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lmti:re.:z sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve U!?>wnl neşriyat müclüril: 

HAKKI OCAKOcLU ·-----A 80 NE SERAtTI 
DEVAM MODDETt Türkiye için 

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

Hariç lçlıı 

2900 
1650 

L TELEFON: 2697 , _____ _. 
flA TI { 5 ) KURUŞTIJR 

Tiirkiye 
bisiklet 

birinci/iti 
yarışı 

:btanbul 18 (Hususi) - Bisiklet federasyonu 
tarafından tertip edilen Türkiye birinciliği mu
kavemet ~· diln Topkapıda Çorlu yolu Uze.. 
rinde muvaffakıyetle yapıldı. 156 kilometrelik 
y&rl§l!a lzmltlen Orhan blrlnci geldi. _J 

YENi ASIR MıtbeHıııdıı bel!lmlfbl 

Sınai kalkınma plinımızın 
tatbiki sür'atle ilerliyor 

sus Adliye Vekili dün geldi 

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

Karabük 
havzası 
llaysonra 

· faaljyete 
geçecek 

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

lcki 
' 
Tahribatı 
Ne şekilde asgari 
Hadde indirilebilir? 

Vapuru dün sa
bah Istanbula 

geldi -

ve Gölcüğe gitti 

Kızılcahamamda 

Atatürk 
Sovyet 

bir 
Rusya ile Japonya arasında 
harp çıkmak ihtimali var 

-SONU 4 VNCV SAHiFEDE.= 

S. Mescit cinayeti 

Yaralı . Moskova -
Bayramı sevınçle 

Tokyo 

kutlandı Arasında ııaziyet çok 
teflrl.:~ov }te1-1<usyıryı 

tehdit ediyorlar 

__. . 
y u•d®n mezun olım genç kızlaT . • d 

. · · · tb aaı lçın cıd en uh" . d iki eenedenbe· sesenın vcrımını ar rm 
Burnava m ıhn e on .. b" "k b'r feragatle çal11maktadır. 

. . b"ır ıekilde faaliyet gosteren ve uyu ı b . 1 B a 
rı eessız yıl ·· etıy e um .. d 1 1 bi kl Der• ı ıonu munase 
muhite azami surette fay a ı o an • ç d bi ki yurdunda gilzel bir talebe 

diki d bu sene de on yedı me· va a ç . . . 
ve ş y_ur. u,Yurdun kıymetli direktö- eserleri sergisi açılmıgtır. Sergıyı zıyaret 
zun vermıştır. HIFEDE 
rü bayan Seniye Rüıtü Akdit bu mli••· - SONU 6 iNCi SA -

Belediye, fuar -u için buır· 
bJdanna devam etmektedir. Lokan
tacılar, ıuinocu ve otelciled• kah
veciler fuarın devam edeceii yirmi 
ajuotoı - 20 eyliıl ayı içinde ıerek 
belediye müfettifliği, gerek ıudnta 
teıkilahnm çok ııla bir ,ekilde kont· 
rolünde bulundurulacaktır· 

lzmirin ziyaretçilerini iyi kartıla· 
ınak nokaanlannı temin etmek, ken• 
dile:ine kolaylık ıöıtennek itiyle 
bütün ıehir balkı vazifelidir. Zabıta 
memurları ve belediye memurları 
1zmirin ziyaretçilerinin arzulariyle 
alakadar olarak kendilerine rebber
lik edeceklerdir. Otel arama, gazino 
ve lokanta temini iılerinde de me
murlann tabii vazifeleri vardır. 

Tam bir ay aonra açılacak olan 
aeminci lzmir fuanom açılma ta.e
nini baıvekil, 20 ağuıtoı cumartesi 
ııünü aaat 17.30 da yapacaktır. 
Açılma törenine riyaaetl vait buyu· 
ran aayın bqvekil bay Celal Baya-

.. diğ" er vekil arkaclatlariy-nn, o gun 
le brnirde bulunacaldan limit edil-

mektedir. 

BM!!Ş!~f ~vvehiJ§,l,Q~ ..... 
müessif bir yaralama hll.diaeal cereyaq 
ettiğini haber vermiıtik. Eski bir kin yU.. 
zünden münakaıa eden Salih oilu Mu 
tafa, arkadatlanndan Haydar oğlu la• 
mail tarahndan tabanca kurıunu ile ağıt 

artırılıyor 

İki kapılı olan bu trambiisler çok 
iktısadi ve ku_llanışlıdır 

KoTdon hattında işliyen biT Belediye otobüsü 

Beledi e meclisi karariyle Almanya· ı Gelen trambüsler sarı kı~ızı renkte 
y il . . an'• edilen ve rilte kapılıdır. Arkadakı kapı, her 

" m cueeeeıne sıp w ,, • • nın Busslng .. .. bah Al .. 1·· kazalara kartı bir teminat vazıfesı· 
b .. U dördu dun ııa man tur u on tram us n . 

bandıralı Achia vapuru ile ıehrimize gel- ni göreeeltbr. VNCV SAHiFEDE -
mittir. - SONU 4 



SAYFA :2 
~ 

•-....::ı-Y:n!'l"-7:ll'mi'7.::a .. _.,,..,,, 'T/77"'L7:/.7..7Z. '&Cl'7W czızrr lı'VWW77b7rl'!M»• #-.J./ ''· 

Dallardan sesler : 

I'ıskanclar ! • 
Yazıya ba,larken eVYeli fUDU söyliyeyim : 
Mevzu yapbğmı cKıskançlar> yalnız şunun bunun mevkiin~ para

sını bilgisini güzelliğini kıskananlardır. 
Kadın - Erkek kıskançlıkları aynca belli ba~lı bir mevzu olduğu 

için onu beıb bir gün konuşuruz. 

** ., 
K"kançlak öyle bir illettir ki inz olduğu vücuda tedaviyi kabul et-

tirmeğe imkan yoktur. 
Kıskanç, hiç durmadan işliyen motör gibi mütemadiyen elem ve 

kasavet imal eder, 80DJ'8 da mamulaliıun altında ezilip durur. 
Bir tanıdığının terfiini duymakla kalp çarpıntısına, bir t~ccarın bü-'\ 

yük bir karuu .öyledikleri zaman nefes darlığına. yakın bı.r .dostunu~ 
yep yeni bir otomobilde görünce iç sıkıntısına uğrar. ~end~ınden ve 
çoluk çocuğundan gayri bir kimsenin r:fah ~e sa~de~ıne. aıt her ~a
ber kıskancın ruhunda, vücudunda ycnı teşhıs cdilmış bar hastalığın 
elemini doğurur. 

Kısbnçllk isabmda çatırtılar, ruhunda feveranlar yaparken onun 
tek bir tesellisi vardır : 

Kıskandığım durup dinlenmeden zemmebnek veya zemmedildiğini 
iıitmck.. 

işte hastaya biraz nefes, biraz huzur veren sebep .. 
KıSbndığı kimseleri müdafaa edenlere kaqı duyduğu kin ve hu-

sumeti babasının katiline bile duymaz. 
Ba hastalara giinün birinde : 
- Bu hareketiniz bbnçlıktan ba§b bir §CY değildir. 
Derseniz alacağınız cevap şudur : 
- Kıskanmak mı) Ne münasebet.. Onun gibi olmağa tenezzül 

etmem. 
Bu kelimeleri telaffuz eden dudaklara dikkat ediniz. Y eti~ediği 

ciğere pia diyen kedinin ağzındaki ealya1an r.örürsünüz. 
MURAT CINAR 

Matbuat 
Kanununda tadil 
edilen maddeler 

o 

Çeşmede 
Bir hadise oldu 
Sarhoş adam, arka· 

daşına satırla 
hücum etti 

lcki 
' 
Tahribatı ŞEHiR_H __ A_B_E_R_L_E_R ...... i. 

Merinos 
fabrikası 

Hazinenin taksitle sattığı Ne şekilde asgari 
Hadde indirilebilir? 

Emlak satış bedelleri ka- ~~t~.ı!~t~ıL! '~{~.~!f!/f~:. 
d 

ması lazımdır. Şu halde her şeyden 
Kendini piyasaya DUDU çok mu··hı·m 1·r evveı alkoı nisbeti çok az otan iç'ki· 

leri ucuzlatmak, bunun için de re-ta n 1tt1 3irnleri indirmek, hatta büsbütün 
___ ..,.. Hazinenin taksitle sattığı bütün g~yri Müşteri tarafından ba vecibenin mia- 1caldırmak icap eder. 

Sümer Bankın birinci 5 yıllık endüstri menlcuJlerin aabf bedellerinin tahsil au- dmda ila edilmemelİ halinde biitGn borç Sah§ta pahalıbğı doğuran sebep· 
programına dahil olarak Şubatta Ata- reti hakkındaki kanun mer·İyete gi~ muacceli7et lteM>eder. Satın aldıiı mal !erden biri de içki satan yerlerin ka· 
türkün kudretli elile açılan Bursa Merinos tir. Kanun aynen şöyledir : peşin para ile müşteri hesabına hazinece zanç vergilerinin ağırlığıdır. 
fabrikası textil endüstrimizin çok Madde ı _ 25/3/931 tarihine ka- •blarak bedeli borca mahsup edilir. Filhakika geçenlerde bira ve f81'8• 
esaslı jhtiyaçlarını karşılamaktadır .... dar hazinenin gayri menlcuDerin sabf Madde 3 - Birinci ve ikinci madde- bın her yerde satılabileceğine dair 
Fabrika açılışından bugüne kadar bedelleri aşağıda göıterilen p.rtlar daire- lerde yazdı eebeplerin tahakkukuna bi· ) ir emir verildi. Bundan maksadın 
1eçen beş aylık çalıpna müddetinde bü- sinde talı.il olunur. ı nacn bütün borç muaceeliyet kesbettiği :llkolü az içkilerin tamim edilmek is
tün teknik evsaf ve mükemmeliyeti ha- a) Müıterifliıı borcu. ba kanunun neı- I takdirde sablan ~a_,n_ m~ul. bed~inin tenildiği aşikardır. Lakin kazanç 
iz muhtelif cins ve numaralarda dokuma ri tarihine kadar mal bedeline mahsuben borçtan fazlam btrlDCI muıtenye ıade, vergisi kanununda yapılan tadilatta 
ve örgü iplikleri yaparak kendini piyasa- yapılan tahsilat. aatıt bedelinden indiril- noksanı tab.sili Em....J bnmıu dairesinde bu nokta nazara alınmadığı için em-
ya tanıtmıştır. dikten aonra faizsiz olara1t kalan meb. tahsil olunur. rın ameli bir faydası görülemedi. 

Fabrikanın timdiye kadar olan ima- \ağdan ibarettir. Ancak bu tarihe kadar Madde 4 - 18/6/936 tarihine ka- Bira ve şarabın ucuzlahlınası için 
ah tamamen mü~teri siparişlerine ait tahsı1 edilen faizler geri verilmiyeceği gi- dar arttırma ile aatılımt olan ber nevi satışında ucuzluğu temin eylemek 
olup bazı kısımlarında iki ekiple çalış- bi mal bedelinden de düşülmez. arazi ile analardan borçlu olan m~e- ıcap eder. 
mak mef:huiiyeti bile hi.sıl olmuştur. lş- b) Mü~erinin kalan borcu bu kana- rilerden borcunun yüzde yirmisini tedi- Bugünkü resimler, ve bu içkileri 
~ilerin günden güne bu yeni işte ihtisas nun neşri tarihinden ibÔaren her sene ye etmif vaziyette <>lanlar veya tediyab· !atan yerlerin diğer içkiler aatanl&!' 
ıahibi olmaları ve iş aşkının yoluna gir- bir taksit itibariyle on beş senede tahsil ru bu miltdara iblağ edecek.Jer - aldık.la- \?İbi ağır kazanç vergisine tabi tutul
-nesi dolayısiyle imalatın randmanı ted- olunacaktır. Her taksit vadesi bir eyJUl n mal tapuya bağlanmq olsun YeJ'& ol- ması ucuzluğa imkan vermemekte
ricen yükselmiş, İş icabı zayi zamanlar en tarihidir. Bu tarihe kadar ödenmiyen masın - •erdikleri paradan dolayı hazi- dır. 
u derecelerine indirilerek makinelcrın taksitler Tahsili EmYal kanunu hükümle- neyi ibra etmek ve hiç bir talepte ba- Hele bu yıl bira durduğu yerde 
nazari verim kudretlerine yaklaşılmıştır. ri dairesinde tahsil olunur. Ancak mili- lunmam.ak şartiyle bu mallan 938 mali bahahla~tınlm1şhr. 

Haziran ayında fabn'ka elli yedi ton terinin bafkaca malı balunmıyarak ipo- yılı nihayetine kadar geri 't'erdiJ<leri tak- Bomonti fabrikası faaliyette iken 
iplik yapm~tır ki bu mikdar vasati otuz tekli malının satılmasına mecburiyet ha- dirde borçlan.nan balciyeai keodilerinde.n toptan biranın şişesi yirmi Üç kuru· 
metrik numara olarak kabul edilirse bir sıl olur• bütün borç muaceeliyet kes- aranmaz. ,a kadar satılıyordu. Şimdi ise hem 
'llilyon 71 O hin ki1ometreclir. Bugün içit1 heder. Madde 5 - Hazinece satılan pyri ,işeler küçültülmüş, hem de toptan 
fabrikada yüzde 55 ti kadın ve yüzde 45 Şu kadar ki. ipotekli malm kat'i ihale- menkcıllerdeo miifterileıioe tetlim" edil- CJah~lar otuz kuruşa çıkanlm1ştır. 
,i erkek olmak üzere 1300 işçi ça}ş- ,ine kadar müşteri tarafından taksit be- mif olanlarm teacil tarihine kadar itle- Bunun aa manasını aruamak im· 
maktadır. Endüstriyel AVTUpa mcmle- deli ile beraber murafla.r tediye olunur• mit Te iı)liyecelt yergileri de mütteriler kanı yoktur. 
ltetlerinde üzerinde daima ehemmiyetle sa kabul edaerek eski hal avdet eder. tarafından ödenir. Ancak Hazine bu Bira imali bir devlet kurumunun 
durulan ve fabrikuyonun iş elemanını Madde 2 _ Bu mallardan fimdiye mallardaki intifalanndan dolayı kendi- ~lindedir. Devlet alkolü çok içkiler· 
teşkil eden işçi ve mütahassıs işçiyi ye- kadar tescil edilmiyen gayri menkuller !erinden birşey istiyemez. -:len halkı korumak istemektedir. 

Matbuat kanununun bazı maddeleri
ni deiiıtiren° 3518 sayılı kanun reaml ga

zetede çlknutttr. Kanunda giliıdeli'k Te· 
ya mevkut gazete ve mecmua çıkaracak 

tiıtirmckte. hilbusa iş esnasında İşçıye hakkında •u suretle muamele y•nılır. Madde 6 - Vadesi huJUl etmiye.n Havah ucuzlatmak yolundadır. Evvelkl gece saat 23 sulannda Çeşme " ..... h d k' 
makinenin ve işin bütün incelikleri gös- Cayn' menkulün teferrugvu içı'n icap taksitlere mahsuben yapJacak tediyat, Fakat isin tatbikat ıra asın a ı ne· ~azasmda mUessif bir sarhoşluk hadi!"esi - ._ ed' 

olanlann tabi tutulacakları muamele, 
siyasi gazete Teya mecmua çıkaracak.Ja

nn verecekleri teminat mektupları hak· 
kında mühim kayıtlar Yarda. 

terilmekte, ayrıca açılan kurslarla bun- eden muamelenin tekemmül etti~ ve teb. ne mikde.rda oluna olsun. vadeden ev- ticeleri ise tamamen ax.sİn ır. ')lmuştur. Çeşmenin Musalla mahalle- .,. B lk 1 h 'ba ~ 
lann tekamül etmesine emek sarfedil- ıı·gv tarihinden itibaren üç ay zarfında fe· vel verildiği takdirde senelik yüzde alb ünyemizi a o ta rı hnaan ~Jnde oturan yirmi iki yaşlarında kasap k d ·ı b'k t 

k mcktedir. ragvını alarak Hazine namına ipotek yap- nisbetinde iskontoya tabidir. koruma için Ü!Ünce ı e tat ı a ')sman fena halde sarhoş olarak Hak ' k 1 ed k l 
Şurast muhakkakbr ki Türk işçisi, tez ması alakalı tapu idaresi tarafından mü,_ Madde 7 _ Hazinece satdmış olım -ırasında tezat tes i en no ta an ~zdamarın sahildeki kahvesine gitmiş ' ı· . . . . .. "nde -'-uJ 11 k • 1 • . . k La)fetm,.c;e halk t~baka!an arasında 

1_,_. d tavrayışı. e ının 1§1 tutuşu ve ış uzerı ten'ye tahriren tehli~ olunur. Mü•teri hu gayri merur; ma an ta \llıt en ıçm a- 'l -~ "'skidenbcri mevcut bir dargın uuan o- "' .,, k 1 • • • 
Matbuat kanununun deiifen yirmi bi- Ö 1österdiği mahareti ile çok kısa dene- müddet zarfında feraU. alarak ipotek 

1 

bul edilecek. de .. vl·e· t tahvil!en.· .hususi ka- "-afif alkollü iç İ eri tamım ıçın ucuz· 1 ayı elindeki biçakla kahveci Hakkı z- eo· _ ed . k 1 alm w 

rinci maddesinde muhbir, mulıabir, mu· : ek zamanlarda kendini işe yarar bir va- yapttrmagw a mecburdur. nunlarındakı hukumlere tabıdır. luğu temin İcı arar an aga 
f ı1 iamara taarruz e-..ı...+:... 1 'h · rd harrir, reaam Te ııazete fotoira ç arının ~..... • ,:Vete aok.abitmek meziyeti yiizünden müatace en ı tıvac va ır. 

Kahvede bulunanlar, muhakkak bir -~ l'lı..>u n 
birer muaaddalt hüviyet varakalan bu- bilhassa ecnebilerin hayret ve takdirle- Bıvr dedı· kodu yu·· zu·· nden HAKKI OCAK\.A.ü.lu 
1 • elt d' Bunl t 'ıMiseyl önlemek ilzere mütaamzm Uze- ".ini ce1hetmcktedir. Fabrika itçilerin he-ı.uıtnası_ IQP-~- -~ .f!._ .... ~ ... ~.: ·-- _.._._, __ -A ı,.;_ .. ~ ..... ı;.,A,.n salm1-ı-

olmamaJan p.rttır. Osman oradan ayrılarak kahvehaneci- tpor ve gôıterit bareketl~n .~~-ara- N-şa b 1 -k dJ 
Değişen 27 inci maddede tö7le deni· varındaki kasapaneye uğram~. oradan 'U kesa1memektedir. 1 Dl ozu an iZ a i- ' 

Jiyor : ~min ettiğJ bDyük bir et satırı ile tekrar Bursa Merinos fabrikam ile ne kadar 

Mııcıllim mektebine 
yatılı talebe alını yor 

H 'cahveye -1-:. _,_._ -~-- iftihar ebe yeridir. •• 
c er gazete 'Yeya mecmuanın neıri· 1I &~ ve ~ ~~ud.Jtır. yeye m ura t tt. 

yabndan doian mewliyet umuml nc-şri. akb Özdamar ikinci defa taarruza uğ- B • caa e ı 
yah filen idare ,..eden zat ile gazete veye ::ıymca,.ne&inl mildafaa için mütecavi- ayraklıda 
mecmua aahibine aittir. Muharrirler keıı · ".ın Uzenne iki su bardağı savurnıUJtur. G k 
Cli imzaJannı tafıyan yazılardan ve rea- Sırçalar kasabı sol pkağmdan yarala- D enç iZ nişanını bozan a -'am Jan 
aamiar im.zalari.Yle çıkan resimlerden do. mlf. ik:isl de yaltalanmıp. enize giren genç U 4 Uı 
}aya S&Zete sahibi Ve umumi DCfl'İyatı Vamanlar k V° d• • J L' tazminat istemektedir 
idare edenle birlikte Tilrk ceza Jcanunu. ı 4 Ö ')'ÜnJe nen IStnae Tena/ık Aaliy 

6 ,. h • k h'. e ceza mahkemesi. tayanı dik- dir. Halil lhralUmin ep A. R• e iyilik yap-nun ~ üncU maddesi mucıôince terik Evvelki gUn Yamanlar köyilnde bir lSSetfi Ve öf aü at ır davaya el koymuştur ınalc abad·yt 
sayl]ırlar. hırsızlık vakası olmuştur. Muhtar Ah- . Daftllln dd ' m 1 e r 

KUltür bakanlıtm°dan vi1Ayete gelen 
bir tahriratta bu sene de muallim mek
teplerine parasız yatılı talebe alma· 
~ğı bildirilmiştir. Muallim mektepleri· 
ne kabul edilecek gençlerin duygusunun 
dürüstlilğil, karakterinin sağlamlığı ~art
br. Birinci sınıflara kabul edilecek ta

lebe:iıin yaşları 15-19 arasında, ikinci sı· 
ndlara 16-20 arasında, üçüncll sınıfları 
da 17-21 Y8J arasında olacaktır. Mektep
lere pek fyi ve iyi derece ile gençler kamet Er, "D"--n ~lu .. us._L ~an, Yu- Evvelkı akşam saat on .sekiz sularında . mevzuu. ma e turi!U aa- - cSana ae17cmım. denıi1- O kızl Müstear namla veya lmnmz ~• rü- .lla3a vıs .m uua ~ B ki da sahil retiyle hakarette bulunmak. mahiyeti . . a 

muzlu imza ile intiıar eden yazılu mu. ul o!lu .Mehmet Şahin ve Nazif oğlu a~ra ı banyolarında bir ölüm dedikodu yaparak b' km . Jee neden evlenıyorıua.. Kocam ilci aene Açılan müsabaka imtib•nma gtrecelc· 
harrirJeıini m•ballin en büyük m~e Ismallin evleri belirsiz hırsıT;lar tarafın- ~esi olmuştur. Namazglhta saçmacı a)'U'lDa.lttır. ır nıpnlmnduı evvel Hafızm banyolarında odabatı iken ler hü.snilhal mazbatası ve sıhhat rapor-

bul edilecektir. 

lmlıi veya Cümhuriyet müddeiumumm dm soyulmuştur. Zabıta hımzlann hü- ~.sokağında 11 sayılı evde oturan Davaca. n.İfanhmıd yrıl b' Lernam lloıa gİtmiyen bir 'YUİJ'ette gör- larile müracaat edeceklerdir. Doirudan 
h d vivetJerini ~-ı..•t +-;~- K dil . Bınyamın oğlu Yaşova Ben Mayer deni- '--- an a an ır cmç dü Y--'- d wil . '- d' doıı1--.... a vekAlete m:•-acaatler '--bul er iste .iii zaman cazete veya mecmu- ··~ ~uı e ... ~....... en en ya- . k . JUZdrr. Dan edilen Şark Hali fabrika- · ~ eg mı, ıı:en ıne luyacahın.? &~ ... ,. uc JUt 

anın ah.iplerinden ve umumi nefriyatı kalanmak üzeredir. ze gırme üzere Bayraklı banyolarında smda bir ameledir. Delilcanlı bu aözlere inanmak isteme- edilmiyecektir. 
idare edenlerden .. ,..-Lilir' ler. .. soyunmuştur. Bu sırada çehresi sapsarı K · l · İkmale kalaıı veya orta dereceli olan 

.... nw "' idl, Ve hafifçe titreyordu. aratatta bir aile evinde oturan Le- mıı. stemem11 amma, bilahare inanmak-0 • d ta k d' · i al talebeler kabul edilmiyecektir. Liselerin eğişen 38 inci maddede. memleket Otuz ya .. larında bir genç olan Mayen'n ma .. nddısmin e bir kızcağız bundan biT n en wn &marnJf .• Nitanlıaıru bul- ~ı_,_ 
d h '11 IA.İnci veya üçüncü .sınıflarından ınual-a il ve haricindeki intihar vak'alariyle denize girmesile çıkması bir olmuc:tur mu et evvel A R isminde bir cençle ~Uf ' 

1
• k l 

k il d d '11 11.._,,_ Se · · • h 1 .un me tep erine geçmek istiyenler, mes-0 u ar a isiı>lini bozacak mahiyetteki Çünkü denize gı'rin- kenclisın" de bilyilk tanışıyor. nuutaatlan temiz Ye aakin bir - nın lÇm ö7 e a<Syliyorlar .. Hele lek d l 
ak'al "'" il bir · ini ers erinden imtihan edileceklerdir. v arın neşri için ınüllciye amirinin Evimiz dak. bir fenalık, göğsünde büyük bir sıkıntı a e yu~ası kurmak, ayni evin çatJsı al- ıspat ets' eri. ,.,••••••a••!:DlııQl•ı• 
.. d • · _, Ulo, ~. kurslarımızın tında b 1 le • 1k B tJ • h im ·-muaaa emıı aunak icap etmektedir. Jn. ik.ind devr~ 20 Temmuz 938 de bitecek hissetmiştir. ır eıme tir. i genç birbirlerine u sure e 1UfaD ozu Uf·· Büyük bir 

tihar edenlerle teşebbüs edenJerin re- ?1 Temmuz 938 de b kurların .. .. .. Mayer denlnJeıı çıkmq ve yanındaki- alika gösteriyorlar. Kızın validesinin teenUre kapılan Leman dün ınah.lceme- Dr • A/i Agah 
•İmleri ?asılamaz. intihar vak'alannı devreleri faaliyete g~ce~erdir u~uncl~ lere: muvafakatiyle ıöz keai§iyorlar ve nip.ıı- de r 

baıka bır aıazeted iktibas il ~~ · vve K dlm1 be i B lanıyorlar. - Bir dedikodu. L--tmu zeL!__'---''. . Annesini kaybetti· . . ~ e n..,n:ucn ce kayıtlı olup sıra beldfyenJerle eni- - en yenm yorum. eni has- Arada ıua.T• wncw 
ıazete ıçın rnexunıyet almaia }üzum den devam etmek istiyenlerin ~ . taneye bldırm, istirahate ihtiyacım var, • n günler ıeçiyor. evlenme ailn- Şa halde İspat ebinler .. Ben her feY• ra-
yoktur. Yabancı bir memlekette Çtkan ekret llğ' Ur t1 rl evımız demiştir. le; de Yaklaşıyor. Falcat tam evlenecek- ~. 

et l d ik•:ı.._ - s er ıne m acaa e . len ıırada. A R t b" ı.._h l 
eaz • e er en .. ~ •uretiyJe intihar 2 - Evimh bah~sinde he.r hafta - Filhakllca imdadı sıhhi otomobilile • . ıena ar ua er e sareı· Mahkeme. luzın muayene ettirilmeai-
Yak alumın nctri ıçm de izin almak la- b . 1 . per hastaneye kaldınlan musevt delikanlıs Jıyor. Haben veren amele Halil lhrahim- ne hm Terin: • .:.... 

ıım ır. ı a ına arClcet edealer bir .. unJ tılmakt ifade veremeden Te gaste.ri.Jen ihtimama d H·ı·f b ~~e~p~r~n~~"n~~- ı,·-~~:::~r~~::~-~~~~~~~i~· ===;=~~ 2; ~~ an ır sen~ye kadar hafıf hapis Ve yurddaşlar davetliclir. rağmen bayata gözlerini yumm.ıqtur. ev yor ser- 1# --Ye -n ,· !JiJVk!#Han··uns"ı=ar:ıa Li h [ d h . . goz oy an oyna adır.. Bütün N k ' j,,. 7J!*'Lru:ra~ 
ıradan 200 ]ıraya kadar hafif para 3 _ 20 11938 

,...,._,._ı..~ . . Mayer sar'alı idi. Kalp sekte.sinden 1) 
öd rJ M bual . 1 I Y-ru- günü .saat 17 .. lınUştür • • d 

~ee::n au~::· .ı:;hind: ;;::~~:~ :; ~~~eri v~!~~n;: :;t 0 

• gıSJD e Yazılı w basılı kitap ve defter yap-

açılnuyan davalar mesmu değildir. talık toplantı! v::.:.r. te e - Karş1yaka En ba•ta Türk raklarile klğıtlardan kese ve torba klğı-
r dı yapılması ve satılmasını meneden 

Tayyare Sineması 
00 FIUM BJRDEN .. 

1 -- Atina kaçakçıları 
KUDRETIJ ARTIST 

HANS ALBER 
~~ fe~ bir ıurette temsil edilmit beyecanh büyük filiıD 

fılimde Atina manuraLın.. Rumca tarlalar .. Muhtqem manı:a 
ralar göriileceldir •• 

2- l\lfATMAZEL DOKTOR 
P1ERPE BLANCHAR - DiT A PARLO 

Tarafından temsil edilmit büyük casusluk filmi 
SEANSLAR: ATINA KAÇAKÇILARI: 3.35 ve 7.20 DE 1 

MATMAZEL DOKTOR : 5.15 VE 9 DA 
Mp *'ti''* EL " 

Yüzme havuzunda . pavyonu kanun resmı gazetede çıkmıştır. 
yüzme birincilik/eri 1939 Nevyork sergisinde Türkiye çok 1 3519 numaralı pasaport kanunu 15 

iyi bir mevki :işgal etmektedir: Sergiye temmuz tarihli resmi gazetede intip.r 
Türk spor kurumu İzmir bölgesi de: girenin karşısına çıkacak olan ilk pav- etmfJ ve vilAyete teblil edilmiştir. _ 

niz ajanlığı tarafından Karwakadaki yon Tilrk pavyonudur. 
yüzme havuzunda Tüılı:iye yüzme birin- Sergideki Türki 

2 
1 Terbiyevi mahiyeti hah filimlerin 

·ı=u _,._ ye pavyonu O metre milletler ------'- ın.ı .... --. '--la 1 .. ~ cı i.ıueri teıTiAL müsaba1calannın 2-4/7 / eninde ve 30 metre uzunluğuiıdadır --L oull:UDQ& ~uu AO YL<ii~u--
9 38 pazar günü uat •ek.izde yapılacağı Sn.....ı k · · .uuu. için Cenevrede akdolunan beyn.el-

• "41§4 omısyonu tarafından, pavyonun mil ı .. L ___ , ı... 
nı haber aldık. Programını Aynen der- dahil! tertibatı için bir Usaba~ ıl- e mu.A.a~eye, 111U mukavelenin 9 
cediyoruz : nuştır Kazan , ıır:ları.mız J aç uncu maddesinde yazılı ihtiraz! kaydı 

1 - 100 metre aerbeıt ' an sana Ame- dermeyan §8l'ti.le hUkümetimizin de ll ' 
2 - 100 metre aırt üstil :e7e:.!~~~.~.rojelerinin tatbiki- ti.hak ettiği hakkındald kanun meriye~ 1 ~ J ~.,;;A.LLC. ıı:rf-..1~- 11 

- 200 metre 9erbeat Pavyonumuz biri zemln katı olmak &-A·~....... ı 
4 - 400 metre aerbest üzere iki kattır. Zemin katında İnkilA- § Gayri mübadillerin istihkaklarmın : 
5 - 200 metre Kurbalama blllll.Zl gösterecek eserler teşhir oluna- tasfiyesine dair 3523 aayılı kanun mex-
6 - 15 00 melTe serbest calctır,yukarı katta da memleketim.izin, lyete girmiştir. I • 
7 - 100 X 200 X 1 J metre Türk b 

bayrak ta il, tar~ ve ~t güzellikleıini gös- § Londrada imza edilen milzeyyel In- , 

6 - 4 X 200 metre BaYTak teren resım ve fotoğraflar bulunacaktır. giliz - Türk klcaring anla§ması ve tes- 1 

9 - Atlamalar Pavyonumuzun asıl maksadı Türkiyeye lihat kredi anlaşmasının tasdikine dair 
seyyah celbetmekü.r. kanun meriyete girmi§tir. 

J ransaya gefdı. ua.~ r- ••ı 

Doktor Ali AgMı Dinel'in anası 
ve Ostro - Tilrlt tütün şirk.eti Fon 
dö Buvarı Bay lbrahim Gilngöre
nin kayın validesi Seyyide Dinel 
evvelki akşun rahmeti .rahmana 
kavuşmuş ve dün cenazesi ihtifalA
tı lAyika ile kaldırılarak ası1 kab
ristana gönderilmiş v~ ebedt med
fenine tevdi olunmuştur. 

Merhume Katerinli Yusuf ahfa
dından Agfilı zevcesi ve Sel!nik 
belediye reislerinden Yenişehirli 
bay Arüin kızı icli. 

EvlAdlarına çok dUşkUn, hayrı 
sever faziletli bir Türk anası idi 

Ailesi efradına sami.nıi taziyetle
rimizi sunarız. 

Doktor Ali Aglh Dinel ve hem· 
şireleri, İbrahim Güngören hasta
lığı mitddetince tedavisi için büyük 
bir feragatle çalışan doktor Faik 
Muhittin, Lütfü Sabri, Ekrem Hay
ri, Abdi Muhtar, Operatör Adil. 
Cevdet Fuat, Lütfü Rahmi ve Js
mail Vasıf'a ve cenazeye iştirak 
eden, çelenk gönderen bütün aile 
dostlarına ayrı ayrı ~ekküre tc
essü:deri mani bulunduğundan bu 
vazifeyi ifaya gazetemizi tavsit ey
lerni§lcrcllr. . 

* 
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s Suvare ı 

Muamele Vergisi kanunu 
Değişen maddeler meriyete girdi han

gi fabrika ve imalathaneler bu 
tabidirler ? • 

vergıye 

. Ankada 18 (A.A) - Maliye vekale- suz meşrubat, süt ve mamulatı, ayakkabı !erinin bitmesine kadar bağlı oldukları 
tinden tebliğ edilmiştir: (lastik ayakkabı hariç) soba, zarf, ispen- varidat dairelerine bir beyanname ve-

2430 numaralı muamele vergisi kanu- çiyari ve tıbbi müstahzarat, meşin ve rerek adreslerini, i§tiğal mevzularını, de
ııunun bazı maddelerini değiştiren 3535 sahtiyan fabrika ve imalathaneleriyle polarını, muharrik kuvvet ve i§çi miktar
layılı ve 29/ 6/938 tarihli kanun 16 tem- dondurmacılar, tenekeciler, kuru kah- !arını bildirmekte ve 2430 numaralı ka
lnUz 938 tarihinden itibaren meriyet veciler, tuz değirmenleri, tenihaneler ve nunun 20 inci maddesinde yazılı mua-
ın kiin" • • • kuyumcular hariç olmak üzere diğer bil-

ev e gırmıştir. Bu kanunla muame- f b "k il . al'th 
1 

mele ve iptidai madde alım ve sarf def-
le verg"ısl k "ki . dd . umum a rı a e ım a ane er muame-anununun ı ncı ma esın- te J · · t dik tı· kl ··k il ftir de . . . . . le vergisine tabi tutulmuştur. Binaen- r erını as e ırme e mu e e -
h yapılan değişikliğe mebnı muharrik aleyh bu fabrika ve imalathaneler 3257 !er. Muamele vergisi kanununun 2 inci 

VVe1i beş beygir (beş dahil) ve gün- numaralı ve 12/ 6/ 938 tarihli kanunun maddesinin A. B. C. D. G. J. K. ve N. 

de çalıştırdığı işçi sayısı ona kadar (on 8 inci maddesi mucibince 30 temmuz 938 fıkralarında yazılı madde ve milessesele
daiıu) aınai milesseselerin sabun, alkol- cumartesi günü dairelerin çalışma saat- rin muafiyetleri mahfuzdur. 

Doğu, kültür sitesi oluyor 
Maarif Vekili Şark vilayetleri tet

kikleri hakkında izahat verdi 

- -- -:: Denizli saylavı ve Anadolu naze- : - . -lil tesi sahibi bay Haydar Riiftü ökte- S 
S min kerimeleri bayan Şermin ök- : 
$ tem ile ıehrimizin genç tüccarlann- 5 
5 dan bay Nihat Kerestecioğlunun ev- 5 
5: lenme törenleri ıerefine dün alqam 5 
- limaru d • -:: mız a bulunan lmur vapu .. : .. -:: runda büyük bir auvare verilmİ§tİr. : - -: Geç vakite kadar devam ec!en : - -: auvarede vali, belediye reisi, müı- : - -:: tahkem mevki komutanı, tüm ko- : - .. 
:: mutanı ve her iki tarafın akrabaları, :: .. -
:: ve meslekdaıları bulunmutlardll'. : .. .. 
: Suvare çok parlak olmU§, bol :: - -5 neıe ile yeni kurulan yuva kutlan- 5 
= D'llfllt. = .. -S Genç evlileri tebrik eder, saadet· 5 
:5 lerinin sonsuz olmasını candan dile- 5 - . -: rız. : 
111111111111111111111111::::::1:11:1111111:: 

Rumen 
Ana kralicesinin • 
rahatsızlığı nüks 

etti 
Bük re§, 18 (AA.) Kral sarayı 

nazırlığı bildiriyor ı 

Valide kraliçe Mari refakatlnde gene
ral Ballif profesör doktor Stormer pro
fesör doktor Nortolomei ve maiyeti er~ 
kanı olduğu halde evvelki akşam aaat 
21. 15 te Cernautziyi terkederek dün 
saat 8.45 te Sinaiaya gelmiş ve istasyon
da kral Karo! velihat Mihail ve prenses 
Elizabet tarafından karşılanmıştır. Pelis
hor sarayında yapılan tıbbi konsültas
yondan sonra a§ağıdaki bbbi rapor ne§
redilmi~tir . 

' Er Kraliçe Mari karaciğer ve dalakta cir
! zurum 17 (A.A)-Maarif vekili Saf-ırıınla birlikte Diyarbakırdan başlıyarak kültür i§leriınlzin sağlam esaslara ve rhose hastalığından mustariptir. Ve bu 
et Arıkan Anadolu Ajansı muhabirini Sürt, Bitlis, Muş ve Van gölü sahillerin- yanılmaz metodlara dayanarak seri inki- h ı k 4buı asta ı zaman zaman hemoraji yapmak-
lu ederek qağıdaki beyanatta bu- den Karsa, oradan Sarıkam~ yolu ile şafıdır. Cümhuriyet devrinde var olma- tadır . 

ııın"°"••ı b ı,,_ B" kiil" t•• .. . . • b 1 k .1 . ha t 1 .. · Sanatoryumda Dresdenlı profe-
...,.~ uraya ge wm. ır ur muessesesının ga aş ıyan iı tür ya ı asır arca su- 90··r Lah t f d t d · · ·· t BU . . . man ara ın an e avıyı mutea-

tu yük Şef Atatürkün yılbaşı nu- en mühim unsuru öğretmendir. Öğret- riip giden bocalamalarla kıyas kabul et- ki lcrali . . . . . . . 
•-~arında doğu bölgesinde bütün mil§- menlerde Azami randıman alabilmek için miyecek derecede hareketli ve olgun- m~ı• v çe 1 Mk art.' kend~ını ıkyıkhisset-. "'lllll•tı 1 . . . .,, e mem e e ıne onme ararını 
l • · " Y e bir Kiiltilr Sıtesi kurulması dersini hazırlıyacak kafa ve kalp silk-O.- dur. 0 '-·· ah . . .. <ıakkmdaki bir teklifi ı · 1 · tini . ih . tkik • • ah . =u~tır. Sey at yenı bır hemoraııe se-
LI. er ve eınır en ma- ne temıne tiyaç vardır. Te atı- Erzıncan 17 (A.A) - Dogu sey atin- b 1 tu B h t ı - b b 1 •unıd .. , ep o mu§ r. u as a ıgın u ee ep e 

ur. Doğunun kiiltiir hayatında bü- ınızda bu esaslan göz önünde bulundu- de bulunan Kiiltür bakanı Saffet Arıkan ""k t · t. · d k 1· M · s· tilk b nu ee mesı ne ıcesın e ra ıçe arı ı-

lr inkişaf yapacak olan bu hayırlı rarak hazırlıyacağım etraflı tetkik rapo- buraya gelmiştir. d t d · J k b · · d 'nü i --.J glb sl naya a e avı o unma mec unyetın e-
lt .• '=9~er n n-=oue ve ne 1 esa ar runu kamutaya sunacağız. Bize bahset- Diln gece Ordu evi bahçesinde beledi- d"ır B t d · tlak b" · t" 
""'11lln<1 kurul bil '-'-• tetkik · · •· b" . u e avı mu ve uzun ır ıs ıra-

e a ece,...... eçın tigı ınblr iyiliklerin biri belki de en baş- ye tarafından vekil şerefine bir ziyafet . . .. 
. ııuaruıktakı bu işlerle Ugill arkadaşla- lıcası asırlardanberl mühmel kaim>< olan verilmi•"•. ha~ ihtiyaç gostermektedir. Rapor pro-..,. •- fesor doktor Stg doktor Stormer profe-

t..Jıd:- 1'1---. .... 1-- . 1 1 • 1 1 . 

ispanyada bir bava barbı 
Ayrıca Barselon ve Valansiya da ha-
. vadan bombardıman edildi 

tenbihleri mucibince kraliçe Mari otuz 
giln için hiç bir ziyaret kabul etmiyecek

tir. 

---:----
Talebelerimiz 

Belgrada gittiler 

Parla, 18 ( ö.R) - Cümhuriyetçi Is· 
l>anya ııahillerine karıı F rankistlerin ta
•rruzlan ıiddetlenmiştir. Bu eabah Va· 
lanaiyaya tayyare hücumu olmuştur. De
li toplannın ateıi beklenen neticeyi ver· 
lniştir. Tayyareler hiç bir muvaffakıyet 
elde edememişlerdir. Taarruzu yapan 
lııyyarelerden ikisi dÜ§ÜrülmÜ§tÜr. Bar
it:lon ıehrine kar~ı da yapılan ayni ma
hiyette bir taarruz neticesiz bırakılmıştır. 

Augiatin köyüne kadar ilerlemeğe mu
vaffak olmuşlardır. Hükümetçiler düş· 
manı yıpratmakta devam eylemektedir. 
Eapadon dağının eteğine gelen hükü
metçiler T aleıı mıntakasında cümhuriyet
çi hava kuvvetleri tarafından düşürül
mÜ§tÜr. Bu düoürülen tayyarelerin ikisi 
en modern Alman tayyareleridir. 

Teruel, 17 (A.A) - Havas bildiri
yor ı F rankocular T eruel - Sagonte yolu 
üzerinde taarruzlarını devam ettirerek 
bu sabah Viver istikametinde ilerlemeğe 
ba§lamışlardır. 1400 rakımlı Pina tepe
sinin zaptı için muharebe edilmektedir. 

Belgrad, 18 (ö.R) -Yugoslav Tıp 
fakültelerinde etüd yapmak üzere üç 
üniversiteli Türk genci bugün lstanbul
dan ıehrimize gelmişler, talebeler tara
fından istikbal edilmişlerdir. 

* 
B.Ruzvelt 
Büyük okyanusta 

seyahate çıktı 
Santiyago, 18 (A.A) - B. Roosevelt 

büyük okyanusta bir cevelB.n yapmak 
üzere Huston kruvazörüne binerek bura

dan ayrılmı!ttır. 

-------

SON :t-IABE~ 
. ' . 

Çocuk esirgeme kuru
munun yardımı 

Ankara, 18 (A.A) - Çocuk esirgeme kurumu genel merkezi ta
rafından 1 / 7 / 938 tarihinden 16/7 / 938 tarihine kadar 15 gün zar· 
fında 3048 çocuğa yardım edilmiştir. 

Bunlardan 451 hasta çocuk ve anne genel merkezin polikılinikle
rinde bakılmış ve tedavi edilmiştir. Ayrıca diş bakım evinde de 286 
çocuğun dişleri bakılmış ve tedavi edilmiştir. 764 çocuk ve anne genel 
merkezin banyolarından İstifade etmiştir. Süt damlasından her gün 
152 çocuğa süt verilmiş ve 15 günde yekun olarak 1155 kilo bedava 
süt dağıtılmıştır. Yardım için genel merkeze baş vuran 1 7 yoksul 
yavruya para yardımı yapılmış ve ayrıca üç fakir aileye de yeyecek 
ve 115 kilo bulğur verilmiştir. Genel merkezin bahçesindeki havuz
dan 1375 çocuk istifade etmiştir. 

Kültür bakanı Gümüş-
haneye hareket etti .. 

Erzincan, 18 (A.A) - Kültür bakanı bay Saffet Arıkan bugün 
saat sekizde vilayette vilayet erkanı ve bilfunum memurlarla vedalaş
tıktan sonra askeri ve sivil memurlar ve bir çok halk tarafından uğur
lanarak Gümüşhaneye müteveccihen şehrimizden ayrılmıştır. 

Boluda Atatürk günü 
hararetle alkışlandı 

Bolu, 17 (A.A) - Bugün 18 temmuz büyük kurtarıcı Atatürkün 
Boluya ayak bastığı mesut günün dördüncü yıldönümü coşgun ve 
içten gelen bir sevinçle kutlulandı. Mebuslarımızın da iştirak ettikleri 
bu tezahürat münasebetiyle şehir baştan başa taklar ve bayraklarla 
süslenmişti. Saat 9 da belediye önünde toplanan üç bini geçen halk, 
esnaf cemiyetleri asker ve mektepliler büyük caddeyi takiben cümhu
riyet meydanına gidildi. Merasime istiklal marşı ile başlanıldı. Ve onu 
takiben nutuklar söylendi. Bir saat süren muntazam bir resmi geçit 
yapıldı. Öğleden sonra kara çayırda milli oyunlar spor eğlenceleri ge
ce de cümhuriyet meydanında halka parasız sesli sinema gösterildi. 

Askerin de iştirakiyle muazzam bir fener alayı yapıldı . 

Almanya-Fransa 
BN;bi{İ!lth<Üİ~mtı.n.ltbVil 

Sudvigsh Afen, 18 (A.A) - B. Bunekel !rad~tm.iş olduğu bir nu
tukta Fransız ve Alman milletlerinin sulhu ısteyıp ıstememekte ol
duklarını ve istedikleri takdirde bu sulhun ihlal edilemiyec~~i hak
kında teminat vermeğe amade olup olmadıklarını anlamak ıçın F ra~
sa ve Alman yada bir plebisit yapılması fikrini orta~a atmıştır· H~tıp 
böyle bir plebisit neticesinin ittifakla söylenecek hır evet olacagını 
ilave etmiştir. Hatip demiştir ki : . 

Almanya Fransa ile harp etmek arzusunda değil belki onunla bır-
likte sulhu muhafaza etmek emelindedir. Alman!a ~r~nsa toprakla
rından bir kısmını ele geçirmek niyetinde olmadıgı gıbı F ransaya her 

hangi bir fenalıkta bulunmak ta istememektedir. 

ltalya askeri hazırlık 
içinde bulunuyormuş 

Belgrad, 18 (Ö. R.) - Vreme gazetesi, Roma muhabirinin bir ya

zısını yazmaktadır. 
Bu yazıda ezcümle şöyle denilmektedir : .. 

Paris, 18 ( ö.R) - Salamankadan 
bildiriliyor ı Dün F rankist hava filoları 
ile Cümhuriyetçilerin hava kuvvetleTİ 
•rasında bir hava muharebesi olmu~tur. 
l'rankiatler bet Cümhuriyetçi tayyMeyi 
düıürdüklerini iddia ediyorlar. 

Diğer taraftan BaTselon bu hava mu· 
lıarebesinde asi tayyarelerden bir kaçı 
tahrip edildiğini bildiriyor. 

Rumen elcisini • 
kabul etti 

Aksu köprüsünün 
kazıkları cakıldı • 

«İtalya, askeri bakımdan büyük tedbirler almakta ve h~zırlık ıçın
de bulunmaktadır. ltalya büyük bir devlet olarak nazarı d~kkate alın
malıdır. ltalya tamamen askeri hazırlık halinded_ir. Asken b~kımdan 
ltalyanın kıymet ve kudreti olmadığı hakkındakı efsanelere ınanmak 
gözle görülen her şey karşısında safdillik olur.» 

Kanton bombardımanı çok leci 

Roına, 18 ( ö.R) - Frankist tayya· 
'•ler Alikımtede tehre hakim olan Şato
)a ve civarına bir çok bombalar attılar. 
llir lc:aç binadn ~vangın c:ıkt1. 11 aqır ya

,..lı vardır. 

Berlin, 17 (A.A) - Frankfurter Ze
itunıı yazdığı bir başmakalede 1934 ve 
1938 Ağustooları arasında bir mukayese 
:Yaparak ıiyasi mücadele bir harbi intaç 

•trrı•kaizin Almanya ve ltalyanın hayati 
2•TUretlerinden bir çoklarının tahakkuk 
tlrniş bulunduğunu yazmaktad,r. Bu ga~ 
~•te 1914 de ne Almanya ne de Alman 
•i.Yasetine hakim olmasını bilmiyen ikin~ 
ti Yilhelme şiddetle hücum etmektedir. 
A.vrupa siyasetinin karaTsızlıklaTını Ver
&ay muahedesinden beri Alnıan}•dnın 

'nletalibatına verilen cevapların menfili~ 
line atfeden mezkur gazete ıimdi kud
'•tli Almanya ve ltalyanın tazyikleri 
ltarşısında bu cevapların memnuniyet 
Verici bir şekil aldığını kaydettikten ıon
ta Alma.oyanın Avrupada kendisine pek 
tabii olarak düten mevkii işgal etmek
ten baılc:a hiT fey istenıediğini } :umak· 
tadır. 

Belgrad 18 (ö.R) - Başvekil ve hari
ciye nazırı doktor MiJan Stoyadinoviç 
bu gün Rumen elçisini kabul ederek gö

Maraş, 18 (A.A) - Aksu üzerinde 
kurulacak olan 120 metre uzunluğunda· 
ki betonarme köprünün temel kaz1kları 
dün merasimle çakılmı§tır. ilbay Osman 
Şahinbaş ilk defa tahmerdanı iıleterek 
kazığa ilk darbeyi indirmiştir. Merasim
de çok kalabalık bir halk kitlesi de bu· 
lunmakta idi . 

rüşmilştür. 
_ .... it--

Bir zamanlar Boğa güreşlerini Ispıın
ya halkı heyecanla seyrederdi. Şimdi 
kendilerinin boğaz~masını seyretmek 

Boğalara düştü ... 

Havalanan Amerikalı 
• tay yarecı nereye 

gidiyor? Prens pol 
Belgı-ad 18 (Ö.R) - Saltanat Naibi 

Paris 18 (ö.R) - Amerikalı tayyareci 
Korton 1280 litrelik benzin ve 64 litrelik 

• il b gün g rp istik" ametinde hare- Prens Pol bu gün öğleden evvel Alman 
yag e u a kil't · · 
ket etmiştir. Lindbergin Atlantik uçuşu- ~onal sosy~t gençlik teş a ı reısı-
nu tekrar edeceği zannediliyor. nı kabul etmiştir. _ 

Almanya ·Portekizde f ngiliz 
nü/uzunu kırmağa mı çalışıyor? 

c Bir Amerikan karikatüril> 

Lubiante kasabalarını ve bu kaıaba1arın \ 
şimali garbisinde ki.in diğer mevzileri it-

Londra, 18 ( ö.R) - Niyuz Kronik! gazetesi yüksek r.üt~li_.~i-~ 
Al zabitinin beyanatına atfen Almanyanın İspanyadaki guttugu 
aiy:s:i hem bir askeri tecrübe hem de P~rtekizde İngiliz ~üfuzunu 
.. ld.. ek onun yerine Alman nüfuzunu ıkame etmek oldugunu ya
:y:;~rBu neşriyat İngiliz siyasi mahafilinde büyük alaka uyandır-
mıştır. ·1 b 

Valansiya, 17 (A.A) - Teruel cep-
Alman siya•I mahafilleri ise Niyuz Kronik! !~rahndan ven .~n ~ gal ettik. 1 

Salamanka, 18 (A.A) - Resmi teb- hesinde bilhassa ta~ini Rubiel."' müs
lii ı Kaatellon cephe.inden Zukaina ve tahkem hattın& te.vcih eden uıler San 

haberin doğru olmadığını ve hiç bir Alman zabıtı tarahndan böyle hır 
ıey söylenmediğini beyan ediyorlar. 

oldu. 200 ölü ve yaralı var 

P · 18 (ö.R) - Çinde hava bombardımanları fasılasız devam 
arıs, K h . .. . d 

ediyor. Dün de on iki Japon tayyaresi iki defa anton şe rı uzerın e 
dolaşarak bir çok bombalar atmışlardır. 30. ~l~ ve yaralı vardır. 

Paris, 18 ( ö.R) - Hong Kongtan bildırılıyor : Bu _sabah Kant?n 
şehrine iki defa vukubulan hava taarruz1;1 i~ tahminle~ı~ ç?.k fevkın
de tahribat ve zayiatı mucip olmuştur. Şımdıye kadar ıkı yuzden faz-

la ölü ve yaralı sayılmıştır. 
!2ı:2-;;a;.Z:Z.ı:ıa:ıızz111Cll'.:ı:ı!!:222'Z:ı:ZlDR::z.l~//L/.L/7.../L.//./Y,/.6L.ö 

Şehir 
• 

gazın osu 
Melodi ans orkestrasına ilaveten 

Yeni Varyete 
Numaraları getirmiştir 

Oryantal dansları her akşam 
hararetli alkışlar toplamaktadır 
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Bir müddet sonra şoför Dimitri: evde endişe içfnde uyumadan bekli
- Artık tehlike kalmadı. Herifi yen bir adama verdi. Fakat zarfta 

ektik •• dedi. ne yazılı idi ve bu adam neden bek-
Kontes T otyano ise yeni bir düşün- liyordu. Bunların hiç birini öğrene

ceye dalmıştı. Sanki kafasında halle- medi. 
demediği çetin ve çetrefil bir muam- Otomobilinin yanına döndüğü zn· 
ma vardı. man ise T otiano ortadan kaybolmu~-

- Şimdi nereye götüreyim sizi? tu. Şoför, direksiyonun yanında 
Soförün bu suali genç kadını ken- Fransa bankası ü~erine yazılmt' <lol-

din~ getirdi. gun bir çek bulqu .. 
Nerede bulunduklarini a~lamak 

için bapnı otomobilin pençeresİn" 
yaklaştırdı ve gecenin karanlığında 
anlamağa çalıştı. 

Dimitri: 
Şan dö Marsteyiz.. dedi. 
- Şan dö Marste mi? Şu halde 

Passi buraya uzak değil demek. 
- Pek yakın .. 
Kontes tekrar daldı. 
Bu tesadüf veya talün gideceğ· 

yer ve yapacağı fey hakkında kendi
sine bir ihtarı değil mi idi? 

Otomobil pekala Şan dö Marst<" 
bulunacak yerde mesela buraya dahr 
uzak bir yerde olabilirdi. O şoföre 
hiç bir istikamet vermemiş, sadec<' 
kendisini takip edenden kurtarması
nı söylemişti. Halbuki t ali onu, kur
tarmak istediği adamın bulunduğı· 
muhite eevketmi ti. Getirmişti. T ot
anonun gözlerinde es~arlı bir sul( 
çaktı. 

Dimitri hayret içinde onu süzü. 
yordu. 

Bu ne hiçim kadındı böyle .• 
O güzel yüzün, o cazip ve latif 

alnın kıvrımlan altında kim bilir ne
ler ne düşünceler vardı) 

Belki de bir facia işleniyordu. 
Dimitri, takip eden otomobildcr 

kurtarmak suretiyle ona yarc1ım et
mişti. 

Bu yardımı sonuna kadar devarr 
ettirecek, ondan birıey esirgemiye 
cekti. 

T otiano Rus şoförün bu sadaka' 
ve fedakarlık duygularını anladı. 
nıtmaJt ıstemez gıbı acele hareketi~ 
def~erde1! kopardığı bir yaprağın Ü· 

zenne hır şeyler karaladı. Bitirince 
yazdıklarını bir kerre okudu. Buka
ğıdı ufak bir zarfa koydu. içine yine 
çantasından çıkardığı ve zarfı kan
burlaştıran birşey de ilave ederçk ya
pışbrdı. Şoföre: 

- P assiye çek .. 
Dedi. 
- Hangi s~kağa ~ -
T otiano yalnız bulunduklanna e 

min olduğu halde etrafına endise ik 
b~kı~.dı ve duyulmaktan çekinir gi
bı egılerek ~oförün kulağına bir ad
res fısıldadı. 

Şoför Dimitri bu genç ve güze' 
kadının kendisine verdiği zarfı Ray
nuard sokaR"ında bir eve S?Ötürdii ve 

* Bir saat evvel... 
Nöyyide Viktor Hugo bulvarı ge

:enin derin sessizliği içinde .• 
Etrafta çıt bil yok.. 
Caddeyi sıralıyan koca ıhlamur 

•ğaçlarının dal ve yapraklarının göl
..,eleri aralıklı elektrik lambalarının 
.;ı~ altında birbirlerine kar1'ritı_şlar. 

Bulvarın bir tarafı daha fazla ka-. . . 
·anlık .. 

Buraöa yol lambalan da yanmı-
• ' • \ • r 

-·orClu. 
Öyle karanlık ki .. İnsana pusu ku

ulmuş gibi bir his veriyor. 
Adeta korkunç. . 
Asfalt yol üzerinde sessizce kayan 

')ir otomobil fenerleri sönük olarak 
~eİdi ve bu karanlık noktada durdu. 

Otomobilden iki kişi atlıyarak 
··anda durdular. Bunları bir üçüncü
·ü takip etti. 

Bu üçüncü, atlet .Q;ibi bir artamdı. 
~ıktıktan sonra otomobile doğru e
•ildi ve birşey çekerek çıkarır gibi 
',areketlerde bulundu. 

Otomobilden dördüncü bir adamı 
'.ollarından, omuzlarından çekerek 
·ıkardı. 

Adam baygın bir halde idi. 
Diğer iki ki~inin de yardımi ile 

nu ayakta tutma~m çalmyorlardı. 
Bu sırada karan1ı1'tan kendilerine 

, oO.ru bir gölge geldi. 
Bu gölgenin geliıJi üç kişiyi hay

· ~te. telaşa düşürmedi. 
Sanki onu bekliyorlardı. 

'·aygın adamın koJlarına girc;ek pe
:ni takip ettiler. 

Bu grup, bulvarın öbür tarafına 
'"cçti. 

Bir bahçe kamsının kanadını gıcır
• sız açtılar. Bahçeye girdiler. Sonra
lan gelen adam önden gidiyor yo 
~österiyordu. Hareketlerinde ' teJa .. 
.. örülmemekle beraber büyük bir ih
iy;ı,t ta seziliyordu. 

Bahçede, ağacların arasına gizlen
"li~ küçük bir köc;kün kapısını açtı

';tr. Ve hepsi de İçeri girdiler. Eğer 
~nları gören olsa idi, her hangi bir 
'~lence ye.rinde fazla içerek srırlıo~ 
?lmu~ ve kendinden geçmiş birini 
-:vine götüren sadık ve vefakar ar
' :adaşlar zannederlerdi. 

-BiTMEDi-

Barbara Hutton kocasını 
davadan vazgeçti 

Cenubu şarki Avrupada 
ln~ilterenin Balkanlara açtığı 
krediler Almanya ve Avusturya 
basınında nasıl karşılanmaktadır? 

;a9"Ta!l\1MUZ SALI 1938 

Moskova - Tokyo 

Arasında vaziyet çok 
gergjn. Japon gaze· 

leleri Sovyet Rusyayı 

tehdit ediyorlar 
8AST ARAFl 1 iNCi SAHIFEDli 
Ie-ri çok vahim olacağını bildiriyor. Di· 
ğcr japon gazetelerinde de Sovyetler 
aleyhinde şiddetli neşriyat vardır. As
keri mümessillerin sesini aksettiren ga-
zeteler mütalaalarına tehditler karışt~ 

Viyana (M.H) - wcltblatt'in Belgrad BALKAN DEVLETLERİNİN Fransa tarafından, Almanyanın ekono- maktadırlar. 
muhabiri bildiriyor: lHRACATI mik hayatinı daraltmak. ve zorlaştırmak. Moskova 18 (A.A) - Sovyet Mancu 

Raylı hüktımctinin cenubdaki kültür Macaristan, Yugoslavya, Romanya, hususunda yapılan teşebbüsler ayni za- h~dut ~~esi m~n:ı.sebetile T~ aja.~1 
merkezi ve cenubu Şarkiye açılan tica- Bulgaristan ve Yunanistanın geçen yılki ınan,da canlı bir mübadele imklnını ze- hır teblıg neşretmıştır. Bu teblığde şoy• 
ret kapısı olan Viyana Fransa ve !ngil- ihracatlarının üçde birinden fazlası Al- d 1 k b" . le denilmektedir. 1869 tarihli Hunsun 

, e eme te, tam ır Avrupa nızamı pren- . el hakk h 
terenin Almanyanın Cenubu Şarkideki manya ve Avusturyaya gitmiştir. Ayni 'b· . b"' .. l" 1 . . ih . d muahedenamesı bu mes e ında a• 

, sı ının utun a amet erını tiva e en . . h lk k · 1·~· ·· t t,. hayati faaliyetini azaltmaya, daraltmaya sekilde ayni devletlerin yaptıkları itha- . . . ncıye a omıser ıgıne muracaa e 

l
" · hır organızasyonu tehdit etmekte ve ni- m1ş 1 · ı•ı.. tgil 'b ..... ve nihayet külliyen akamete uğratmağa latm yine takriben Uçde biri, Almanya . . . . o an Japon mas ana zarına ı r-

. . . hayet In.giltere ıle Fransanın hımayesi dilmi..H 
matuf faaliyetini büyük bir dikkatle ta- ve Avusluryadan gelmıştir. alt da rta t 1 h tU lü T e ':l .. r. 
. . ı ARATöNERt m 0 ya a ı an er r una ve Bu muahedenamenin merbutu olan kib etmektedır. Ş P J<!>- 1 k Al 

h ıd k d k . izah tt d orta Avrupa P aıuarına arşı manya harita Cangcl gölUnün tamamlyle Sov• Bu sebepten Fransanın Cenevreye Şu a e yu an a ı a en e an- ul . . zl .. kl 
la ıl .. h"l Al hilkli u· il tarafından duy an ıtımadsı ıgı ha ı yet arazisinde klin bulunduğunu ispat karşı oaln teahhüdatını inkar edecek ş acagı veç ı e, man me e k k dır 

Sancak anlaşmasiyle Türkiyeye karşı diğer cenubu şarki devletleri arasındııki çı arma ta · . etmektedir. Şu halde Sovyetler tarafUl"' 
bir takım tavizatta bulunması, Ankara ekonomik münasebat katiyen sun't şu- Fakat bütün ine~ dilşilnlilmUş, iyi he- dan hududa bir g(ma tecavUzde bulunul• 
üzerinden, Balkan paktının diğer Akit!~ rette dU§ünülmüş, hazırlanmış, uydurul- !aplanmı.ş ~vvurlara ve bol bol akan muş değildir • 
ri, yani Yugoslavya, Romanya ve bilhas- mıış bir hal değildir. Bilakis. ekonomik kredilere ragmen yaşıyan, canlı olan şey ----o----
c;a Yunanistan üzerinde daha kuvvetht ve coğrafi vakıaların doğurduğu tabil devam edecektir ki, bu da asırlardanberi Kordon selereri 
milessir olmak arzusiyle kabili izah gö .. bir zarurettir ve öyle olarak kalacaktır, Tuna boyunca yapilan mübadeledir. Ta-
ı·iilmektedir. zira dünya konjonktür'ilne bağlı olmı- biatt~ birbirine yakl~mak istiyen, bir- artırılıyor. 

tngilterenin böyle bir gayreti sad~ yan ve dolayısile buhran geçirmek teh- birini tamarnlıyan iJ? kuvveti blrbirin-
müsamaha ile ka~ılamıyarak bilftkis bü ilkesine. maruz kalmıyan Alınan piyasası den ayırmak imkAnsızdır. BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
tün politik manasını kavramak ~artiylt daima cazib bir iş paratöneridir. Ve böyle blr şeye tcşebbUs edenler er-
ona bilfiil iştirak eylediğini, 16 milyon: 1TIMADSIZLIK geç bu maksaalarında yaya kalacaklar-
luk kredinin tasdiki münasebetiyle avam Bu vaziyet karşısında lngiltere ve rur... -

Bu trambüıler, mevcut bir trambU. 
tipindedir. Ancak dahili akaamında bü• 
yük değiııikliklet vardır. 

kamarasında cereyan eden kısa fa~at o 
nisbette mftnidar ve samimi müzakere 
göstermektedir. 

Fakat Londranın bu ekonomik yar
dımları sade Türkiyeye müteveccih de
~ildir; ZZira madenleri için, Yugoslav
yaya dahi bir İngiliz şirketi tarafındaP 
iki buçuk milyon sterlinlik bir kred" 
açılmıştır. Diğer taraftan İngiliz hüku· 
meti tarafından ihdas olunan Balkar 
komisyonu, Londranın cenubu şark' 

Avrupa için bir faaliyet merkezi olaca· 
ğında zerre kadar şüphe bırakmamak
tadır. 

ALMANYA VE 1NG1LTERE 
Garbın Balkanlar için duyduğu br 

aru ve şiddetli muhabbetin hakikt se
beplerini anlamak için, avam kamara· 
sındaki samimi itiraflara lüzum büe yok 
tur, Zira oek yazık olarak görünmemek
t;ııu; uenız .ıcuvvetının Jcontroı edemedıg 

bir sahada ekonomik vasıtalarla çember· 
lemektir. Halbuki bu saha asıl Almany:
ile tabii ve organik bir münasebet halin· 
dedir ve dolayısiyle en geniş manasiyk 
~lmanyanın hayatiyet sahasına dahil· 
dir. 

Profesör Aleksi Kar el 

Allah aşkına 
diyor ki: 

olsun 

T rambüı yolculannm aerbeitçe inip 
binmeleri ve başkalarını rahatsız etme
meleri için 48 santim genişliiinde bir iç 
koridoru vardır. KoltukJar gayet rahat 
ve kullanışlıdır. Mazotla işlemektedir ..• 
Ön kısımdaki oturma yerleri, yolculanıı 

Le db e h t b k gelip geçmelerini kolaylaştıracak bir ıe-
1 n ergı r a a ıra ) n ki~de te~tip edilmiş~ir. Zil te~tibatı, elek· 

1 trık teıtıbatı, kalorıfer tertıbatı vardıt• 
Fran!lanın Protogne sahilinde (SEN köşesinden günde yüZlerce mektup alı- Bu dört otobüs derhal kordon hattında 

' lLDAS) adasıdır. Aleksi Karel ve Lind- yoruz. Bunların içle~inde hakikaten çer-1 seferlere başlzyacaktır. Diğer altı oW 

'>erg tarafından satın alınmıştı. Ameri· çivelenecek kadar enteresan olanlan var. büs te ay sonunda gelecektir. 
·~adan, çocuğu gangesterler tarafından Geçen gün Avusturyadan bir kadından =;---
':açırılıp öldürüldükten sonra 1ngiltereye mektuo aldık. Zavatlı diyor ki cKocam 
•elen me,hur Atlantik kahramanı ora- altı ay e\rvel•öldü. Cesedini soğuk bir 
fan F ramıaya geçmiş ve bu adada bir oda içinde muhafaza ediyorum. Allah 
"nziva hayatı yaşamağa başlamıştı. Ken· aşkına doktor, kolonel Lindbergle geli
Jini artık ilme, ilim ara~tırmalanna ver- niz ve kocamı diriltiniz. Kaç para isterse· 
nek suretiyle teselli bulan Lindberg niz vermeğe hannm.> 
·un·i kalp mucidi meşhur profesör Alek- Doktor Karel, karısının bu sözlerine 
ikte kitap neşretmiştir. .,.. r\ .. ' h k 

- oenı er es ölüleri diriltiyorum 
Son günlerde Aleksi Kare} de F ran- zannediyor. Bu pyia ve zehapları tek-

aya gelmiş, mesai arkadaşı \re samimi zip ve tashihe bile lüzum görmiyorum. 
Iostu Lindbergle berab;r Sen Jild"'· Be F b" d. l ..... n ransaya ıraz ın enmek ve 
dasında ça)ı~malarına koyulmuştur. Lindbergle beraber yazmakta olduğu. 

Mussolini 
--0--

Bütün memurların İf 
saatlerinde üni f arma 
gt: y11n:.lc:ı i11i c:1111·etti 
Roma 18 (A.A) - B. Mussolinl mUlkf 

Idarenin bütiln memurlarının ~ .saatle
rinde mecburi surette üniforma giyme
lerine karar vermiştir. 

---=:- - -
Meşhur tayyareci ile meşhur alimin muz ilmi bir caeri tamamlamak için gel

. ~endilerine ait olan bu adaya kimseyi dim. Adaya kimseyi aoltınıyoruz. Bu bi
yak ba9tırmamalan, bilhassa gazeteci- zim hakkımız. Çünkü aakin çalışmak İs· 

TUNANIN ORGANtzE ED1LMES' 'ere karşı ndanın hudutlannı kapalı bu- tiyoruz. 

lŞt 'tındurmaları bir çok dedikodulara ve Görüşmemizin bu noktaıında mev- Ad• f • k;d 
Zurih ·talebeleri 

·Viyana bu nevi politik realitelerin ha ··b l" J Jrya ) e 
-ıu a aga ı ~yialara yol açmıştır. zuu Lindbergin üzerine geti"rd·v· 

ltikt mahiyetini anlamak hususund: p · S . ıgım za- B 1 arıs oınn bir muharriri nihayet bu man profesörün ka•lan çatıld • e grad, 18 ( ö.R) - Zurih Ticaret 
''ilhassa mahirdir;zira daha son zamanla· d ı y ı • 

anın geçi mez hududunu geçmeğe \•e - Çök rica ederim, dedi. Li db okulu talebeleri Adriyatik kıyısında isti-
ra kadar Tuna havzasının yeniden or- d f K n ef'i'c b · · D b 

Jra a pro caör arelle konuşmağa mu· 'yaldqmak huausunda hiç b• t bb.. ra at ıçın ü rovniğe gelmiıtir. Talebe" 
"anizc edilmesi, Hodza planları, Tcrdieı· affak olmuştur. bulunmayınız. Bu . d ır • e.ıe ' uste ler Dübrovnig ticaret okulu talebeleri 
T)lanları gibi bir takım meselelerin sıl M · nu aız en, •ızın .nsan-

.. uhamr .. hrtınalı bir havada eandalla lığınızdan rica f"divorum. Bu""yu"'k fela .. ke-ı tarafından kar§ılanmıştır. ve bütün bu faaliyetten maksad da Tunr - c . 
,uç yanaştıgı uen Jildaa adasının kaya- tinden sonra Lindberg ço'- d W• ti. ç k =- - -

monarşi<Jini istihla.f eden devletlerir ' k hill · d .: egı§ · 0 y 
.lOrSkai: enn en bahsettikten sonra di- hassas 

0

oldu. 0 a0rtılc• bir az SU .. LAD Ve ugoslav d birbirlerini tamamlıyarak ekonomik bi: J(U ya a 
. b" l'ği t . t l . her feyı unutmak ıstıyor. Siz de onu unu-ı ış ır ı esıs e me eri ve netice itibariy· - Nıhayet bu adacığın küçük plajın- tunuz. v 

le şimdiye kadar mahrum oldukları bi 1 b d w yagmur 
. a_ ana ogr.u güler bir yüzle ilerliyen Lindber....Jn Amerilcadn cu··mhurre1.1· lı" -refaha nail olabilmeleri idi. Bu arad· d J b 15• -
.>ır .• a aın a ır kadın gördüm. Bu, pro- ğine namzetlil?ini koyacagıv haldc:ınd ,_. • Belgrad, 18 ( ö.R) - iki aylık ku• Avusturya kat'iyen ihmale uğramaz, bi •sor Ka l Ü k "d· aıı;ı 

!akis dalına hasseten onun isrnı· zı·krolu ~ p ~~ e aruı ı ı. pyialara da Dr. '<arel fU cevabı verdi : raktan sonra her tarafta bereketli yai• 
rofe..<ıor • Li db • 1 b J 

nur ve en mühim rol, kendisine tevd 
edilirdi. 

• - n ergın asli böyle bir niyeti mur ar aş amıştır. 
- Göreceksiniz ki, dedi, adamızda olmadığını lc:at'iyyetle ııöyliyebüirim. 

Kocası da! " Karımın razı olacağı 
zamana kadar onun 

gitmeyeceğim,, 
yanına 

diyor 

Ancak Avusturyanın Almanyaya av· 
:letindenberi, Almanyasız veya Almany: 
sleyhine bu nevi projeler kurmak dah · 
müşkülleşmiştir ve evvelce Avusturyay~ 
tahsis edilen rol, şimdi Al.manyaya ai 
bir vazife şeklini aldığı gibi Almanyanır 
Tuna havzasına karşı duyduğu alaka d · 
o nisbefte vuzuh ve katiyet kesbeylemiş 

Ba~bara H~ttonun ~~ndrada kocası ğine meslekdaşım Briket beni temin etti. tir. 

ıe esrar ne de gizli kapaklı bir ıey var .. Pc-litika ilt• en ufak bir alakası bile yok- Dünya hava turu SO 
'özde adayı yabancılara kartı topla, tü- tur. J-Jatta daha uzun zaman AmerilE:aya 
'enkle, mitralyözle, elektrik cereyanı dönmeğe bile niyeti yok. bin dolara mal imiı 
ıerilmiş tellerle çevirmişiz. Burada ne Tekrar ediyorum, hem onu hem benı·, 

f Paris 18 (ö.R) - Dünya turunu ikmal op, ne tü enk var •. Hatti elektriğimiz hepimizi rahat bırakınız. Yoksa Fra .. • G-
. ile yok. k ....... eden Amerikalı tayyareci Hughes turıııt 

Beraberce küçüle Yl ter e~eriz. Öyle imanlar var ki günün tiçyüz bin dolara mal olduğu hakkındaıd 
irdilı:. bir sayfiye evine her ıaatınde vakitli v~taiz bizi rahat- haberleri tekzip etmiş, ancak 50 bin der 

B sız etmekten zevlt alıyorlar. Biz adamızı lara mal oldug"unu söylemic:tir 
urası profcaörün ilc.ametg~ı., 1°d0

1.. b "b"I 1• L ~ • uı u .gı ı ere ~arıı a.apadık. Bilhassa gaze- ı = 
aleyhıne açtıgı dava bıttı. Hem de hiç . Karı koca arasında bir anl mazl k b _ Bir asırdan fazla ;z:amandanberi Tun; 
ilmid edilmedik bir netice ile. lunduğu muhakkak ve bu a:;aşm~lı .. : vap1;1l'culuk şirketine ait Alman ~apur· 
, Dava, polis mahkemesinde görülüyor- davasını görmek salahiyeti de polis m~- 'arı, Viyanadan kalkarak nehir boyuncr 
~u. kemesinin değil. A Karadenize kadar gitmişler, ve şirke' 

Son celsede Barbara gelmemişti. So- Sir Briket hana, Kontun karısını bide- te, cenubu şarkinin hemen her mühirr 
kakta kesif bir halk kütlesi neticeyi ma rahatsız etmiyeceğini, onun bulundu- ticaret merkezinde şubeler açmıya mu
merakla bekliyordu. Barbaranın kocası ğu yere gelmekten içtinap edeceğini vaffak olmuştur. 
Kont Reventlov mahkemede avukatı ile söyledi. Bu vaziyet karşısında bizim da- Şu halde Tuna yolu mükemmel bir ti· 
beraber hazır bulundu. vamızın sebebi kalmamış 1 B" ::aret yoludur ve gerek Alman ekonomi· 

C l ld o uyor. ın.aen- sinin gerek bütün orta Avrupa ekonomi· e se açı ığı zaman Barbaranın ve aleyh c::ikayetimizi ge-r· 1 
k 1 - ') 1 a ıyoruz. sinin hariçle olan münasebatınd3 mü· i i ve Londra barosunun maruf ve en Kont Rcvent1ovun vekil" ı · 

•• • • 
1 0 an ve ayn• him bir rol oynar. Alman hükümetinir 

muca. delcc1 . avukatla .. rındnn olan Sir zamanda Londranın yine sayılı avukat-
p t ik H k Yugosbvyaya v~ Macaristanla hudut ol-a r .. a~tmgs ayagn alkarak şu söz- lanndan bulunan Sir Briket de şunlar! 
]eri soyledı: söylemiştir: ması dohıyl.!:.i!~ bu memleketlerle yaptı· 

B b d b"d ~ı ticari miib~ 'elelerde bir üçüncünür - .. en. , u • av.ayı ı. a.yette çok __ ağır - Dün muhterem ıneslekd:.c:ım il. 
h ı kki -s tava:;sutunn n °1l:ıç değildir. ve mu ım le a etmıştinı. Zahırı se- açık ve çok samimi bir görü'}me yaptım 

b~pler de bunu teyit ediyorlardı. Fakat Müvekkilim karısını asla tehdit etmediğ" :li kodu yaprıır olan bu mesele de ~im· 
dün karşı tarafın vekili olan muhterem gibi ona karşı fena bir fikir de beslemJ.. ~ilik böyle::e 1:. • mş oluyor. :> 

mesle~daş~ Sir Briket ile uzun bir mü- değildir. Kont, karısının ikametgahın" Mahkt'.lllcnin [ nünd e ve dışarıda top 
dav7le1 efk~rdan sonra meselenin o ka- onun arzusu olmadan ayak basmamağı !anan halk u ::••n müddet kontun çık 
dar ızam edilecek tarafı olmadığını mem- taahhüt ettiği gibi karısı arzu edinciy~ masını beklemiştir. Fakat kont arka ka 
nuni~etle gördilnı. -yakıa Kont Revent- kadar onunla her türlü münasebetten de pıdan ve kimseye görünmeden sıvışmış 
Jov hır h~u~i m:clıste karısı hakkında 

1 

kendini uzak tutmağı vaad eder. tır. Barbara ise Mahkeme saatinde Vil 
~:ıa:ehdıt sozler~. sarfetmen~iş değildir. Bunun üzerine hakim davanın deva- lasının bahçesinde çocuğu ile berabeı 

k . onun ?u sozl.eri tatbık sahasına mına mahal kalmadığını söyliyerek cel- oynamakta ve hiç kimseyi kabul etme
girmıyecek hır asabıycl halinde söyledi- seyi kapatmıştır. Londrada bir hayh de- mekte idi. 

\1adam Karel bana, içerisi alfabe ıııraai- tecilerden ncamız bizi kendi !lemimiz- T • --- • 
'e dosya tasnifi yapılmıı büyük bir do- de yalnız bıraksınlar. Çünkü bizim bu- ICaret ta/ebeleri 
'ap gösterdi; dak 

ra i çalıımalarunızda aradığımız SÜ· 
Bu l d d" ld v b. 1 lı: Belgrad 18 (Ö.R) - Dubrovnig bahri' - n ar, e ı a ıgımız ın erce ve un kendi rahatimiz için değil bqeriyete 

'>inlerce mektup dosyalan. Dünyanın her hizmet içindir.> ye ticaret okulu talebeleri Adriyatiktt 

Adliye Vekili dün geldi .. ~:::::~;::;,~re· 
ve Gölcüğe gitti 101 ,~;:;;~~i gö· 

~AŞT ARAF! 1 NCI SAHiFEDE Şükrü Saracoğlu $chir gazinosundan ay. Roma 18 (Ö.R) - Italyan milisleri 
. . . . 1 nlarak hususi otokarla ödemiıe hareket erkaw harbiye şefi general Ruso rnare" 
ınden ~ehır ı_çlen hakkında izahat al- etmiı ve akşam Gölcüğe \raaıl olmuıtur. şal Göring ile uzun müddet bir görüşıJle-" 
mştır. 1ZMIR TETKiKLER! de bulundu. 
İzmir pala~ta ynrım saat kadP.r istira- Adliye vekilimiz Gölcük dönüşünde 

at eden vekil saat 11.15 te bdediyede lzmire uğrıyacak ve adliye işlerini göz. Malı'ye nazırı 
~ei' Dr. Behçet Uzu, Konakta vali Bay I den geçirecektir. Malumdur ki 1zmirde 

· azlı. Cüleçi, Ordu evinde müstahkem 1 bir adliye 11arayı, bir de ceza evi yl'lpıla- lelkıkallan 
nevkı komutanı general Rasim Aktoğu- caktır. Adliye vekilimiz, yeni ceza e-;i 
u ziyaret etmiştir. ve adliye sarayının yerini görecek, önü-
Adliye vekilimiz kumandanlıktan doğ- müzdeki sene içinde bu iş kuvveden file Jöndü 

_u Şeh!r .gnzinoeun~ gid~~:k saat iv~ de çıkarılacaktır. Belgrad 18 (ö.R) _ Cenubt Sırbistan-
•.adar ıstı rahat e.tmış ve ogle y:~egınde l!k olarak ceza evi, bir ııene sonra da da mali müesseseleri teftiş eden rnaliY8 

.~azır bu~unm~ş~ur. Ö.~le ye~egın~e v~- adlıye sarayının inşası mevzuubahistir .• jnazırı cumartesi günü üskübde kal.rnıf" 
ı. beledıye reısı Ye cumhurıyet muddeı· Yalnız ceza evi i.npatl 100 bin liraya t N ,..,.~ bili d"' Belgrada a'I'-

. . d h b ı ır. azır, vwmo e un mumısı e azır u unmuşlardır. Ba 
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Ellerinize 
... Ve Tırnaklarınıza 
nasıl bakmalısınız? 

Kadınlar, ellerinin 
l'Uclliğini muhafaza 
etrncğe çok dikkat 
ederler. Fakat elleri
llıize bakıyoruz der
ken hepsi de ayni §ey
leri yaparlar. Bu hata
lı hir §eydir. Çünkü 
her kadın için değİ§en 
8.hı ve hususi bir el 
bakımı vardır. Hiç i, 
IÖnniyen kadının el
lerinin bakma tarzı 
batJta, ıaayfiyede hah· 

~ itleri ile uğragmak· 
t..n zevk alan kadının 
ellerine bakma tarzı 
)İne b&fkadır. 

Elin güzel durma-
11 İçin daimi bir dik-

t 

ltat tarttır. 1 Bunları kat'iyyen koparmayınız:. Keı-
EJlerini, ev i,leri görürken uzun za- kin bir ince makaela kabil olduğu kadar 

llıan ıu İçinde bırakmağa mecbur olan- derinden kesiniz. Yerine bir damla li
lar laatilc eldiven kullanmalıdırlar. mon, bir damla badem yağı dailatınız. 

<;.lışırken tırnak ardlarına bir parça 
labun ıürmek faydalıdır. 

it bittikten ıonra el ve parmaklar dik
lt.tle kurutulmalı ve iki üç damla badem 
hğı ile yağlanmalıdır. 

Bahçe işi ile uğraşan kadınlar elleri

ne eski deri eldivenler geymeli, i:ıler 
bittikten sonra ellerini bol sabunlu sıcak 
•uda Yıkamalıdırlar. 

Her gün parmakları yarım limon için

de Çevirmek. parmakları beyazlatmak 
"e tırnağı parlak bir hale getirmek için 
Çok faydalıdır. 

Bilekler ve ellerin üzerine her gün 
bir iki damla limon damlatılarak ov
llıak ellerin sıhhati için unutulmaması 
la.zırn gelen bir tedbirdir. 

Bazan tırnak kenarlarında küçük de-
r· 1 Parçalan kalkar. Bunlara (Şeytan tır-
~ağı) derler. Bunlar hem müz'içtirler ve 
eın de ıstırap verirler. --

Bir kaç gün içinde 9eytan tırnaklan bir 
daha çıkmamak üzere yok oluTlar. 

Tırnakları keameli mi, törpülemeli 
mi) Bunun ikisinin de ayn ayrı taraftar. 

lan vardır. 

Fakat bu huıusta en doğru fikir ıu 

olabilir : Her gün ellerine ve tırnakları

na feda edilecek bir saati olan kadınlar 

törpülesinler. Tuvaletine ıaarfedilecek bu 
kadar uzun vakti olmıyanlar da makasla 
kessinler. • 

Tırnakların ıekline gelince, çok kısa 

kesmemeli, fakat çok uzun, beyzi veya 

çok sivri keıımemelidir. Tırnaklar badem 
biçiminde kesilmeli ve parmak ucunu 
pek az geçmelidir. Tırnak boyası daimi 
olarak kullandmalıdır. Çünkü tırnağı 

hava t !lkasından tecrit eder ve tırna
ğın kol r kolay lurılmama~ına eebep 
olur. 

YENi ASlk 

Yaz 
modelleri 

' 
Yeni bir boşanma 

rekoru 
Yeni bir rekor daha kırıldı. Hemen 

söyliyelim kl bu dilnyada hiçbir mU-

kAfat verilmiyen bir rekordur: &
şanına rekoru. Şimdiye kadar bu re-

kor Peji isminde bir Amerikan kuın-
ralmda idi. Pejl onuncu kocasından 

•! 
µo 

Kendi kendinize yapabileceğiniz 
kolay ve ucuz bir plaj mantosu 

Yazın ııcakla~ında plaja kendilerini 
atanlar orada ayoı zamanda zariE bir el

bise iJe gözükmek isterler. Size bugün, 
ister banyo mayonuzun ister gÜnCf ban
yosu için kullandığınız Şortunuzun Uze
rine geyebileceğjniz ve kendinizin yapa
bileceğiniz bir •plaj mantosu> örneği 
veriyoruz. 

Bunun için bir metre eninde 3, 90 met
re kuma, lazımdır. Öyle pahalı falan ku
maştan deği:. Açık renkli kreton kafi. 

Mantoyu kesmeden evvel Şemada 

gösterilen rakamları dikkatle tetkik edi
niz • 

Daha eyisi bu ölçüler üzerinde evvela 
kağıt patronlar kesiniz ve kumaıı bu kA
ğıt patronlar üzerinden biçiniz. 

Verdiğimiz ölçüler, 44 beden içindir. 
Eğer bedeniniz bundan daha fazla veya 
nokaan ise rakamlar arasındaki niabeti 
ona göre tayin etmek ıartiyle kendiniz 
için husuıi bir kalıp kesiniz. 

Verdiğimiz 44 beden kalıp yedi par
çalıdır. Kumaıı ikiye katlıyarak üzerine 
arka kalıbını koyunuz ve kesiniz. 

Diğer parçalan iıe birer katlı olarak 
kesiniz. Yalnız keserken kumaıta iki eaıı
timetre fazla dikiı payı bırakmayı unut
mayınız. lıterseniz cep kapaklenru ve 
yaka kenarlannı baıka bir kumqtan da 
yapabilirsiniz. 

Evvela göğüe büzgülerini )'apınız. 
A-B kenanm noktalı çizgiler iatikameti
ne jçe bük.ünüz düğme ve ilik yerlerini 

İ§aret ediniz. Son moda bir apor kostümü 
Mantoluğunuzu alırken aynı kumqtan l lininiz. Çok sade ve ucuz olan bu manto 

biraz fazla alınız ve bundan eski zaman aynı zamanda pek zariftir. Hele kendi 
yemenileri gibi ıık bir başlık ta yapabi- renginden h.ılığı ile çok caz.ip durur. 

---·-=-::~~--~~-----------------~--~---

NE YAPMALI 
Sıcaktan bunalanlar buram 

yenler yorgun argın 
buram 

olanlar 
terle-

Sıcak, makyajları soldurur; sıcaktalrak ensenize götürünüz. Musluğu açınız, 
burun parlar. İnsan kendini yorgun his !hil{'klerinizi akar suya tutunuz. Kulak 
eder. Kısa bir tabirle sıcak, tuvaletin' arkalarını ıslatınız. Yorgunluğunuz ge-
dil:,c;manıdır. çer, rahat edersiniz. 

Onun için a~nğıdaki nasihatler bu sı- 3 - İmkan varsa günde bir kaç defa 
cak günlCTde tuvaletlerini düşünen ba- makyajınızı tazeleyiniz ve k.J§ın yaptığı
yanların işlerine yarayabilir: nızdnn daha az boyamil.12. Yüzünüze 

l - Elbiseler ince ve sade olmalıdır. krem sürmeden evwl soğuk suya ufak 
Ağır tuvaletler ~ .. zın sıkıcı olur. Yaz- bir parça pamuk batırınız. Boynunuzu 

lık iç çamaşır tek bir parçadan yapılırsa ve yüzünüzü bu pamukla siliniz. Bu su-
co}~kt. ..A:l:" A---:1.-1.1--·- ··-~1,1,. ~nflo ;ı,.,,., İlo'h 1- ~ • .tIB 

•• •• '!, '{,n.. -:Jı n~nr 1'"'!1ın n 
2 - Kendinizi yorgun hissettiğiniz alnınızı, yuzunuzu ~onya İle sı ını2; rft 

vakit tüylü bir havluyu çok soğuk suya kat göz kapaklarınızın üzerine kolonya 
batırınız ve bu havluyu iki elinizle tuta- sürmeyiniz. 

Moda ve mizah 
Son moda yazlık şapkaları 

boşandığı zaman bir de kitap çıkar- Mizahçılar ist«liklerl kadar bu mo
dellerle alay etsinler .. Moda ilfilılarının mlflı: Kitabın adı: cErkekler, evlen-
eseri yürüyor ve kadın kaprisi onu yü-

me ve ben> dir. Kitabında evlilik ~: rUtmekten zevk alıyor. Tuhaf değil mi
ceralarını sayıp dökmektedir. PeJı dir ki bunların bazen çok gillünç oldu

birbirl arkasından boşandığı kocala- ğunu söyliycn erkekler sevimli ve zarif 

rından kalan bol paralarla o kadar if- bir bayan karşısında böyle bir modelle 
tihar ediyorou kl. karşılaştılar mı: 

Fakat sevindiği ve öğtindüğli reko- - Cidden nefis.. Cidden mükemmel.. 
ru çok .sürmedi. Marziya adında bir Demekten kendilerini alamıyorlar. 
Rus karısı boşanmada daha üstün çık- Demek ki moda da güzelliği :mAnalan
tı. Amerikalı ne kadar kumralsa bu dırmak iddiası'hda olan bir maskeden 
kadın da o nlsbette esmerdir. Tam 19 başka bir şey değildir. 
yaşında evlenmeğe başlamıştır. Maskesini yüzlerine yakıştırmağı bi-

Son defasında hUkümete mUracaat !enlere ne mutlu ... 

ederek yinnincl kocaya varmak için 
izin lsteml§tir. 
Boşanmada da Amerikalıdan daha 

bulun çıktı ... 

* Prense• Müzeyyen 
nifanlandı 

Tirandan bildiriliyor: 
Kral Zogonun lmkardqlerlnden pren

ses Müzeyyen eski Musır lndivi Ab\)u 
Hilml pqanın otlu Abdülmümin ile nl
şanlanmııtır. 

-------
Hakimler müddeiumu

miler arasında 
tayinler 

Adliye b~kanlığı tarafından hazırla
nan Mkim ve milddeiwnumilere ait bü
yük nakil ve tayin kararnamesi yüksek 
tasdike arzedilrnek Uzere Istanbula gön
derilmiştir. Bu kararname ile 500 e ya

kın hAkim ve mUddeiumuruhnlz arasın
da nakil ve tayinler yapılmaktadır. 

----:---
Kazanç kanunu 

Yazı çokluğundan konulamamıştır .. 
Yarın devam edecejiz.. 
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SAillFE s 

1938Fran
sızgüzeli 

Anni Garrigue.1 adında olan bu yirmi 
yaşındaki kız 1938 Fransa güzeli aeçll
miştir. Kopenhagda yapılacak dileyı 
(ilzell mil.sabakasına i§tirak edecektir. 

Zari/ bir ya.z 1'obu 

Bu günkü moda, 
karikatüristler k,ln 
canlı bir mevzu ha
line gelmiştir. Ka
rikatüristler p e k 
f a z 1 a incelemele 
lüzum görnıeden 

dahi bol kahkaha
lar yaratacak mev
zular 'bulabilirler ... 
Okurlarmıl%ın dik· 
k a t nazarlarına 

koyduğumuz b u 
m o d a kılişesinde 

gördilğünüz model
ler frenklerln ek
aantrisite dedikleri 
kelimeyi de çok ge
ride bırakmışl::ırdw. 

1 
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Emniyet meselesi rıe 
Almanların fikri 

Berlin (M.H.) - Doyçe Alegemay 
ve Çeytung Tfük-Fransız i' birli:ii b.ak· 
kında cBizim fikrimiZ> bat1ıiı altında 

1unlan Y&ZJYOr: 
cBu uyu§ma müzakerelerinin çabuk 

~0:~ü=~ı:u:0~:;:;~ei:~::~ ;;;;;;;;;;;B=u~lg~~a~r~ı.~s~t!!!!!!!!a!!!!!!!'!n~d~a~!!!!!!!f 
:lU cDranır nadı osten> e karp bir kilid ~ 
vurulması icap ettiğinden dola)'ı doi· 
'llU§ bir anJapna. gibi 8ÖSterdiler. Artık 

BJZANS SARAYJNJN JÇ YUZU 

Marif;ı···k~;~~i;k"t"; .. ·;ü·;ii;;ktir 
b F k t .. .. b · · d Bizans modası geçmi, emperyali.et filtitıerıe. be--Biz şimdi irer u~ağız.. a a gunun 1 rın e vinlerinde bir muhalefet olmıyan. iki 

, " 7 G ·· z u·· mu·· z u·· ::levlet ara.sına şüphe elaneğe çalıştılar. imparatOfU olmıyacağlmlZ ne ma .. Uffi • 0 \caba cAlmanlar Viyana önünde•~ 
• k ı ı -lalan ile, Türkler de. bundan yüz)erce açmalı, ayağımızı tetı a ma 1yız ıene evvel batı memleketlerinde duyu-

Sobranyadaki nutuklar
dan çıkarılan neticele.r 

d · · t" 1 - Bizans sarayında karanlıkta 1an cTürkler Viyana önünde> nidalan-
Sebastiyano gözlerini hayretle bir o ~nK=ş ~ıristidi .. dedi. Ben yürümeği bilenler muvaffak olurlar. "'ın tesirini mi uyandırmak htediler) 

Hıristidiye bir de beyazlı kadına çe- aklımı oynatacağım. Burada neler Ben burada kalıyorum. S~n de ~a~~- Türkler baZl Parislilerln düşündüklerin- Şeriye mahkemelerinin salahiyetlerini 
virdi 11 1 cak B · enin bırer buyuk 1en daha akılh insanlar olduk!anm çizil- hd • J /ı / Hı·..: ... ı"dı' acaba do~t mu aöyli- oluyor.. Sanki herkes bizim zava 1 sın. enım ~e s A ta ıt eaen anunun esaı arı 

Jı.IL e· - Vasilin ölmesini bekliyormuş.. Ba- lj adam olmıyacagımı~ ~e malum} niş bir plan ve enerji ile takip ederek ı . . . 
yordu. Yoksa alay mı ediyordu. S b · k d t tam.adı ~ona getirdikleri mukavele ile gösterdi- Sofya (M.H) - Parlamentoda açı)_ıt 1 B 1 - Haı:ı~s 9ıTU0tte b~da. Ba-

- Müstakbel Bizana imparatori- şından kuyruğuna kadar herkes ye- e astiyano en mı u . . b k ıer. Türkler e:ıki Fnnsız Suriye yükaek nutkuna cevap tef]ci1 edecek olan proıe np korumak ıçuı ordusunu ailWandır-
. nı· bir sevda pesinde bu dalgada bi- - Benim şarap mahzenını e .- 1 

çcsı ~ kl · ·ı- · 1 B şka hır \omiseri Comte de Marteli geri çektir- haklrnıdaki müzakereler aona enniftir. maktadır. F~kat Bizans imparatoriçesi var- zim başımıza birşey gelmeden bura- leme. iğıme ı ışmesın.e?' ... a :neğe muvaffak oldu1ar. Kendisi, denil- Söz alan mebuslardan eonra sıra vekillere 2 - Bütün koıntWariyle dost olmak 
dır. O daha sağdı. Kilisa kanunları dan sıvtı]ıp gitsek çok eyi olacak. şey ıstf'memld. b . t olur- -tı·~~e nazaran, tekaüdive müddetini iaebni,.tir. Son olarak Baıvekil Cospodin prensibini takip etmektedir .. Yugoala.ya 

k dınd H . "di hk ··ı · du _ O ha e en ımpara or 0 m ·~ 
1
.., ,. al 

ve hıristiyanlık dini bir a an ınsti ar gu mıykorl ·dan · h arap ~ahzeni bekçi- loldunnU!ı. Türkiye, kendisini Fransa-· Köse tvanof mühim bir nutuk aöylemif- ile ebedi dostluklar pakbnı unz aml§W'. 
'k~LJ v ·· "t c:J Scbastiyanonun o un tut- sam senı ep ş · . . b'" ··k ""d fü" • u ___ l · · ı. __ , takdim ed Oi~er kom§ularla da arada mevcut mual-başk.a kadın nı an amaga musaı e- liV'nde bırakınm. iuriye mukavelesının en uyu mu .a , tir. nazır anan proıeyı .-..... a o- • 

ğildi. Böyle olduğu halde bu kadın tu. Be • d' l ded" D • d gı- Ben de imparator olursam se-- .,Iduğundan bir hasım olarak görüyor cek olan heyet intihap edilıniıtir. 41 me- lak işlerin hüsnü niyetle halledileceiine 
ı B. · ' · l bTr - nı m e... ı. emın e ba h ·· '-'- b l b he tara emindir. nası ızans ımparatorıçesı o a ı ı - .. 1 . . . S d "tm k . B lgrat ormanında domuz ço n- "di. ustan mure~ep u unan u ye • 

eana soy emıstım. aray an gı e nı e . 1 . . . . __ ._, b 1 d b" ki bil· Ve, bütün bunlar yenidir ve yenili1'.tir. di. d - ·ı bilak • b da kal v V asil lığına gönderirim. Ulan sersem.. m- De Martele ışten el çektırilmesı man• smda c:ı.ıu me us ar an ır ço an ve 
Gözlerini Hıriatidiye diktt .. ff, '. 1~ u{;, a~a~.. ·- aratorluk kim biz kim.. da ülkesinde çık.an gazetelerde yine bir,hasaa profesör Tzankef te vardır. ŞERIYE MAHKEMELERiNiN SALA· 
- Şaka yapma.. Alayın ma.aı b

0
• udıselyennke ba ln geç • ızım g~ p _ Asıl sersAm sensin .. Vasil ne arazi taksimi bahsine aebep olmuftur. Parlamentoda •ÖZ aöyliyen bütila hU- HlYETLERt TAHDiT ED1LIYOR 

. - 'l t a am ar te ş arına yaşıyama - ~ . ı· F . • h h ld k"" -= hual B lpristanın .Uld\n de~ •• l B" • kul lma va alışmısız. idi.. Ne oldu .• Burası Bızans.. mpa- Yeni Türk - ransız vazıyeti er a et umet~ me ar . u . . • uJ bük"" ti 
Der ııil>i ona balcb. • y · . ~ "';j~r . u 'du ~le bağl..,;ır- rator olamazsak bile ona yakın bir bütün Sudye m.,eJMinde tWniz kalma· ve - olan ib"'""."'' n 21 N';""' ~ç oen7. B ~ ;;"'~ . 
Hıristidi. onun bakıthu'inclaki te- enı ~en .ımıze sa a e oluruz Benim bugün getirdiğim 18 gerektir. Yeni Türk-Fransız mukavele.- tarihli bal beyannameaınde taaıilı edilen §et' 11'• mahkem e~ 0 ennı 

redclüdü anladı. aalı: b~~ıç zarar Bv.elr:;eı'" ı. işler.le ~lı kadın kimdi biliyor musun} .ı oade bir d~tluk muka•el.a dei-1.ıtt cgedye dönmek 7oi.tUD fİ&nm ~bariiz tahdit yolunda bazı pıoıel .. ~: 
_ Haydi.. Sersem .. diye haybr- • - 'VY e ama.. u a ga 't- _ Demindenberi seni dinlerken 'lynı zamanda bir neturalite mukavelesi- ettirmitı dıı ~da da Bulpriatanm tadır. Cu:eteJerde .. ~zaman • • 

eh Verdiğim emri yerine getir. Yok- ~ır}alsokY_apbn mı hapı yuttun gı hep onu merak edivordum. Bizans '*'· lnııilter• - ltolya ar ... ndald Roma bGtiln ı.o....,.ı..;,ı. samimi n d ...... d...,.. y..,Jara ••'"adi..-• v:~~ to• 

.. ·müstakbel imparatoriçemWn hid- tı en;• tı;j. fal azamı imparatoriçesi olacak dediğin o gli- palmna muvazi ol...., Tiı.lciye ile Fran• komou1uk mün...ı..tleri ıe.lo otme.ı ~ ralmdan ı.-:-7";." "'."i~ d t 1 •e-
deti sana dünyayı zından eder. - ı°n e ~o ..;.,::ığı yeri gör- zel kadın kimdi Hıristidi l .. ,.nın Akdenizde emniyet me.d.aoi mlit- ,_e!diiiıü ileri aGnnu,lerdtt. C&ol= 1-1~ ı.u. :!,ı_" .:::."; ı° •• ,-

Scbastiyano itin ciddiyetini anla- - nsanl a~lamgı d ta -BiTMEDi- terek menfaat olarak telakki ettiklerin• devam eden bu nutuklardan çıkarıl memlf vem e ye P~ amelen onun 
. mezse nası sag a una r. dendir.> olan netice ıudurc açılmuına bırakılmqtı. Busun g en ga• ltı. Be azb kadın öyle hiddetlenecekı heyke)Jerı· A- Mazide siyasi partiler inhilal et· zeteler~e oku~uiuı_nuza göre p~rla~en: 
· · · ly k hl .. kJ d d~ldi Çıplak erkek it 1 d miı ve tereddiye tıiramıttı. Memleket to Adlıye encuınenı bu husustaki proıeyı amır enece ma u ar an -o~ • a ya a b k ecı· . tm" tir M 

B"laki tatlı be.kışlan ile §İsko gö- ve millet menfaatlerine, parti menfaatleri ta ettirere m ıse tevzı ~ ... 11 · . ec• 

bek Se~stiyanoyu süzüyor ;~ gülü- k 1 v tercih ediliyordu. 19 Mayıs darbesini ha- li~in ~ü~ere ve kabul ettigı bu proıeycı 
ordu. Bı·rmı·ngamın genç ız a- Buadav davası z:ırlıyan da bu idare tekli_ olmuı ve B~1- gore ıımd.ıye kadar ebeveyn ve.çocokla~ 

y N"h t ftAt...ak bir sesle: !it .. t . garistan bu yüzden pek çok zaru ıor· anısındaki veraset davaları ulıye mah 
l aye qa.n.ı , Roma 16 (M.H.) - Son gun ennl .. ~ kemelerine intikal edecektir. 

- Haydi Scbastiyano .. d~ı. ~:1- • t t • • ~talyan matbuatı, Mussolininin buğday mu;tur. B • "b la ti h bna avdet Malam olduğu üzere fer.iye malıke· 
ki Hıristidinin hakkı var. Kim bılır. f}D} ısyan e ırmış... \ampanyası dolayısiyle Aprilia'da söyle- dilm-:- ~~ti ~ ~ t::: :yepyeni meleri nikah ve venuet itleriyle bu i§-
Günün birinde imparatoriçe olmakh- :liği sözleri, mumaileyhin hasat ınakinesi-b e. .d•Jece rd. upgun) or t . 

1
.. tek ]erden mütevellit davalara bakmaktadır. 

ğım mukadderse olurum ve o zaman "lİn üzerinde çıkardıgı buyük resun ere h r 'd • 
1 

bGtiln mill ti milli Bul- Aaliye mahkemeleri UBUlii lammunun b' v .. .. . l l ır ı are var ır. ar amen osıy .... 
_·L..!-!-. ı. • • ....'l.lr . ....:t • .,....t .... 1m • 1 •• _ " - -- - -.,...,.~ • ..ı .... ~ ... .ı. ll. .......... ' •·=~-ruu.an.,,..,.. . ~ • .. __ . , . ,._ 0 .. ..,, ,. cep e ı ı aree1Y e e 

· .;;ieöa.uyancraıntınaımıı Dil' n~en . . . _ , . . . '!:eteler, cltalya arhk kimseye mülitaÇ ae: 5•u ·-................ ~--..... __ _,_,._ -~.- ........... -.ı.J_;nin tamlt ettiii bu büküm 
kendini güç kurtardı. heykeline karşı ısyan etmiş bulunuyor- Bır san at ~e~ı°°:e buv.gıbı. noktaların ğildlr>, dtalya kendi ekmeğini .kendi panuu-a azmetm.if yeni bir idare.. Iere göre bu llak ter•İJre millemelerin 

- Beni affediniz, dedi. Demin lar.... mahzurlu gorulmiyecegı, bır çok meş- t"enıin edecek> teklinde büyük puntoluk 1 Bu idare. cendiii polltika cereyanla- verilmiftir. Yine anyı mai:ldeye göre v 
sersemdim. Şimdi de pek aklım ha- Bu heykeller, şehrin kurulduğu tari- hur heykellerin bu şek.ilde olduğu ileri yazılarla başlıklar neşrebnekte, hu hl· nndan uzak bulundunnakta ve onu. par- raset itlerinde anl8fllJlU7an ve ter'iy 

im. d v ·ı s hin yıldönümü münasebetile dikilmiştir sürülüyor. d' b .. ] . d k d tizanJıli:..n deJ'enere im ih~--· ·ı __ .. k 1 •• k ı . . §ıma ge lf egı a.. açma sapan . . . . . .. . ıse ve u soz erı, emo rat evletlere •• o Uf unw.ıan ı e IIlllll eme ennın arar arma ıtaat etmiye 
laflar ettim. Ne bileyim. Hani ben si- ve Bırmıngamı temsil etmektedir: 4 met- ~Fakat, er:e~ gun, heykeU:nn çıplv~ meydan okuyan neşriyat yapmalanna zeh~lenmekten kurtararalc. cyalnız Bul- reşid kimselerin, bu işi asliye mahkeme 
zin Hıristidi iJe beraber ve gizlice re boyundaki bu heykelde tamamiyle lıgına karşı ıtiraz, yalnız fabrikada değil, vesile ittihaz etmekle beraber bunun dı- garıstan İçin ve yalnız Bulgar milletinin lerine tevdi etmeye haklan vardır. Şim• 
geldiğinizi görünce ne yalan söyliye- çıplak bir genç erkek, şehrin mabedi şehrin her tarafında işitilmiye başlıyor. ıında hırakbğı akisleri kemali gururla menfaatleri için> nasyonalist ve idealist di hazulanan pt'oje, veraset iı,ılerindeld 
yim, pek te bu herife yakıştırama- Uzerinde yükselmekte ve bir eli ile şehri Bilhassa heykellerin bulunduğu mey- \aydetrnişlerdir. bir gençlik haline 1101'.maya çalqmakta· ha salahiyeti, tamamen asliye mahke"' 
mıshm a... gösterirken, diğer elinde bir kalkan tut- danların civarındaki ahali de ayni şika- Mussolini, buğday mücadelesi müna- dır. melerine vermekte ve şer'iye mahkeme· 

Siyahlı kadın bol bir kahkaha aa- maktadır. Kalkanda da şehrin bereketli yetle hükümete müracaat ediyorlar. 3ebetiyle ezcümle şunları aöylemiştirı Bu idare orduyu politika işlerine kanı~ ferine yalnız nikah ve talak işlerini bt-
vurdu. nüfusunu temsil eden bir ana ve çocuk Birmingam ötedenberi 1ngilterenin en Yirmi asırlık bir zamandanberi ölüm tmnaktan alıkoymuştur. rakmalctadır. 

Hıristidi ise aurabnı asmı~tl. vardır. muhafazakar ve ahlaka ıiayet eden bir ve metrukiyet içinde kaldıktan aonra Kapitalistlerle itçiler ara11ndalci ihti- Veraset işlerinde yapJan bu tebeddül 
- Anlaşıldı .. dedi. Bu mendebur San'atkAr bir heykeltraşın eseri olan şehri olarak tanınmıştır. Böyle bir şe- faşi"z:min azim gayretile kurtulmuı olan lafı halletmiıtir. hasebiyle veraset kanununun müslüman-

aizi daha fazla rahatsız edecelc. Hat· bu heykellerden biri bir fabrikanın ö- birde çıplak erkek heykellerinin bulun- Agronun buğdaylannı biçmeye LarırJan- 3 milyar levayı hulamıyan Bulgar ih- lara ait 344 ncü maddesi de ilga edile
metli imparator hazretleri ise ubır- nündedir. Bu fabrikada ise bir çok genç masına cevaz verilmiyor. -:lığım hu sırada, hu kürsümden şunu te- racabnı beı milyar 30 milyona çıkannl§- cektir. Bu madde müslümanlann veraset 
sızlanmaktadır. Saraydan çıkalı iki kız çalışmaktadır. Heykel açılır açılmaz, Bu hususta henüz hükiimet fikrini vid ederim ki, Eafi.st rejimin XVI ıncı )'l)ı tır. i§lerinin ahkamı oer'iyeye aöre halledil-
eaati geçiyor. Halbuki bana bir saate fabrika mildilrilnün kan beynine sıçrı- söylemiş değildir. Çok bi.iyük masraf- :>lan 19 38 senesinin mahsulü, geçen _. Zamanında maaş alamıyan devlet me- mesini natık bulunuyordu. 
kadar gidipı eizi alıp getirmemi irade yor: larla yapılan heykellerin yıkılması da ~enin mahsulüne kalite itibariyle faik. murlannın hayat •e maiıetlerine istikrar Sobranyada kabul edilmek suretiyle 
buyurmuşlardı. Dü~ öne Sebastiya- - Bu ne rezalet! Diye bağırıyor. doğru bulunmuyor. Bununla beraber -niktar itibariyle ise bir az dündur. Bu- vermittir. kanuniyet kazıman yeni proje, şer'I ah· 
no.. Fabrikadaki diğer memurlar ve kadın Heykellerin, bir iki gün, şehrin bay- nunla beraber son söz henüz söylenmiı Ziraati modernize etmeye koyu)muı- kB.mı tamamen ilga etmektedir. Kanun 

Sebastiyano arbk sesini çıkarma- işçiler de heykeli görür görmez bir tuhaf ramı münasebetiyle orada kalınası, fakat değildir. Almış olduğumuz tedbirler ea- tur. tatbik mevkiine girdiği tarihten itibaren 
dan öne düştü. Hıristidi de beyazlı oluyorlar. Bilhassa erkek işçilerle kadın- sonra bir müzeye kaldırılması düşünüliı- yesinde, şimdi yarını karşılıyabüeceğiz. Memlekette mUstakar bir imar Ye lim- bütün b"u kabil müracaatler asliye mah· 
kadının yanında saraya girdiler ve lar birbirlerinin yilzüne bakınağa utanı- yor. Faşist köylünün aşkla, sadakatle. zeka ran politikaa taltip etmektedir. kemelerine yapılacak 'Ve ıer'iye mahke· 
koridorlardan veliahtlık dairesinden yorlar. Halbuki, işleri icabı, sabahtan ak- Bilhas.-;a şehirdeki kadınların ve genç :ıe işlediği zayıf İtalyan toprağı. onlara MernJeketto emniyet ve uayİf tesis melerl icrayı hüküm eylemek salahiyetini 

_ı___ ık 1d ehn: • .:.. ..ll '-- b bul k henüz çurnıamış olan Leonun oda- şama kadar yüzlerini bu heykelin bulun- kızların bu hususta itirazda bulundu- 1ay o uğu bir m!ikafatı vermiştir. fta1- ~uı 21 , r: ElY etmiı unaca br. 
sına doğru yürüdüler. duğu tarafa çevirmek mecburiyetinde- ğu göz önüne alınarak, hükUmetin, hiç yan mi11eti bundan sonra ya§aması için __ ll!!!ı!ı _______________________ ll!!9.,_ 

Jki kapı yoldaşı ya]nız kalmışlar- dirler. olnıa7.5a onlara karşt bir nezaket eseri 18.znngelen ekmeğe malik olacakbr. Ve 
dı. Bunun fu:erine, fabrikadaki blitün kız- olarak arzularını yerine getireceği ümit bundan mahrum olsa hile bUyük dernok. 

Beyazh kadın da Leonun yatak lar bir olup mildilre şile.Ayet ediyorlar. olunmaktadır. rat devletlerden birıey istemiyecelctir. 
Tekirdafda azat 

C'boları 
Burna va bicki • Halk masalları 

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

Hızır babanın sihirli değeneği 

yurdu lar da bir şehir padişahının oğu1ları daşlarını da bırakmak istemiyerek O 

imiş .. Bu oğlanı görünce üçü de se- onlarla o geceyi kırda geçirir. TekJrdat 18 (Hmusl) - Viliyethnl- BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
vinirler. Dört arkadaş, nerede kalsak, bu zin 7 muhtelif yerlerinde açılan Azat eden Burna va nahiye müdilrli, belediye 

- Ey arkacJaı, aen nerelisin? Biz geceyi nasıl geçirsek gibi düıünm~k- Obalarına devam eden talebenin adedi reisi ve Burnavanın güzide halla gör· 
bunca vakıt gezip yürüdük. Senin telerken Öteyi beriyi dolaşıp gezdik- 2711 bulmu,tur. Öğretmeıılertylf iyi bir dükleri aerlerlo çok memnun kalm

1
§

gibi yalnız bir ltimıeye rastgelme· lerinde dört dağ arasında kaldılar. tatil devresi geçi.ren köy çocukları ge- lardır. Sergideki çay takım lan, gömlek· 

dik. Ne tarafa aideccklerini ta~np l>ir- ren sene olduğu gibi bu sene de hiç f{lp- ler, bluzlar ve ince İ§1emeli ısahahlıklaı _ 7 _ Dediklerinde oğlan da: _ birlerine sorup danışmaktalar iken he yok ki büyük l.stifade göreceklerdir. çok beğenilmi§tir. 
• . , • . . _ .. - Ben falan köyde falancanın !~nlannda derinden gelen bir ses Vll.Ayetimlz dahilinde açılan Azat Bu müessesenin faaliyetini genişlete· Demelerı ıle sabah olmuş oldu-ı ava ..:uşa gıtmek gıbı kırda bayırda ogluyum. Her ne kadar vakıtlı ve ışıtırler.. Obalan başta Sara.,. ld ğu hald Ço bil . • . B al 

1 
b" . 

w d d" ah b I } w• k d" · "'d d" · H · B" b" J o u e r- ı mesı ıçın uroav ı arın ımayesıne gun an pa ış un arı top ayıp ver gezmegı en ısıne a ete ınmış. er zengın değilsek te bu yolda merakım ır ırlerinin yüzlerine bakarlar. 
1 

V liın • . .. 
elini ~l şehri diye giderler. Az za- gün evde köyde durmayıp ötede be- ziyade olduğu için günümü vaktimi Korkarlar. Fakat oğlan, her gÜn yal- unun e eşe, Malk~ Y~ylagö- muht~çtır. -~ılhusa Bur~avanın .. enerıık 
man ıçınde şehre yakın vardıklann- rjde, kırda bayırda gezer dururmuş. avda gezmede geçiririm. Şimdiye ka- nız başına dolaşbğı için bir kızgın me,. Hayrabolunun Çerkesmilsellim.. ve b.ele~ıye reısı ha: Ethemın bu ~u-~ese
da şehrin dışarısındaki çift süren a- Babası her ne kadar oğullannı bu av dar sizin gibi bir arkadaşa da düş- yürekle 0 kadar korkmazlar: Tekirda~ Ereğli Barbaros nahiyelerin- Yl himaye etmesı şayam arzu gorulmek-
damlardan birini müjdeci gönderir. sevdasından vazgeçirmek isterse de medim. Bari her gün birlikte geze- _ E a k d la D y k k" de ve Müreftede açılmıştır. tedir. Yeni açılacak Halkevi çatısı Rltın-B. ka had 1 V · d d b' uk1 y r a aş r.. er. azı 1 d h. · ·· k"" 1 b" k. d ır Çara a ısmar ar. ezirı vü- ünya a ır tane çoc an olduğu lim, avlanalım olmaz mı? av arkasınd k 

8
. k k =- a ımayesı mum un o an ıç ı yur u ad. h Id•w• . d h akı a oşuyoruz. ıze or - b ı..· • d d h 

1 zerası P. _ışa ın ge ıgını öğrenince için anası a er vv t çocuğu §l- Deyince onlar da: mak yakışır mı? Halbuki ezi ör- Edirne elektrik u nımaye sayesm e a a uzun sene er 
hemen ıstikhale koşarlar. Padişah martır ve kocasına oglana dokunma- - Bizim zaten istediğimiı; bu idi. c:Iügw ümüz dagv bayırd Hig • pkg k- bilgili bayanlar yetİ§tirebilecektir. f o-
kı 1 araba] h · dir" d .. l · ' ır. ç or L b •k .. fta h zan • . ara .ın ır ogru sara- masını söy ermış.. Anlaşılan sen bizlerden daha ce- mayın. AUahtan gelene razıyız. ,-a rı ası togra u seneki mezunlan görüyor-
ya çektirır. Kendı tahtına oturur. Adam da kansını kırmıyarak al- sursun. Çünkü biz üç karde§ her ne Demesi ile berikilere de bir kuvvet • eunuz. 

Sonra ~1.:ın. ~irind~n yedis~~e ka- dırmazsa da oğlanın gittikçe hava- kadar gezersek te korkumuzdan o- gelir. Edirne 18 (Hususl) _ Merkezi Bur- --------------
dar hepaını nik~. ~ıp kırk gun 1?rk lanmasmd~n ~ ~~lır. v Karısının !ur olmaz yerlere ~emiyoruz. Sen - Acep bu ses nedir. Nereden 

5
ada olan Edirne müttehid elektrik Türk ,. ___________ ,, 

g~ce ayrı ayn dugun yaparak bırer yaygarası ile hır muddet oglanın pe- ıse yalnız başına gezıyorsun. Birlik- geliyor. ı 
bırer güveği ~irer. §İni bırakır. Çocuk ise yine adeti Ü· tc arkada, olduğumuz vakıt birbiri- Dost mudur, düşman mi.dır? anonim şirketinin Edirnedeki elektrik Solucanlı çocukla 

O?lar ennı~ muratlar!na.. z~re hey gün dağa, kıra, hayıra ava mize ~a~anır, güveniriz. Haydi kal- . Diyerek dört yanlarını aran:mağa ~~brikasının Nafıa vekfiletince satın alı· 
Boynuzlu eı der ha gıtmekte devam eder. kın gıdelim.. ha.şiarlar. Bir de ne baksınlar .• Ağzı :ıacağı haberi Edim.ede büyük bir sevinç' Gıdalarını solucanlara verirler •• 

. . • · Günlerde bir gün yine böyle av Diyerek, ıurasi senin burasi be- taş ile kapalı büyük bir kuyu .. Bir- Jyandırmıştır. Bunun için en birinci deva 15-
Bır. v:armış ?ır yokınu,.. Evvel za- arkasında gezmekte iken kendi gibi nim diye yolu tutturı- -1~ ,.. O gün ak- birlerine: Bu fabrika sekiz sene evvel kurulm~ MET SANTONIN BtSKOVl-

~an ıçmde hır kan koca ve bir de üç delikan1ının da av bulmak üzere §8llla kadar av, k.u~ il.! vakıt geçirip Ne varsa bu kuyunun içinde- ;e fakat bütün ecnebi şirketler gibi hal- 11 TIDIR. Solucanlan düıürür ..•• , 
ogullan varını~. Bunlar ne pek zen- dolaştıklarını göriir görmez: ortalık karardıkta oğlamn adeti her d' ';;ı memnun edememiştir. Nafıa vekaleti Çocuğu cılızlıktan kurtarır. Ec· 
ginler ve ne de pek o kadar fakir de- - Kendime arkadaş buldum. akşam evine gitmek imi§. O gün ar. arafından satın alınması pek isabeUi bir zanelerde kutusu 20 kuruftur. 
aillermiş ama bu oğulları her gÜn Diye yanlarına gidip görü~ür. On- biraz uzak 2ittiklerinden artık arka- -BIThIEDI- .ıarekct olac::ıktır. Mili! G. .. 
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Nostradamüs O manlı elçilere .. 
ir [(a ını toiat· 

lamı~lar Serj Histo.t cigwwlw.w kUlitnQ ~ij ~e çalıftın\. :Bu fı ~ti~ ~an. maz
Ye biran sessizce bfze baktı. Dunrdaki ıa1 deliğini agtım Ye oJdu!um gibi. döşe. 

-o-- .saat 11 l çaldı. Btı qe kadehlerimizi kal- me taşlarına yilzükoyun uzandım.. Fil· 

Pazar geceşi Bahribaba .sahtl ua,r~ ga- eırdılr. ~·o•~~·~ aQ~ IQ:-
ıinosu bü!~shıde nıilhim bir da.yak hAdi-ı Conf eidd1 Wr ta?ll'la: m\Wtllıa. ®ı~ ~l ~ aÇtr• -1 h h · · 1 ·~· --rj, .L..1& .ı.,, :._,, bakıP.A- Ka..w\la ıl:JıP.k ~ ;..ı.. """paratorunuza so••y eyin, esir av. at yaşıyan )ffstıyan 3f 1eSİnin cilrmtl meşhudu yapılmıı. I\lilf" -n.zızıın "1'e' - a~aunımu- . _ ~ 

IJIJ teki v~ bu işin suçlusu. buhın!lıl At~ ııftn, yani hUıftyete kavu~m ~ ~ ~ b.u ~9 MV• ~ 
birer birer ayaklanarak imparatorluktan ayrılacaklar ::•t, nöbetçi mahk.,.,eye sevkedil- 1"G;!.:ı.:=:ı:~~= ... = =:.::-;::: ~==-= 

' k B ş-t. ... n... a..,; 'kl ..t- nda na Fred illve etti: ~ ftkt~ Sıffrı-. ~WQ.. A~ cMalum oJduiu üzere gece 7an-ıkoymayınız, onlara zuhnetmeyinizl tınd3 can Yermek deme ti! ;cyan ı:w-t-»Ulm_ ._.n<> ıen e~~- .ı-- ı...._ Wr 
S fi 1 N adam.. .. d' N t d .. h"l .. d _..ı d A A '---t't d ... ___ iki 1:- - l'atr.t s-ı, .. l>i- bUBdan tam CÜ• ~YW<hı. Kaf~""""' Çl"P" 'dan Sonra' bu memı-1-ette herkes < ~ 'r er. oıtr usun ver ı- « os ra amus, a a evam ICQen en yranca S'\.Wuo:: • o~ ~a ... , ...,, 

c:a. al .. B ~"' -'m ,_ .. iki sene •YTel Lf~allz hapbhanesindeıt d~ ~. Ueua\l aiYril~ cUdulwıa ııe ve yatajma seltilmİ§ olur 1 de- ği haberleri dikkat ve dehşetle dinle- cezbe kinde .ıi•iine devam etti: aca,ı vanıııı. u pat~ , ~ ... uıere el . tok ...a 1>oa.ı-
diler. Ve nihayet tercüman vasıta- «- Büyük Osmanlı imparatorlu- ~vvelki "ece ı~ vakit ıazinoya c\toU~. nuıl lt~tı~ı lttçblP •man anlatmadı"- Qlır P@Mlmı e o~ua v 

Nostradamüein tayin ettiği vakıt aiylc Nostradamüsten sordular~ f,unun tamamen yıkıldı~ını ve Bal- nansıru isteıuiJ. Bilfede oturmakta ola'ft - C?,um, 'bu hl~ de entePeNn },J.p ~Y ~Mım. S~~ uy~ Ku:\ağ\na: 
~man için en uygun ir zaman- «- mparator ugun a ı ~ı e ı :an :ı a yenı, yenı mı ~ ... ~rrancı e • paral't v•r~. ?e.- • Y b ı 1 

w k t'" ~L b t' J l rd · · 'll•tlerın' c•n- A Ahm t · Q değil.. Kaçtılt iste. - Su.ua .. Ses .. ıkannaym9 
Fakat. kraliçe bu haberi aldığı ne olacaktır? Büsbütün mahv mı o- hnchft.ır.ı görüyorum. F:ıl:at .. Doğ- da olanlardan Ate~ Mehmet adında bir - Hay1P. Bi2e bunu muhakkak tınlat. Diye fısıldadım. 

a No.tr.damüaün fal bakmasında lacaktır) rud"'n do<Yruya Türkiyede bir canlı- •ahıs, S~hribana iki tokat aşketmi~. Şeh- Bund~n iki sene. evvel, gene böyle bir - Möşyö Nistozof? D~lt mlsinh;,! Der· 
ar balunmak istedi ~ eefirlerle cBu aual kar§ısında sihirbaz adam lık, bir yükseliş görüyorum!> tiban~ feryada b~l~ c~ ayaklan- gecenın saat 11 ınde ne yapıyordun. hal hücrenize d8nfin.. Aksi takdirde nö-
stradamüsü Senjermen •rayına bir müddet sustu: ve sonra bütün l ~ - Az daha LfstalPz ltapiıJhııne.!i mttdü· 'Jetçileri çaJırırım! 
ret etti. vücudu şiddetli bir spazmoza tutul-1 - 42 - S~çlu, hadiseyi inkar etrni§t1r. H&di- rllnü bo~yordum .. Halbuki bu gııyet :ty· -- Mtisyö Nelli, beni dinleyin dedim.. 
~u aecıe. Noetndamüsün verdiği mu! gibi titremcğe ba11adı: ağzından~ «Mevcut olan sefirlerden birisi~ senin şahitlerinden artist ve komik Rasih jbfr adamdı ve ~erhalde- ben de onun iltt- ~ğer nQbetçileri ~ğı~ kılfi.~!f. 
~erler hasebiyle cidden tarihi bir köpükler geldi. Nostradaınüa asabi ' diğerine kendi dililiylc. ~kadınlar hiç ifadesinde: rinde çok fyl hır tesir bırakmı~ olacağım "> zaman ıuıl siz delilik et~ olursun~ 
met almııtır. Nostradaınüs, hu bir hareketle yerinden kalktı, sivrdô.r ve hicap duvmaılan eokaklarda ve _Bir el hsrebtl oldu. Şak pk diye Al•;.~~'::;bıt• ;ilnkU liu ııamusum ""°r\ıl• '"' veri> 
e, arzın ve insanlığın beş yüz se- bir taşı eline aldı ve siyah ta, tahta 1 erkeklerle birlikte ya~maksız geze- tokat atıldı~m görmedim! Vakıa hel' - · ıorum kl, ağız açmanı.ıa vakit bırakma-
eomaki vazi-t ve haUerini aö•- üzerine ıunlan yazmağa baı.ladı cck olduktan sonra, dünya büe yıkıl- '· kJ clı B '-• J6'--d ' 1 Serf f!rar etti: la.ıı hoiuımzı delerim, tyiısi mi kaçma· 

.1- h S l ded .es aya an . en .mry te a aAa ar o mı- E f 
1 

Li d ,.._,, .. lU __ ..ı._ ni .. il «Evet, mahvü arap olacaktır. u - maz mı? i. k b'- k d d - m n o un 11: ot>" ... soy voru'YI ~a J44v.uu ~! 
'il'' • • d vara ır enar a otur um amma, ~ • ~ostradamüsün bu acccsi hakkın- tanlar saraylarından mahrum kala- cTercüman bu ıfadeyı Nostra a- '-'trkt b" til 1 .. k t 

1 
d H~'* Eğer ona tesadnl edersem muhakkak bt· _ Fabt. diJt mınlduuh, bUM im. 

o 1 h Ik d . h l k . Sih' L-- ı_ - u ı en ır r u ur u ama ım. auı k ~ı . • • f· 1 k ..ı d l ·haberleri. profesör Luvenin ese- ::ak ar, a ira esme sa ip o aca! ,, mi'se tercüme cttı. ıru;u. oa~ı ·ıykusuzum d~mlştfr. aç 15un ıcın mı~:ı ır o ara ev~m e a ı· ''\ta yQ1', ~ bellyı lirer" Ben ai!e 
en buraya naklediyoruz: ve kadın kafes arkasında yaşamak- salladı ve güldü. Ve: ' koyacaı.ım .. DU~n ki.. '>ahasuıuu! 

oatradamüeün istikbalden ha- taan kurtulacak. esirlik kalmıyacak- «- Bazı insanlar, çok zavallı İn- Polts Sabrinin dikkate şayan olan F" - Macerayı b~ından anlat. .. Yoks~ u .... _._ L-u. ..ı N"·- t bi 
vermek üzere seçtiği ve bütün tır(> · san ar co.'C ar gorur r: ou m:nr er ç r .şey an amıyacasır:.. . .ti_

1

_._ ...... '--t '- '- hald 
t -1 

ki · eki · .. Ben bu gaz.inonu bilfesinde blr :az azar ışı •"'-lUA. • .r a1U1 uu ner e, 

1 

ı , d .... le L __ l!_ l \adeti şudur: hl bf 1 "' - --tu.&M ueıaya &&l'lfteı. uıaye -

;ı.n,, toplandı§ı oda, ...,.y Li- cS.fir er, bütün ciddiyet ve aza- ae oan nnru giyemıyec en ııun - • .. .. n .. • .. : . . - Şu halde dinleyin! Biltyonrunuz k• nıraeılıta tilmektea doha iyi bir f'7dlrl 
ıı clıp idi. metlerine rağmen korkunç çığlıklar krunabn bat a .. ğı gdccciiinc inarur- çok defalar adam dovülduguııil IJıttim. R ..... k!a Çemovt arasmdalı! harpler iınüın düf. •. il .. Hilo-

N4'~ .. c1am&, aükiin Ye buzu- ,aLvermekten kendilerini alamadı- lar! Sarık ve;a çarık, ferace veya Hatti korni3erim, vaziyetin tarassud edil- '. IOnra, size behsetttğfm Listallz haplsha· __ edı:-u up yav~ dlyur ~un.. da 
l ... k sini b tti n·· •>bet" . ·--- 'iNi yanım_ .n.en yenrne ora her hangi hir tekilde oluna 

0
).. lar. .. .,v?şmak ile cihan i~lerinin a a .ası n~-b m.e x.: h~1rı: emre ·d un gdece, no .ım 1 neslne kapatıldım. Tabii ilk f~im bç- >im bu~. Ba,b tU.rlil hareket 

bc.ulmaanu ielemiyorda. O lra- «Böyle fena. ugursuz. habcrlerı dır acaba> Bu adamlar, hadıselcnn ıttiaı- ...ue tarassu uma evam ettim. tnanm yoJunu aramak oldu. Haplshanf . 
·, Nwbadamü.ün i.temeei üze- Sultana nasıl bildireceklerdi ( Bu ha- insanları mütemadiyen ileri sürükle- ~üfenin etrafında iken. bu suçlunun mlldOrll m~ NeU _onu bimle tam- ~emeditba 1~ affınızı rica ederim... 
b.Jiçe, k ::!r buhmanlann p bcrlerden !ade birisini Sultana bil- diğini anlamıyorlar! Havat. müthiş ":hribana bir tokat attığını aynen gör- 1 yorduık- ıneykufiyetlmf elfndt'!ft ~tdi~· Adamcafız itaat etti w nöbetçilerin 
elerini bile yatak etmişti. dirmek.. ce1ladın korkunc kı1ıncı al- -Bl™EDI- düm. ikada!' hafifJetmefe çalr~ea~nı ve ben: ')nünden geçerken, ®a. kon\lf11Wllasmı 
.t?_I~ odanı bi k • ~- - - Burnundan kan geliyor muydu! fazla sıkmıyaca»ını söy}-..J• Buna muka· ve bana çıkıJ yolunu g&termesini em-
nna-, n r Öfeemae K • H b e vua. ::-ettim. ~ kı,.medi haLlu üzerinde bağ- a terı n ep ur n -Elindeki mendille burnunu tutuyOl'\o bil firar teşebbilsünde bulunmıya~ağ1m: 

kurmut halde otunnakta idi. du. ı dair 'ben~en namusum &erine IÖa bti· O da, nöbetçi zabitiıün duya bile celi 
ı'-"•ıu.n."" de alçak bir koltuf(a ku- Gazinonun ~eriklerinden hrnall adın- yordtL Mahpu.st Ne mDııasebet! Ben & bir sesle: 

"' Ye en yakınlanndan bir~ ia bir şahıs da, At~ Mehmedin bayana ona, cevaben yeglne teselllm haplsha- - Mösyö Nistozof, dedi buradan ce-
Heraher almı!flı. Milyoner nişanlısı Hu g hesi 11 mu- iki tokat atlıi!>nı •• ağzından, burnun- neden biran evvel lturtulmalt •lduJunr ;ebllı..iııi<.. Yarın tekrar ılirüftlrtlz ... 
oetradamüaün önüne büyük ve ff k d k ian kan geldiğini söyle~Ur. söyledim. Ve bana g&termek istediği ko- :allah! 
""'6n yapolmıt bir levha koy- V 3 a J Ye f İ 0 e 0 ÇO m em 0 U p Bllldm bu .. h;de ıu suali ııoımuıtur: layhlıtan dola>" tqekkür ettim. Bundar Zavalh adaıncolız! Onu hUcnaıe ka-

. Sihirbaz garip ve acaip he- Sinema yıldızlarından Katerin Hep.-/ - Sebep ne idi? sonra da pl!nlanmı huırJama!a ba~a- >Jatarak. demir parçuUe kapıyı iyice ka-
e yazıJ.,,,.. bu bra t • üzerine boun. üç günde tayyue ile do.,..,.. d- - Bu bayanın alacal!ı Yardı. HattA 42 dıın. iki ay .. rimda, lta'Jl]~ca~m mili- ,,.<iıın. Mantosne .. p]ıuuu çıltarduo, 

iaprak rekcw kıran milyoner HoYard Uras1nı ben almıştım. Parasını iste~ğe hiş gilçlUkler lıakkmda çok iyi bir fıktr "iOOJ'a ağzını tıkayarak, biltUn vücudunu 
Hushemn adeta nitanlw .. yılmaktadD'. J ve a1mağa gelen bu bayana. suçlu tara- edindim. Ve muhafızlann neı:aNti altın- sımsıkı bağladım. Şapkasile mantosunu 

-41-
ba aeceyi tarifte töylc de

etmelttedir: 
ostradamüs.. lrl'!ndin~ _ _ı__ 
wm hareketler yapb, bi~yler 

ve etrafa üfledi. Aceip koku
ba.rat yaktı. Bundan sonra da 
berleri vermeğe haşladı: 
san gözlerini kapıyarak diyebi

. Bütün anrlarca sade papa aş
Peğil, fakat hükümdarlar veya 
ler he.ahına kan döküp dura-. 
uterdcn başka lsviçrcdc de bir 
n zuhur edecektir. 
ter ve Kalvin halkı Roma ve 

aleyhine isyana eevkedecektir. 
un sürecek olan bu din harp

en sonra, Avrupa bir müddet 
ve huzura kavuşacaktır. 
at bir müddet !onra, evvela 

e bir adam çıkacak ve hü
larlık kudretleri aleyhine halkı 

te davet edecektir. Bu adamın 
Kromveldir !. 
best ruh ve düşünce ilk defa 
lngilterede baş gösterecektir. 

yarda hükümdarlık kalacak, 
hakiki irade ve kuvvet halkın 
de bulunacaktır. 
"!terenin istikbali hakkındaki 
ler üzerine kraliçe: 
Ya bizim memlekette nel~r o-

~ .. diye sormaktan kendisini 

Hatta tayyareci dönüp geldikten sonra fından bu suretle muamelede bulunul- da haı>Wı.anenin kalesi iç.in de gezintiler 1iydim ve ağır ağır nöbetçilere doğru 
evlenecekleri bile eöyleniyor. m~ş!u_ı::__Dedf._ _J • Jesnasında, en milDUip çıkıJ yerl.rinı vüril*. Adaınlar hıtnl~luı"~--nrfn..n 

1 ·--- .... •-..•·-·. H••-··---·· . ···- ~ . . . _,, fV& bu IU1'U o~an .. ~YHl'll.)'.a& ...... _ slSvle *1ert auycfuklan ıçuı, mu~ '''- _ ~ı- '-- altmış lira tazmınat ıtasına karar vem- . . 
1 

,.. ka --..ı:- " 
paya &elirken elde ettiii H muv .. ~ . tir hendeğin içıne atı maısa rar v""""'"'·· hale etmekten korktular mı? Bunu bil-
yetini haber alan Katerin Hepbumuu mış · __ .90nra ~hı çıkar yolunu bulacaktım. Bir- miyorum. BlldWm ~ey §Udur. D~akl 
3evinc:ine payan olmam11b. k / k . kaç saatlik bir faallyetten. sıonra, karyo nöbetçiye müdürden kopardıtım parola-

Gece yansı nipnlwnı tayyare meyda. Sar ıntı ı etmıf lamdan, on santimetre urunlutunda bh yı söyledi~, o da beni tüfeğile sel~ladı. 
nmda aiurlıyan artist derhal evine git- I.mıetpaşa bwvannda henüz 18 ya~mı 1 demir parça.!ı koparmağa muvaffak ol- Dışarıya ÇlktlDl! Bazı dostlar bana öyle 
mit hiç lr.imae ile görü,mek istemiyerek bltirmeyen Hatice adında bir ldzın boy- dum ve bu demir parçasını tam yedi gUr mütlıq bir at kiralamışlardı ki, bir ıe-
oduma kapanmlf ,,e sabaha kadar ıad- 1 hil mı 1a d l llrterek ucu-

:lurut sanJarak sarkıntılık yapmaktan ere n ş uvar: anna s :ede, limana vardım.. Oradan da va;>ura 
yo batmda beklemiftir. Nihayet uyku c;u lu Şabanın sulh cezada bir ay mild) nu sivrilttim. Böylelikle elimde hem bl: 1;,indim .. İşte bu kadar-

ç . . ı sillh hem de Alet vardı. Bu Aleti, meh- . . .. , 
detle ~apsine ve derhal tevkifıne kararı bir ececı~ ka ınm ldlJdlnl sök- - Ya hapisane mUdUrü • 

..:t-ı"":r tapsız g ' p Bil"''- .. w d' ki f' veu ... u.u~ı.ı • mek için kullandım. Tam ağtistos ayı or- - auare ogren ım ' ırarım on~ 
- talarındaydık. Hava almak füenı dr~a- bir haylı paylanma"·na aebebiyet verdL 

Tomas Çar/ey'in nya çı!muş olan muhafızlarla karşıl~ ~aam~~ ~endisini ~ balladıjunı 
marn ihtimali vardı .. F akat her te~ebbU- lOylediği ıçm ceza gormedı ... 

talii yok se girmeğe karar verm~tim. Elimi ka- Serj ıustu ve derin bir dilşllnceye dal· 
Tomas Çarley iki aene evvel komşula- natırcuına çalı~tım ve n:ilıayet dört sa- dı. Hiç şüphesiz. korkunç esirler kale

rından yirmi iki yaşında güzel bir kizla atlik bil' faaliyetten JM>nra kapı açıldı . sindeki miltbif maceruı, gözleri 8nUnde 
evlenmek istemişti. Evlenecek paralan Kapıyı aricamdan kapadım ve doğru ~anlaımuftı. 
yoktu. iki sevgili dilşUndiller. Güzel bir orta avluya k~m.1htiyatlı davranmak ---:-=----
karar verdiler: için, duvarlara stlrllnerek geçerken, im-

~ı.şacaklar, pan blrildlrecekler, son- dad çanını çalınağa mahsus ipin altına 
YENt NEŞRiYAT: 

ra da evleneceklerdi. geldim. Çan tokmağınm broma varması- U l k S 
Katerita H~b11rn Sözlerinde durdular. Jkl sene çal~ı- na mani olmak için, bu ipi yavqça ken- nOVQCI I Ve Spor Q• 

tayyareye biue idim bu eeyahat bir rek- lar. On bin frank para biriktirdiler. Ha- dime d*'1 çektim. Sonra biç tereddUt biha Gökçen sayısı 
lam mJıiyetini aJacakh. O nman da bu zırlık yapıldı Düğün davetiyeleri basıl- etmeden, Spe asıldım. Kendimden hiç tarafı dan 
iıin ciddiyeti l:almazdı. dı Dliğün 9 Tem.muz cumartesi günU ya- de beklemeditim bir çeviklikle surun TU.rk Hava K~~ 

1 
: ~un-

Halbuki bizim uıl arzumuz bu te,eh- pıİacaktı. üzerine doğnı giden ve üzerinde devriye- tazaman neşredılenbih avGöa~kı ı ve por 
· · l · do' ~-'L' k da tırmandım mecmuumm c Sa a çen » aayw bü,tin ciddi karf1lanmU1 ıdı. Nişanlılar blrlktirdiklerf paradan d8rt e~ ta§~an ye:re a. r . k ıUze1 olarak ıkmlfhr. Tavsiye 

Tayyarecinin Katerin Hepbumla ev- yüi frangı balayı seyahati Jçln ayınnıt- Bir elimle bır muga] dehllne .asılırk~ ÇO ç 
Hughe• Parbten Amerikalıfara radyo leneeeii muhakkak •)1]maktadır. Artiat lar ve mU~bakislnl oturdukları apart- diğer elimle çanın ipini tabil haline getll'- ederiL-

ba:ındcı hitap ~di110f' bunu F raMD pzeteeİIİne doitudan dol- manı d~emeğe tahsb emişlerdi. Fakat 15 d F • ı f 
zalebe çalarak kendinden geçm.iı .. Bu sı- ruya söylememifee de l>ir milddet eonra epa almata giderken bir yankeslcl bil- yaşın a ) ozo 
rada gelerek kendi.tini uyandımuşlar ve: Atlantiği aJaralı Fnn .. yı Hughee ile bir- tOn parayı aşırdı. Evlerine döndtller ve tıncı Lüinin ve ailesi efradının M-·d H h p · · d' d~ _.ı_.....:.lt!-; .. le · l 

L--i} -~- ded. - UJ e... ug es anıe ın a. ... - likte ziyaret .U<:\..-qın soy mesı ev ene- balayı •Yaluıtl için hazırladıkları para 
~ ece&TII', ı. . J B h b • N ı. d . . l"'·L· edil L . 'h . 1 ___ '- b' - mış er. u a en evyora. ra yosu ven- celderini kurnazca ıma te 11.&.&.1 mea.- ile mobilye aldılar. çe ı tiyarsız OMlllU. ır çıg- · H b h · ı 
rd' vordu. Katerın ep urn emen sevınç e tedir. Şimdi dill\ln yapılnıJJ bulunuyor, fa-

pa ~: . N d .. b' yerinden fırlamıştır. HUGHES MAKIN1ST kat ~r polis ..-tınan pan:ıyı bulamazsa 
un uzerıne oatra amus, ır H h t · ile ı.. -valandıktan ~ 

Ve yedi buçuk yaşında 
• · · d ltı Luinin ka - Gördünüz mü.. itte o daima böy- uıı es ayyue.a ıw yeni evliler balayı .9eyahatl yapamıya-~ud ıçın e_ ~? a • ncı k l k - 'edır' demittir. Bir Fransız .,,.zetecisi Ho- ıonra her indiği yerde onları iki telgraf ı 

ı am mwr.ıncaıne çı arı ır en •- fi d b .. K . cd ar... Dünyanın spor. eilence ve fen ale-
Steno şampıyonu 

ı: vrdın Parise muvaealati haberi üzerine bekliyordu. Bu telgra ar an ırı atenn == minde çefit çefit ıekorlar var. lliın ale-
·(aterin ile ıörütmüotür. Katerin tunlan Hep'l:ıumdan Hughese. diğeri de ni~anlı- D JG f nanlılann da yakın şarkta esa- L d · ğ .. cen .. azanan. • • minde de neden olmaun .. Retmini gör· kurtulmak ı'çı'n harekete aerc- !".Öylemi,tit: ımdan tayyarenin makinisti un a aittı. y 1 

e ~ - B" w k d" . d daha düğünüz çocuk henüz on bet Y&§lndadir k _ Benim de bu seyahate iıtirAlc: et- Makinist Lund 19 yaşında güzel bir A- ır çocuga, yaşça en ısın en _._-il '- kı -'- d" 
'ni de iJBrct etti ten sonra, kl d B d ve taruı rew.orunu rar&JO. unyanm en 
damu"s lstanbulun elçı'lerı'ne .. mek istediğimi ıöylediler. Halbuki bu merikalı ile dönüşte cvlenece er ir. u kabaca bir çocuk, parkta rastladı, ur- _ . B 

t. -1 w • k d durd d genç profe.örü olmaıa namzettir. u • Hu.'ku"mdarınıza so'·yleyı'nı'z kı' .. mevzuubahs bile olmadı. Çünkü ben de kJZ Lundun katil.le iginı yapma ta ır. u sor u• 

_ Kü ilk bnı-r .. ı.. rahatsız olduAu- çacuk Fransızdır. Adı Edvu~ Muabtu~· torluğu ancak dört yüz sene K• 1 k A t lar nu işiw!? ~ tur. 922 1

8
·1k Ununun.~~ F1avıny1 akd~-~~~e· 

evam edecektir. Bugün çok ) par man tur u •en• muıı;emme enıc;cQ 
tli olan bu büyük imparatorluk 1 r a - Öylel ~:.ıo~asını vemıit ve ünivereite felaef fi 

k - Yabyomı~. öyle mi7 yavaı kuvvetten düşcce tir. Birinci Kordondan Kültürparka giden Vanf Çmar bulvan üzerin-111. _Evet! oubeaine girmiftir. 

Yunanlılar hüriyet ve istik- e yeni yapılmıt olan (ÇANÇAR) ve (TORKMENOöLU) apart- -PekalA, n~ var? Yine onun memleketinden olan ba,-
yccekler ve alacaklardır. Bun- manian kiraya verilecektir. 1 ağustos 938 tarihinden itibaren kontrat _ Vilcudu berelendi, kemiğl incindi! kabir çocuk ta dünyanın en genç •tenoıu 
w er esir milletler olan Bulgar- yapıbr. Kiralar : 450 _ SOO _ 600 liradır. . _ Pekal!, amma nasıl oldu bu? ünvanmı almlfbr. Bu genç ıteno henilz 
rplar ve diğer kavimler takip H E R D A 1 R E D E : Sıcak ve soğuk su, hava gazı, ve ele _ Nasıl olacak? Karde§ kard~ oynu- yedi buçuk yqındadır. Limojda yapılan 
)erdir. Evet .. Sultanlara •Ö • teıiaatı, modem havalandırma ve zil tertibab, dahili telefon, hazır orduk. stenograflar imtihanına girmiı ve muh-
. İmparatorluğu teşkil eden adyo anteni, bavul ve fazla .e,ya deposu, odun ve kömür depoıu, Y _ Sonra? teviyatını bilmediği bir yazının kraetini 
eri uzun zaman boyunduruk sandık ve hizmetçi odalan çamqırhk ve ütü odalan ve lıer türlü kon- _ Sonrası bahse girdik. dakikada 40 kelime hesabile ve üç da-

bulundurmak katiyen müm- fur vardır. · _Ey? ' kik.ada 120 kelime olarak hataeız zapt-
amıyacakbr. Çünkü milletler MORA C AA T y ER 1 : Her gün saat 12 - 1ve16 - 19 ara- _ Acaba hangimiz pençereden daha etmiıtir. 
yavaş uyanmaktadırlar. Yu- ıında büyük Kardiçalı lıan S2 _ S4 avukat Cem~) ~nçar telefon 375~1 fazla sarkabiliriz. diye .. Bahsi 

0 
kazan- Zamane ~ocuklan hakikaten yaman 

tazyik etmeyiniz, diğer hı- Görmek için inıaat mahalline müracaat edilmelıdır. dı J • • oluyorlar. 
milletlere de ağır vergiler «MZ'1W1ıOORi'Y 

Dünyanın en genç filozofu 
~dvard Alazabrut 
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,9 TEMMUZ SALI 1938 

Kürek mehkilmu 

vardı. Biraz ileride duran bir adamın ya
nına ynklnştı. Yavaşça fısıldadı: 

- Dömeter, ben geldim. 
Kır sakallı adnm kadına doğru bir iki 

adım attı. Boğuk bir sesle söyleniyordu: 
- Margaretta.. Margaretta .. 
Tam bu sırada ileride ağaçların ara

sından bir ıiliıh patladı. Kadın bir çığlık 
kopardı. Sağ elini kalbinin üstüne gö-

bild türdü ve yere yuvarlandı. Kır sakallı a-Bir zamanlar Budape .. te m!lli tiyatro- leyi size hildirmeği bir vazife · im. l 
,. 1 b U d dam kadının üzerine kapandı. Ağaç arın .unun tanınmı" yıldızı olan Margeretta, Polis şefi ha .. fifçe a_şını sa a . ı: . b l. d" B' .. 

.. d d p J arasından bir erkek gölgesi e ır ı. ınsı 1 ·ı· k' ·· ıı ·w · ·muhafaza ediyordu. - Te~ekkur ederım. - e ı.- o ıse 
ıa a es ı guze ıgım d telaşla kaçıyordu. 
Ko~~-ı Vilmo• büyük bir <>irketin umum yardım etmek her namuslu vatan aşın d K 

......, " " d w d Sert bir se' «Dur!> diye bağır ı . a-.. d .. ·· v ileri gelen sermayedarların- vazifesidir. Yalnız, gör ügünüz a amın 
mu uru e b h . u· D·· t ld guv a em·ın misiniz ma- çan adam durdu. Ateş etmek üzere ta· dandı. Margeretta mutad sa a geLın - ome er o u n v k 

bancasını kaldırdı. Ateş etmege va ıt 
Bini yapmak üzere nçık spor otomobiline dam? bulamadı. Beş altı silah birden patladı. 
bl.nmı·ııı·. Roko•; caddesinin başına gel- - Yüzde yüz eminim, çok değişmiş. S 

~ b' k Adam olduğu yerde bir iki sallandı. on-dl. gwı• zaman i.,•ret memuru arebasını dur- Kır sakalı uzamış. Sırtında eski ır a-

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

~ RADYO i 
• • 
=·······································~ 

ANKARA RADYOSU: 
öğle neşriyatı: 

Saat 12.30 da Kan~ık plak nctriyatı, 
14.50 de plakla türk musikisi ve halk 
şarkıları, 15. 1 S te ajans haberleri. 
Akşam neşriyatı: 

18.30 da plak neşriyatı (Danı), 19. 
15 te Türk musikisi (Mukadder), 20.00 
de saat ayan ve arapça neşriyat, 20. 15 
te türk musikisi (Güler), 21.00 de Ke
man solo (Prf. Necdet Remzi Atak), 
Piyanoda George Markovitch, 2 1. 15 te 
stüdyo !!alon orkestrası, 22.00 de ajans 
haberleri. 

,.... 1 k ra yüzükoyun yere yuvarlandı. Y ] l b ,_,. o v dı"fe ce,_et vardı. Geni• kenarı şap asını Ögwle ne"riyatı: durdu. o un açı ma,ını e.ırny r e ~ " k k 11 d l's şe ., 
f d d k l .. t·• ,_ d ·ındirmi•ti 5ahahleyin ır sa a ı a amı po ı - Saat 1 4. 30 da plakla türlt musikisi, magr wur bakı•larla etra ını se)rre iyor u. 8§ arının us une ~a ar ., • • 

1
_ ki 

ISTANBUL RADYOSU: 

" finin odaaına götürdüler. Şef onu, ıtes n d h d" 1505 t likla türk B·ırden irkildi. Yaya kaldınmının üstün- - Konuştunuz mu"? 14.5 O e ava ıs, e P 
1. balı:ı .. Jarla bir iki dakika süzdü. Karşısın- 30 d h ı ·f J•k · de biriken kalabalığın arasında duran - Hayır, benimle göz göze ge ınce ... musildsi, 15. a mu te ı P a neşn-

k k daki koltuğa işaret ederek oturmasını kır snkallı bir adam]a göz göze geldiler. şaşırdı. Kalabalığın arasına anşara yatı, 
emretti. 

Rengi kül gibi olmu§tu. Adam kalabalı- kayboldu. Kır sakallı adam yorgunluktan bitkin Akşam neşriyatı : 
ın0 arasına kan-r- '- kayboldu. Yol açı- - Acaba sizi tanıdı mı"? k b' Saat 18. 30 da Hafif müzik: T epebaıı 
.,. ,,.. a&. k bir halde koltuğa yığıldı. Şef sa ·in ır lır açılmaz, otomobilini çevirdi. Yıldırım - Muhakkak. Gözlerini hana di miş belediye bahçesinden naklen, 19. 15 te 

k d. · b k seale ıordu: M eüratiyle koca.tının bürosuna gitti. Hu- bakıyordu. Benim de en ısıne a tı· konferans: Fatih Halkevi namına: e-
d•w• • f k _ isminiz Dömeter değil mi"? h kk d ) 19 55 ıuai katibin telaşına ve haber verilmeden ğımı görünce titre ıgının ar ına var· sut Cemil (Musiki a ın a • · te 

k · · · · · v. h kkı dım - Evet. Bor•a haberleri, 20.00 de saat ayarı : hiç imsenın ıçen gıremıyecesı a n- · Polis ıefi biraz düşündü. Sonra ta-
0 

Galatada Lüleci Hendek sokağında 119 numaralı 

GÜNDÜZLÜ, GECELi VE YARIM LEYLi 

SEN BENUA 
(SAtNT BENOtT) FRANSIZ ERKEK µsF.StNtN 

ihzari ımıflan vardır. Ve olgunluk ıınavlaruıa hazırlar. 
Her gün saat 9. 12 ye kadar kayıt muamelesi yapılmaktadır ••• 

Açılıf tarihi : 19 Eylul 1938 
19-23-10-28-4-11 -13 (2466) 

•< "-.l!2!!! az 

' ' G L A S U R 1 T ,, 
''PAPA G AN 

YAOU BOYALARI en ucuz Av
rupa boyası. 

Bütün dünyaca tanınmıt aon de
rece dayanıkh ••••• 

45 modem renkleri vardır •• 
5 ve 1, 1/2, 1/4, 1/8 kiloluk 

kutularda olarak 

GLASURtT VERNIKLERt 
S ve 1, 1/2, 1/4 kutularda olarak 

fabrikasının 
,, Marka 

daki ihtanna aldın• hile etmeden içeri Vilmoş lakırdıya karıştı: k . D'" Grenviç rasathanesinden naklen, Vedia Bu·· tu·· n . boyacılarda ·.... bancasını çıkararak sigara i ram ettı. 0 - h d k daldı. Kocası öfkeyle h••ını kaldırdı: - Kanma ben de söyledim. Belki de k k d Riza ve arkada,ları tara n an tür mu~ 
...,. meter ummadığı bu hare et arşunn a O h N 

• • .,. d' L ha 1 F k t o fazla ısrar edin- l k •1·kı·s·ı (Evı·r ara, Mahur) , 20.4 ta ava ? ~ - e ıstiyorsun r ıye &anama - yanı m11br. a a biraz şaşalar gibi oldu. Sigarayı a ara " .. 
iırdı. Biliyorsun ki; burada huausi işler- ce, hadiseyi bir an evvel polise bildir- raporu, 20.43 te Ömer Riza Doğrul tara- . IZMtRBELEDtYESINDEN : teminat m~buzu veya banka t~ 
Je rahatsız edilmekten hiç hoılanmam. meii faydalı buldum. ya~:lis ıefi sorgusuna devam etti: fından arapça söylev, 21. 00 de eaat .•ya- 1 _ Kar,ıyaka ıubesi temizlik minat mektubu ile ıöylenen IÜll 

bulunur 

Bu akpınki balo için konUf!Dağa geldin Poli. tefi sükunetle tasdik etti: _ Şimdi, bütün hadiseyi olduğu gibi n, orkestra, 21.30 da C~~al Kamil. ~~ hayvanlannm yılhk ihtiyacıiçin aatm ve ıaatte encümene gelirler. 
CKU mı ve vaıu ama - o eyı yap ızın ı ve hiç çekinmeden anlatınız bak ıın. ac;aa 

d-~ı ') E t -'--t hu) dın mı) ç k . tınız. s· . f•krinize a1 arkadaılan tarafından türk muıikıaı alin---'- 13 bm· kilo kaim kepek be- 9, 12, 19, 22 247İ (2406) 
. - Vilinot dinle beni 1 Sana çok mO- gö<e onu de.hal yakala,,.p tek•a• hapd- Dömete• yavaı, yavaı anlatmağa ha.- ( Hôoaz) • 2 2. 1 O da Mü,;k •• variyete' her kilosu üç lı:unqtan 390 lira mu- T fik Rüttü Araa Bulvarında 

hUn b;,,.,. •6yl;,eceğ;m. haneye göndennek lizun değil mn lad" Tepehaı• heled;ye bahç.,;nden. ~l.~n hammen bedelle ve lıqki~Jildeki 22 .:;,lı ada üzerinde bir kıamı 
Erkek elindeki kalemi muanın üstüne Vilmoı elindeki sigaranın külünü silk- - Size herıeyi olduğu gibi söyliyece- 22.50 de son haberler ve ertesı gÜnun fal'bıameti veçhile açık eluilbneye aptırılmakta olan çocuk hutane-

atb• ri. Mahcub b;, tavula cevap v .. d;, ğ;m. Hap;.haneden kaçoğnn gündenb.,; P'Og•am' konulmlqtur. llıale.! 221! 1938 cu- !inin ıreri kalan heyeti umumiyeal 
- Gene para l&zım değil mi) Daha - Beni kin güdüyor ıanmaymız. Vilmoı i]e kar§ı kar§ıya gelip hesaplaşa- ma günü saat 13 tedır. lttirak etmek vahidi fiatler esası üzerinden 12/. 

8'<"
0 

halta bo,.lann• öded;m, B•k•m Hakkunda böyle düıünmeni,; ;,ıemem. ~ii•m günü bekl;,o,dum. Onunla •öril- AVRUPA IST ASYONLARh İatiyenler ~ lira 25 lı:unqluk mu- 7 /938 tarihinden itibaren .15 ııün ar~'- ıenin İlrafından. Ayağını biraz ,_ d b ld b k b' h b d B' HAFiF KONSERLER: vakkat temmat makbuzu veya ban- • dd 1 k 1 flı ekııltmeye UJI. Fakat, karımın ıinirleri o &a ~r ozu u j lecek pek üyü ır caa ım var ı. ı- ık · mu et e apa ı zar 
- '- a] B 'l d !:.:ı· - 7. 1 O Berlin kısa dalgası karış musı- ka • ktub il •• lenen • • deıu; . en mı yoner eısuun. lı:i ·, bu tarzda hareket etınege mecbur , lı'yorum, ıiz bana inanmazsınız. Fakat, 1 temmat me u e .aoy konulmuftur. Heyeti umumıyen• K d 

·· 1 d' ı ki (6.15 devamı) 8.50 Paris mondiya • ·• tt •· lirler ı· 1 a '"yavaıça ~Y •• ' ' kald•m. Mug.,etta heyecanla aold" ben doğru sôyUyo•um. De.v~U öldü.en tO gun ve aaa e <ncumcne g~ '. • nin ketif bedelli 75,000 ıra o up 
- Biraz evvel Dömeteri gördüm. - Dömeter çok tehlikeli bir adam· ben değil, Vilmoştur. Hatta bunda? plak mu,ikisi 9.15 keza, 9.45 keza, : 2 - Karııyaka ~ub.eıı t~~ızlik muvakkat teminat miktarı 5,000 
Erkek hayretten büyüyen gözlerini ka- d Hi b" 15 keza 12 Paris mondiyal plak 12 den hayvanlarının yıll.ık ih. tiyacı ıçm sa- lı·radır. Vahidi fiat cetvelleri, ke-dır. Margerettanın da babe~i var ı . ç ır 15 •e kadar Berlin kısa dalgası orkestra, bn cak b kil be ~ma dikti. Titriyen bir sesle aordu: Daha faz.la söyleyemedi. Kocasının günahım olmadığı halde az kalsın idama " 1 tın a a 13 m o samaı:ı, - tif ve fartnameıi 187,50 kurut be-
- Dömeteri mf gördün) p l ' f" H . h d k ,.e hafif musiki 13. 15 Paris riıondiya • her kilosu bir kuru§ 25 santimden del mukabı.lı'nde bat mühendislik· Sert bir i'""reti üzerine sustu. o ıs ıe ı •mahkum edilecektim. apıs ane e çe - ki ( 14 k ) 14 30 B"k .. bed 1 ,,.. ı k konser na i · eza · u re,. 162 ı· 50 kurut muhammen e - T d • f bu arada getirilen dosyayı tetkik ediyor- tigvim ıstıraplı günlerimde... ölüm. ü ço d ı ıra _ • , • • ten tedarik edilir. afra an 

11 
•• I• 

- Evet .. 
- lrnkanı yok. Sen her halde bir ha-

yal gÖrmÜ§SÜn. O, ıimdi, Seged' deki ha-
pishanede yatıyor. 

- Hayır. Ben hayal görmedim. Dö
meterin kendisini gördüm. Şimdi ıu anda 
Budapeştededir. On be~ dakika evvel 
larııla§tım onunla. Çok değişmiş. Fakat 

Slav musikisi 17.45 Berlin kısa a gası, 1 b kit Jikteki •artnamesı veç-du. Bir kağıdın üzerine bazı notlar aldı. 1 aradım. Nihayet günü~ bınnde hır. ~ola- ) 18 e ve il! ıp ::I' yenler posta ücretini ayrıca gon· 
Sonra Vilmo•a dönerek: ,, yını bulup kaçtım. Bır kaç sene ıçınde I~ sonu konseri, (18.50 devamı, 18 15 hile aç.ık eksiltmeye kon~.~.U§tur .• dermelidirler. Kapalı zarfla iha· 

" Berlin kısa dalgası konser nakli · th 1 22/7 /938 uma gunu saat 13 Madamın hakkı var. -Dedi.· .~os· I çalış~ra~ b_~yü~. bir se~vet yaptım.v·K~~ Pe§te marş ve valslar 16.40 Brüno Bala- a esı. , c • • lesi 29/7 /938 cuma günü saat 
Yadan Yaptlnım tahkı'kata go .. re, Dome· yafetımı mumkun oldugu kadar degışti k d 1 13 tedır. İ§lırak etmek ııtıyenle~ 12 de belediye encümeninde yapıla· 

o layka orkestrası 20 Berlin ısa a gası. ı· 25 ku l k kk t temmat O ter On Sene evvel hapishaneden karmış. rerek Budapeşteye döndüm. Onları arı~ 1 k" ··k ıra ruı u muva ~ caktır. lttirak edecekler 249 ıa• 
.. hafif musiki 20.25 Prag eğlence i üçu kb b nka temınat mek- • d h Garip bir vak'a. Sizler, her halde cina- yordum. Birkaç gün evvel Margeretta konser 21 Brilno Şrammel orkestrası, ma uzu veya a lı kanunun tarifi dairesın e a• 

ı k k 1 
tubu ile söylenen gÜn ve saatte en- yı l nmıfv teklı'f mektuplarını iha· yetin tef erruntını unutmuş o aca sınız. ile ar~ı aştım. 2 1. 1 O Viyana Sesli filim musi1'.isi (F e- .. l' 1 zır a 

görür görmez tanıdım. o da beni tanı- lnsanlftr ho .. Jnrına g·ıtmiyen vakalan ça- - Şu halde karşılaımanız bir tcsn- k cumene ge ır er: • . le tarihi olan 29/7 /938 cuma gÜ• d 
.. ,. peı:.) 21 :.30 -~~~!e ~_!!-~Y2_~]~n °~-~~t.- ~ 24R2 lira vetml§ yedı ku- lr 1 •• r .. " ---,--...... . _, ._, __ , __ --~ ••ul• ·.r.ynao. ven oman rut k .. üli lliiç .. mehk ~ddeam- :·u.::"'"' ~Z Y• • ~nar !:l,'<umen e öyle kolay, kolay kaçamaz. Kaçmıı ol

sa bile Macariatanda öyle elini kolunu 
sallıyarak gezemez. Hem Budapeıtede 
onun ne iıi var) 

- Ne demek istediğinizi d Bükreş hafif konser nakli. 1 1 a rl anlıyamı- um. de Mal deresi tarafına yaphn- ıı ıgıne verme ı ı er. 
Ben öyle anlamıştım da. Iacak istinat duvarı bqmühen- 12, 19, 22, 26 2483 (2419) 

yorum! 

- Bunda anlayamıyacak bir §ey yok. 

Kadın biraz dargın bir tavırla itiraz 
etti: 

- Ne münasebet. Mar~erettanın, be- IZMtR ASLiYE MAHKEMESi d" 1!ı..... ted ik ec1·1 k k "f B h bb 100 k 
iKiNCi HUKUK DAiRESiN. ıswaen ar ı ece eıı e er metre mura aı u-Dömeter muhakemesinin sonuna kadar ni görünce korkusundan polise kopca- ve fartnamesi veçbile açık ek- ruftan 117 lira 10 kurut bedeli 

maıum olduğunu iddia etti. Derval ile ğını tahmin etmiştim. Kısa bir zamanda DEN: ıiltmeye konulmuıtur. ihalesi 22/7 muhammenli 94 üncü adanın 117, 
da,.•n olduklanno ve kavga ettikleMni polioU. beni yakaloyaoağ•n• da hilôyo•- lzmirde Namazgahta Bülbül •o- 938 cuma günü saat 13 tedir. itti- 10 metre murabbaındaki 45 aayılı 
;,;,.ı etmekle h .. abe., dnayeti kendi- dum. Ben;m dünyada bfr tek u=m va.- kağında 4 aayılı evde Naile Hay- rak ebnek istiyenler 186 lira yirmi •rsaaının •ahtı bat ki.tiplikteki 
,;n;n lılemem;ı olduğunda "'"' etti. do. Vilmoola h .. ab•m• kapatmak. On- riyenin kocaaı lzmirde Siileyına- bq lı:unqluk muvakkat teminat '°rlnameai veçhile 29 /7 /938 cu• 
A•alanmn aç•lmaıma da baıhea sebep dan ••n•a baı•ma ne gel;,.. gel,;n diyo•- niye mahalleai Mısırlı yeni Hatay makbuzu veya banka teminat mek- ma günü aaat 13 de açık artırma 
olarak ta Dervalin, ni~nlısı ile gizli mü· dum. Her şeye hazırlanmıştım. Marge- caddesinde 3 4 sayılı evde ltıklarlı tubu ile töylenen gün ve aaatte en- ile ihale edilecektir. 

- Ne çabuk ta unuttun. Pek lll bili-
1oraun ki, ben seninle evlenmezden ev
Tel onun ni§anlıaı idim. Her halde se
ninle görülecek bir hcaabı olsa gerek. 

Erkek yerinden fırladı. Kansının ko
lundan tutarak: 

- Haydil Yürii -dedi.- Hemen timdi 
polise haber verc1im. Kaybedecek vak
timiz yok. 

- Polise haber mi verelim) Sen çıl
dırdın mı) 

Erlı:ek eert bir tavırla cevap verdi: 
- Sen her ıeye kanıma. Alı:lun ta· 

mamiyle baıımda. Ne yaptığımı biliyo
rum. Poliste katiyen ağzını açmıyacak
ıın. Birşey sorarlarsa kısaca cevap verir
ıin. İ§te o kadar. Ben bildiğim gibi an
latacağım. 

Margaretta dudaklarını ısırdı. Kocaaı 
timdiye kadar kendisiyle bu tarzda ko
nuşmamıştı. Sesini çıkarmadan erkeğin 
arkasından yürüdü. 

b b l d ki d h •W• r küçük Hasan aleyhine botanma nase ette u un u ann an §Üp e ettıgı· rettaya hemen bir mektup yazdım. Gece cum·· ene gelirler J • ak k • • 1 9 ı· 1 ı.: 
davasının dava arzuhal ıureti ile : • • • .. ttir etm~ ııtıyen er ıra ıa ni ileri sürdü. yarıaına doğru Glirt daiına gelmesini d ti" k •• dd • I h• 4 - 1020 lira bedeli kqifli lno- muvakkat temmat makbuzu veya M tt le d . · tut k h kl'f · B · · ave ye vara uı mu eıa ey ın il dd • . Sa1h ki. d argere a en ını amıyara ay- te ı ettım. u arzumu yerme getirece- b I d ... d hah. I . d n ca esının ane mev m e banka teminat mektubu ile ıöylfto' 

kırdı: ğinden emindim. Çünkü: mektubumda ~·id~~?1ad ıgın .~dnd • I ıhı .e 
1~k e 185,187 bıci sokaklarda yapbnla. nen gün ve ıaatte encümene gelir· 

- Yalan 1 randevüye gelmediği takdirde ıev.i}melı:- e 1 ıgın en mu eıa ey ın 1 a- cak 170 tr bo d kanaliza 
- Rica ederim Madam telaş etmeyi-

niz. Ben Dömeterin o zamanki ifadesini 
tekrarlamaktan başka birşey söylemiş 
değilim. Eğer biraz düşünecek olureanız 
Dömeterin kendisini müdafaa etmek 
için, kocanıza iftira bile etmekten çekin-

mediğini hatırlarsınız, onun iddiasına na
zaran, Dervali kocanız öldürmÜ§. Çünkü 
Derval kocanızın para kazanmak arzu. 
siyle bile çok kirli işlere elini soktuğunu 
pek yakından biliyormu,. Bu itibarla 
Derval kocanız için her zaman tehlikeli 
bir adam olabilirmiş. İşte bu ıebepten 
onun vücudunun dünyadan kalkması ko· 

metgi.hı zabıta marifetile yapbrı- 1..-- üh'nd m~ leikt yedaarik ec1·ııyonk ler. , 
te olduğu delikanlının ismini kocasına lan tahkikatta müddeialeyh Ha- uat?1 e 11 en .t • ı ece 14, 19, 22, 26 2538 (2438). 
haber vereceğimi ıöyliyerek tehdit etmiş- .,, • ,. kqif ve farbıameıı veçhile açık ek-

tim. sanın buh~nam~dıgı ':~}kametga- siltmeye konulmuıtur. ihalesi 
22

/
7 

NO. Netir Tarihi 
hının teıbıt edılemedıgı derkena- 938 .. .. t •. ,..ed. I 3444 25/6/938 
·ı · d d•td·"'· d •• dd • I cuma gunu ıaa on u~.. ır. f-

hn e_ı1~ e e 
1 

!il ınk en mubl" eıa .efy- tirak etmek istiyenler 76 lira 50 ku- 3436 25/6/f!ZS 
e ı anen ve ı ıa an te ıgat ı a- ruıluk u akk t t • t kb _ 3457 28/6/938 k · ·1 • b b k' m v a emına ma u sınhak'karar verı mıt ve u apta ı zu veya teminat mektubu ile söyle- 3442 25/6/938 

ta ı atı 23/9/938 Cuma ıaat lOa •• tt •• ı· 3441 25/6/938 
t l'k d'I • ld ... d b nen gun ve ıaa e encumene ge ır-

- Kiminle ıevi§iyordu). 
- Haberim bile yok yalnız bildiğim 

bir ıey varsa o da: Margerettanın ahlakı 

a ı e ı mıt o ugun an una ler 3452 28/6/938 
k , mütedair dava arzuhal ıuretile da- 5. K - -'-- ube . t • l!L 3437 25/6/938 ata nazaran ıtocası kendisini çok kıska· • hk . - arfIYIUUl f ıı emız IH 

nıyordu. Aynı zamanda israfından da vetıye varakaıı ma eme dıvan- hayv lannın yıllık ihti · · 3434 25/6/938 
hanesine talik edilmiı olup yevmi tın hnan ak 13 b' kil yacı ıçınbehaa- 3453 28/6/938 

idi. O bir erkekle dürüst oturacak kadın
lardan değildi. E .1 altında gizli bir Aııkı 
bulunduğu muhakkaktı. Yaptığım tahki-

usanmıştı. Bütün bunlardan kansının k.. d .. dd • I h. I • a ac m o arpa er 
kendisini aldattığına kanaat getirdiği tak- ?1~z .ur e mu eıa ey .•n z~ır kiloıu 4 kuruıtan 520 lira muham- 3450 15/6/938 Polis müdürlüğüne gittiler. Vilmof ci

nayet ıubesi tefini aradı. Polie tefi onlan 
nezaketle kabul etti. Hatta Margarettayı 
milli tiyatronun eski yıldızını tanıdı. O
turdular, polis ıefi bir puslanın Üstüne bir 
iki' satır birşey yazdı. Zili çaldı. İçeri gi

canızın menfaati icabı imiş. dirde en şiddetli bir surette hareket et- ıkıncı hukuk mahkemeıınde bız: men bedelle ve bqkitiplikteki prt- 3433 25/6/938 
mekten çekinmiyeceği neticesini çıkar- zat hazır bulunması veya kanunı nameıi veçhile açık eksiltmeye ko- 3456 28/6/938 

ren memura puslayı verdi. 
Vilmoş anlatmağa başladı: 

Vilmoş soğulı: kanlılığını bozmadan: 
- Alçak yalan söyledi. -Dedi- ken-

disini kurtarmak emeliyle bir takıın saç
ma sapan masallarla ıuçu benim üzerime 
yüklemeğe uğraştı. 

dım. Vilmo~a. bir kadın tarafından tele- bir v~kil göndermesi aksi takdirde nulmuttur. !halesi 22/7 /938 cuma 3458 28/6/938 
tahk~katın ~yabında dev~ olu- günü saat 13 tedir. lıtirak ebnek is- Yukarıda tarih ve numaraları 
na:ı:~~ tebl~f ... mtamına kaım ol- tiyenler 39 liralık muvakkat temi- yazılı kanunlar belediye ilan tah· 
m uzere 

1 
an °25°;1'· (2469) nat makbuzu veya banka . teminat tuına aıılmıttır. 

- Bundan on beş aene kadar evvel 
milli tiyatroda bir facia olmuştu. Her 
halde hatırlarsınız .. 

Polis fefi sözüne devam etti: 
- Evet, çok doğru aöyliyonunuz. 

Fakat muvaffak olamadı. Uydurduğu ya
lanlara kimse inanmadı. Neticede mah
kum oldu. Sizlere bu geçmiş hikayeyi 
tekrarlamaktan makeadım, bir polis Ami
ri sıfatiyle ihtiyatlı olmanızı hatırlatmak 

fon ettirdim. Karısının onu aldatbğını, 
arzu ettiği takdirde onlan kendi eliyle 
yalı:alıyabileceiini söylettim. Hadisenin 
alt tarafını ıiz de biliyorsunuz. Vilmo§ 
karısının kar§ısında beni görünce csld 
kıskançlığı tekrar tahlandı. Ayni zaman
da düıündü. Eğer Margerettayı orada öl
dürecek olursa hem hayatının en müthiı 
11rrıru bilen ve kendisine hiyanet eden 
lı:adından lı:urtulmuı olacak, hem de po
lis katil diye beni yakalıyacak ve bu su
retle bu ikinci cinayeti de yanına kar ka
lacak .. 

ıünmediniz mi"? 
mektubu ile söylenen gün ve saatte 2603 
encümene gelirler. . 

(2467) 

- Bunu biliyordum. Fakat ne ehem- 7 - 12 - 15 - 19 2441 (2391) Zayi 
Polis şefi ıözünü kesti: 

- Evet. Şimdi dosyayı istedim. Bu
yurun, devam edin. 

- Hadise olduğu zaman biz henüz 
evlenmemiştik. Kanm o zam.an aktör 
Dömeterin nişanlısı idi. T anı§tık. Kısa 
bir zamanda birbirimizi sevdik. Sonra 
da evlendik. 

- Fiiciadan sonra mı) 

- Evet .. Faciadan sonra.. Tiyatro-

içindir. Dömeter cidden tehlikeli bir 
adamdır. Bilhassa 11izler için, birkaç gün 
sabredin. Bizim elimizden hiç bir katil 
yakasını kurtaramaz. Ergeç bir gün ya
kasına yapışırız. Çok kısa bir zamanda 
onu gene deliğe tıkacağıma emin olunuz. 

Polis oefi aözünü keıti: 
- Sebebini bilmiyorum. Yalnız sizin 

Vilmop telefon ettirdiğiniz kadın, polise 
müracaat ederek hadiseyi ihbar etti. Biz 
de derhal faaliyete geçtik. Sizden evvel 

miycti var. Ben ... 

Polis ıefi gözlerini Dömeterin gözle
rine dikerek: 

- Bu mcalekte yirmi beı aenedir ça
lıııyorum -dedi- timdiyc kadar çok garip 
vakalar gördüm. Fakat aizin it kadar ka
r11ık ve entercaanına tesadüf etmemiş
tim. Bütün tahminleriniz doğru çıktı. 
Yalnız bir noktada yanılıyorsunuz. Sizi 
tevkif etmiyeceğiz ve tekrar hapishane
ye göndermiyeceğiz.. Bu defa sizi .. 

Dömeter yerinden sıçradı: 
randevü yerine gittik. Ağaçların arasına Polis ıefi gülerek sözüne devam et-
saklanarak bekledik. ti: 

Dömeter kahkahayla gülmeğe başla- - Serbest bırakacağız. Vilmoş ha-
dı. Sigarasının külünü silkerek sözüne yata gözlerini kapamadan evvel Darveli 
devam etti: kendisinin ölaürmüş olduğunu itiraf et-

- Demek anlamadınız~ Kadını size ti. Son sözü sizden af dilemek oldu. 
ben gönderdim. Şahitlere ihtiyacım var- Oömeter ba§ını önüne eğdi. Gözlerin
dı. Vilmoşun da kaçmasını istemiyor- den yanaklarına doğru bir kaç damla yaş 
dum. süzüldü. Dudaklarının arasından mırıl-

- Pekala, buna nasıl cesaret ettiniz"? dandı. 

Beher metro murabbaı elli ku- Buraa Erkek Jiseainden 1934-935 
rutta~ altmıt yedi. lira. e~i kuru, dert ıeneai zarfında almıı olduğuııı 
bedelı muhammenlı 91 ıncı adanın Lise mezuniyet diplomasını kaybet-
135 metre murabbaındaki 48 sa- tim Yenisini alacaiımdan eıkiainin 
Y!lı arsasının. sahtı ~af katiplikte- hukmü yoktur. 
kı farbıamesı veçhıle 22/7 /938 1150 NACI öMER 
Cuma günü ıaat 13 de açık arhr- 2591 (2468) 
maile ihale edilecektir. 

htirak etmek iıtiyenler bet lira 
yirmi bet kurutluk muvakkat te
minat makbuzu veya banka temi
nat mektubu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelirler. 

5, 12, 15, 19 2406(2379) 

IZMtR MEMLEKET HASTA
NESt DAHtU HASTALIK· 

LAR MOT AffAssISI 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
Muayenehanesi : ikinci Beyler 

sokağında Fırın kar,ısında ( 25) 
numaradadır. 
TELEFON : 3956 

nun müdürü Moris Dervaldi. Bazı se
beplerden dolayı Dömeterle kavga et
mişlerdi. Bir sabah Dervali odasında 
ölü olarak buldular. Bir tabanca kurııu· 
nu ile tam kalbinden vurulmu§tu. Dörne
teri tevkif ettiler. Mahkemesi epeyce 
uzun sürdü. Nihcıyet yirmi dört sene ağır 
hapse mahkum oldu. Şimdi gelelim asıl 
mevzuumuza. Kanm bu sabah yaptığı 
otomobil gezintisi esnasında Dömeteri 
görmüş ve tanımış, derhal hana gelerek 
anlattı. Ben de vakıt geçirmeden mese-

Erteai gece Gellirt dağının sık ağaç
ları arasında kır sakallı bir adam dola
şıyordu. Sırtında siyah kadifeden eski 
bir ceket vardı. Geniş kenarlı şapkasını 
kaşlarının üzerine kadar indirmişti. Bek
liyordu. Uzaktan bir motör sesi işitiliyor· 
du. Biraz sonra yolun kenarında bir tak
si durdu. içinden kalın peçeli bir kadın 
indi. Şoförün hesabını görerek otomobi
li savdı. Kadın ürkek gözlerle etrafına 
bakındı. Bir kaç saniyelik bir tereddüt 
devresi geçirdi. Sonra sık ağaçların ara· 
sına doğru yürüdü. Pa1lak bir ay ı~ığı 

Bu takdirde sizi de derhal tevkif edip - Ben af ettim, şimdi huzuruna çık-
gene hapishaneye göndereceğimizi dü- tığı en büyük hakim de af etsin onu. 

Beher metre murabbaı yüz ku
ruttan 117 lira 1 O kuru! bedeli 
muhammenli 94 üncü adanın 117, 
10 metre murabbaındaki 44 sayılı 
arsasının ıatıtı bat katiplikteki 
~artnameıi veçhile 26/7 /938 salı 
günü saat 13 te açık artırma ile 
ihale edilecektir. lftirak etmek 
iıtiyenler 900 kuruıluk muvakkat 

EVi Göztepe Tramvay caddeai 
No. 1Of8 TELEFON 2545 

ıııhn kapısını iıçıyorıar 9'11' yur1nr. • ı atta-ft,7• cı;.--·-- ---· 
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Emlak ve eytam bankasından: 
Eaa.No. Yeri 

' 
A.229 Hasan Hoca M. Osmaniye sokak 

Ada 364, parsel 2 • 
A.231 Hasan Hoca M. Osmaniye sokak 

Ada 364, parsel 7 
A.232 Hasan hoca M. Osıraniye sokak 

Ada 343, parsel 116 
A.233 Huan Hoca M. Osmaniye sokak 

Ada 364, parsel 3 
A.234 Hasan Hoca M. Osmaniye sokak. 

Ada 343, parsel 117 

Eski 

A.235 Hasan Hoca M. Yol bedesteni Selvili Han 
Ada 342, parsel 16 

A.236 Hasan Hoca M. Osmaniye eski Mirkelam han 
Ada 343, panel -

A.285 Hasan Hoca M. Yol bedesteni 
Ada 342, parsel 26 

A.286 Hasan Hoca M. Yol bedesteni 
Ada 342, parıel 28 

A.298 Buca belediye caddesi 

No.su Nevi 
Yeni taj 

47,49 43 1 Mağaı:a 

37 33 Mağaza· 
1 

ı 
62 62 Dükkan 

1 
45 41 ' Mağaza 

64 64 1 Mağaza 

55/12 1 Mağaza 
12/32 1 Oda 

47 23 Mağaza 

41, 43 19 Mağaza 

48, 50 52 Dükkin 
54,52 

48,50 54/1 Dükkan 
52, 54 54 

A.299 Buca belediye caddesi 

A.300 Buca belediye caddesi 54/1 48, 50 56,56 Mağaza 

A.301 Buca belediye caddesi 

~302 Buca belediye vaddeai 

A.303 Hasan Hoca M. -Yol bedesteni 
Ada 342, 

A.304 Hasan Hoca M. Yol bedesteni 
Ada 342, 

52, 54 
48, 50 

52,54,56 
48, 50 

52, 54, 44/1 
- 55/10 

55/4 

A.305 Hasan Hoca M. Yol bedeıteni Selvili han 
Ada 342, 

55/17 

A.306 Hasan Hoca M. Yol bedesteni Selvili han 
Ada 342, parıel 37 

55/10 

A.309 Hasan Hoca M. Karaosman oğlu hani 
Ada 343. parsel 89 

A.310 Hasan Hoca M. Bayındırlı çarıısı 
Ada 364. parsel 16 

A.311 Hasan Hoca M. Bayındırlı çarıısı 
Ada 364. par!el ı 7 

J\.313 Hasan Hoca M. Yol bedesteni 
Ada 343, narael 36 

A.326 Bayraklı Bumava caddesi 
A.329 Bayraklı Kanarya ıokllk 
A.330 Bayrakl1 Kanarva sokak 
A.341 Hıııaan Hoca M. Yol bedesteni 

Ada 34~. parsel 14 
A.352 Haıan Hoca M. 0c"1aniye caddesi 

Parsel ~64, pıııl'se) 12 
A.353 H111san Hoca M. Osmaniye caddesi 

Ada 364. par~el 12 
A.377 Hasan Hoca M. Osmaniye caddesi 

Ada 364. par~Pl f; 
:A.394 1-fl\!an Hoca M. Murabıt ça.rfııı 

Ada 337. nttrael 81 
A.403 I<arataa Mahmut H'lvati ıokak 
A.417 BMnci Kara"•ina Y1M•ztepe Gönül 

sokak Ada 722, parsel 1 
A.426 Kar•ıv,ıka Alıwhey Mirat sokak 

Ada 17. parsel 6 
A.427 Ke.rııyaka Al,.vbev Naldöken 

Tramvav cadde"i Atla 13. parsel 5 
A.430 Karııyaka Alaybev Naldöken 

tramvay caddesi Ada 14, parsel 19 
A.434 Karııvaka Alavbey Şadiye sokak 

Ada 26, parsel 7 
A.441 Karııvaka Alaybey Piliç sokak 

Ada 20, parsel 1 
A.442 Kartıvaka Alavbey Cihan sokak 

Ada 20, parıel 14 
A.443 Karııyaka Alaybey Naldöken 

Tramvay caddesi Ada 13, parıel 11 
A.447 Karııyaka Alaybey Suzan sokak 

Ada 16, parsel 22 
A.448 Kal'§ıyaka Alaybey Fenerci sokak 

Ada 14, parıel 2 
A.449 l<artıyaka Alaybey Han sokak 

Ada 14, parsel 6 
A.451 Kaf!ıyaka Alaybey Çakıcı sokak 

Ada 9, panel 4 
A.453 Karııyaka Alaybey Süzan sokak 

Ada 16, parsel 15 
A.455 Kartıyaka Alaybey Han sokak 

Ada ıs, parsel 5 
A.456 Kal'§ıyaka Alaybey Cihan sokak 

Ada 16, parsel 20 

-

A.459 Karııyaka Alavbey Süreyya sokak 
Ada 26, parsel 9 

A.472 Karpyaka Alaybey Sevda sokak 
Ada ıs, parsel 38 

26/12 

52/2 

4 

83/11 

73 
5 

4 4 
55/4 

33 

29 33 

39 

25/25 

2/2 . 2/3 
26-26/2 

44/1 25/1 

106 108/1 

113/115-109 

14 12-14 16 

10,12,16 

ı2o 

5/2 

9/10 

18/20 

18 

9/3 

2 

1 

15/17 

8 

7 

116 

9 

2 

ı4 

ı8/1 

23/1 

2/1 

3 

ıs 

4 

A.489 Karııvaka Alaybey Hamamcı sokak 2, 4, 6, 8 
Ada 44, parsel 16 

A.490 Karııyaka Alaybey Aliyemini çıkmazi 
Ada 44, parsel 28 

7 1 

A.491 Karşıyaka A1aybey Naldöken tramvay 21/13 17 
caddesi Ada 44, panel 33 

A.49.1 Kal'!iVaka Alavbey Sezai sokak 
Ada 44, parsel 6 

A.512 Kartıyaka Osman zade Tarık S. 
Ada 102, parsel 1 

A.513 Kartıvaka Osman zade Tarık sokak 
Ada 97, panel 21 

A.514 Karııvaka Oımsn zade Tank sokak 
Ada 97, parsel 19 

A.5ı9 Karııvaka Osman zade Tarık sokak 
Ada ı 03, parsel 14 

A.520 I<ar§1vaka Osman zade Tank sokak 
Re,adiye C. Ada 101, parsel 6 

A.522 Kar§ıyaka Osman zade Rqadiye sokak 
Ada 11 O, parıel 16 

A.525 Karııyaka Osman zade T ahirbey S. 
Ada 106, parsel 1 

A.526 Kartı:vaka Donanmacı M. Aydın sokak 
Ada 105, parıel 8 

A.531 Karııyaka Oıman zade ikinci Aydın 
sokak. Ada 100, panel 16 

12/14 

17 

11 

15 

28 

12 

ıs 

9 

13 

27 

24 - 23 

49 

1 

7 

41 

28 

9 

11 27/l 

58 Dükkin 

60 Dükkan 

, Oda 

Mağaza 

Oda 
' 1 

Mağaza 

Mağaza 

2ı i Dükken 

3 Dükki.n 

Mağaza 

Ev 
Ev 
Ev 
Dükkan 

29 Mağaza 

33 Dükki 

35 Mağaza 

· Mağaza 

Ev 
Arsa 

• 1 

v 

72.80 M2 
Arsa 
ı74.50 M2 
Arsa 
197 M2 
Arsa 
352.50 M2 
Arsa 
270.50 M2 

lC Arsa 
696M2 
Arsa 
!514.50 M2 
Arsa 
569M2 
Arsa 
518M2 
Arsa 
1347.50 M2 
Arsa 
322.50 M2 
Arsa 
154.25 M2 
Arsa 
196 M.2 
Arsa 
392M2 
Arsa 
589.50 M2 
Arsa 
713.50 M2 
Arsa 

8M2 
Araa 
441 M2 
Arsa 
4ı M2 

Arsa 
1113 M2 
Ana 
910M2 
Ana 
740M2 
Arsa 
257M2 
Arsa 
146M2 
Arsa 
1144 M2 
Arsa 
243M2 
Arsa 
533M2 
Arsa 
1693 M2 
Arsa 
540M2 
Arsa 

80M2 

YENi ASI~ 

Kıymeti Depozitosu 
T. L. 

1 .300.- 260.-

1.400.- 280.-

600.- 120.-

2.100.- 420.-

400.- 80.-

650.- 130.-

200.- 40.-

900.- 180.-

1.800.- 360.-

400.-

200.-

80.-

40.-

rnae 

, YURDDAŞ. DiKKAT! 
Senede yedi yUz milyon insanı hasta eden ve bunlardan sekiz 

mllyon·ınu öldüren en mUthlf afet sıtmadır. 
VATANDAŞ ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz ıivri sineklerin bu akla hayret verici cinayetlerinden 

korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da ( KiNiN) dir .•• Kinin sıt· 
manın emsalsiz ilicıdır. 

Bevnelmilel hb ve sıtma cemiyetleri de sıtmada yaln1z kinini kahul etm;stir ----.... --~~~~ .... ~----~--------..;.;;,.. Bugünün tababeti kininin bu harikulade kuvvetini arttumak, halsizliği, kuvvetsizliği, kansızlığı Ön· 
lemek ve sıtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı nebatat hüliaala-

l~y(Bfueri BIOmGE~N İ N E 
Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır· 

Kanı te~erip .çoğaltır. Kırın~ ~~~.eı:~ arttırır, adal~ ~e ıini~leri. kuvvetlendirir, iftihayı açar, 
dermanaızlıgı gıderır. Sıtma parazıtlerını oldurur, sıtmanın butun ıekillerınde tifa temin eden bu yük

ıek tesirli ili.ç her eczanede bulunur 

IZMIR iKiNCi iCRA MEMUR-
LUôUNDAN: 938/10804 Manisa Nafıa müdiirlüğünden: 

200.-

200.-

200.-

175.

·150.-

40.- \ lzmirde Basmane caddesinde 1 - 7400 lira 27 kurut keşif bedelli Alqehir Hükümet konağmin 
ikmali İn§&ab açık eksiltmeye konmuıtur. 

<;adıkbev otelinde Avdinh Ahmet 
40.- ~ilmi oğlu Hasan Tahsin. 2 - Eksiltme 4/8/938 perıembe günü saat 11 de Nafıa müdür

lüğü odasındaki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
lzmirde Şerife tarafından aley-

40.- hinize lzmir ikinci hukuk mahke-
3 - Eksiltmeye girecek olanların 555 lira muvakkat teminat ver

meleri lazmıdır. 

.. i5o.-

500.-

200.-

350.-

350. 

35.-

30.-

30.-

70.-

2. 750.- 550.-

500.-
29.
ıoo.-

140.-

100.-
5.80 

20.-
28.-

1 .270.- 254.-

130.- 26.-

1.000.- 200.-

300.-

240.- 48.-
91.- 18.20 

69.80 13.96 

118.20 23.64 

ı 76.25 35.25 

162.30 32.46 

278.40 55.68 

605.80 121.16 

569.- 113.80 

181.30 36.26 

47ı.63 94.33 

118.80 23. 76 

77.13 15.43 

58.80 11.76 

111.60 23.52 

235.80 47.16 

356. 75 71.35 

4.- 0.80 

176.40 32.28 

12.30 2.46 

834.7S 166.95 

364.- 72.80 

296.- 59.20 

154.50 30.90 

80.85 16.17 

572.- 114.40 

121.50 24.30 

213.20 42.64 

507.90 101.58 

162.- 32.40 

32.- 6.40 

'ılf"cinılP. rırılan nafl\ka ile cocuk 4 - Proje, keıif ve mukavele ve eksiltme tartları, hususi ıartna-
\eslimi hakkındaki dava neticesin- meler Nafia müdürlüğünde görülebilir. 
-le verilen ilamda yazılı ayda 750 5 - Bu ite girecek olanların 938 yılma ait Ticaret odası vesi.kul 
1<-uruş nafaka İIP. cocuk Hasım ~Ü- ve ı /7 /~38 gÜnlü ve 3645 sayılı Resmi gazete ile neıredilmiJ olan 
nay anasına teslimi · hakkında oluo talimatname mucibince müteahhitlili vesikası göstermeleri li.zımdır .• 
~erayı infaz dairesine tevdi edil- 19 - 23 - 27 - 2 2602 (2470) 

mek.le. tar1afını~k.a gön~ehrilen icra :i,ti. hbu ilan tarihi;:den itibaren müdd--;t zarf:=da bildirmeniz ak. 
•mrının a tına ı . ametva ınız mec- on gün içinde ilamda yazılı Hasan si takdirde müddet mürurundan 
lıul bulunduğundnn dolayı tebliğ çocuğun anasına teslimi için daire- sonra cebri icraya devam oluna· 
vapılamadığ1 müha,irin me~ruha- mize getirilmesi ve takdir olunan cağı icra emri tebliği makamına 
bndan anla,ılmakla keyfiyet ila- nafakanın da yahrılmaaı ve malla- kaim olmak üzere keyfiyet ilan 
11en tebligat icrasına karar veril- rınız ve sair kazancınızın da bu olunur. 2604 (2471) 

A.532 Karııyaka Osman zade ikinci Aydın 
Sokak. Ada 101, parsel 21 

A.552 Kartıvaka Oıman zade Rahmibey S. 
Ada 108, parsel 1 

A.555 Karşıvaka Osman zade Ziya bey S. 
Ada 99, parsel ıs 

A.557 Karşıvaka Osman zade Retadiye C. 
Ada 113, parsel 11 

A.S6ı Kar§ıvaka Osman zade Retadiye C. 
Ada 1ı3, p!lrsel 5 

A.562 Karşıvaka Osman zade Ruıen sokak 
Ada 108, pMsel 1 O 

A.563 Karşıvaka Oıman zade Rqadiye C. 
Ada ıoo. Q!lrsel 15 

A.572 Kar§ıyaka Usman zade Mabed ıoıauı; 
Ada 109, parsel 14 

A.574 Karııvaka Osman zade ikinci Aydın S. 
Ada 99, parsel 5 

A.575 Karşıyaka Osman zade Rqadiye sokak 
Ada 109, parsel 10 

A.576 Kartıyaka Osman zade Reşadiye ıokak 
Ada ıoı, parael 12 

A.577 Karşıyaka Oıman zade R~diye S. 
Ada 100, parsel 17 

A.582 Oçüncü Karata, lslihane arkası 
Ada 667, parsel 2 

A.583 Üçüncü Karata§ lslihane caddesi • 
Ada-

5 

2 

3/5 

82 

64 

14 

52/1 

o 

29 

58 

36 

39 

8 

17 

30 

6 

1/3 

10 

54/1 

o 

6 

60 

36 

31/2 

111 

Arsa 
250M2 
Arsa 
208M2 
Ana 
1185 M2 
Arsa 
140M2 
Ana 
690M2 
Arıa 

3116 M2 
Arsa 
M~-EiOM?. 

1854 M2 
Arsa 
546M2 
Arsa 
930M2 
Ana 
87·7.SOM2 
Arsa 
1257 M2 
Ev 

Ev 

. A.592Karsıyaka Alaybey Mektep sokak 
Ada 16, parsel 35 

27,29-29,29 Arsa 
484M2 
Arsa A.608 Tepecik Sürmeli sokak 

A.621 Ayavukla Topraktepe sokak 
Ada 1849, parsel 3 

· A.629 Karata§ M. 9 eylul sokak 
Ada - Orhaniye sokak 

A.633 Birinci Aziziye Kırım sokak 
3/4 hiueai 

A.647 Dolapbkuyu M. Dolaplıkuyu caddesi 
Ada 464, parıel 1 O. 8/16 hissesi 

A648 Memduhiye M. Mumcu sokak 
Ada 485, parsel 47 

A.649 Dayıemir M. Yel değirmeni çılanazı 
Ada 87, parsel 15 - 112 hisaesi 

A.650 Dayıemir M. Dayıemir sokak 
Ada 86, parsel 3 

A.651 Dayıemir M. Y eldeğirmeni çıkmazı 
Ada·87, parsel 20 

A.652 Dayıemir M. Dayıemir sokak 
A.653 Üçüncü Karatas asansör ıokak 

Ada 655, parsel 19 
A.658 Bumava Yaka M. ikinci Yaka sokak 
A.667 Birinci Sultaniye M. Havai 10kak 

Ad&-4S, parsel 11 - 1/2 hiaaesi 
A.675 Kadiriye M. Mescit sokak 

Ada - 314 hissesi 

157/13 

54 

94 

12 

102 

6 

50 

A.679 Fatih M. Mahmut ağa sokak 
Ada 493, parsel 12 -

A.681 lmariye M. Burç sokak 

94/98 
1/4 hissesi 

A.690 Karııyaka Osman zade Y <'far oğlu S. 

89 

45 
ı85 Affın 
Arsa 

Tj.169 Ev 
1-3 

47 Ev 

62 Ev 

126 - 128 Ev 

94 

12 

102 

6 
19/1 

50 
22/1 

36 30 

86 

7 

Arsa 
80M2 
Arsa 
48M2 

Ana 
16M2 

Arsa 
Arsa 

Ev 
Arsa 
62.50 M2 
Ev 

Ev 

Ev 

Ada 117, parsel 11 . 
A.701 ikinci Karata§ 9 eylul sokak 112, 114, 116, 112/1 

. 112, 118, 120 Eski 
114, 116, 118, 120 yeni 

Ana 
70~ M2 
Evler 

A. 701 /1 ikinci Karata§ 9 eyli'il sokak 112, 114, 116, 112, 112/t, 118 Evler 
A.701/2 ikinci Karata§ 9 eyli'ıl sokak ı20, 122, 124, 126 Evler 
A. 702 Hatuniye M. Dellalbatı soka..~ yeni 2 Evler 

Ada 382, parsel 38 - 320/640 hissesi 
A. 702/ 1 Hatuniye M. Dellal bqı solcak 

Ada 382, parsel 38 - 320/640 hissesi 
A. 702/2 Hatuniye M. Dellal ba,ı sokak 

Ada 382, parsel 38 - 320/640 hissesi 

4 Ev 

6 Ev 

75.- 15.-

208.- 41.60 

474.- 94.80 

56.- 11.20 

207.- 41.40 

623.20 124.64 

1435.- 287.-

5!>b.ZU 

163.80 

325.50 

351.-

251.40 

250.-

ııı.:ıı::4 

32.76 

65.10 

70.50 

50.28 

50.-

650.- 130.-

169.40 

50.-

263.86 

33.88 

10.-

52.73 

2800.- 560.-

60.- 12.-

135.- 27.-

500.- 100.-

20.-

5.-

8.20 

12.25 
42.-

100.-
8.72 

60.-

7S.-

40.-
351.-

4.-

1.-

1.64 

2.4S 
8.40 

20.-
1.74 

12.-

15.-

8.-
70.20 

2000.- 400.-

2250.- 450.-
4500.- 900.-
1500.- 300.-

ısoo.- 300.-

1500.- 300.-

lzahah yukarıda yazılı emlakin pe§İn bedelle sabflan 29/7 /938 cuma günü saat on birde yapıla· 
caktır. 

istekli olanların hizalarında yazı b depozito akçesini veznemize yab rarak artbrmaya girmeleri ve ya& 
lannda birer fotoğrafla nüfus tezk erelerini 2etinneleri. 13-19 2534 (2430) 



Memur aranıyor 
Türkçe, Almanca ve Franıızca 

okuyup yazmağa muktedir ve 
uıulü muhasebeye vakıf ve maki
ne ile seri yazar bir baya ihtiyaç 
vardır. ikinci kordon Şahinzade 

ıokak No. 18 de Ahmet Ragıp 
Üzümcü müessesesine müracaat 
edilmesi. 1-5 (2446) 

AŞÇIBAŞI MARKA 
Makarnalar 

Selanik aergiainin Birincilik 
madalyaamı kazanm1ftır ..• 

öKSORENLERE VE 
c~os NEZLELER1NE 

Nakliyat sahiplerinin ve kamyon 
şoförlerinin nazarı dikkatine 

Vilayet makamından: 
Viliyet §OSeleri üzerinde seyrüsefer eden yük kamyonlarının istiap 

hadlerinden fazla yük tahmil etmelerinden foselerin vaktinden evvel 
barabiyetine ve bu uğurda sarfolunan tamirat ve İn§aat paralarının 
heba olmasına sebebiyet verildiği anlatılmlf bulunmaktadır. Bu halin 
önüne geçmek ve yollan vaktinden evvel tahripten vikaye etmek 
üzere vilayet umumi meclisine niyabeten viliyet Daimi encümenince 
alınan 31 /3/938 tarih ve 357 sayılı karara tevfikan : 

1 - Kamyon sahip ve §Oförleri 15 eylul 938 tarihine kadar lzmir 
belediyesi makina mühendisliğine müracaat edip kamyonlarının fab
rika tonajını tayin ve tasdik ettirecekler, bu tonajı gösterir mezkiir 
mühendialikçe mühürlü küçük levhalan §Oför mahallinin dl§ siperine 
hariçten kolaylıkla görülebilir tekilde çivi ile teıbit eyliyeceklerdir .• 
(Kamyonlarda azami yük hiç bir suretle üç tonu tecavüz edemiye
cektir.) 

2 - O tarihe kadar tonaj levhasını teabit ettirmiyen veya bu lev
hada yazıh tonajdan fazla hamule l&§ıdığı alikalı zabıta memurları ve 
"' <-- - - • -----'-"'" •-.,-L.--'-- h•'1•J•r,•1' .. ,..h.t VJ!nlk.,\arivl., tA).ıl\lc1c->ıl\' 
eden kamyon toforlen ve mal aabıp erınden muttereken gayn 1<abıli 
temyiz olmak üzere ( 25) lira para cezası alınacaktır. 

Keyfiyet nakliyat sahipleriyle kamyon toförlerinin ehemmiyetle 
nazarı dikkatine arzolunur. 

12 - 19 - 24 - 30 2486 (2418) 

Amerikan marka lstaklit sinek ıuyu dünyaca tanınmış en tesirli sinek 
4uyudur. Haşerabn yegine düımanıdır. Bir defa tecrübe yapan lstaklit 
sinek suyundan ayrılamaz. Tavsiye ederiz. 

DEPOSU : Suluhan civarı No. 28/9 HOSNO öZ öDEMISL 

IZMi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası ı lzmirde Halkapınardadır. 

Yeril Pamu§undan At, Tayyare, Köpekbat, 
Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın ayni tip 
mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
Tt>lgrat adresi: Bayrak Jzmir 

f • • ... • _. - • • • • .. ı. • • ";;: : .: 

' Doyçe Oriyantbank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZ:DliR 
MERKEZi : BJJ:RLlN 

Almangada 175 Şubesi Mevcuttur 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 
165,000,000 Raybsml\rk 

Tllrkiyede Şnbelerl: lSTANBUL ve lZMlR 
Mıaırıla Şubeleri: KAHİRE ve JSKJJ:.NDJJ:Ulrıı: 

Her tiirlö banka moıune!Atnı ifa ve kahnl eder 

nıfın apısını açıyorlar ,.e. •oru}'oılar: ı ıansaya ceın:. 

KATRAN HAKKI EKREM 

ı VERı;;;'5iYa 5.ATI!Ş 

5AJ.li&iNiN SESi V& " ACENTELER.iNOE A. ....... 
lzmir Merkezi: Saman iskelesi 12 

• 

llô:n 
İzmir iskan müdürlüğünden: 

1 - Torbalı kazasının Yeniköyünde 60 ve Kemalpafa kazasının 
Yukarıkızılca köyünde 10 tek kirgir göçmen evinin intutının kapalı 
zarfla yapılan eksiltmesinde bedeller haddi layik görülmediğinden 
17 /7 /938 tarihinden itibaren on bet gün müddetle pazarlığa konu!
muttur. 

2 - Bu evlerden beherinin muhammen ketif bedeli 542 lira 26 
kuru§tur. 

3 - ihale 1/8/938 günü saat onda İzmir iskan dairesinde müte
tekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu hususta prtname keşifname veıalr evrak her gün iskin 
dairesinde görülebilir. 

5 - isteklilerin yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkat teminata 
ait· veaaikle iakan dairesine müracaatleri. 

16 - 19 - 21 - 23 2568 (2449) 

No. 2213 No. 2213A V 
DAIMON markalı bu fenerler tiç renklidir. lıtenildiil za

man beyaz, yetil ve kırmızı yanar, kapaklı, kapaksız, ayarlı, 
ayarıız olmak üzere dört nevi vardır. Arkalarında kayıf ve ukı
ları -ye muhabere için alfabeleri ve düimeleri vardır. Şimendi· 
fercilere ve aakeri muhaberede kullanılır. 

Zabitan ve herkn iı;in kullanılmaia elveritlidir. 

Kan kuvvet, iştah şurubu 
FOSFARSOL, kanı tazeleyip kuvvetlendirir, i§tihayı arttırır, VÜ· 

cuda dinçlik, çalııkanlık verir. Zekayı, hafızayı yükseltir, muarınit 
inkıbazları geçirir, sinirleri kuvvetlendirerek yabtbrır, uykusuzluğu, 
fena düşünceleri giderir. insan makinasına lizım olan bütün kalori ve 
enerjiyi vererek azmü irade sahibi eder. Bilhassa ademi iktidarın en 
gijzel ilicıdır. Sağlık vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her ec
zanede bulunur. 

Jilet senayiinde eşsiz 
bir tekamül 

Traf bıfakları fennin bir harikası traş 

bıçaklarının mutlak en iyisidir. 
10 adedi 75 Kr. deposu 

•• 
Mazhar On gür 

Hükümet caddesi kemeraltı karakol karşısında 

""? 
Juvantin saç boyaları 

1NGIL1Z KANZUK eczaneıi laboratuarlarında hazırlanan Ju
vantin ıaç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahteder. 

Juvantin ıaç boyaları kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
Gzerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi· 
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek ıuretiyle de 
plmıaz. Eczanelerde ve ıtnyat maiazalarında arayınız. 

En ciddi ve emniyetli mar)aıdır, 
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GRIPIN 
Kaşe~erinin tesirirıi öğrenenler baş, 

diş adele ağr,larını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMA TIZMA, GRiP VE EMSALi HAS
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDIR 

Terkibi ve tesirindeki sür'at itibariyle emsalsiz olan GRIPIN'in 
10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara kar,ı ihtiyatlı bulunmuf olursunu. 
icabında günde (3) k(Jfe alınabilir 

Taklitlerinden ıakınınız cıe her yerde urarla Gripin iıteyiniz 

- Fenni ~özlük için •• , 

• 

KEMAL KAMJL AKTAS 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çefitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe ıiferik, silenderik, dubl Euvayye 
taşlarla albn, nikel, pilatin, has baga ve ıellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

STANDARD 

Motosikletleri geldi 
iJiKKA T: T ornaks 

mutlaka görünüz. 
motorlarının her 

parçası mevcuttur 

M. ALiM ŞENOCAK 
llatturak Kemeraltı cad. Emlrler çar,ısı kar,ısındi 

Tel. No. 4079 

Denizbank ızmir şubesi mli
dürliiğünden : 
Mordoğanda 7 4SS lira SS kurut bedeli kqifli bir iskelenin İn§lllltı 

ekailtmeye konulmuıtur. Eksilbne 2 ağustos salı günü saat 11 de De
nizbank lznıir ıube binasında yapılacakbr. Muvakkat teminat 559 
lira 16 kuruıtur. isteklilerin eksiltmeye girebilmek üzere haiz olması 
liznn gelen ıartlan öğrenmeleri ve daha fazla malUınat almalan için 
tubemize müracaatleri ilan olunur. 
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1. 

Kumbaret~ biri 

TURKiYE 
CUMHU RİYETt 

ör . 

~I .BANKASI 

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

H.SCHUET 

ACHAIA vapuru 18/7 /938 de bek· 

!eniyor. Mal çıkaracaktır. 

iLSE L - M RUSS vapuru 20/7 /938 
/ Je bekleniyor. Mal çıkaracakbr. 

YALOVA vapuru 22/7/938 de bek· 

•eniyor. Rotterdam, Hamburg, Bremen 

çin yük alacaktır. 

AMERJCAN EXPORT lJNES 
SERViCE RAPlDE 

EXETER vapuru 15 temmuzda Pire

len Nevyorka hareket edecektir. 

SERViCE MARrrtME ROUMAIN 

BUCARF.ST 

SAYFA : 11 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERI..ANDES 
KUMPANYASI 

ORION vapuru 20/7 /938 tarihinde 
'>eklenmekte olup yükünü tahliyeden 
lonra Burgu, Varna ve Köstenee liman-
1an için yülr. alacaktu. 

SVENSKA ORIENT LINlEN 

VIKINGLAND motöıü 19 /7 /9 38 de 
'>eklenmekte olup Rotterdam, Hamburg 
~dynia. Dantzig, Danimarlr. Ye Baltılr. 

'imanlan için yülr. alacaktır. 

GDYNIA motörü 26/7 /938 de bek
lenmekte olup (Doğru) Anvero, Rotter
dam, Hamburg, Gdynia, Dantzİg, Da
nimark ve Balbk limanlan için yük ala· 
caktır. 

SERViCE MARtTIME ROUMAIN 

DUROSTOR vapuru 24 temmuzda PELEŞ vapuru 30/7 /938 tarihinde 

'Jeleniyor. Köstence, Ga1atz ve Danup 
1imanlan İçin yük alacaktır. 

5I'E. ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARrrtME 

TISZA vapuru 16 temmuzda beki ... 

1İyor. Beyrut. Port - Sait ve lakenderi-

limanımıza gelip Malta. Manilya ve Ce
:ı:air limanları İçin yük alacaktır. 

Yolcu ve yük alır. 

Oindaki hareket tarihleriyle nnlun· 
'srdakl değişikliklerden acenta mesuli
vet lr.abul ebnez. Deha fazla tafıillt için 
'kinci Kordonda FRA TELLi SPERCO 

•e limanlan için yük alacaktır. vapur acentalıitna mnracaat edilmen rl· 
TISZA vapuru 3 •ğustoata hekimi ea olunur. 

•or. Danup limanlan için yük alacolrtır . • 
Tilndald hareket tarihleriyle nav· 

'unlardakl deği~•kliklerden acenta me

·ullyet kabul etmez. 
Daha faıla takt!At almalr için Birin· 

·! Kordonda V. F. Heııry Van Der Ze• 
'e Co. n. v. Vapur acentalığına mllra· 
·aat ~dilmesi rica olunur. 

Tel. No. 2007 '"'2008. 

Telefon ı 4111 / 4142 / 2663/4221 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

Ağız bütün mikroblara daima açıl< "Umdal,, umumi 
bjr ka_.,ıdır. Ve unutmayınız ki: deniz acenteliği 

r 1 Ltd. 

Vapur acentası 
BIR'NCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Ellermau Lines Ltd. 

LONDRA HA1TI 

DESTRO vapuru 7 haziranda 
Liverpool ve Svanseadan relip 
yük çıkaracak. 

Bakımaızlıktan çürüyen di,lerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
!(öklerine mide humması, apandi
sit, nevrasteni, sıtma ve romatiz
ma ya·• ığı fennen anla~ılmı,tır •• 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu
-ni vücut sağlığının en birinci ~r
tı olmuştur. Binaenalevh disleri-
11izi ber gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
'?&ranti edebilirsiniz ve ebneliai
niz. Bu suretle mikroplan imha 
ederek ditlerinizi korumu' olur· 
sun uz. 

.....,.....,. . ...,.....,........,.._...,,.,.... ......... "'"". 

RADYOLIN 
ile ditlerinizi sabah ve aktam her yemekten sonra fırc;alaymız .. " -

lzmir Ziraat mektebi kayıt ve 
kabul şartları 

1 - Okulumma 16 ile 19 (dahil) yqındaki orta oknl mezunlan 
parasız leyli olarak kabul edilecektir. Paralı leyli girmek iatiyenler üç 
taksitte 200 lira verirler. 

2 - Kayıt muamelesi eylUlün birinci gününe kadar devam edece
iinden girmek İltiyenler qaiıda yazılı vesikalarla ya dojnıdan doğru. 
ya veyahut bulunduklan yerin mülkiye imiri veya ziraat müdürlük 
ve memurluklan veıııtuiyle okul direktörlilğüne müracaat etmelidir· 
ler •• 

A-tatida. 
B - Orta okul diplomuı ve diplomasına esas olan ders numarala

rını gösterir mektep müdürlüğünden almmıı resmi bir vesika. 
C - Hüviyet cüzdanı (Okula kabul edildikten sonra aslını ıretir

mek prtiyle fimdilik tasdikli örneği de gönderilebilir. 
D - Sağlık raporu (Liselere parasız girenlerin bazırladıklan mat· 

bu aajlık fiti olup isteklinin Ziraat itlerine mütehammil olduğu fiti 
dolduran doktor tarafından aynca yazılacaktır.) 

E - Atı phadetnamesi. 
F - Hüsnühal mazbatası .• 
J - Arazi sahibi veya çiftçi çocuğu olduiuna dair remıi bir vesika 
H - Dört adet vesikalık fotoğraf. 
t - Kefalebıame (Özürsüz okulu bırakır veya mezun olunca hü

kümetin verdiği memuriyeti kabul etmezse kendisine yapılan masraf. 
lan tazmin edeceğine dair noterlikten muaaddak olacakbr.) Kabul 
edilenlere okul direktörlüğünden örneği gönderilecek olan bu kefalet
name okula gelirken de getirilebilir. 
6- 10 - 19 - 21 2 - 3 - 13 - 14 2403 (2381) 

lzmir sahil sıhhiye merkezi baş 
tabipliğinden: 

Merkezimiz binası içinde yaptırılacak yangın au teıİlah 14 temmuz 
938 tarihinden itibaren IS gün müddetle eksilbneye konulmuıtur. 

Ke,if bedeli S07 lira 35 kurut tur. Taliplerin bu iti fenni ve hususi 
f&rlnameaine tevfikan yapabileceklerine dair bayındırlık müdürlüğün
den muaaddak vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

isteklilerin §arbıameyi görmek üzere merkezimize müracaatleri. 
Eksilbneye gireceklerin 38 lira Sl kuruttan ibaret muvakkat temi

nat parasını pasaportta aahil Sıhhiye merkezi bat tabipliği veznesine 
yatırıp makbuz almıılan ve ihale günü olan 30 temmuz 938 tarihine 
müsadif cuma günü aaat onda dairemiz binasında toplanacak ihale 
komisyonunda hazır bulunmaları. 

J4 -18 - 22 - 27 2533 (2437) 

HEI 1 ENIC UNES L TD. 
A TI-llNAI vapuru 1 211 5 temmuz 

• nuında beklenilmekte olup Rotterdam 
"-famburıı ve Anven limanlan için yük 
•lacakbr. 

HELLAS vapuru temmuz nihayetin· 
le beklenilmekte olup Rotterdam, Ham

'>urıı Ye Anven limanlanna yük ala· 
· aktır. 

UNITED STATES AND LEVANT 
LtNE LTD. 

HEL VIC mot8ril temmuz lptidaaınd• 

1eklenilmekte olup Nevyork için yük 
lacakhT. 

CA V ALLO vapuru 7 haziranda 
!elip Londra ve Hull için yük ala
-:aktır. 

FLAMINlAN vapuru 22 hazi
·anda Liverpool ve Svanseadan 
-:-elip yük çıkaracak. 

DRAGO vapuru 25 haziranda 
Londra, Hull ve Anventen gelip 
vük çıkaracak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için y6k alacaknr 

Tarih ve navlunlardakl değlşlkUltle?'" 

den acenta mesullyet kabul etmes. 

BACHDAD motöril 10/12 ağuttoa için hareket edecektir. 

rasmda beklenilmekte olup Nevyork 
·in yük alacaktır. 

BAALBEK motöril 1S/17 eyl(IJ ara· 

·ında beklenilmekte olup Nevyork için 
·ük alacakbr. 

BALKANLAR ARASI HATn 
!ETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor 

Balkan iıtifab ilı:tısat konferansının 

·eyyah. yolca ve y6k için tesis ettiği hat
ta men.top Yugoılav bandıralı 

LOVCEN 
Lüb vapuru 9 temmuzda 18 d• 

::Onatanza. Vama Ye Bwııu limanlan 

LOVCEN 
lüks yapuro pazartesi 18 temmuz saat 

12 de lzmirden hareket edecek Pire, 
Korfu, Adriyatik limanları, Venedilr., 
T rieste ve Şuşak limanlan için yolcu ve 
yük alacaktır. 

Gerek vapurların muvaaal&.t tarihleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kında acenta bir taahhllt altına girmez. 
Daha fazla tafslllt almak için Birinci 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
umumi deniz acental.ıiı Ltd. milracaat 
eclilmesl rica olunur. 

TELEFON: 3171- '°72 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANi YE 
Sirkecide 

Bu lier iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün l!ge 
halkına kendisini aevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahah bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
btanbulda bütün Eıre ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

TAZE 
ucuz 

TEMiZ 
İLAÇ 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SIHHAT ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 



rnfın 

SAH1FE 12 YENi ASIR 19 TEMMUZ SALI 1938 

Cekoslovakya Avusturya değildir 
Onu, Avrupa haritasından kolay kolay silinir zannedenler aldanırlar 

l!t.~~ .. !.!~.f.~.·-~~-~.P.~!:!!!! .. ~!!~.~~~.·.~ ... !!!~!.~.·.~.~e:9.'.'l 

Hudutlarda. tahşidat var Italya ırkcılığı kabul etti 
Alman ordusunun da Çekoslovak ya Bundan maksat Yahudilerin ltalya

• .. 
uzerıne yürüdüğü 

Prag, 18 ( ö.R) - Çekoılovak eoı· 

yaliot partlsi relıl bir nutuk iradederek 
eunlan ıöylemittir 1 

cÇekoılovakyanın Avuoturya gibi 
Avrupa haritaıından allinebilec:<:ğini zan. 
nedenlere hitap ediyorum. Biz hürriyet 
fikrini YBfBtmak için mücadeleye Ama
deyiz. Çekoalovakyanın &kibetl eaaret 
cebennemlnl iade etmek latlyenlere kar· 
J• dünya oulhunu korumak latlyenlerin 
m;saisi ile a!A.kadardır. 

Bu beyanat Berlinde çok aoabl bir 
hava uyandırmııtır. Slovak mebusların· 
dan Tiao da lradettiği bir nutukta Slo
vakların kendi davalarını Çekoslovakya· 
nın vahdeti içinde halletmek istediklerini 
ollylemiıt!r. 

Pario, 18 (ö.R) - Praıı ve Berlin 
araaındalcl mUnaaebetler A1man matbu
atında Rayt oınırlannda Çek askerleri· 
nin tahtlı edildi~! hakkında lntl§Ar eden 
uydurma bir haber yüzilnden yeniden 
zehirlenmlftlr. Bu tahıidabn bilhaua 
Silezya hudutlarında yapıldığı iddia edil
mişti. Çek alamı haberi kaı't eurette 
tekzip etrnİ§tİr. 

Çek - AJman aınırlannın bazı noktala
rında mevcut geliı gidio yasasına gelin

ce bunun ancak milstahkem mevkilere 
yanaşmayı meneden bölgelere münha-
11r olduğu ve evvelden beri tatbik edil· 
difti illve olunmaktadır. 

Mareıal Göring askeri teftiıde 

Dün akıarnki nüohaamda Alman ordu- ı Berlin, 18 ( ö.R) - Almanyada önü· 
larının Çcltoslovakya üzerine yürümekte müzdeki eon baharda büyiik manevralar 

olduklannı bildiriyordu. Alman gazete· yapdacakbr. Buna ait planlar hazırlan
leri bu haberin Rus devlet radyoları ta• mıştır. Bu oene küçük gruplar halinde, 
rafından kaaden uydurulduğunu iddia fakat birbirinden ayrı olaraktan kara, 

ediyorlar. deniz ve hava ordu kuvvetleri manevra• 
lanna devam edeceklerdir. flit defa ola

Berlin, t 8 ( ö.R) - Dün Karlsbadda rak geçen ıene kara, deniz ve hava kuv
mühim bir nutuk söyliyen Haynlayn Çelt vetlerinin iıtirakiyle yapdan büyük kom• 

hük.ümetinin hi.bnüniyetine arb.k itimadı 
kalmadığını ıöylemİf cÇek hükümeti bi· 

zi tatmin etmek istemezae biz hürriyeti
mizi almaia azmetmi~ bulunduğumuzu 

bilmelidir> demiftir. Haynlayn sözlerine 
ıunu ilave ctrni§tir : 

cMüddeiyabmız devlet içinde devlet 
kurmak değildir. Biz, Çek devleti içinde 

bine ordu manevralan harpten evvelki 
Kayser manevralarını hahrlatmak.ta idi. 

Bu kabil büyük ordu manevralan her 
sene değil uzun faıdalarla yapılacakbr .. 

Roma, 18 (ö.R) - Dünkü pazar 
günü Çeklerin Alman hudutlarında bü
yük tahıidat yapbklan haberi dolaıma• 
ia batlayınca Berllnde heyecanlı bir 
hava eamiftir. Alman gazeteleri bu ha· 
her üzerine Çekoslovakya aleyhinde bir 
haftadan beri ıtddetli neşrlyatlanna bir 
kat daha kuvvet vermlılerdir. Cazetek· 
rin yazdık.lannda tebarüz ettirilen nokta milli haklanmızı emniyet altına almak 

Prag, 18 (AA) - Ecnebi matbuat 
organlan va bilhasaa bir Alman ajan11 

Silezyada ve Çekoslovakyanın eair aks&
mmda aıkcri kıtaatın anormal hareket 

icra etmekte olduklarına dair evvelce 
yapmıı olduğu tekzibi yenilemek için oa· 

d O b ki S ittiyoruz.> şu ur : ç aydan eri Çe erin üdet 
Almanlan arasında görüımelcr vardır. 

Fak.at bu görü~meler ne netice vermif-' 
tir. Bugünkü vaziyet ıinirlendirici oJ .. 
maktan kurtulamaz. 

Berlin, 18 (ö.R) - Niyif Kronik! 

Pario, 18 (ö.R) - Haynlaynın mü- lihlyettar makamlardan mezuniyet al-

mcssillerinden Straus eski Südet rouha
riplerinden üç bin ltiıiye hitaben beya· 
nabnda, pek yakında kanlarını yeniden 
dökmeğe hazır olmalarını eöylemiftir. 

m11hr. 

Memleketin hiç bir noktasında aalteri 
kıtaat tarafından anormal hareket icra 
edilmit değildir. 

Yalanlar meydana çıktı 
idamları söylenen Sovyet ricali yük
sek meclis toplantısında bulundular 

Moskova 17 (A.A) - Havas muhabi
ri bildiriyor: 

Sovyet R. S. F. S. F. yüksek meclisi
nin toplantısı bir çok Sovyet ricali hak

kında son zamanlarda hariçte dolaşan 
şayiaların esassızlığını ispat etmiştir. El
çileTe ayrılan locada Bayan Litvinof ile 

kızı gör ülüyordu, bizzat Litvinof ta hü
klimct locasında Sta!inden biraz ötede 
Sovyet reis vekili B. P etroviskinin ar

kasında ve l ejofun yanında oturmuştu. 

lejof ile ve B. P etroviskinin yanyana gö

rülmeleri heyecan uyandmnıştır. Çün
kü B. lejofun bizzat B. Petroviskiyi tev
ikif ettiği şayıaları dolaşmıştı. Buna mu

kabil Ukranya liderlerinden B. Cubar ve 
B. Kossior içtimada bulunınıyorlardı. 

dan kaldırılmasını temin etmektir 

Muaıolini ltalya meclisinde biT nutuk •öylerken 

Berlin 18 (Ö.R) - Italya hUkilmeti tatbik mevkilne koyan Almanya olmıış- nuyor.> 
Raslst (Irkçılık) sistemini tatbike karar tur. Fakat Italyada ve başka her hangi 
vermiştir. cTevere> bu münasebetle neş- bir rejime tAbl olan diğer Avrupa mem
rettiğl yazıda diyor ki: leketlerlnde de ayni ırk meselesi behe-

Helsenltl 18 (Ö.R) - Fenlandiya par
lamentosu Fenlandiya vatandaşlarının 

c Bundan maksad bir tarafdan Ital- mehal mevzuu bahis edilmeğe layıktır. yabancılarla evlenmelerini yasak eden 
yan halkına ırkın kıymetini anlatmak, Her ne kadar Italyada yahudilerin ade- bir kanunu pek yakında müzakere ede
diğer tarafdan yahudillğin Italyadan kal- dl az ise de ltalyanın dUnya yüzünde 
dırılınasını temin ebnektlr. Şimdiye ka- ırkçılık bakımından yürüyüşüne bir ma
dar ırkçılığın Italyada tatbik edilmeme- n1 teşkil edebilirler. Fransa ihtilfılinden 
sine sebep bunun Alman icadı bir doktr kalma mfuıavat fikirleri ve din şimdiye 

cektir. Şimdiye kadar Fenlandiyada ya• 
bancılarla evlenenlerin sayısı 8 - 9 bln 
arasındadır. 

rlıı sayılması idi Böylece yanlış bir hUk- kadar bu d11ktrinin tatbikine mama teş- Roma 18 (ö.R) - Tahriri nüfus işleri 
me saplananlara şimdi diyoruz ki filha- kil ediyordu. Şimdi Faşist ltalya bu ma- mUdürlyetl namı ırk işleri müdürlüğüne 
kika ırkçılığı bir halk işi olarak ilk defa niaları önl!yecek bir yola girmiş bulu- tahvil edilmiştir. 

Macar Başvekilinin seyahati 

Macaristan ita/ya ve Almanya ile 
münasebetini armonize etmek istiyor 

Macar Baıvekili ve Macar Naibi Macar parlamento.runda 

Roma, 18 ( ö.R) - Baıvekil lmredi 
Macar telgraf ajansına apğıdaki beya· 
natta bulunmuıtur ; 

- ltafyayı ziyaretimden büyük bir oe
vinç İçindeyim.iktidar mevkiine geliıim
den iki ay ıonra ltalyan Düçeoini tanı
mak terefiyle milbahi oluyorum. 

Roma ve Berfin araaındak.i dostluğun 

leri, Macar nazırlarının Roma ziyaretini 
ehemmiyetle kaydediyorlar. Maten bu 

haber (Tuna havzaaında ltalyan &İyaoetİ· 
nin rolü) manteti altında kaydediyor ve 
Macariotanın ltalya ve Almanya ile mü
nasebetlerini armonize etmeğe çalııhğı· 
nı yazıyor. 

aulha hizmet ettiğinden kaniim. Roma, 18 (ö.R) - Macar baıvekili 

edeceklerdir. Nazırlar istaayondan ika• 
metlerine tahsis edilen vill&ya eidinceY• 
kadar caddeleri tutan halk tarafmdaıi 
alkıılanmıılardır. öğleden evvel KiriP.J 
sarayına giderek defteri mahsusu imzala~ 
mıtlardır. Saat on birde Venedik ıar•• 
yında Musaolini ve Kiği oarayında Kont 
Ciano tarafından kabul edilmiılerdit· 
öğle yemeiii huıual mahiyette yenrnittİf• 
öğleden sonra görüşmeler başlamıştır·• 
Altıam batvekil tarafından mükellef blı 
ziyafet verHmiş ve ziyafeti bir suvare tN" 

kip etmiıtir. Macar nazırlan yarın kraJ 

tarafından kabul edileceklerdir. 

Nim resmi Peıter Loyd, Macaristanın lmredi, refakatinde hariciye nazırı bay 
ayni zamanda Roma ve Berlinin dostu Kenya olduğu halde bugün Romaya 
olduğunu ve dostu kalacağını yazıyor. vasıl olmuı, hükümet erk8nı ve kalaba .. 

lılt bir halk tarafından ltarıılanmııtır. 

Paris, 18 (ö.R) - Fransız gazete· Macar nazırları Villa Modanda ikamet 

P ARİS 
İngiliz hükümdarını 

istikbale hararetle 
hazırlanıyorlar 

Pariı, 18 (ö.R) - Paris lngiliz kral 
ve kraliçesini hararetle istikbal heyeca
nını şimdiden duymak.tadır. Yarın Fran
sanın büyük misafirleri bir Fransız harp 
filosu ve tayyareleri tarafından karıılan
dıktan sonra Fransız toprağına ayak ba .. 
sacaklardır. 

Pazar günü F rarsız nazırları her 
taraf ta nutuk söylediler 

Paris, 18 (ö.R) - Pazar günÜ Nazırların nutuklariyle geçti. Ma: 
!iye nazırı Marşando F ransanın mali vaziyetini anlattı. Mali nokta• 
nazardan olduğu kadar para noktai nazarından da vaziyetin istikrara 
doğru gittiğini, kat'i bir kalkınma alametleri olduğunu söylemiştir. 

Hariciye nazırı Jorj Bonne Verdony' da nutuk söyliyerek Fransa ne 
kadar çalışkan ve sakin görünür ve ihtiraslara hakim olursa o nisbet· 
te sulh davasını muzaffer kılabileceğini söylemiştir. . 

Moskova 17 (A.A) Tas ajansı şarki 1 
Siberyada gôy harp hali ilan edildiği- 1 danlığ. na 
8p1Slnl açıyorlar Y& 11oruyoılar: 1 tan ~ya f!"CIOJ. 

B. Litvinof bpanya haTiciyenazın ile konuıuyor... Manıtan Parioe kadar bütün istasyon-

Mareşal Foşun heykelinin açılma töreninde başvekil Daladiyeyı 
temsil eden general Jorç müttehit olmak lüzumundan bahsetmiştir. 

Paris, 18 (ö.R) - Fransa hükümeti yeni radyo istasyonları yap; 
mak, mevcutları kuvvetlendirmek ve iki televizyon istasyonu kurına tayin edildiğine dair cenubi; esassız ve uydurma olduğunu beyan et- lar lngiliz • F ran!lz bayraklariyle donan-

, u~uı ... cl pal.ı,a.a-- .... -·---- .---------- mıehr. i in tedbirler almıştır. 


