
44 ·GAZI BULVARI IZMIR • 44 
lmtil•az sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOCLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM M'ODDETt Türkiye için 

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

Hariç lç\r 

2900 
1650 L TELEFON: 2697 

• Sem,~., 
Maarif Vekili Erzurumda 

Erzurum 15 (A.A) - Maarif vekili Saffet .Ax1 
kan re!akatin<le Tahsin Uzer ve diğer zevat ol
duğu halde saat 17 de şehrimize gelmiştir. 

Saffet Arıkan şerefine akşam be1ediyede 200 
kişi1ik bir ziyafet verilmiştir. 

• 

F1ATI ( 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyetin "' C{imhurtyet eaertnm '6e1cçbf, ıabahlan çıkar ıfyast ga.ıetedfr ·-------' YENi ASIR Matbaasında buılmıfhr 
~ 

Suriye 
Başvekili 

• 
"Şimdiye kadar ha
ta ettik. Bundan 

sonra etmeyiz,, 
diyor 

lktısat .vekiliılin kömür 
havzası . tetkikleri 

Paris, 16 (ö.R) - Suriyeden 
gelen haberlere göre milli bloku 
teıkı1 eden partiler bugiin bir top. 
Jantı yapm1flardır. Bqvekil Cemı1 

Merdam Sancak meseletinin son hal 
tekli ve Fransa ile Türkiye araım
da yapılan anlşmalar ve Ankara gö
riifmeleri etrafında izahat venniJ· 
tir. Cemil Merdam ayni zamanda 
Suriyenin dahili ~terinden bahıet
mi! ve tunlan söylemiftİr : 

8. Şakir Kesebir Karabüke 
hareket etti 

TÜRK 
••••••••••••••• 

Medeniyeti 
••••••••••••••••••••••••••• 

Tarihi 
••••••••••••••• 

TÜRK ...... , ....... . 
Edebiyatı 
•••••••••••••••••••••••• 

Tarihi 
••••••••••••••• 

YAZAN: Mahmut Eaat Bozkurt 

ıMaamm üzerinde bir kaç kitap 
~ı 

Kariştirıyorum. 
Biri, (Curcu Zeydan) in (Medeni

Yeti lılamiye tarihi), diğeri, (E, Fa
Rc) nin (Fransız edebiyab tarihi); 

Her ikisi de resimlerle süslenmiş. 
Hem söylemişler, hem süslemiş

ler.!. 
Bunların yanı başında Alman, İn

giliz, hatta Japon, Çin edebiyatı an
tolojileri de var. Başlangıçlarından, 
bugüne kadar gelip geçen ediplerin 
bütün eserlerini ve hayatlarını.anla
tıyorlar. 

Bütün bunları okuyup karıştırır-
1'cn insanın içine bir acı çöküyor : 

Neden, bizde de, bir (Türk mede
niyeti tarihi) bir (Türk edebiyatı ta
rihi) yazılmış olmasın? 1. 

Ve bunlar ne zaman yazılacak
lar?. 

Bunları ne zaman göreceğiz? 
Ne zaman doya doya okumak fır-

8atını elde edeceğiz?!. 
Ne zaman??!. 

* Vakıa, elimizde rahmetli (Ziya 
Cök Alp) ın (bir Türk medeniyeti 
tarihi) var. Fakat o kadar ufak te
fek bir şey ki bütün milletlerin. me
deniyetine beşik olan bizim medeni
Yetin (a) sım bile kaldıramaz. 

Vakıa, elimizde birinci cildi 191 O 
:Yılında çıkmış bir (Osmanlı edebi
Yatı tarihi) var. Köprülü oğlu Meh
met F uatla rahmetli Şahabettin Sü
leyman tarafından yazılmıştır. 

ikinci cildi çıkarılamadı. 
Başlı başına bütün bir dünya ifa

de eden Türk milletinin medeni var-
1ığını böyle kırık dökük bir iki par
ça içinde anlamağa çalışmak; ne ya
~k !.. 

Denilebilir ki bu kadar büyük bir 
kavmin medeniyetini yazmak kolay 
tnı? 

Vesikalar, mehazlar, yüzlerce cild 
kitaplar karıştırmak lazımdır. 

Çok doğrul , 
Fakat, hemen bütün milletlerirı 

birer birer medeniyet tarihleri var
dır. O kadar ki bugün bunları artılr 
bir araya toplıyarak bütün milletle
rin te'k bir me.deniyet tarihini, tel
bir edebiyat tarihini yazmak bile 
lllümkündür. 

Hatta, (Welles), Dünya (tarihinin 
flna hatları) ında bunun tecrübesin; 
Yapmıstır. 

Böyle bir eser meydana konduğu 
itin, bunun içinde Türklük kısmı ek
aik kalırsa ne kadar yazık ve ne ka-

- SONU 2 iNCi SAYFADA -
MAHMtrr F.sAT BOZKURT 

Zonguldak, 15 {Hususi) - Jktısat 

vekili bay Şakir Kesebir Çatal ağzında 
yapılacak liman yerinde tetkikatta bu
lunduktan sonra Karabük demir havza. 
sına hareket etti. 

Zonguldak, 14 (A.A) - Jktısat ve
kili sabahki ziyaretlerden sonra aaat 11 
de Ereğli kömürleri jıletmesinin liman 
tesisatını gezmiı ve öğleden sonra Bar
tından gelen vilayet ummt Azaları ile 
Bartın gazetesi sahibinden müte~ekkil 
bultına.n heyeti kabul etmiştir. 

Heyet baları Bartının iktısadt haya
tına milteal1ik bir çok dileklerini arzet
tikten sonra gemi inıaat aanayiimizin in
kişafı için devlet iıletmeainin ormanlar· 
dan k•tiği. kerestelerin küçük partiler 
halinde aatdığa çıkardmaaının teminini 
rica etmiıtir. Va bu suretle ayni zaman· 
da Ankara gergieinde çok rağbet gör-

- SONU 3 ONCO SAHtFEDE -

Maarif 

«Htilıümet helki icraatında bazı 
hatalar yapmııtır. Fakat memleke
ketin selimeti namına ça)qmalanm 
göz önünde tutarak bu hatalan mü

samaha edeceksiniz. Bundan sonra 
normal hir teH..ı.-ta11Pcaiız. 

Vekili 
Kars içme suyunun açılma ve elek

trik tesisatının temel atma 
törenini yaptı 

Maarif vekili B. Saffet Arıkan 

Kars, 15 (AA) - Şehrimizde bulu· 
nan kültür bakanı bay Saffet Arıkan dün 
vilayet makamını ve kumandanlığı ziya· 
ret ettikten ıonra refakatinde vekalet 

genel müdürleri ve vilayetin kültür di
rektörü oldpğu halde kılavuz Eğitmen 

kursunu tef tiı etmiı, Karsa isale edilen 
içme auyunun açılma ve elektrik tesiaa· 
tının da temel atma törenini icra etrniı
tir. 

Kültür bakanı lisenin resim ve eliti 
ıergisini ve diğer maarif müeaseaatını 
ziyaret ve tetkik ederek gördüğü inti
zam ve faaliyetten dolayı memnuniyet 
beyan etmiıtir. 

Avcılığın inkişafı 
• • 
ıcın 
' 

Viliyet av komisyonu 
mühim kararlar verdi 

Valimiz B. Fazli Gü!eç av işlerine ya
kin bir alaka gösterek kara avcılığı ka
nununa tevfikan vilayet av komisyonunu 
teşkil emiş~ir. 

Kendi riyaseti altında orman baş mü
hendisi namına merkez §efi mühendis 
Cevat Sansoy ziraat direktörü Refet Di
ker veteriner direktörü Nazım Uygur 

Izmir avcılar ve atıcılar cemiyeti reisi 
Mustafa Barutçuoğlu Izmir avcılar ve 

~tıcılar cemiyeti üyesinden dokor Hti!ıe
yin Hulki Cura ve doktor Lütfü Rahmi
len teşekki.il eden komisyon faaliY..etini 

iki noktn üzerinde temerküz ettirmekte
:lir. Birincisi avcılığı disiplin altına al
mak, av nesillerini korumak ve ikincisi 
de av nesillerinin Uremeslnl temin et
mektir. Bu itibarla komisyon dün yap-
tığı ikinci toplantısında aşağıdaki karar- Vali B. Fazli Güleç 
ları vermiştir. guk, agaç kakan, çoban aldatan, billbül, 

1 - Siyah ve alaca sığırcık ile dağ ke- famllyasile, kırlangıç, leylek, puhu, bay· 
çisi yavrusu, .karaca yaVl'Wiu, yarasa, ku§ların avlanması yasak edilmlştir. 
kirpi, kwnru, kerkenez, ~alı kU1U, Gu- - SONU 2 iNCi SAYFADA -

Italya da lrkcı mı oluyor? 
Eğer bu haber doğru çıkarsa Italya
daki yahudilerin vaziyeti i!Üçleşecek 

·Evyan ı~~~ 
Konferansı Almanya 
ve Avustur yadan çı
karılan yahudiler hak
kında kararını verdi 

Roma, 15 (ö.R) - Fa§ist Oniversi· 
telerine mensup bir çok profesörlerin 
İmzasını taııyan bir beyanname bugün 
İtalyan radyoları ile neşredilmi§tir.. Bu 
beyanname Jtalyada rasizmin (Irkçılı

ğın) bir başlangıci sayılabilir. Profesör· 
ler diyorlar ki, Jtalyan milleti sarahatle 
an olan bir orijine maliktir. İtalyan me
deniyeti · iri bir medeniyettir. Saf bir 

- SONU 5 tNCI SAHiFEDE - Italyada Kirinal sarayı öniinde bir fa§ist nümayişi 

Kahramanlar ocağında 
Kamptaki gençler General Nuri Ya
mut huzurunda ~eçid resmi yaptılar 
Generalın çok değerli hitabesini heyecanla dinlediler • • Tatbikat 

liüyük intizam ve muvaf f akiyetle geçti 

Mevki Bornova.. Sabahın aaat beıi... meden, bir hamlede çadırlarından fırlı
Çadırlar araaında nöbet bekleıen nefer· yorlar. Çeşme ve havuz baıılarına koıu· 
)erin muttarit ayak aeıleri ve az ıonra da ' oanlar, baılarından llf&ğıya ıu dökünen• 
borazanın kalk borusu iıitiliyor. ler, diş fırçalıyanlar, traı olanlar, ıağdan 

Milli müdafaa orduaunun 1360 yar· sola koıuıanlar kampın hareket dekoru
ıubayını asker ocağında uyandıran kalk nu tqkil ediyorlar. 
boruıu büyük bir ioarettir. Kanları kay- Beş buçukta kahvaltı .• 

nıyan ateıli delikanlılar boru eeei tüken- _SONU 4 tJNCtJ SAHiFEDE -

Buca 
Belediye meclisi 

1 Otobüs iş letmeğe 
karar verdi 

• 
Buca belediye meclisi yapbğt 

fevkalade bir toplanbda bmirle 
Buca arumda ifletilınek üzere alb 
otobU. aabn almağa karar vermİf
tir. Vali bay Fazlı Cüleçin direktifi 
ile faaliyete seçen Bucayı güzelle,
tirme cemiyetinin bu icraatı beledi· 
ye meclisince tasvip edilmiftir. S.. 
lediye bu itten ayni zamanda vari
dat temin edecektir. 

Otobüslerin ıiparifine yakında 
1 baflanacaktır. Bunlann tipleri bmlr 

belediyesinin tecrübelerinden latif]a· 
de edilerek tayin olunacaktır. 

= 

Mühiılı Şarpı yarışları 
Bir karar 

---o-

Hükumet Çiment~
yu bir elden idare 
etmeğe karar verdi 

Ankara 15 (A.A) - Memleketi
mizde umran vasıtası olan çimento
nun ucuzlatılması gaye ittihaz edi
lerek bu sahada hilkümetimizce 
bazı tedbirler alınmıştır. İstihlak 
edilen çimentonun kısmıazamı dev
let işletmelerinde ve devlet mlies
sese1erinde kullanılmaktadır. Bu 
itibarlar hlikümet bu sanayii her 
hangi bir diğer sanayi şeklinde te
lakki etmemektedir. Bu esasa bina•• 

1 
en gilmrü.k resmini bir ton için 3 I 

1 
ve 9 lirndan 50 kuruşa indirerek 

j çimentonun bir elden Etibank va-

1
1 aıtasiylc idare ve ithalini kabul et
miştir. Bundan sonra yapılacak 

fabrikaları mezkör bankamız yapa-
cağı gibi mevcut fabrikalardan ar
su edenler dahi Etibank tarafından 
.satın alınacaktır. 

Türkiye birinciliklerinin fuar za· 
manı lzmirde yapılması için 

teşebbüs edildi 

-YAZISI iKiNCi SAYFADA-



Türkiye birirciliklerinin fuar za
mani lzmirde yapılması ıçın 

teşebbüs edildi 
Fuar ayında izmirde yapılacnk maçlar/girilince karşıya gelen cephe Atatürk 

için hazırlıklara devam edilmektedir. kö~esi olacaktır. Bu pavyonun İç kısmı 

Türkiye prpi birincilik.lcrinin lzmirde ibir t~ir salonu olarak yııpılmaktadır .. 
yapılmasına te§Cbbüs edilmif ve keyfiyet Burada, Türkiyede mevcut eüi eserle
!ederasyona bildirilmiştir. rin büyük boyda fotoğraflan, tamir gö-

Fuar ayında lzmirde Atina - lmnbul rccck abidelerin bugünkü harap durum
Ankara ve lzmir muhtelitleri arasında lariyle bir eene sonra alacakları durum 
bir tumovn yapılması mutnsavverdit.. tebarüz ettirilecektir. 
Esasen bu takımlar lzmire gelecekleti 3 - Burada bir üçüncü kısım daha 
için alınacak neticelerin buna göre he- vardır ki, bu kısım da Vakıflar idaresi
sap edilmesi. Atina muhtclitinin Anka- nin varidat kayna'klarını teşkil eden 
raya ve Ankara muhtClitinin lstanbula akarlar taı delen, Delenli, Kara kulak 
gitmesiyle mümkün olacaltbr. Mwrdnn sularından, orman ve zeytinliklerden te
hir takım da lmllrc geleceği gibi Trak- min olunan gelirlerin grafikleri ve Evka
ya muhtelitinin b:mirde iki maç yapma- fm çal~alannı gösterecektir. 
eı temin e~. Tat delen ve defneli eulan. §işeler 

V~KIFLAR PAVY0!\1.J 
içinde kütüphanede çalıpcak Te tctki
!lı:atta bulunacalclara ikram edilecektir. 

fuarın en güzel eserlerinden biri ol n Vakıflar idaresi l)avyonunun inşaab-
~abflar pavyonu ifU laınmlan ihtiva et- nı tetkik etmek üzere Vakıflar umum 
mektedir. müdürlüğü inpat müdürü B. Nihat ve 

1 - Kütüphane kısmı .. KütüPlıanede ttaam bay thsan tchrlmize gclmiŞlerdir. 
kıymetli vakfiyeler, cild, Tezhip ve yan- Dekorasyon ~erini !stanbulda mütahaıı
noktasmdan mühim eserler bulanacak- aıs.Iar hazıdamaktadular. Türk ~iliği
tır. nin ~ kıymetli eserlerinden madut olan 

MUlıtelif villyetlerdw eski eserleri Vakıflar pavyonunun renkli ve alçı p~n
göst~en ve bu eserler hakkında maM- çcreleri İstanbUlda hUJrlanmııtır. Pa
.ınat veren a1bümler pavyonda teıhir zarteai gün\1 lzmiro getirilecektir. Bu 
edilccdttir. Baruı münevverler İçin bir paT)'onun ay tonuna kadar ikmal edile-
mütalla aa1onu olacakta. ccii anlqılmaktadır. 

2 - Vakıflar pavyonunda kapıdan Maarif veJali 

----- - - - _--=- - -- - - - '- - ------
~~-------- - - - - - - - - ----- ·---------- . - -... -

16 TEMMUZ CUMARTE 1 1938 • ••:se --
TURK 
••••••••••••••• 

Medeniveti 
ııııııaııaaıaı••••&•••c•••• 

arihi 
••••••••••••••• • •• 

u ıy ayr mı TURK 
ııııııtıııııııı• 

Edebiyatı 
C. H. P. Genel merkezince bir talimatname hazırlanı
yor. Kutlama komiteleri Eylôlde faaliyete geçeceklerdir 

•••••••••••••••••••••••• 

Tarihi 
• •••••••••••••• 

YAZAN: Mahmut Eaat Bozkun 

On beşinci Cümhuriyet bayramının 1 yapılacak, evvela Partide parti mensup
yuydun her yerinde hareketle geçmesi lan, bilAhare vilayette resmi dev~r ve 

için C. H. P. genel merkezince bir tali- müessesat mümessil ve müdürleri, daha 

tn h ı -''-t d B tal' l ! sonra ecnebi devletleri temsil eden kon-ma ame azır anmwı; a ır. u una -

d b h k ti . soloslar kabul resmine i~tirak edecekler-name e ayrnmın are e e geçmesı 
· · · ·ı~ l 1 k ed dir. ıçın parti ve vı ayet erce a ınac t -

b• l 'k d"l -'-t d' Cümhuriyet bayramı günü öğleye doğ-
ır er zı re ı meıı;. e ır. 

ru (Saati maha11i idareler tarafından tea
Cümhuriyet bayramını hazırlamak üze-

bit edilecektir) ordu, cemiyetler ve 
re vilayet ve kaza merkezlerinin birer 

mektepler talebesi tarafından parlak bir 
kutlama komitesi faaliyete geçecek ve geçit resmi yapdacakbr. Geçit resmin
eylUlün ilk gününden itibaren iki ay ça- den sonra halk eğlenceleri sabahlara ka
lışarak hazırlıklımru ikmnl edecektir. dar devam edecektir. Geceleri tehir bol 

Cümhurİyet bayramında İzmir ıchri. ııık ziyasiyle donanacak ve ıchirde yer 

bilhassa geceleri nurdan bir ışık. içinde yer zafer takları lrurulacaktu. 
çalkanacakbr. Cümhuriyet bayramı ea- Cümhuriyet bayramının ikinci ve 
bahı villyet makamında bir kabul reami Uçüncü günleri vilayet içinde yeniden in-

Büyük Hasaratla . 

ıa edilen müesseselerin açılma törenle-

riyle yeniden inp edilecek müessesclo- BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE. 
rin temel atma törenleri yapılacnktır... dar ayıp olur. 
Bilhassa yeni mekteplerle yeni yolhınn IBu eksiklik yalnız bizim nesil içio 
eçılmıı törenlerine ehemmiyet verilecek- :leğil, vücuda getirilecek caer için 
lir. Çocuk hastanesinin ikinci kısmı tq- :le bir öksüzlük olmaz mı~ 
rinievvele kadar ikmal edileceği için Yalnız böyle eserler içinde değil, 
bu kısmın açılma töreni de Cümhuriyet hangi İ§te olursa olsun Türkün bu• 
bayramında yapalacaktır. lunmaması bir öksüzlüktür. 

Bugün, (Benimi) derneğe ancak 
bmir vilayetiııdo on beı Cümhuriyct 

\ak kazanını~ uluslar bile bu yolda 
yılında elde edilen teraldd ve hamleler 

!serler yazdılar. 
bütün hatlariyle teabit edilmektedir. Bil- Fakat biz ne zaman yazacağız? 
hassa kültürel. iktısadt, bayındırlık aaha- Vesika mı lazım~. 
iarında elde edilen neticeleri çok vazih 
bir şekilde halka anlatılacak ve grafik
lerle gösterilecektir. 

mücadele 

Mehaz mi isteniyor? 
Kitap mı aranıyor? 
Temin edilebilir ki bir Türk me· 

:leniyeti tarihi, bir Türk edebiyatı 
tarihi vücuda getirmek için gereken 
malzeme, her millete lazım olandan 
daha çok fazlasi7le mevcuttur • 

Ziraat sergisi 
T qrinieTYel ayında Ankarada topla• 

nacak ziraat Ye köy kalkınma kongrem 
münasebetiyle ziraat vekaletinde mem
leketin bütün zirat mahsulatı hakkmda 

Bornova enstütüsü mü
him bir haşere keşfetti. 

Ve bunlar, Türkçede, Arapçada, 
Farsçada, Fransızcada, Rusçada, Al· 
mancada ve İngilizcede dir. 

Bu kadar dilde kendine vcaika 
bulmak kaç millete nasip olur? 

Bütün bu dillerde araıtırmalaı 
yapmak epeyce zor ve yorucudur 
denecek olursa buna vereceğimiz 
karşılık ıudur : Bu keıif beynelmilel nebatat alemini ilgi

Bunda ,üphe yok .. 
BA$TARAFI 1 iNCi SAHiFEDE' Kara avcılığı kanunu vilayet av Jco- Elma piş, ağzıma düşt olmaz •. 

2 _ ~-- da,_'''-de lanm k isti- misyonlarına mühim vazifeler ve geniş Bu serginin hazırlıklarına Ziraat mü- Ziraat veklleti tctlôl&tının en fall ve rakan bir hqeredir. Henüz adı bile yok- Çalışmak uğraşmak 18zımdır. 
vCllllUl ıı.uuı av a 111 ı_, tl . . B • 'b 1 k S d d b 

kl t k ı ini b il sa uıuye er vermıştır. u ıti ar a o- cadcle istasyonu müdürü bay Nihat Eğ- verimli müesseselerinden biri olan Bur- tur. Ha•erenin familyası anla•ılmıı ve , airin e iği gi i : 

lendirecek bir muvaf Fakiyettir 

yece er av ez ere er orman aş m - . , ~. ka 1 h " " 
h d' l"ği • tti ekl rd1 m!SJonun verecegı Tar ar der al tat- riboz memur edilmiı ve kendisine teb- navadaki haıeratla mücadele istasyonu bulunan yumurtaları beslenmegwe ba-'-~- Bir gül koparılmıyor, em.eksi%. (1) 

en ısı ne vıze e rec e r. b'k ed"l k ruı·r ha ek d k 11-· 1 k __ ,_._ h ı ı ece ve a ına r et e ece - ligat yapılmıştır. dün mühim bir haıcre lceıfetmi§tir. Ne- Şu ha de vesi as1ZUA, me azsız· 
3 - Ziraat mlldürlüğünUn tertip ede- ler şiddeUe takip edilecek ve ceza göre- -=- hatat ileminde beynelmilel bir muvaf- mııtu. lik, kitapsızlık mazeretleri makbul 

ceği domuz sürek ~~rı;1da ~r ziraat celtlerdir. On beşinci yıl falayet olan bu keşif, mevcut h eratla Şimdiye kadar yapılan tecrübelerde. değil.. • 
memuru veya ve . . u unaca tır. Av- Memleketimizin tabii servetlerinden - mücadele enstitülerinin baş]ıca çall§Dla- pamuk kozamnm çürüklüğüne bir sebep Çalışmak, yorulmak lazım. 
cıların kendi aralarında tertip edeceklc- olan av nesillerini korumak ve avcılığı sigarası lıırından birini t~kil ediyordu. bulunamıyordu. Neticede yumurtaları Bu, göze alınınca mesele kalmaz. 
rl toplu avlar için ziraat memurunun disiplin altına almakla bu kıymetli ve Cümhuriyet bayramı münasebeti~le Pamukçuluğumuzu yakından alalca- elde edilince işin mahiyeti anlqılmJJbr. Bir de bakarız ki üç beş sene son-
bulunmasına lüzum yoktur. milli sporumuzun inkişaf ve taammümü- inhisarlar idaresi 29 teşrinievvelde entı- dar edecek olan bu hldise üzerinde, Her sene pamuklanmıza yüzde on· on Ta muhtaç olduğumuz §eyler elimiz-

4 - Yangın mevsimi olan Nisan ipti- ne çok hizmet edecektir. Bu itibarla dev- şa çıknnlmak üzere yeni tip bir sigara enstitü çalıpnalarını gcni§letecdttir. Bu- beı nisbetinde nrar veren bu haşerenin dedir. 
dasmdan EyHU nihayetine kadar ağız- let makanizması bu i~in tanz.imile uğrn- hazırlamnktadır. Bu sigaranın he.rmnnı lunan hıı.ıere, pamuk yefil kozu:ına &raz parazitleri meydana Retirilince mUcade- (Curcu Zeydan), (Medeniyeti 
dan dolma tUfenklerle avlanmak yasllk şırken avcıların uhdelerine dllşen vazi- hazırdır. ( 15 inci yıl} adı verilen bu olan vo ye§il kozanın içinde yumurta bı- le imklnlan da elde edilecektir. lslamiye tarihi) ni ki bilhasaa Arap 
~~~ ~~~~~~~ft~~~~~u25~~~tl~~e~---~-~~~~~~~~----~~--~-----~-~~M~t&~~~~~ 

5 - GUme avi, .su bqı avı, çalıya btl- yapmaktan çekinmelidirler. mi kuru~tan .atılacak.br. Buna Müdafaa Ik• ı • ı • it ve tek başına yazdı. 
rünerek veya çıgırtkan keklik getirmek Av komisyonu villyetiıriizin umum av vergisi de.bildir. ) ıra n cıra } Elinde mevcut vesikalar bizimki 
suretile yapılan hileli avlar yas:ık edil- bölgelerini ve her boigenin av sahaları- .. kadar mebzul de değildi!. 

miştir. nı ayrı ayrı tesbüe bqlamıştır. Bu iş Tepecik otobüsleri Alacakları varmış yolunda otobüs İki bin sene önceki Yunan ve Ro-
6 - Projektörle yapılan avların as kert bittikten sonra avı az&lmış bazı mınta- - ma medeniyetleri; hatta edebiyatı-

takalar • 1ı·ı·-.ı 1 ___ ,_ kal da ] ,ıı.. ___ ,_ ek til Evvelce gayri muntazam bir surette Bund " ~ı- ıs dikö' Izmir k Jd mın oa ıııwe yapı ması YaıwıA ar av anm&o• y~ etm sure e an uç e ...... evve ey y- aZ3Sl 0 U na dair bugün elimizde modem k~ 
edilmiştir. av neslinin üremeSini temin edecektir. M:yrüsefer eden Tepecik otobüsleri gün- şosesi Uzerinde bir ahzU gasp hldisesl taplar vardır : 

7 A "dde · b" .&~ ih' B • 'b la vali b F--1• Gtil k klik di büyÜlt 'bir intizam içinde eeferlerine t b't ,.,,rn_;8ti B h";:ı, __ · l 1 - v mu ti ır L<>6ustos tar m- u ıti ar ay ~ · eç e es ı "~ . u cıw.xnın suçu arı Dün öğle vakti ttçkuyıilar civarında (Max) ın nefis Eski Yunan ede· 
d b b kadar b. ~:t-ı. ta-1...... •--- ~..; .. ,. h mml devam etmektedir. Her bet dalcilcada J E kl Abdürralım ~1 Ali en on e, şu ata tes ıt e~~ avinın p~unıma31 ~ .. "" e e yet o an rmena ı an Oıs u , bir otobüs kazası olmuş va bir amele biyat tarihini bu sırada anabi)irim. 
ve on beş şubattan otuz bir Temmuz ta- vererek alAkadarlara ıimdiden icap eden bir otobU. Konak iskelesinden Tepeciie Mehmet Ali, Hasip ve diğer Ali yakala- ağır .surette yaralanmıştır. 
rihine kadar avlanmak yasak edilmiştir. emirleri vermiştir. hareket ettirilmektedir. Hareket Memu- narak, haklarında tekemmill ettirilen ev- Gilz 1 al il İn . al nd . Son zamanlarda çıkan (Max 
-----------------~~~~~~~~~~~~~ruR~~~~~n~· klb"· .. eyı e ~har~ a~~~~)~(~~~y~t~ilii) 

ra a ırlıkte nobetçl sulh ceza mahke- sefer eden 432 numaralı otobüs dUn de b ld .. d · il l · --l. 

Akhisarda iki kanlı 
vak'a oldu 

iki sarho~ serkeş güpegündüz jan
darmamıza tabanca ile tecavüz etti 

-=- · k dilın' 1 dir u yo avucu a getır en erın 9"1''e· 

A 
• mesme sev e ış er · 1nciraltı seferini yapıyordu. Bu sırada · d · 

ttş polıgOnU Mevcut tahkikata göre suçlulardan . . sen ır. _ _ . . 
M hmedin, h rnşehril . d Ismail .. _ Uçkuyular mevklinde iki Nafıa amelesı Aşağı yukarı bu kıtap sosyalıetlı· 

Kültürparkta inp edilmekte olan atıl 1 eH'" . ed d b~nnd ,~~--, d okig. yolun bozulan kısımlarına toprak atı- ğin dört bin yıllık bir geçmişini 1916 
1. • il 1 . • Du ı-· u useyın a ın a ır ell.IUlll.lı a i 1_...J_ Amel ı--.3 blrl .... ,.. :ı..irl 1 po ıgonu ıntaab er emıttir. var ~ı lira al lı yoruuuı. e eruen -aı g so enternasyonaline kadar anlatıyor. 

bitmiş ve beton kalıplarına, kiriı ve ko- Hlcı:;a gUnvar~ışiml. ·-~.ı tarafta ça}ıııyorlardı. y "k } b k d kıt rl rl 
Jona kt'.'lımlanna bqlanmı~hr. e il ıs erin! ,..,w.ığımız 4 ~~2 numaralı o•-bUsUn ,....~..:-:• "D-..!- l esı haa arı u a ar ese e 

. suçlu Cumaovasından gelen 5 numaralı "L> "" r-ı:w u ~ı, ça ışma ~arırsa, 
Polıgonun fuar zamanına kadar ye- amelele ın' çal·..+.""' e 1n elli etre . . . . 

. . . . . . . . .. . kflmyona binın~ler ve şose Uzerlııde, r '11 ... 5 • Y r m me- T tirk medenıyet ve edebıyat tarı· 
tıştırılmesı ıçın tam hır faalıyet gosteril- k'" rü cl arinda H' . astı 1 sa.fesine gelin!e koma çalmak sureUle h' "b' b" k d'll d 1 h •. kt d' op v ilseyıne r amı!I ar- ı gı ı, ır ço ı er e yazı ı azı· 
me e ır. dır. amelelerin çeldlmesl için işaret vermiş neler dolusu vesikalara malik eser-

--=- Bu dört ki§i kamyondan inmişler, Hü- ise ~e dalgın olan ameleler çeklhnemiş- ler nasıl yazılmaz. 
Çocuk esirgeme ku.. seyinden parayı tsteınişler, red cevablni lerdir. Ve yazılmamasi yalniz Türklük 

Bir kahveci de hic. yüzünden diğer bir kah- rumunun yardımları alınca, HUseylnin üstUndeki pantolonu Şoför korna çaldı!ı için amelelerin çe- için değil insanlık için yazık olmaz 
• • • .. .. .. . . zorla çıkarmışlar, alıp kaçmışlardır. .kilmesinl beklerken çekllmediklerlni gö- mı~ ' 

vecıyı tabanca ıle oldurdu Haziran ayı içinde kurumumuz tara- Mağdur Hüseyin bu şekllde §iklyette rünce §qll'mll ve makineyi durdurmak Biz ise bugün, yalniz Garp Türk· 

Akhisar 1' (Hususi) - Burada iki den kurtulmuştur. Buna rağmen çıkan fından yapılan yardımlar. bulunmuş ve hattı pantalonunun cebin- üzere freni sıkmışhr. ferinin medeniyet ve edebiyat tarih-
kanlı hldise olmuştur Marmara nahiye- kurşunlardan birisi onbu:ının başına 1 - Çocuk bakım e\limlzde altı Y~ de on sekiz lirası bulundulunu iddia Makine hızını alamanuş ve ameleden lerini iıtiyoruz. 

• -s • on altı hasta 9QCUk muayene ve tedavı d t.. lak blrak ld ,. ·· ı · Aziz ak l.... üz rlnd sinde jandarma karakol kumandanlığı diğer bir kl.ıqun da orada bulun- . . . e ereAt çırçıp ı ı.ını soz erme e çarpar "'""iının e en geç- * 
yapan Esman onbaşı berber Asım ve makta olan Akhisarlı Ahmet isminde bir edilerek ilaçları para.sıı verilmiştir. il!ve etmiştir. mişür. Atiz ağır surette yaralanmıı ve B k ~ ·· (T·· k' ) 

. • . . . . 2 - 18 ikiz çocuğun sUtlerl devamlı Suçlular az zaman içinde yakalanmıı- hası.meye kaldırılmı§tır. H&diseye mlld- unlar çı tıgı gun ur üm 1 
kardcşı topal namlarında iki aerkq ada- satıcıya ı.sabet etmiştir. olarak temin edi4ııJ1tir demenin anlamı daha çok 9Umu11tl 
mm tecavüzüne uğram~ ve tabanca kur- Kan içinde kalan yaralılar kendi hal- 3 - Okuma Odamıuİan 142 çocuk il- larDvUne cUrtlınlerinl itiraf ~~erdir. del umumt muavini B. Hayri el koy- olacaktır 

·1 b dan alanın · 1 il -.1ı.~ lular sulh ceza hlkiminin huzuruna muştur. • şum e aşın yar ıştır. Hidıse er e meşa ........... n $\iÇ derhal hay- tifade etmiştir. ıkarı1an Ne mutlu yazacaklara .. 
nahiyenin en kalabalık yerinde ve gtln- vana atlıyanlk ve kalabalığı tehdit et- ç lardır bu auçlular §U ifadede bulun- .. MAHMUT ESAT BOZKURT 
düzün cereyan etmiştir. Ikl milt~viz mek suretile yararak kaçmağa muvaf- muş . • . dı~ ~~t davadan vez geçecelfnl soy-

knrdeşler yanlarında Karulir oğlu Ziya fak olmuşlar ve Turgutlu cihetine doğru Ua/kevı' ko"şesı· k~~inin pantolunu ayağından çı- lediği içın bu paralan kendlııine iade (1) HÜ$eyin Siret. 
da olduğu halde dükkinda kafaları tUt- açılmışlardır. Cl ı . u donsuz bıraktık. Filh~lka ettik, d~lerdir. 
.. · ccbınden çıkan blrlslnin onluk blrulnin HAdisenln mahiyetine, ikrarlarma ve -=--

sulemişlerdlr. ~llcllie Akhlsarda haber alınınca mUd- tek bqlik diğerleri de birer liralık ol- mevcut delillere göre, dört suçlunun r OCUğ UnU dÜRÜTdÜ 
Asım ve Hasan karakol kumandanına deı umumt Mustafa Dinç ile jandarma 1 - Evimiz daktilo, Nakıı kurslan· nıak üzere ceman on sekiz lirayı da al- tevkiflerine karar verilmiştir. yı l" 

karşı ötedenberi muğber idiler. Bu kafa komutanı yüzbaşı Mahir Yılmu derhal mwn ikinci devresi yirmi temmuz 1938 Bucada 9 eylıll sokağında oturan biı 
ile ona çatmak ve çarşıda kargaşalık ya- Marmaraya giderek takibata koyulm~- de bitecek 21 temmuz 9 38 de bu kura- T s kadın, bayan Meryem Aksuyu dövmüı 
ratmak istemişlerdir. lar ve etrafa telefon et~erdir. lann üçüncü devreleri faaliyete geçecek- ay yare ı· neması ve bu yüzden bir buçuk aylık çocuğunu• 

EvvelA Hasan bir hayvana binerek Suçlular yine Yanlarında Kandlr oğlu lerdir. Evvelce kayıtlı olup aıra bekli- düşmesine aebep olmu:tur. Müttelcini~ 
onu çarşı içinde dolu dizgin aUrmeğe Ziya da bulunduğu hal<ie geceleyin Or- yenlerle yeniden devam etmek iıtiyen- iKi FIUM BiRDEN şikayeti üzerine suçlu kadın haklı:ında ta• 

___ .J_ 1r 1 '--.3-- b ,__ l.. ı A k k 1 kibata tevessül edilmiştir. baJlamış ve Esman on başının oturduğu gaıılı istuyonwıwa ya • ınmıı™· }erin emen evimiz aeıueter iııin• mü- -- tı·na aça çı arı 
düldtAnın önüne gelmiştir. Kazaen yaralanan Ahmedln Manlaa racaatleri. -------

Hasan, :karakol komutanının cçaqıda hastanesinde <SldUl\l IÖylenlyor. 2 - Halkımızın havaya karıı korun- lZMtR ASKERUK ŞUBESl REJ.5. 
hayvan sUrUlınez!> ihtarına kaqı elin- Diğer hAd1se de Kethüda mahallesin- malan hususunda bilıi edinmeleri için KUDRETIJ ARTIST uruNDEN s 
deki bastonu ona vurmakla mukabele et- de oldu. evimizde 11 /6/938 tarihinden itibaren ff A N S A -L B E R 1 Temmuz 938 den itibaren faaliyet• 
mlştir. Arkasından kardeşi Asım da ge- Halil ve Mehmet imıind• iki kahveci- bir kurs açılrnıı ve derslere baılanmıt- arafmdan fevkalide bir ıurette temıil edilmit heyecanlı büyijk filim geçen lzmir askerlik meclisi 1334 do· 
!erek onbaşıyı belinden yakalamıJ ve nln hiç yoktan aralarında kavga çıkını§- tır. Her hafta cumartesi gÜnlerl saat 18 Bu filimde Atina manzaralan •• Rumca tukılar •• Muhtqem manza- ğumlu mükelleflerle (tahsil ve ııhht ee• 
onu gafil avlıyarak tabancasını almlt' tır. Halil kavga esnasında kUfürler sa- do verilmekte olan bu denlere bUtiln alar •• 1 _1 ..... !_ beplerle) geçen eeneden knlanlnnn >·ok· 

dd ] 1 r g(mi CCeJall'oo } 1 d L d' y ld tır. vurduğu için bundan mUteesslr olan yur aı ar ge melidir. • ama arına evam etmede ır. o ama-

Tabancada altı kurşun bulunuyordu. Mehmet tabanca ile kendislnt ateı etmiş 3 - Evimiz bahçesinde her hafta 2- A TMAZEL DOKTOR ya icabet etmiyenler hakkında aslccrlilc 
Amn tabancayı atcşlemeğe b~layınca ve iki yerinden yaralamıştır. pazar günleri .aat 21 cı Karagöz oyun· PtERPE BLANCHAR _ DlT A PARLO kanununun ceza maddeleri tatbik edile· 
vaziyetin vahametini anlıyan karakol ko- Yaralı Halil Maıılsa hastanesinde öl- lan oynatılmaktadır. Tarafından temıil edilmia büyük cuualuk filmi ceğinden gerek yerli ve gerek yab:ıncı 

hal 4 16/7/938 te • ..:ınü aat 7 mükelleflerin ny nihayetine kadar he1 mutanı der topal Hasana sanlm~ ve mtiştUr. - cumar sı ... a SEANSLAR: AT1NA KAÇAKÇILARI : 3.35 ve 7.20 DE 
onu ateşe karşı kendisine siper edin- Her iki hadise için d' lliye tahkikata 15 te gösteri ve saat 17 de Ar koınilcsi MA TMAZ~L DOKTOR : S.15 VE 9 DA "Ün öğleden evvel müro.caatleri bir ı~rr· 
m ;lrl; .. , Bo'"ylelikle muhakkak bir 0··ıUm- devam edı .. 0 r. !haftalık toplantısı vardır. re dnha şimdilik iliın olunur. 'il-.. lJf w.<t'l'Zi'l.%7ZZ2W:Z'ZZ'LLZZT~fZZZZTLZ77777ZZLZYL7.ZZZ2J 

1 banca patlıyor ve Stefo.nlnln yanındaki' cdııeoııır. ..,,,,1,uwaPRzrzirP!'i'«Z"7CWZ5 - s 

n eldi. 



lktısat vekilinin kömür 
havzası tetkikleri 

B. Şakir /t'arabüke 

Mısı 
Başveki i 

---0-

lngiltereye gidiyor 
Kesebir 

hareke etti 
IJ AŞTARAFI l NCI SAHIFED r:o Londra 15 (Ö.R) - Taymisin diplo-"'l c:. bulunan maden kuyusuna İnmişlerdir .• 
rn~ matik muhabiri yazıyor: Bu hafta için-

Uf olnn mobilye .snna)iinin gelişmesine Bu derinlikte amelenin çalıştığı ocaklar 
)'a d de Mısır başvekili Mehmet Mahmut paşa 1 ırn edilmi§ olacağını kaydeylemi§ler- görülmüş ve tesisat gözden geçirilmiştir. 
dir. Londrayı ziyaret edecektir. 

V k' . . Zonguldak 15 (A.A) - tktısat vekili Mısır başvekili bir hafta Ingiliz hükü-
e ıl bundan sonrn refnkatındekı 2e- Şakir Kesebir dün cirket müdürleri \'e 1. · · af' · 1 k Lo dr d 'k 1 

\'at ·ı b" l'k . b k T" k , :.- me ının mıs ın o ara n a a a a-
ı e ır ı te ış nn asının ur· antra- vekaletin selahiyetli şube müdürleriyle kt B · tt b'l' t'f d M ait f b 'k . . b d k · ca ır. u zıyare en ı ıs ı a e ısır 

dile~ rı aSlnı z.ıynret etmış, ura a en- birlikte Zonguldak kömür havzasında is- başvekili ile Ingiliz ricali arasında bir 
rın ·ı )'" l"k Ü d' 

l e verı en ma umatı a a a e ın- ühsalatın artırılması ve rasyonellest:ril k · • .. .. 1 1 kt 
cıni t' M" kib t B k T' k - · - ç;o sıyası goruşme er o aca ır. 
! ş ır. utea 1 en § an asının ur mesi mevzuları üzerinde sabahtan Laş- Diğer tarafdan haber alındığmn göre 
f ocakları tesisatının yanından Ereğli l ak k , kt k d ] d · k" . ıyar a şam gec va e a ar mesgu Mehmet Mahmut pasanın I...cm ra zıyare-

d01llürleri işletmesinin nema ocağına gi- olmuşlardır • t" l\ır k i b ·k d "dafaas 
ilın· b · ı ·ıısırm as er a ım an mu ı 

I ış ve oradan dn otomo illerle Koz- h d .1 . .. k · ti de oldu 
Uya hareket edilmiş, vekilimiz Kozluda Zonguldak 15 AA) - Zonguldak ma- • ususu~ la 11 er11~skurmd ed nıye n -
t""_,, K" .. . . k . . h 1 k · gu proJe er c a" a nr ır. 

. <:.ıa omur ış şır etının arman e e • den havzasında kazalara karşı mücadele ı 

~santralını gezmiştir, Bu santrdde etmek ilzere otuz npcrey ile müeehhezl 4 yaşında 
bin tsnada 7000 kilovatlık muntazam tür- olnrak tesis olunan tahlisiye istasyonu-

16 lerde .. b~ ~in~mo !ş~em~~t~. idi .. :aat nun dün lktısat ve:oli Şakir Kesebirin :. k. 
da komur ııı şırketinın komurlennı yı- huzurile küşat resmı yapılmıştır. b r ı z 

~ağa mahsus )apar ile tirketin merkez Evvelil havzn müdürü ve baş mühen- } 
ltıaıı ziyaret edilmiştir. di.s Cemal Zilhtil Aysan tarafından gü-

l Saat 17 ele kömür taşıyan küçük tren- zel bir nutuk söylenmiş ve müleakıben iki kişinin c. ok vahşi 
trle Kozlu tahmil iskelesine gidilmiş o isLiklfil marşı dinlcnmi~tir. -
~ada mavunalara yüklenmekte olan Bundan sonra Iktisat vekili kordelayı bir taarruzuna uğradı 

--o--

0
tnürlerin tahmil ameliyatı görülmüş- keserek istasyonu açmıştır. letanbul, 15 _ Dün .,ehrimizde bir ' . ~ l • • • • • • Isasyon d~ilinde maden gelirlerini taarruz vak'ası olmu§tur. Hadisenin kur-

~ lttunt vekıl•mıze ve maıyetindeki ze- temsilen tahtadan Uç katlı bir maden. bam, Nişantn~ında oturan 14 ynşlnnnda 
0
:: rn~~enlere mahsus elbiseleri giyerek ocağı dahili tertibatı gösterilmektedir. Agavni isminde çok güzel bir Ermeni 

r kİ§ı nakleden asansörle Sokullu 1251 Vekilin huzurunda sun'l teneffüs ciha- k d A · k" "k olmasına ragv 
2lı m· ·ızı ır. gavnıye, uçu -
..;ı ı olarak 15 O metre derinliğinde zının tecrübeleri yapılmıştır. men, bütün mahnlle delikanlılan takıl-

- makta kendisi ile görüşmek istemekte-

ls tan bul valisi dir;~~Jarın arasında bilhassa Hüseyin 

Temyiz ceza mahkemesi 
kendisini müdafaa 

önünde 
etti 

İstanbul, 1 S (Hususi) - Vali bay Muhittin Ostündağın asri me
~rlık yolsuzluğu hakkındaki muhakemesine bugün de temyiz dör
di.incü ceza rnahlremuinde devam edildi. B. Muhittin Üstündağ dün
,_ .. celsede tahkikatı yapan mülkiye müfettiıini garezk&rlıkla itham 
t. tj, Müfettİ§İn, hıa..r ne suretle olursa olsun tahkikat evrakını, ken
disini behemehal mahkemeye sürüklemek maksadiyle hazırlamı, "Ol~ 
duğunu eöyledi. Bir aralık heyecanından gözle:rfaoldu. 

Kozlu müdürü I. So yak 
lktısat vekilinden madenciler ce-
mi yeti fahri reisliğini rica etti 
Zonguldak, 1 .5 (A.A) - Kozlu kömür iş müdürü Ihsan Soyak 

bugün maden mühendisleri cemiyeti merkezindeki toplantıda lktısat 
Vekilimize cemiyetin fahri riyasetini kabul buyurmak suretiyle şeref 
\'ernıelerini rica etmi ve cemiyet balarına mahsus rozeti vekilimize 
takdim etmiştir. 

lktıSdt vekilimiz maden mühendisleri cemiyetinin fahri reisliğini 
hbul etmi tir. 

1940 olimpiyatları 
nerede yapılacak? 

Paris, 15 (Ö.R) - 1940 o1mipiyadı Tokyoda yapılamıyacaktır .•• 
Japonya Çin harbi ile fazla meşgul olduğundan olimpiyadlar için ha
tırlıklara vakti olmadığından böyle bir karar almıştır. Bu ikrnrdan 
•onra 1940 olimpiyadının ya lngilterede veya Fenlandiyada yapılma
•• mutasavverdir. Beynelmilel olimpiyad komitesi toplanarak bu hu
'Usta icap eden karan verecektir. 
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isminde 2 5 ya§lnrında birisi, bu güzel 
kıza göz koymuş ve rn t geldiği ; erde 
musnllnt o]mnğn başlamıstır. 

Agavni Hüseyine fnzln yüz verme
mekle beraber, arada sırada kendisi.rle 
:.;örü~mektedir. Ancak son günlerde, 
Hüseyinin hareketleri kızcağızı ürküt
müş, Agnvni deliknnlı ile selam sabahı 

kesmeği münasip görmüştür. 
Bundan bir müddet sonra, dün ak

~run, Agavni, Maçkada bir arkadaşına 
gitmiıı ve saat 10.30 5IJ'nlannd cTaşlı ·> 
tarafından tramvay yoluna doğru yürü
meğe başlamı,ıır. Bu sırada arkasından 
'ki kişinin gelmekte olduğıuıu görmüı
se de ehemmiyet vermemi'! ve yoluna 
devam etmi~tir. Fakat bu meçhul vahıs; 
!ar hızlı hızlı kıza yaklaşmı§lar ve bir
den bire Üzerine atılmışlardır. Agavni 
neye uğradığını anlamamış, ağzı 11msı· 

kı kapatıldığı için bağmp imdat çağlra
mamıştır. 

iki kişi, kızı kucaklarına almı~lar ve 
tenha olan caddeden taşlık denilen yere 
doğru götürmeğe bavlamışlardır. Niha
yet tn§ döküntülerinin arasına kadar gel
dikten sonra kızı yere yatırmışlar, el ve 
ayaklarını tutmak suretiyle zorla taarruz 
etmişlerdir. 

iki delihnlı, bir miiddet eonra, ken
disini kurtarmak için boğuşmaktan ve 
yerden yere vurulmaktan vücudu yara 
1.:>ere İçinde kalan, baygın düşen zavaHı 
. \gavniyi yol Üstünde bırakarak eavuşup 
litmi lerdir. Kızcağız bir iki saat aonra 
kendine gelmiş ve güçlükle yürüyerek, 
bulunduğu yere yakın olan dayısının 
eYine gitmiş, bavına gelenleri nnlatrnış
tır. 

Bunun üzerine dnyısı, onu yanına ala
rak Nişantaşı karakoluna müracaat et
miştir. 

Agavni, zabıtnyn verdiği ifadede, ka
rıuılık olmasına rağmen, kendisine ta· 
;:ırruz edenlcrde-n birini Hüseyine ben-Bü n merika • zettiğini söylemi~. hadisenin evveliyatı· 
nı, Hüseyinle olan tanışıklığını anlata
rak, mütearnzlardan birinin o olması 

g 
,. 

es ı zaf erjni eşsiz 
alk şlıyor eyecan a ... 

U 11aris 15 (ö.R) - Nevyorktan bildiri-j F.abah bir knzaya kurban gittiği ve içinde 

pek muhtemel bulunduğunu ileri sür
müştür. 

Polia, derhal harekete geçmiş ve Hü
'eyinle arkadaşını yakalamıştır. 

Agavni bu aabnh adliye doktorluğu-
na muayene ettirilmi~ ve kirletilmiı ol· 
ch:u tcsbit cdilmi§tir. 

Suçlular adliyeye teslim edilmişlerdir. 
l'or: Dün sabaha karşı Hughes dünya bulunan 20 yolcunun dn telef olduğu 
~ahalini ikmal ederek Nevyorka dön- teyit edilmektedir. Bu yolcular arasında ediyorlardı. Hughes etrafı molörsiklctll 
'1 U~tür, Nevyoı·k kendisine 5.deta zafer General Va11e'in iki hemşiresi de bulun- polislerle çevrilmiş ve bayraklarla do
ehl'l.arı yapmıştır. Büti.in Amerika Hu-J makta idi. Tayyarenin enkazı d~n ~k- natılmış bir otomobil içinde tam saat 19 
~sın zaferini şenlikler ve heyecanla şam açık denizde bulunmuştur. Şımdıye da alkışlar arnsında tayyare meydanını 

şılaınıştır. kadar yalnız altı ccsed bulunabilmiştir. terketm.iştir. Hughes şu beyanatta bu-
~ ~e"York 15 (A.A) - Tayyareci Hug- Kazanın sebebini tesbit etmek üzere lunmuştur. 
~ ~ beyanatta bulunarak dnktıloğraf ile tahkikata baı:lanmıştır. BUtiln sefer esnasında kendimizi hiç 
tlı«lııltnış 40 sahifelik bir rapor hazırla- Nevyork 15 (A.A) - Hughes tayyn- bir zaman iehlikede görmedik. Dünya 
t l§ olduğunu bildirmiştir. Tayyareci sc- resini stop ettirdiği zaman tayyare ka- turunun meşakkatlerine rağmen pek te 
~esnasında şimali Sibcryn sahilinin ı·argfılunda alınan mühim zabıta tedbir- o kadar yorgun değilim. Bilakis eğlenceli 
tıq. tasını tcsbit etmeğe muvaffak olmuş- lerine rağmen dünya turunu yapan tay- bir sefer teşkil eden bu seyahatten çok 
~ 1-ievyork otellerinden birinde bulu- yarenin etrafı büyük bir kalabalıkla memnunum. 
t tayyareci öğleye kadar uyumak ar- çevrilmişti. Sinema operatörleri ve fo- Hughes ve arkr.daşları dünya turunu 
~lısu.nu izh.nr etmiştir. öğle zamanı bele- toğrafçılar dünya turunu dört günden dört günden 8 saat daha az bir müddette 

h dairesine gidecektir. daha az bir zamanda yapmağa muvaffak yapmak sureille 1933 senesinde Rost ta-
'-'ttorna 15 (A.A) - Galigliarl - Roma olan kahraman sporcu tayyarecinin re- rafından kurulan rekoru hemen yanya 

ttınd• i~liyen deniz tayyaresinin dUn 
1
6imlerlni tesbit için birbirleriyle rekabet indirmişlerdir. 

ti 

Macar baş 
vekili 
-0-

17 Temmuzda 
Romaya gidiy~or 
Budapeşte, 15 (ö.R) - Başvekil 

Umredi, refakatinde hariciye nazın Ken
ya olduğu halde 1 7 temmuzda Romaya 
hnrekct edeceklerdir. Peşter Loyd, ye
ni Macar başvekilinin Mussolini ile ilk 
defa olarnk tanışacnklannı ve iki devlet 
adamı arasında ltalyan Macnr dostluk 
münasebetlerinin daha geniş inki .. .afa 
mazhariyeti için görüşmeler cereyan ede
ceğini yazıyor. 

Uşak köylerine 
iri taneli dolu dUştU 

mah ulfer harap oltf·ı 
Uşak 14 (A.A) - iki gündenberi ha

raret derecesi cölgede 34 dür. Bugün 
de lıava bulutlu olduğu halde derece yi
ne aynıdır. Dün akşam saat 20 de Kara 
Halil Sisli ve Bannz nahiyelerine çok 
yağmur yağını~. Han Oğlanlar Selükler 
Çiloğlanlar Bulknz ve Ebece köylerine 
çok iri tnneli dolu düşmüştür. Buralarda 
:loludan hasılat harap olmuştur. 

Bundan ba~ka Banaz çayı taşarak ci
vardaki köylerden Ancı Saz ve Özekler 
köylerinin Çay boyu to.rlalnnndaki hası
latı harap etmiııtir. Kazanın diğer köy
leıinde de yağmur yağmış ve merkez ile 
Ulubey nahiyesine ve köylerine yağmur 
yağmamıştır. 

Banaz istikametindeki çay· boyu tar
lalarını kumilen sel basmış ve zarar gör
müştür. Zarar ve ziyan nahiyece te bit 
edılmi0tir. 

-=--

Bu kelime bir cürmü 
meşhuda ve hakaret 
davasına sebep oldu 
Karşıyakndan dun kndınlı erkekli al

tı kişilik bir cürmü rneıhut hadisesinin 

suçlu, müşteki ve şahitleri nöbetçi sulh 
ceza :mahkemesine getirilmiştir. 

Müs ki daVl\sını anlattı. iddianame 
ıokundu. Anla~ıldığına göre, ııuçlu ömer 
Faruk, dün gece Kıırşıyaka Sahn gazino
sunda arkadqlariyle zevkcderlerlten, 

hancndclerdcn bir şarkı istemiş, fakat 
pek az 11onra, nrkaeından «Zilli> diye 
bir GÖZ sarfetmiş .. 

Hanende ve müıteki bayan Süheyla 
bu ıözii üzerine almış ve Ömer Faruk 
hakkında ciirmü meşhut yaptırmıgtır. 

Suçlu nynen ıu sözleri aöylemi§tir ı 

- Zilli.. Her hangi bir kimsenin so
yadı da olabilir. Nitekim aramızd3 otu
ran arkadn§lardnn birinin de adı böyle
dir. Yalnız §Unu nrzedeyim ki, Soğukku
yuda oturan Nazmi adında bir genç, 
bu kelime ve lakabı, ynk~ zamandan 
beri bu bayan için söylemektedir. Ben 
bu husu.su §ahitlerle ispata amadeyim ... 
Bununla beraber, ~imdi dinliyeceğiniz, 
mÜ§tekinin amme şahitlerini, ben ele 
müdafaa vahitleri olarak dinletmek isti
yorum . 

Filhakika dinlenen şahitlerden hanen
de bayan Mediha ifadesinde şunu söy
leıni~tir ı 

- Biz müşterilerimizi memnun et
mek isteriz, şarkı emrederlerse, söyleriz. 
Bu bay, §nrl:ı istedi. Daha söylemeğe sı
ra gelmedi. Çünkü ben, t.Ma~i kurdelıi> 
şarkısını henüz birirrni§ ve sırayı müşte
kiye vermi~tim. Tam bu 111rnda cZilli> 
diye bir ses i ittim runma, kimin tıöyle
diğinin farkında değilim. 

- Daha bagkn malumatınız'/ 
- Evet .. Nazmi adındaki genç her 

zııman için bu bayana cZilli> der .. Ben 
de dün gece, arkadaııına cSana ZiJli di
yorlar) diye &öylemi§rim. O da aöyliye
nin alacağı olsun, dedi. Ve akabinde bu 
işi yaptırdı. 

Mü§teki, bu oahadete derhııl cevap 
verdi ı 

- Arkacla§Un, hayrın Medihaya te
essüf ederim, çünkü yalan söyliyor. 

Mediha ı 

- 1ki çocuğum varl Yalnncılığı ka
bul etmem. 

Hakim, o ıırada sahnede bulunduğu 
anlaşılan bayan Nazireyi de dinledikkn 
sonra, her iki tl\rafa harışmalannı tek
lif etti!. 

Müşteki ı 

- Bana on lirn 'eı;rse-, davamdan 
vaz geçerim 1 

Suçlu ı 

- Kendilerine giizel bir iskarpin tak
dim edebilirim 1. 

Demiştir. 

Müıteld bunn razi olmamış ve sabit 
olan suçundan dola:rı Ömer F arukun iiç 
gün hapsine, bir lira para cezasıyle tec· 
ziyesine karar verilmiotir. 
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Hatay seçimi de 
icap eden tedbirleri alacak olan 
murahhasımız Antakyaya vardı 
Antakya, 15 (A.A) -Yakında başlıyacak olan te cilve seçim mu

amelatı hakkında icap eden tedbirleri mahallinde tesbit ve f ransız 
makamatı ile temas ve teşriki mesai etmek üzere fevkalfıde murahhas 
olarak hükümetimizce memur edilmiş olan hariciye vekaleti birinci 
daire reisi orta elçi Cevat Açıkalın dün akşam lskenderuna muvasalat 
ve hemen Antakyaya hareket etmiştir. . 

/nönü tçıyyare kazasında 

Kıymetli bir 
mühendisini 

tayyare 
kaybettik 

Jstanbul, 15 (Hususi) - lnönünde tayyaresinin parçalanması n~ 
ticesi ölen tayyare mühendisi Salahettinin cenazesi bugün buraya ge
tirildi ve çok hazin merasimle şehitliğe defnedildi. 

Salahettinin bindiği tayyare Beşiktaş tayyare atelyesinde kendisi· 
nin yaptığı kendi eseri tayyare idi. Tayyarenin pilotu olan llhamf 
1nöni.ine inerken tayyareyi bir tümseğe çarptırdığından haza \•ukuz 
gelmiştir. tlhaminin yara~ı hafiftir. Salahettin Almanya ve Fransad! 
tahsil etmiş, üç lisana vakıf çok kıymetli bir tayyare mühendisimizdi 
Beş sene evvel güzellik kraliçesi bayan Naşide Saffetle evlenmiı:ti .. 
Dört yaşında bir çocuğu vardır. 

14 Temmuz Bayramı münasebetile 

ta da Türk - Fransız 
dostluk tezahürü 

Antakya, 15 (A.A) - Havas ajansı muhabiri bildiriyor : 
14 temmuz bayramı münasebetiyle fevkalade mahiyette bir Türk 

Fransız dostluk tezahürü yapılmı~tır. iki memleket askeri kıt'aları ay
ni geçit resminde yanında Albay Fevzi Menguç ve iki genel kurma} 
subnylan olduğu halde delege Albay Kolenin önünde geçmişler ve 
halkın bütün unsurlarından mürekkep büyük bir kalabalık tarafın
dan şiddetle alkışlanmışlardır. 

Halk iki memleket milli marşlannı alkışlarla ve ya a sesleriyle kar· 
ılamı tır. 

ürk -Yunan 
Dostluk; bitarallık, uzlaşma ve 

son muahade tasdiknameleri 
Ankarada teati edildi 

Ankara, 1 S (A.A) - Tebliğ 
30 Teşrinievvel 930 tarihli Türk - Yunan dostluk, bitaraflık, uzlaş 

ma ve hakem muahedesine ve 14 eylul 1933 tarihli Türk - Yunan sa· 
mimi itilafına müzeyyel olup 27 nisan 938 de Türkiye başvekili ve 
hariciye vekilinin son Atina seyahatleri esnasında imzalanan muahe
de her iki devletçe teşkilatı esasiye kanunlarınm vazettği usul daire
sinde tasdik edilmiş olduğundan tasdiknameleri bugün 15 temmuz 
938 de hariciye vekaletinde Yunan sefiri B. Raphael ile hariciye kati
bi umumi muavini Nebil Batı tarafından teati edilmiştir. 

Türk· Yunan ticaret ofisinin Atina ticaret 
odasında yaptığı senenin umumi toplantısı 

Atina, 1 .5 (A.A) - Yunan - Türk tecim ofisi dün Atina ticaret ve 
sannyi odasında senelik umumi toplantısını maslahatgüzarımızla el
çilik ve başkonsolosluk erkfinı sabık ikbsat nazırlariyle ofis azası hu
zuriyle eski iktısat nazın Pesmezoğlunun riyasetinde yaptı. 

Senelik raporlar okundu. Hesaplar tasdik edildi. Heyeti umumiye 
ofisin idare meclisinde ve hususiyle reis Pesmezoğlu ile ateşe komer
siyalimiz doktor Naci Adaya masruf meşkur faaliyetlerinden dolayı 
teşekkür etti. 

Okunan nutuklarda bu vesileden istifade edilerek Türk - Yunan 
dostluğunun iktısadi sahada dahi namzet olduğu parlak istikbal ve 
inki~af hakkında temenniler ve miitalaalar yürütüldti. 

Münhal az.alıklara sabık iktısat nazırlarından Bekazor ile Bakalbe 
ve büyük sanayici Harilaos seçildiler. 

Neticede her iki miUetin her faydalı sahadaki faaliyetlerine birinci 
derecede amil olan başvekiJleri Celal Bayar ile general Metaksasa ve 
lktısat vekillerine tazim telgrafları çekilmesine rey birliğiyle karar 
verildi. 

Şehir gazinos 
Melodi ans orkestrasına ilaveten 

Yeni Varyete 
Numaraları getirmiştir 

Oryantal dansları her akşam 
hararetli alkışlar toplamaktadır 



SAYFA: 4 - ır 

Kahrama lar a 24 saat 
Kampa çıkan 1360 delikanlı Burnovada dün 
Generalın önünde parlak bir geçit resmi yaptılar 

ve zorlu bir imtihan geçirdiler 
General Nuri Yamut Türk ordusunda kumandanın ve Erin 

vasıflarını belirten beliğ bir nutuk irad etti 
başlıca 

BAST ARAF! l iNCi SAHIFEDL 
Altıdan yedi buçuğa kadar talim... 
On birde kampa dön~. 1 1. 1 s.12 a

rasında duş, yıkanma, kurulanıp geyin-

me. 
On ikide yemek .• 
Bir saat ders (Nazari) 
ikiden altıya kadar talim, hafif koşu-

lar, spor ve terbiye.. 
Y edidc yemek.. 
Dokuzda yat borusu .. 

NASIL HAZIRLANIYORLAR} 
Gençlik nasıl yetişiyor ve yarına nasıl 

hnzırlnnıyor} 

Bu sualin cevabını almak için Erkek (1~;[~~::; 
lisesi, Ticaret ve Ziraat liselerinin kam-

pında bir kaç saat kalmak kafi geliyor. General teftişte Talimden dön~ 
1360 gencin toplandığı bu askerlik oca· sandan bir bütün halini almış .. Ate§li yanına g~liyor ve selamlıyorlar. 
ğı, sanki bir makinedir. Her hareket he- k.ahramanlar askeri aa.f halinde. çelik gi- - Merhaba asker •• 
saplı ve ölçülü, her iş disiplinlidir. Adım bi teftİ§e hazır bulunuyorlar. Ovada 1 360 ağzın kuvvetlendirdiği 

atmak, hatta nefes almak için müsaade- Kulaklarımız\ güzel ve ne,e veren bir tek ses ve tek cevap bir fırtına gibi dağı-
ye ihtiyaç vardır. müjde oqıyor: lıyor: 

Serbest hayatı ıehre emanet ederek - General tefti§e geliyor. - Sağol... 
askerlik ocağına giren ve vatani vazife· Büyük bir hazırlık var .. Subaylar, san· Kamp komutanı yarbay Tevfik Aydın 
eine hazırlanan her Türk genci bu mer· ki subaylık vasıflannı feda eden ve hece· generali karıılıyor ve asker! erkanı ta· 
haleyi aşmak, kahramanlar ocağında ve
rilen askerlik terbiyesini severek benim· 
semek mecburiyetindedir. Mafevkin ma
duna söylediği aöz geri çevrilmiyen bir 
emirdir. itaat mutlaktrr ve muvaffakıyet 
için ordu mensuplarımız bunu seve seve 
yapmaktadır. 

NE.5ELI BiR GRUP 
Çadırlannda büyük bir neşeyle geyi

nen, postallarını ııyaklarını, elbiselerini 
arkalarına geçiren neşeli bir delikanlı 
grubiyle görüşüyorum. Çehrelerinde, 
içlerine •ığmıynn neşelerinin bariz izleri· 
ni okumak mümkün .. Mütemadiyen ko
nuşuyor, günün talimleri hakkında mü· 
talea beyan ediyorlar. 

Soruyorum: 
- Kamptan memnun musunuz} 
Cevabı: 

- Şüphesiz.. Hem bu hayat bize yep· 
yeni bir ruh veriyor. Jtaat ruhunu aşılı-

yor. Neşeyi öğretiyor. Disiplini öğretiyor. 
Daha doğrusu hayatı öğretiyor. Ordu, 
cemiyettir. Cem't hareketteki muvaffa
kıyeti bize çok bariz misnlleriyle göste
riyor. 

Bir hareket yapıyorsunuz. Bu, yalnız 

başına olunca verdiği netice mütevazi 
oluyor. Fakat toplu bir §Ckilde hareket 
edilince muvaffakıyet tam ve bütün olu
yor. 

- Spor yapıyor musunuz} 

- Her hareket edi imiz spor, her 
yürüyüşümüz yüz futbol maçına bedel· 
dir. Ben oahsen ilk lcamp gününde fazla 
yorulmuş • kulağınıza ıöyliyorum- adeta 
bezmiştim. ikinci talim günümüzde alı§· 
tım. Üçüncü ve dördüncü günlerde zevk 
duymıya başladım. Şimdi ise kamptan 
ayrılmak velev bir kaç saat için de olsa 
şehre inmek hatırıma gelmiyor. 

- Disiplin sizleri aılcıiııyor mu} 
- Bilakis.. Mektep hayatı çok ser· 

best bir hayattır. Burada. toplu hareke· 
tin neticesin(, itnnbn zafer olduğunu öğ
reniyoruz. Yeni vazifemizi sevinçle içi· 
mizden gelen bir arzu ile dinliyor ve •ÖY· 
nileni emir telakki ediyoruz. Bu yol bizi 
muvaffakıyete ulaştırıyor. 

- Yemekleriniz nasıldır) 

- Mükemmel... Karavana yemiyen 
olgun insan aayılamaz ki. Asker ocağının 
herşeyi ve her köoesi başlı başına bir 
alemdir. insan burada iken .kendisinde 

Talimde istirahat 

tahammülün fevkinde bir tahammül ah
lakı, gücünün fevkinde bir kuvvet. daha 
doğrusu kendisine ve yurduna kar§ı baş
ka bir hakimiyet seziyor. Bunun verdiği 
gurur, büsbütün baıka bir feydir. 

TALiMHANEDE 
Saat sekiz. .. Talimhane ovası, sanki İn· 

anın ..... .,ı 1nı aı;ıyorı r ve 'tloruyurı . 

ren neferler gibi sağdan aola, soldan aa· 
ğa koşarak saflar arasında dolaşıyorlar. 

Ovada bir toz bulutu görünüyor. Bu 
toz bulutu. ordunun yeni hazırlanan bir 
kuvvet parçası ve yurdun merd bekçile
ridir. Gururlanıyoruz. 

Ovada bir makine ilerliyor ve general 
geliyor. 

TEFTtŞ VE MUSAHABE 
Türle ordusunda büyük ve küçük var· 

dır. Faknt büyükle küçüle arasında ayrı 

lim öğretmenlerini tanıtıyor. 
General bize de iltifatta bulunuyorlar. 

GENERAL KONUŞURKEN 
iki tabur, yedi bölükten ibaret olan 

kamp heyeti umurniyeai ayakta, derin bir 
saygı sükutu içinde ve hazırol vaziyette· 
dir. Sayın general yannın ıubaylarına 

beliğ bir ifadeyle hitap ediyor ı 
«Genç askerler .. 
Hep bilirsiniz ki vatan, saadet dev· 

rinde ve saadet içinde iken, 

Talimden sonra gazete okı ' arken 

gayrı yoktur. G eneral de fcrd, nefer de 
ferttir. ikisinin nrnsındaki rütbe farkı, 

onların arkadaş olmalarına mani değil. 
dir. 

Mütevazi ve neşeli bir asker, sayın 

Bornova tüm komutam tümı:eneral Nuri 
Yamut, makinelerinden inerek askerin 

mrları içinde yaşıyan memedeki çocuk· 
tan ölüm dö~cğine yntmııı hastasına ka
dar herkes o saadetten aynı surette ve 
aynı derecede istifadelendirilirler. Va
tanin mü§kül anında, ıstıraplı devrinde 
de aynı insanlar, memedeki çocuktan 
ölüm döşeğindeki hastasına kadar müş-

--··-- r-···.1 

~ 

Kapıda nöbet 
terek surette ıstırap çekerler. Namuskar 
bir insanın ya~ması, saadet içinde ya· 
şaması için vatanın bütünlüğünü koruma· 
sı, yurdunu huzur içinde görmesi şarttır. 
Vatan müdafaasında yedisinden yetmİ· 

şine kadar her ferd vazifelidir. 
Askerlik hayatı zorluklara katlanarak, 

müşkülleri at)ıyarak güzelle§İr. insanların 

nefislerinden fedakarlık ister. Her va
zife ne kadar büyük ve yüksek olursa, 
onu muvaffakıyetle ba~rmak için o nİs· 

bette fedakarlık ister. 

BUGONON HARBi 
BugilnUn harp sisteminde tayyareler 

şehirleri bombalarken, her tarafı gazlıı 
ve yangın bombalariyle zehirlerken cBu 
çocuktur, bu hastadır, bu kimseye zarar 
vermiyen insandır> diye bir tefrikte bu-

Sabah traşı 
lunmaz. Onun içindir ki bu vatanda ya. 
ıfıyan her vatandaşın korunmasında müt
terek vazifeleri vardır. Bu vazifeler ise 
noksansız yapılır. 

YARININ SUBA YLARJ 
Ben şimdi sizleri birer yeni asker gib ' 

değil, yarının ordu subayları olarak gö
rüyorum. Ve söziimü ona göre kullanı
yorum. Askerl i~in ba~lıca husu3İyetlerin· 

den bir ikisini de size söyliyeceğim. 
Kumıındıınlık üç cephe gösterir. Biri, 

ııile sıfatiyle hepinizi evlat, kardeş gib · 
tanıynmk derdinizle, aevincinizle hemhal 
olarak nile reisi ıııfatiyle sizinle alakadar 
olur. ikinci cepheli muallim ve mürebbi 
olmasıdır. Bu, meslek dahilinde sizleri 
yetiştirmek ve talim, terbiye etmekten 
ibarettir. Üçüncü cepheai kumandanlık 
cephesidir. Bu cephe aile reisliğimiz, mu
allim ve mür~bbi sıfatını bir tarafa hıra· 
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Tıbbi adlinin cenaze arabasi gel-

-nişti. ' 
Memurlar maktulün cesedini gö

~ürürlerken müfettişBoşe de şef gar
:;onu bir köşede sorguya çekiyordu. 

Şef garson: 
- Locada bulunan beş kişiye ıs

mar ladıklan beş Kokteyli ben götür
düm. 

Dedi. 
KokteylJeri kim ısmar1arnışh} 
içlerinden biri. 
Bann müşterilerinden mi idi} 
Hayır .• 

- Nasıl bir adamdı} 
- Söz söylerken sigarasi'ni yak· 

mak için başını önüne eğmişti. Dik
kat etmedim. 

- Locada bulunanlann hiç biri
sini de görmediğinizi iddia edemezsi
nız ya .. 

- Locanin vaziyeti, siz de görü
yorsunuz, içerdekilerin yüzlerini far-
1:tettinniyecck bir şekildedir. Hem 
~irndi hahrlıyorum, onlar sanki ken
:Iilerini göstermekten çekiniyorlar
mış gibi hareket ediyorlardı. 

- Ya. Peki ama maktul öyle de
~ilmiş.. O yüksek sesle konuşuyor 
ve kendini gizlemiyormuş. 

Orası doğru. 
- Katil ne yapıyordu.} 
- O bilakis .. 
Tam hu esnada bir şangırtı kop

tu. 
Şef garson ve polis müfettişi Bo· 

ıe şangırtının geldiği tarafa birden 
döndüler. 

Kontes, acemi bir hareketle masa· 
nm üzerindeki bardakları ve yemi~ 
tabağını yere devirmiş ve kırmıştı. 
Bu hareketinden utanmış gibi de 
::Berini yüzüne götürmüştü. 

Şef garson, kaşla göz arasında 
Kontesin bir parmağının (sus) de-

1(;tr, )' alnız ve yalnız itant ister. Ve bu 
taati temin etmek için de kumandanla
nn keoôi rütbe ve salahiyctlerine göre 
0>İrer hudut çızilmi_ştir. 

Askerlikte kuman°dnn çok salahiyetli
dir. Kumandanın vazifesi, maiyetinde 
b ulunan insanlnrı muharebe zamanında 
zafere götürmektir. Çelik gibi bir pençe 
'le, kendi sevk ve idaresine güvenerek 
onları ölüm tehlikesinden geçirerek za· 
fere isale eder. Her kumandan bu yük· 
sek vazifeyi yapmak için kanunun çelik 
kuvvetiyle elini sıkar ve emrindeki İn· 

·anlnrı zafere götürür. Bunun içindir k" 
:ıskerlikte ceza kanunu ve kumandanlık 

mek ister gibi iki dudağı ortas'indt 
bulunduğunu gördü ve.. anladı. 

Bu küçük hadiseden sonra Boşö 
şef garsona döndü. 

- Haydi, devam et. dedi. Katil 
nasıldı? 

- Ne bileyim nasıldı} Katil .. Na .. 
sıl söyliyeyim, o da ötekiler gibiydi. 
Suratım görmedim ki tarif edeyim. 
Hani hepsini karşıma dizseniz bu ic:ll 
diye gösteremem. 

Boşe kızdı. 
- Biraz evvel söz söylerken da• 

ha kat'i konuşuyordun. Şimdi böyle 
birdenbire ne oldu sana? 

- Biraz evvel daha mı kat'i aöy .. 
liyordum. Öyle birşey habrlamıy~ 
rum. Size öyle gelmi§tir belki •. Ben 
birşey görmedim. 

- Görüp görmediğini sorgu ha· 
kiminin önünde anlarız. Bunların 
hepsi sanki söz birliği etmi§ler. Bit 
şey görmemişler. Bu işin içinde bir 
şey var ama bakalım ne olacak. Heı 
halde bu karanlık işin aydınlanması 
için tesadüfün yardımı lazım. 

Bo~enin beklediği tesadüf yardı• 
mı kendini derhal gösterdi. 

Barın Vestiyer uşağı elinde biı 
pardesü ile ilerledi. 

- Bu, dedi. Bet kitiden birinin 
Bara girerken vestyere bıraktığı ve 
giderken almadığı pardesü .. 

Boşe pardesüyü uşağın elinden al· 
mış. ceplerini tetkike başlamıştı. Bir 
sigara kutusu, bir kibrit kutusu, bir 
çift eyi cins eldiven buldu. Bunlara 
ehemmiyet vermeden araştırmasına 
devam etti. Ve nihayet: 

- Hah işte .• 
Diye bir sevinç sesi çıkardı. Par· 

desünün iç cebinde içi boş bir zarf 
bulmu§tu. 

-BiTMEDi-

daJlannın teftiş vermek ye geçit resmi 
tertip etmek suretiyle elde ettikleri mu· 
vaffakıyetli neticeyi bilhassa tebarüz et· 

tirmek isterim. 
Snym Tümgeneral Nuri Yamut, genç· 

Ierin zorlu talimlerinde bulunduktan 
ve her erle ayn ayrı meşgul olduktan. 
kendilerini imtihan ettikten sonra kam· 
pa dönerek, kamp yerini de sıkı bir tef .. 
tigten geçirmiştir. 

KAMPTA 
Sık çamlar orasında kurulan liseler 

kampı, bir ordugahı andıracak kadar ha· 
zırlıklı ve intizam içindeydi. Mektebin 
geniş bahçesinde. çamlar altında kuru• 

: ephesi çok merhametsizdir. Zafere lan çadırların önünde kahramanlar nö
ula§tırmıık için, hayatını vatan uğrunda ':>et bekleşiyordu. Hepsinin içi muntazam 
terketmek gibi ulvi bir hedef gösterir. ;urette yerleştir.ilmiş ve her noktaya ay-

.Söylediğim gibi sizler, yarının orduda a bir ihtimam gösterilmişti. 
vazife alacak birer subay namzedisiniz... Kampın idaresine bakan bay Nuri 
Askerliğin kısaca en büyük vasıflarından '.(oparan, bay Nuri Atalay idare işinde 
biri tıım itaat ve mafevke karıı sevgidir. büyük bir muvaffakıyet göstermişlerdir. 
Bu, askert muvaffakıyete götürür. Bumava belediye reisinin bizzat kampın 

Sizlerin gerek bu kamplarda, gerek l U ve elektrik işleriyle meşgul olması. 

::ıskerlik derslerinde yarının askerlik va- kampı idare edenleri Burnnvanın çalıı
t ifelerinde alacağınız intizam, disiplin :Can belediye reisinden iyi cümlelerle 
terbiycsl ve itaat ruhu, her hangi '.lahse saik olmuştur. 
bir mesleğe intisap ederseniz ediniz; siz- Sayın tümgeneral, kampın eczanesini, 
leri muvaffakıyete eriştirecek kıymettar hastanesini, yemekhanesini ve mutfağını 
haualardır. da gözden geçirmi~tir. 

Bugünün lçtimaiyahnda ferdden tutu· Hastanede yatmakta olan beı altı h~ 
nuz da her cemiyete kadar hangisinde ta delikanlı, evvelce rahatsızlananlar vo
diıiplin ve intizam varsa o muvaffak ya çadır iplerini düzeltirken ellerini inci• 
olur. Milletler de böyledir. İşte yeniden tenlerdir. Cuya kampta iki kişinin ağıt 
ortaya çıkan ve hatırını saydıran millet· 1urette yaralandığı hakkında 13yialar çı• 
ler de, disiplin ve intizamla çalışarak ıö 1<aranların, hakikati ne kadar merhıv 
zü geçer hali iktisap etmi§lerdir. Asker metsizce çiğnediklerini burada· müphe
ocağı sizlere disiplini ve itaati öğretecek- :le etmek mümkün olmuştur. Hastane o 

Sözlerime burada nihayet verirken 
vazifemin müsait olduğu z.amanlardP 
izleri daha yakından görmek, gÖrÜ§mel 

"çin fırsattan istifade edeceğim. Şimd· 

•öğsümü iftiharla kabartan, dimağı yük 
elmiş gençlerin karıısında bulunmaktan 
~uyduğum zevki belirtmek isterim. istik· 
1 fıl marıınızı dinliyeceğim, geçit resmini 
:z.i ve tnlimlerini:z.i göreceğim. Hepinize 
hu ~ercfli vazifenizde muvaffakıyet di-
erim, ~i{ olun.> 

GEÇtT RESMi 
Yavruları için titriyen bir babanın ço 

uklnnna verdiği öğütler kadar tesirli ve 
·!ltifııdeli olan bu sözler, ovadan kopan 

ir fırtına gibi cSağob mukabelesiyle 
karşılanmış ve gen~ler and içmi~tir. 

Bunu kahramanların hep bir ağızdan 
öyledikleri istiklal marıı ve parlak bir 

"eçit resmi tnkip ctmi~tir. Sert adımlı 
dik ve mevzun göğüslü genç erlerin yir 
mi dakika devam eden parlak geçit res
mi, derin bir haz. içinde takip edilmiş 
alınan netice muvaffakıyet telakki edil· 
miştir. Kampın d aha beşinci gününde ııa· 
yın kamp komutanının ve dei{erli arka· 

'rndar temiz, ihtimam o kadar müıfiktir 
'd, insanın burada hasta olacağı ve bu 
•Üzel ıefk.ati duyarak benimsiyeceği gel
nektedir. General hastaların birer birer 
·ahatsızlıklarını ve hatırlarını ıormuı ve 
ltifatta bulunmuştur. 

KAMPTA NELER VAR ) 
Bütün yorucu talimlere rağmen kamp

•a sorulan suallerden biri §udur ı 

- Bugün kilo aldın mı} 
Evet, kampta bir günde kilo alanlar 

•ar. Bol gıda, bol güneş ve nege içinde 
•eçen saatler kamp çocuklarına aıhhat 

~ılamaktadır. Geceleri, yemekten sonra 
·amp çocuklarının oynadıkları milli 
"lyunlar büyük bir neşe havası uyandır
ıııı.ktadır. 

Yirmi gün. yani bu ayın son güniine 
·naar devnm edecek olan kamp hayatt
'lın gençlere bir çok şeyler kazandırncıv 
'h muhnkkaktır. Ben, kendi hesabırn:ı 

l(ahramanlar ocıığından hayranlıkla ay• 

lldığımı gururla ifade etmekten kendirnf 
"ılamıyorum. 

15/7/ 938 
ADNAN BlLGET 
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Maliye vekaletinin tebliği kanunun 
nasıl tatbik edileceğini gösteriyor 

Güzel bir parça enseledin ama Bütün mükellefler bu tebliği dikkatle okumalıdırlar 
Haziranın yirmisinde Büyük Millet mayacaklardır. A, B'C fıkralarında yazı-, dört tatil günü hnriç olarak 20,80 liraya 

Bu güzel parça ile cünbiiş yapacag"' ın yeri hazırladın l\fecliainde kabul edilen kazanç ver- ıı olanların sergi içinde kullandıktan baliğ olacağından, başka namla bir istih
gisi kanununun tatbik 8tıretine dair memur, mlistahdem ve işçiler dahi bir kakı bulunmadığı takdirde 80 kuru~ ve 

mJ? işte marifet bUOU aüşümekte idi olmak' fize-re Maliye vekdleti umumt ay için kazanç vergisinden muaftırlar. daha aşağı gündelik alan i~çilerin kazanç 
b ir tebW1 neşretmiştir. Bütfrn miikel- Bu sonuncu muafiyet, mezk<>.r fıkralarda buhran ve muvazene vergilerinden h-

Hıristidi, Sebastiyanonun pşıra- Hıriatidi hiç sesini çıkarmıyordu. son kısımları yine burada biter. Şiın- leflcri alakadar eden bu tebliği ehem- yazılı şahıs ve mUesseselerin memur ve tisna edilerek yalnız hava kuvvelerine 
c:ağını tahmin ediyordu. Fakat bu Sebastiyano: di nerede ise içeriden bir hovarda çı- miyetine binaen aynen ne§Tediyoruz: mUstahdem ve işçilerine alt olduğundan yardım vergisine tabi tutulmalan ikti-
kapıdan biraz evvel siyahlara bürün- - Hele şu miskine bak .. dedi. kar veya dışarıdan bir saray firarisi kendi hesaplanna serbestçe çalışan ve za eder. 120 kuruşa kadar giindelik alan 
~Ü§ olarak imparatoriçenin çıktığını Maydanoz yemi§ papagan gibi oldu. avdet eder. Kazanç vrgisl kanununun bazı hüküm- gündelik gayri .safi kazançları üzerinden işçiler ise gündeliklerinin yalnız 40 ku· 
ılrniyordu. Marifet böyle e§i bulunmaz güzel Beyazlı kadın: 1erinl değiştiren 3470 numaralı ve vergiye tAbi bulunan seyyar ve san'at- ruşundan kazanç ve muvazene vergileri· 
Eğer bilse idi bir <aiyahlı» nın git- parçayı enseleyip saraya sokmakta -Teşekkür ederim. dedi. Siz ha- '-W/ 6/ 1938 tarihli kanunun vücuda ge- klrlann bu mahiyetle alAkası yoktur. nln kesilmesi ve bir ay içinde çalı~tıkları 

ll_lesinin ve bir «beyazlı> nın gelme- değil. Cünbüşünüzü yapacağınız de- kikaten arkadaşınızı çok seviyorsu- tirdiği deği!'dkliklerle yeni hükilmlerin Vergiden müstesna tutulacak olan me- gUnlere nazaran istihkakları 30 liraya 
•

1nin kapı yolda§ı üzerinde ne kadar liği de evvelden hazırlamakta •. _Hay- nuz. O da sizi sevivor. Bana hep siz- tatbik sureti aşağıda izah olunm~tur. mur, mUstahdem ve işçiler bilfiil sergide geçmediği takdirde buhran vergisinden 
derin hayret uyandırdığını daha iyi di haydi .. üzülmeyin .. Hıristidi beni den, sizin meziyetlerinizden bahset- Madde 1 - Yeni kanunun birinci çalıştınlanlardır. Bunlann aslen, sergide istisna edilmesi ve 30 liradan fazla ol
lnlardı. hiç sevmez ama.. Ben yine onu se- ti. Haydi .. Madam ki burada durmak 'lladdesi, kazanç vergisi kanununun is- pavyon ve lokanta, gazino gibi yerleri duğu takdirde buhran vergisine de tAbl 

Hıristidinin yaninda getirdiği be- verim. Eski dost dütman olmaz. O- tehlikeli.. Bir an evvel bizi odanıu *isnalara müteallik olan 3 üncü madde- açıp işletenlerin esu işlerinde &teden tutulması lazım gelir. Misal olarak gUn
l'~lı kadını Sebastiyano muhafız dam ıizlerin emrinizde .. Orada kim- qötürünüz. Bu saraydan korkmağz ~inin 6 numaralı fıkrasını değiştirmekte- beri çal~ olmaları muafiyetten deliği 120 kuruş olan bir işçinin bir ay 
~Urnandanının yavuklusu zannetmiş <Je görmeden dört başı mamur bir ba~1adım. lir. Mahalli hükümetin milsaadesile açı- istifadelerine mAni değildir. Ancak mua- içinde 26 gün çalıştığı farzedildiğine göre 
di. cünbüt yaparsınız. Hatta isterseniz Sebastiyano: 1accık millt ve beynelmilel mahiyetteki fiyetten istifade için devamlı olarak ser- bu işçiden kesilmesi !Azım gelen vergile-
!" Kadın, yüzünü örten kalın tü- ,ize saray şarabından, imparatorun - Daha durun bakalım, dedi. '>ergiler ve panayırlarla buralarda te- gide çalıştırıl.malan şarttır. Bunların ser- rln sureti hesabı aşagıda gösterilrn~tir. 
U avluya girdikten sonra açmıftı. ;çtiği praptan da getiririm. Bunlar hiç birl'ley .. Burada neler ve 'llin edilen kazançların vergiden muaf lgi haricinde çalıpnalan ve fakat arız! 1- Umuınt, mUlhak ve hususi bUtçeU 
E Arna yarabbi.. Ne güzel. Ne en- Beyazlı kadın sordu: neler oluvor bilseniz.. '>lduğunu beyan eden bu fıkraya 2671 olarak bir gUn veya bir kaç saat sergide dairelerde: 
~ bir kadındı bu.. Sarayın bütün - Peki .• ya sizin kariniz falan Hıristidi ile göz şröze geldiler. _ numaralı ve 3/ 6/ 1935 tarihli kanunla çalışmış olmaları muafiyetten istifade et-
dılberleri onun ayağına su bile döke- yok mu} Muhafız kumandanı dudakların• bir fıkra eklenerek beyııelmilel mahi- tirmeleri için sebeb teşkil etmez.. 120 
ll'lezlerdi. Bembeyaz ve lekesiz bir - Var.. kanatırcasına ısırmı~tı. Kafasını mü- yette açılan panayır ve sergilerde mu- Eski hükUmlerde sergi dahilindeki sa- 80 

GUndelik 
Muafiyet haddi 

>iil\i.. Toz penbe yanaktan, iri si- - Bizi görürse .• Sizi kıskan1rsa.. temadi yen sallı yarak sus İl'areti ve- vak.kat tesisat yaparak kahve, gazino, tıcılar da vergiden muaf bulunmakta -
~ gözleri vardı. - Bir kerre ıizi görmesine gör- riyordu. Nihavet baktı ki Sebastiya- lünepark, sirk ve.sair istirahat ve eğlence idi.Satıcılardan mahsad, serbestçe ticaret 40 Vergiye matrah olacak g{lndelik 

liiç telaı veya heyecan göstermi- mez, çünkü o şimdi odada değil.. no çok ileri gidiyor ve söylenmemesi yerleri işletenlerden ve satıcılardan ev- ve her kangi bir şihıs veya mUes.5e5eye 
)ordu. Baıka yerde .. Çok mühim bir yerde. lazım~elen sözler söyliyor, daya~a- velce kazanç vergi.sile mükellef bulun- bağlı olmayan, sergiyi idare edenler ve- 40X26=1040 Kazanç verglsl matraht 

liıriıtidinin yaninda aarayin bu Sonra kıskanmasına gelince .. Koca- madı. Sesine amirane bir eda verdı. mıyanlarla bunların münhasıran pa- ya sergi pavyonlarında mal teşhir eden 1040X 5 
lrka külhan kapısından sanki baba- 'ının ne mal olduğunu bildiği için - Sebastivano .. dedi. Düt öne.· nayır münasebetile sergide çalıştırdık- veya satanlarla alAkası ulunmayan sey- ----
•ının evine girer gibi ainnitti. kıskanmak' aklından geçmez. Haydi Ve müstakbel Bizans imparatoriçe- tarı muvakkat müstahdemler de kazanç yar satıcılar olup bunların sergi içinde ve lOO 

52 Kazanç vergisi 

Scbastiyanonun aptallqmı9 gı°bi çabuk olun ama .. Burası, bu külhan sine yol göster .. Kendilerini imoara- vergisinden müstesna tuulmuştur. duı:ındaki faliyetlerini tayin ve tehdide 
d k k d ~ 120X26= 31.20 Uran haline çok latif ve ço cana avlusu pek tekin bir yer değil.. Sa- tor hazretlerinin dairelerine a ar Yeni kanun bu iki fıkra hU.krnilnü bir- imkAn olmıyacağı aşıklrdır. Yeni kanut• 
Yakın bir gülümseme ile bakıyordu. rayın bütün gizli atk maceralarının te§yi et.. leştinnekte ve (muvakkat tesisat) ya- satıcıları muafiyet hUkrnil dışında bırak· 3120 

Scbastiyanonun nihayet dili ÇÖ· ille kısımlan hep burada baılar. Ve -BiTMEDi- panlara milnhasır olan muafiyeti geniş- tığından bunların takibi ve kendilerin" 52 
~üld" --u. - \etmekte ve satıcılara verilmiş olan mua- muafiyet hUkmUnUn tatbikindeki milş· 

ilk Önce Hırstidiye döndil. • fiyeti de kaldırmaktadır. Yeniden ted- kUlleri de ortadan kaldırmıştır. 30.6S 

So - Vallahi çok yamansm .. dedi.. 'talya -'a ırkcı mı oluyor vln edilen bu fıkra hükmüne göre ma- Kanun, isti.snayi bir ay için vermekte-
3o.oo 

nradan azdın ama .. pir azdın .. Bu J j a ~ hall1 hükömetin müsaadesile millt veya dir. Bu bir ayın başlangıcı sergının umu- --
?\efis parçayı nereden yakaladın.. beynelmilel mahiyette açılan panayır ma açıldığı gllndilr. Sergi bir aydan faz- o.:s Buhran vergisi matrahı 

Sonra beyazlı kadına hitap etti. ve sergiler dolayısile: la devam ettiği takdirde, bir aydan son- O. Buhran vergisi 
- 5: .. ı·n kim olduğunuzu bilmi- BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 1 dir ki Museoliniden de müzaheret göre- 'l ı- 1 a1d 1 1 . ..ı.. gi 1 

&&, • • A) Bu panayır ve sergı er tes..., ve - r satış ve muame e er ı'.r" ver a ın· 1040 >'otum ama hu yanınızdaki herifin . cektir. Bu takdırde Almanya ve Avua- da edenlerin elde ettikleri kazan lar. mak !hım elir. B" le bir hal vulruundr 
t\e mal olduğunu biliriın. O bir za. ltalyan ırkı vardır. Bınaenaley ltalyada ah dil . d hal daki re ç g oy 52 

ırkçılığın doktrinleri mevcuttur. Bix ırk turyhadyil u dennh'en b•~_01'a d'klya. b' B) Panayır ve sergi pavyonlarında sergi dablllndekl pavyonlara ve lokantr 
?rıanlar kadının suratına değil, di§İ . . .. . v ya u er e ıç e~ eme ı erı ıı t hir ttikl i allar gl 1 .. ınd • gazino ve emsali yerlere asıl kanunur 
diye tavug"' a bile bakmazdı. Nihayet prenııplerıne baghyı.z ve bizim ırkçılıgı- .. .. .. eş e er m ı ser '.:t" e sa 9.88 
L · .d 1 .ilr.. ı:,_. l 'ilr. d'nt d muşkulat ltarıısında kalaeaklatdll'. tanların kazançları· 17 n.cl maddesine mUsteniden yalnız ka· 1 tJeni 1 k d 1ar b. al t mız ı eo OJ tir. ,..,,.o 01 veya ı e- • ....ı.ı h lmak 11_ 

Ş. rn zorum a a ın a ıraz ış 1. v. • • ol C p gil rd 1 kan ta dan .zanç ver~ tar ına esas 0 lUOerc 
~rndi görüyorum ki İ§İ azıtmıf .• Ha- gildu. lrkçJık konaepaıyo arımız tama- Evian. f 5 (A.A) - Evian konferan- ) anay~ ve ser • e 0 

' - gayri aafl trad takdir ettirilmek sureti1c 
n.ı do~uau ıiz de Hıristidiyı· d~l men ltalyandıı. Ne Almandll' ne de ıi- sında kabul edilen karat suretinde henüz sing, bar bırahane, kahvehane, gazino, gi t h l" lir · 9·81 
l e• -c· al'd' B '- d v • 1 al 1 k, • k ti tro in saire ver ar ı azım ge ' okır harem ag" asını bile azdırabilecek m ı ır. u ıra.ç lKlll gayeaı. t yan ır- mi k ti · · t it tın • 1 fakat onapar sır ' ya ' s ema ve ak al 
adar gu"ze1•ı'nı·z. Fakat hız· ıın' t __ pı kının safiyetini muhafazadır. Ona ıeref ~e .. e e end~ .. ekr e tlem.lf 

0 
aahn, t k gibi eğlence ve btirahat yerleri işleten- Sergi içinde pavyon açar m teş- 0.78 

.. ~ ııyaıı veya mı anaa en vey u ır - hfr etmek vergı' e tAbl tutulmak için }' ld duygusu vermektir. Yahudiler. İtalyan lerin buralarda temin ettikleri kazanç- Y 0 aıırun karısı ikinizi bir arada . . ları dolayuiyle hicret etmeie mecbuı 
1 

kMi değildir. Ayni zamanda pavyonlar- 52 
lrÖrccek olursa ikiniz de hapı yutar- ırkından olamazlar. Bınlerce senelik Av- olanlarla vaziyetleri bu tarife uygun olup arE) Yukarıda fıkralarda yazılı .. ahıs da teşhir ettikleri malların satılması 7 
~ın~. Onun ne kadar kıskanç oldu- rupa medeniyetinin varisl olan İtalyan y 

78 gu b b la H k ki l ırkçılığı tamamen AVTUpaidir. Halbuki ta memleketlerini terkettilderi halde ve müesseselere bağlıolarak sergi içinde dahi lhımdır. 
be:bil~r o~d::~~r~~~r e iğim e y ahudiler İtalyada temsil edilmernif henüz daimi surette bir yere yerleşme- kullanılan memur, milstahdem ve işçi- Binaenaleyh pavyonunda yalnız mal teı- 62 

mit olanların hükümetler aruı komitesi- ler· hir eden ve hiç bir satış yapmayanlara, 
. Scbastiyano mütemadiyen eöyle- olan yegane millettirler. İtalyan ırkının ' dan faz.l d dahi 

?\ıyor, Hıristidinin.. ' bozulmasına mini olacak tedbirleri al- nin aallhiyet çerçivesi içine alınmuı ba- Bir ay kazanç vergisinden mUstesna- sergi bir ~y a evametse ver-
S malt l&zundır. Yahudi ula ile biı ihtilat- haua tavaiye edilmektedir. Karaı sure- dır. Yeni kanun mer'tyetine kadar yuka- gi tarhedilemez.. . 1.99 

-D mk .. Suı.. k 1 tan L•-' ola--'- ıı'- (e••dınm o··niine oer~ tinde bundan baıka komiteye iıtiıak rıdaki C fıkrasında yazılı yerleri sergi Ecnebi devletler tabauı sergıde pav- 29.21 

Buhran 

Muvazene vergisi matrahı 

Muvazene vergfal 

Kazanç vergial 
Buhran vergisi 
Muvazene vergbl 
Hava kuvvetlerine yarınım WI' 

gisl 

Tevkifat yekftnu 
ttası 

. erne ister 0 ibi a'" göz i'"aret e- ıuuu çaa, ~ ... • .. ak -'--' tarla b 1 da 
t 0 v v eden heı hükümetin kendi kanunlan . . d '"1 tenl . ı.ft•M"'' · · yon açar 11UL1 ıa r veya ura ar -1ne aldırıf bile etmiyordu. melidit. · ıçın e açıp "i e enn ~ vergısın- ___ ,, ı •·1 Aylık ,_,,,ı.L-1. 

rı d h'l' d k b ı d bil V• uh . . -..Jıı ka lokanta, ga.ı.lno ve eıruw:uı yer eri "'le- 31.20 J.Swuuı.A , oeyazlı kadın ise Hıriatidi le ai,.Ji Bu beyanname, İtalyan faoiatleri ata• a 1 ın e a u e e ecegı m acır den istisna t:W.ı.ebilmesi için evvelce - . mah ll d .. tahd 
1 e- _ 'Ld d . f- ___ , altı.- . 1. _..,..ıftil 

1 
tirler ise veya bu a er e mus etl" 

taretle•mi•, Sebastiyanonun geve- ıında büyük biı alalta uyandınnııtır. mw. anna aır mu ..... m Ulllatı gız 1 zanç v"""&'-" e mükellef tutul.mamış o - . . la b" tini hal 
~ 1 :t -s 1 ak •• d v d . ____ ,_ h"'- vazıyetinde çalışır r ise, ta uye z 
d~ iklerini atikar bir memnuniyetle Anlaıılıyoı ki İtalyan gazeteleri Alman ~at gon ermege evam ebuesa tav- ması araLLLIJ4Ata idi, yeni kanun bu \,LA- oldukları devletin ülkesinde açılan pa-
k ınliyordu. Nihayet çok tatlı ve çok gazeteleri gibi yahudilerle karıtma aley- sıye olunmaltta ve bu kanunlaı hallın- mu kaldırmış olduğundan bundan sonra nayır sergilerde Türle tabaasına vergi 
ıvrak sesi ile : hinde bir mücadeleye baılıyacaldardır. da tafsilat istenmektedir. Y eıleştikleri vergi içinde bu yerleri açıp işletenlerin muafiyeti verilmiş olmak şartile mua-

2 - Umum! mUlhak ve husu.il bUtçelt_ 
daireler hariclııde kalan hakUd ve hQk.. 
mt ~ahlslar nezdinde: 
1040X'1 

k - Ya.. dedi. Demek Hırstidinin memleke;!e~de mu~acirlerden h~ya~ prt· sergi haricinde başkaca iştigalleri mev- fiyetten istifade ederler. Hangi devlet- = 73 Kazanç vergi.si 
arısı rok kıskanç.. Paris, '' ( ö.R) - Fıanıız gazetele- la11nı degıştirmele11 talep edilebilecek cut olsa ve bu '"tigallerinden dolayı ka- l . b ük' ell fi et . et t 100 

"X - • • • • "'i enn u m e y esasına nay e -
. - Kıskanç ta söz mü .. Hani si- ri ltalyan profesorleımın beyannamesı- muhacirleri kabul eden memleketleıin zanç vergi.sine tabi bulunaalar dahi, ser- 'ği bilAhar bi tamım il t bllğ 

~il ikinizi burada bir görse ikinizin ni kayde~erke~. ao~yorlat ı ~~olini hUltümetlerine bu~lar~ nalt~t y81:d~da gide açıp işletikleri bu kabil yerlerden :lunacaktır~ ayrı r e e 31.20 
e cenaze duanızı peşinen yaparım. ırkçılık sıyaaetinı takip etmek ruyetinde- bulunmalt mechurıyetı tahmıl edilmıye- dolayı bir ay için kazanç vergisine tlbi Madd 

2 
_Yeni kan 2 . i mad- 73 

- Eyvahlar olsun .. Ben bile idim midir) O fimdiye kadar böyle bir siya- celc.tir. Sonuncu tavsiye hükümetler ara- tutulınayacaklardır. Kezalik sergi içinde d 
1 23

;
5 

umara! ~un ın; UncU __ 
aelrnezdim .. Şimdi ne yapacağız? setten çekinmiıti. Fakat ltalyada ırkçılı- sı komitesinin Londrada teşkil edilmesi- pavyon yaparak mal teşir edenler dahi. esd,d .. n

16 
1 

unun 30.-''1 
rı v 'dd ti b''-' . . . "fritl • d . d. B '-d' d ,_ . .1._ maı esının mcı numarasına geçense-
oeyazlı güzel kadının bu telaşı gın ıı e e tat uuru 11t:iyen mu enn ne aır ır. v u ta&. ır e a.o~ıte ı a. top- sergide satacakları mallardan dolayı bir ne 3258 numaralı ve 121611937 tarihli 30.00 
~ bir kat daha güzellettirmiıti. uyand11dıiı ceıeyan kuvvetle muhtemel· lantıaını 3 agustosta verecektir. ay milddetle kazanç vergisine tAbi tutul- kanunla eklenen fıkrayı de~ekte- -

ı - s d 1 o 47 Buhran vergisi matrahı 

H ık il söylemedi. kıh nezaman bqın dara geline dir. Bu fıkra 60 kurtışa ka ar 0 an i§ç' · a masa arı Belki bir yanhtlık falan yapa- yak ben hemen ıelirim. gündelikleri ile 120 kuıı.ışa kadar olan 5 
nm · p d·--L d la ık ..u.ı gündeliklerin 60 kurtıfunu kazanç ver-

''••••1111auaı111111u11111u11uuuuuuun•n•n Di-e oradan kalkar ve Zümrüt k ı· ..... baha yo •• ç iartik ve ti~ .... gisinden muaf tutmakta idi. Yeni kanun 

H b b •h• ı• d ğ v • ı ız arının çesınm ı ame nı afi haddini 80 ı...·-··· ıkarmakta-IZIF a anın Si ır 1 e enegı anka kutunun olduiu aiacm dibi- tar mu yet ........ ~ ç 1040 
ne ekilir tu • . dır. Binaenaleyh yeni kanunun mer!ye-
~ • öriin Cadı karıya selelim.. Hani sül inden itibaren gttndelill 80 kuruşa ka 73 

Uf onu 1 ce kızlarının bahçeainin etrafında dar olan işçiler kazanç vergisinden tama· 
- Ne yaptın?.. dolaf&D ve kızlan kandırmaia ça- uaf tutulacakları gibi 120 kuru· 9.6'1 
Di p d • ah men m . 

liern de tüyünden üç tane kopa- ama içerisi de ateş gibi kesilir. .. Y~ ıor~: a ıt ta onun lıtan cadı kan.. kadar (dahil) gündelik alanların da 8(1 5 

tıp bunları da al. Her ne zaman ba- - Eyvah •• yandım.. tutuıtum.. ~oyledı~lennı tama~en •• Y~Pb· Bu kan paditahın geldiğini g&- kuruşu vergiden muaf tutulacak yalnı~ 
tıt\ sıkılırsa birini atete at. Ben seni Diye üç kerre haykınp aklı ba- gına, EJderha:~ balsız ıor~n~e rünce hemen bir büyU yaparak 40 kuruştan vergi alınacaktır. 9·62 

aelip bulurum der. Padiph oradan tına aelerek ıuyu içtiii yerin top. tam atdfirecegı 11ra.da belki ~ır padifab!n yolu Uzerine kocaman Bu muafiyet hUk:mUnün tatbikatı ta· 77 

~olu tutturup o dağın üstüne çıkar. raiını da avuçlıyarak cebine dol yanlıtlık yaparım ~ı~e korkd~~: bir denız peyda ettirir. Padiph mamen 3258 numaralı kanundakinin ay-
.. Orasını kendine yer edinip gece gün- durdu. n.'?'' akıl danıtmak ıçın geldıgını fatırır. Öteye kotar. Beriye kotar. nidir. Bu itibarla mezlillr kanuna ald 14~ 

<lüı ejderhanın tılısımı olan yıldızın ine- Ondan ao.;..a birde etrafına ba- ıoyler. Bir türlü kimıecik yol bulamaz. seri numaralı tebliğin 3 üncü maddesin-
~ ıatnanı gözlemeye başlar. lnndıiı zaman dir de ne aönün.. Zümrüt anka: Kan ter içinde kalır. deki izahat dairesinde muamele yapıl-

-5-

Buhran vergbl 

Buhran vergisi 

Muvazene vergisi matrahı 
Muvazene vergi.si 

Kazanç vergisi 
Buhran verglsl 
Muvazene vergisi 

l'::pice zaman orada beklemede olsun Ejderhanın koı koca bir ovayı - iyi etmitainde öldürmemit- Ozülür. Derken aklına cebinde ması lhım gelir. 
:~ti gelerek bir gece padiJehı pek ziya- kaplamıt bGyli)düğünii aörünce ıi~~ ~m:· e~er ?ldüneydin o Ji.ne bulu?~n ve Zümriit anlca kutunun Yalnız §U ciheti ilAve etmek icap ede~ 

Uyku bastırdı. - Ah.. Şimdi dütmanımı gör- dırılırdı. Şımdı ten yıldızın düt- verdıgı üç ini gelir. ki 3404 numaralı ve 28/5/1938 tarlhlı 

73 
5 

77 
62 Hava kuvvetlerine yardım ver

gisi 

- SONU 6 iNCi SAHiFEDE -- Şöyle biraz dalayım uyuyayım. düın. düifi yerden aldığın toprağı onun Hemen kıllardan birini çıkarır. kanunun birinci maddesile 80 kul"llŞ<' 
ıtı beı-ken ortalık birden gilndilz gibi ke- Der ve .evinir. Ejderha iıe blı- üzerine ıerp.ozaman o yavat ya- Bir kavla yakar. Yakar yakmaz kadar olan işçi gündellklerile 120 kuru- # 

0 di. :Padişah birden yerinden kalkarak ıımı ele geçtiği için halıiz halsiz vaf ve inleye inleye kendi haline gökyüzünden bulut gibi Zilmrüt şa kadar olan gündeliklerin 80 kurtı§u ismet Santonin l ~dınlığın indiği yere koşar. ıibi yerinden kalkamıyarak padi- ölür ve bir daha da artık dirilmez. anka kutu çıkar gelir. muvazene vergisinden istisna. edilmic 
~ u, gökten inen tılısımlı yıldız ~· taba. Der. Paditah Ejderhanın oldu- - Ne derdin var. ve 1890 numaralı kanunun 2 ınci mad-
d.ı thal arkasından elbisesini çıkarıp yıl- - Canımi baiıtla •.• öldürme ğu yere gelir. Cebinden toprağı Der paditab da denizi göıterir. desinin D fıkrası mucibince bir ay için-
~~ dilştilğil yere kapar. beni. çıkararak avuçla Ejderhanın üze- - Yolumun üzerine bu peyda de maaş, ücret ve yevmiye namile al-

d.U:tnrilt Anga kuşu yıldız ate~ gibi Diye yalvarmağa hatlar. Padi- rine serper ve ora. ! tekrar ku- oldu. Geçemiyorum. Gelirken böy- dıkları para 30 lira (Ankara şehrinde 60 
d.l r ve düşer düşmezde su olur demiş- tah Ejderhanın yanına gider ve fUD yanına gelir. Onunla vedala- le deniz falan yoktu. Her halde bu Ura) ve ondan aşağı olanlar buhr~ ver
d&~a::· ... Derhal onun dediği gibi yıldız öldürmek istene de aklını başına tırlar. Kut da cadı karının bir sihiri olsa gerek- gisinden istisna edilmiş bulunduğundan 

flugu yerde ıu olur. Paditah toplayarak. - Selametle .. Der. Evvelcede
1
tir. 11e bir ayın tamamında çalışan 80 kuruş 

o aaclaa ~ lraJDU icer - Kut bana öldür diye birteJ ıöylediiim aibi aana verdiğim üç -BiTMEDi- gündelikli bir işçinin aylık istihkakı da 

Bisküviti 
Çocukların ve büyüklerin ba-
ğıraaklannda yqıyan Solucan
lan dütürmek için en birinci de
vadır. Eczanelerde kutusu 20 
kuru§tur. 
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Sen hürriyet yuvası olacaksın 
Feda kar ve en şuurlu insanlar korkunç Bastil zinda

nını yıkmak ıcın kanlarını dükecekler ... 
• 

cSekizinci Hanrinin sevdiği ka
dınları boğazlamaktan veya boğaz
latmaktan zevk aldığını da heyretle 
öğrendik! 

c Üç renkli bayrak hürriyet, ada
let timsali olacaktır. I : ·-

cParis, sen zevk ve eğlence şehri 
olacaksın I» diyordu 1. 

* 

Atletizmde Almanya Isviç 
reyi 50 ye karşı 108 le yend 

Pazar günü burada kar~ıJaşmış olan niycdc. 

Almanya atletizm milli ekibi ile lsviçTe 2 - Alman Vollgang DescTker 1 da. 
milli ekibi arasında yapılan ve 17 inci 55.6 saniyede. 

lcarııla§mayı teıkil eden mü.eabakaları 1500 METRE MUKAVEMET: 

YOKSEK ATLAMA: 
1 - Alman Gohmert 1.90 metı 
2 - Alman Hang 1.80 metre. 
SIRIKLA YOKSEK ATLAMA: 
1 - Alman Kari Düter 4 metre. 

«Yine bir gece, sarayın karanlık 
\.'e rütubetli yer altı dehlizlerinde bir 
deli gibi koşan bir kadın gördük. Bi
xi görür, görmez ayaklarımıza ka

Nostradamüsün verdiği 
Parisin istilcbalini güzelce 
mekte idi. 

Almanlar 5 O ye karıı 1 08 puvanla ka- 1 - Alman Maka Ştröoenrayter 3 da. 
tafsilat, zanmışlardır: 55,8 saniyede, 
göster- 2 - AJ'-ed dompert 3 da. 56 oanı'-

2 - Jülius Müller 4 metre. 
CIRID ATMA: 

pandı, \.'e : 
c- Ey sihirbazlar, kim olursanız 

olunuz, bana ölüm bahşedecek bir 
2'.ehir, kuvvetli bir zehir verınız. 
Çünkü kral Hanri beni çok seviyor, 
bunun için de beni boğazlatacaktır I» 
(ledi l 

«Bu kadının, devrin en güzel ka
dınlarından olan lrlandalı Robeuna 
olduğunu öğrendik 1 Bu kadının bil
hassa gerdan ve boynu çok güzeldi. 

cZavallı kadın gerdanını göstere
rek: 

«- Kral bana çok güzel olan ger
danımı kestireceğini söylediği >".aman !adı. 
delirmiş gibi oldum l Gözümün gör- Obini diyor ki: 
düğü yere kaçtım, buralara dü§- cBen bile Nostradamüsün ihtiyar-
llim ! > dedi. hk ve yorgunluk ile aklını kaybetti-

cNostradamüo, bu çok zavallı fa- ğine hükmettim l Fakat biraz sonra, 
kat çok gü>".el kadını da odasına aldı, bu sözlerin manasız olmadığını ve 
onu her çareye baş vurarak teskine 1922 senesi Parisini kastettiğini an-
~alıştı ! !adım 1 

Bundan sonra ona, uykuya dalar cNostradamüs, kendini kaybet-
gibi çok sakin bir ölüm bahşeden be- miş bir halde: cEy bugünün küçük 
yaz bir toz verdi 1 Lötetyosu 1 Sen altı milyon insanın 

Robenua, bu tatlı zehiri, göğsün- meskeni olacaksın, en büyük, en gü
de, olgun ve dolgun ilci memesi ara- zel binalar sende olacak ve sana «Pa
ıında gizlemekte olduğu küçük bir ris» adı verilecektir. Sen hürriyet yu
madalyon içine sakladı. vası olacaksın 1 Fedakar ve en §uurlu 

cLondra kulesinin bu küçük oda- insanlar korkunç Bastil zındanını 
ıındaki korku ve halecanımız, bu yıkmak için kanlarını dökecekler ve 
güzel kadını gördükten sonra büsbü- buna muvaffak olacaklardır. 

Parisin asırlarca sonraki hayatını 
ve vaziyetini bildiren bu sözler, halk 
ağzında dalgalandı, durdu. Ve niha
yet saray insanlarının kulaklarına 
kadar vardı 1 

Kralın bir mabeyincisi Nostrada
müoe kadar geldi ve : 

- Kral, gerek Burbon ve gerek 
Kape hanedanı hakkındaki sözlerini 
duymu§tur. Bunları bizzat izah et
mek üzere seni sarayda beklemekte
dir! dedi. 

Nostradamüs, bu suretle yeniden 
Sen Jermen sarayına girmeğe mec
bur kaldı! 

Bu saray, o zaman Parisin dı§ında 
idi. 

Nostradamüs, saraya giderken, 
yolda kendi kendisine : 

- Korkanın ki şimdi §apa otur
muş bulunuyorum 1 diye söylendi. 

Nostradamüsün bu sözlerini du
yan dostu Obini: 

- Fakat sevgili üstadım! Kaba
hat kimde? .• Sana Parisin, Burbon
ların istikbalinden bahsetmeni kim 
teklif etti? Sokak ortasında böyle 
tehlikeli sözlere lüzum var mı idi? 
demek mecburiyetinde kaldı. 

Bu sözler haklı idi. Nostradamüs 
başını salladı ve: 

-BiTMEDi-
tün arttı! ________ , ............ .--....,,...,.,..-.,.,,...,----------

cBir gece, bulunduğumuz yerin 
dolaplarından birisini açtığım vakıt, 
çok korkunç bir manzara ile karşı
laştım. 

Alman Basını 
Dolabın içinde, dimdik bir kadın 

ölüsü duruyordu. Bu sırada bize hiz
met için İçeriye giren oda hizmetçisi 
kadın: - bu cesedi kral hazretleri su
reti mahsusada koydurdu. Bundan 
maksat, kralın §akaya gelir bir insan 
olmadığını size de göstermektir 1 de

Hatay 
betile 

zaferi münase
neler yazıyor? 

di. 
~ostradamüs ve ben, böylece bu 

barbar hükümdarın bu korkunç sara
yındaki facialarını birer, birer öğren
dik 1 Doğrusu, Fransız kralı, lngiliz
lerin bu sekizinci Hanrisi karşısında 
veli kalır.1> 

* 

Berlin (M.H) - Almanyarun Eaac:n 
ıehrinde çıkan cReinisch - Veotefalache 
Zeitung> Sancalı: hakkında ıunları yazı-

yor: 
cF ranoa baıka türlü de yapabilirmiı> 
Nasıl oldu? Muahedeler mukaddes, 

hudutlar değiımcz, Cenevre rnuk.arrcratı 

bozulmaz, k.at'i ve aabit ıeyler dei:il mi 
idi} 

Hasılı, Nostradamüs sekizinci Yıllardanberi Fran11z ıiyul ilmihali 
Hanrinin birçok defalar falına, İstik- bu ]iyetagayyer esasları telkin etmiyor 
haline ve yıldızlarına baktıktan son- mu idi? 
ra, Fransaya dönmek müsaadesini Şimdi görüyoruz ki Fransa baıka, ta-
ıılabildiler. mamen baıka türlü de yapabiliyormuı; 

Manş denizini geçirecek olan muahedelerin mukaddes ahkam ve C.,. 

gemiye bindikleri zaman, Nostrada- neVTenin mubarek bir makam olutu an
müs ve aziz arkadaşı Obininin mem-fcak Fransızların cihan efkarı umumiyeıi-
nuniyetine nihayet yoktu. ni Almanyaya kaTtı tahTilc etmek iote-

Nostradamüs, arkadaşına: dikleri vakit tekrar olunmuııur, kezalik 
- Şu menhus yerlerden uzaklaş- Quai d'Oroay' deki efendileTin anti re

mak ile sanki hayata yeniden doğ- vizyonist olu§ları esas prenoip itibariyle 
muş oluyorum! demekten kendisini değil, ancak mahatlarına uygun olduk
alamadı. lan müddetçedir. Fakat bu efendiler 

Fransız topraklarına ayak bastık- baıkalarının revizyonUıt olmalarını kati
ları zaman Pariac bir an evvel var- yen caiz görmezler. 
mak için kuvvetli ve eyi koşan ııtlar Beynelmilel muahedelere Almanların 
tedarik ettiler. ne kadar az riayetkar oldukları ıimdiye 

Yolda uğradıkları yerlerde hail<, kadar cihana müıhif yaygaralarla daima 
Noatradamüsü tanıdı. Nostradamü- haylı:ırıldı. Ve Almanlar muahedeleri 

ee : 
- işte bizim Allahlık tabibimiz 1 

diye muhabbetini gösteren pek çok 
oldu. 

Nostradamüs, arkadaşına: 

bozduklarından dolayı aahte kudılyet 

tarafından aforoz edildi. F ranoa ioe mua
hedeleTi koruyucu ve hakkı müdafaa edi· 
ci olarak ııöaterildi. 

Şimdi F ranoa aynı vaz.iyetle lak.ende· 
run Sancağı halkı karı11ına çıkıyor ve 
muahedelerin kudaiyetine o derece riayet 
ediyor ki ortada ne Sancalı: muahede-
sinden ve ne de gayri Türk ahalinin hak

Böylece liyetagayyer denilen eaaaları 
tanımamak caiz olduğu ve eğer bir men
faat temin cdertc hattl hudutların ve 
Cenevre mkuarreratının deiiımez olu

ıundan aarfınazar edilebileceği anlaıılı

yor. 
Binaenaleyh Cenevre mukarreratının 

ve muahedelerin hilifına olarak F ıanaa 
muahedeleri ihlal etmek ve hudutlarda 
revizyona riza göstermek. ıuretile Türk· 
lerin doıtluğunu aabn almııhr. Şimdi bu 
doııluğun bir ittifaka tahavvülü mukar
rerdir. Görülilyor ki kendi •tratejik po
zisyonunu hafifletmek, TilTkleri lngiltere 
ve F ranaanın kurduklan Akdeniz cephe
ıinde mevzi a]maya eevketmek için Fran· 
sa böylece tamamiyle baıka türlü hare
ketler dahi yapabilirmiı. Şu halde en bü· 
yÜk •Özlerin dahi blöf olduğu günün bi
rinde anlaıılıyor ve kudıiyet vaoıfları 
menfaate göre kıymetlendiriliyor. 

Yeni Aaır - F ranaa ile Almanya ara· 
aındaki 2ıddiyeti tebarüz ettiren yazılar 
bizi alalı.adar etmez ... Ancalı: Hatay da
vasının bir revizyon teklinde göıterilmiı 
olmaaına hayret etmekteyiz. Tilrklye da
ha Lozan muahedealnin akıl gUnilnde 
Sancaiın lıuaual bir idanye mıu:lıariyeti
nl düıünmilJ ve bu mualıade ile bunu ta

kip eden anlaımalar Sancak Türklerinin 
kendi kendilerini idare lıalı:lannı tanı

mıılL BuııünkU netice tatlıilı:at oalıuına 
geçmeal 18 aene geciken bir haklı:ın za
ferinden ibarettir. 

Esrarcılar mahkum 
oldu 

- Bize karşı gösterilen bu tevec
cüh çok büyüktür. Bu halk, bunu 
encak en ziyade korktukları zalim 
hükümdarlara gösterebilir! dedi. 

-39-

Nihayet .. Uzaktan Parie göründü. 
Nostradamüs, çok sevdiği Parisi gö
rünce: 

- Var ol, benim sevgili ve güzel 
küçük köyüm 1 Güzel Sen, şen nehir! 
Seni bütün cihan asırlarca sevecek
tir! diye ve sevinçle bağırdı 1 

larından (} 1) birıey baki kalmıyor. Ke- Esrar aatmak suçundan muhakeme 
zalik Fransa tenitorial revizyonu o de- edilmekte olan kUçUk Hasan asliye ce
rece aleyhindedir ki Sancağın bir kısmını zada 3 gUn hapse ve 201 lira para ceza
Türklerin askeri i§Kalleri altına bırakı- sına mahkOm edll.mi§tir. Hasarun arka
yor. Hatta Paris ötedenberi hududun daşlarından Mahmut, KAzım, Sadettin, 
Türkler lehine değiştirilmesi fikrindedir. İzzet, Enver ve 1sak da esrar içmek ıu
Nihayet CeneVTeye bağlılık ve Cenev- çmıdan iki§er aya ınahkfun olmuşlar
reye t8.bi olu§ fikri, timdi F ransanın bu dır. 
hareketi ile tamamen makas bir hal al-

Ve, bu suretle de bugünkü Pari· 
ein İstikbalini bildirmiş oldu. 

Nostradamüs, Parise daha fazla 
yakınlaştığı vakıt, garip bir hal aldı; 
Paris üzerine birçok -fakat İpe ve sa
pa gelmez- §eyler söy]emeğe baş-

mıştır. 

Fransa Cenevreyi ve Cenevrenin San
cağa göndermiş olduğu komisyonunu 

-=--
Su doldururken 
yaralanmış 

reddetmiştir. Bu ıureıle vaktiyle Millet- Gazlemlrde amelelik eden Osman Çıl
ler Cemiyetinin perestişkan olan FTansa dır, Çeşmede su d<ıldururken amele ar
timdi bu cemiyeti yeni ve hazin bir iti- kadaşı tarafından biçakla sol kaşı Uzerin-
banızlığa düşünnüıtür. den yaralanmı~ır. Yarası hafiftir. 

Neticeler ıunlardır: n 
1 - Alman Ştök 68 metre. 

100 METRE: 
1 - Alman Muafred Leroch 10,4 oa-

niyede. 

yede. 

5000 METRE MUKAVEMET: 
1 - Alman Herman Eberlayn 14 da. 

2 - lsviçreli Noman 63,93 metre. 
DiSK ATMA: 

2 - Alman Jakob Şering 
yede. 

10.7 eani- 47,8 ııaniyede. 1 - Alman Lamfred 48.80 metr•· 
2 -Alman Kronenberg 47.03 met1 
ÇEKiÇ ATMA: 

200 METRE: 
1 - Alman Hayno Krnher 22 sani

yede. 
2 - Alman Kari Neker 22. 1 oanl-

yede. 
400 METRE: 
1 - Alman Rudoll Klupı .. 8,5 eani-

yede. 
2 - Peters Robert 48.5 oanlyede. 

800 METRE: 
1 - Alman Hans Şmit 1 da. 55. 3 oa-

TENiS 
••••••••••••••• 

Holanda 
• 

şampıyonası -Nordvijk (AA) - Holanda teni o 
şampiyonasının neticeleri ıunlardır: 

Tek erkekler araoında: 

Çift kadınlar arasında: 

2 - Alman Berg 14. da. 49.8 oa-

niycdc. 

110 METRE MANIALI: 
1 - Alman Kari Kumpman f5 oa-

niyede. 
2 - Bctct:mik 15.3 eaniyede. 
400 METRE MANiALI: 
1 - Alman Valter Ştökle 54.1 oa. 
2 - Alman Vemer 54.3 oa. 

UZUN ATLAMA: 
1 - Alman Long 7. 10 metre 
2 - Alman Ştuderı 7.8 metre. 

1 - Kari Hayn 54.98 metre. 
GOLI..E ATMA: 
1 - Alman Ernst Lamport 

metre, 

2 - Gerhard Ştöke U.26 metre. 
4X100 BAYRAK: 
1 - Almanya 41 oaniyede, 
2 - lsviçTe 42.2 oaniyede. 
..X400 : 
1 - Almanya 3 dakika 19. 2 oanİY 
2 - loviçre 3 dakika 2 3 oaniyedir, 

Merkezi Avrupa kupası 
futbol maçları 

Prag (AA) - Slavya ile Ambroo.i
yana arasında burada yapılacak olan 
maç Pazarte.ai gününe kaldığından geçen 

Neticeleri ıunlardır: 
Torinoda: Yüventüa • Kladno -4·2' 

Jenovada: F.C. Jenova - Rapid cBU~< 
rq> 3-0, BükTeıte: F erenaveroı • Jl•• 
penoiya 5-4. 

Fransa turu Bisiklet ya
rışı devam ediyor 

M'll M f b' A rik 'ft' Bordo (A.A) - Franoa turunun 198 
ı er - or e cenu ı me a çı ı 

UMUMi T ASNIF: 

W C A 1 'fu' . 1 O 

81 
kilometrelik Rayon - Bordo atadındaki ynne - oyne vustura ya çı nı - . 

8 6 · t' netıceler ıunlardır : .. yenmış ır. 

· · · 1 . 1 1 - Belçikalı Mlilenberg 5 oaat 12 Bu turnerun finalınde a ınan nettee er 

1 - MajeTua 33 aaat 41 da. 56 ,. 
2 - Leduv 33 aaat 42 da. 48 ... 
3 - Mange ile Klemeua 33 aa. 42 el•· 

56 aaniye. ıunlardır: 

Budge, Heıı'i 6-1, 6-4, 6-4. 
Budge • Mako Amerika çifti Heşt

Drobni Çekoslovak çiftini 6-3, 7-5, 9-7 

da. 42 saniye. 
2 - ltalyan Servadei 
3 - lıalyan Bini, 
4 - Fransız F rqo. 

.. - Vengler, Spayher ve Lovi 33 ... 
-43 da. 33 aaniye. 

5 - Kouon 33 aa. 43 da. 34 ... 
6 - Vekerling 33 oa ... 3 da. 44 ,.. 5 - Aralarında majeruoda bulunan 

Bayan Hayn Müller, Pitner'i 6-1, 6-1. 60 koıucu. niye. 

Hayn Mliller - Sobotka çifti, Pitner- - ---------- - -------------------
PuTak çiftini 6-3, 6-0. V h kk J 

Mavscilc - Dritno çifti malzeT - bayan n azanç vergisi a ınaa 
H~y~ Müller çiftini 6-4, 6-4. mağlup et- _ BAŞTARAfl 5 INCl SAHiFEDE - afiyetin sukutunu istilzam etme:<. 11&11•· 

m~~KOLOVAKYADA· 2.17 Tevkifat yekanu flyette esas, 1şçinln gUndelikle ç~1 

P (AA) Ç-'- .ı. ky 29.03 1wı olup bu gUndeliğin tediye tekli, muafi· 
rag . - e.a.o ova a enter- haizi' • d ğildir 

O O • • -- yete tesır e . 
naoyonal tenis ıampiyonau 6 O aeyırcı Aylık •~'-•--•- M dd S y ni k • uncll .. .. d . . 31.20 ..,.....,.....,. a e - e anunun ~ 
onun e ıona ermııhr. dd 1 il 2395 alı ka un 19"' ma es e, numar nun 

3404 numaralı kanunun sureti tatbl- tisnalara taallfilc eden 3 Uncü maddesl· 
kine ait lzahn•menin B fıkrasında, he- ne 22 numaralı bir fıkra eklenmekte "6 

nUz 3470 numaralı kanunun meriyetin- bu fıkra ile Kızılay kurumunu alftkndat 

Macaristan - lsveç den evvel mevcut 60 kuru§luk kazanç eden yeni bir muafiyet hUkmU tesı.. edil· 
vergisi muafiyetine göre tertip edilmi§ mektedir. Bu muafiyet hükmUnün J1111" 

YÜZME 
•••••••••••••••••• 

- olan misalin yeni kazanç vergisi kanu- hiyeti şudur: 
Budapeıte (AA) - Buradaki yeni nunun meriye1inden itibaren hUkmU kal- 2676 numaralı ve 7/6/1935 tarlhll }<a· 

yÜzme havuzunda yapılan enternaoyo• f mamış olduğundan mezkftr misalin ye- nwıla sıtma ve frengi hastalıkları tedl-• 
nal yüzme müsabakalarında laveçliler 1 cine, yukarıdaki misalin ikamesi icap visinde kullanılan bazı ilAçlann }ıal'i~ 
iki ehemmiyetli muvaffakıyet kazanmıı- eder. ten ithal veya dahilde imal ettırUeJ'B 
lardır. Bazı müesselerde işçilere muayyen bir sattırılması inhisarı Kızılay kur\JillU~: 

laveçli yüzilcil Bjizn 400 metre aerbeot gUndelik verilmiyerek çıkardıltları l§e verilmiştir. Kanunun 3 Uncü maddesi • 
yüzmede Macar pmplyonu, bu meıafeyi göre metre başına veya adet başına mu- kabul edilen muafiyet Kuılay ı.uruııı;.. 
5 dakika 6 aaniyede yilzerek, aynı me- ayyen bir ücret verilmektedir. Bu Ucret nun bu lnhlıarın işletmesinden elde al• 
safeyl 5 dakika 8 aaniyede yllun Macar bir gUnde çıkardıkları i§e göre gUnllllı: tlği kazançları istihdaf etmekte ve 'Y 
ıampiyonu Grof,ı mağlGp etmiftir. olarak hesap edildiği takdirde bunların ruz bu kazançlara taa!IUk eylemekte<IJt· 

200 melTe kurbalamayı laveçli Rotman da gUndelikçe addl ve bu muafiyetten Yani muafiyet hUkmUnden yalnız JCJJ" 
2 dakika 51.6 aaniyede yllzerelı: kazen• ı..tlfade ettlrllmeal !hını geline de bir lay kurumu istifade edecektir. Bu ılW 
mlfbr. 

---- =---
Eskişehir - Uşak 

futbolcuları 
karşılaştılar --Utak - Eakiıehir muhtelit futbol taki-

mı 16 kiıilik bir kafile halinde tchrimize 
gelmiıtir. Bugün ilk oyununu Utak Turan 
idman yurdu ile 3000 l mütecaviz bir 
seyirci küıleai önilnde yapmııtır. Eakite
hlrlileT ııerek takım geTekae ferd itibarile 
çok değerli elemanlardan tertip edil· 
mlılerdl. 

Buna mukabil Turan takımı tamamen 
genç oyunculardan teıkil olunmuttur. 

ilk: deVTe 1-0 lehine neticelenmiı.lkln• 
ci dewe bir oayı daha yapmağa muvaf· 
falı: olan Turanlılar maçı 2-0 kazanm11-
lardır. 

)<eıı• 
hafta veya bir ayda çılı:ardıkları işe göre !arı Kuılaydan gerek satın alarak 
haftalılı: veya aylık hesap edildiği tak- di nam ve hesaplarına, gerek bir ~ 
dlıde bu gibiler aylık ücretli olacağın- milsyon veya Ucret mukabilinde ~ 
elan, bunlarm bu muafiyetten lstlfadele- lay hesabına satanların bu satış!. tJe 
rine inıkAn yoktur. Ancak gUnlUk olarak elde ettikleri kazançların bu muafi'Y" 
heBBp edilen Ucretlerin haftada veya on hiç bir al!kası yoktur. 
beş gUnde bir, ayda bir ödenmesi mu- (Sonu Var) -

Kiralık Apartmanlar. 
Birinci Kordondan Kültürpnrka giden Vaaıf Çınar bulvan üz_ • ..t 

de yeni yapılmıı oları (ÇANÇAR) ve (TORKMENOôLU) aı-
marılan kimya verilecektir. 1 ağustos 938 tarihinden itibaren konU
yapılır. Kiralar : 450 - 500 - 600 liradır. 

H E R D A 1 R E D E ı Sıcak ve soğuk ıu, hava gazı, ve ele 
eeiaab, modem havalandırma ve zil tertibatı, dnhili telefon, h 
adyo anteni, bavul ve fazla CfYa deposu, odun ve kömür de'i:'"' 
aandık ve hizmetçi odalan çamqırlık ve litü odalan ve her türlü on 
fur vardır. 

MORA C AA T YER 1: Her gün saat 12 - 1ve16 - 19 at• 
ımda hiiyük Kardiçah han 52 - 54 avukat Cemal Çançar telefon 37S 
Görmek için lnpat mahalline müracaat edilmelidir. 

1 orlar• 1 l ·ransaya gel<li. ınfın kap151n1 a<;ıyor ar ye eoruy • 
•banca patlıyor ve .:ıtetanının yanuıuoaı t:1uu•u11ıı. 



·--- ===zı=== -YAVRULARA G 1 DA Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır ... 

TABANCA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
~ RADYO ~ . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ANKARA RADYOSU: 
Öğle neşriyatı: 

Saat 1 3.30 da karışık plak neşıiyatı, 
1 3.5 O de plakla dans musikisi ve halk 
şarkıları, 14. 1 5 te ajans haberleri. 

C.aston Mardoch, ağzında sigara so
kakta yürürken, akrabalarından birinin 
kendisinden bir tabanca istemiş olduğu 
birdenbire aklına geldi. Caston, bir ço
cuk oyuncağını andıran en basitinden tu
tunuz da en mükemmeline varıncaya ka
dar türlü türlü ölüm aletlerini t~hir et
miş olan bir silah mağazasının vitrini ö
nünde durdu. Bir kaç dakika sonra ma
ğıızaya gfrmeğc karar verdiği anda ka
J>ının tokmağını kendisiyle beraber tu

tup çeviren fevkal5de güzel bir kadınla 
~rplfb, Gaaton kenara çekildi; kadın 

da aym hareketi yaptı, her ikisi de hü
Viik bir nezaket gösterdi ama, onun ka
dına nezaket göstermesi daha tabii idi. 
Mardoch uzanıp kapıyı açtı ve: 

de kadının adiyle adresini tekrarlıyan Akşam neşriyatı: 
Madroche, onun şık bir otomobile bine- Saat 18. 30 da Çocuklara karagöz (kü-
rek uzaklaştığını gördü. çük Ali), 19.00 da dans musikisi, t 9. 15 

- Bay ne emrediyorlar} te türk musikisi ve halk şarkıları (Mak-
Madroche hem yerinden kalkıyor ve lbule), 20.00 de saat ayarı ve arapça neş

hem de chakikaten nefis şey> diye söy- riyat, 20.15 te türk musikisi ve halk şar
leniyordu. Silahçı birşey biliyormuş gibi kılan (Hikmet Riza), 21.00 de Şan 

: başını salladıktan sonra: t plakları, 21. t 5 te stüdyo salon orkestra-
- Hım} sı, 22.0 de ajans haberleri, 22.15 te 

- Buyurunuz efendim .. 
Dedi. 

Diye, Madrocha eordu: 
- Bu kadının kafasında korkunç şey

ler dolaşıyor. Bu gibi şeylerde ben hiç 
yanılmam. 

- Bunu nereden anladınız} 
- Onun sinirli oluşundan. 
- Öyle mi} 1 Ben onda daha başka 

bir şey hissettim. Onda üzüntü içinde 
olan bir insan hali ·var .• Ancak onun bu 
üzüntüsü, tabii bir haldir. Çünkü, bir ka

Bayan hafifçe gülümsiyerek mağazaya dının tabanca satın almak zorunda kal
girdi. C.aston sigarasını sokağa atarak mış olması üzüntülü bir meseledir. Tıpkı 
kadını takip etti. Mağazanın eahibi içeri bir erkeğin kadın çorabı satın alması gi
girenlere doğru ilerledi. Bu silah· taciri bi birşey .. 
sakal ve ceketi uzun kendi ufak tefek bir Onun n~esinden bir sahtelik seziliyor
•damdı. içeri girenlere hiç bir şey söy- du. Tabi', villa, otomobil gibi ileri eür
leınedi. Müşteriler arzulannı söyleyince- düğü sebepler, daha doğrusu, kaçamak 
Ye kadar onun aklı başka tarafta idi. yolları gibi uydurma idi. Vakıa ben bir 
Şirndi artık açıktan açığa gülümsemiye peygamber değilim ama, bu hususta bah
havlıyan bayan, solunda ve biraz uzakta ~e bile girişebilirim ... 
Üuran Mardoch'u ima ederek, Tabancaları toplıyan silahçı, tekrar 

- ihtimal, bay benden evvel inti- başını salladı: Bayan Jevette Meevil, 
hap eder. Dedi. Chatteaubriand meydanında oturuyor, 

Mardoch elindeki ş:ıpkasiyle de i~- numara 19. 
ret ederek, - Korkunç şeylerden bahsediyorsu-

- Hayır, hayır bayan .• Lütfen siz nuzl 
buyurunuz.. Silahçı, elden birşcy gelmez ki, demek 

Karşılığında bulundu. 
Kendi mağazada, aklı başka yerlerde 

gezen silahçı, vitrinden sokağa bakıyor
du. Yabancı kadın, neşeli bir eda ile ona, 

- Efendim, bir tabanca satın almak 
İstiyorum, dedi. 

Kadının ;ııesini işiten bir kimse, belki 
Çocukluğundanberi onun, bugün bu ııilah
çıdan tabanca satın almak kadar hiç bir 

ister gibi omuzlarını silkti. 
- Emrediniz efendim. 
- uütfen bana bir tabanca gösterir 

misiniz? 
C.aston Mardoch, kendi kendinet 
cHayırl> dedi. «Mutlaka bir hadise 

olacak, hayır ve bin kerre hayır 1 Olamaz, 
olmamalıdır. Sosyeteye karşı benim vazi
fem ... Bu nefis kadın katil olmamalıdır. 

§eye scvinmediğine hükmederdi. Fakat Gaston bir taksiye atladı. Chateaubriand 
hnkikntte o çok kederli idi. Bu kederin' meydanında 19 numnralı evdeki hizmet

gülümseme ile mümkün mertebe gizle· 
ınek istiyordu. 

Kadın: 

-;i kadın, evin içinin bir sürü güzel kadın
la dolu olduğ_u için, sorgu dinlemeğe 

alışmışt,ı. Maroçhe herş~yi ıormak, öğ

r~mçk adeti idi. Nitekim, sorgulari:rle 
araştırmalariyle şık ve zarif Jvette'in ko
cası olacak Bay Meevil'in kaba saba bir 
adam olduğunu, bir meleği andıran genç 

kadının cehennemde yaşar gibi bir ha
yat sürmekte olduğunu öğrendi. 

yannki program ve istiklal marşı. 

JSTANBUL RADYOSU: 
öğle neşriyatı: 

Saat 12. 30 da plakla türk musikisi, 
12.50 de havadis, 13.05 te plakla türk 
musikisi, 13.15 te konser: Novotniden 
naklen: M.Kemal· idaresinde orkestra, 
Akşam neŞTiyah: 

Saat 18. 30 da Hafif müzik, Tepebaşı 
belediye bahçesinden naklen, 19. 15 te 
konferans, Prof. Salih Murat (Fen mu
sahabeleri) 19.55 te borsa haberleri, 
20.00 de saatayan: Grenviç rasathane
sinden naklen Belma ve arkadaşları ta
rafından türk musikisi (Eviç faslı), 20. 
45 hava raporu, 20.48de Ömer Riza 
Doğrul tarafından arapça söylev, 2 1. 00 
de. saat ayarı: Orkestra, 2 1. 30 da Nec
mettin Riza ve arkada~lan tarafından 

türk musikisi (Uşşak faslı), 22. 1 O da 
Müzik ve variyete: Tepeba§ı belediye 
bahçesinden naklen, 22.50 de Son ha
berler ve ertesi günün programı. 23.00 
te saat ayan. 

AVRUPA iSTASYONLARI: 
HAFlF KONSERLER: 
7.1 O Berlin kısa dalgası: Kanşık prog

ram ( 8.15 devamı}, (9.30 a!>keri ~rkı
ları) 8.50 Paris mondiyal 9.45 plak 10. 
35 plak, 12 Paris mondiyal konser nakli 
( 13. 15 devamı}, 14 Paris mondiyal 
konser 1 3 Berlin kısa dalgası hafif prog
ram ( 14. 1 5 devamı), 14. 30 Bükreş Ru
men halk musikisi plakları 15.30 Pnris 
mondiynl. Lucien Coldi orkestrası 1 7 
Berlin kısa dalgası eğlenceli hafta sonu 
neşriyatı (17.45 iş sonu konseri, 18.50 

devamı), 18 Paris mondiyal: Konser 
1 

nakli 18.45 Ostrava: Askeri bapdo ıa. 
45 Peşte Çigan orkestrnsı 19.02 BÜhcş 
radyo salon orkestrası 19.55 P~te $riel 
mmı1kisi 20 Bükr~ radyo orkestrası. 20. 
20 Prag büyük eğlenceli program 21 

Viyana şarkı, dans ve operet musikisi 
22 Briino. Serenadlar 22.45 Bükreş Lo
kantadan konser nakli 23.30 Viyana: 

- Sık sık köye giderek yapaynl111z 
bir villada kalıyorum. Bundan b~ka, 
kır yollarında otomobilimle tek başı
rna yolculuk yapıyorum. Böyle olunca 
Yanımda adamakıllı bir silah bulundur
?naklığım 1tlzım, değil mi} Cazeteler her 
RÜn yol kesicilerden bahsediyorlar .. De
di. 

Mardoche'in tavır ve hareketini be- Pazar konseri. 

OPERALAR, OPERETLER: 
ğendiği için, Jvette kendisini tetkik eder

Hal& sesini çıkarmıyan silalıçı, türlü ken, hizmetçi kadın: 
tabancaları fiııtlerirıi 8 öyliyerek tezgaha 13.25 Bükreş: Rossiniden Pucciniye - Bu yavan herifin başına bir hela 
dizdı' Bu vnzı"f··· · t kt kadar operalar 23.45 Peşte Opera or-. ._.ını yap ı an sonra se- gelse de herkes kurtulsa 1 Diye ilave et-
dcf ve altın kakmalı küçük tabancayı • kestrası. k lL 
aldırarak gösterdi, bu, tabanca değil. C.uton teşekkür ederek büyük bir 

adeta bir mUcevheri andırıyordu. 1 
dehşet içinde ayrı ıp gitti. Ne yapmalı 

- Bunu vereyim mi}.. Çok kulla- idi? Ya kadın, düşüncesini bu gece ger
rıışlı... Hele kadın çantasına çok elve-
rioli... çekleştirirse, sonra ne olur) Çünkü( ko-

cayı uykusunda öldürmek bir itiyad ha
- Hakkınız var. Bunu hiç düşünme- lini aldı 1 Gaston bütün gece korkulu rü

tniştim. Fakat bu tabanca, daha ziyade b yalar gördü. Sabahleyin uyanır uyanmaz, 
ir oyuncağı andırıyor. kabında kendi- l , sabah gazete erini aldırdı. Büyük bir he-

tni hakikaten müdafaa edebilmekliğim 
· yecanla sayfaları çevirdikten sonra, cSon 
ıc;in, adam akıllı birşey istiyorum. k k 

da i a> sütununda şu havadisi okudu: 
Kadın, halinde tekinli.le olmıyan bir B cChateauhriand meydanında 19 nu-

rovning tabancasını gösterdi. 
maralı evde oturan yirmi üç yaşlarında 

Silahçıı 
bayan Jvette Meevil, bu gece otomo

- 1ki yüz elli frank.! 
Dedi. biliyle yalnız başına eve gelirken, ika-

metgahına yakla,tığı sırada iki haydut 
- Kurşunları iri mi? 

otomobilin basamağına atlıyarak cam
- Dokuz milimetre. !arını kırdıktan sonra, kendisine cdurl> 
- Gösterir misiniz) Aksi takdirde b emrini vermiıılerdir. 

İr fikir edinemiyeceğim. 
s·ı,,h L Sükunetini kaybetmiyen bayan Mee-

ı a çı, a:adının dediğini yerine getir-
di. vil, mütearrızlara tabanca ile ateş etmiş-

- Hım 1 Biraz küçük değil mi} Ne 
dersiniz) 

- Normal çap! 
- Peki, öyle ise satın nlıyorum.Kur-

şunlariyle beraber, değil mi} Lütfen dol
durur musunuz. Nasıl dolduruluyor} 

tir. Tabanca, büyük bir talisizlik eseri o
larak mermisiz fişeklerle doldurulmu~ 

bu!unuyormuş. Kansını büyük bir sabır
sızlıkla bekliyen Bay Meevil, şayet ilk 

tabanca sesini işitir işitmez sokağa fır

lıyarak haydutları kaçırmamış olsaydı, 

kim bilir ne büyük bir lncia olurdu? 1 
Acaba bu, organize edilmiş bir baskın 
değil midir? Polis, hizmetçi kadının tarif 

ODA MUSiKiSi: 
19.20 Prag salon kuarteti. · 
RESIT ALLER: 
19.20 Berlin kısa dalgası plak musikisi 

20.30 Bükreş §arkı resitali 21 Peşte: 
Macar şarkıları. 

DANS MUSIKlSl: 
12. 15 Berlin kısa dalgası 15. 15 Beri in 

kısa dalgası 21. 15 Bükreş 21.30 Berlin 
kısa dalgası 22.45 Peşte. 

Romancı 
Maria Remark İsvic .. 
re tabiiyetine geçm~k .. uzere 

cGarp cephesinde yeni bir şey yok> 
eseriyle bütün dünyaca tanınan Alman 
romancısı Erih Maria Remark Alman 
tabüyetinden çıkmıştır, İsviçre tabiiyeti
ne geç:nek üzeredir. 

Almanyada bugünkü idareye aleyhtar 
olan romancı, uzun müddettenheri mem
leketinden uznkta yaşıyordu. lsviçrede 
yaşadığı müddet yakında beş seneyi bu
lacıığı için resmen İsviçre tabiiyetine· ge
çecektir. 

Silahçı tabancayı doldurdu; nasıl dol
durulacağını da gösterip izah ettikten 
80nrn, sildi ve tabancayı kadına verdi. 
Bu arada bir sandalyeye oturmuş olan, 
Mardoch, kendisininki ile karşılaşacağını 
hisseder etmez, her defasında gözlerini 
ba~ka tarafa kaydıran bu çekingen zarif 
kadını göz hnpsine almı~tı. 

Erih Marya Remark hu yaz F ransaya 
ettiği ve aynı gün öğleden ısonra Bay I ge miş ve Pnris civarında Lir l,;öşkte is-
Meevil ile bayan hakkında malumat is-

ık IEtediği parnyı alan silahçı, tabancayı 
b adının çantasına yerleştirdi. Kadın da 
k Unun Üzerine müşkül bir vaziyetten ya· 
asını sıyırmış bir insan haliyle sevine se

vine kapıya doğru yürüdü. 

Kasa başında duran silahçı: 
- Af buyurunuz, adınızla adresinizi 

rica d V• K b e ecegım. anunen, unu yapmak 
mecburiyetindeyim. 

Diye seslendi. 

- Öyle mi efendim? Ben Jvette Me
•"Vil'iın. Chateaubriand meydanı, numa· 
~ 19. Bu kadan kafi mi efendim) 

I<adın, artık sokağa çıkmıstı. Zihnin-

tirahate çekilmiştir. Romımcı burada 
tiyen şahsı derhal araştırmnğa haşlamış- yeni bir roman ve tiyatro piyesi hazır
tır.> lıımaktadır. Bu seferki romanında mev-

Mardoclıe: 

cBu silahçılnr ne k~dar ihtimamı;ız o
uyorlar. Tabancaya hiç böyle fişek ko

"'IUr mu} I> diye söylendi. 

Memur aranıyor 
Türkçe, Almanca ve Fransızca 

okuyup yazmağa muktedir ve 
usulü muhanebeye vakıf ve maki
ne ile seri yazar bir baya ihtiyaç 
vardır. ikinci kordon Şahinzade 
sokak No. 18 de Ahmet Ragıp 
Üzümcü müe11esesine müracaat 
edi -S 2446 

zu bir aşk macerasıdır. Piyesi de bir se
neden beri yazmıığa başlamı~tır. V c 
önümüzdeki sene Pariste oynatacaktır. 

Erih Remark, cGarp -:ephf'.sinde bir 
şey yok> dan sonra ikinci bir eser ola
rak cSonra> yı vermi§ti. tlk eserinde 
umumi harbi, ikincisinde de harp sonra
sını anlatan romancı, .cOc; arkadaş> is
miyle de üçüncü bir roman neşretti. 

Bugün, Almanyadaki bütün emlôki 
müsadere edilmiş olan romancı, P.serle
rinin geliriyle ya~maktadır. İsviçre<le 

büyük bir malikanesi vardır. Kendisi bil
hassa eski tablo ve halı meraklısıdır ve 
evinde .Itı köpeji vardır. 

iZMtR SICtLt TtCARET ME- URLA iCRA MEMURLUöUN- IZMIR SiCiLi TiCARET ME-
MU~U.~U~DAN : . . DAN: l MURLUöUNDAN: 

(Şukru l!gur ve ~elım Kacar) tı- Urlanın Yaka mahallesinden lzmirde yemif çarşısında sağır 
caret unvanıyle lzınırde kara Osman' olup berayi tedavi lzmirde Ka- sokağında Çakıroğlu hanında 29 
~~lu h~nı~.da ~2 m.ımarada her t~r-ılrantinada hastane arkasında Tepe numarada ticaret ve yer mahsul· 
lu emtıa uzerıne ticaret ve komıs- sokağında 12 No. lu evde yeğeni leri komisyonculuğunu yapan 
yonc~luk y~pm~k .üzere teıekkül 1 Hüseyin oğlu Hasanın hanesinde (Bahri ve Tevfik Nazlı) unvanlı 
e~en ışbu şırketın tı~et '_lllVanı ve ikamet etmekte iken 8/4/937 ta- tirketin müddeti hitam bulacağı 
şırket mukavelenameaı ticaret ka- rihinde vefat eden Kandiyalı Dağ- 16/7 /1938 tarihinden itibaren 5 
nunu hüküm erine göre si~ilin ~3~~ hasanaki Mustafa oğlu lbrahimin sene temdidine mütedair beyan· 
numarasına kayıt ve tescil edildıgı Urlanın Yeni mahallesinde mu- name ticaret kanunu hükümlerine 
ilin olun~. . . . . ~ ikim Girid Kandiye mübadillerin- göre sicilin 2341 numarasına kayt 

tzmu:. Sı~~lı .. tı~aret mem~lugu den Mustafa oğlu Mehmet Sakaya ve tescil edildiği ilin olunur. 
resmı mühuru ve F. Tenilc borçlu bulunduğu iki yüz liranın lzmir sicili ticaret memurluğıı 

imzası temini zımnında İpotek vaz eyle- resmi mührü ve F. Tenik imzası. 
1 : ~ U K A Y E L E N -~ M E diği Urlanın Karaayıt mevkiinde 1 - Beyanname. 
~ugun 1938 bın dokuz~ .?t~ kain maliımülhudut 1 hektar9550 lzmir üçüncü noterliğine 

sekız yılı te~.u~. ayının on uçuncu metre murabbaındaki kırk ağaç lzmir ikinci noterliğinden re-
çarsamba .. gu.nud~~ · , . zeytini havi bağ ve tarla ve zeytin- sen tanzim olunan 16/Temmuz/ 

Ben Turkiye cumhurıyeti kanun- liğin sayian yarı hissesini vadenin 1936 tarihli ve 7709 umumi numa• 
lanna day~nan İzmir b~ci notc;ri 20/3/938 tarihinde hulul etmesile rah mukavele ile biz zirde imza 
Mehmet ~ıf at Bayraktaroglu, lmıır- alacaklı İpoteğin paraya çevrilme- sahipleri iki sene müddetle ve 
de Bahçelıler hanında 12, 14 numa- ıini istemif olması üzerine ba ilam «Bahri ve Tevfik ·Nazlı» unvanı 
ralı dairemde İ!. görmekte iken y~~ varisleri olduğu anla~ılan Hüseyin ile bir kollektif ,irket aktetıni,tik. 
nıma gelen, İzmırde Karaosm~ og- of{lu Hasan, Hüseyin kızı Kübra, Bu kerre tirketin müddeti hitam 
1~. h~~ın~a 32 numa~ada mukimler Hüseyin oğlu Mustafa, Halil lnzı bulmuş olduğundan mezkur mu· 
Ş~~ Ugur ve ~l~ Kacar bana <ieJime, Mustafa oğlu Havdar, Na- kavelede muharrer ferait tama• 
muraca~tl~ resen hır ıırket ~u~ve- ıif-enin o~lu Hasan, Nazif enin oğ- men baki ve mer'i olmak üzere 
1ena~es1?ı~ yazı~as~ı ıst~ıl:~· u Mustafa, Nazifenin kızı Fatma, şirketimizi tarihi mezkurdan iti• 
Kendılerının kanunı ehli~etlen baız Nasibenin oğlu Hüseyin, ve Nasİ· haren bCf sene müddetle temdit 
~~~larını ~n~dımİ ızmır Baiço~e benin dieer oğlu lbrahim namları- ettiğimizi 1/ Ağustos/1938 tari• 
B ogretmenı .. e~a ~an ve zmır "la cıkarılan icra ödeme emirlerin- hinden itibaren ticari ilcametga• 
urrf s~rayı h. uzum sımifsanfR~a1 t :le Bunlardan Hüseyin oğlu Ha- hımızı yemi, çar~ısında Cezayir 
h u e~ut §a ıt ~e dmuarr sı atiye ;ana tebligat yapılmıf ise de ad-

1 
hanı sokağında 36-38 numaralı 

~r I unu~~r .. ard 1• k d'I • d ,arı geçen diğer veresenin mahallilmağazaya nakledeceğimizi beyan 
.uned~knl .onun eld enM.~ erıfi~kaer ·kametgahları malum bu1ımınadı- eder ve ticaret kanununun 150 in· 

ne ııt ı erı soru u. utte r ... 1 ld ... d H U M k · dd · hk" file .. b h k . . ... . 1ı an aıu ıgın an . . . anu- cı ma esı a amma tev an 
802~ .8! !ı:;a ~;vat~ ıe;aıtı a1tı· ~unun 141 ve 142 inci maddeleri!keyfiyetin tasdik ve sicili ticarete 
Y«: 

1 
a~~1~. i ~ 1 m ave e eye- "!luc'bince ilanen tebliğine kararı kayt ve ilanına delaletlerini rica 

mışt eMr 11 §OyBe irk: uka I verilmittir. Veresei mumaileyhi- ederiz. 
. • • -.h. u ! . e~ 

1
m
31 

ve ena- -nin bir itirazları varsa icra ve if- lzmirde yemif çarfısında sağır 
m
938

esmm tarıbaı t~?"d.~ temmU7 1as kanununun 146 ıncı maddesi sokağında çakır oğlu hanında 29 
Cftl'§llm gunu ur. '- '"k ·· t f "k b" ' ' d N 1 h d Bah · N 1 

2 M s·· k"' 'ki ki .d iba ıu mune ev ı an ır ay ıc1n e o. u yazı ane e rı az: 1 

l 
5

:.krü ·.;!e a 1 K fi ~?k ret .Ja1reve müracaatle itiraz hakları- İmzası, Tevfik Nazlı imzası. 
0 ~':...P t u . d K~urun • andunlı34ı amet- nı kullanmadıkları ve hasebil ve- UM. No. 1892 HU. No. 3/7 
canı zmır e arantına a nu- · 1 · · k" b B ·· d • d k · 

1 kakt 8 1 h 
-ase murıs erının mez ur or- u gun aıre e o unup manası 

mara ı so a numara' ane v~ "'d d"kl • kd' d . ki' l 1 . b 14/7/1938 'hl. 
S 1. K k .. ik ~h -:u o eme ı erı ta 'r e ıpote ı an atı an ış u tarı ı 

e ım ocarın anunı ametea • , 1 · kul"' · t d'd' · k b d k. · 
E k d . t dd : d >U Hnan gayrı men un ıcraen em ı ı şır et eyanname e ı ım· 

§me azasın a ıs asyon ca esın e l ... k 1 k ·ı 1 h"' · ı · 
1 1 h 1 b 

• k t d at1 •1:a çı arı ara paraya çevrı e· za arın zat ve uvıyet erı maru-
numara 1 an.e o up u şır e e a- ... · .. d · k · lm k f ı · d · d 

bil br>~ka bh· ,irket yoktur. ~egı o .
1
:me emhr11~~ I aım o a ... um kz°!.ır de yçemkış ça..1'1şıshın a sda· 

3 M B . k t K il kt"f • ıızere ı anen te U! o unur. gır so agın a a ır og u anın a 
. - u §ır e o e ı nevın- 5 4 (2451 ) N ı h d h · d d" 2 6 29 o. u yazı ane e « Ba rı ve 

en ır. Tevfik Nazlı ) şirketi şeriklerin-
4 M. - Sirketin mevzuu: Ozüm den Bahri Nazlı ve Tevfik Nazlı 

~alamut, zahire ve emtiai umumiye tzl\niR SiCILLt TiCARET •JJE ı d ~:. ın • nın o up mün erecatını her biri 
.. zerine komisyonculuk ve ticaretten """'URLU;r..UNDAN 
ibarettir. 

·n u : tamamen ltabul ve ikrar eyledik. 
Tescil edilmiş olan ( Akhisar ten sonra yanımda bizzat koyduk-

5 M. - Sirketin unvanı (Şükrü tütüncüler bankası lzmir tubesi) lnrını tasdik ederim. Bin 1dokuz 
Uğur ve Selim Kacar) olup me:rke- "lİD ödünç para verme işlerile uğ-1 yüz otuz aekiz &enesi Temmuz ayı• 
zi lzmirdir. ..a.,acağına mütedair beyanname- nın on dördüncü per.şembe günü. 

6 M. -Sirketin sermayesi ceman $İ kanunu mahsusuna tevfikan si- 14/7 /1938 
10000 on bin Türk lira&ından ibaret :-ilin 2343 numarasına kayıt ve tes· lzmir üçüncü noter vekili Feh· 
olup her bir şerik befer bin lira nak- :il edildiği ilan olunur. mi Tenik resmi mühür ve imzası. 
den vazetmişlerdir. UM N HU N lzmir sicili ticaret memurluğu . o. 1896 . o. 3/7 

1 M. - Şirketi alakadar eden bil- ""esmi mühru ve F. T enilc imzası. işbu beyanname suretinin dai· 
umum muamelat, ukudat ·ve taah- 1 _ Beyanname: re dosyasında saklı 14/7 /1938 ta· 
hüdat vesairede unvanı sirkeli isti· lzmir vilayeti yüksek makamı- rih ve 1892 No. lu aslına uygun ol. 
mal etmek kaydiyle mÜ'{lferinden na, duğu tasdik kılındı.Bin doKtiz yüz 
vazedeceg"' i imza ıı:irketi ilzam ede- 1 k 1 otuz ,,ek" • T · cektir. :ı- 2279 numara ı anunun ikincil ... ı~ senesı :~~uz ayının 

ınaddesi mucibince tanzim edil- on betıncı Cuma gunu. 
8 M. - Sürekarun kir ve zarar- -:niş olan beyannamemiz lO/S/938! .~z~_ir üçüncü n_ot~r vekili resmi 

~: hissei .İ§tirakiyesi yan yarıya- la~ihi?d~ makamınıza takdim muhru ve F.~~ık ı(~~~~) 
9 M ş k edılmıftır. · - . ir etin merkezi ticare-

ti : lzmirde Kara Osman oğlu ba- Bu karara 28/Mayıs/1938 ta-
nında 32 numaralı mağazadır. ihli reımi gazete ile neşredilen Karşıyakalılara 

kolaylık 
10 M. - Şirketin mÜddeti be~ se- ve neşri tarihinden itibaren me

neden ibaret olup 12 temmuz 1938 ·iyete girmit olan 3399 numaralı 
tarihinden b3.§lar ve 12 temmuz 943 kanun mezkur 2279 numaralı ka-
tarihinde nibcyet bulur. l'lunun bazı hükümlerini tadil ey- Sahil Alaybeyde temiz Meşe 

Akitlerin arzulan bundan ibaret 1emiı olduğundan yeni kanun hü- kömürü ve odunu satılmaktadır. 
olduğunu ikrar etmeleri üzerine ben '{ümlerine tevfikan itbu zeyil be- Satıf mahalli: Şayeste sokak 8 
yeminli noter bir nüsha olarak re- vannamemizi tanzim ve ita edi- numarada kömürcü Ahmet ve 
sen tanzim ettim ve içindekilerin; yoruz. Kemalpaşa caddesinde 18 numa· 
kendilerine okuyarak anlattım. Ar- 1 - Yeni yapılacak ödünç para rada buzcu Hamdi. 
zulanna tamamen mutabık olduğu verme iflerinde, 1 1-2 (2456) 
kabul ve tasdik edildikten sonra a) Acık kredi seklindeki mua-1------------
apğısını hepimiz imza ettik ve mü- melelerden % 12 den. 
hürl~ik. 13/7 /933 b) Diğer ikraz muamelelerin-

Aki!ler : imzalan :lem % Si dan fazla faiz alınmıya-
Şahitler : imzalan caktır 
Noter : lzınir birinci Noteri Meh- 2 -· Evvelki beyannamemiz-
met Rifat resmi mühürü ve M. de tadat ve tasrih edilen masraflar 

R. Bayraktar oğlu imzası dan bu kanun hükümlerinden ha· 
Genel sayı : 6796 riç kalanlar müfterilerden tahsil 
fıbu mukavele suretinin dairede edilmiyecektir. 

saklı 13/7 /938 tarih ve 6796 gene1 3 - 3399 numaralı kanunun 
sayılı aslına uygun olduğu tasdik meriyetinden evvel yaptığımız 
kıl~dı. Bin dokuz yüz otuz sekiz se- mukavelelerin faize müteallik hü
nesı temmuz ayının on üçüncü çar- ':eümleri mukavelenin devam 
§~ba günü. • • • . . müddetince ve nihayet 3 sene için-

oter : lzmır bırıncı Noterı Meh- de aynen tatbik olunacaktır. 
met Rifat resmi mühürü ve M. Akhisar tütüncüler bankası 

R. Bayraktar oğlu imzası lzmir Şubesi 
2565 (2450) 2566 (2452) 

RODOS ( Ege denizi ) 
15 T E M M U Z 1938 

Casino Delle ose 
Gazinosunun resmi küsadı .. 

IZMtR MEMLEKET HASTA
NESl DAHtLl HASTALIK

LAR MOTAHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
Muayenehanesi : lkinci Beyler 

sokağında Fırın kartısında (25) 
numaradadır. 
TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay cadd 
No. 1018 TELEFON 254; 

T ablalln şifa kaynakları 

Karakoç ılıca1arı 
açıldı 

İzmir ve havnlisi sayın halkınca sene. 
lerdcnbcri bir çok hasta1ıklara ,.c bilhas
sa siyatik ve müzmin romatizmaya şüa 
verici banyoları, güzel manzarası ve da~ 
imi surette akan temiz ve berrak sula
riylc tanınmış Seferihisarın Karak09 
ılıcaları nçılmıştır. Teşrif edeceklerin Tamamen yeni bir tekle sokulmuıtur 

RULET - BAKARA 
Müdüriyet : S. A. L T. -RODI J 

birinci kordonda 12 numaralı garajdı 

Seferihisar otobüslerine müracaat cylc-
meleri ve beraberlerinde nüfus tezkere-

rlca olunur. 



ÜZÜM ISTiFCiSi ARANIYOR 
•• 
Uzüm kurumundan: 

üzüm işlerimizde çalış-Yaş 

mak isti yen istif ci ve kesici 
usta ve awelenin nüfus cüz
danlarını alarak Cumartesi ve 
Pazar ~ünlerinden maada her 
o-ün saat (17 den 18 e) kadar 
liümrük binası karşısında iş· 
letme hanımıza würacaat et
meleri lüzumu ilan olunur. 

15-17 (2439) 

• 

lzmr tranvay ve elektrik şirke-
tınden: 

Yaz mesai saatlerinin tatbiki dolayııiyle Şirketimiz dairelerinin bu 
ayın on sekizinci pazartesi gününden itibaren 15/9/938 e kadar aa
at 8 den 14 e kadar açık bulundurulacağı Sayın halkımızca bilinmek 
üzere ilin olunur. 

/zmir Defterdarlığından: 
Satıt No. Lira Kr. 
1373 Şehitler ikinci altın sokak 4 taj numaralı ev 250 00 
1374 Kahramanlar Ma. Kahramanlar sokak 3 taj numaralı 

ev 200 00 
1375 Şehitler ikinci albn perakendesi sokak 9 taj numaralı 

ev 300 00 
1376 Kahramanlar Köprü ba§ı sokak 2 taj nuniaralı ev 150 ÖO 
1377 Bayraklı Kanarya ıo. 10 taj numaralı ev 100 00 
1379 Bayraklı Kiraz ıo. 8 taj numaralı ev 250 00 
1380 Kartıyaka Soğukkuyu ada çıkmazı sokak 10 taj 

numaralı ev 250 00 
1389 Karşıyaka Bahariye ma. Tasvir timdi 1864 numaralı 

sokak 14/1 taj numaralı ev 120 00 
1392 Buca Yukarı Ma. Cami ıokak 31 ve Bayram ağa ıo-

ğmdan 2 taj numara alan 212, 05 M. M. araa 53 10 
1393 Buca yukarı Ma. Cami soke.k 37 ve Badem soka-

ğından 2 taj numara alan 155,31 M.M. araa 38 82 
1394 Süvari Ma. Çukur sokak 15 taj nuınıırah ev arıaainin 

fayİan 3/4 bisseai 20 00 
1396 Güzelyalı Ferah aokak 3 eski numaralı 247 M.M. 

araa 148 20 
1399 Salhane Ma. lalihane sokak 107 kıı.pı numaralı 126 

M. M. araanın p.yian 3/4 hiueai 20 00 
1400 Güzelyalı Akgöz sokak 753,229 kapı numaralı 6890 

M. M. içinde 19 zeytin ağacını havi tarla 150 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 13/7 /938 tarihinden itibaren 

15 gün müddetle açık arttırma usuliyle müzayedeye konulmU§tur. 
ihalesi 28/7 /938 tarihinde pe11embe günü saat 13 tedir. Taliple

rin Milli Emlik müdürlüğüne müracaatleri. 
2508 (2455) 

İlan 
İzmir iskan müdürlüğünden: 

1 - Torbalı kazasının Y eniköyünde 60 ve Kemalpap kazaaınin 
Yukarıkızılca köyünde 10 tek kirgir göçmen evinin inp.atının kapalı 
zarfla yapılan eksiltmesinde bedeller haddi liyik görülmediğinden 
17 / 7 /938 tarihinden itibaren on bet gün müddetle pazarlığa konul· 
mu§tur. 

2 - Bu evlerden beherinin muhammen keıif bedeli 542 lira 26 
lruruıtur. 

3 - lhale 1/8/938 günü saat onda lzmir iskin dairesinde müte
teklı:il komiayon tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu huıusta tarlname keıifname veaair evrak her gün iıkin 
dairesinde görülebilir. 

5 - isteklilerin yüzde yedi buçuk niıbetinde muvakkat teminata 
ait vesaikle iskan dairesine müracaatleri. 

16 - 19 - 21 - 23 2568 (2449) 

Acık eksiltme ilanı • 
Tire belediye reisliğinden: 

1 - Belediyemiz ve müesaesesinin 1938 mali yılı matbu evrak 
ve defterler ihtiyacatı 13/7 /938 tarihinden 29/7 /938 tarihine kadar 
on yedi gün müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Açık eksiltmeye konulan 61 kalem matbu evrak ve defterle
rin muhammen bedeli 825. 75 &ekiz yüz yirmi bet lira yet.mit bet ku
ru•lur. 

3 - isteklilerin ikinci maddede yazılı muhammen bedelin yüzde 
yedi buçuk nisbetindeki muvakkat teminat akçeıi ve 1938 yılı ticaret 
odası kayıt vesikalariyle birlikte 29/7 /938 tarihine rastlıyan cuma 
güni' saat 11.30 da belediyemiz daimi encümenine müracaatleri 
p.rttır. 

4 - Şartname ve mukavelename projesiyle ihtiyacatın müfredat 
ve muhammen bedel ve nümunelerini görmek ve izahat almak isti
yenlerin eksiltme müddeti içinde belediyemize müracaatleri ve liste 
ve ıartnamelerin bedelsiz olarak verilebileceği ilin olunur. 

2572 (2448) 
.. _.. .......... 4..._~ ........ ..., ...... 

T u rgu ti u belediyesinden: 
Ta, kum, Hafir, imli, teıviye gibi işleri tamamen müteahhide ait 

ve raci olmak şartiyle bedeli ke,fi il 43 liradan ibaret olan Kurultay 
aokağındaki 2010 metre murabbaı adi kaldmnı döıeme iti 13/7/938 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konulmUftur. 

ihale 2/8/938 taribine müıadif aalı günü aaat 12 de belediye dai
resinde icra edilecektir. 

bteklilerin yevmi ve saati mezkfuda Tureutlu belediyesine müra
caatleri. 

16 - 20 - 24 - 28 2571 (2447) 

iWTiYATbI DAVRANfNI~ 
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SICAKLAR. BAŞLlYORı . 
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) VERı;'5.iYa SATJŞ 
SAJ.liE>iNiN SESi VE"AC.ENTELER.iNDE: A. ...... 

lzmir Merkezi: Saman iskelesi 12 

Yıllık Nomal toplantıya çağırış 
lzmir incir ve Üzüm Tanm satış kooperatif

leri birliğinden: 
Yılhk Nomal Ce>"ıel Kurul toplanbmız 8 ajustoa 938 tarihine mü

iadif pazartesi günü saat 14 te İzmirde, lzmir Halkevi aalonunda ya
pılacaktır. Ortak kooperati.'lerin, 2834 numaralı kanuna bağlı ana 
mukavelenamenin on sekizinci maddesi ahkamı dairesinde hareket 
ederek bu toplanbya iftirakleri mezkUr ana mukavelenamenin yir
minci maddesi hükmüne tevfikan rica ve ilin olunur. 

RUZNAME 
t - 1937. 1938 İf yılı blinçoıu ve kir zarar heaabiyle it raporu

nun tasnifi ve Yönetim kurulunun ibrası. 
2 - Kur'a ile aynlacak iki Yönetim kurulu üyesi yerine yenileri

nin ve iki yedek üyenin seçimi. 
3 - Yeniden iki mürakıbın ıeçilmesi ve ücrelltrinin teıbiıi. 
4 - Birlik eksperlerini seçme ıalihiyetinin Yönetim kuruluna ve-

rilmesi hakkında karar ittihazı. 
5 - Birliğin 1938 • 1939 it yılını'l masraf bütçesinin tesbiti. 
6 - Birliğin İf programının tesbiti. 
7 - T aşıtıız mal ahnması ve yaptırılması hakkında harar veril-

meıi. (2454) 

Türkiye Cümhuriyet 
merkez bankasından: 1 

Bankımızın İstanbul ıubeai için müsabaka ile 75 lira maatlı 10 
memur alınacaktır. 

1 - Müaabakaya girebilmek için ll§ağıdaki teraiti hiiz olmak li-
zımdır. 

a) Türk olmak, bul&§ıcı bir hastalığı veya vazifesini mun
tazaman ifaya mini olace.k derecede bünyevi zaafa veya 
&rızaya nıüpteli olmamal<. 
b) iffet ve hayıiyet erbabından olduğu ve imme hidema
tında istihdam hakkından mahrum edilmemif bulunduğu 
yapılacak tahkikatla aabit bulunmak. 
c) Yll§ı 18 den &§ağı ve 25 ten yukan olmamak. 
d) Uakal lise mezunu bulunmak. 
e) Fransızca, bıgilizce ve Almancadan birine iyi dereced!' 
vakıf bulunmak. 

2 - Müaababa imtihanı programı : 
a) Riyaziyat, 
b) iktisadi coğrafya 
c) Türk tarihi, 
d) Sosyoloji, 
e) Fransızca veya lngilizce veycılıut Almanca lisanlarindan 
Türkçeye ve Türkçeden bu lisanlara terceme. 

3 - Müsabaka imtihanı 4 ağustos perıembe günü saat dokuzda 
Ankarada idareyi merkeziyede, latanbul ve lzmir ıubelerinde yapıla
caktır. 

4 - Müsabakayı kazanıp ta memuriyete tayin olunanlar, Banka
ca gelecek eylul ayı içinde Avrupada yüksek tabıil i;in mevcut me
murlar arasında açılacak müsabaka imtihanına girmek haldana hiiz 
olacaklardır. 

Taliplerin Ankara, İstanbul ve Jzmirde bankaya müracaatle, me
muriyet talebi için bankaca hazırlanmıı olan beyannameyi imli ve 
istenilecek veaaiki ihzar ile nihayet 20 temmuza kadar şube müdür
lüklerine tevdi etmeleri lizımdır. 

t - 2 - 3 - 15 2352 (2348) 

JHfın kapısını açıyorlar Ye eoruyorlar; 
1 r rant:ı.ya gtldi:. 

'banca patlıyor ve Dteranının 7anınc.aa.. •1ın.t.u•u1UH 

Siz de bu kren1den şaşmayınız! 

BALSAMIN 
Sıhhat bakanlığının resmi ruhsa· 

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

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

ıücuda getirilmi§ yegane aıhht 
'cremlerdir. -
Krem Balsamin 
Şöhretini söz ve §8.rlatanlıkla değil 

3ıhhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
Nevyork güzellik enstitülerinden 
yüzlerce krem arasında birincilik 
mükafahnı kazanmış olmakla ispat 
~imiştir. 

Krem Balsamin 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı 
ve halis acı badem ile yapılmıı gün· 
düz ve gece §Ckilleri vardır. 

KREMLERi 

KREM BALSAMIN; öteden beri tanınmış hususi vazo ve tüp ıek
linde satılır. INClLIZ KANZUK ECZANESi ... 

BEYOôLU - ISTANBUL 

Jilet senayiinde eşsiz 
bir tekamül 

Traş bıçakları fennin bir harikası traı 
bıçaklarının mutlak en iyisidir. 

10 adedi 75 Kr. deposu 
• •• 

Mazhar On gür 
Hükümet caddesi kemeraltı karakol karşısında 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsi:n dolayısile yeni çıkardığı kumaılar 

Saglaoı Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniı 

Wlt.lt.IM SATIŞ YERLERi OOWMHI 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

No. 1626 FOC No. 1611 FOC 
DAIMON marka bu fenerler iki yüz elli metre meıafeyi gCS.O 

terir. Ayarlıdır. Şuleyi dağıtır ve toplar. Yıldırım DAIMON mar• 
ka yas11 pille yanan bu fenerlerin siyah ve renklileri vardır 1.,311 
ıeneai icadı olan bu fenerler çok beğenilmit ve takdir edilmittir• 
Herkese tavsiye ederiz. UMUM DEPOLARI ı 

lzmirde : Suluhan civarı No. 28/9 Hüınü Öz ödemitli .. • 
lzmir Amerikan kız koleji 

POSTA KUTUSU : 111 
EylUl birden itibaren kayıt ve kabul içbı açılacaktır. Dersler eylul 

28 de ba§lıyacaktır, 
14 - 16 (2433) 



16TEMMU 1938 

FOSFA.RSOL 

Kan kuvvet, iştah şurubu 
FOSF ARSOL, kanı tazeleyip kuvvetlendirir, iftihayı artbnr, vü

cuda dinçlik. ça)ıfkanlık verir. Zekiyı, hafızayı yükseltir, muannit 
inkıbıızlen geçirir, sinirleri kuvvetlendirerek yatqbnr, uykusuzluğu, 
fena dü§iinceleri giderir. insan makinaama lizım olan bütün kalori ve 
enerjiyi vererek azmü irade aalıibi eder. Bilbana ademi iktidann en 
ıriizel ilicıdır. Saihk vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her ec
zanede bulunur. 

GRIPIN 
Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 

diş adele ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIK.LIK, ROMA TlZMA, GRlP VE EMSAU HAS
TALIKLARA KARŞI BtLHASSA MOESSIRDIR 

Terkibi ve tesirindeki ıür'at itibariyle emaalıiz olan GRlPIN'in 
10 tanelik yeni_ ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ainlara kartı ihtiyatlı bulunmuf oluraunu. 
lcabmda günde (3) kQffl almabilir 

Taklitlerinden •akınınız ve her yerde urarla Gripin i.teyiniı: 

~ • Fenni j!Özlük için •• , 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cina ve çetitleri yakından 

ve uzaktan ııören parfe ıiferik, ıilenderik, dubl fuvayye 
t.,larla altın, nikel, pil&tin, baa baga ve ıellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet rözlükleri, pusula, pertavaıı: 
barometro, yıırometro, altimetro, pedometrolar ile röz dok-

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

iLAN 
lzmir iskan müdürlüğünden: 

1 - Çqme kazaıının Uzunkuyu nahiye merkezinde 21, Mene
nıen lıazaaı merkezinde 14, Çandarlı nahiye merkezinde 118, Kll§ll
daaı lıazaamın Davutlar köyünde 29 tek kaıgir göçmen evinin İnflUl
tının kapalı zarfla yapılan eksiltmesinde bedeller haddi layık görüle
llıediğinden 12/7/938 tarihinden itibaren on bq gün müddetle pazar
lığa konulmuıtur. 

2 - Bu evlerden beherinin muhammen keyif bedeli 542 lira 26 ku
l'U§tur. 

3 - İhale 28/7 /938 günü saat onda lzmir takan dairesinde müte
tekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu liuıuıta ıartname, ketifname veaair evrak her gün iskan 
dairesinde görülebilir. 

S - İateklilerin yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkat teminata 
ait veaaikle iıkan dairesine müracaatleri. 

·10 - 12 - 14 - 16 - :487 (2415) 
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Kumbaraı biri 

TÜRKİYE 
CUMH\1 RİYEl1 

.BANKASI 
9a!!!!m _______________________ __ 

D EUTSCHE LEVAN 
TE- LINIE 
G. m. b. H. 

H. SCHUET 
ACHAIA vapuru 16/ 7 / 936 de bek· 

leniyor. Mal çıkaracaktır. 
iLSE L. M RUSS vapuru 20/7/ 936 

F ra telli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

MARS vapuru 13/ 7/ 938 de gelip 
Rotterdam, Anısterdam ve Hamburg iı· 
keleleri İçin yük alacaktır. 

ORION vapuru 2 2 / 7 / 9 38 de belı:-

de bekleniyor. Mal çıkaracaktır. lenmekte olup yükünü tahliyeden sonra 
y ALOVA vapuru 22 / 7 / 9 36 de bek- Burgas, Varna ve Köstence limanlan 

için yük alacaktır. 
)eniyor. Rotterdam, Hamburg, Bremen SVENSKA ORIENT UN!EN 
için yük alacaktır. VlKINGLAND motörü 16/ 7 / 936 de 

AMERtCAN EXPORT LlNES beklenmekte olup Rotterdam, Hamburg 
SERViCE RAPIDE Cdynia, Dantzig, Danimark ve Baltık 

EXETER vapuru 15 temmuzda Pire- limanları için yük alacaktır. 
den Nevyorka hareket edecektir. 

SERVtCE MARtTIME ROUMAlN 
BUCARF.ST 

CDYNIA vapuru 26/7 / 936 de 
(Doğru) Anvera, Rotterdam, Hamburg 
Gdynia, Danimark ve Baltık limanları 

İçin yük alacakhr. 
DUROSTOR vapuru 24 temmuzda SERViCE MARtTIME ROUMAtN 

beleniyor. Köstence, Galatz ve Danup 

limanları için yük alacaktır. 

STE. ROYALE HONGROISE 
DANUBE MAR1TIME 

TISZA vapuru 16 temmuzda bekle-
nİyor. Beyrut, Port • Sait ve lskenderi-
ye limanları için yük alacaktır. 

ı TISZA vapuru 3 ağustoıta bekJenl-
1 yor. Danup limanları için yük -alacakbr. 

DAndakl hareket tarihleriyle nav· 
lunlardald değlıtkllklerden acenta me-

l 
suliyet kabul etmez. 

!)ahı fazla tafsUAt almak için Birin· 
cl Kdl'donda V. F. Heııry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalıjına mUra· 

Tel. No. 2007 •• 2008. 

PELEŞ vapuru 30/7 /938 de beklen· 
mekte olup M3lta, Marsilya ve Cezair 
limanlan için yük ve yolcu alır. 

ilandaki hareket tarihleriyle navlun· 
lardaki deği~ikliklerden acenta mesuli· 
yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 
ikinci Kordonda FRA TELLi SPERCO 
vapur acentalığına mGracaat edilmesi n .. 
ca olunur. 

Telefon : 4111 ·/ 4142 / 2663/4221 

Olivi Ve Şiire. 
LıMITET 

Ağız bütün mikroblara daima 
bir kapıdır. Ve unutmayınız 

1 

caal edilmesi rica olunur. 

açık "Umdal umumi 
k
. ,, 

Vapur acentası 
BİRiNCi KORDON REES 

BiNASI TEL 2443 
Ellerman Unes Ltd. 

LONDRA HATrl 

ı : deniz acenteliği DESTRO vapuru 7 haziranda 
Liverpool ve Svanseadan relip 
yük çıkaracak. Bakımsızlıktan çürüyen ditlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve batta zatürreeye yol açhk
ları, iltihap yapan dif etleriyle 
köklerine mide humması, apandi. 
sit, nevrasteni, ııtma ve romatiz. 
ma ya:•'ığı fennen anlafılmıftır •• 
Temiz ağız ve sağlam di,ler umu. 
mi vücut sağlığının en birinci tar
h olmuftur. Binaenaleyh ditleri· 
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmelisi· 
niz. Bu ıuretle mikropları imha 
ederek ditlerinizi korumut olur-
ıunuz. 

RADYOLIN 
ile ditlerinizi ıabab ve aktam her yemekten sonra fırçalayınız .... 

Amerikan marka lstaklit ıinek ıuyu dünyaca lanmmlf en tesirli ıinek 
suyudur. H.,atın yeg&ne diiımanıdır. Bir defa tecrübe yapan lıtaklit 
ıinek suyundan aynlamu. Tavıiye ederiz. 

DEPOSU ı Suluhan civan No. 28/9 HOSNO öZ öDEMISL 

MüjDE 
~ Ü P A P L 1, S 0 P A P s:ı Z 

TORNAX 

~ • VE 

STANDARD 

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

parçası mevcuttur 

M. ALiM ŞENOCAK 
B:aşturak Kemeraltı cad. Emirler çarşısı kartısında 

Tel. No. 4079 

Ltd. 
" HEI 1 ENIC LlNES L TD. 

ATI-llNAt vapuru 12/15 temmuz 
CA V ALLO vapuru 7 haziranda 

gelip Londra ve Hull için yük ala. 
arasında beklenilmekte olup Rotterdam caktır. 
Hamburg ve Anvers limanları için yülı: FLAMIN1AN vapuru 22 bazi• 

alacakbr. randa Liverpool ve Svanseadaıı 
HELLAS vapuru temmuz nihayetin- )' .. k k k 

de beklenilmekte olup Rotterdam, Ham· ge ıp yu çı araca ' 
burg ve Anvers limanlarına yük ala- DRAGO vapuru 25 hazirand• 
caktır. Londra, Hull ve Anversten geliıı. 

ONtn:D STATES AND LEVANT yük çıkaracak ve ayni zamanda 
LINE LTD. Londra ve Hull için yük alacaktır 

HEL VIG motllril temmuz iptidasında Tarih ve navlunlarda ki deii§iklikle... 
beklenilmekte olup Nevyork için yük den acenta mesu!Jyet kabul etme&. 
alacakbr. 

BAGHDAD motörü 10/12 ağustos için hareket edecektir. 
arasında beklenilmelı:te olup Nevyork LOVCEN 
için yülı: alacaktır. lüks vapuru pazartesi 18 temmuz ~ı 

l 2 de lzmirden harelı:et edecek Pıre. 
BAALBEK motörü 15/1 7 eylul ara- K fu Ad · ti'k ı· ı y dilı: . or , rıya ıman an, ene • 

aında beklenilmekte olup Nevyork için T rieate ve Şu§ak limanları için yolcu ve 
yülı: alacaktır. yülı: alacaktır. 

BALKANLAR ARASI HA Tn c k 1 ı· rihl rı. ere vapur ann muvaaa at ta e 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor gerek vapur isimleri ve navlunlan hak· 

Balkan ittifakı iktuat konferanaının kında acenta bir taahhüt altına girmeıe. 
seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiii hat· Daha fazla tafsil!t almak için Birinci 
ta mensup Yugos)ay bandıralı Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

L O V C E N umum! deniz acentalılt Ltd. mUracaal 
Lüh vapuru 9 temmuzda l 6 de edilmesi rica olunur. 

Comtanza, Vama ve Burgu limanları TELEFON: 3171 - 4072 

B R ı s·r o L 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eaki olelelıl BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idareaiyle bütiin Ege 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde miıafir kalanlar, kendi evlerindeki rabati bu
lurlar. 

Birçok buıuıiyetlerine ilaveten fiatler mütbit ucuzdur. 
lıtanbulda biitiin E.e ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

TAZE TEMİZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞ DURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 



Barut kokusu yine gelmeğe başlad 
Alman ·askerleri · Litvanyanın lsinski şehrini işgale hazırlanıyorlarmış 

Südetler de silihlanıyorlar 
Südet muhafızları geceleri de muha

rebe talimlerine başladılar 
Pari•, 15 (ö.R) - F11utiye ajansının 

verdiği bir habere göre Şarki Prü•yada 

bulunan Alman askerleri Lltvanyanm 
lsinski tehrini iıgale hazırlanıyorlar. 

Furniye ajan11 bu haberi kaydi ihti· 
yatla vermiJtir. Yalnız ~urası şayanı ka· 
yıttlr ki bu ıehJrde Alman1ar ekseriyetin 

Alman unsurunda olduğunu iddia edi· 
)'orlar. Lltvanya hükUrnetl Almanyaya 
karıı mütereddit ve korkak bir vaziyet 
almlfbr. Polonya ile geçirdikleri tecrÜ• 
heden sonra A1man tazyiki ka1111ında 
yalnız kalmaktan endiıe ediyorlar. 

Berlin, 15 ( ö.R) - Ayın ikisinden 
beri Almanyada bulunan ltalyan milia· 
!eri erk&nıharblye relal general Buro, 
Alman aolı:ert merkezlerindeki tetkikle

rini bitinniftir. General Bcrıtcrsgadende 
Hitler tarafından kabul edilmlf, kendisi 
ile uzun görUtmelerde bulunmuıtur. }fü. 
lcr ltalyan generali ıerefine bir ı:iyafct 

vermiştir. Alman gazeteleri aeneral Bu
tonun Hitlerle mUl&katını kaydederler· 

ken ltalya ile Almanya .anuıındaki me· 
eai birliğinin bu görUş.melerden daha 
lrnvvetli olarak çıktığını yuıyorlar. 

Prag 15 (A.A) - Alman SUdet par· 
tisi hali hazırda Bohemyanın ıimalinde 

parti muhafızları toplanmakla meıgul .. 

dür. Namzetler ııhht bir muayeneden 
geçtikten aonra liyakatlerine gl:lre Uç 

• 

• 
l 

kısma aynlmaktadırlar. Silah kullanabi· Almanya ve Polonyanın hudut kom§ulariyle olan vaziyetlerini 
lecek olanlar birinci ıı:ruba, inzibatı le- gösterir harita 
min edebilecekler ikinci gruba, parti da· ı gruba ayrılmaktadırlar. Olgesdorf da 1 harebesi talimleri yaptıkları bildirilmek
lillinde servis yapabilecekler de llçüncU bu muhafızlann bir kaç kerre gece mu· tedir. 

Filistin harp meydanı oldu 
Yeni bir cehennem bombası p~tladı 

50 ölü sayısız yaralı var 
Paris, 15 ( ö.R) - Kudüsten bildi-

ıi!iyor ı 

Bugün ıı:eç vakit KudUıün Davut ıo· 

kağında bir cehennem bombaaı patladı. 
Büyük tahribat yaptı. Sokağın en kala
balık bulunduiu bir eırada bombanın 
patlaması bir fAcia halini aldı. 50 ölü 
vardır. Yaralıların eayuı pek çok olmak· 
la beraber henüz teııblt edilmemi~tir. Bu 
hadi .. nin taf•lliitı henüz elde edilme· 
miştir. 

Pari•, 15 (ö.R) - Beyruttan bildi· 
riliyor : Dün Kudüste yeniden kanlı ar· 
bedeler olmu~tur. Araplar Yahudi ma• 
hallelerinde tedhiş hareketlerini geni~
Jetmek dtemişlcrdir. Bir çok yaralı var· 

dır. 

Kudüs, 15 (A.A) - Arap mahalle· 
ıindc bir bomba patlamış ve üç Arap 
yaralanmıştır. Bunun üzerine Araplar 
Safat i•mindeki yahudi mahallesine hü
cum etmek i.stemi~lersc de aakert kıt'a

ların ateşi karşısında kalmıtlardır. Arap
lardan dört kiıi yaralanmJJ ve bir kaç 
kişi ölmü,tür. Vaziyet gergindir, Arap
lar nümayiş yapmaktadır1a:r. 

Kudüs, 15 (A.A) - Tedhişçiler Ll
da ile Hayfa arasında bir yolcu trenini 
yoldan çıkarmıılardır. Münakalat dur
muştur. insanca zayiat yoktur. Hayfada 

bazı mağazalar yağma ediJmjt ve bir 

kaç yahudi dükkanına ateı verilmiştir. 
Memleketin bütün tirnali garbi l.ıaımla
rında tecavüzler ve tedhiş hareketleri 
vukubulmaktadır. 

---·· ... ___..T 
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Filistinde hocalar bir niimayi§ esnasında 

Japonların yeni plinı 
Çankayşek'i 
harbı kabule 

büyük ve kat1i bir 
mecbur etmekmiş 

Kiiçiik yaşta talime alı§tırılan Çin çocukları ... ( Bu da Çinlilerin yurd m;idafaası için ne kadar uzun bir zamanı göze 
aldıklarını göstermektedir.) 

Paris, 15 ( ö.R) - Hankcudan bil· gelerdeki halkın maneviyatını sarsmak daha büyük a•keri kuvvetler gönderc

indirmck diriliyor ı Japon tayyareleri cenubi Çin

de faaliyetlerini arttırmıılardır. Küçük 

kasabalar ve hatta köyler 11k sık bom-

bardıman edilmektedir. 

istedikleri anlaıılıyor. rek kat'i darbeyi bir an evvel 

İstiyorlar. 

Japon büyijk erkanıharbiyesinin 

defi Çan Kay Şek ordusunu büyük 

he· 

ve 

Tokyodan alınan haberlerde Japon· 
yanın Hankeuya karaı ileri hareketini 
muvaffakıyetle neticelendirdiği takdir
de dahi Çin • Japon harbinin bugünkü 

Japonlann cenubi Çinde geniı bir ıiddetinden hiç bir ıey kaybetmiyeeeği~ kat'i muharebeyi kabul etmeğe mecbur 

askeri harekete giriımeden önce bu böl- ne artık kani olan askeri mahfeller Çin~ etmek olmalıdır, diyorlar. 

ispanyada her gün görülen sahnelerden 

Frankonun hava nazırı diyor ki 

Eğer Fransa ile harbedersek bir hafta
da birçok şehirleri harabeye çeviririz 

Degelel, 15 (AA) - Havas ajansı· 
nın muhabiri bildiriyor ı 

Teruel Sagot yolunda sabahleyin ba~
lıyan taarruzda Frankiıtler 12 kilomet
relik bir cephede hükümetçilerin hatları· 
nı geçmişlerdir. Sarrion saat 6 de l§gal 
edi1mittir. ileri hareketi devam etmekte .. 
dir. 

Hendaye, 15 (AA) - Franki•t J •• 
panya milli meclisi Bzaıından Martinez 

V al ez ile Ogistin Aznar Franko tarafın
dan azledilmelerini müteakip tevkif 
edilmiılerdir. Askeri muhakeme bu itle 
meıgul olmaktadır. Valez ile Aznar 
F rankiatler partisinde itilifgiriz müfrit 
bi:r zihniyeti temıil etmek iddiasında idi
ler. Ve Franko tarafından takip edilen 
pattileri birleştirme eiyaactinin yanlı, 

'.:lir hareket olduğu iddiasında idiler. 
Franko hükümetinin Hava nazırı Kin

delan bir lapanyol gazetesinde neşrettiği 
makale•inde, Leon Blumun, baıvekilli

ği esnasında Barselona hükümctine as
ker göndermcğe karar verdiğini, fakat 
kendisini bundan Fransız erk&nıharbiye
sinin vazgeçtiğini yazdıktan sonra ıöyle 
demektedir ı 

cFransa ile harbedecek olursak ilk 
hafta zarfında Bordo, T uluz, Manilya, 
Biarritz ve Beyonu bir harabeye çevire
biliriz. Ayni zamanda F ranoız demiryol
lannı da tahrip ederiz. 

Barselonuıı iaşesi için sevk edilecek sığırlar ista•yomı beklerlerken ... 
cDört beş Fransız ordusunu geri püs-ı olan Bidassoadan Fraqsaya girebiliriz.J 

kürtebilir ve Pirenelerin yegane geçidi (Deyli Herald) 

Niğde barajı yapılıyor 
Niğde, 15 (A.A) - Uzun yıllardan beri susuzluktan bunalan Niğ· 

deyi bir taraftan bol suya kavuşturacak diğer taraftan da hayatı iktı· 
sadiyesini kalkındıracak olan Gebere barajının inşasına ·başlanması 
münakasaya konmuştur. 

Bu münasebetle Niğdeliler Cümhuriyet hükümetini minnet ve 
şükranla anmışlar ve halkın tazim ve minnet hisleri şarbaylık tarafın· 
dan Nafıa vekili Ali Cetinkavava arzına karar vermislerdir. • 

ınfın kapl!ını açıyorlar ve f'oruyorla.r: 
1 f'ıansaya celd.i. 'banca patlıyor \re Dteranının 7anıuua&1 wuu•..,,.., • 


