden beri Polonya ve Le- teakıben rıhtım tesisatını :z.iyaret edc

tonya iyi komşuluk münasebetleri idame cektlr. 
elmİ§lerdir. Du :ziyaret mevcut dostluğu 
teyit arzusundan ba ka bir şeye hamle-

dilemez. 

--=:---
Alman lktısat nazırı 

Hayfada yeniden kanlı kavgalar olmuştur. Kud~s şehrinde vaziyet 
nisbeten sakindir. Telavivde tedhişçiler faaliyettedır. 

Ayni gazete, Polonyanın Baltık dev
letleri ile bir pakt akdetmek niyetinde 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~du~u ha~mdnki haberlerin a~ı nstP 

Ankara ya geliyor 
BASTARAFI 1 iNCI SAHlf.EDE 
-le Tilrkiye hariciye vekaleti genel sek
reteri Numnn Mencmencioğlunun riyn
setindeki heyetin Alman 1k:tısat nazırı 

ve ekonomik nıilmessilleri göıiişmeleri 
devam etmektedir. 
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Tayyare Sineması 
iKl FiLiM BiRDEN 

1 -- Atina kaçakçıları 
KUDRETLi ARTiST 

HANS ALBE R 
Tarafından fevkalade bir surette temsil edilmif heyecanlı büyük filim 
Bu filimde Atina manzaraları .• Rumca şarkılar •• Muhtqem manza

ralar görülecektir •• 

2- ~EATMAZEL DOKTOR 
PtERPE BLANCHAR - DtT A PARLO 

Tarafından temsil edilmiı büyük caıuıluk filmi 
SEANSLAR: ATtNA KAÇAKÇILARI: 3.35 ve 7.20 DE 
MATMAZEL DOKTOR : 5.15 VE 9 DA 

iliilliiiiiiliiiiiillllii 

olmadığını ilnve ediyor. 

---=·---

Fransa 
ltalyanın verdiği ce .. 
vabı hafi gördü 

Roma, 14 (ö.R) - Franaanın Ro
ma maslahat&Üzarı Blondel Hariciye na

zırı Kont Ciano:ru ziyaret ederek seçen 
haf ta hudutta vuk.ubulan h!dise müna· 
sebetiylo Frnnsonın teıebbüıüne ltalya 

tarafından verilen cevabı ve bilhassa 
hadiao kurbanının aileaino tazminat ve· 
ri1mesini Fransanın memnuniyetle kartı· 
tadığını bildirmi,. bu suretle hadise ka-

Şimdiye kndnı· bu görüşmelerin var
dığı neticeler henüz malum değildir 

Alman lktısat nazırının Ankarayı ziya
reü Berlinde devam eden müzakcreleı 
neticelendikten sonra vukubulaca~ı zan 
olunuyor. 

---,=---
muafiyet karneleri 
Fuar komitesi, yabancı memleketler· 

den fuar günlerinde lzmire ıeyahat ede
cclc. ekspozan ve :ziyaretçilere verilmek 
üzere fuar muafiyet karneleri tabettirmi'
tir. Bu muafiyet karneleri konsolosluk
larımız ve ıefaretlerimiz tarafından isti
yenlert :ytrileçektlr. 

Celal Bayar iş b 
Belgradda 

gazetesinin 
hakkında 

çıkan 
ürk 
bir 

Sanıuprava 
ekonomisi 
yazısı 

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

kalede Celal Bayar hükümetinin Türkiye ekonomisini azim derecede 
kU\·vetlendirdiğini, bir seneden az bir müddet zarfında memleketinin 
hayat seviyesini hissedmr derecede yükseltmiş olduğunu ve bu yol· 
daki bütün gayretlerinin muvaffakıyetle tetevvüç eylediğini yaz
maktadır. 

Hataydaki kıt'atımız 
bayramına iştirak 

FransAz 
etti 

lstanbul, 14 (Telefonla) - Hatayda bugün 14 temmuz Fransız 
bayramı kutlanmıştır. A~kerlerimiz bu bayrama iştirak etmi~ ve bir 
geçit resmi yapmışnr. Fransız skerlerinin de cümhuriyet bayramımıza 
iştirak edeceği bildiriliyor. Hatayda askerlerimizin bayrama iştirak 
Türk - Fransız tezahürünü göstermi .. tir. 

Bir tayyare kazası mühendis SeJa
hattin bu kazaya kurban gitti 

lstanbul, 14 (Tele fonla) - Evvelki gün lstanbuldan Ankara ya gi
den Abdurrahman ı 'aci tayyare fabrikası mühendislerinden bay Sa
lahettin Eskişehirde tayyaresiyle yere inerken bir kaza neticesinde 
tayyaresi parçalanmıştır. Mühendis bay Salahettin bu kazaya kurban 
gifmİ§ ve tayyarenin makinisti yaralanmıştır. Bay Salahettinin cena
zesi merasimle kaldırılmıştır. 

Ankara 
bir 

- Filyos hattında 
tren devrildi 

lstanbul, 14 (Telefonla) - Bugün Ankara - Filyos hattının dört 
yüz yirmi birinci kilometresinde heyelan yüziinden bir marşandiz tre
ni devrilmiştir. Hattın iki yüz kilometrelik kısmı harap olmuştur .. Bu 
yüzden münakalat durmuş, yolcular aktarma ur~tiyle naklolun• 
muştur. Katarın miihim kısmı toprak altındadır. 

Balkan antantı kurmayları heyeti 
c.vpluıııı:illlUU l(llllLt::I CJUI uı 

Ankara, 13 (A.A) - Balkan antantı devletleri erknnıharbiyeleri 
heyeti toplantısı bitmi~ ve delegeler memleketlerine dönmek Üzere 
bugün lstanbula hareket eylemişlerdir. . 

Antant devletleri erkanılıarbiye heyetlerinin bu son Ankara top
lantısında Yunanistam albay Panayoti Yanakopulos, Albay Kiryakos 
Pozopulos, Yarbay Konstantin Vallis, Ön yüzbaşı Jorj Kardellis, Ro
manyayı : Yarbay Aldca Romilos, Yarbay T rayan T eoderesko, Yu-
goslavyayı da binbaşı Mihail Lazoriç temsil eylemekte idi. . . 

Heyetimizde Tuğ general Remzi Yiğitgüden, Yarbay Adıl Egelı, 
Yarbay Okdemir, binba§ı Kenan Orunçdan miitesekkil bulunmakta 
idi. 

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

ya hanedanındaki mevkiini ve hukukunu kaybeden Prens Nikola 
Romanya ana kraliçesiyle görüşmüştür. Ana kraliçenin prens.in R.~: 
manyaya dönmesini temin için bir uzlaşma zemini hazırlamak ıstedıgı 
zannediliyor. 

ngilız hüküme i 
lngiliz gemilerine yapılan taa1·1~uzlar 

Frankonun cevabını bekliyor 
Londm, 13 (A.A) - Avam kamarasında muhalefet lideri Attlee

nin bir sualine cevap veren başvekil Çemberlayn Franko nezdindeki 
lngiliz ajanının şimdilik Londrada kalacağını söylemi~ ve demiştir 
ki : 

-lngiliz gemilerine karşı yapılan taarru7.ların mahiy~ti hakkıı~.da 
Franko hükümetinden aorduğumuz suallere cevap beklıyoruz. Mun
ferit vaziyette bulunan gemilere yapılan hücumlar ancak kasden ola
bilir. Hususiyle ki mevzuubahis hadiselerde bu gemiler tanınmış ve 
buna rağmen Üzerlerine mitralyöz ateşi açılmıştır. 

~ . 
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Şehir gazinosu 
Melodi ans orkestrasına ilaveten 

Yeni Varyete 
Numaraları getirmiştir~ 

rn ililllJ iL 2 7 



ar se 

u~ Büyük ask ve macera romanı rzzraJ. :s ., 
ra , < ··ı ür, 

sal asın 
iktısat ültür, imar ve 

süratle ilerliyor -6- a Komiser derhal müdahale etti. 
_ Aziz dostum.. Fazla gayret 

göstermek arzunuz sizi şaşırtı!.or .. 
Ben vaziyeti bizzat idare edecegım .. 
Bu esasen benim vazifem, öyle de-

ğil mi? . . • . 
Komiser, bır az cıddı ve bır aza-

laylı olarak söylediği bu sözlerden 
sonra Kontese doğru ilerledi. 

- Bu mesele etrafında bildikle
rinizi bana söyleyiniz. 

Dedi. 
Boşe sert bir hareketle elindeki 

cep defterini kapamıştı. 
Kontes is~ komiserin sualine sa-

dece: 
- Ben hiç birşey bilmiycrum. 
Diye cevap verdi. 
- Sahi mi birşey bilmiyor musu

nuz? 
Ben buraya etrafımda olan bi

ten şeyleri tetkike gelmedim. 
Müzik dinliyor ve dansediyor

dum. 
- Hiç bir münakaşa falan duy-

madınız mı} 
- Orkestranın sesi çok yüksekti. 
-Katil veya katiller hakkında hiç 

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

baktı. 
Bo~e hiç oralı olmadı. 
Komiser diğer bar mü~terilerine 

döndü: 
- içinizde bu hususta mallı.mat 

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

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

ninda oturuyordum. İçlerinden biri 
bilhassa nazarı dikkati celbedecek 
kadar sıkıcı hareketler yapıyordu. 
Yüksek sesle ve kaba kaba konuşu
yordu. Müşterilerin bir çoğu, ben 
de dahil olduğum halde bir kaç defa 
O.fü\.§l.l§~smı_ i~~r et!ik. Çünkü 
sini işitemiyorduk. 

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

- Katili de gördünüz mü? Nasıl 
bir adamdı? 

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

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

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

- Ne var .. Neden tereddüt edi· 
yorsunuz? 

Ç.. l .. Ç" nk.. b 1 nazi1• - un ~u.. _ u u u ço.~ .... 

bir mesele .. Ben ... 
Komiser, bol makiyajları ve göz

lerini endişe içinde kısa boylu adama 
~evirmiş bir güzel kıza hitap etti: 
s - Siz, matmazel.. dedi. Biraz bu-
-aya geliniz. 

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

- Hayır yalan söyliyecek deği
lim. Evet .. Ben bu b;\yla beraberdim. 
O Tur şehrinde oturur ve arasıra, 
kaçamak olarak Parise gelir. Anlar-

5ınız ya .. 
- Evet .• Evet.. Orası malUm. 

?imdi eiz locadaki şu beş kişi hak
kında bildiklerinizi söyleyiniz. 

- Beş kişi mi, onları saymadım 
bile .. Cünkü Oktav çok kıskançtı. 
-Oktav-derken kısa boylu adamı gös
termişti- böyle kalabalık yNlere git
tiğimiz zaman sağıma soluma bak
mamı şiddetle meneder. Hem dikkat 
etmiş olsaydım bile locaları dışan
-:lan saran bütün bu garnitürler içe
risini görmeme mani oluyordu. 

Filhakika locaların harici tezyinC\
tı, perdeleri ve karton süsleri icerisi· 
nin dışandan görülmesine engel olu
yordu. 

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

Görmediğim için bana bir mesuliyet 

:;elmez ya.. ~ 
Yanındaki genç kız da kulagıne 

eğilerek fısıldadı. 
- Şimdi korkmak ne fayda ve· 

"İr. lnşaallah gevezeliğin ve ahlgan
hğın cezasını çekersin de anlarsın. 
• 'ene lazımdı senin ortaya atılmak! 
Komiser, tekrar yardım ister gib! 

.. • w ··l .... :_ 

Boşe ise hiç oralı olmamakta devam 
,diyordu. Halbuki baska vaziyette 
olsa idi miyop kısa boylu adamın 
yarımyrunalak ifade vermesine k;on
tes T otiano ile doktor Cernalyanın 
~österdikieri gizli alakayı derhal far
kedebilirdi. Daha !Sonra miyop ada
mın hiç bir§Cy görmediğini söyleme
si üzerine yine doktorla kontesin 
5öz işareti yaptıklarını ve bu işaret
te bir memnuniyet bulunduğunu da 
farkederdi. 

Acaba Bose bunları görmüş müy
dü? 

-BiTMEDi-

rans I arı ye 
Demiryolunun 

Sultana hada 
inşaat! 

vardı 
Jsfahancla kağıt fabrikası 

kuruluyor 

Tahran (Hususi) Saada,bqd paktı-
nın musaddnk niishalarının taatisi mü
n..,sebetile yeni Iran hariciye nazırı 

Akay Soheyli ile Türkiye cümhuriyeti 
hükilml'tini temsil eden ve aynizaıruın
tla Irak ve Afganistan mümessilleri na
mına söz söyliycn Türkiye büyük elçisi 
tarafından karşılıklı ve cidden kardC§
::esinc nutuklar irad edilmiştir. 

YERLI MALLAR SERGISI 

Tahranda dördüncü yerli mallar scr-
1isinin açılma töreni S. M. Ş:iliin~ah ta
~afından yapılmış ve S. M. Veliahd dr 
1.ınzır bulunmuştur. Bundan dört yıl ön
::c açılan ilk sergidz 162 paviyon bulu
"lurken bu scn° bu azalmıştır. Sebebi ise 
:> vakit bir çok tüccarlar münfcrid oln-
ar. J?U1u. l'ıı. 'C&..ı ı ı.. ._. a"" ·~ .a. . - - "'"" '" .ı :>t.. 

·irketlerin 1esisile muhtelif tacirlerin bir 
;eşit malları tek bir paviyonda teşhir 

~dilmiştir. S. M. her paviyonu ayrı ayrı 
;ezerek \'e mühim tetkikatta bulunarak 
'fızım gelen clirektifleri vermişlerdir. 

KOL TOR HAREKETLER! 

Maarif neznreti tarafından külüpane 
memuru yetiştirmek üzere Tahranda bir 
-:lershane açılmıştır. 

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

rip gösterdiler. Ayni zamanda Iranın Abonelerin tezyidi karşısında Tahran 
muhtelif manzara ve tarihi eserlerinin otomatik telefonunun tczyidine çal~ıl

filimlerini Mısıra götüreceklerdir. Bu maktadır. 
clbi teşebbüsat ni§an vcsilesile başlıyan Bir çok serum ve tıbbt müstahzerat 
yakınlaşmayı büsbütün kuvvetlendirc- artık memleket dahilinde imal edilmck-
:ck esbap ve avamildendir. edir. 

TAHRANDA BTR ADLI\"'E Şclıir1erarası ve şehirler dahilindeki 
SARAYI YAPILMAKTADIR bir çok yolların asfaltlaştırılması ameli-
Tahranın 125 kilometre cenubundaki yesine faaliyetle devam edilmektedir. 

manı 

•• •• c yuz 
ödenecek 

orçları 
olarak nıa 

siyasetimiz 
Ajans ekonomik f inan si yalın bir yazısı 

Ajans ekonomik e Finansiyenin An- memleketlerle olan ticareti. 
kara muhabiri. Türkiye hükümetinin Os- 2 - Türk ticari münasebetlerinin 
manlı borçlnrının tediyesi hakkında ta- klearing ve yahut ta tediye anlaşmaları 
kip ettiği siyasete dair gazetesine Anka- ile tahdit edilmiı olduğu memleketlerle 
radan şu mektubu yazmıştır : olan ticaret. 

Türkiye hükümetinin Osmanlı borç- Halbuki liderlerinin resmi beyanatla-
larının tediyesi hakkındalti noktai na- rma bakılırsa Türk.iye birinci maddeye 
zan ve bu hususta takip ettiği siyaset dahil olan alacaklıların, alacaklarına 
hakkında en mevsuk menbalardan aldı- mukabil Türkiyeden ihracatta bulunma-

Italyada kıtlık 

Tahranda ziraat neuıreti tarafından 

'll.Cteoroloji (rasadatı cuye) ye dair ma
'umatı tedris edecek bi~ kurs açılmıştır. 
Tatilde memleketin muhtelif yerlerin-
1en gelecek ilk mektep muallimleri bu
-:-aya devam ederek bu hususta bilgi ccli-
-ıecekler ve bilahara da bulundukları 

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

ğım malfunatı bildiriyorum : larına taraftar bulunmamaktadır. 
Bundan evvel Karabük intaab için Türk hükümeti tarafından devir ve 

alınan on milyon sterligten maada bu teslim edilen eski imtiyazlı şirketlere ge
defa lngiltereden yapılan 16 milyonluk lince, bunlann satın alma bedelleri de 
'stikraz, alacaklıların Türkiyeden alacak- aktedilen satış mukaveleleri ile tanzim 
!arı ve İngiliz piyıualarında satabilecek- edilmiştir. Nitekim Aydın demiryolları 
!eri ma11arla ödenecektir. şirketinin yüzde yüz Türk emtia11 ile Buğday tedariki için TRANS 1RAN1YEN 

lngiltereden kredi Trans 1raniyen demir yolunun Hazer 
:ienizi kıyısından Tahran ve Gom şehir
lerine ulaşan kolu Tahranın 250 kilomet
re cenubunda mUhlın bir merkez ve lra
nın mühim şehirlerinden biri olan Sul
tanabada varmıştır. İran körfezi tarafın
dan ilerleyen cenup kolunun Suntanaba
da varmasına ise ancak 140 kilometre 

teminini istiyorlar 
Londra (M.H) - Daily Ebprea ga- bundan sonra yapılacak anlqmaları eeri

:zetesi yazıyor: 
1ta1yada bu sene buğday mahsulünün 

pek fena neticeler vereceğinin görülmesi 
itibariyle Knnada buğdayı mübayaasını 
mümkün kılmak Üzere ltalyaya ve Av
rupada umumi istihara yardım temin et
mek üzere Orta Avrupa ve Balkan mem
leketlerine krediler açılması için Londra
da te~ebbüsler vali olmaktadır. 

Jngiliz - ltalyan harp borçları müza
keresini yapmış olan İtalyanın eski ma
liye vekili kont Volpi M>n zamanlarda 
Londraya gclmi~tir. 

Eğer Citynin ltnlyaya esaalı miktarda 
kredi açması tahakkuk edene ltalya bu 

sene için ihtiyacı olan 35 milyon buşel
lik buğday Londrndan sntm alacUbr. 

Haber aldığıma göre lngiltere ltalyan
lara Kanada buğdayı mübayaası için 
kredi teklifinde bulunmadan evvel ltal
yan mahs~lleirnin bu seneki vaziyeti 
hakkında esaslı tetkikler yapmıştır. Mııa
mafih Romnya ihsas edilmiştir ki. bu 
kredi meselesi tanzim edilmeden evvel 
lngiltere İngiliz - ltalyan dostluk muahe
desinin filiyat sahasına geçmesini talep 
edecektir. 

Avrupa ve Balkan memleketlerine e
konomik yardımlarda bulunması muh
temelidir. Geçenlerde yapılan 16 mil
yonluk lngiliz • Türk kredi anlqmas101n 

sinin ilk halkasını teakil edeceği görülü-

yorR. k 1 - .. B T t kadar .kalmıştır. Yani şu hesapla Trans omanya ta ının mupvın . a a-
__ ,_ h • b' · b 1 ak .. lraniyen son baharda bi~ olacakır. 
r~o ususı ıt zıyarette u unm uze-

L d 1 · · R d l t Ondan sonra etüdleri zaten yapılmış ve re on raya ge mıştır. umen ev e • . 
d h··k·· . h . · 1. nlanlan hazırlanmış olan Tahrı:ın - Tıb-a amı u umetın arıcıye ve ma ıye er- ·. . . 

k • ·1 t • • J ..:ıt il R rız demır yolunun ınşasına başlanacak-anı ı e emas etmıştır. nı;u ere e o- . 
manya arasında, Türk - İngiliz anla§ma- tir. 

b b. J '- • • • • lKTISAOt HAREKETLER 
sına enzet ır an a;ma a~tı ıçın resmı 
müzakerclcrln zeminini hazırlamakta ol-
duğu zannolunuyor. 

Yunanistan ile aynı ~üde müzakere
ler hazırlanmakta olduğu ve daha soma 
Çekoslovakya ile de temas edileceği tah
min ediliyor. 

Küçük devletler vektinde yapılacak 

yardımların Avrupanın umumi istikrarım 
temin yolunda çok miihim amil olacağı 
iddia ediliyor. İki ay evvel Fransız bat
vekili ile hariciye vekili Londrayı ziya· 
rette bulundukları sırada bu ııekilde hn
rekctlere cirişmek düşüncesi iki hükümel 
arasında gizlice karn'!'laştırılmıftır. 

-*
Boş sandallar 

Çeşme knuı.sı istikametinde Gom 
mevkiinde 15 sayılı gümrük muhafaza 
motörü tarafından dört boı aandal gÖ· 
rülerek Çe me iskelesine getirilmiıtir. 

Yapılan tahkikatta bu sanda11arın Yu· 
nanlı balıkcı.lar~ ait olduğu anlaıJDUftır. 

Esfihanda kağıt fabrikası kurulmak
tadır. 

Iran - Ingiliz petrol şirketi 19:J7 yılın
da 7,5 milyon Ingiliz lirası halis Ur te
min etmiştir ki geçen seneye nisbetle 
bir milyon lnfiliz lirasından fazladır. Ve 
geçen sene Ir~ hüki.imetinin bundan 
olan hissesi 120COM İngiliz lirası iken 
bu sene lSCMr') tngi!iz lirası olmuştur. 

Iran milli s orb kumpanyasının ev
velki seneki geliri yarım milyon lira iken 
~eçen sene 850, 000 lirnya çıkmıştır. Safi 
kazanç ise e\'\" ki sene 90,0:lO lira iken 
!eçcn sene 100 1}!)0 liraya çıkmıştır. Yan-
gın, hayat sigortası ve kazalara karşı bir 
sene zarfında 174,000 lira para ödemiş
tir. 

MUHTELIF HABERLER 
S. A. Veliahd prens Fevziyenin nişan-

1nnmaları münasebetiyle Mısır sanatk!r
larındnn bir kısmı S, M. Farukun dü.tU-

Kendisini alakadar eden işler için bu ödenecektir. 
'erait dahi1inde kredi temin eden Tür- Ereğli kömür şirketi de ayni şartlarla 
1dyeden, Osmanlı hükümeti tarafından devir ve teslim alınmıştır. Türkiye bil
l-'apılan borçların tediyesi hakkında, has.sa bu şekildeki mukavelenamelere 
umumi harp esnasında Birleşik Amerika ehemmiyet vermektedir. 
devletlerinden istiraz yapan hükümetle- Velhasıl, bugünkü dünya konjonktürü, 
rin dü,üncelerinden batka bir düşünce başlıca memleketleri halen sağlam bir 
beklenemezdi. ekonomik ve sosyal manzara arzeden 

Bahusus ki Osmanlı borçlart fevkaJi. Türkiye ile olan ticart münasebetlerini 
de müşkil oerait altında yapılmıftt. idame edebilmek için, bu memleketin 

Kezalik Maliye vekilinin düyunu umu- ihracat maddelerine kendi dahili piya
:niye kuponlannın Türk lirıuı ile tediye- salarında bir yer temin etmeğe mecbur 
edilmesi hakkında Büyük Millet Mecli· tutmaktadır. Bu vaziyet batka bir mese
sinde yaptığı beyanatının müttefikan ve le daha tevlit etmektedir ki o da, ala
alkışlarla kabul edilmesi de Türk efki- kadar memleketlerin gerek paraca ve 
rı umumiyesinin bir tezahürü demektir. edevat temin etmek suretiyle Türkiye-

Bundan maada, klearing anlaomala- nin istihsallerine ve hilhuaa zirat istih
rının iyi idare ve tatbiki için B. Celal sallerine yardım etmek -.e böyle<:e Türk 
tarafından takip edilen ve bir çok mem- ihracat maddelerinin düny~ fiatleriyle 
leketlerde cKontuar> lar açılmasını te- rekabet edebilmelerine imkAn verebil
min eden politikanın muvaffak oluşu da mektedir. 
bugün dövizle ödenmesi kabil olmıyan Bu meyanda, Türk mahsullerini sa
Franaız - Türk ticaret usullerinin islahını tın alan memleketlerin bilhassa şimdi B. 
·cap ettirmektedir. Celal Bayarın direktifi altında bay Faik 

Filhakika Fransız - Türk ticaret şir- Kurdoğlu tarafından Türk ziraat politi
ketinin ihdası ve faaliyeti mesut bir ha- kasının esaslarında tadilat yapılacağı bir 
:•m telakki olunuyorsa, bunun faaliyet sırada Türkiye ile i~ birliği etmelerinin 
~abasının genişlemesi de arzuya şayan
-:lır. Binaenaleyh bir mübayaa kontuarı
·un tesisi elzemdir. Bu lüzumu başta fn
ıiltere olmak Üzere Çekoslovakya, Hol
landa, Polonya da tanımışlardır. Belçi
ka ve her iki ispanya da buna imtisal 
etmek Üzeredirler. 

Tediyeler itibariyle Türkiyenin ecne
bi memleketlerle olan ticari münasebet
leri iki kısma ayrJabilir ı 

1 - Türlt ticari münasebatınm haki
katen ve mütemadi bir autette artbiı 

lüzum ve ehemmiyetini tebarüz ettirmek 
istiyoruz. Takip edilen bu siyaset, Ame· 
rika Ilirleoik devletlerinde ve Kanada
da bu snhnda yapılan tecrübelerden 
doğrudan doğruya ve yahut ta bilvaSJıa 
istifade emel< suretiyle istihsalatı arttır
mayı istihdaf etmektedir. Türkiyenin bu 
pilim tatbik etmesinde kendisine muave
net edecek olan memleketler, hem dün
ya ve hem de hususi piyasa fiatlerinden 
müstefit olacaklardır. -

Bize yukandaki malılmab veren zat. 

Hvadan dolasan 
' Hughels 

safc 5440 kilometredir. 
Amerikan gazeteleri Hti buçuk günde 

devrinlem seyahati yapan Högse sahil~ 
!er tahsis etmişlerdir. Amerikan radyo
ları dakika dakika bu seyahat hakkında 
haberler veriyorlar. 

Roma 14 (ö.R) - Amerikan tayyar~ 
cisi Högs yarın öğleyin Nevyorka vasıl 
olacaktır. Şimdiye kadar tayyarecinin 
seyahati normal geçmi§ sayılabilir. BU• 
tün Amerika ve hatta bütün dünya bu 
hava gezisini bUyük alaka ile takip et
mektedir. 

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

Nevyork 14 (Ö.R) - Tayyareci Högı 
ile nişanlanacağı ve evleneceği kuvvetle 
söylenen meşhur sinema yıldızı Kateriıl 
Hepburn buradadır. Gazetelerin thtl• 
sasları hakkında suallerine cevap verme.c 
miş, yalnız Hög.-s çok cessurdur ve tali• 
lidir. Muvaffak olacağına inanıyorum, 

demiştir. 

Paris 14 (Ölt) - Tayyareci Högs btı 
sabah !ndianapolise varmıştır. Orada 
benzfu alarak Nevyorka doğru u~~ 
devam etmiştir. 

Högsün bu gece geç vakit Nevyorka 
vasıl olması l>eklendiğinden halle §imdi· 
den Nevyorkun bUyilk tayyare istasyo.o 

nuna ve civarına dolmuştur. Burada yUı 
binlerce insan vardır. 

Gazeteler Högs'ün muvaffakıyetina 

ait müteaddit ~disyonlar çıkarmışlardır. 
Şimdiye kadar tesbit edilen neticelere 
göre Hö~ kendinden evvel tayyare ile 
devrialcm seyahati yapan bayan Villl 
Forstı 25 saat geçmiş bulunmaktadır. 

Nevyork 14 (A.A) - Hughes saat 00, 
18 de (Green Vich saati) Alaskada Fair· 
banksda karaya inmiş ve saat 1,35 de 
tekrar havalanmıştır. Tayyareci Yukutsk 
ile Fairbanks arasındaki 330 kilomet?e4 
lik mesafeyi bir saat 17 dakikada katet
miştir. Fairbanksda radyoda beyanatta 
bulunan Hughe.s mürettebatın biraz yor• 
gun olduğunu söylemiş ve Fairbanks ile 
Nevyork nrasındaki mesafenin merhale-
siz katedilmiyeceğini zannettiğini ilbe 
etmiştir. • 

---*·----
Rulet oynamak gü-

nah değildir 
Montekarlodaki Ingiliz kilisesinin vM.zJ 

Düper Karre tatil mliddetini geçirmek 
için Londraya gelmiştir. Arkadaşları 

kendisinin Sen Ceymis Kilisesinde vaa" 
zctmcsini rica etmişlerdir. Vaiz bu tek .. 
lifi kabul etmiş, ve kilisede hiç kimseniD 
hatırına gelmiycn bir mevzuu ele almış, 
ruletten ve dolayısile kumardan bahset• 
miş ve demişir ki: 

«- .Montekarloda bulunduğum müd .. 
detçe kilisemde ruletin aleyhinde tek bit 
kelime söylemedim. Bana kalırsa rulet 
de öt.eki oyunlar gibi vakit geçirmeye 
yarar, yalnız çok para kaybetmemek 
p.rtiyle. Benim Montekarloda bir çok 
ahbaplarım var, bunların hepsi kumar 
oynar, fakat içlerinden henüz hiç birisi 
varını yoğunu kumarda kaybedecek bil' 
vaziyete düşmemiştir. Onun için rulet 
hoş vakit geçirmeye yarıyan bir vasıta• 
dır. Ve hıristiyan ahlakı noktai nazarın• 
dan da bu iş günah değildir.> 

Mikado tasarruf 
yapmak istiyor 

Iktısadi buhranın şiddetle hüküm sil?\ 
düğü senelerde buhranın önüne geçme\ 
için alınan tedbirler arasında psikolog• 
ların da bir tavsiyesi vardı. Onlar: cBuh· 
randan hiç bahsetmeyiniu demişlerdL 

Bu tavsiye bir çok yerlerde istihza ile 
karşılandı. Likırdıya <dünyayı pespem .. 
be görüyorum> cümlesiyle başlamak bir 
moda oldu. 

Fakat buhran her yerde böyle karş1;ı 
lanmadı. O gündenberi vaziyeü ciddi 
tetkik edenler de oldu. Bunların arasın• 
da galiba en geç kalan Japonya im para• 
torudur. 

Mikado, geçenlerde sarayın varidat n 
masraf defterlerini tetkik etmiş, tetkikle
ri neticesinde sarayında israf yapıldığı· 
na kani olmuştur. Bu kanaatten sonra 
.Mikado tasarruf yapmağa, bu suretle 
milletine örnek olmağa karar vermiJ· 
tir. 

Bundan soİı.ra Japon imparatorunwı 
sofrasında ecnebi içkiler içilmiyecektir. 
ÇUnkü bunlar pek pahalıdır. Bunlanıı 
yerine Sake acnilen japon içkisi kulla
nılacaktır. Snı·ayda ecnebi tütün yerine 
yerli japon Utünü ikame edilmiştir. Sa· 
raydan verilen, saraya gelen hediyeler 
kıymetli maden olnuyacaktır. 

F ransanın da, az mikdarda dahi olsıt. 

Türkiyeden tütün, tiftik, pamuk kutu 
mcyva ve kömür satın almak suretiyle 
bu memleketle olan ticaretini inkipf et· 
tirebileceiini aöylemiıtir. 
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Sehastiyano hayret içinde idi 
Biraz evvel imparatoriçenin siyahlara bürünmüş olarak 

gizlice çıktığı bu kapıdan şimdi yine gizli olarak 
be}'azlara bürünmüş meçhul bir kadın giriyordu 

Sebastiyano, böyle düşünerek sa- gözünü .. Asıl §İmdi külah kapmanın sesin yanına git. Ben birazdan geli-
.tayın harem dairesinin koridorlarına zamanıdır. rim. Siz bildiklerinizi ben bildikleri-
daldı. Neler oluyor biliyor musun'> mi ortaya dökeriz. Ondan sonra de 
t_ Odasına gidecek yolda karısı ile Karısının bu: ne halt edeceksek görüşürüz. Bizim 
Karşılaştı. Bi7.ans sarayının bin bir - Neler oluyor biliyor musun? için ya bu saraydan temelli çıkmak 
entrikasına karışmış olan bu kurnaz Sualine Sebastiyano az kalsın gü- veya bu sarayda temelli kalmak var. 
kadın, bu sabık cariye, Prenses Tek- lecekti. 1 Bakahm hangisi nasip olacak. 
lanın bu sabık suç ortağı kocasını Çünkü sarayda asıl neler olup bit- l Ve Sebastiyano böyle söyledik
tel&şlı koşar görünce yolunu keserek tiğini kendi biliyor ve bunlann ma· 

1 
ten sonra kansını koridorun ortasın-

ıordu : \iyetini öğrenmek üzere bulunuyor- ' da bırakarak yürüdü. 
- Ne var .. Ne oluyor. Send~ üç du. ı Genç kadın bir müddet duydukla-

Riindenberi hiç görmediğim bir hal Maamafih belki de karısının baş- nnın tesiri altında kaldı. Sonra onla-
Peyda oldu. Ne -rap içtig-in var ne , b·1_ı~'-l · dı ı h be k P T k d ~ <a ı W1'. erı var . n a r verme üzere renses e -

e insanın suratına güldüğün .. Eski- Fakat onları şimdi dinlemeğe vak- lanın dairesine doğru yürüdü. 
den saat geçmezdi ki alaylı bir laf ti müsait değildi. 
aöy}iyerek insanı güldürmiyesin .. 
Ş. Bir an evvel hamam külhanının 

undi ise ağzını bıçak açmıyor. Yok-
aa birisine mi sevdalandın.. :wlusundaki kapıyı açmak, Hıristidi~ * 

· ·· k d k. Sebastiyano kapının arka kolunu 
Sebastiyano kansının suratına dik yı lamgormake ' onhun yabnın al dımkvar 1·ndı"rı·p te demı·r kanadı ardına kadar 

dik baktı. "'ln ve ni ayet u iş er e en-
lisi ile beraber elini ateşe koyacak açtığı zaman birden geri çekildi. 

- Karı, dedi. Benim üç günden- Hı· ·d· be .,lan eski kapı yoldaşının söyliyccek- Çünkü karşısında ve rıstı mir. 
B;i{~ap içmediğimi biliyorsun de- 'erini duymak, öğrenmek istiyordu. yanında tepeden tırnağa kadar be-

Binaenaleyh karısına: yazlara bürünmüı ve yüzünde yine 
- Evet.. - Şimdi acele işim var .. dedi.. beyaz ve fakat çok kalın bir peçe bir 

- Yine üç gündenbcri ııomurt-
tuğumu da biliyorıun. Sen böyle nereye gidiyorsun? kadın gönnüıtü. 

- Prel18Clin yanına.. Onun se- Bu beyazlı kadın kimdi? 
- Bunu da yalnız ben değil her- ninle konu§8cak çok mühim şeyleri Biraz evvel siyahlara bürünmüş 

kes biliyor. Hatta Prenses T ekla bir var. Nerede diye sordu. Ben de oda- olarak imparatoriçe gizlice bu kapı-
e.z evvel bana... · :la ispinoz kuıu gibi pinekliyerek dan çıkmıştı. 

- Kısa kes.. Uzatma lafı.. Ben :I~tündüğünü söyledim. Çünkü se-l Şimdi de ayni kapıdan -~a~t ~i
cğer §arap içmiyorsam... Ben eğer nı o vaziyette bırakmıştım. Bana git ı yahlar yerine beyazlara burunmuş 
suratlı duruyorsam her halde bunun kocanı çağır, hep beraber bir karar,1 esrarengiz bir kadın giriyordu. 
b~r sebebi vardır. Ve bu sebep tC" sc- verelim, dedi. Onun için geldim. Hem de gizli olarak ve saray mu
nın kuş beynine giren gibi sevda fa- Scbastiyano kısa bir an düşündü. hafız kuvvetleri kumandanının hi-
lan değil.. Aç gözünü .. Koc::a Bizan- Sonra: 1 mayesi altında .. 
•ın mukadderatı bir an içinde değiş- - Haydi, dedi. Sen doğru Pren· -BITMEDl-

ti. Vasil öldü. Vasil sadece Bizansm -----------------··--------
imparatoru değil, o bizim velinime-
timizcli. Yarın ne olacağız) Yeni im
Parator Leon bizim hakkımızda ne 

~ar verecek} Bunları bilmiyoruz. 
Kını bilir belki de hepimizi bir sala· 
Puryaya doldurtur kendisine eza ve 
cefa eden Vasilin adamları olduğu-
trıuz için diri diri Marmaranın dibini 
boylatır. Hani eğer böyle bir karar 
~erecek olursa ilk ba§ta Hıristidi ile 
uc.n gelirim. 

Genç kadın bu korkunç ihtimal 
tar~sında titredi. Gayri ihtiyari : 

- Neden? 
Diye aordu .. 

- Nedeni var mı be .. Vasilin em
ri ile bu piç kurusunu yakalayıp sa
ray zındanına attıran Hıristidi iae 
onun bütün akıl hocalarını Marma
ı·anın dibini ziyarete yollıyan da be
nim. O bunları unuttu mu dersin) 

- Aman yava~ söyle.. Öyle piç 
kurusu falan gibi lafları edeyim de
tne .. 

- Bütün Bizansın bildiğini, bü
tün Bizansm kahvesinden meyhane
sine kadar söylediğini ben neden 
•öylemiyeyim. 

- Bizansın bildiğini sarayın bil
tneai IAzımgelmez . .SCbastiyano •. Aç 

Nikih günü damat bir
den ortadan kayboldu 

Zavallı gelin, göz nuru ~ökerek işle
diği yatak takımlarına şimdi 

göz yaşları döküyor 
Pariıte 1.f ilncil belediye dairesinde 

Mari Jan isminde bir kızcağızla Coni 0-
zik ~dında bir amele delikanlı.sının ni
llilan kıyılacak. Kızcağız, arkasında ge
lin elbisesi, elinde gelin çiçeği mukannen 
saatte belediye daireaine gelmi~tir. Her 

ilci tarafın otuz beı ki~iye varan davet
lileri de ellerinde çiçekler nikah dairesin
de hazır. Y alnu: bir ld~i.. Tek bir kişi 
yok., O da damat .. 

Nikah memuru: 
- Haydi hazır mısınız} 
Diyor. Damat olmadan nikah naaıl 

kıydır., 

Davetlaer birer ikifer damac:Warama
ğa çıkıyorlar. öğle zamanı geli~. 

öileden aonra nikah memuru tekrar 
soruyor: 

- Hazır mıaıruz} 

- Hayır .. Daha damadı bulamadık. 
Ve alqama kadar otuz bet kiti ayn 

ayn aradıkları. meyhaneleri, lokanta· 
lan, barları oyun yerlerini altüst ettilcleri 
halde damat bulunamıyor. Aqam za
vallı gelin derin bir teesıilr içinde zifaf 
için hazırladığı odaya yalnız bqına girer 
ve göz nuru dökerek i~lediği yatak ta

lumlanna bütün ıece göz ya~ı dökerken 
birden bire ortadan kaybolan damadı, 

zabıta aramağa baılıyor, hi.la aramakta 
ve gelin de hala onu gelecek, nikô.hlan 
kıyılacak diye beklemektedir. 

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

Sihirbaz 
Doktoru 

•••••••••••••••••••••••• 

OST D 
Nakleden: F. Şemsettin 
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Meçhul ve zavallı 

•••••••••••••••••••••••• 
E Esrarlı : . . 
~ Hayat § . . . . : ve : • • 
: Macerası : . ~ ••••••••••••••••••••••••• 

adam 
Ben, dedi, Kraliçenin meşru oğluyum. Benden kurtul

mak istiyen babam beni uzaklaştırmak istem iştir 
- Londra saraylarında hayalet

ierin çokl uğu beni hayrete düşürdü ; 
m nun sebebini araştırdım. Benim 
:anantime göre bunun sebebi şudur : 
ngiliz hüküıvdarları, yüksek kuleli 
laraylarm mahzenlerine dost ve düş
nan bir sürü ceset gömdürmüşler-
1ir. Neden bilmiyorum~ .. lngiliz hü
';:ümdar ve prensleri diri veya ölü 
lkraba ve evlatlarının cesetlerini sa
raylarının r ütubetli ve yer altı deh
'izlerine gömmekten çok zevk alır-
1ar I dedi. 

Nostradamüse göre, çoğu bir zu
üm veya bir haksızlık üzerine öldü
ülmüş veya diri, diri -bir daha çık
namak üzere- yer altı mahzenlerine 
'ltılmış ve yahut doğruaan Cloğruya 
JÖmülmüş olanların haklarım ara- sirli dualarına rağmen meçhul kimse lenin altında çok derin mahzenla, 
-nalan pek tabii idil veya ruh sesini kesmedi ve ağlamak- yılan ve çiyan kuyulan vardtr. Siz 

Nostradamüsten hiç bir yerde ay- ta devam etti. Ve bize: beni Allah aşkına saklayınız! dedi. 
·ılmamış ve onunla birlikte Londra- «- Sağdaki büyük iki mermeri cNostradnmüsle beraber bu bed· 
va da gitmiş olan Obini hatıratında '<aldırınız, fakat dikkat ediniz, açt- baht adamı yorganlardan birinin al
der ki: 1acak çukura siz de düşmiyesiniz! tına sakladık. Orada kaldığımız 

cLondra saraymda bir an için hu- Dikkat ile taşları kaldırınız. Kaldıra- müddetçe de Nostradamüs tarafın· 
-:ur ve istirahat görmedik. Gece, o- cağınız memerler üzerinde birer haç dan tedavi edildi. Bize verilen yeye• 
iamızın kapısının sık, sık vuruldu- işareti ve tutacak yerler vardır.> de- ceklerden ona da verdik! 
·~unu duyduk. Bazı bazı ben: «Kim~ di. «Aradan bir kaç gün geçtik.ten 
lir 0 ? Ne istiyorsunuz? .. » diye ses- cBaşka çare yoktu. Yataklarımız· sonra Nostradamüs, oldukça eyile
!enmeğe mecbur kalırdım; fakat bu i an kalkbk: işaretli mermerleri bul- ten bu adama: 
suallerime bir cevap alamazdık!. ·:luk. Korku ve halccanla ağzımız- - Şimdiye kadar adını bile eor• 

c: Cevap alamadığım vakıt Nostra- dan birer çığlık koptu. madım. Şimdi adını bilmek istiyo-
:lam üs bana : rum 1 dedi. 
«- Fakat, derdi. Kapıya gelenle- - 38 - cMeçhul ve zavallı insan: 

•in aşağıdaki cesetlerin ruhları oldu- Obini Londradaki korkunç geceyi - Ben kralın gayri meşru oğlu-
1unu neden anlamıyorsun'> Bunla- anlatmakta devam ederek: yum. Benden kurtulmak istiyen ba-
l'ın sana, senin gibi söz söylemek cCittikçe artan bir korku içinde bam, beni çocukken şimali lngiltere-
kudretleri ve ağızları yoktur!> idik demektedir. Önümüzde etleri li- ye gönderdi. Fakat büyüyerek Lond-

«Bir gece, gördüklerimiz ve ge- me, lime olmuş, kanları hala duran, raya döndüğüm zaman bana para 
çirdiklerimiz gecelerden daha farklı, bir gözü oyulmuş iskelet gibi bir in- verdi ve evlendirdi! Fakat son za
:laha korkunç bir vaziyet hasıl oldu. san duruyordu. manlarda Londra hazinesi tamtakır 
1htiyar Nostradamüsün korktuğunu «Bu iskelet şimdi hiç birşey söy- haldedir, bunun için servetimi mü
~a ilk defa olarak bu gece gördüm! lemiyor, susuyordu. sadereye kalkıştı. Yalnız paramı de
Halbuki Nostradamüs, ancak diriler- c:Nostradamüs yavaş bir sesle is- ğil, hazinemi de elimden almak i&
:len korkardı, ölenlerden veya ruh- kelete: tedi. Bu hadise halk arasına düşme
lardan zerrece korkmazdı ı - Eğer cehennemlerden kaçmı~ sin ve gizli kalsın diye beni Londra 

cKorkmamak ta mümkün değil- ve buraya gelmiş bir habis ruh isen kulesinin kuyularından birine attır· 
di; çünkü karşımızda gördüğümüz yine oraya defol. git! Sana hiç bir dı. 
hayal..:t o kadar korkunç idi ki, biz zarara olmıyan biz hıristiyan kişileri Zavallı adam bunları, altında kay~ 
şuurumuzu bile kaybettik! rahat bırak! dedi. bolduğu yorgan ile eyice sannmıı 

«.Vaziyeti şöylece izah edebilirim : «Ben, (korkudan zangır zangır bir halde söyledi. Bu korkunç hikaye 
Henüz yataklarımıza girmiştik ; titriyordum.) bizim korku ve heyecanımızı büsbü· 

Nostradamüs romatizmalarının azdı- iskelet: tün artırdı. 
<7ından bahsetti, Londranın sisinden, - Hayır ben bir ruh veya cin de- cBu canlı hadise Nostradamüsü 
rütubetinden konuşarak her ikimiz ğilim 1 Ben, sekizinci Hanrinin sa- bu menhus adayı bir an evvel terk
de Parisi hasretle andık! Paris halkı- ray bodrumlarına attırdığı zavallı bir ebneğe sev ketti. 
nın munis ve medeni olduğundan, insanım 1 Bu zalim hükümdar, em- «Hasılı, bu uğursuz yerleri terlt
Londralıların barbarlık ve kabalıkla- lak ve akarlarımı benden almak is- etmeden evvel, bir gece gizlice bu· 
rından da bahsettik. tedi: ben de buna razı olmadım, ba- lunduğumuz yerin alt kısımlanni 

c:Bunlan söylediğimiz sırada dı~- şıma bu felaketler geldi!. Eğer söy- gezmeğe muvaffak olduk. 
rıdan bir ses geldi ve kapı vuruldu. lediğiniz gibi hıristiyan kişiler iseniz cGördüklerimizi anlatmak için ne 
Acı ve tela§lt bir ses bize: beni bu yer yüzü cehenneminden yazılsa azdır. Gördüklerimiz çok 

«-Allah a~kına üzerimi örten şu kurtarınız! dedi. korkunç ve akla, hayale sığmaz §CY'" 
taban taşlarını kaldınnız, İsa ve Mer- clskelet yorulmut gibi biraz dur- lerdi 1 Nihayet Nostradamüs batım 
yem a~kına acıyınız ı > dedi. du; sonra bize: «- eğer yaşadığım çevirerek: 

cBen bu sesin cehennemlerden cehennemi görmek istiyorsanız, bir - Haydi buradan uzaklaşalım. 
geldiğini sandım; korku ve heye- az a~ğıya geliniz. Sizi, benim oldu- Bu hallere şu sarayın duvar taılan
candan bütün tüylerim dimdik oldu; ğum yerden daha derinlerdeki kısım~ bile dayanamaz 1 dedi. 
Nostradanıüse baktım, 0 da korku- lara da szötürcce~im. Bu menhus ku- -BiTME.Dl-
da benden geri kalmıyordu 1 

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

«Nostradamüsün en keskin ve te-

Anadan doğma kör 
zavallı bir kızcağız 

Halk masalları 
dikleri bu mudur? Şimdi beni parça- Der. Zümrüdanka kusu: 
lıyacak. Ne diyeyim, ne söyliyeyim, - Kimdir o dü,manı~) 22 sene sonra gözleri açılınca dünyayı Ve 
diyerek tirtir tiremeğe başlar. Deyince padişah ta düşmanının insanları zannettiğinizden daha cok fazla 
Zümrudanka kuşu ise yavrularına cGöze görünmez ejderha» olduğu- h l • 

bir düıman peyda olduğunu bilirmif nu ve bu taraflarda bulunduğunu çirkin bularak aya sukutuna uğradı 
ama ne olduğunu bilmezmİ§. Padi- söylediler. Londrada 22 yqında bir genç kız, londra hayvanat bahçesi olmuı. 
oalu ağacın dibinde görünce yavru- Zümrüdanka kuşu: dünyaya doğduiu zaman gözleri kör i- Hayvanat bahçesinde Kutup ayılarını 
larının dü§manını o sanır ve derhal - Eyvah der. Bu biraz güççe bir mif. Tam yirmi iki aene gözleti açılma- gördüğü zaman: 
üzerine aaldırmağa giderken yavru- iş .. Fakat bir kolayı var. Eğer kork- mıı ve biqey ııörememiı. Nihayet bu - A.. Bu ayılar bu kadar küçük mü) 

Ağacın tepesinde cavıl cuvul bir keıilmesinden yılanın onlara düt- lan hemen bir cıvıltı koyuverip iten- mayıp onu yapabilirsen kurtulabilir- genç k1%ın geçenlerde gözünü doktorlar Demio. Çünkü o ayıları kafasında bir 
takım kuo ötü meleri iıitir. rnanlılc için ağaca çıktığını anlar. di dillerince onun düşman olmayıp sin. Yoksa onunla kimse başa çıka- ameliyatla açmağa ve onu ckörlükten• Fil kadar büyük tasavvur ediyormuş.Fil· 
la - Aman .. Ne de çok bağnJıyor- - Şimdi ben yılanı öldürdüm de dost olduğunu anlatırlar ve yılanı 

1 

maz. Olduğu yer görünmez ki bir tu- kurtarmağa muvaffalc olmu~lar.. lerin ise büyüklüğünü büyük bir ev ka-
r} Bunlar nedir} onların haykırışmaları kesildi. Ne ise nasıl öldürdüğünü söylerler. zak kurasın .. Ben küçüklüğümde ba- Kızcağız kim bilir ne kadar sevinmiş- dar tehayyül etmekte imiş. 

l Diyerek ağacın dibine oturup bir hayır yaptık. T ann benim de iıi- Bunun üzerine Zümrüdanka ku- bamdan işitirdim ki yedi kat gökte tir .. diyeceksiniz. Hiç te öyle değil. Göz- Asıl garibi V estminister sarayını gör-
U.§ların çağnııp bağnımalanm din- mi rast getirsin. §U padişahın yanına gelerek i§i, işin onun bir yıldız tıhsımı vardır. O da lerini açar ve etrafını görür görmez bü- düğü zaman Londra istasyonu zannet-

lcnıekte iken meğerse ağaçtaki ku§- Deyip bir çubuk içer. Hem kor- aslını sorar. Padişah ta öldürdüğü, yılda bir kerre 0 ejderhanın olduğu yük bir teesaüre düşmüı ve ağlamağa mesi ve cViktorya gam na da: 
lar Zümrüdanka kuıunun yavruları kudan, hem de yol yorgunluğundan ikiye böldüğü yılanı gBsterir. yere inermiş. Onu da ele geçirmek başlamıı.. - Saray bu mu? 
Uniıler. ~ ağacın dibinde uyuıup kalır ve bir Zümrüdanka kutu: pek mü~küldür. Şöyle ki onun indi- O, gözleri kapalı iken insanları, erkek- Demesidir. Gören gözleri.. için ou fanl 

Her acne bir yılan dadanıp o derin uykuya vanr. - Dile benden ne dilersin. der. ğini görüp te olduğu yere anide va- lerl, kadınlan çok bqka türlü ve çok gü- dünyanın ne kadar karışık oldu~nu 22 
}'aprul~n yermiş. .. Öteden ve bir m.~~d:t sonr~ Züm: Bunca yıldır ~u yıla~ benim yavı:u: rı~ ?ir bez ile örtebilirsen, gökten in- zel zannedermiı. Şimdi i~e ~~nl~~ ken- sene sonra açılan bu gözler en büyük 

adı~hın bunlardan haberi yok rudanka kuıu dedigımız ve agaçtakı larımı telef edıyor. Bır türlü çaresını dıgı zaman ateı gibi iner yerde su di hayalinde canlandırdıgı gıbı degil, çok delil değil mi> Ya.. Yılan: küçük yavruların anası büyük bir bulamadığım gibi onu da ele geçire- kesilir. Bez ile üstünü örttüğünde o çirkin ııörmesi onu hayal sukutuna uğrat- -.ıııııılılZ•••••••••••••tııı. 
d' - Adem oğlundan bana av gel- hiddetle .kanatlarını her aallayı§ta to- medim. Ben ne vakıt buradan ayrılır .. sudan bir yudum içersen o görünmez mıı. A J 1 \y zu dumana katarak, bir fırtına kop- sam o zamanı gözetler bütün yavru- ejderha da seni görmez, 0 vakit o- Yalnız bu kadar değil .. Mesafe mef- nne er 
k 1~~rek ağaçtan padiplun önüne muı gibi ağaçları aallıyarak kıya· larımı yer. Çok ıükür beni ondan, nunla istedğin kadar kavga et .. Eğer bumu da ona yeni bir keder a,ılamıı. Dikkat ediniz çocuklarınız zayıf-
cp:ır~ı ata.r. ~et ~o~rırcasına. öyle bir geliJ .g.e- onun şerrind~n k.~rtardı~. ~~in de iki üç ~udum?a suyu hitirebilirsen ilk defa sokağa çıktığı zaman Londra layor mu? Bumu kaşınıyor mu? 

dışah ıse korkusundan: lır kı ruzgan padişaha kadar erı~ır. muradın ne ıse soyle, hır eyılık ya- ve oldugu yerın toprağını da cebine caddelerinde ve uzaktan gelen otomobil- Uykuda salyası akıyor mu? ~ C ~ma yarabbi görünmez dev- Ve padiph ne oldum, neye uğradım payım. doldurabilirsen o vakıt ejderhanın leri kendi üzerine ıeliyor zannederek cukta solucan varClır. Derhal 
k .:I?ı .d!yerek hançerini belinden diye yerinden fırlıyarak kalkar. Bir Der demez padiş_-. sevinerek: ne §ekilde olduğunu görür ve ona çığlığı hasmı,. Tabii yava~ yava, alıoml§. 1SMET SANTONtN B1SKOV1'11 

~ ~~1 gıbı nasıl vurdu ise yılanı iki-ıde ne baksın .. Bir ku§ ki kendisinden - Aman ne olursa senden olur, her ne istersen yapabilirsin •. Artık Renkleri de böyle tedrici olarak birbirle- ,·eriniz. Eczanelerde lnıtusu ( 20) 
siİ· o~er .. Kuşların da feryatları ke- sekiz misli daha büyük.. benim de bir düşmanım var. Onu öl· sana bir zararı dokunmaz. istediğin rinden seçmeğe muvaffak olmuo. Fakat kuruştur.M 

ır. adısah, kusların fervatlarmın - Acep 2örünmez ejderha de- dürmenin çaresini isterim. ölümle öldür. onun en çolc hayretini mucip olnn gey 'flıt:aiil:ID•mm••mm:aı•aı• 

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

sihirli Hızır değeneği babanın 
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Sabih kavak sevimli ve .. 
güç bir spordur 

Koyak sporu yalmz karlı dağlarda tat- panlar Fransada ve İtalyada çoğalmışlar

bik edilmiyor. Yazın bunaltıcı sıcakla- dır. Bu modern spor en hararetle tatbik 

rında skilerile denizlerde kayak sporu edenler kadınlardır. Kayaklar ayağa ge
yapanlar vardır. Sabih kayak sporu ilk çirildi mi !porcu bir motöre bağlanmış 

defa olarak altı sene evvel Kot Dazürde olan ipleri eline alır. Ve motörün hareke
tatbik edilmiştir. tile beraber denize atılır ... Bu spor çok 
Bu sevimli sporun ilk şampiyonu da Emil müşküldür ve sinirlere kat'i bir hakimi
Petersendi; Sanki skilerle deniz sporu ya- yet ietemektedir. 

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

tiyatro 
başlıyor 

Sir Robert Vansittart, on eekizinci 

a <:nn maruf tabiri ile ve tam manasiyle 
bir udam>, cnamuslu bir adam> dır. 

lngilterede çok mühim bir siyasi mev

lı:ii vardır. Londra hükümetinin harict 

•İyaset meselelerinde baş müşaviridir. 

~e aynı zamanda kuvvetli, kudretli bir 

dram müellifidir. Bir çok eserleri Londra 
ve Pariıte oynanmııı ve büyük muvaffa
kıyet kaznnmıııtır. 

Sir Robert Vansittar şimdi de lngil
terenin en maruf bir sinema ~irketi ile 
yeni bir konturat imzalamıştır. 

Bir tutanı 
saç 

Bir katili meydana 
çıkarmağa nasıl 

vesile oldu 
Birkaç gün evel Fransanın (Lil) 

rinde bir cinayet olmuş. ihtiyar bir kadın 

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

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

katilin saçlarından yakalamış, avuçların
da bir demet kopmu§ saç bulunmuştu. 

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

mın saçları maktulün avuçlarında bulu
nan koparılmış bir tutam saça benzemek
tedir. 

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

Habeşistanda bi
siklet kosusu 

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

sırada İtalyanlar dünyanın en uzun bi
siklet turunun Habe§İstanda cereyan et-

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

likte 16 7 kilometrelik bir bisiklet koşu
su yapılmıştır. Bu koşuyu Alfredo Mişe-

lini kazanmıştır. Vasati olarak saatte 29 
kilometre 298 metre sür' at bir rekor sa
yılmaktadır. 

Bir ziyafette bir se
ne evvelki yemekler 

yendi! 
Londrada bir soğuk hava dolabı mü

essesesi tarafından geçen gün bir rek
lam ziyafeti verilmiş ve buna bir çok 
kimseler davet edilmiştir. 

Yemekte davetliler çorba, hindi kı

zart~ası, patates, makarna, üstline de 
tatlı ve dondurma yemiştir. Yemek bit
tiktea sonra davetlilere, bütün bu ye
meklerin bir sene evvel yapıldığı ve bu
güne kadar en aon sistem buz dolapla
rında muhafaza edildiği bildirilmiıtir. 

Şüphesiz ki buna herkes hayret ediyor 
o zaman 9irketin müdürü izahat veriyor: 

Bu yenilen §eylerin bazı soğuk hava 
dolaplarında o gÜne kadar çiğ olarak, 
yani konserva teklinde muhafaza edil-

Kadın Yunan Basını 
-VE-

Moda Patrikhanedeki hırsızlık 
hidisesile meşguldür .. 
Atina (M.H) - Atnika Nea gazetesi nafı tarafından teberrü edilmiştir. Malülll 

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

yapılan hırsızlık gerek burada gerekse ı essir olmuştur. 
Avrupada çok .fena bir tcsir yapmıştır. Bir kısmı da patriklerin bıraktıkları 

Şimdiye kadar böyle bir hırsızlık görül- miraslardır. Çünkü eskiden patrikhane

memiştir. 

Hamdolsun Türk makamatının müda
halesi :oıayesinde çalınan İnciller çabuk 
meydana çıkmıştır. Alınan yeni tedbirler 
patrikhane hazinesinin, yani bu küçük 
müzenin böyle müessif akıbetlere uğra
masına mani olacaktır. Eskiden 'büyük 
yangınlarda ufak tefek ~eyler çalınır ve 

nin varisi patrikhane idi. 

., Beyoğlundaki ecnebilere satılırdı. 

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

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

Geçen gün Makedonyada meydan• 
çıkarılan bir cinayette failler meyanında 
bir de cOsmanlı kadınt bulunduğu ya! 

Mar!cn Dietrich, ayni ;;erafet balosım
da uvaleti ve kristal iskarpi1ılcri ile na
zarı clikkati celbetmiştir. 

... 

Patrikhanedeki, kale gibi, hazine bi
nası 1738 yangınında mevcuttu. Binaen
aleyh daha evvel yapılmıştır. 1720 yan
gınında patrikhane yandığı halde, ı:-ı 

kargir hazine sayesinde kadim eserler 
kurtarılmıştır. 

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

Bu eşyanın en kıymetlileri kürkçü es~ 

., 

zılıydı. 

Bugün Osmanlı yoktur. Osmanlı im
paratorluğunun bütün tebaası bu adla 
anılırlardı. 

Osmanlı imparatorluğunun yerinde bq 
gün milli Türkiye hükümetl mevcuttur. 
Bunun vatandaşlarına Türle namı verilir. 

Makedonyadaki cinayetin faillerin~ 

gelince, müslüman bir arnavut kadın{ 

olduğu anlaşılmıştır. Her milletten müs~ 
lümanlar bulunabileceği gibi O.manlı ta:. 
biri de bugün hiç bir mana ifade etmu. 

Oblik ışıgın mucızesı 

Bir caniye cinayetini 
itiraf ettirdi 

Londra 9 - Fennin terakkiyatı nerede ( Grav aleyhindeki . itham delilleri sa
duracaktır, gelecek günlerde fen bize da-lrih değildir. Bir çok tesadUfler ve naza .. 

ha nasıl mucizeler hazırlamıştır bilinmi- riyelcr ileri sürillüyordu. Dava tamamen 

yor.. ışıklıındırılma7.Sa Gravın beraet t'tmesi 
Dün Maidstone cinayet mahkemesi re

isi Humfreys bunu söylemiştir .. 
beklenebilirdi. İşte bu sırada fennin yar
dımı kendini gösterdi. Fenni fotograf-

Jar mütahassısı olan bu adam cmail ışılt
landırma> denilen yepyeni bir sistemle 

Ve y erden göğe kadar hakkı vardır. 
Mahkemeyi işgal eden dava çok mü

himdi. Vilyams Jamas Grav namında 38 
yaşmda bir adam 14 aylık çocuğunu öl- silgi ~atlı bir ı;umcnde kalan ve 1nsaD 
dürmekle itham ediliyordu. Cinayetin gözile seçilmesi imkansız olan hatla;ı 
sebebi pek açıktı: Grav kansından ayrı- tamamen okunabilecek bir hale koymali 
lınca oğlu reşid oluncaya kadar knrısına suretiyle fotoğrafını almıştır. Bu hatla:r 

nafaka vermeğc mahkum edilmişti. Gravın kaleminden çıkmıştır. Ve kendi
Müddeiumumi Gravın bu parayı verme- sini itham etmeğe kAfidir. Grav bir f >
mek için kendi oğlunu öldürmekle çocuk toğraf ekranından kendi kaleminden çı
haydutlarından fark~ız. hareket ettiğini kan yazıları görünce ~ırarak yere yı-
söylcmiştir. kılmıştır. 

Bir .A .vusturya milyoneri 
18 

.,. 

·.~ 4 milyon liraya Avustur
:=n zengin adamı Alman 

mahkum oldu 
Mukavele mucibince lngiliz Edip ve 

diplomah bu sinema şirketinin yaptıra
cağı bütün filimlerin İngiltere dahilinde 
geçecek tekmil senaryolarını tetkik cde
cdc: ve senaryolar ancak onun müsar.de 
ve tasvibi alındıktan sonra çevrilecektir. 

Avusturyanın en zengin adamı Al-
miotir, bazıları ise, mesela tatlılar, don- Meşhur sabık bıız üstünde kayma ve man hükümeti tarafından dava edilmek-

ya ortağı olan Bosel muhtelif boru 
oyunlarında ve mali mesele1erde ukası
nı kullanmıı ve birçok i~lerde mühim rol durmalar bir •ene evvel yapılmı§ ve 12 fiJ.dir vapma şampiyonu ve şimdi sinema tedir. 

ay buz dolabında aaklanm••tır. ld l S H · 11 z· d 
oy vı ı~ı o an onya enııı o wıı tın Bugün kenaisinden bizim paramızla oynamıştır. 

Sir Robert Vansittart politika ile Lon
dradaki resmi dairesinde meşgul olur ve 

~debiyat için de dinlenmek üzere geldiği 1 ettiği 
Frammda, Antipte yaz tatilinden istifade eder. 

Bu euretle, gayet muvaffakıyetli ne- ,zeraf et Y ıldıznda olmak ii :eredir. Son 4 milyon liradan fazla bfr para istenen 19 36 da Bosel Avueturya hUkümeti 

dinlenme zamanlarından 

ticeler veren bu yeni konserva ve yemek hafta içinde yapılan zerafet müsabaka- bu adam, bundan 24 sene evvel bet pa- tarafından tevkif edilmittir. Suçu büyüll 
muhafaza usulü daha geniş bir sahada sında dantela bolerosu ile çok beyenil- rasızdı. Umumi harp başladığı zaman, bir mali euii4timaldir. Fakat muhakeme~ 

istifade tatbı'k edilecektı"r. ...;.,ıı·r. ·ı·h · · · b .... ,_ b. · · b · k d · 1 ı. ,. • .,, sı a tıcaretıne gıren ve uyu~ ır sıpa- sı ugüne a ar netıce enemem.,tir. 

---~--------------~~-----------~ ri~ta~hili~~S~m~dB~dazz~ A~s~ryMın Alm~y~a il~kın~n 

On bir sene sonra Z e 1 e • t manda milyoner olmu§ ve Avuaturyanın sonra yeni hükümet bu davayı tekrar en cır em cınaye meşhur bankeri Roçild ile rekabete baı- ele almıı ve muhüeme nihayete ermi,: 
. ı lamıştır. tir. Verilen karara göre, banker -4 mil-

Fransada haydutlar arasında ·kan 
Lindbergin annesi Fransaya geldi · 
Lindbergin annesi Fransaya geldi. Bu - Madam Lindberg.. Oğlunuzdan gütm e dcJVaSl k '!-Ç kişinin başını yedi 

dk nazarda hiç bir~ey ifade etmez gibi haber var mı} Franaada bundan dört 11ene evvel itle· arkadaıı Paleaki yaralanıyor. 
l'elir. Fakat Atlantik kahramanına on bir Madam Lindberg ka§larını çatıyor: nen bir cinayetin son perdesi buııUn ka· Ateı eden Faotadır ve Stefaniden in-
sene evvel F ransada yapılan büyük te- - · Rica ederim. Der• veriyorum, ba- til de öldürülerek ikinci bir cinayetle ka- tikamını almak için onu öldürmek iste-
2ahüratı dü§ünürseniz ve o zaman herke- na mani olmayınız. panmıtbr. mittir. Fakat kurıun yanındakine isabet 

ıoin (deli çocuk) dediği bu delikanlının Diyor ve o bunu derken oğlu (deli Bu, Koraikalılar arasında cVendetta> etmiıtir. 
başardığı büyük eserden sonra ve ilk o- çocuk) ta atlantiği aımıı, Fransaya in- (intikam) anane.inin dofurdufu bir fa~ Faota bu suçundan dolayı yedi sene 
)arak onun annesinin F ranaaya ayak baa- mek üzeredir. ciadır. Hiklyeai kısaca ıu : küreğe mahkUın oluyor. 
masının ehemmiyeti değilse bile uyandır- Aynı gün akşam üstü yine komıular 1934 aeneai noel ııeceainde Faota Kö· Fakat kan gütme devam etmelttedir. 

dığı alakayı anlarsınız. geliyorlar ve bu •efer : tün yedi, sekiz yqındalti oğlu bir taban- Geçen •ene t ı aiuatosta Stefani Paria-
Llndberg şimdi Fransanın Brenatya - Müjde madam Lindberg .. diyor- ca kurıunu ile öldürülüyor. Katil meç• te Margen isminde biri tarafından öldü-

.ayfiyelerinde, aziz dostu ve mesai ar- lar .. Oğlunuz Parise inmiş bütün radyo- hul. Fakat çocuğun babası itham ediyor: l M rü ilyor. . argen tevkif ediliyor. Mah-
l:ada•ı doktor Aleki Kare) ile birlikte- lar haber veriyor. - Katil Stefanidir.. k I 

y emeye veri iyor. Kansı : 
Clir. Kadıncağız, göz pınarlarında yer bu- iki saat sonra, Stefaninin kardeıi Et-

- Stef ani bize hücum etti de kocam 
Annesi de yaz tatilini geçirmek üzere lan bir damla sevinç yaşını silerek sade· yen Stelani aoltakta ölü olarak bulunu-

kendimizi müdafaa için silah kullandı, 
oraya, oğlunun yanına gelmi~tir. Paris ce ~u cevabı veriyor : yor. Katil meçhuldür. 

diyor. 
pzeteleri Madam Lindbergin bu ziyareti - Teşekkür ederim.. !ki cinayetin de esrarı uzun müddet 

Cinayetin mildafaa sebebi ile iılendi-
ınünasebetiyle on bir sene evvel Atlan- Ve sonra yine dersine devam ediyor. devam ediyor ve nihayet 25 mart 19 36 
tiğin havadan fethi hatıralarını canlan- Aynı anda Lindberg te Burjede, ken- da, küçüle. Faotayı öldürmek suçu ile ği kabul edilerek Margen aerbeat bırakı-
~myorlar. On bir sene evvel. disine emsalsiz bir tezahlirat yapan Paris Stefani mahkeme huzuruna çıkıyor. Fa- )ıyor. 

29 Mayıs 1927.. halkı arasında Fransız gazetecilerine: kat muhakemeye ne Faota geliyor, ne de Şimdi intikam sırası StefanJ tarafına 
Lindberg Amerikadan havalanalı ve - Fransada maalesef fazla kalamı- karısı Madlen. ge)miıtir. 8tefanlnln intikamını güden 

~tlantik üzerinde bulunalı 24 saat olu- yacağım. diyor. Çünkü annem merak Stefanlnln auou ıablt görU)mtyor ve ailesi ve arlr:ada,ları Margeni uxun mild

Jor. eder. Bir an evvel Amerikaya, annemin beraet ediyor. det takip ettikten sonra bir gtln nlha)".t 
Anneııi Amerikanın küçük bir kasaba- yanına dönmekliğim luzım. Stefani serbest bırakılınca, )"aninda ellerine geçiriyorlar ve öldilrUyorlar. 

eında bir köy mektebi öğretmenidir. Sı- l~te arada 1 1 sene geçti. bir arkadaıı ile beraber, karııİnın meza- Katil bulunamamıttır. Fakat onun da 
ıaıfta ders verirken komşular gelerek ın- Ve Madam Undberc ilk defo olarak rını ziyarete gidiyor. Bu eırada bfr \a• yeni btr intikama sebep olaca~ı Umit 

l anmdald edilebilir. 

0 zamandan beri A~sturyada birçok yon lira vermeie ve 18 ay hapee mah• 
banka ve mali mUeueaelerin ..hibi ve- kum olmuıtur. 

Saf lam mideli bir y avru 
Londrada bir fabrikada çalıtaralc. ha-ı e,ya çıkarılmııtır. Toplu ilneleı, clüi

yatını kaza.nan zavallı bir kaaının Uo meler, bozulı: para, minimini anahtarlar, 

yqmda bir kuı var. Kadm bu kızı evde bir elmu yüzük ve ilh. 
yalnız bırakmadığı için i§e gitmekten vas Haziran lptiduında bu yaramu yav· 
geçmİ§ ve ipiz kalmııbr. Niçin çocuğu ru tekrar hastaneye l'etirllmifti. Doktor, 
evde bırakmıyor) diyeceksiniz. Bunun ameliyat hazırlıklarının yapılmuı için 
sebebi çok basittir. hemıireye izahat verirken, kilçUlc, rnaıa 
. Bu minimini yavru evde ne bulursa 

midesine indiriyor. Şimdiye kadar ken
disine dört defa ameliyat yapılmııtır. Ve 
bu dört ameliyatta midesinden 23 parça 

üzerinden doktorun u.atlni almlf, camı- . 
nı çıkarmıt ve sanki teker ylyormut gibi 
derin bir zevkle kıhr kıtır u.at camırÜ 
yemittir. 

!5!~o~~tiku1.~~~!~!b~!~!m 1 
e yeni yapılımt olan (ÇANÇAR) ve (TORKMENOöLU) apart 
anlan kiraya verilecektir, 1 ağuıtoı 938 tarihinden itibaren kontrat 
apılır. Kiralar r 450 - SOO - 600 liradır. 

H E R D A 1 R E D E ı Sıcak ve soğuk ıu, hava gazı, ve el.~trtk:ıııı 
eaiaatı, modem havalandırma ve zil tertibatı, dahili telefon, ha · 
adyo anteni, bavul ve fazla eıya deposu, odun ve kömilr deposu, 
aandık ve hlmıetçl odalari çamqirbk ve ütü odalari ve her türlil kon 

vardır. 
MORA C AA T YER 1 ı Her aün saat 12 - 1ve16 -19 ara

imla büy{lk Kardlçah han 52 - 54 avukat Cemal Çaılçar te]efon 37 
.. ek için q.at mahalline mtiracaat edilmelidir. 

I 
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lnkılip 
Y efim Grigoryeviç çizmesini çıkara

rak ayağını bana gösterdi. tık bakışta 

a:rağında dikkati çeken her hangi bir 
Şey yoktu. Fakat dikkatlice bakınca, 

eyileşmiş bazı yarnbere iileri görmemek 

mümkün değildi. 
Y efim Grigoıyeviç yaralan İşaret ede

rek: 

- Yedi eencdir tutabildim. Fakat 
nihayet eyilqiyorlar. Elden birşey gel

mez ki.. dedi. 

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

zamanında kazandım. lnkılaptanberi al

tı küsur sene geçmiş olmasına rağmen 
hemen hemen herkes ~u veya bu ıekilde 
inkılaba iştirak ettiğini ispata çalışıyor: 

c Yok ben de inkılaba iştirak ettim. Yok 
ben de bu uğurda kan döktüm ilh .. > gi

bilerden... Halbuki ben bu gibi sözlere 
lüzum gömüyorum. Çünkü benim ispat
larım ayağımda.. Elle tutulur, gözle gö
Hilür ~eyler •• T ahit bu alametler, bu yara 
hicri yalan zöyliyecck değiller •• Vakıa 
aziz yoldaşım, ben işçi fol an değilim .. 
Menşe itibariyle bir küçük burjuva aile

sine mensubum. Fakat i~e. kader, ne 
denir: ben de bir inkılap kurbanı sayıla
bilirim. Çünkü, aziz yoldaşım, ben inkı
lapçı bir motörün altında kaldım. 

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

Ayağını saran çaputları bağlamağa ça

lışarak sözüne devam etti: 

- Evet, bir kamyonun, bir yük kam· 
Yonunun altında kaldım. Öyle dikkatsiz· 
liğimden, ve yahut seneınliğimden ötürü 
<ıeğil de, ıerait icabı kamyonun altında 
kaldım. Hem de ne znman biliyor mu
sunuz} Tam inkılap dakikasında .. Hat
ta tam inkılap anında.. Siz sabık kont 
Oreşini bilir misiniz~ 

kurbanı 
tun. 

Hemen ceketimi geydim. Yemek b:lc 
yemeden kendimi sokağa attım. Sabık 

kont, Ofitserokaya caddesinde oturu

yordu. 
Caddeden koşa koşa gidiyordum: Fa. 

kat içimde. her nedense sebebini ve ma

hiyetini bilmediğim bir korku vardı. İ~r. 
tuhafı sokaktaki ahalide de bir fevkala

delik. bir acayiplik va.rdL İllS&nlar saf an! 
olmuşlar, adeta bir ,eyden korkar gib" 
yan yana yürüyorlardı. Acaba bu ha! 
neye delalet edebilirdi). 

Dayanamadım. Yolculardan bu halin 

sebebini sordum. Bana~ 

- Ulan uyuyor musun) dediler. Dür 

inkılap oldu. inkılabı teknenin altında 
mı geçirdin, nedir} 

Bunu işitince daha büyük bir 

ko,mağa başladım. 

hızln 

Nihayet kontun evine yaklaştım. Fa 
kat evin etrafında bir yığın insan birik
mi~ti. Kapının ağzında bir de kamyon 
duruyordu. Derhal içime 1:>ir korku çök
tü. cUlan, dedim, aç gözünü kamyonun 

altına düşme I..> Neyse kafamda bu dü
şünce olduğu halde kapıya yakla§tım. 

Oradakilerden birine sordum: 

- içeride ne oluyor) dedim. 
- Ne olacak, dediler, içeride bi: 

kont var. Onu alıp götüreceğiz. Malum 

ya, aristokratları toplıyoruz. 

Hakikaten bu sırada sabık kontu kol
lanndan tutmuş getiriyorlardı. Hemen 
halkı yararak kamyona doğru yaklaştım: 

- Sizin saatiniz, diye bağırınağa 

başladım, vazonun içinde .. Şu sizin mcl

un namussuz saatinizi .. Pudra kutu.siyle 
beraber, vazonun içinde ... 

O hergele benim bu eyiliğimi anlase 

bari!... Ne gezer. Suratıma bile bakma
dan kamyona bindi. 

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

i RADYO s 
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ANKARA RADYOSU: .. 
Öğle neşriyatı: 

Saat 12. 30 da karışık plak ne~riyzı.tı, 

12.50 de plakla dans musikisi ve halk 
,nrkıları, 1 3. 15 le ajans hnberleri. 

Akş:ım neşriyatı: 

Saat 18. 30 da knnşık J:ı}il1: r.e§rİyatı, 

19. 1 5 türk musikisi ve hdk Qarkıları 
(l!andnn), 20.00 de ~at ayarı ve arap
ça neşriyat 20. 15 türk musikisi ve halk 

ıarkıhrı (l likmet Riza) 21.00 de Ço
:uk Esirgeme kurumu namına konferans 
(Ramazan Arkın) Zl.15 te stüdyo salon 
nkcstrası, 22.00 de ajans haberleri, 22. 
15 te son haberler ve iııtıklal marşı. 

ISTANBUL RADYOSU: 

öğle ne~riyatı: 

Saat 12. 30 da pllikla türk musikisi, 

12. 5 O de havadis, 13.05 te pli~la türk 
nusikisi, 13.30 da muhtelif plak , neşri-

7atı. 

Ak,am neşriyatı: 
Saat 18. 30 da plakla dans musikisi, 

19.15 te konferans: Ali Karni Akyüz 
(çocuk terbiyesi), 19. 5 5 te borsa haber
leri, 20.00 de saat ayan: Grcnviç rasat

hanesinden naklen. Müzeyyen ve arka
da~lan tarafından türk musikisi (Kürdili 
\icaz.kar peşrev: Hüzzam. UWtk), 20. 
ıs te hava raporu, 20.48 de Ömer Riza 
Doğrul tarafından arapça söylev, 21. 00 
1e saat ayarı: orkctıtra, 21.30 da Mu
!affer tıkar ve arkadaşları tarafından 
ürk musikisi {Nehavent faslı), 22.1 O da 

müzik ve variyete: T epeba§ı belediye 

·,ahçesinden naklen. 22.50 de son ha

berler ve ertesi günün programL 

AVRUPA iSTASYONLARI: 

SENFONlLER: 

2 1.1 O Viyana: Senfonik konser{Re-
1er Beethoven), 22.05 Prag: Çek fil-. .. 

Ben de kamyona doğru atıldım. Ak 
- işte hen bu kontun yanında hiz- si gibi bu sırada kamyon hareket etme7 

met ediyordum. Konağında tahta falan mn Bana çarptığı gibi bir köşeye fır 
siler ve onları cilalardım. Cannn istese lattı. 

- Hayır .• ıarmonısı. 

HAFlF KONSERLER: 

7. 1 O Berlin kısa dnlgası: Neşeli hafif 
nusiki (8.15 devamı) (9.30 deniz mu

·ikisi 8.50 Paris mondiynl 9.15 plak 9. 
4 5 pltık 1O.35 plak 12 Paris mondiyal 

'lak konseri. 13 Berlin kısa dalgası, ha
"if musiki { 14.15 devamı) 1 3. 15 Paris 
\fondiyal konser nakli, 13.25 Bükreş: 

ınlon orkestrası 14 Paris mondiyal, kon
·er nakli 13.25 Bükreı salon orkestrası, 
16. 15 Berlin kısa dalgası asker şarkıları, 

1 7.4 5 Berlin kısa dal gam lı 'IOnu konseri 
( 18. 5 O devamı), 18 Paris mondiyal: 

konser, 19 Paris mondiyal plak musikisi 

19. 15 Bükrq karışık musiki konseri 20 
Berlin kısa dalgası karışık neşriyat saati 
~0.25 Prag: Salon orkestrası 21. 15 Bra

islava : P~lis bandosu 21.35 Peşte: Or
'testra ve şarkı plaktan 22.15 Bratisla
va: Şarkı flüt, Viyolonsel. 

'de istemese de günde iki defa tahtaları 
silmek ve parlatmak mecburiyetinde i
"dim. Bir defa ıu ile ıslatır, bir defa da 

cflalarım. Halbuki bana kalsa bu kadar 
sık silmekte hiç bir mana yoktu. Lüzu· 

rnu olmıyan bir masraf.. Fakat ne de
nir) Herifin keyfi böyle istiyor .. Sonra 

Şunu da söylemeliyim ki kont çok zen· 
gin bir adamdı. 

Bir defasında §Öyle bir hacliııe oldu: 
Diyelim ki ben onların tahtalarını pa

zartesi !ildim, cumartesi de inkılap oldu. 
Yani, Pazartctıi tahtaları sildim .. Cuma.r
teai inkılap oldu: inkılaptan dört gün 

evvel, yani Salı günü bana kontların ka
pıcısı geldi ve: 

- Kot seni çağırıyorlar, dedi .. Kont
ların evinden bir §ey çalın~.. Bütün 
§Üpheler senin üzerine toplanıyor. Koşl 
Yoksa ananı ağlatırlar senin .. 

Ceketimi omuzladım. Tabana kuvvet, 
kontun konağına koştum. Gayet tabii 

bir eda ile, yani zerre kadar istifimi boz
rnıyarak odaya girdim. Odada kontes 
bağırıp, çağırıyor, ayaklariyle yerlere vu
ruyordu. 

Beni görGr görmez, göz yaılan ara
tında: 

- Ah Y efim, Komsi • Komsa benim 
küçük albn saati çalan siz olmıyasınız) 
Hani ıu pırlantalı küçük saati} 

- Aman yarabbi kontes. dedim, siz 
ne diyorsunuz) Kadın saatini ben ne ya

payım} Bahusus ben erkeğim. 

Kadın çırpmaralc ağlıyor ve luçkmk
lar aranndaı 

- Hayır, hayır, diyordu. komsi -
komsa. bunu aizden bqkaaı çalmamlf
br. Muhakkak saatimi siz aprdmız 1 

Biz bu münakaşada iken içeriye kont 
girdi: 

- Ben, dedi, fevkalade zengin bir 
adamım. O itibarla bir altın saatin kay
bolması bana vız gelir. Fak.at, ben bu 

i i bir haysiyet meselesi olarak sayıyo
rum. Şimdi ben senin pis kanına girmek 
İstemem. Fakat bu iıin sonunu bırakmı
Yacağım. Komsi-komsa, seni polise tes
lim edeceğim .. Haydi timdi defol, git T.. 

Pençereden baktım ve dışarıya çık
tım. 

Fena halde canım sıkılmış bir halde, 
eve döndüm. Yatağıma yattım. Fakat 
bir türlü uyuyamadım. Çünkü saati ça
lan ben değildim. iki üç gün yataktan 

hiç çıkmadım. Y cm eden • içmeden de 

kesildim. Aklım fikrim hep ıu mende
bur saatte idi. Melun saat nereye gide
bilirdi.) 

Nihayet b~inci günü kafamda bir şim
§ek çaktı: 

- Hay Allah belasını versin, dedim, 
Pudra kutusiyle beraber bu saati ben 

kendim, masadaki va.zulardan birinin içi
ne koymuştum. Odaları temizlerken ha
lıların Üzerinde bulmuş, madalyon zan

nederek vazolardan birinin içine tıkmıa-

içimden: 

- f~te sana ilk kurban, dedim. 

Sözün burasında, Y efim Crigoyeviç, 

tekrar çizmelerini çıkardı. Yara izlerin· 
tekrar gözden geçirdi. Sonra gene çizme
lerini geyerck: 

- İşte aziz yoldaş, dedi. Görüyorsu· 
nuz ki ben bir inkılô.p kurbanıyım .. Yan' 

inkılap uğruna benim de kanım akmış· 
tır. Bunun aksini kimse iddia edemez. 
Ben de inkılapçıyım .. 

IZMIR MEMLEKET HASTA
NESi DAHtU HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
Muayenehanesi : ikinci Beyler 

sokağında Fırın kartısmda (25) 
numaradadır. 
TELE.FON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. J O 18 TELEFON 2545 

OPERALAR.OPERETLER: 
20.40 Bükrq: Plakla Verdinin«Aidu 

.,perası. 

ODA MUSIKlSt: 

19.20 Prag salon .kuarteti 22.45 Pe§• 
te yaylı kuartet konseri (Dohnanyi ida
resinde). 

RE.SIT ALLER: lZMtR AH.KAMI ŞAHSiYE 
SULH HUKUK MAHKEMEStN- 10.15 Berlin kısa dalgası: Şarkılar 
DEN : ( 1 1 Fransız Schubertin eserlerinden pi-

938/305 T. yano konseri) 18.40 Brüno: Piyano kon· 
1 LAN ~ri 20 Peşte: Piyano resitali 21.50 Prag 

Terekesine mahkememizce vazi- Dvorakın akşam §arkJan 22.15 Berlin 
yet olunan ölü Ali oğlu Mahmuduıı kısa dalgası: Maks Regerin vaıyasyon
lmıirde Orbaniye mahalleainde kur· !arı. 
f1Dlİ aobiında Y uaufdede vakfın
dan mubtaah Kütük 405 pafta 11 
ada 84 panel 6 emlik 20 kapı 28 ev 
ve 30 dükkinm açık arttırma ile sa
hlı -:asına karar verihniıtir. 

Evin111uhammen kıymeti 250 vt: 
dükkinın kıymeti 150 yüz elli lira
dır. 

Açık artbrma ile satııa çıkanlan 
ev ve dükkfuun birinci a&h§ gum.r 
15/8/938 pazartesi günü saat 12 
de lzmir ahkimı ıahsiye hukuk mah
kemesi ba.Jkitiplik dairesinde yapı
lacaktır. istekli olanlar muhammer. 
kıymetin yüzde yedi buçuk pey ak
çesi vermek suretiyle müzayedeye 
İ§tirak edebilecektir. Yüzde iki bu 
çuk belediye. rüsumu alana aittir. 

Muhammen kıymetin yüzde yet· 
mİ§ be§ini bulduğu takdirde kat'j 
ihalesi yapılacaktır. Aksi takdirde 
en çok arthranın hakkı baki halmal 
üzere kat'i ihalesi on bq gün sonrr 
yani 31/8/938 tarihine müsad~ 
çarıamba günü ayni saatte yapıla· 
caktır. Bu gayri menl"llller hakkın· 
da daha fazla malumat ahnak isti
yenler her gün baıkatipliğe müraca
at edebileceği ilin olunur. 

2561 (2440) 

DANS MUSJKISJ: 

18.30 Peşte 23.30 Viyana 

Bayan bir memur 
aranıyor 

İyi bir ücretle okur vazar bayan bir 
memur aranmaktadır. 

İstiyenlerin büyük Kardiçalı hanında 
3 üncü katta 53 numaraya müracaatleri. 

1-3 

Tabiatın ,ııa kaynahları 

Karakoç ılıcaları 
açıldı 

İzmir ve hav:ılisi sayın halkınca sene
' erdenbcri bir çok hastalıklara ve bilhas

·a siyatik ve müzmin romatizmaya şifa 
ıcrici banyoları, güzel manzarası ve da
. mi surette akan temiz ve berrak sula

:'iyle tanuunış Seferihlsarm Karakoç 
lıcaları açılmıştır. Teşrif edeceklerin 
birinci kordonda 12 numaralı garajda 
Seferihisar otobüslerine müracaat eyle
meleri ve beraberlerinde nüfus tezkere
lrinl de &etirmelerl rica olunur, 

Ateş çenberden atlıyan Faşistler 

Ateş çenberinden geçen 
Ve süngü üzerinden 

Faşist gençleri 
asan 

' 

Caddede 
Atını dört nala 

kaldırmıştı 
-<>--

Türk ceza kanununun 565 nci mad· 

desi der ki: 
cBir kimse caddelerde ve umumun 

gelip geçtiği yerlerde veya umuma açık 
mahallerde hayvanları ve arabaları vo 

otomobilleri §ahısların ve eoramn emni

yetine tehlike verecek tarzda sevk ve i· 
dare ederse yirmi güne kadar hafif ha· 
pis ''e yirmi liraya kadar hafif cezayı" 

nakdiye mahkum olur. 
Eğer ffu1, ruhsatnameye tabi arabaci 

ve ıoför ve sürücü ise bir aya kaaar mes• 

lek ve sanatmın tatili cezası ilave olu• 
nur. 

Herkesi alakadar eden bu maddei ka· 
nuniyeyi yukarıya çıkardıktan sonra İş• 

bu maddeye aykm olarak harekette buc 
lunan ve Güzelyalı mevki karakolunun 
gözünden kaçmıyan bir hadisenin Ya· 
ıin Çal11kan adında 19 yaşındaki suçlusu 

ilk defa olarak mahkemeye verilmi~ bu
lunmaktadır. Hadise 9udur: 

Yasin Çalışkan çıplak bir ata binmit. 
Oçkuyular istikametinden Güzelyalıy. 

doğru hayvanını dört nala kaldırm11tır. 
Mulıakkak bir tehlike gören zabıta, bu 

ııilvariyi attan inaimıiş ve mahkemeye 

göndemü~tir. 

Dün üçüncü sulh cezada bu davanın 
duruşması yapılmıştu. Hiç katkısız mu• 
hakeme anfhasını yazıyoruz: 

- Davaya ne dersin) 

- Altnndaki bayvan, tekaüt bir bey· 
ğirdir. Dolap tevirir. Beni değil, kendi· 
sini bile götünnckten acizdir. On bq li· 
ralık hayvan dört nala kalkar mı? 

- Acelen ne idi> 
- Eczaneye gidiyordum. 

Güzelyalı zabıta memurları dinlendi. 
bu suçlunun altındaki hayvanın işe yarar 

bir halde olduğunu ve süvarisinin hayva• 
nı son sür'atle sürdüğünü ve güçlüldı 

kendisini durdurabildiklerini söylemiş• 

!erdir. 
Hakim fahitlerc şu suali sormu!ltur ı 

-Tehlike muhakkak mıydı? 
4 Temmuzda Foro Musolini'de Faşist partisine mensup sporcu gençlerin ener- _ Şüphesiz .• 

ji ve cesaretlerini tecrübe için Mussolininin ve Faşist partisi crkfınmın huzurun- Suçlunun yul; . • -naddeye göre 

on ateş çenberinden \"e süngüler üzerinden atlama tecrübeleri yapılmıştır. bir lira otuz l:urc!I r ce:z&iyle birlikte 

Bu tcrrübelerde Faşist partisi genel sekreteri sinyor Strace muvaffak olanla- bir gün hapsine ve tı.ıçlunun bir daha bu 

ra madalyeler vermiştir. Yukarıda gördüğünüz resimler atletlerin ateş çenbe- gibi hallerde bulunmıyacağına mahke

rjndcn nasıl geçtilderini ve sıralanmış süngü mnninlarından nasıl atladıklarını meye kanaat geldiğinden bu cezanın te• 
göstermektedir. Fakat bu tecrübelere girenler pek azdır. cilinc karar verilmiştir. 

imdat yetişin! 
Londra radyosunun gece yarısı fır
lattığı bu imdat sesleri bir 

., çocugu 
ölümden kurtarmak ıcın bir 

t 

"Çelik ciğer,, istiyordu 

Gayretler· boşa gitti 
Geçen gün ııece yarısı Londra radyo·ı Hastane, yegane kurtuluş yolu bu nok

sunun spikeri güzel bir müzik konserini tada gördüğü için derhal Londra radyo
kcserek şöyle demişti: suna telefon ederek bütün lngiltereden 

cProgramımıza kısa bir f.ı..~ıla verdi- bu küçük yavrunun hayatı İçin imdat is-
ğimiz için dinleyicilerimizden af dileriz. 
Şimdi bir imdat haberi aldık. Bunu neş
redeceğiz. Haber çok müstaceldir. lps

vik hastanesi telefon etti. Derhal Brag 
Pole teneffüs cihazı adı verilen salibin 
bir ak ciğere ihtiyacı var. Mesele hayat 

ve memat rneseleaidir ve çok müstacel
dir. Bu aletin bulunduğu yeri hilen vana 

hemen hastaneye telefon etsin.> 
işte bütün Jngiltere, Londra radyosu

nun gece yansı havaya attığı bu imdat 

haberi ile lpsvik hastanesinde bir zaval
lının ölümle hayat aruında çırpındığını 
öğrendi. 

Filhakika Londranın kenar mahalle
lerinden birinde oturan bir amele aileai

nin 9 yaşındaki yavrusu çocuk parali:ıiai
ne tutulmuıtu. Derhal hastaneye kaldı
rılan çocuk yataltta. inim inim inliyordu. 

Onu kurtarmak için de bir çoklarının bu 
vaziyetlerde hayatlarını kurtarmış olan 

fennin son icadı aun'i ciğere ihtiyaç var· 
dı. 

temiştir. 

Radyo ile yapılan bu istimdat üzerine 

bir çok hayır sahibi kimseler derhal ha
rekete gcçmiıler ve ~Çelik ak ciğer> pe-

şinde koımağa başlamışlardır. Diğer ta
raftan ise gönüllü ve merhamet[ insan
lar çocuğun baı ucunda münavebe ile 

ona sun'i teneffüs yaptırıyorlardL 

Bütün İngilterede cÇelik ak ciğer>
den yalnı:ı 6 tane vardı. Bu altı cihazın 

bq tanesi bet çocuğun hayatını kurtar
mak için faaliyette idi. 

Yalnız bir tanesi boıtu. Fuat onu da 

ifliyecek hale getirmek ve korumak la
zıındı. 

Bu aletin derhal montajuıa başlandı 
ve nihayet bu can kurtarıcı alet hastane
ye yetiştirildiği zaman maalesef geç k.a

luunııtı. Bu hadise insan hayabna gös
terilen alakayı ve radyonun faydıuını 

göstermesi bakımından da ayn bir ehem· 

miyet göıtermelı:.tedir. 

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

Casino Delle Rose 
Gazinosunun resmi küşadı 

Tamamen yeni bir ,ekle aokulmu§tur 

RULET - BAKARA 
Müdüriyet : S. A. 1. T .!- San Remo - CAMPlONE - RODI 

Tırnakları boyalı bir 
cocuk bulundu • 

Londrada Haydparkta dolaşanlar, 

geçen gün çimenlerin üzerinde minimi· 
ni bir çocuk bulmuşlardır. Çocuğun kun• 
dağını süsliyen dantelalar, bu küçük h 
zın zengin bir ailenin çocuğu olduğunu 
1österiyormuş. Çocuğu bulanlar kunda• 
1ın ihtişamından ziyade yavrunun koyu 
1armızı boyanmı~ manikürlü tırnaklanna 

'ıayret etmi~lerdir. Etrafta~iler, ancak 

bir aylık olan bu bebeğin terkedilmiı de .. 
wil, sütninesi tarafından unutulmu~ bir 
çocuk olduğuna hükmederek' yavruyu 

alıp polise götünniiflerdir. Londra polisi 
tırnaklan manikürlü bir aylık bir çocuk 
bulunduğunu bir haftadan beri ilan ettiği 
halde henüz ebeveyni polise müracaat 

ederek çocuğu istemcmi~tir. 

-------
Park kütüphaneleri 
Paris bele<liye meclisi azasından Beke 

umumi bahçelerde halkın okuması için 
kitap dağıtılmasını istiyor ve : 

- Hava güzel olunca, diyor, umum1 
kütüphanelerde kitap okuyanlar azalı

yor. Halbuki Pariste kitap çik okunur. 

Okumayı sevenleri büyük ağaçlann göl
gelendirdiği park kanapeleri üzerinde ki· 
tap okumak zevkinden niçin mahrum 

edelim. 
Bekcye göre bu tasavvur hemen hİ1 

masraf istemez. 

Bahçelerde ufacık kulübeler yapıla< 
cak. Belediye kütüphanelerindeki kital)' 

!arın fazla nüshaları buralara konacak., 

Kitap rneraklJarı kitaplan bu kulübeler• 
den alacaldar. 

Her kitap kulübesine bir memur ll• 
zımgelir fikrinde misiniz) 

Beke bu fikirde değil. Her kulübcd• 
bir defter olacak. Kitap okuyacak m6't 

Ialclı istediği kitabın numarasını bu filı• 
•istte bulacak. Kitabı alacak. olrnyacak, 
verine koyacalc. Şayet kitabı bitiremez.. 

·e ismini, adresini havi bir makbuzu ku. 
'übeye bırakarak kitabı e'\ine götürecek. 
~etirdiği vakit kitabı bırakıp makbuzu· 

"in alacak. 
Bu talcdirde kitaplar yağma edilmez 

'llD 
Beke. acele hüküm vermeyiniz diyor 

ve anlatıyor : 
- Bu işin tecrübesi Amerikadıı ya• 

pıldı. Çok iyi neticeler verdi. Mevsim 

nihayetine kadar tek bir kitap bile kay .. 

bolmada. 



--- ~~ 

----

Denizbank ızmir şubesi mii
dürlüğünden : 
Mordoğand 7 455 lira 55 kuru§ bedeli keşifli bir iskelenin inşaatı 

eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 2 ağustos alı günü saat 11 de De
nizbank İzmir §Ube binasında yapılacaktır. Muvakkat teminat 559 
lira 16 kuruştur. İsteklilerin eksiltmeye girebilmek üzere haiz olması 
lazım gelen şartları öğrenmeleri ve daha fazla malfunat almnlan için 
§Ubemize müracaatleri ilan olunur. 

15- 19- 22 2548 (2445) 

İzmir defterdarlığından: 
Birinci kordonda yeni maliye ubesi binasında yapılacak tamirata 

it eksiltmenin 13/7 /938 tarihinde saat 13 te yapılacağı evvelce ilin 
edilmiş se de komisyonun toplanmamasına binaen eksiltmenin 18/7 
938 tarihinde pazartesi günü saat 11 de yapılmak üzere tehir edil
mi tir. 

Taliplerin yevmi mezklırde Mitli Emlak müdürlüğünden toplana
cak komisyona müracaat etmeleri. 

1ZMIR BELEDlYESINDEN : 
Yedi yüz on dokuz lira otuz ku

ruş bedeli keşifli, Hatay caddesinin 
talebe çayın önüne raathyan kısmı
nın şose olarak esaslı tamiri iıi ba§
mühendislikten tedarik edilecek ke
tif ve §arbıamesi veçhile açık eksilt
meye konulmu tur. lhalesi 19-7-938 

2555 (2442) 

.5ay!51Z. 
~ Jinik!Pri 

İLE 
ÖlDÜı ilNUZ 

, 
• 

.... Jı ·· •• t •• ted' Uınuınl deposu I llruptn, -.. gunu saa on uç ır. ı11aaııuı, cıııııı, vo,.oııı Han ı 

İştirak etmek istiyenler elli dört ea•gn ••••m•m;•m••l!m-•!l!!:jiiiiElil51t'liml9!!!&•11:.111ı.w9Kil: 
lirnlık muvalcknt teminat makbuzu Parls hnpları, nebati maddelerden 
ile söylenen gün ve saatte encümene yapılmış emniyetli mUshil llftcıdır 
gelirler. 
3 - 8 - 12 - 15 2396 (2368) 

1 tanesi linet, 3-4 tanesi amel verir. 

Sancı, ve yel, vo rahatsızlık ver-1 - Karşıyaka §Ubesi temizlik 
hayvanlarının yıllık ihti'-·acı için satını , , mez. 
alınacak 13 bin kilo kalın kepek be-, 
f-...er kilosu üç kurU§tan 390 lira mu
hammen bedelle ve bqki.tiplikteki . 
fartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
l:onulmuştur. ihalesi 22/7 /938 cu
ma günü aaat 13 tedir. İ§tİrak etmek 
istiyenler 29 lira 25 kuru luk mu
vakkat teminat makbuzu veya ban

Inkıbaza, hnz.ıtnSlzlığa, uyku
suzluğa, bunlardan mutcvellit sinir 
rahatsızlığına iyi gelir. Evinizde 
bulundurunuz. 

Kutusu her yerde 15 kuruştur. 

ka teminat mektubu ile söylenen ------------
gün ve saatte encümene gelirler. IZMIR ASLiYE MAHKEME-

2 - Karııyaka ıuhesi temizlik Si iKiNCi HUKUK DAIRESIN

Karaciğer, böbrek, ta§ ve kumlarından 
mlitevelli enncılarınız, damar sertlikleri 
ve ıişmnnlık ıikCiyetlerinizi URINAL ile 
geçiriniz 

1 
lıayvanlannın yıllık ihtiyacı için sa- DEN: 
bn alınacak 13 bin kilo saman be- Davacı Karataf Mahmut Hayati Vü tt t 1 ... 'k k 1 t • • ' k ... d 9 N 1 • cu a op anan asıt urı ve o sa a gı· 
her kılosu bir ku"lll 25 santimden ıo agm a o. u evde mukım hl dd 1 1 't' ,_ t • 1 1 • ·-:r M t f "'I M h S b h ına e er erı ır, .-;anı, emız er, ez· 
162 lıra 50 kurut muhammen bedel- uı a a og u e met a a yıl- tI h 1 k 1 d y kl 
fe ve bqkatiplikteki fartnamesi veç- dızı taraf mdan müddeialeyh iz- ~e 01

' a .ınmaı~ d 
0 ~Y ·~· • -:ın; ;r

hile açık eksiltmeye konulmustur.. mirde Keçecilerde Şeride ıqka- en sonra )'arım ar a !U ıçenaın e a 
1
• 

ihalesi 22/7 /938 cuma günü ~saat ğında Halepli Mehmedin aile nır. 
13 tedir. İ§tirak etmek istiyenler 12 evinde 7 No. lu odada mukim ka
tira 25 kuruılu'k muvakkat teminat naı Kamil kızı Melek a~~yh!ne 
makbuzu veya banka teminat mek- aç.~lan ~ofanm~ d~vaıı u~enne 
tubu ile söylenen gtin ve aaatle en- muddeı. a~eyhı? ıkametgahının 
cümene gelirler. meçhulıyetıne bınaen 7 /7 /938 ta-

3 2482 ı . t . d" k rihinde muhakemeye gelmesi için 
- ıra ye mıı ye ı u- h kk d .1 ')'.. . 

ruş ketifli 1kiçeımelik caddesin- a . ın a dg'aldz~~~ hı eldı anenl teblı
de Mal deresi tarafına yaphrı- !~t ıcra e 1 ıgı a e ge medi
lacak istinat duvarı baımühen- g~nde~ davacının sebk~den tale
disliklen tedarik edilecek keıif bıne bın~~~ hakkındakı gıyap ka
ve tartnameai veçhile açık ek- ~arı. !eblıg~ne ve bunun da ~azete 
siltmeye konulmuttur. ihalesi 22/71 ıle ılanen ı~raaına karar ve~~lerek 
938 cuma günü saat 13 tedir. İ§tİ-, bu baptakı. gıyap ka~arı n~ıha~ı 
rak etmek istiyenler 186 lira yirmi mahkeme dıvanha~eııne talile edı
bett kuruttluk mu kkat t • t lerek bu husustakı mahkeme 18/ 

~ :ı va emına 7/938 "h" 11 ı·k· makbuzu ./eya bank t · t k- tarı ıne saat e ta ı ıne a emına me k .1 • ld ... d .. d 
tubu ile 5öylenen g·· tt _ arar verı mış o ugun an mu -

un ve saa e en d . l h M l ... . k d . 
cümene gelirler. eıa ey e egın yu arı a tayın 

4 ı 020 1. bed ı· k 'fi" t .. olunan gün ve saatte lzmir aıliye 
- ıra e ı cıı ı no- "k" . huk k hk . d" • ·· dd · · S Ih k'" d ı ıncı u ma emesı nez ın-

nu ca ~ın~n ka ane mev un e de bizzat veyahut tarafından mu-
185,187 ıncı so aklarda yaptırıla- dd k b" k"I t ·ı b' 

k b d k 
. ı sa a ır ve a e name ı e ır ve-

ca 170 metre oy a analızasyonlkil ·· d · 1 d·-· h 
b "'h d" l'kt t d ik d'I k gon ermesı ge me ıgı veya ut 

a mu en ısı en e ar e ıece lb. k"l ·· d d·-· kd' d 
k 'f art · h"l k ek ır ve ı gon erme ıgı ta ır e 
eşı ve nam~ı veç ı e açı - b' d h hk"k 

•1·ıım k im t 1h ı · 2211 ır a a ta ı at ve muhakeme-., eye onu uş ur. a esı k b 1 d"l . k d 03g .. .. t .. t d' j ye a u e ı mıyere avacı tara-
.., cuma gunu san on uç e ır. ş- f d d d"l k k 
tır ... k t k · t" 1 76 ı· 50 lru ın an ermeyan e ı ece va ıa-

.. e me ıs ıyen er ıra - 1 "kr · d" h k 

lNGiLiZ KANZUK · 
ECZANESi 
BEYOt.LU - ISTANBUL 

DAIMON CEP VANTILATôRLERI 
En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille itler. Bir aa~ 

atte bir kurutluk urfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram olup zarif 
bir kap içindedir. Bayanlar el çantaaında, baylar cebinde ta91r .• 

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

HOSEYIN HOSNO ticarethanesi .. ruşluk muvakkat teminat makbu.lk~rı ı ar let~t~ ad bıle b~ ~1nda-zu ve t . t kt b •1 .. l 1 ı muame emn gıya en ıtırı ece- ~IBEllBIJl1ilrill!ISBB!l•C21mıliiill&E:IP:tl!!Em?i:SJiı::::;ıa:=::ı:ml!llll_, 
~emı~ me ~uıewy1~ 11 ii~hliim~ammak~m~m~ ~--~~~-~------------~~-~-~ ~:~ gun :·saatte encumene ge ır- ı ~:;~· işbu gıyap k•;;~~:~~)lu- , UMÜM ll!'SANAYİ ERBABININ 

S - Kar ıyaka şubesi temizlik -------------
hayvanlarının yıllık ihtiyacı için sa- DtKtLI iCRA MEMURLUGUN- azarı Dı.kkatı·ne 
tın alınacak 13 bin kilo arpa beher DAN : 
kilosu 4 kuruştan 520 lira muham- Dikilinin İımetpa§a mahallesinde 
men bedelle ve başketiplikteki §art· sağı Yusuf dede evi solu Molla Os
namesi veçbile açık eksiltmeye ko- man evi arkası Yusuf dede evi önü 
nulmuştur. ihnlesi 22/7 /938 cuma yol ile mahdut maa dam üç odalı 
r.ünü saat 13 tedir. iştirak etmek is- bir ba:> hanenin takdir edilen beı 
tivenler 39 liralık muvakkat temi- yüz lira kıymet üzerinden üç hiase
rot makLuzu veya banka teminat de bir hissesinin açık artbrma ile 
mektubu ile 3Öylenen gün ve saatte satılmasına karar verilmiı ve birinci 
encümene gelirler. arttırma 12/8/938 tarihine radhyan 
7 - 12 - 15 19 2441 (2391) cuma günü sa&t ondnn on ikiye ka-

Beher metro murabbaı el',1 ku- dar bu günde müşteri çıkmaz veya 
ruşta~ altmı, yedi lira elli kuruş m~ham?17" kıymeti?-İ? ~zde yet
bedeh muhammenli 91 inci adanın mi§ bC§ını bulmazsa ıkincı arttırma 
135 metre murabbaındaki 48 sa- 28/12/938 tarihine rastlıyan cu
yılı an sının satıfı baş katiplikte- martesi günü saat ondan 12 ye ka
ki şartnamesi veçhile 22/7 /938 dar Dikili icra dairesinde yapılacağı 
Cuma günü ınat 13 de açık artır- ve mezkur hane hakkında daha faz
ına i]e ihale edilecektir. la malumat almak istiyenlerin !>38/ 

iştirak etmek istiyenler beş lira 170 sayı ile Dikili İcra dairesine mü
yirmi beş kurul)luk muvakkat te- racaatle bu baptaki satı fartnameıi
minat makbuzu veya banka temi- ni görmeleri ilan olunur. 
nat mektubu ile söylenen gün ve 2553 (2441) 
natte encümene gelirler. 

5, 12, 15, 19 2406(2379) lü nüshalarında nctredilen ilanlar
Kar ıyaka tramvay hayvanları- da muhammen bedel beher kilosu 

nın 938 mali · yılı ihtiyacı için ıa-ı3 kuruıtan 1050 lira yazılacağı 
tın alınacak 35,000 kilo kalın ke- yerde sehven 1000 lira 50 kurut 
peğe ait Yeni Asır gazeteıinin 21- yazılmıftır. Keyfiyet taıhih olu-
28/6/938 günlü ve 1-5/7 /938 gün- nur. . 2554 (2443) 

Mensucat makinaları ve tezgahları bililnıum ıanayi makina
ları, Tornalar, Makkaplar, Frezeler veıaire .. 
cPLA TI» markalı pamuk çıkrıkları ve yedek parçaları. 
Pamuk preıeleri. 
BABCOCK VE WILCOX her kuvveite buhar kazanları. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her aiıtem kompresörler. . 
Dekovil ve maden ocakları demiryolları intaat malzemeleri •• 
MARATHON markalı her cins torna, imalat, kahplık çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü balitalı halitaaız çelikler ve •. 
TIT ANIT ıert maden takımları. 
Bu ihtiyaçlarınızı atağıdaki adresten temin edebilirsiniz : 

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

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

~~---Dmllilml---mll!la&-----~-, 
üzüm istif çisi aranıyor 

Uzüın kurumundan: 
y BJ üzüm i§lerimizde çalıfmak utiyen istifçi ve kesici uata ve ame

lenin nüfuı cüzdanlarını alarak cumartesi ve pazar ıünlerindcn 
da her gün aaat (17 den 18 e) kadar Gümrük binuı kar!ısında 
me hanımıza müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur~ - . 

----- - -- -
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DAiMA BU MARKAYA Dl KAT EDI iZ 
ISRARLA ARA iNiZ 

-
M JDE 

SÜPAPSIZ 

•• u 
SÜPAPLI, 

TORNAX 

~VE 

Qfl~ 

STANDARD 

Motosikletleri 
UiKKAT: 

geldi mutlaka görünüz. 
T ornaks motorlarının her 

parçası mevcuttur 

M. ALiM ŞENOCAK 
Başturak Kemeraltı cad. Emlrler çarşısı kar,ısında 

Tel. No. 4079 

Jilet sena yiinde eşsiz 
bir tekimül 

T raş bıçakları fennin bir harikası traş 
bıçaklarının mutlak en iyisidir. 

10 adedi 75 Kr. deposu 
•• 

Mazhar On gür 
Hükümet caddesi ken1eraltı karakol karşısında 

• 

Cildinizin tahriş edilmemesını· 
isterseniz 

Dünyanın her tarafından ıeve aeve kullanılan ve 
cildi trattan sonra pamuk gibi yumu~atan 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanınız 

Turgutlu belediyesinden: 
Keıif bedeli 1968 lira ( 4) kuruıtan ibaret ( 112) inci adada yapıla

cak pazar yerinin ve ketif bedeli (1304) lira 36 lruruf tan ibaret ( 116) 
ıncı adada yapılacak abdesthane binasının ihaleleri 5/7 /938 salı gü
nü icra eclilec~ii ilan edilmit iae de inıaatı mezk\ireye talip zuhur et
mediğinden bu itlerin bir ay zarfında pazarlıkla ihaJegİnin yapılması
na karar verilmiıtir. 

Pazarlık 5/8/938 atinüne müıadif cuma günü ıaat (12) dedir. 
tıteklilerin tayin olunan rün ve aaatte Turgutlu Belediyesine mü

racutleri. 
ıo- ıs - 20 - 26 - 24s2 (2413) 
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SITMA 
Verem ve frengi kadar korkunç bir butalıktır. Sıtmah mıntakalar

da bu afetten korunmak ve hastaların derhal tedaviye ko§malan tart· 
br. Sıtma nedir? Sıcalrlann bqlangıandan nihayetine kadar yqıyan 
ve (Anofel) dem1en sivri sineklerin kanımıza bıraktıktan müthİf 
mikropların tabribabıclır. Bu sinekler, göl, bataklık ve durgun sular 
üzerinde yeti§İr ve parazitlerini kanımıza atılayıp kU'lfbnrlar. Bu za. 
lim parazitler kanımızın en hayati cevheri olan kırmızı yuvarlacıldan 
daima yiyerek ve brummn içinde ~iftlqerek çoğalırlar. Sltma nöbeti 
dediiDniz tibeme, ürpeame, alet hep bu parazitlerin bnunızda olan 
mücade1eıicTır ki netice : Kansızlık, dermansızhk, sanlık, dalak !İt· 
IDelİ Ye nihayet ölümdür. 

ft - - .. - . -
.,__------------. ... __ DEUT.SCHE LEV N Fratelli Sperco 

Vapur acentası Kumba~· bini 
ı~ 

TE·L NIE 
G. m. b. H. BOY M. !NEERLANDES 

KUMPANYASI H. SCHUET 
MARS "Vapuru 13/7/ 938 de gdip 

ACHAlA ;v9ı1>um l 8/7 /938 de bek· Rotterdam, Amstcrdam <ve Hamburg Ü• 

leni~r. M.J çıbn.calctır. kcleleii ı:iÇin ~ük. a1aoılktır. 
lLSE L - M RUSS vapuru '20777936 OR10N vapuru 22/7 /938 de bek· 

ele Mleniyor. M.-1 çlbracaJcm. Jenmelc.te olup ,yükünü tahliyeden aonnı 

YALOVA vapuru 2ZJ7u'938 de ek- Burgu, Yama ve Köstence limanlan 
• ın~ttera ıı.ı_ _ _, ~ yük alacak.br. 

lenı,...... ~ am. ~l:mr,s. IBremmı SVENSKA ORiENlf UNfEN 

için Yiik .alacaktır. VllCINGLAND motörü 16/7 /938 de 
AMEJUCAN EXPORT UNES beklenmekte olup Rotterdam, Hamburg 

SERViCE RAPIDE Gdynia, Dantzig, Oanimark ve Baltık 

FXE1fER .apuru 15 temmaz.da P.i?e- limanlmı .için ~ük alacakbr. 

den Nevyorka hareket edecektir. GDY.NlA :vapuru '116/'il f9..36 ıGe 
SERV1CE MARITIME ROOMAIN (Doğru) Anvers, Rotterdam. Hamburg 

~-- Gdynia, .Danimar.k ve .Baltık limanlan 
ııu"""'AREST . . _.::n. l k 

JÇlJl,....... • aca tır. 

DUROSTOR vapuru 24 temmuzda SERVtCE MARITIME ROUMAtN 
beleniyor. Köstence, Galatz ve Danup PELEŞ vapuru 30/7/938 de beklen· 
limanları .,_in yük ..'lacaktır. nMilı:lıe oı.. ~ llluııil)'a ~ C..-

STE. ROYALE HONCROISE Jn...:1., iiçim ,iik w ,..._ ..-. 
V:atandaı : 5-ihimı hu ifetten koru. 
Kinin, anenik_ çelik Te bir~ acı nebatat biiJiulariyle hususi bir 1 

pirilde hulrLman n .mhat Yekiletinin resmi nlhaatmı biiz 1 
DANUBE MARtTIME ıll&nôw baniket ~ :ıaaTLm-

TlSZA vapuru ~ 6 temmm:da •eJCle· lue!ala ıel~lerdell aıcenta metd.i
)1et bbw etmez. o.a.. fazla lahiillt 1içia 

ıaiyor . .Beynrt. IPort - Saıt '\Ve 1.kenderi- llıinci IK:orao.cı. FRA.TıElll SP.EROO 

BiOGENiN E 
ı&!...&__ --~'--!....:.... .. bir d1" rchr Smnada ~ ~ en •!DaDRZ ıpnan • n 

la. lr ı____..___'1___'1- • • L!-'!- __! ..J_ B" !-!-..1:.. 
··~ Ye IUll"IUlllla& IÇID en lllDllCI ucva IO.JCIUUUu. 

Biojmia. lmm tu.eleyip çoialbr, bmm kürec:ilderi uttmr. Ade
le .. Eiııltsi bn-etlew'fiair. tıti-11 açar, dennamazbiı giderir., At
- .-aaidtsini -.e miErop1aımı öldiriir. Tili olarak bel cevteldiii Ye 

ademi ic•*kda lııliiyiik &ideler temin eder. 
Sıt- Mi ...... tMiRrriude tft temin eden bu yüksek tesidi iliç 

..... -aew ••· 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağnsı 
Kırıklık 

Bu 

Dikkat 
Ediniz 

ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lizımdır 

NEVROZIN Soiuk algmlığmın fena akıbetler doğurmuına 
mini olmakla beraber Latin nbrapları da dindirir. 

icabında günde 3 kafe alınabilir 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Mca' i Kmn enltı cadcle&i 
..-~•--ı i 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
•• 1 .... -· dl ............. _ ........ 
- •• , il ec-
wı L..11 K' !in 

Bahar çiçeği 
kolonyası ,_::~::.~::"" 

4*c::aktu. IEmirde Hilal eczanesi 

1 

Kamili _işindeki .::iddiyeti, kolon
~luk 'ÜZel'İne ciddi yürüyen yalannı fzmirlilere 11onınuz. 
bır müessese olmuş, kolrucalu~ Yakın ve benzer Uimlere ..W.D111a-
llemini fattrtmıı bulunmaktadı, .....: için !İfeler ü~nde ıLaal 
liilal eczanesini, eczacı Kemal Kimil adını l!önnelisiniz. 

lzmir ithalat gümrüğü müdür
lüğünden: 

Tesbit No. Kilo Crm. Cinsi e.fya Tarife No. Haddi resmi Kıymeti 
19 SObo.000 Adi mukavva levha 341/C. 7.SO 300 
21 740.000 Rendelenmif hin- 187 24.00 200 

diatan cevizi 
.22 3'.000 Poneieo iincan 487 / A. 15.00 5 
20 54.000 Demir saç levha 52lfB.2 ı75 S 
Ylllrmma :pzllı dört kalem e,ya 18/7 /,938 salı _günü saat 15 te 

a:çlk arttırma suretiyle müzayedeye konulacaktır. Alıcı planazsa ec
.nebl menlle'ketlerine götürülmek üzere 211/7 /938 gününde ayni saat
le.tekrar Atılacaktır. lsteldiler varsa Jzmir ilhalit eümriWü &atı! ko
lllısyonuna müracaat etmeleri jlin olunur. 

6-15 2416 (2382) 

• ye limanları için yük alacaktır. ve,pm ~ miiracaat eıhmesi d-

TISZA nıpuru 3 .ağu.to.sta hell~i- ca ıo'lımur. 

yor. Danup !imaelan için Yük atacaktır. Tıelel.a .ı4tıl I 4141/218U/4ZZ1 

IlAndald hareket tarihleriyle nav· 

TÜRKİYE ı lımlardakt deA-1diklerdeıl aceııta me- Oliv.i Ve Şüre. 
CUMHU RİYETJ suliyet kabul etmez. 

.BANKASr 
j Daha fazla tafsillt almak lçln Blrln
d Kordoııaa V. F. Bcıııy Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına müra-

a;;;_... _______________ ~;;_;;;:;.-· caat edilmesi rica olwıur. 

1.JıJlhEI 

Vapur acentası 
BİRlNd KORDON REES 

BINASI TB- 210 
Elet ss ......... 

~~ı:Q!.l~ ........................................... ~ 
Td.Jle.~ .. .-.. 

Ağız bütün mikroblara daima açık 
bir kapıdır. Ve unutmayınız ki· "Umdal,, umumi 

• deniz acenteliği 
UDDllA BATll 

DESJROn;ı • 7 .......... 

Belanwızbldan 991,etı elitlerin 
difteri, bademcik, lnu••k. enflo. 
enza W! batta .ı:atiineqe yol açtdc. 
lan, iltihap yapan dit etleri,-le 
köklerine mide hammea, apandi. 
ait, newasteni, aıtma ıt'e romatiz. 
ma ya·•"ıliı fennen anla,ılmıfbr .• 
Temiz aia .-e aailam aitler umu
..t ricat sailıim en birinci pr
b .-... •• Biaaena.1eyh difleri
uizi her gün kabil olduğu kad.ar 
fazla (Radyolin) elit macunu ile 
garanti edebiliniilii .. etmelisi
niz. Ba wwwede llliillnPlan iailıa 
ederek diflaillia:i IL'!i •• ...... 
ili llL 

RADYOLIN 
ile ditlerinizi •a'bala .,.,, akfam her ,_.!ktea .sonra fu.c&layımz.... 

Ltd. 
üwaı ı .ı we :S... lan sdil 
,.~ 

HBllJılC llJNFS L'lD. · CAVMLO n+aa 7 llluıiranCla 
A lHINAt ..apura 12145 1teamnız se1ip Laaclra w: fftİll İçİD J'iilc ala· 

aramada ~eıülmekte olup Rotterdam •calmr. 
Hambaı:s we An-ven iman1an ıiçİD iiik F.LAMINtAN npma zz lauİ· 
alac.aktır. __ .:ı_ l.i 1 illl' _____ _ı __ 

....... Yelpoo ,..,~ 
HE.L.LAS vçuru temmuz nihayetin· ae1ip _ rarak. 

de ıbeklenilmekte olup Rotterdam, Ham- :,.ak Çlkaı 
bms Ye A.rıw:n ıümımlanna riik ıala- DRAGO .......- 251.:manda 
caktır. Lon~ U.11 n Anıa lilıen celip 

CNrrED STATES ~'ND U:.VA'NT yük çi'karac&k n ayni zamaıula 
t..t!ft: LTD. I.....ar. Ye H.111 iç:ia.,.. •'ecakbr 

:HELVJG motörü ıtemmuz iptidaainda rarJb n mvhmlmdakt ·~'Jlder.. 
beklenilmekte olç Ne~rk iiçia yük h acıeıata '" ıı1lyet lbı1nı1 ~ 
alacak.tir. 

BACHDAD motörü 10/12 ~Çin~ eclecebir. 

aramnda ıbdde:Dilmektıe olup INeTyork L O V' C E 
iÇiııı ,.ile a'-:akm. iib :rçma psmrtri ~I .-t 

'ı de ~ ..... ., ni .. ftısıe. 
BAALBEK mot&ril 15i/11 e,181 ..... K:.d.a. A&O..tS ll• • ! ._ Vwdıl&:, 

sanda be1ı:lenllmekte olup Nevyork için T rieste ~e Şupk limanlan için yolcu .,.. 
ımiiiilliiöilliililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'Wl;;;;:::;;iiöiiimiiiiiiliiiiiiiiiiii...,._liiii&liliiiiiiiiiiiilii------_., yük alacalcbr. yük alaca1cm 

BAIIAftLA:R ARASI HATTI . 

Kula .Mensucat 
F ABRIKASININ 

Yeni gelen mevsimlik sağlam 
UCUZ en yeni renklerdeki 

umcqlarmı görmeden elbise yapmamanı 
menlaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BiRi CI KORDONDA 

ço 
Halı Ltd. Şirketi 

Yltrlnlerfnde te,hlr edilmektedir. LOtfen zlyare 
ediniz, Satıf l•taa ve perakende 

IZMiR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirdc Halkapınardadır. 

Yerll P.amujiundan At, Tayrare, Kllpekba,, 
DeOlrme•, Gerik ve Leylak markalarını havi hernevi 
Kabot beri imal e,Ylemekte olup .mallar.ı Aırrupanuı .ay.Di tip 
menncabaa fa1ktir • 

Telefon No. 2211 ve 3097 
Tt&l~rat adresi: Bayrak lzmir 

Gerek ,v.apmlamı ~&t ıtarllıderi, 
:ZETSll PLOVD>BA A.D.ICotor aerek vapur Jsimler.l t1e navlunları .laak-

Balkan ittifakı iktuat .konleranamm kında acenta bir 1aahbüt alt}lla gi.rmer.. 
eeyyah, yolcu ve yük için tesis ettiii hat· Daha fazla tafsil1t almak ılıçin Birlnd 
ta mcmu,p Y qoalu bandıralı Kordonda 168 numarada (UMDAL) 

L O V C E N umumi deniz aceAtal\11 JLtd. ıallracaat 
Uib vapuru 9 .temnMızda ~;8 de edilmesi rica olUDW'. 
~ Yarna n Bt1ı;K• ı1iman1-ı XELEFDN : ım - 4072 

BRISTOL 
Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

S. w iki ıetelia _.lec:iri Tirldyenin en eskl cifdClıl ~A:Y 
6MER l.OTFO'«lür. G .ellelik tecrilheli idaresiYte 1riltlbn. Ese 
laaNa.a b.ÜIİllİ ........... 

Otmleri.- misafir lcalaW.r. kendi evlerindeld ralaab bu 
lm-Jar. 

Birc:ıok ıla~~ ili\lleten fiatler madıit ucuzdur. 
llbıDWda bütün En we tz.irfiler ıba otefterde balaımlar. 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her «ırlü tuvaf et çeıitlet>i 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SIHHAT ECZA 
BAŞDURAK 

Hanı 

Büyiik Salepçi 
Karş1sında 
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• Siyasi ufukta yenı bulutlar var 
Fransa Başvekili Daladyenin nutkunu • • 

ıyı karşıladı Berfin cok 
' 

Fakat Südetlerin meselesi Çin kurtuluş anını bekliyor 
Almanyayı yeni bir emrivaki yap- Ve bunun için de topraklarını Japon-

sürükleyeceğe benziyor lara mezar yapmağa azmetmiştir 
Almanlar 

Bizim Hatay davamızda
ki muvaff akıyetimizi Sü

det işi için Örnek mi 
tutmak istiyorlar? 

Daladiyenin nutkunu ehemmiyetle karşılayan Alman ve Italyan ric;<&li 
bir arada 

tının Daladiycnin son nutku hakkındaki 
ne§rİyatı burada alaka ile takip edilmek
tedir. Fransız eiyasi mahafili bazı Al
man gazetelerinde Hatay meselesi mü
nasebetiyle yapılan imaları Almanyanın 

Paris ve Londra kabineleri nezdinde Sü
det Almanlarının muhtariyeti için yeni 
bir teşebbüste bulunmak niyetine delil 
sayıyorlar. 

Baorsen Zaytung, Almanyanın sulh
çu temayülatını kaydeden bay Daladiye
nin nihayet bugünkU Almanyanın haki
kt niyetlerini anlamış bulunmasından do-

lngiliz bll§vekili B. Çenıberlayn layı eevincinl izhar ediyor. 
Paris, 14 (ö.R) - Ba§vekil Daladi- Parit, 14 (ö.R) - Alman gazeteleri 

yenin VilJ! Kobledeki nutkunun Berlin Daladiyenin iktidar mevkiine geçtiği 
ve Romadaki akisleri tahminin fevkinde günden beri Çemberlayn gibi bir sürü 
büyük olmuıtur. Alman gazeteleri Fran- sistematik hUcumlara maruz bulunduğu
sız baıvekilinin nutkunda Almanyanın nu ıöyliyerek Fran111z başvekilinin yatış
ıulh temayüliinden bahsetmesini mem- ma ıiyasetinden memnuniyet izhar edi
nuniyetle kaydediyorlar. Berliner Ta- yorlar. Folkişe Beobahter diyor ki : 

geblata göre bay Daladiyenin beyanatı cFührer Almanyanın daima sulh iste
cesuranedir ve luvayaldir. Filhakika diğini ıöylemiştir. Fran11z başvekili Da
Fransız başvekili Çekoılovakyaya karıı !adiye de sulhtan bahsediyor ve ıulhu 
Fransanın bütün teahhütleri mukaddes istiyor ki devlet reisinin sulh arzulan 
olduğundan bahsetmiş ise de Almanya birleşince Avrupada hiç bir tehlike ka
ile teşriki mesai arzusunu izhar etmesi lamnz. 
iyi alamettir. 

Konespondans politik bu beyanatın 
samimiyeti üzerinde duruyor ve diyor 
ki : 

cFransa Sancakta Türk ckalliyetinin 
(}) menfaat ve haklarını tanıdığı hal
de Çekoslovak} ada Südetlerin haklarını 
niçin tanımak istemiyor}> 

Berlin siyasi mehafilinde Daladiyenin 
nutku Avrupanın siyasi ufkunda bir 
açıklık vücuda getirmeğe hizmet edece
ği umuluyor. Avrupıının sulh davasını 
korumak için Fransanın hadiselere ob
jektif olarak bakması icap ettiği kayde-

TA YMtS GAZETESiNiN MO
HlM BtR YAZISI 
Londra - Hariciye vekaleti Genel 

sekreteri Numan Menemencioğlunun, ti
caret heyetimizin başkana sıfatiyle Al
man hariciye nazırı Fon Ribbentropla 
yaptığı görüımeden bahseden İngilice 
c Taymis> gazetesi şöyle diyor ı 

Jhtimal ki bu mülakatta, Jngiliz hü

kümetinin Türkiyeye verdiği 16 milyon 
sterlinlik kredinin gerek siyasi, gerek ik
tısadi neticeleri görüıülmüştür. Çünkü 
bu anlaıma Türkiye ile ticari milnaseba
tı kesmiş olan Almanyada bir alay tefıi-

diliyor. re sebep olmuş ve lngilterenin umumi-
Romada hasıl olan tcşir daha az mü- yetle Balkanlara yardım etmek hususun

~nit enyılamaz. ltalyan gazeteleri de Da- daki tasavvurları tenkit edilmiştir. 
ladiyenin nutkunu iyi bir surette karşıla- Alman hükümetinin harici ticaretini 

mışlardır. inkişaf ettirmek istediği malumdur. AJ-
Prag, 14 (ö.R) - Ekalliyetler mese- manyada şarki Avrupada en büyük 

lesi üzerinde görüşmeler son safhasında- müşkülatın pazar meselesi olduğuna işa
dır. ret ediliyor ve 70 milyonluk bir devletin 

Roma 14 ( ö.R) - Gazetelerin Prag- alışveriş ettiği bir pazan lngilterenin eli
dan aldıkları haberlere göre Südet Al- ne geçireceği söyleniyor. Yine işaret 
manian Haynlayn partisi tarafından ile- edildiğine göre, ihracatlarının yüzde elli 
ri sürülen ve aşağı yukarı memleketleri- veya 60 mı Almanyaya yapan şarki Av
nin ayn bir parlnmento ile idare edilme- rupa memleketleri Almanyaya mallarını 
sini istihdaf eden müddeiyat kabul edil- ancak ondan mal alırlarsa satabilecek-
medikçe tatmin edilmiş sayılmıyacaklar

dır. Haynlayn görüşmelerin şeklinden 

memnun değildir. 

Prag, 14 (ö.R) - Çek İşçiler kon
federasyonu bütün Südet şehirlerinde 

umumi grev ilanını düşünmektedir. 
Vaziyetin bugünkü nezaketi İçinde 

hu tat il İşgali memleketin iktı!!adi haya
tını baltalıyacaktır. 

Paris, 14 Cö.R) - Alman matbua-

lerdir. Onun için, lngilterenin şarki Av
rupadaki bu siyaseti bir gün mağlubiye
te uğrıyacaktır. A\'am kamarasındaki 

bazı mütalualar, Jngilterede Almanya
nın şarki Avrupadaki iktısadi teşebbüsü

ne mani olmak için boşuna para sarfedi
leceğinden korkulduğu teklinde tefsir 
edilmektedir. 

Ribbentrop, Türkiye hariciye genel 
sekreterinden son Türk - Fransız mua-

Çekoslovak Ciimhurreisi B. Benes 
bir merasimde 

hedesi hakkında da malUınat istemiş 

olabilir. Çünkü bu anlaşma AJmanyada 

büyük bir ehemmiyetle karıılanmııtır. 
Bu muahedeyle Fransa Türkiyeye, 

Sancak hududu içindeki Türk ekal
liyeti ile alfıkadar olmnk ve icabında on-1 
lan himaye için asker göndermek hak
kını vermiştir. Hatta, bu anlaşma millet• 
!er arası muahedelere mugayir olarak 
yııpılmıııtır. Bu da, harpten sonra ortaya 
atılan, muahedelerin tekrar gözden ge
çirilmesi teklifi üzerinde bir tecrübedir. 

Zannedildiğine göre Almanya, İsken
derun Sancağında küçük bir Türk ekal
liyetine tatbik edilen usulün Çekoslovak
yadaki büyük Alman ekalliyeti hakkın
da niçin tatbik edilmiyeceğini soracak-
tır. 

Jyi malumat alan mehafil, Çek hükü
metiyle Südet Almanları arasında mü
zakerelerin yavaş gitmesine yakında Al
manyanın nazarı dikkati çekmesi bek
leniyor. Almanya, Çek meselesini müm
kün olduğu kadar çabuk halletmek ka
rarında berdevamdır. 

* lngiltere ve Fransa ile yaptığımız son 
anlaşmalara, Almanyada yapılan cko
manter> lere tarafımızdan şöyle muka
bele edilir : 

1 - Almanya ile yaptığımız alışveriı 
mekanizması daima bozuk düzen gitmiş
tir. Belki bir müddet için Almanya, bi
ze İyi müşteri (alıcı) olmuştur, fakat da
ima fena tediye ederek. Almanya ile ti
cari dostluğumuzu devam ettirmemek 
niyetinde değiliz. Amma Almanya sul
hu kuvvetlendirmiş olan son anlaşmalar
dan muztarip olarak bizden mal alma
mağa kalkarsa bundan matem duyacak 
değiliz. Metropol İngiltere yani Britanya 
adalan cMiistemlekesiz Almanya> dan 
daha büyük ithalatçıdır ve ivi tediye 

"MAREŞAL CAN - KAY - ŞEK'IN BEYANATINDAN,, 

Paris, 14 (ö.R) - Şanghaydan bil-

diriliyor : Japon tayyarelerinin Hankeu 

cephesinde, Çin mevzileri üzerine hava 

taarruzları bugiin de tekrar edilmiştir. 

Japonlar bir çok hnvıı torpilleri at
mışlardır. 

Paris, 14 (ö.R) - Hankeudan 

diriliyor : Mareşal Çan - Kay - Şek bir 

Amerikan gazetesi muhabirine beyana

tında Japonların büyük bir devlet ola

rak varlıklarını tehlikeye koyan fevkal

ade zayiatlnrına rağmen Çinde kat'i bir 

netice almaları imkan~ız olduğunu bu

gün Çin topraklarında harekette bulu- , 

nan Japon ordusunu üç milyon kişiye ib
lağ etseler dnhi eriyerek felaketten kur- Bir Çin askeri yıırd müdafaasında 

Japon bombalan ile harap olan Çin şehirlerinden biri 

tulamıyacaklarını, Çin milletinin büyUh 

kurtuluş saatini bekliyerek her fedakAr• 

lığa rnzi olduğunu Eöylemiştir. 

Tokyo, 14 (A.A) - Sansinin cenu

bunda yapılan bir keşif uçu~u bir çok 

Çin kıt' alannın cenup istikametinde ric· 

at ederek Pinglu ve T ung Kuanda sarı 

nehri geçtikleri görülmüştür. 

PUSENGI ELE GEÇIRMIŞLER 

Pekin, 13 (AA) - Japon kıt'alar\ 

dün öğleden sonra Sansi eyaletinin ce· 

nup gnrbisinde Yuankinin yirmi kilo• 

metre şimali şarkisinde Pusengi ele ge• 

çirmiştir. Diğer bir Japon kıt'ası da San• 

si eyaletinin cenubu garbisinde Kancua• 

nı zaptetmiştir. 

Barbar ve sulh3u ideoloji 
Köyleri bombalarla yakan harabeye 

çeviren ideoloji mi sulhcu ? 
( PAPULU GAZETESiNiN BiR YAZıSıNDAN ) 

lspanyada cephelerde iki harp manzarası 
Paris, 14 ( ö.R) - Hariciye nazırı Roma, 14 ( ö. R) - Mesajero gaze-

Bonnet eski başvekil Blumu kabul ede- tesi, neşrettiği bir makalede dspanya
rek İspanya meselesi etrafında görüı- daki savaşta iki ideolojinin karşılaştığını 
müıtür. kaydederek diyor ki : Bir tarafta bar-

Sosyalistler karıımazlık lrnmitcsinde bar bir ideoloji, diğer taraf ta ıulh ideo
kabul edilen planın tatLiki meselesinde lojisi vardır.> diyor. 
Fransanın enerjik hareketini istiyorlar.. Paris, 14 ( ö .R) - Populer gazetesi, 
Bay Bonne Leon Blumla konuşmasından Mesajeronun makalesini mevzuubahis 
sonra Amerika sefirini kabul ederek gö- ederek gayri muharip köyleri mitralyöz 
rüşmüıtür. ateşleri ve bombalarla yakan, harabeye 

Londra, 14 ( ö.R) - Başvekil avam çeviren asilerin ideolojileri mi sulhçu ide
kamarasında vukubulan beyanatında oloji olduğunu müstehziyane ıormakta
Burgos hükümetinin son lngiliz te~eb- dır. 

büsüne verdiği cevabı izah etmiştir. Barsf.'lon, 13 (AA) - Milli müdafaa 

nezareti tarafından neıredilen bir teı;.. 
liğde ezcümle şöyle denilmektedir : 

Şark cephesinde Artana mıntakaaın• 
da cümhuriyetçiler Fam~liyi Kastro ka• 
lesini ve 608 rakımlı tepeyi istirdat et' 

mişlerdir. 

Banelon, 14 (AA) - Resmi teb• 
liğ : 

Şark cephesi : Frankistler SarrionıJ 

işgal etmişlerdir. Cümhuriyetçiler 511 
ve 648 rakımlı tepeleri zaptetmişlerdir .• 
Sarrion üzerinde cereyan eden bir ha· 
va muharebesi neticesinde sekiz Franki!!t 
a~ı tayyaresi düşürülmiiştür. 

eden ithalatçı. 

2 - Almanya Hatay davamızla Sü
detlerde güttüğü ilhakçı davayı da yan
Jıı anlamakta, yahut yaramaz bir inatla 
kötü kötü istismara çalışmaktadır. Tek
rar edelim ki Hatay zaferimiz asla bir 
reviziyonist hareket değildir. 1921 mu
ahedesini yanlış ve dürüst olmıyan tef
sirlerden sıyırdık. Fransayı teahhütleri
ni ifaya mecbur ettik. Sildetler için, harp 
sonu dünyasını tanı.im etmiı olan muahe-

delerde böyle bir taahhüt mevcut 
ğildir. Kaldı ki } fatayda Türk azlık 
ğil, çokluktur. 

de- protesto etmek ve Karlovivarı talepleri 
de- lehinde tezahüratta bulunmaktır. 

Prag, 14 (A.A) - Cesko Slovo ga
zetesinin bildirdiğine ııöre Liberekdeki 
Haynlayn İş konfederasyonu Südctlerle 
meekun mıntakalardaki bütün endüstri 
müesseselerinin on be§ temmuzda umu
mt gre~ ilan etmelerine karar vermiştir. 
Grevden maksat mi!Hyetler etatütılinü 

--0--

İngiliz kralının karde 
şi Afrikaya gidiyor 
Londra 13 (A.A) - Resmen bildiril

diğine göre kralın kardeşi Dük Dö Gle
ucester ve karısı Şarki Afrikada ]{eıı· 

yada bir 5evahate çıkacaklardır. 

... ,,u 


