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BaşvekiHn umumi siyasetimiz 
hakkmda söylediği sözler kalplere 
ferahlık verecek bir çok noktaları 
ihtiva ediyor. Nutkun hangi parag· 
l"afını ele alsnk hayalden uzak, müs
bet ve verimli işlerin milli bünye
mizde yarattığı büyük seslere bir 
geçit resmi yaptırıldığını görüyoruz. 

1 

Orgcncralımızın .ziyaret ettiği Soğur Oluk'taıı bir manzara 

Antakya, 29 (A.A) - Anadolu l likte bulunmuşlardır. 
ajansının hususi muhabiri bildiriyor: Türkiyeli bir muallimin bu sırada oku. 

Orgeneral Asım Gündüz ve maiyetin- duğu Mehmetçik adlı kendi şiiri çok be. 

d ko t d'" o•WJ W• O b 1 d" ğcnilmiıı ve nlkı~lanmıştır. e ı zeva un og e yemegını e e ıye· 

· · fi • 1 k S w k 01 kt • Heyet Beylandan nlkı~lar '\'C ya~sın 
nın rnısa n o ara ogu u a yemış· 
ler ve dönüşte Beylancla bir müddet Atatürk sesleri nrnsındıı ayrı1mı~hr. Bü

tevakkuf etmi,lerdir. tün kasaba baştan aşağı Türk bayrakla-

/stanbulda yaz saati 
tecrübe edilecek 

Istanbul 30 (Hususi) - Burada, daire ve mil· 
esseselerde yarından itibaren Ağustos bire ka 
dar yaz mesaj saatinlıı tatbikine başlanacaktır. 
Bu, bir tecrUbe mahiyetinde olacak, alınacak 
neticeye göre kat'i karar Ağustosta verilecektir. 

--------' YENi ASIR Matbaumda baıılımttu 

olarak anlaştık 
MİLLET MECLİSİNİN TATİLİ ÜZERİNE 
. 

ah ·ıiy e Vekili Garp ve Cenup vila-
yetlerinde birbuçuk ay sürecek bir 

te k.k seyahatine çıkacaktır 

ı z alı ~ 
Paris ziyaretinde 
ransızca iki nu
tu söy)iyecek 
P rfa, 30 ( ö.R) - lnV!tere kra

lı, l:raliçc ile beraber Pnrise yapa· 
cağı seyahati emasında Fransızca 

olarnk iki nutuk iradedecektir. 
Birinci nutuk 19 temmuzda, kra- 1 

ı im Parise muvualatında ve ikinci 1 

,. SONU 3 ONCO SAHIFEQE- 1 

Ba§t'eki B. Celal Bavar at va"§lanmla 

fstanbul, 30 (Husu.si) - Meclisin ta- Yakında intihap dairelerinde tetkik 
tili üzerine mebuslardan bazılan bu- seyahatlerine çıkacaklar. Dahiliye vekili 

gÜnkü trenle geldiler. -SONU VCVNCV SAHiFEDE-

SPOR TEŞKiLATINA AİT KANUN MÜZA
KERESiNDE DAHİLiYE VEKiLiNİN NUTKU 

Mali vaziyetimizde, inşa politika
nuzda, iktısadiyatımızın takip ettiği 
inkişaf seyrinde, yaratıcı bir azmin 
:Yorulmak bilmez gayretlerle başar
dığı işlerde, hülasa devletin prog
ıamlaştırdığı bütün faaliyet sahala
nndn vaadedilen §eylerin nasıl ta
hakkuk ettiğini hayranlıkla seyredi
yoruz. Ve dnha bir defa anlıyoruz 
lci İ§ ba§ında olanların büyük Şe
fin her gün yeni muvaffakı
yet ufukları açan direktiflerinden al
aıklari ilham ve topladıkları kudretle 
eser yaratma kabiliyetleri tahminle
rin dalına üstüne çıkmaktadır. Böy
lece milli karakterimizin yaratıcılık 
vasfı hudutlarıni geni§leten bir rea
lite olmuıtur. 

:~:.::::.·~:.;·::,1:;;~:~.:ı .. :: Ai•~:~~~::;;.~}bildrr~::d;1" "Çocuklarımızı kışa alıştırmağa 
halk yaıım aaat kadar bir zaman hudut- Açık bulunan maliye umum müdürlü-ı --J v l k V b 

riyle donatılmı<ıtır. 
Beylin halkı bu münaaehctle de Ata-

Bu sabrlan ne bir meth, ne de 
nefsimize olan güvenimizi mübal&
ğalandırmak .maksadiy]e yazmıyo
ruz. Hakiki vaziyetin bize yaban
cı kalan nazarlarda bile bundan bas-
1ca §ekilde müşahedesi kabil değiİ
dİr. Hatta diyebiliriz ki biz bu vazi
:Vetin jçinde olduğumuzdan katetti
ğimiz merhalelerin azametini belki 
Yabancılar kadar hi!!sedemiyoruz. 
Başvekilin nutkunda bilhassa teba
rüz edilen hakikat şudur : 

Cümhuriyet hükümetleri ne vaad 
f:tmişlerse yapmışlardır. Fazlasiyle 
Yapmışlardır. Bu realiteci politikanın 
İcraatına bakarak yarının teşhisini 
:Yapmak, istikbal içi.n büvük bir em
niyet duygusu beslemek kabildir. 
Biz salt<\nat ve ihtiras devirleri
nin iş görmiyen, milletimizin bü
yük kabiliyetlerine inanmıyan bed
baht idarecileri elinde Türke 
Lühtan teşkil eden kudretsizliği 
Yıktık. Müsbet çalışmayı hilen, ümit
leri ve emeJleri pek çabuk eserlere 
kalbeden dinamik bir rejimin mu
vaffakıyet sırlarını en çok milletimi
~İn hayatiyetinde, payansız kabiliye
tinde bulduğunu gördük. Bunun 
İçindir ki ciyi günlerimiz istikbalde
dir.>.> sözünü şa~maz bir hakikat ola
rak selamlıyoruz. 

Kemalist Türkiyede vücuda ge
tirilen her ,yeni eser memleket hesa
bına bir kazanç teşkil etmekle kalmı
Yor. Kendisinden sonra yapılacak 
eserlerin de teminatını teşkil ediyor. 
Devletin bu eserlerden kazanmak
ta olduğu kudret her .sene dev adım· 
lariyle yükseliyor.. Hadiseler iddia
mızın sayısız delillerini veriyorlar. 
En büyük muvaffakıyetimiz bütçele
rimize yaratıcı, kurucu bir geniş
lik 'Verebilmiş olmamızdadır. Zengin 
bütçeleri olan memleketler zengin 
bir istikbale namzettirler. Ancak yı
kıcı ve hayali reklamlara dayanan 
bir bütçeden korkulabilir. Çok sÜ· 

t~r Cümhuriyet bütçelerinde bu 
unycvi zaaf mevcut değildir. Mil

letin omuzlarındaki yükü hafiflete
lb~k, vergileri indirerek zenginleşen 

ır bütçenin derin ve faziletkar bir 
tnanası vardır. Bu manayı, burada 
~ebarüz ettirmemize hacet kalma
~an, her münevver kendi vicdanında 
PU)muştur. 

Herkesin bildiği bir hakikattir, 

uz bir sevinç içinde miaafirleriyle bir- ğüne Cemil Baki tayin edilmiştir. aag ara çı armaga mec uruz •• ,, 
-----,--~------=-_.... __________________ ....._..__ _____________ ~ __ --_..._..._ 

Tü~kiye-Fransa görüşme- Spor işi devletleşiyor .. 
leri anlaşma ·ıe bitti 

Anlaşmanın metni 
yakında neşre

dilecek 
• 

Paris, 30 ( ö.R) - Salahiyettar ma· 
hafilden tereşşüh eden meveuk haberle-

re göre Pariate haftalardan beri devnm 

eden Türk • Fra.nsız görüomeei netice-

tlcnm«;k üzeredir. Türkiye büyük elçi~i 
jBaY Suat Dnv~s hükümetinden aldıgı 

Fransız hariciye nazın bay Bonneye bil
. dirmiştir. Askeri anlaşma imza edilir 

edilmez aiyaat anlaşmanın da kat't şekli
ni alacağı tahmin ediliyor. 

Paris, 30 (ö.R) - Hariciye nazın 
bay J orj Bonne bu sabah Türkiye Büyük 

elçisi bay Suat Davası kabul etmiştir .• 
Haber verildiğine göre Türkiye ile Fran
sa ernsındn tam bir itilaf hasıl olmuştur. 
Pariııte çıkan Jurnal gazetesine göre lti

lufname metninin neşri gecikmlyeeektir. 
J orj Bonnet, Türkiye elçisinden sonra 
f ngiltere elçisini de kabul etmiştir. Bu 
görüşmed; garbi Akdeniz emniyeti 

l
son talimat dahilinde bau noktalar hak· 
kında Tiirkiyenin nihat noktai nazarını Paris büyiik elçimiz B. Suad Davas mevzuubahis edilir gibi aöyleniyor. Florya plajından bir görünü§ - YAZISI 4 ONCO SAHtFEDE -

Çimento yok! 
Hariçten Çimento ithi

line izin istendi 
Jzmirde çimento fiatlerinin bila sebep diye inşaatının sekteye uğramaması için 

yükseltilmesi üzerine ticaret odası tetki- hariçten bin ton çimento ithaline müaa· 
kata başlamıııtır. inşaat meveiminin en ade edilmesini iaternittir. 
hararetli bir zamanında kar§llaşılan bu 
vaziyet inşaııtı sekteye uğratmıştır. VilA
yet te bu hususta tetkikat yaptıracaktır. 

Belediye, vilayet yoluyla lktısat ve
kaletine müracaat ederek lzmirde, inııa· 
at mevsiminin hararetle devam ettiği bir 
sırada çimento -tedarik edilemiyecek bir 
vaziyet tehaddüs ettiğini, fuar ve bele-

*** Belediye, mahaul zamanının yaklaş· 

ması münasebetiyle ıehirde fuar ve yol 
inşaatında çalıııtırmak üzere amele teda· 
rik edememektedir. Belediye, vilayet 
yoluyle diğer vilayetlere baıvurarak 

amele ve usta gönderilmesini istemiıtir .. 

bütçeler devlet icraatının, muvaffa- de tebrike şayan görmekteyiz. 
kıyet veya muvaffakıyetsizliğin, re- lş yapma kudreti taşıyan bir bütçe, 
alite ile haya arasındaki uçurumların mükellefiyetleri ne kadar ağır ve ıa
aynasıdırlar. Ona baktığımız zaman kat olursa olıun sadece hazine men
~özlerimizde tecelli eden manzara faatini dütUnen bir bütçe değildir. 
itimad ve cesaret veren bir manzara Herşeyden evvel millete kazanç ve 
ise istikbale emniyetle bakabiliriz. refah vasıtalarını hazırlıyan, iftira 
Biz cümhuriyetin 1938 bütçesinde kudretinin artmasina yardım eden 
bu emniyeti, kalplerimize ferahlık bir bütçedir. 1938 bütçemizin karak
veren kudreti bulmaktayız. Bundan teristik vasfı da budur. 
ötürü hükümet kadar milletimizi ŞEVKET BlLGIN 

_Barselon yine bombalandı 
Bir kasaba tamamen harap oldu. 

Şehirde binalar yıkıldı 

Iapo.nyada hava bombardımam fdcialarında.ıbir ıahrıe 
Parla, 30 ( ö.R) - Baraelon ltu ea· Cümhuriyetçi İspanyol hükümeti bu nan haberlere göre nasyonalist tayyare· 

hah yanm saat kadar Yunkera tayyare· vahşiyane taarruzlan Londradaki elçisi lerin Valanaiya civarındaki köylere ve 
leri tarafından ıiddetle bombardıman vaaıtasiyle ~iddetle protesto etmiş ve küçük kasabalara ııaldıııılan dün de hil
edilmittir. Bombalar bir çok hinalan f&cianın deh~etini anlamak için Bloriel tün şiddetiyle devam etmiştir. Aakert 
yıkmlf, yollar harap olmuotur. kasabasına bir beynelmilel tahkik heye· hiç bir hedef teşkil etmiyen köylerin 

Kırk ölU ve elli yaralı vardır. Küçük ti gönderilmesini istemlıtir. bombardımanları kadın, çocuk eivil halk 

Balariel kasabası harap edilmiftir. Paris, 30 (ö.R) - Valanaiyadan alı- -SONU OCONCV SAHIFED~= 
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Kültür bakanlığı, fzmirde açılması 

''KEMAL ATATURK DiKTA- alimiz mülhakata n ühim bir tamim 
teklif edilen ikinci bir lisenin bu sene 
açılmasına imkan olmadığını bildirmiş· 

tir. Ancak orta mekteplerde bazı ted
birler alınacak, aıra sayısı arttırılacak ve 
yeni bir bina daha isticar edilerek ihti
yaca cevap verilecektir. TÖR DEGiL ısıAHA TÇJDJR .. ,, gön ere ek bir çok sualler sormuştur 

Yazan : ROM LANDEN Memleketimizde iç ve dı, turizmin in- hazineleri, gerek İçten gelen vatandaşla- duğunu kabul etmek lazımdır. Seyahati 

Orta mekteplerden mezun olan tale
benin tamamı erkek lisesine kabul edi

lecektir. tik mektepler mezunları, semt· 
lerine göre orta okullara kabul edile
cektir. 

n 

(Avuşturalyada Sidney şehrinde Yu

nca olarak çıkan cEtnikon Vimn 
gazetesinin lngilizce olarak intişar eden 
ve Rom Landen imzaaını taşıyan bir baş

nıakaledir.) 

Kemalizmin müsbet ba~nlariyle kar
§ılaşan bir insn~n hatırına derhal şu sual 
geliyor: Acaba istikbalde tarih Atatür

kün muvaffakıyetlerini faşizmin ve bol
§e\•İzmin kendi memleketleri için elde 

ettikleri neticelerden daha mühim ve 
daha kıymetli ımymıyacak mı) 

ANLAŞILMAZ BlR MUAMMA 
Sovyet Rusya bugün, ihtilalden 20 

sene sonra, hala anlaşılmaz bir muamma 
halindedir. Ve kendisiııe karşı yapıltın 

tenkitlere bir milletin hayatında yirmi 
senenin hiç bir kıymeti oltımıyacağı ce
vabiyle mukabele ediyor. Türk inkılabı 
o ıa nazaran çok daha yenidir, ve bu 

inkılabı geçiren memleket Rusyadan çok 
daha geri, çok daha kanşık ve disiplin

•iz ldi. Bununla beraber Türk inkılabı
\\ID muvaffaluyetleri bugün te.mamiyle 
kat't şekil almış ve her türlü mazeret ser

dinden müstağni bulunuyor. 

ATA TORKON BAŞARILAR! 
Atatürkün başarılan İtalyan ve Al

man liderlerinin elde ettikleri eserler

den çok yüksek olduğu iı'ikardır. Bilhas
sa. Türklerin büyüle §Cfinin yoksul top
raklar üzerinde bu inkılabı yaratrnağa 

giriştiği zaman memlekette milli vahdet 
namına birşey bulunmadığı, iktısadi ha
yata ecnebilerin tamamiyle hakim ol
duğu ve suiistimallerle dolu ve zamanın
Cla yüz sene geri kalmış bir idare ile 
karşılaştığı hatırda tutulacak olursa bu 
muvaffakıyetlcrin kıymeti bir knt daha 
artar. Atatürkün müstakil ve müteca

nis bir Türldye yaratması haddizabnda 
pek büyük bir tarihi muvaffakıyettir, 
fakat büyük liderin Türk milletine aşıla

dığı yeni ruh daha mühim ve daha kry
metli bir eserdir. 

KEMAUZMJN MANASI 
Bu yeni ruh bilhassa bir zamanlar din 

denilen aahada en mütebariz şeklini al

ml§tır. Çünkü Kemal Atatürk ferdin di
ne b.rıı bağlılığına hiç bir tecavüzde 

bulunmamakla beraber batıl itikatlar 
sistemi halinde dejenere bir tekil almış 
ol n dini tamamiyle yeni hale sokmuş
tur. Bundan baıka Atatürk her türlü me
gnlomanyadan da munezzehtir, yoksa 
onun yerinde bıı§ka biri yeni bir din ya
ratbğı zehabına kolayca kapılabilirdi .•. 

Hay tındaki tevazu onu, dini mahiyet
te iddialarda bulunmak istidadını gös

teren bol,evik ve nazi ihtiliil reislerin
den çok daha yüksek bir mevkie çıkar
mış bulunuyor. Modem Türkiyenin te

meli olan Kemalizm sadece siyasi ve İç
timai bir sistem veyahut bir hayat fel
sefesi değildir. Kemalizm Türkiyenin 

modern fen ve terakki sahasında inki
§ah, f talizm ve fikri cehalet yerine ras
yonalizmin ikamesi, yeni endüstri ve 
yeni tahsil ve terbiye demektir. Faltat 
Kemalizm iş hayatına, hdere (ki mü. 
lümanlann hayatında pek mühim bir 
Amil olmuştur) ve insanın kainat için
'deki mevkiine karşı yeni bir vaziyet ve 
bir zihniyet rnaruuıını da taşiyor. 

KEMALiZMDE DlKTATöRLOK 

YOKTUR 
Kemalizmin ifade etmediği bir ıey 

var a o da diktatörlüktür. Pek tabii 
ol rak her kes biliyor ki modern Tür
kiyeyi coğrafi bir ünite, bir millet ve bir 
İçtimai kül haline sokan Kemal Atatürk4 

tür, elbette ki Türkiyede onun tasvibi
ne nrzedilmedcn hiç bir mühim kanır 

olmamaz. Fakat Atatürk ecnebilerin ken
disine diktatör adını verdiklerini duy
dubP\1 zaman ziyadesiyle hiddetlenir. An
karodaki Millet Meclisi RayvtJıg veya 
yüksek faşist konseyi gibi diktatörlerin 
politikasını müzakeresiz ve rnünakap..nz 
tasvip için senede bir veya iki defa top
lanan bir meclis değildir. Türkiye Bü

yük Millet Meclisi her gün toplanır, her 

gün müzakere ve münaka~ eder ve ka
nun hazırlar. Fakat Kemalizmin en mü

tebariz demokrasi hususiyeti Millet Mec
lisinden ziyade Atatürkün devlet reisli

ği mefhumunda tecelli etmektedir. 
Atatürk takip edeceği politikayı tcs

bit etmek istediği zaman esrarengiz bir 

aurette kendi bll§ına kapanıp planlannı 
hıızırlamağa kalkıtm z. bilakis dostla-

kişafı için mevcut imkanları ve yaratıl-

1 ması lazım gelen tnrtlan tetkik etmek 

1 

mılksadiyle lktısat vekaletinde bir cTu

rizm bürosu> kurulduğunu evvelce yaz
mıştık. 

ra ve gerek dışandan gelen yabancıla- göze alan her vatandaş veya her yaban
ra göstermek ve onlara modern hayatın cı Luna mukabil, içinde yaşadığı~ 

bütün rahatlıklnnnı temin etmek sureti- ,ınız devrin en labii ~rtlanndan biri olan 
rahatlığı, eğlenceyi ve temizliği aradığı 

kadar temasa girdiği muhitin güler yüz

lülüğünü ve nazik kabulünü bekler. 

Yakında kültür direktörlüğünde, mek
tep müdürlerinin İştirakiyle yapılacak 

toplantıda alınacak tedbirler takarrür 
ettirilecek ve keyfiyet vekalete arze •·. 

1 Turizm bürosunun faaliyeti giinün en 
mühim mevzuları üra~ına girmiş bulun
maktadır. Bu sahnda tahakkuk ettirile-

1 cek ilk iş, fzmir. lstanbul ve Bursad n 

le bir insan hareketi vücuda getirmek 
başlı başına yeni bir servet kaynağı ha

lıne gelmiştir. 1ktısndi müvazeneleri açık 
gösteren büyük devletlerde büyük rah

nelerin ancak bu yoldan temin edilen 
milyarlarla kapatılmakta olduğu bugün 
a§ikiir olan hııkikatler arasına girmiştir .. 

Bu milyarlar yalnız hariçten bu sayede 
t('min edilmi~ olmakla kalmıyor, İçtimai 
kitlenin her tabakasının foııliyet hare
ketlerini nrttıramk onlara geçim ve re
fah imkanları hazırlamakta, onların ka
zançlariyle istihlak kabiliyetler artmak
ta, bu istihlak kabiliyetinin artmasiyle 
memleket içinde her sahadaki istihsal ka
biliyeti geni!llemekte ve inikas tarikiyle 
ferd refnhı ve kazancının artması nisbe
tinde devlet hazinesi de zcnginleşm~k.te-

Necik bir Türk hasleti olan misafir-
lecektir. 

perverlik va yabancıya hürmet hisleri-

1 başlamak suretiyle bir üç senelık plan 
hazırlanması olmu~tur. Bu pili.na esas 
teşkil etmek üzere meseleyi her balum
dan mütalaa edecek mevzular hakkında 
vilayetten ve alakednrlardan malumat 
ist nmiştir. Mevzuun ehemmiyeti doln
yısiyle bu mesaiyi vali Fazlı Güleç ile 

1 Türkofis direktörü Cemal Ziya Ardal 

!
bizzat takip etmektedirler. Bu mesele 
üzerinde görüşmek üzere ınıntaknnın bü-

1 tün kaymakamlariyle belediye reisleri 
1 evvelki gün valinin reisliği altında top-
lanmışlardır. Bütün doneler toplandık- dir. 
tan sonra hazırlanacak eaa!llı rapor iktı- Turizm hareketlerinin iktısadi ve mali 

'sat vekaletine gönderilecektir. Tarihi sahadaki bu büyük faydalanndan maa
ve tabii zenginliklerle dolu olıın mınta- da milli ve içtimai sahada husule getir

i kamazın turistik yollım hakkında çıkan dıği faydalar da saymakla bitmez. Milli 
1 kanundan sonra bir kat daha ehemmi· hudutlar içindeki vatandaşlar yurdun 
1 yet arzeden bu mevzu etrafında vali B. muhtelif köşelerindeki güzelliklerinden 
Fazlı Güleç tarafından mülhak.ata yapı- istifade etmek, dinlenmek ve eğlenmek 

rını ve vekilleri nezdinc davet 
taS<ıvvur halindeki projelerini 
birlikte bazan sab hlara kndar 

d k l lan tamim sureti a,ağıya alınmıştır : İçin yaptıkları seyahatlerle yurdu tanı• 
e ere 1 · d d v d · d · le -1• • k" 1 d h · ' b 1 

l 1 
« çın e yaşa ıgımız evır e, turızm ma ve sevmoı::;. ım an arını a a ıyı u -

on ar a h k ti · L 0 1 k · ek · h k d 1 d b' b' ' · .. are e en ır mcm e etin onomı a- mn ·ta ve vatan a, ar arasın a ır ınru 

muna- d f h · ük' l k 1 k • · · h 1 yatın a ve re a eevıyesının y se me- tanıma ve an nşma zemınını azır a-
k.~şa .. :~er ve bu .~ünakaş~lıırın. günlerce sinde, birinci safta gelen milli davalar maktadır. Atatürk inkıliıbının en bariz 
aurdugu de vakıdır. Aynı şekılde Ata- h 1. I • b I k d h • 1 · d b. · · k'I d ·ı n ıne ge mış u unma ta ır. I ususıyet erın en ınnı teş ı e en mı -
türk sık sık memleket içinde küçük ka-1 1\1 d • . . .1 . I k ı· ··d ·ıı· b wl 1 k b k d c enı evıyesı en ı en mem e et- ı tesanu ve mı ı ag ı ı a ırnın an 
sab lan ve köyleri dolaşır ve buralarda I d . Al k w d. b h k d • .. .. . . er e turızm « tın aynngı> ıye t v- unun e emmiyeti aşi ar ır. 
mahallı koylulenn. mektep muallımle- ·r d'I k . d ·ıı· D' d 1 ki · d 

sı c ı me te ve en genış man a mı ı ışan an ge ece er ıse, yur umuzun 
rinin ve j'J ndnmlannın samimi düşünce-

zenginliğin ifadesini teşkil etmektedir.. tabii güzelliklerinin hatırasını beraber
lerini 'e arzularını öğrenmeğe çalışır. 

Filhakika bir memleketin i~tihsal rnad- !erinde götürdükleri kadar halkımızın 
Bianenaleyh Türkiye cümhurreisinin 

delerini İç ve dış pnzarlara akıtarak le· ve inkılabımızın güzel hususiyetlerini de 
düşünceleri ve ta :ıvvurlan evvela hu-

rnin ettiği servet ve kuvvet nishetinde tanımak ve gittikleri yerde anlatmak fır
susi olarak ve daha sonra Millet Mecli-
sinde müzakere ve münak ııa edilmeden 

kanun şeklini almıyor. 

asırlann yığdığı tarihi servetleri, neail- satını bulmaktadulnr. 

DAHtUYE VEKlUNIN SöZLERt 

ludcn ncaillere intikal eden kültür zen- Büyük ehemmiyeti kısaca izah eden 

ginliklerini, tabiatin verdiği ve insan ze- turizm hareketlerinin büyük faydaları 

kasının süslediği ve istismar ettiği tabii nisbetinde, tedvirinin de pek nazik ol-
Bir mükaleme esnasında Dahiliye ve-

Tiryanda çi tliğinde 
kili B. Şükrü Kaya bana şöyle demişti: 
cSon 1 4 yıl içinde sırasiyle hariciye, ad
liye ve dahiliye vckaletlerinde bulun
dum, bütün bu vazifelerim esnasında 

Atatürktcn emir diyebileceğimiz bir söz 

işitmedim. O daima tavsiyelerde Lulun
mu~tur, biz bu tavsiyeleri müzakere ve 
münak~ etmişizdir, fakat kendileri hiç 
bir zaman bana ıunu veya bunu yapma• 

Büyük bir harman yangını oldu 
mühim miktarda hububat yandı 

yı emir buyunnamışlar ve benim veki.• Evvelki gün saat on beş sularında 

let işlerime hiç bir znmnn müdahale et· Torbalının Oçpınar (Tiryanda) çiftliğin
memişlerdir. V ekillcr heyetinin diğer de büyük bir harman yangın& çıkarak 

lızalannın da kendilerine ait hususlarda mühim mikdarda yulaf ve buğdayla ba-
ayni şeyi söyllyeceklerine eminim.> I zt makinalar tamamen yanmışbr. 

KEMAUZMIN EN BOYOK ·Bu çiftlikte müstecir bulunan B. Mit-
BAŞARISI hata ait 800 çuval mikdannda ve yığın 

ti~erek derhal söndürme ameliyesine 
başlamışlardır. Yangını, kaza neticesi 

olarak çıkaran Mehmet. vaziyeti görün

ce korkm111, telq göstermiı ve kaçmı.
tır. Kendisi aranmaktadır. 

Yanan mahsullerle hannan makinan 

vesair aletlerin tamamı sigortalı idi. Ma .. 

nin bu milli davada en birinci şart ve 

rehber olnrak göz önünde bulundurul

ması lazımdır. 
Gerek milli ve gerek beynelmilel ma

nada ~u kadar ehemmiyet nrzeden bu 
davayı, hükümetimiz son aldığı bir ka
rarlıı, icraatlı bir program haline getir

mek azmindedir. Bir plana istinat ede
cek olan bu üç senelik program hazırlı
ğındıı lzmir ve hinterlandı birinci safta 
gelmektedir. Bu planın hazırlanmasında 
bütün alakadar makam, müessese ve 
§ah.eiyetlerin mütalaa ve bilgilerinden is
tifade çok lüzumlu teli.kici edilmektedir. 

Binaenaleyh mıntakamız hakkında, ka
z:anızda iliııik kağıtta gösterilen mevzula
ra ait tetkiklerin alikadarlarla da temas 
edilmek suretiyle bizzat yapılarak lcilen 
bildirilmesi rica olunur. 

bmir Valisi 
Bölgenin tabit güzellikleri ve hususi

yetleri, tarihi servetleri, eıhM faydaları 

ve imkanlan, otd - lokanta - gazino va
ziyeti (yeni otellerin nerelerde ve ne ce• 
samette kurulması lazım geldiği) eğlen

ce imklnlan ve yerleri (ne gibi eğlence 
yerlerinin ihdası lazım geleceği), Spor 
ve av imkfuılan ve tesisatı (deniz ve 
kara sporlan) Bölgenin sıhht tesisatı, 

yol ihtiyacı, münakale ve şartlan, el ve 

ev san' atları, mutbak hususiyetleri, ye

mio sezonları, Turistin tecessüs ve ala
kasını tahrik ve celbedici diğer hususi• 
yelleri. Bugün turistin tiki\yetini mucip 
olan ııart1ar ve hallet' (Bunlann tashihi 
için teklifler) Umumiyetle turizm pllnı 

ve organizasyonu hakkındaki dillünce
leriniz. 

lstanbul polis 
mektebine sitaji

yer alınıyor 
Bu yıl Birinci tqrin ayı İptidasında ı ... 

tan bul da polis okulunun 5 2 inci devre
sine atajyer alınacağı ve emniyet mü

dürlüğüne müracaat edenlerin de mua

melelerinin intaç edilmekte olduğu ha
ber alınmı~tır. 

Yüksek teref ta.§lyan ve Cümhuriyet 

idaresinde çok kıymetlenen zabıta teı· 

kilatımtza Lise, Orta mektep tahsili gö-

Bence Kemalizmin en büyük ba~aruı halinde bulunan yulnf harmanı, 200 çu• 
Atatürkün, batıl itikatlar ve cehalet ilti· val mikdarında buğday harmanı ve ot
cngiılu §Cklini almış olan mutlak bir iti· lorla, harmanlann iskalinde çalı an iki 
kadı ortadan kaldırarak onun yerine pra• hin lira kıymetinde harman makinaları 

ren ve yabancı dil bilen gençlerimiz ter· 
halli jandanna komutanlığının hadise cihan kabul edilecektir. 

ve diğer malzeme tutuşmu~ ve kısa bir 
zaman içinde yanmııtır. 

Yangın, harmanda sap çekmekte olan 
ameleden Cemal oğlu Mehmedin dik· 
kauizlik neticesi olarak attığı yanık m

garanın yulaf harmanına düşmesi vcı 

harmanı tutuşturmıuıiyle çıkmıştır. 
Bu auretle çıkan ateş bütün yulaf har• 

manmı sardığı gibi buğday harmanına 
da eirayet etınit. harman m~ası da 
tutu,arak yanmıştır. 

Yangının çıkması üzerinde köylüler 
ve jandarmalar yangın mahalline ye· 

yerinde yaptığı tahkikat sonunda yan

gında kaat caeri tesbit edilemediği, ka
zadan ibaret olduğu anlaplmı§tır. 

--<>-

B. Mümtaz Rek 
lktısat vekaleti İç ticaret umum müdil

ril bay Mümtaz Rek pek yakında lstan

buldan ıebrirnize gelerek muhtelif mah
suller hakkında tetkiklerde bulunacak
br. B. Mümtaz Rekin bqkanlığında tica
ret oduuıda yapılacak bir toplantıda 
buğday •tandarizasyonu hakkında tacir
lerin mütal8.a1an teabit edileceği gibi 
umumt ticaret işleri hakkında da görüş
meler olacaktır. 

Her yolda istikballeri düşünülen ve 
temin edilmekte olan bilgili ve verimli 

gençlerimzin değerli zabıta teşkilatına 

dahil olabilmeleri ıayanı memnuniyet 
görülmektedir. 

== 
Dünkü sıcak 

Dün ıehrimizde sıcak 34 dereceyi 
bulm111tu. Kemeralbnda Hilal eczanesi· 

nin büyük termometri. batına büyük bir 
halk kalabalığı toplanmıştı.Eczacı Kemal 
K. Alttaı, termometresinin her sene .3 7 

ye kadar çıktığını. bazı seneler Jzmirde 
39 hatta 40 olduğunu ıöylemektedir. , .• . .... ·•.' ,· '· -. ': . >~~· • . •• ı.:,'J ~ .. ; • .... ·".-,; ·- - . 

TAYYARE 

--=--
Yaz mesai saatleri 

Saat 8 • 14 arasında tesbit edilen yaz 
mesai saatleri pazartesi gününden iti

baren tatbik edilecektir. Keyfiyet asha· 
hı mesalihc duyurulmuştur. 

Adliyenin yaz tatili yirmi temmuzda 
başlıyacak, 45 gün devam ederek be, 
eylul tarihinde bitecektir. Müddeiumu• 

milik makamı, nöbetçi mahkemelerle 
hakimleri tesbit etmiştir. 

Vilayet takdir edildi 
llk bahar at yarışlarında vilayetçe gös

terilen alAkanın tabii bir neticesi olarak 
yarış hbilatının artması ve halkın yarış
lara rağbet göstermesi üzerine ziraat ve
klleü vilayeti takdir etmiştir. Bu husus
ta gelen mektupta vilayetin şayanı şük
ran çalışmalarından memnuniyet beyan 
edilmektedir. 

Odada bir toplantı 
Nafia vekAletinden gelen emir üzerine 

diln ihracat ve ithal!t tacirleri ticaret 
odasında yaptıkları bir t.oplantıda devlet 
demir yolları vasıtasile Izmirden Anado
luya ve Anadoludan Izmire yapılan 

nakliyat etrafında temennilerini tesbit 
etmişlerdir. Bu hususta bir rapor hazır
lanacaktır. 

Çayda boğuldu 
DUn Sinekli caddesinde oturan 17 yaş

larında yapıcı Hasan adında bir çocuk. 
Sineklide Melez çayına yıkanmak Uzere 
g~ ve suyun derin yerlerine dalarak 
boğulmuştur. Adliye hadiseye el koy-
muştur. 

Cumartesi 
Verem mücadele ce-

miyetinin garden 
partisi 

Önümüzdeki cumartesi a)qamı Ve· 
rem Mücadele cemiyetinin •enolik gar· 

den partisi Şehir ga:ı'inosunda verile
cektir. 

Mevsimin en neteli gecelerini her eene 
yaratın.ağa muvaffak olan cemiyeti. bu 
ıene için de hususi hazırlıklar yapmıştır. 

Cemiyet arzu edenleri eğlencesine işti· 

rak eylemi§ görmekle memnun kalaca
ğından duhuliyeyi serbest bırakmı~tlr. 

Fiatlerde hiç bir zam yapılmamıştır. 
-o---

Deniz 
Gazino ve restoranı 

Konak iskelesi üzerinde açdan Deniz 
gazino ve lokantası servisinin temizliği. 
ve yemeklerinin nefaseti dolayı.sile hal
kımızın büyük bir rağbetine mazhar ol
muştur. 

Rağbetin bir oükranı olmak üzera 
tabldot listesi zenginleıtirilmif ve mÜ§te
riler altı yemekten istedik.terini scçmeğe 
acrbeat bırakılmıııtır. 

TELEFON 
3151 

tik bir iman, içtimai hi7.metler, amme 
saadeti ve memleketin refahı uğrunda 

hodbinlikten tnmamiyle muarra i~ bir· 
liği fikrini ikame etmit olmasıdır. Suiis
timal ve maddi menfaat pqinde koş• 

mak hususlarında birbirleriyle yarıt eden 
§eyhlerle kötü bir memur sınıfının ida• 
resi altında kalmış olan eski Türkiyede 

bu meziyetlerden hiç birine rutlana· 
mazdı. Atatürk, memleketi içine •oktu· 
ğu yeni rasyonalizm ile Türk vatandaşı• 
na ve bilhaasa nüfusun büyük bir ekse· 

riyetini te~kil eden köylüye milli kuv• 
vet ve kudretini idrak yolunda yeni bir 

hız verdi, hakiki ve dinamik İslamiyetin 
manasını öğretti ve onu, ıimdiyc kadar 
meçhulü olan kiıinat içinde layık oldu
ğu mcvk.ie çıkardı. Evvelce bir toprağın 
mahsul vermemesi, bir ağacın yemişai.z 
kurumuı, bir haatalılc gibi her türlü mu

vaffakryetsizlikler kader ve tevekkül 

zihniyetiyle fikayetsiz karşılanırdı. Tür
kiyede İslamiyet bu derece dejenere bir 

hal almı§b. 

F1atleri indirdt. Çocuklara 10 - 15 - 20 kuruttur •• Bu hafta yine bütün dünyanın takdir ettiği iki filim gösteriyor 

TEVEKKOL YJKILDI 
Her türlü muvaffakıyetsizliği mazur 

ve haklı gösteren clnşaallah> gibi tevek
kül zihniyeti terakkiniıı en büyük enge• 
li ve tembeller ile ihtirassızların en bil• 
yük istinatg&hlan idi. Atatürk Anadolu 
beyabanmın ortasında yepyeni bir hü· 
kümet merkezi kurdu ve bu §ehrin yanı 

batında binlerce Türkün aık sık ziyaret 
ettiği büyük ve modern bir çiftlik tesis 

etti. 

- SONU 4 VNCV SAHiFEDE -

' MAÇA KIZI 
MEŞHUR FRANSIZ ARTISTl 

PIERRE BLANCHAR 
TARAFINDAN TEMSiL EDiLMiŞ MOESSIR AŞK FACiASI 

öPÜŞMEDEN YATILMAZ 
ŞEN VE ŞUH ARTiST 

LIYAYN HAYT 
Tarafından nefu :.ir ıurette temsil edilmi, muzikalı - tarkıh büyük Operet ••. SEANSLAR : öPOŞMEDEN YATILMAZ : 4 Ve 7.25 te 

MAÇA KlZI 5.45 ve 9.10 da Cumarteıi ve pazar 2.15 te M A Ç A 



.__ __ 
- --- - -- -- ~ 

lngiliz -Fransız notası 
T qkyoyu sinirlendirdi. Japonya ga
zeteleri şiddetli neşriyata 

Paris 30 (ö.R) - Tokyodan gelen ha-ı 
berlerde Japon matbuntının son lngiliz -
F:ransız notası milnnsebetilc Fransa ve 
lngiltere aleYchinde çok şiddetli neşri
Yatta bulund~larını gösteriyor. General 

Arnki Fransaya karşı bazı tehdit imaları 
taşıyan beyanatta bulunmuştur. 

Dün japon tayyareleri tekrar Kanton 
Jherinde dolaşarak bir çok bombalar bı
J'akmışlnrdır. 

SOV1YETLER1N PROTES
TOSUNA KARŞI 
Tokyo 30 (A.A) - Domci ajansından: 
Japon hariciye nazırı japon sularına 

ıirmiş olduğundan kaplanı 1500 yen ce
~a mahkltın edilmiş olan bir sovyet ge
.blslnin mUsadere edilmesi Uz.erine Sov
tetlcrin yapmış oldukları protestonun 
bksız olduğunu beyan e~tir. 

Sovyetler japonlann ittihaz etmiş ol-
8ukları kararın 1905 tarihli Oı1smut mu
ahedesine muhalif olduğunu iddia edi· 
~orlnr. 

JAPO:NYADA YAC:MUR 
FELAKET! 
T<>kyo 30 (A.A} - Üç günden beri 

Japonyanın merkezinde yağmakta olan 
oiddetli yağmurlar 40 kadar insanın telef 
ohnasırui !ebebiyet vermiş, 150,000 evi 
IUlar basmıştır. Gene sular on köprUyU 
t6türmüş ve 24 mühim noktada şimen· 
~ifer hatlarını kcsmi~tir. Yollarda mü-

.tı.akalAt yapılanuyacak bir hale gelmiş
tir. 

Sovyet 
T ayvarecileri 
Viladivostokta 

. Moakova, 29 (A.A) - Tas Ajansı 

J>lldiriyor : 
Stalin, Molotof, Voro§ilof, Kalenin, 

l..axar, Kaganoviç, Nikoyan, Andreev, 
Jadnov, Yejov, Kuruskov, Mikail, Ka
gnnoviç ve Aktinov tayyareci Kokkina· 
iti ve Briandinskiye Vladivostoka uağı
~aki telgrafı göndermişlerdir : 

- Hükümetin vermiş olduğu vaıife· 
)'i mükemmel surette ifa ettiğinizden do· 
iayı ıizleri hararetle tebrik ederiz. 

Çok fena ıerait içinde 7600 kilometre 
k•tedilerck yapılan Moskova - Kaba· 
rovsk • Viladivoııtok uçu~u Sovyet ve 
dünya tayyareciliği tarihine yeni bir ıe
ref sahifesi ilave etmi§tir. 

Sovyetler bjrliği İKİieri zaferinizle 
KUrur duymaktadır. Gözlerinizden öper, 
ellerinizi eıkarız. 

Brezil yada bir tören 
Rio de Janciro 30 (ö.R)- Brezilya 

hariciye nazırı Franıız 11efirine Brezilya
nın en büyük nişanını tevdi ederken irad 
ettiği nutukta : 

c:Fransanın rolü büyüktür.Onun adam
ları, be§eriyeti tatmin edecek bir refah 
formülü aramaktadırlar. Ve eminim ki 
rnuvaffak olııcaklardır. Tabii bütün be
tcriyct ve biz de beraber bu elde edile
eek formülden memnun olacağız .. > 

Rusyada suikast
lar meydana 
çıkarılmış 

Paritı, 30 ( ö.R) - Rigadan bildiril
diğine göre Sovyetler dahiliye komiseri 
nleyhinde bir suikast meydana çıkanl
ınış, bu suikastta alakadar olmak üzere 
11ir çok te\•kifat yapılmıştır. Sovyet 
•leyhtarı kaynnktan verilen bu haberle
rin kaydı ihtiyatla telakkisi lazımdır. 

-------
Harp gemileri 

tonaji 
Londra 30 (ö.R)- Forein Offi!'cle 

li'ı·ansa, tngilteı c ve Birleşik Amerika 
' arasında s:tf ı harp gemilerinin azami to
najını 35 bin ton üzerinde tahdit için bir 
konvansiyon hazırlanmaktadır. 

Dünya tenis 
• 

şampıyonu 

Çin tayyareleri 

Tokyonun, Japonyanın ımir aksamı ile 
alaka ve rabıtası bilkuvve kesilmiştir. 

Hasaı·at yüzlerce milyon yene baliğ bu
lunmaktadır. Bu felaket son 60 sene zar· 
f ıncfa kaydedilmiş olan felaketlel'in en 

Üç devlet mümes
silleri toplanıyor 
Londrn 30 (A.A) - 1936 tarihli deniz 

muahedesinin scluıbet maddesi ile kat'l 
surette halletmek üzere haf ta nihaytin
den evvel İngiltere, Amerika ve Fransa 

hükümetle.ri tarafından beyanatta bulu
nulaclhr. 

-o--

Amerikada 
Südetler işi 
Paris 30 (Ö.R) - Hariciye nazın ayan 

hariciye encümeni reisile siyasi mülteci
lel' meselesini görlişmüştilr. 

Ayni zamanda Çekoslovakya ile Al
manya arasındn geniş bir ihtilaf mevzuu 
olan Südetler meselesini bu günkü vazi

yeti gözden geçirilmiştir. 

büyügüdür. 
Dün gece Tokyoda kısa süren bir zel

zele hissedilmiştir. Zelzele felaketzede
lerin korku ,.e dehşe1lerini bir kat daha 

artınnışt ır. 

Nazilli 
Fabrikasının kumaş

ları ihrac edilecek 
~ 

Nazilli dokuma fabrikasında şimdiye 

kadar fanliyete geçmemiş olan makina

ların tamamı faaliyete g.eçmiştir. Fabri
ka, eylUl ayından itibaren azami iğ sayı
sım kullanacak ve istihsaliit artacaktır .. 
Nazilli fabrikasının şimdiye kadıır imal 
ettiği kuma§lar, daha fabrikadan çıkma
dan satılmakta ve ihtiyacı karşılama· 

maktadır. Bu fabrikanın ince desenli 
imalatı yalnız yurd içinde değil, yurd 
dı ında da beğenilmektedir. 

Pek yakında Yunanistana Nazilli fab
rikası mamulatı basmalardan ihracat ya· 
pılacaktır. 

Fuar hazırlıkları 
/ngiJiz kralı ~uar hazıı·lık.larına hararetle devam 

edılrnektcclir. Izmir vilayeti paviyonun
BAST ARAFI 1 iNCi SAH~FEDE , da teşhir edilecek maddeler ve grafikler 

nutuk ta bir gün sonra verilecek 1 

hazırlanmaktadır. Veteriner müdürlüğü 
olan resmi ziyafette aöylenecektir. 

vilayet paviyonuncla te§hir edilecek gra
Bu nutuk kısa olmakla beraber 
Fransa·. İngiltere arasında 1904 ıe• fikler arasına bfr tablo ilave ederek hay-
nesinde ilk temeli ahlmıı olan an- vanlarndan insanlara bulaşan hastalık-
tant kordialin ihyası ümidini vere-
cek kadar kuvvetli olacağı tahmin 

ediliyor. 

Maliye dairesi 
Hükümet konağmdaki maliye dairesi· 

nin tevsiinc baı;lanmıştır. Yapılacak in-

şaatla maliye dairesindeki dairelerde da
ha kolaylıkla çalışmak mümkün olacak 
ve tapu dairesi, Milli Kütüphanein ya· 

nındaki ~'ki Ziraat bankası binasına 

nakledilecektir. 

-*-
Zavallı kadın 
Çocuğunu düşürda 

ve öldü 
Bayrak.lıd.:ı Bumava caddesinde 3 nu

maralı e\ de oturan Bn. Mürüvvet adında 
genç bir l aduı, ge~irdiği bir ameliyat ne
ticesi hayata gözlerini yummuştur. 

Bn. Miiriivvet, 'l'uryağ fabrikası ma-

kini:stlerinden B. Li.itfinin eşidir. 

Altı aylık hamile bulunan Bn. Mürüv
vet bundan on beş giin önce deniz kena
rında oyun oynamakta olan ktiçük oğlu 
Halidin başından hafif bir yara aldığını 
görmüş, bundan derin bir teessUre ka
pılarak haslalanın!§tı. On beş gUn hasta 
yatan bu ananın karnındaki çocuk, duy
duğu heyecan ylizilnden ölmüş ve bir 

lar hakkında tenvir edilecektir. 

Fuarda eğlence vasıtaları nrtınlmak
tadır. 15 metre yükseklikte 36 kişi istiap 

edebilecek bir döner dolapla aynen ço
cuklara mahsus ntlı karıncalar yaptırıla
caktır. 

-=-
Çocuk hırsızları. 

Cumhur ve Fnik adlarında iki çocuk, 
birbirine ıırt vererek Mustafa B. cadde
sinde bir eve girerek, içinde on lira bu· 

lunan bir portföyü çalml§lıırdır. Çocuk· 
lar bir eaat içinde bu paranın iki bu-

çuk lirasını sarfetmişler ve ilk olarak 
bir Boğaziçi bigıırnsı sntın almışlardır. 

Çocuklar yakalanarak adliyeye verilmiş· 
lerdir. 
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,~ Halkevi köşesi 
eaıızz:atao'2ZZYJ.zzr.r.IZ~,; 

- Halkımızın havaya karıı korun
maları hususunda bilgi edinmeleri için 
evimizde l 1/6/938 tarihinden itibaren 

bir kurs açılımı ve derslere ba§lanmıştır. 
Her hafta cumartesi günleri saat 18 de 
verilmekte olan bu derslere bütün yurd
daşlnr gelmelidir. 

2 - Evimiz bahçesinde her hafta cu· 
martesi günleri çocuklara ve pazar günü 

Paris 30 (Ö.R) - Dünya tenis şam- doktor celbedilerek çocuk karnından 

da büyüklere ıaat 2 1 de karagöz oyunu 
oynatılmaktadır. 

3 - 1 /7 /938 cuma günü Yönkurul, 
Dil, Tarih, Edebiyat ve Kita~ray ya· 
yın komitelerinin haftalık toplantıları 

Piyonu Süznn Langlen'in ahvali sıhhiye- alınmıştır. 
d bir tevakkuf devresi geçirmektedir. Bunun bir :reaksiyonu olarak hastalığı 
Kendisine kan verilme nmeliye:si lüzum !artan Bn. MürUvvet kaldırıldığı Sıhhat 
töl'4.ilmilştUr. vurdund~ ölı~nilştür. \'ardır 't" 

Vergiler: 
Kazanç vergisi 

hakkında bir tebliğ 
Beyannameye tabi mükelleflerin te

diye 11rasında vergisi kesilmiı olan ta
ahhüt bedelleri ve beyjye aidabnın be
yannamelerinde ne suretle gösterildiği 
hakkında Maliye vekaleti aıağıdaki ta
mimi göndermiştir : 

« 113 seri numaralı kazanç umumi teb· 
Jiğinde beyannameye tabi olan mükel
leflerin tediye sırasında vergisi kesilmiş 
olan taahhüt bedelleri ve beyiye aida
hnın beyannemelerine dercetmemeleri, 
buna mukabil umumi masraftan i~bu ta· 
ahhüt bedelleriyle beyiye aidatına isabet 
eden mikdann da beyannnmenin masraf 
kısmından tenzili lazım geldiği tebliğ 
edilmiş ise de bir kısım mükelleflerin ta· 
ahhiit bedelleriyle beyiye aidatı vesair 
hneıliı.tı meınzucen kaydedilmiş olması· 

na mebni bunların tefrik edilme.!İne mad· 
deten imkan bulunmadığı nnlaşılmış ol
duğundan keyfiyt-tin tavzihine lü7:um gö
rülmüştür. 

1 - Bcyannnmeye tnbi mükelleflerin 
kazanç Vergisi knnununun sekizinci mad
desinin birinci fıkrası mevzuunn giren 
taahh t bedelleriyle üçüncü fıkrasına 
dahil reyiye aidatı için aynca hesap tut
maclı~ları ve diğer muameleleriyle bu 
iıılere nit bedelleri ve aidatı da meınzu
cen kaydetmekte oldukları takdirde bu 
hesnp}arın birbirinden ayrılmasına jm. 
ktı.n olmıyıı.cağından verilecek olan ka
zanç be:rannamesinde taahhüt bedelleri 
ve b .. yiye aidatına ait hesaplar da dahil 
olduğu halde bilumum muameleleri ne
ticelerini göstermeleri Ye bu beyanna· 
melerc müsteniden umumi karları üze
rinden tarhedilecek olan kazanç vergi· 
sinden tediye sırasında ödedikferi ka
zanç vergilerinin tcnziliyle geri kalanının 
tahsili laıım gelir. 

Bu ten7.ilin yapılabilmesi için miikel
lefin tediye sırasında vergisi kesilmİ$ 
olan tanhJ.'it hcdelleri için resmi mak
buz veya tevkifotı yapan al:ıkadar daire
den alacağı ·vesikaları ibraz etmesi ''e 
hu daire, kestiği vergiyi doğrudan doğ
ruya irat kaydetmeyip nınlsandığınn ya
•ırmnğa mecbur bulunan mülhak ve hu· 
ım:ıt bütçeli dairelerle bankalar veya İmti
yazlı şirketlerden ise müteahhitten kesi

len vergilerin hangi tarih ve numaralı ir
snlıye ilr nereye yatırıldığının da veşika
da ayrıca gösterilmesi veya makbuzun 
arkasına ipret edilmesi \'e bu vesikala
rın asıl veya suretlerinin beyannamelere 
hnğlnnmnsı lazım gelir. 

2 - T ediyc sırasında vergisi kesilmiş 
olan taahhüt bedelleriyle beyiye aidatı
na ait hesapları diğer muamelelerine ait 
hesaplarından ayıran, binnetice bu i~le
rin gayri safi kurlarile masraflannı ayrı 
ayrı yaı:an müesseselerin tediye sırasın· 
da vergisi kesilmiş olan taahhüt bedelleri 
ile beyiye nida tını ve bunlara ait masraf· 
lan diğer işlerine ait gayri safi karla mns· 
raflnrdnn ayırmnlnn mümkündür. Bina
enaleyh bu gibilerin kazanç beyanname· 
lerinde yalnız tediye sırasında vergisi ke
silmiş olan diğer i~lerinden mütehassıl 
gayri safi kfırlarla bunlara ait masrafla
rın gösterilmesi ve tediye sırasında ver· 
gisi kesilmiş olan taahhiit bedellerile be· 
yiye aidatının beyannamenin boş bir ye· 
rinde kontrolü teshil için iraesi icap eder. 

Ancak yukarıda biri~ci fıkrada beyan 
edildiği şekilde tediye ısırasında verginin 
kesilmiş olduğunu gösteren makbuz ve 
vesikaların beyannameye bağlanması la· 
zım gPlir. 

11 3 seri numaralı kazanç umumi teb· 
]iği hiikmti kaldırılmıştır. 

-=--
Karacadağ c;nayeti 
Değinnenderenin Karacadağ köyünde 

köy mubtarı Hüseyinfn feci surette ölU
mile neticelenen cinayetin tahkikatına 
ikinci :sorgu hakimliği el koymuştur. Ka
racadağ köyünde, sorgu hakimliğinin is
tcğile yaptırılan araştırmada, Şükriyenin 
dayuıının evinde bazı kanlı eşyalar elde 
edilı~ ve Mustafa tevkif edilmiştir. Bu 
cinayet, şimdi bütün saflıalarile aydın
lamnl§ \'e cUriim aletleri ele geçmiş bu
lunmaktadır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Yamanlar kampı bu sabah açılacak
tır. Dün kampın çadırları kurulmuş ve 
bir çok aileler kampa çıkmıııtır. 

*** Bu sene polis mektebine fazlaca tale-
be alınacağından emniyet direktörlüğü, 
mektebe devam etmek Ü:tcre müracaat 
edenleri tesbit etmektedir. Polis mekte
binden mezun olacak memurlara ili: ola
rak yirmi lira asli maaı; vrilecektir. 

*** Yoksu) ve cılız çocuklar için açılacak 
çocuk kamplarına 6 - l 5 yaştaki çocuk
lar ayrılmı§ ve kamp kadrosu dolmuştur. 
KMmplar ayın on birinde açılacaktır. 

. ---- -

B. Sandys'in divanıharp 
huzuruna çıkarılması iş· 

Londra. 30 (A.A) - Ekseriyet liderlerinden B. Margesson dün 
akşam kabineye resmi esrar kanunu ahkamına tevfikan B. Sandysin 
mesu1iyeti ve bu kanuna nazaran parlamento azalannm vaziyeti me
selesini tetkik edecek olan hususi komite azasının isimlerini bildir
miştir. Bu isimler neşredilmemiştir. Fakat imtiyazlar daimi komite
sinden tamamiyle ayrı olan bu komitenin B. Sandysin divanıharp hu
zuruna çıkması meselesini kökünden halletmeğe memur olacağı ·ve 
hükümet ekseriyetinin sekiz mümessili ile muhaliflerin altı mümessi
linden terekküp edeceği zannedilmektedir. 

Her ne kadar askeri mahkeme usullerinin ilga edilmiş olduğu avam 
kamarasında beyan edilmiş ise de askeri tahkikat divanının bugün 
hususi bir toplantı yapacağı haber alınmıştır. 

il· stinde iki Yahu 
şuna dizildi 

Paris, 30 ( ö.R) - Bir Arap otobüsüne taarruzdan suçlu olarak 
İngiliz divanıharbinde idama mahkum olan iki yahudi dün sabah kur· 
§Una dizilmişlerdir. Filistinde ilk defa olarak bir yahudi kurşuna di
zilmiş bulunuyor. Bu hadiseyi protesto için Kudüs· Tclaviv ve Ya
fada yahudile._r tarafından bazı nümayişler yapılmıştır. Bilhassa Tela
vivde bir çok mağazalar matem alameti olarak kapanmıştır. idama 
mahkum olan yahudilerin afları için İngiliz hi.ikiim~tine ve kral ma
jeste albncı Jorja bir çok telgraflar çekilmişti. 

Kudüs, 30 (A.A) - Yahudi delikanlısı İbni Yusufun dün öğleden 
sonra icra edilen cenaze merasimi mühim mikdarda zabıta, asker ve 
tayyarelerin nezareti altında yapılmı~ ve hiç bir hadise olmamıstır ... 
Bütün Filistinde geniş bir protesto hareketi görülmektedir. 

Avusturyada vaziyet 
endişeli değilmiş 

Paris, 30 (Ö.R) - Hitlerin Avusluryadaki mümessili Burkeel bu
giin ilk defa olarak gazetecileri kabul etmiş ve Avusturyadaki vazi
yet hakkında uzun bir görüşme yapmı tır. Brukeel yabancı memle
ket gazetelerinde gösterildiği gibi Avusturyada vaziyetin asla endişe .. 
li olmadığını, Avusturya ve Alman nazileri ara ında ikilik olmadığı
nı söylemiş, Führerin mütenekkiren Viyanaya geldiği ve bu .suretle 
bir ihtilalin önünü aldığı hakkın aki haberleri knt'i olarak tekzip et
mi~ ve demiştir ki : 

- Eğer böyle bir isyan hareketi olsaydı. ı yanı bn tırmak için 
elimde kafi kuvvetim vardı. 

Büyük felaketler böyle 
vaziyetlerden doğarmış 

Paris, 30 (Ö.R) - Alman gazeteleri yine Çekoslovakyaya ateş 
püskürüyorlar. Vaziyeti karıştırmak maksadiyle sistemli hücumlar 
yapılıyor. Berliner Boersen Zeitung gazetesi yazdığı bir makalede 
Pragda hükümet ile ekalliyet mümessilleri arasında cereyan etmekte 
olan müzakereleri şiddetle tenkit ediyor ve diyor ki : 

c:Mütemadiyen bahsedilen ekalliyetler statüsü nerede?.. Bu statü 
ne zaman hazır olacaktır? Oyalanmak değil, kat'iyyet istiyoruz .. B. 
Hodza, B. Beneşin emri ve vesayeti altındadır ve biz Beneş kimdir 
bilmiyoruz. Vaziyetin arzettiği vehametin nihayet anlaşılacağı zaman 
gelecek midir? Büyük felaketler böyle vaziyetlerden mi doğar? 

BarseJon bombalandı 
Şehirde binalar yıkıldı 

BAŞT ARAFI 1 iNCi SAHIF EDE 
arasında bir kıtal mahiyetini almaktadır. 
Valansiya yakınındaki Delperclo kasaba-
111 Nasyonalist tayyarelerin bombalnriyle 
harap olmuştur. Yaralılar ve ölülerin ha· 
kiki Bayısı heniiz öğrenilememiştir. 

DE.MIRYOLLARINI BOMBARDI
MAN ... 
Parie, 30 (ö.R) - Beş nasyonalist 

tayyareden mürekkep bir bombardıman 
filosu Barselon tayyare istasyonunu bom
bardıman etmiştir. Defi topları harekete 
geçerek tayyareleri uzaklaşmağa mec
bur etmi lerdir. 

Diğer asi tayyareler Barselona mi.inte
hi olan demiryollarına şiddetli taarruzlar 
yapmışlar, bir çok bomba yağdırrnıılar· 
dır. Taarruz uğrıyan bir trende altısı 
kadın olmak üzere dokuz kişi öldü. 34 
ki~i yaralaJ?dı. 

Burgos, 30 (A.A) F rankistle& 
Fnnzarayı geçmişler, Re iyi ihata l"tmiş 

ler 'e Artenayn hiıkim bir vaziyett" gel 
mi lerdir. 

Barselon )0 (A.A) - Neşredıler 

Lir tebliğde cümhuı i) etçilerin bir çol 
mevzileri ele geçirmiş oldukları bildiri) 
mektcdir. Ribezalt mıntnkrısında Tan:r.a 
ra knsnbası yakınında şiddetli bir mu 
harı"he cert-\•nn etmektedir. 

Paris, 30 ( ö.R) - Bır kaç günden 
beri burad bulunan Uibnan cüınhurrei 
sinin seyahatinin tamamen hususi b~ 

mahiyette olduğu söyleniyor. 
Mumaileyh, bu seyahate atfedilme} 

İslenen siyasi ba7.ı düşünceleri tekziı 

etmiıtir. 

Lübnan cüınhurreisi Vittddc i tiraha. 
etmek niyetindedir. 

Büyük Millet Meclisinin 
tatili •• 

uzerıne 
BAŞTARAFJ 1 NCI SAHiFEDE. lrar Ankaraya döneccktır. 
bay Şiikrü Kaya dn bugünlerde buraya lstanbul. 30 (Hususi) - Af kanum 
gelecek bir müddet knldıktan sonra garp 1 nun Büyük Millet Meclisinde kabull 
ve cenup vilayetlerimizde tetkikata çıka-

1 
üzerine Suriyede bulunan Refik Halitl 

c.aktır. Bu seyahatin bir buçuk ııy süre· Maverayı Erdünde bulunan fe)lesof Rı 

ceği tııhmin olunuyor. Başvekil bny Ce-ı za TcvfJkin, kanun mer'iyet mevkün 
lal Bayar da yine bugünlerde şehrimiz· girer girmez memleketimize dönecckleı 
de beklenmektedir. B. Celal Bayar bir I akrabalnrınn ~elı"n habrrlcrden nnlasıl 
kaç gün istanbulda kaldıktan sonra tek· mnktadır. 
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'Bu Adam ! YAZA : 
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~ R. L. GC'ldman 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

Büyük Zabıta Romanı 
-57-

: NAKLEDEN : : 
• . . . : 
~ Nahide Orbay : 

Pat Klansiyi polis komiseri Mas
tersle başka bir zabıta memuru ge
tirmişlerdi. 

Mübaşir hemen giderek hakime 
haber verdi. 

Morgan, hakim mevkiine geldi. 
iddia makamında Vilson, kımıl

danmadan oturuyordu. 
Çene kemikleri sanki kilitlenmiş 

gibiydi. 
Ağzını bıçak açmıyordu. 
Samiin sıralarında derin bir sükut 

vardı. 
Morgan, celsenin açıldığınİ bildir

di ve sordu: 
- Müdafaanın gösterdiği son şa-

hit hazır mı? 
Nat cevap verdi: 
- Hazır .• 
- O halde gelsin ve ifadesini 

versin .. 
Pat Klansi sendelemeden. metin 

adımlarla ilerledi. 
Uaulen yemin etti. 
Bu sırada Vilson ayağa kalkb. 
- Muhterem bay hakim, dedi. 

Ben, bu şahidin dinlenmesine mua
rızım. Bu adam bir canidir ve birkaç 
<Iefa mahkum olmuştur. Elyevm de 
uyuşturucu maddeler kaçakçılığı su
çu ile maznundur .. Hakkımla taki
bat yapılıyor. 

Nat ta bu itiraza şöyle cevap ver
di: 

Muhterem bay hakim, bu ada
mın bir cani olduğunu ve mütead
dit defalar mahkum edildiğini biz de 
iddia makamı kadar biliyoruz. Bun
dan evvelki şahidimiz de onun uyu§
turucu maddeler kaçakçılığı yapan 
teşkilahn ele başılarından olduğunu 
söylemi~tir. Binaenaleyh müddeiu
mumt bu itirazı ile bize fazla bir~y 
öğretmiş olmıyor. 

Vilaon tekrarladı: 
- Bu adam bir canidir. 
Nat: 
- inkar etmiyoruz ki .. Biz bu 

adamın, doktor Amber.onun katili 
ile uzun ve devamlı münasebette bu
lunduğunu ispat edeceğiz. 

Hakim Morgan Vilsona döndü: 
- Bu şahidin dinlenm~sine iddia 

makamı neden itiraz ediyor ve mani 
olmak istiyor. 

Diye sordu. Vilson: 
- Tamamen kanuni bir sebep ve 

maksatla.. Sizce de malumdur ki, 
kanun bir cinayet davasında her han
gi bir caninin şahit olarak dinlenme
sine müsait değildir. 

Hakim Morgan bu sözler karşısİn· 
da bir tereddüt anı geçirdi ve sordu: 

-Sı.ıhit hakikaten cinayetle mah
kum ~dilmiş midir? 

. . • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nesinde birkaç sene yatmıştır. 

Morgan, başı önüne eğik bir hal
de uzun zaman ellerine baktı. 

Salonda bir ölü sükutu vardı. 
Mariye baktım. lleriye doğru u

zanmış, gözlerini hakime dikmişti. 
Morgan ise hala ellerine bakmak

ta ve düşünmekte devam ediyordu. 
Nihayet şu mukabelede bulundu: 
- Mahkeme kanunun iddia ma

kamı tarafından ileri sürülen mad
desini bilmiyor değildir. Fakat ka
nun yine sarih ve kat'! olarak diyor 
ki, cinayetle zan altında bulunan her 
hangi bir kimse masumiyetini ispat 
için her vasıtadan istifade edebilir 
ve maznun, suçu sabit oluncaya ka
dar tam ve mutlak bir bitaraflıkla 
muhakeme edilir. Kanunun maznun 
lehine olan bu müsaadesi hakkında 
adliye tarihinde pek çok misaller 
mevcuttur. Şüphesiz vazi kanunlar 
bu maddeyi bazı insanları bazı İn· 
sanların hususi kin ve düşmanlıkla
rından kurtarmak için vazetmişler
dir. 

Biz burada hakikati anlamak ve 
vicdanımızla muhakeme etmek va
zifesi başındayız. Binaenaleyh mah· 
keme müdafaanın gösterdiği bu şa• 
hidin dinlenmesine karar vermiştir 
iddia makamının itirazını varid gör· 
miyoruz. Metr Hollis şahidinize su
allerinizi sorabilirsiniz .. 

* Hiddetten mosmor kesilen Vilson, 
ağzından tek söz çıkmadan yerine o• 
turdu. 

Nat yüzünaeki terleri mendili ile 
sildikten sonra Pat Klansiye doğru 
ilerledi. 

Ben, derin bir nefes aldım. 
Hafif bir mırıltı ..alonun sessiz ha· 

vası içine yayıldı. 
Klansiye sorulacak sualleri biz bir 

gün evvelinden büyük bir dikkatle 
hazırlamıştık. 

Klansinin cevapları, uyuıturucu 
maddeler kaçakçılığı yapan teşkila
tın faalivetini, bu teşkilatın tek bir 
~ıeh e tabi olduğunu izah etti. Ni
hayet Nat sualini doktor Amberson
la alakadar noktalar üzerinde işledi. 

Klansi söyledi: 
- Hastaneye kaldırılan Cain, 

doktor Ambersona doktor . Miçelin 
bu te•kilatta olan rolünü anlatmıştı. 
Amı,;rson bunun üzerine doktor 
Miçele geldi. Eğer bu İşten vazgeç
miyecek olursa kendisini zabıtaya 
ihbar edeceğini bildirdi. 

-Doktor Amberaon zabıtaya ha
ber verdi mi? 

- Hayır. 
- Neden haber vermedi? biliyor 

musunuz? 

SPOR 
KERESİNDE DAHiLiYE VEKlLlNİN NUTKU 
--- --

'' Cocuklarımızı kışa alıştırmağa 
' 

dağlara çıkarmağa mecburuz .. ,, 
ANKARA, 29 (A.A) - B. M. Mccli- nın i'lemeslni icabettiren bir spordur. ka donlarla gömleklerle geldiler. Bunları 

•inin son ceL.e•inde spor teşkilatına ait SPOR ZEVK! görünce hem hicap duydum hem de mU-
'rnnunun müzakeresine geçilmesi müna- Köylerde mektep avlularında harıhan tees.sir oldum. Ve yolda soğuktan donan 
sebetiyle dahiliye vekili ve parti genel yerkrinde, sokaklarda, tarlalarda hulasaıbu vatan yavrularını ta Samsuna kadar 
ı<kreteri bay Şükrli Kaya şunları söy- azıcık meydan bulduğu her yerde Türk gömerek geldik. Bunun sebebi halkımız 
lemiştir : çocukları derhal güreş ederler. Bu kadar dağ halkınd:ın olduğu halde kışa ve kış 

Tetkik ve tasvibinize arzolunan spor netice veren bir sporu terketmek elbet- sporlarına alışkın olmamasıdır. Bunlara 
'<:ınunu hakkında bazı maruzatta bu- te hatadır. Bunu bil~kis takviye etmek kendimizi alıştırmamız lAzımdır. Zanne
'unacağım. Beden terbiyesi spor ve ona lazımdır. Memleketimizin çok sevdiği dilmesln ki bu •porların tarihi çok eski
:nülhak olan diğer hareketleri biz milli di~er iki spor şubesi de blnicilL1< ve atı- dir. Cihanın her yanında kıt sporlarına 
terbiyenin esaslı bir rüknü olarak tel5k- cılıktır. yeni lıqlarunıştır. hvtçrenin dağcılık 
ki ediyoruz. Her terbiyenin olduğu gi- BtNtCILIK sporları yenidir. Dağlan olmıyan diyar-
bi beden terbiyesinin gayesi de ferdle- Son zamanlarda tahribatı dolayıslle lar bile dağcıhklıır ihdas etmektedir. 
rin milletlere ve milletlerle beraber azalan ve vasıflarını kaybeden atlar yli- Belçika kralı bir adam olduğu halde 
bütün be,eriyete hayırlı bir eleman ola- zünden belki binicilik biraz ihmale uğ- hayatını dağcılıkta vereli. Ve memlekeU
rak yet.iftirmek gayesini istihdaf eden ramıştır. ne bliyilk bir nümune oldu. Biz dağlar 
beden terbiyesi ile vücudu kuvvetlen- Fakat memleketin ve milletin ruhun- arasındayız. Kimimizin oturduğu yer 
dirmek, güzelleştirmek, gençlerimizi, da atıcılık sevgisi hiç bir vakit çıkmamış- 2500 metrelik vi!Ayet merkezi olduğu 
ferdlerimizi hayat savaşı için kudretli tır. En küçük köye gittiğiniz vakit en halde dağa yUzliınüzli çevirmek Türk 
bir hale getirmek istiyoruz. küçilk çocuğu bile at üzerinde ve at oy- ınllleUne yakışmıyaeak bir vaziyettir. 

BEDEN VE FlK!R TERB1YES1 natırken görlirüz. Ve o ata bindlği vakit BiZ! ALAKADAR EDEN 
Beden terbiyesini düşünürken fikir kendisini cihan tahtına oturmuş sanır. Ve MEVZULAR 

terbiyesini de ihmal etmemeği daima 0 kadar zevk duyar. Hakkı vardır. Çiln- Dağcılıkta, kayakçılıkta, ylizilclilük, 
derpiş etmekteyiz. Bizce sırf beden ter- kii Türk milleti cihan tahtına at üzerinde yelkencilik ve denizcilik gibi bizim uğ
biyesine hasrı kuvvet ederek zihni, fik- gelmistir. Bu sporu da ihmal etmemek raşmamız icap eden mevzulardır. Mem-
ri ve şuuru bir tarafa bırakmak haın bir lazımdır. leketin mlidafauı bunu ieap etUrmekte-
madde vücuda getirmek demektir. Şu- DENtZClLIK dir. Bundan oonra olacak muharebelerin 
ursuz kuvveti, dimağsız kudreti başka- Sonra bizim mili! diğer bir sporumuz kış muharebesi olacağını tahmin ve la

larının elinde binbir şekli alacak bir daha vardır. Vardır diyorum çünkil bu yin zor bir şey değildir. Kışa karşı kim 
kalıp gibi telakki ediyorıız. Onun için gün pek met.r<lktür. Onu teessürle ve milcehhezse muharebeyi o kazanacak 
ne vakit beden terbiyesini düşünecek hasretle yadediyorum. o da denizcilik- ve o nisbctte kendisini koruyacaktır. 
olursak onunla müsavi olarak fikir ter- tir. Barbaros Hayreddin bir Türk gölli Memleketimizin çocuklarını kışa alıştır
biyesini de derhal derpiş etmekteyiz ... yaptığı vakit gemilerini bir anda bir sa- mağa, dağlara çıkarrnağa behemehal 
Fikir terbiyesi, kuvvetli bir fikir terbi- niyenin içerisinde elindeki sihirbaz değ- mecburuz. Türkiye coğrafyasına bakan
yesi şüphe.siz ki sağlam vücutta bu· neğile çıkarmadı. O gemicilere ve gemi- !ar görürler ki bir tarafdan deniz Tür
lunur. Sağlam vilcut elde edebilmek lere memleketin hazırlanmış olan ele- kün iki şaşmaz dostu ve müttefikidir. 
için yalnız milletin verdiği tabii ele- ınanlarına tevarüs etti. Ve onları iyi ida- Bunlara iki elle sarılmalıyız. 
man .kafi değildir. Onu zamanımızın bil- re ederken Akdenizi Tiirk havuzu yaptı. 
gileriyle ve terbiyecileriyle teçhiz ede- MARMARADA GEZtNTt EN BtlYOK DEN!Z HARPLER! 
rek yetiştirmek liizıındır. Türk milleti Bu gün dünyanın en güzel denizi olan Bir nokta daha hatırıma geleli, arze-
esasen kuvvetlidir. Marmaraya her hangi bir seyahate çık- deyim. Milletlerin tarihlerini gözden gc-

TüRK GIBt KUVVETLİ tığınız vakit kendinlıl ıssız bir çölde zan- çlrirsek ekserisinin mukadderatının de-
Cihancla Türk gibi kuvvetli demenin nedzrsiniz. Halbuki orası klil halinde be- niz üzerinde halledildiğini görürüz. Tu

elbctte bir sebebi vardır. Türk milleti zenmiş ve Türk sıhhatini temin edecek fana kadar çıkmıyalıın. Nuhun nasıl 
kuvvetini yalnız kendi ırkından almış bir yer olmalıdlr. (Bravo sesleri, alkış- kurtulduğunu Lejanda bırakalım. Fa-
degifrur. Kuvvetini yalnız ırkı hususi- !ar) kat ondan sonraki tarihin kaydettiği $a-
yetine de borçlu değildir. Türkler bü- LE?v1AN GöLtl'NDEKI !amin muharebesi, Iranlılarla Yunanlı-
tün sporları yapmış ve onlarla vücudu- KAYIKLAR !ar Aktion muharebesi denizde bitmi•-
nu kuvvetlt?ndirrni§ bir millettir. Tarihe Acı bir mi"al !liÖyliyeccğim. Cenevre, tir. Son zamanlara gelelim. Travalgar 
bu kadar şanlı zaferler verebilnıek i~in Leman gölü kenarında Istanbulun yarısı muharebesi hpanyanın bu günkli hale 
O zaferi elde edenlerin her halde çok kadar nüfusu olmıyan bir sehirdir. Fa- düşmesini ihzar eden ilk mağlilbiycttir. 
kuvvetli olması lazım gelirdi. Diğer mil- kat Cenevre iskelelerine bağlı olan te- Denizde olmuştur. Abukir muharebesi 
!etlere üstün kuvvetleri ve daima şuur- nezzüh kayıklarının adedl bütün Tür- bize Afrikayı kaybettirmiştir. Monila 
lu kafaları sayesinde bugün medeniyet kiye limanlarına bağlı tenezzüh kayık- muharebesi, Cusima muharebesi ondan 
aleminin bile iftihar ettiği bir çok mey- )arının üç misli kadardır. Bu acı hak.ika- sonra Iskaja:rak ınııharcbesi son asrın 
dan muharebelerinde zaferler kazanmış- ti milletin huzurnnda söylemek bizi ayni en büylik deniz harbidlr. Sonra bizim 
tır. Beden terbiyesi ve spor Türklerde zamanda vaıifeye davet edecek bir iti- bahri hezimetlerimiz. Sinoptan sonra 
milli bir anane olmakla beraber herşey- raftır. Bu kadar sahili olan bir yurtta 0 Çeşme ve Navarin muharebeleri in1para
dc olduğu gibi bunu da nizama almak millet denizi hükümlerine rametmezse torluğun temelini sarsmış ve memleketi 
icap ederdi. o millet sahillerini kendi sporculariyle bu günkü hale getirmiştir. Balkan har-

CüMHUR!YET SPORU PERiŞAN tezyin etmezse, onun nimetlerinden müs- bini biz Mondrosta kaybettik. Bütün bu 
BULDU. tefid olmazsa o memleketin sahilleri iyi harbe iştirak eden zabıtanın kanaatin 
Cümhuriyet sporu pek zayif ve peri- muhafaza edilmiş sayılamaz. Binaena- göre biz Mondrosu kazansaydık Balkan 

şan olarak buldu. Onu nizam altına koy- )eyh denizciliğimizi de nazarı itibare ala- harbini kaybetmiyecektik. Binaenaleyh 
mak için bir takım kararlar aldı. Ve rak behemehal ilerletmek mecburiyetin- bu kadar ehemmiyet verilmesi lazım 
son üç sene zarnnda bunu kendl fırka- deyiz. gelen rnill1 bir hareketi elbetteki eskisi 
sına bağladı. Fırka üç yıldan beri ara- ACI BlR HAK1KAT gibi başsız, perişan bırakamazdık. Bu 

Sevgilisi uğruna 
Almanyadan firar 
eden A man askeri-

• 
nın maceraıı 

Bir müddet evvel, Alman ordll9unda 
tayyare makiniıtl olan F rantzın Beri inde 
Hiıler rozetleri satan aevgaiai Edviı ae 
birlikte Almanyada ve ukerlik vazifeaJn. 
den firar eıtiiini, Çekoslovakyada tuıu.. 
namı yarak F ranaaya geldiklerini, oradaa 
bir ıandal ile denize açıldıktan eonra c .. 
zair aahillerinde bir gemi tarafından ya

kalandıklarını yazmı tık. Mahkemeye İn• 
ıikal eden bu garip aık macera11nın an. 
ettiği ıa !ha 1ud ur: 

iki ıevdalı, ceplerinde yalnız on frank 
olduğu halde Fransada Borflör sahiline 
gelmişler. Burada bir papasın rnisafifoı 

pervcrliği ile ilk geceyi. manuttrda ge .. 

çirmişler. 

ikinci geceyi, limanda demirli balıkçı 
sandallarından birinin içinde geçirmeii 
taaarlamıflar. Sandala binmitler. Ceca 
yarısı, iki ıcvdah uyurlt.cn sandal nasılsa 
demirini taramıf .-e denize açılm.ıf .. Ka• 
dm korkudan ağlamağa baılamış. F rant• 
zın ise denizcilikten hiç anladığı yok.
mu'- .. Hatta Almanyadan hiç çıkmadığı 
iı;in denizi ilk defa görüyormuş .. 

tkisi de bir çok macera romanı oku .. 
dukları için vaziyeti ilk önce ho, karşt .. 
lamak istemişler. Fakat sandal gittikçe 
denize açılıyor ve zaman geçtikçe de 

karınları acıkıyormu,. Y eyecek tc birşey 
yok .. 

Nihayet ertesi günü (Metana) lnıiliz 

vapuruna rastlamışlar. 

Kimperin 5 O mil açılı:.lannda olan va• 
pur bu iki acemi sevdalıyı kurtarm~ 

Cemi Cezairc gidiyormu~.. Bunları da 
Cezaire götürmü~.. Asıl mesele onlanrı 
Almanyadan lı:açmalannda değil, balık• 

çı sandalını kaçırmalarında .. Çünkü •an
dalın sahibi davacı. Şimdi iki jandarma 
arasında Cezairden Fransa.ya gönderilen. 
Frantz ve Edving bir gece geçirmek tlze
re bindikleri sandalın kendilerine paha
lıya mal olan macerasını daha pahalı 

olarak ödiyeceklerini düıünmektedirleT. 
Ceplerinde de artık on frankları da kal
ınamıştır. 

isabetli bir tayin 
Oç seneden beri belediyemiz baı h• 

kimlik muavinliğinde dürüatlükle İl gö
ren ve Jcendiıini herkese ıevdiren kıy• 

metli genç doktorlarunızdan baı Saip 
Katıkçıoğlu bu defa muavinliğin ilgaai
le açıkta kalmıştı. 

- Evet.. Sirkat kastiyle silahla 
tecavüz suçundan Krofton hapisha-

mızdan seçtiği sayın arkadaşların de- Size diğer bir acı hakikat daha arzet- işi heyeti umumiyesile bir insicam altı
vamlı hinunetleri sayesinde spor saha- mek istiyorum. Erzurumda bUyUk ricalle na koyduracak bir kuruma bağlamak rn
sında da muvaffakıyetle gösterdl. Ve bir vazife ile :rlcat yolu üzerinde bulunu- zundır. Bu devletin işidir. Onun içindir 
bir çok fedakfırlıklar yaptı. Buglin vila- yordum. Erzurumlu vatandaşlarunı bek- ki bu işi heyeti umuıniyesile devlete ve
yetlerimizin bir çoğunda spor sahaları liyordum. Ben onları kışa alışkın kış el- riyoruz. Devlet nüfuzu, kudreti ve elin

-BiTMEDi- hazırlanmıştır. Ve hazırlanmaktadır. biseleriyle soğuğa mukavemetli bir un- deki vasıtalarla bu işi başaracaktır. (Al-
Yalnız geçm s~nc spor için yaptığımız sur gibi beklerken karşıma beyaz patis kışlar). 
~)eri bir misal olmak üzere zikretmek _ _ 

Memnuniyetle haber aldığımıza göre, 
bay Saip Kaşıkçıoğlu Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekaletince belediye hat he.

kimliğine terfian tayin olunmuı ve emri 
vilayete gelmiştir. Kimya Endüstrisi 

Klor fabrikasının temeli 
10 temmuzda atılacak 

On Temmuzd' Ba,vekil Celal Bayar, memlekete. her yıl 150.000 Türk liraaı 
tarafından lzmitte temeli atılacağını yaz-ı kıymetinde. 2000 ton.Jule •ud ko•tik ve 
d;ğım" klor ve sud kostik fabrika'1 beş 100.000 !ıra kıymelınde 1000 tonluk 
•enclik endüstri programına dahil kimya klorür dö ,ü ithal edilmektedir. Sud koı
aoayii fahrilı::nlannın hirinci!i olacaktı.r. tik sabunculukta, mt"nsucat Aanayiinde 

1933 h 1 1934 't'b ' vesairede kullanıl•r . te vır anmı~ ve ten ı ı a-
h .,_. b 1 1 b' . . b Klorür dö 'oya gelince halı yık.makta en tat J&:ıne aş anmı~ o an ırıncı eş 

ve pamuk cndüstrİ!9İnde muudı taaffün 
senelik. endü!<ıitri planının hep birden tat· 

bile.ine imkin olmadığı için. programın 
ihtiva ettiği beş nevi muhtelif devirlere 
ayrılmış. kimya sanayii en ıona bırakıl-

mı,tı. 

Kim) a •annyii kurmak va:ı.ifcsi de bet 
senelik planın en mühim kısımlarını tat

bik i~ini muvaffakıyetle başarmış olan 
Sümerbanka veriln"'i.,tir. Kimya endüstri

si üç fabrikadan mürekkep olacaktır. 

1 - A•id sülfirik fabribsı 

2 - Siiperfosfat fabrikası 
3 - Su• kostik ve klor F. 
f zmitt~ trmeli atılacak oli'.'1.n fabrika, 

İşte bu üçüncüsüdür. 

Mutfak tuzunun elektrolize edilmesin-
den hem L.lor hem de •odyom hasıl ol
duğu İçin bu iki maddeyi aynı fabrika
dan temin kahil olacaktır. Son 90:nelcrde 

olarak İ•timal edilir. Mensucat kaQ-ıd ve 
P:t-llüloz san~yiinin inki,afı bu mllddenin 

istih18.kini <?İttikçe artıracaktır. 

Diğer taraftan, klor taarruzi tedafüi 
bütün harp gaz]urının esasını teşkil eder. 

Sulh zamanında, Kloıür dö şo ile müşte
katının üıtihsalinde kullanılır. 

l,te bu sebeplerden dolayı hükümet, 
cndü ; tri pro!:ramına bir klor ve sud kog~ 
tik labrik&sı da ithal etmiştir. Bu fab
rika senede 2400 ton klora muadil olan 
2450 tonluk sud ko•tik istih"al edebile
<.:t"lc. kudrette olacaktır. Fabrikanın ara
Zİ!Iİ ve binaları 350.000 liraya makineleri 

ve diğer tesisatı 650.000 liraya mal ola· 
cak, işlemesi için de 200.000 lira ser· 
maye konulac~ktır. Bu suretle bu fabri

ka Sümerbanka 1 400.000 lirova mal 
olacaktır 

i~tcrim. 

YAPILAN SAHALAR 
Vilayetlerden, Afyon, Aydın, Bursa, 

Diyarbaku·, Edirne, Elazığ, Eskişehir, 

lzMir, KarŞJ.yaka, Kastamonu, Kırk.lare· 
li, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, 
Muğla, Samsun, Adana, Sivas, Tekirda
ğı, Trabzon, Zonguldak. 

Kazalardan : Bandınna, Ayvalık, Na
zilli, Eyüp, Beşiktaş, ve ayrıca Fener
bahçe, Mecidiye köyü gibi yerlerimizin 
sahaları alınmıştır. Bunların beynelmi
lel teknik ve ölçülere uygun olarak ha
zırlarunalarına başlanmıştır. Şimdiye 

kadar bu bir yıl zarfında yani 1937 - 38 
seneleri arasında sırf bu sahalar ıçın 

sarf~tıiğlmlz paraların mikdan 415 bin 
liradır. 

KAY AK EVLER! 
Bu saydığım yerlerden başka Kop, 

Elmadoğ, Uludağ ve daha bir çok dağ
larda yapılacak kış ve kayak evleri ile 
türlü spor şubelerimiz mevcut iki milyo
na balif: olacak bir masrafı istilzam et
mektedir. Bu m_srd dört ceneye tak
sim edilecektir. D~rt sene sonra bu say
dığun viL'ıı·et ve ;azalardan yüzme ha
vuzları, t>nİ.• kortları dahil olduğu hal
de tanı teşc~kti1!a ~por sahalarL ta
mamlarunış olacaktır. Bu meyanda dlğer 
yerlerde de spor sahaları hazırlanmağa 
ha~J,ınacaktır. Bizim kendi millt ve ana
nevi olan sporlarımıza da ayrıca ehem
miyet v•ı·ilmektedir. Bunların başında 

güreş gelir. Güreş memleketimizin ana
navi sporudur. Bu vücudu ve adaleyi 
1<u vvctlcndircn ve ayni zamanda k.ııfa-

Bir lngiliz gözüyle Bay Saip bugünden itibaren yeni va
zifesine başlıyacaktır. Kendisine muvaf
fakıyetler dileriz. 

Yeni Türkiyenin 
Ilerilemesindeki sırlar 

lzmlr Suları TUrk 
Anonim Şirketi 

Hülr.ümeti mahalliyeni.n tatbik edece
ği yaz tatili mucibince şirketimiz de " 
temmuz 1938 den itibaren sabah 8 den 
14 e kadar kişelerini açık bulunduraca
ğını muhterem abonelerine bildirir. 

- Baştarafı 2 inci Sayfada -
iNSANi HAYAT VE iŞ 

Bu çiftliği gezen Türk köylüsü çalıı• 

kanlığın, bilginin ve azim ve sebatın bir 
çölü nasıl mümbit bir toprak haline ıok· 
tuğunu ve insanın tabiatin esiTi olmak.tan 
nasıl çıkararak ona hiilı:im olduğunu hay• 
retler içinde görüyor. Bu pratik bulll{ 
köylünün timdiye kadar bağlı kaldığı 

kadere riza zihniyeti üzerinde hakiki bir 
inkılilp yaratıyor. Tanrının yeni bir mef .. 

humu pki hakiki islAmiyetin müminlere 
verdiği mefhum da budur - insani hayatı 
ve işi yeni bir anlayış tarzı yaratılmış.. 

tır. 

LAYIStZM 
Türl..iyede bulund:ığum müddet zar

fında hiç bir şey, ne Alman tarzında İn· 
şa edilmiı olan hastaneler, mektepler ve 
hükümet binaları, ve ne de Ankaranın 
muntazam bir p!An dairesinde inşa edil
mi~ olan yeni binaları benim üzerimde 
eski bir itikat mensuplarının pratik bir 
hayata alışmak hususunda gösterdikleri 

s. 4 1-2 (2353) 
yüksek kabiliyet kadar tetir bırakmıt de-1---------------
ğildir. Maamafih Atatürk teyhlere ve mUdahalelerine miiııaade edilmiyor. 
imamlara nüfuzlarını kullanmakta de- TORK KOL TORU 
vam müsaadesini vermit olsaydı, bu Kemal Atatürk kalben materyaliat ol• 
neticeye varılamazdı. fakat unutulma- malda beraber halkın manevt ihtiyaçla• 
malıdır ki Türkiyede din Ruoyadaki gi• rını karıılıyacak tedbirleri hiç bir za• 
bi menedil~ veyahut Almanyadald gi- man ihmal etınemittir. Türk !ilanını yn• 
bi tazyik politikaoına tô.bi tutulmuı de- hancı kelimelerden kurtarmak ve Türlı: 
ğildir. Devlet ferdin dinf hayatına hig tarihinin köklerini bulup meydana çıkar· 
bir zaman müdahale etmez. Hatt& Tür· mak iılerindeki heyecan dolu gayretlen 
kiyenin biricik mare,alı dahi huı\191 ha· de gösteriyor ki Atatürk sadece Türkle· 
yatında dindar bir Müılümandır ve Ke· rin hayatını raayonalize etmek ve garp• 
mal Atatürk dini vazifelerini ifa huaıı· lılaılırmakla iktifa etmiyor. E..Men K ... 
sundaki dürüstieine telmihan ekıeriya malizmin manevi bir kuvvet halinde in• 
kendi•iyle mülô.tafada bulunur. Atatürk kiıafı bekleniyona Türlı: hayatında dinl 
dint nüfuzu, din ile ali.kadar olmıyan ve gayri dini elemanların imtizacını te

hayat sahnelerinden ve teYhlerin men· min etmek. zaruridir. Eğer bu yapılma.%"' 
fur bir ilet olarak kullandıkları sahalar· sa bir kaç sene sonra bir idare sisteıııİ 
dan kaldırmııtır, çünkü bu tekildeki din ve bir içtimai bünye şekline girecek olan 
tesirleri terakkiye mlni tqkil ediyordu. Kemalizm ilk günlerindeki idealizmin 
Şeyhlerin ve imamların faaliyeti cami büyük bir lusnunı kaybedecek ve Türk• 
duvarlarının içine hasredilmiştir. Bun• !er yeni bir ideal aramağa koyulacaklar• 
dan böyle din ulemasını, vatandatların dır. 

terbiyevi, mesleki ve kanuni hayatına ROMLANDEN 
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ve 
Macerası 
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Ey Nostradamüs ... Nostradamüs ... 
Eğer sürünerek 

kırk gün oruç 
Tela§ ve korku içinde kaçacak bir 

yer bulan:ııyan hükümdarın önünden 
ihtiyar bir kadın peyda oldu; Ağus
tos böceğinin sesini andıran sırlak 
ve çatlak bir sesle: 

- Ey haşmetli hükümdar! Bü
tün bu felaketlerin sebebi, işkence 
yaptırmakta olduğun sihirbazdır !Bu 
uğursuz bu tekinsiz adamı bırak, 
.:ehennem olsun, gitsin l Burada kal
dıkça başın beladan kurtulmıyacak
tır ! dedi. 

Hükümdar bir an bile düşünmeğe 
lüzum görmeden Nostradamüsün 
hemen serbest bırakılmasını emretti. 
Bununla beraber, çırılçıplak edilerek 
memleketleri hududu dışına götü
rülmesini de ayrıca bildirdi 1 

karşı ki tepeye tırmanır ve orada 
tutarsan şeytandan kurtulursun 

Zındancılar, hükümdarın emirle
rini harfi harfına tatbik ettiler. Nos-
tradamüsü, çırılçıplak olarak ve hu- şünüp duruyorsun} diye sordu ve ki yeni ve mükemmel halden sonsuz 
dut dısında bir kayalık üzerinde hıra- sonra, hafif bir tebessümle: !memnun kaldı; ve artık bu ıssız te
kıp sa'raya döndüler ı .-Haklısın 1 a~id~lerimi kabul et- I peden insanlar arasına girebileceğini 

Nostradamüaün vücudu baştan mış ol~~lar. benı bıle yalnı:ı:. b~ak- 1 anladı l .. . 
başa yara ve bere içinde idi. Bırakıl- tılar, Sözlenme kıymet vermedıler, Nostradamus, yenı bir hayata 
mış olduğu kayalık ta bir dört yol d~iklerimin hep aksini yaptılar 1 de-

1 dönmüş idi, artık! 
ağzında bulunuyordu! di. . 

Nostradamüs bu halde bir ölü- Nostradamüs: 
den farksız id' . Kargalar, bu kan ve - ,:'amimi 01'.tbilmek için ne yap-
yara içinde bulunan vücudu, ölmüş mak lazımdır! ~ıy~. sor~?: .. 
ve oraya atılmış bir ceset sandılar. • -.- Kolay. lkı g~l~gı olan, bırı
Ve masallara göre, bir · "irü karga sını olmıyana vermelidir!. 
oraya toplandılar, Nostracİamüaü ye- .. Ve .. : l~a peyg~mber,, Nostradamü
mek için üzerine inmeğe hazırlandı- sun gozunden bırdenbıre kayboldu! 
lar. işte, Nostradamüa bu tenha ve ıs-

Nostradamüs bu çok feci halde bir sız yerde, .?'avaş. !.a"'.'~ş ':'e böyl~e 
sesin kendisine: ruhunun yukseklıgını yemden temın 

- Ey Nostradamüs, Nostrada- ~debildi! 
müs I dediğini duydu. Eğer dizlerir Saraylarda Prens .. ı:,e '.,rensesler 
ile sürünerek şu karşıki tepeye tır- 3.rasında pasl~ş, çurumuş v~ kok
manır, orada kırk gün oruç tutar ve ~uş olan k~ı, ru~u artık temızlen
Allaha yalvarırsan, şeytana ihtiya· dil ve kendı kendıne: . . 
cm kalmadan eski kudretini bulacak- - insanın hayatta saadeti, eyı 

bir hedefi olmaaiyle mümkündür! em. 
Gaibi görecek, yeniden yeni ha- kararını verdi. 

herler verecek ve devalar bulacak- Kadın ve eğlenceyi, içki ve hırsı, 
sın ı insanları şeytana 'yaklaştıran dört se-

Nostradamüs, gözlerini gök yü- hep olarak tanıdı. 
züne dikti, bütün vücudunun kan - 27 -
ve yara içinde olmasına rağmen, İn· Nostradamüs, ruh ve vicdanında-
san kudreti üstünde bir cesaret ve 
gayretle, sürüne, sürüne tepeye ka
dar çıktı. Bu tepe, şöyle böyle, dört 
yüz basamaktan ibaretti. Ve, Nos
tradamüs, her basamakta kanının bir 
kaç damlasını bırakarak tepeye ka
dar çıkmış oldu. 

Hararetten yanıyordu; ağzı kuru
muş, dili damağına yapışmış, dudak
ları kavrulmuş idi. Fakat bir damla 
su bile yoktu. Merkezi 

* Bundan sonra, Nostradamüsün 
hayatının ikinci safhası başladı:~ a§ 
itibariyle de olgun bir adamdı artık! 
Batı Avrupada Nostradamüsün lmd
ret Ye harikuladeliği yeniden nam 
aldı, halbuki bu defa, bu kudrette 
şeytanın parmağı yoktu 1 

Sihirbaz artık yalnız yaşiyordu. 
Bununla beraber, Rozamondun ha
yali kalbinin en derin köşelerinden 
henüz çıkmamıştı. Hala onu sevi
yordu! Onul düşmüş olduğu fena 
yoldan kurtarınak arzusunu şidcletle 
hissedivordul fakat, Rozamond aca
ba nerede idi? Bunu bilen yoktu. 

Ne bahaya olursa olsun Roza
mondu bulacak ve onu mutlaka kur
taracaktı. Rozamondu aramak ve 
bulmak macerası çok şayanı dikkat 
ve garip olmuştur. 

-BiTMEDi-

Avrupa 

Trakyada 
Gülcülüğe ehem· 

miyet veriliyor 
Edirne 30 (Hususi muhabirimizden) 

General Kazım Diriğin himmetiyle Edir· 

nede Sinan eserlerinden Darulkurada 
te•is edilmi~ olan Edirne Etnografya mü
zesi gÜnden gÜne zenginle§Dlektedir. 

Ahiren lstanbul müzelerinden ge
len en nadide 200 parçadan fazla CIYa 
Edirne eski eserler sevenler kurumu ta .. 

rafından yaptırılıp müzeye hediye edilen 
vitrinlere yerleştirilmiştir. Müze viliyet

ler içinde bir eo:i olmıyan ve her gÜn 
Edirneden gelip geçen yerli ve ecnebi 
Turistlerin merPk ve dikkatini çeken bü. 
yük bir varlık olmuştur. 

T rakyanın muhtelif yerlerinden ve 

lstanbuldan yeni alınan kıymetli ve an
tika eşyalarla valori artmaktadır. Son 

olarak alınan 300 senelik F.dirnekô.ri do
lap ta getirilmiş ve müzeye konmuştur. 

COLCOLOK 
Çorlu 30 (Hususi) - Kazamız köy

lerinde gÜl fidanlıklarına dikilen yabani 

gülleri aşılamak için Trakya umumi mü· 
fettişi general Kazmı Dirik tarş.fından 
gönderilen gül kalemleri muhitte büyük 
bir sevinç ııyandırdL 

Gülün kıymetini bakdir eden köylü 
halkımız gelen aşı kalemleri gijl fidanlı
ğı olan her köyde dikecektir. 

Şimdiye kadar köylerimizde 16.000 
yabani gül fidanı dikilmiştir. Bu fidan
lara çeşit renkte aşı yapmak için ayrıca 
vilayet idaresi tarafından gönderilen aşı 
kalemlerj de köylere dağıtılacaktır. Çok 

yakın bir zaman içerisinde köylerimizin 
her biri gül bahçeleri ile süslenecek ve 
gül büketleri de köylümüze kazanç te

min edecektir. 

Gazel yasak 
Atina (M.H) - Yunan gazetelerin

de şu fıkra intişar etmiştir: 

Fıkra: 
••••••••••••••• 

Şık kelimesi nasıl 
meydana çıkmıştır? 

cŞık öldü .. > 
M"§hur reasam David bu haberi öğre-

nince tablosundan gözlerini ayırdı. 

Magazin Digesten -
Şık genç ressamlar içinde en çok üml 

verendi. David onu bütün talebelerinde• 
çok seviyordu. 

Kulaklarına inanamıyordu. Şık kusursuz bir estetik kabiliyet gÖ• 
teriyor. yağh boya minyatürleri bire1 
şaheser olarak alkışlanıyordu. Şık"m e•er· 

getiren şahsın leri bilhassa renklerin intihabı, duygu vı 

Heyecandan kısılan bir ıesle: 
- 1mki.nsız, dedi. 
Fakat bu hazin haberi 

yüzündeki teessür ala.imi şüpheye yer ekspresyoniyle temayüz ediyordu. Geng 

bırakmıyordu. 

David ağır adunlarla heniiz ikmB.I e
dilmemiş olan bir tablo önüne geçti. 

Parlak ve ziyadar tonlarla çekici bir 
kuvvet taşıyan bu tabloya bir lahza bak

tıktan sonra örttü .. 
- 1mkAnsı:z. •. 
Sözünü tekrar etti.. 
- Şık ölemez, Başladığı 

etmesi 13.zundır .. :. 
eseri ikmi.l 

Bu sırada Davidin diğer talebeleri de 
içeri girdiler. Hepsinin çehri!lerinde acı

ları okunuyordu. 
Şık içlerinde en genci, fakat en ka· 

biliyetli olanı idi. 
Onun dehası arkadaşlannde. kıskanç

lık uyandırmıştı. Şık sam.imi tevazüü ile 
yalnız dost edinmişti. Ve işte Pariste hü

küm süren kızamık onu da sürüklemişti. 
David bir iskemle üzerine çöktü. 
Sönük, cesaretsiz bir sesle sordu: 
- Şık kaç ya§ında idi} 
Talebelerinden biri cevap Terdi : 

- Henüz on yedisinde.. 
Andre Şık on st::kizinci asrın e:on ya· 

rısında dünyaya gelmişti. Paris civamıda 
küçücek dükkinı olan bir manavın oğlu 
idi. Artisti istidatlan pek erkenden ken
dini göstermiş ve o zaman dünyanın en 
mükemmel güzel sanatlar mektebini ida
re eden Davidin takdirini kazanmışb. Bu 

mektepte zarafet, zevki selim, eşkô.lin 

~iizelliği öğretiliyordu. 

ressamın vefatından sonra David onu 

zevki selimin ve euspirasyonun sembolil 

olarak göstermekte idi. 
Talebelerinden biri ne vakıt kendisine 

renkleri yeknasak bir tablo gösterse Da

vid başını eğerek: cŞık> değil> diyord1L 

Bilakis bir resim, bir tablo hoşuna 

gitti mi: clşte Şık .. Tamamen şık> diya 
haykınyordu. Bu suretle David mekte .. 

binde baht~ız arkadaşlarının ismi şekil 

ve gaye perfaksiyonunun timsali olmuş
tu. David senelerce bütün Avrupada sa· 
natlar mabedinin zevk ilahı olarak ya .. 

şadc Böylece Şık kelimesi de onun atöl• 
yesinden çık.arak dünyayı eardı. Niha· 
yet halk kütleleri arasında bilhassa mo-

da Aleminde manyer ve gösterİ§ itiha• 
riyle bir mümtaziyet mane.sı taşımağ• 

ba.,lad1. Zamanla kelimenin manası bira!., 
deği,,ti. Şimdi zarif, şayanı dikkat, kul· 

lanılmam!f, güzel birşeyden bahsetmelı 
istediğimiz zaman şık. diyoruz. 

Büyük ressam 1825 Be11esinde yani t• 

lebee:inin Olümünden 17 sene sonra öl• 
düğü zaman Fransa ihtilali ve Napolyoa 

harpreri kasırgasını geçinniıı1ti. Ostad •on 
nefesini verirken de dudaklanndaa 
cşıb kdimesi çıkıyordu. Onun ölümüne 
şalıid olanlar bu kelimenin milletleriq 
zevkleri üzerinde saltanat sürecek bh 

kuvvet taşıyacağını bilmiyorlardı. 
Şık öldü ... Fakat Şıklık ... ebedidir ..• 

Basuı ve Turizm müsteşarlığa gazel ve 

emsali şarkılarla buna benzer dansları 

~=k .~:İş~:· ::.~~~;~üç::!:m:rt~:~~ 111111B ...... a-r~b-a_r_a_l __ l ... u_t_t_o_n_u_n_b_a_b_a_-
knldınnalıydık. Esrarke§ şarkılarını sah
neye kadar süsüklemekte ne milna var~ 

dır} Mü•teşar-lıkşayan_ı tebriktir. Si damadına hak veriyor 
Yunan vatan severi 

Atina - Estia yazıyor: Yunan yurd- A d k t b ) b •ı 
severliğinin timsali olan Gelibolulu Hr. fa yer e ÇOCU 3 U Unan U 3J e 
Kasimis ö1müştür. Bu zat Mısırda kazan· k ı b" k? 
dığı para ile Yunan ordusuna iki tayyare avgaSJQln SOnU nBSl Itece • 
hediye etmiştir. Dünkü sayımızda, Barbara Huttonun hnl iltizam etmektedir. 

kupası 

macerasını anlabnı§ ve B.arbaran1n ko
cası Kont Reventlovun çocuğunu ka~ır
ma teşebbüsü etrafında ma.lümat ver· 
_ııiştik. Son gelen Avrupa gazeteleri~de 
şu mühim mallı.mat var .. 

«Londra zabıtası ve İngiliz gazeteci· 

leri Paristen geleceği haber verilen Kont 

Reventlovu boşuna beklemişlerdir. 

Vaziyette yeni birşey yoktur. Bov 

Street hakimi Kont Reventlov hakkında 
tevkif müzekkeresi imzalam11br. iti. ka· 
rarı neye müsteniden verdiği belli de· 

ğildir. 

Pariste daimi olarak Kont ile temu

larda bulunan Bay Hutton şunları sÖy· 
lem.iştir:~ 

- Barbara tuhaf tabiatli bir kadın

dır. Çok defa ne kocasını ne ebeveynini 
haberdar etmeden kendi kendine garip 

kararlar verir. Damadımın hiç hir kötil 
maksadı yoktur. Buna eminim. Lüzu .. 

mundan fazla gürültü patırtı yapan b11 

aile kavgasının yakında biteceğini ve or
talığın süt liman olacağını umuyonım. 

Tepeye vardığı vakıt, derisi so
yulmuş ve canlı cenaze halinde idi. 

Tepede, kartallardan başka birşey 
yoktu. Koyu bir sis, yerlerde yaşı
yan diğer mahlukların görünmesine 
meydan bırakmıyordu. 

Yine masalların anlattıklarına gö
re, Nostradamüs, bu korkunç tepede 
tam kırk gün, kırk gece aç ve susuz 
kaldı. Kartalların getirdiği yiyecek
lerle ölmiyecek kadar gıda bulabildi. 

Genova Spartayı, Beogradski Slav
yayı, Milano Kişpet takımını yenmiştir 

Diğer taraftan Londrada Barbaranın 
evi sıkı muhafaza altındadrr. Pençereler 

' açılmıyor. Barbara aynı zamanda Ama-
Konta atfedilen cürüm nedir) Bun· 

lan kimse bilmiyor. Muhakkak olan hir 
şey varsa o da Kontun lngiltereye ayak rika sefaretine müracaat ederek tekrar 

basar basmaz tevkif edilq;eği ve F ran· Amerika tabiiyetine girmek istemi~tir. 
saya iade edileceğidir. Bunun için birkaç senesinin geçmesi ve 

Diğer taraftan Barbaranın babası ve uzun muameleler 18.zundır. Neticenin bu· 
Amerikanın en zengin adamı olan bay günlerde aydınlanması merakla bekleni
Hutton da kızının değil, damadının tara· yor. 

Nostradamüs bu korkunç yerde, 
irade kudretiyle yaşadı. 

Hatihen ses: 
- Nostradamüs, dedi. Kannı 

feytana sattığın için çok büyük hata 
ve günah işledin. Bereket versin ki, 
Allah her günahı affeder! dedi. 

Kırk günlük oruç, kırk günlük ıs
tırap ve elem, Noetradamüsün ruhu
nu çok yükseltınişti. Bunun için 
Nostradamüse yeniden harikulade 
haller görünmeğe başladı. 

Nostradamüs Musayı gördü ve 
ondan csaadetin on esas maddesini~ 
İstedi. Ve aynı zamanda: 

- insanlar saadete nasıl erişebi
leceklerdir, diye sordu 1 

Musa peygamberin hayaleti: 
- Kalplerin diğergamlık ile dol

duğu ve insanların «altın Buzağıı>y• 
tapmaktan vazgeçtikleri vakıtl ce
vabını verdi. 

Masalların bize kadar gelen şekil
lerine göre, Nostradamüs Musanır 
bu sözlerini oracıkta ve taş üzerine 
yazdı. 

Nostradamüs ikinci defa da ise 
peygamberi gördü. Masallar der ki· 
!sa peygamber, bu tepede, sivri bir 
taş üzerinde tek basına oturmakta 
idi. Çünkü onu bütü;, dostları ve a
damları bırakıp kaçmışlardı! 

!sa peygamber, çok munis ve al
çak gönüllü bir halle: 

- Ostad, orada tek başına ne dü-

Prag (A.A) - Muhtelif memleket-ı duğu toplantısında maçlar hakkında ye-ı 
!erde yapılmakta olan merkezi Avrupa ni hükümler tesbit etmİ§tir. 
kupası maçlarının neticeleri şun1ardır: Bu yeni hüküm1ere göre bundan böy ... 

Zidenice - F erençvaroşu 3-1 le, her hangi bir sakatlık yüzünden maç 

Genova - Spartayı 4-2 inkıtaa uğnyacak oluna, eakatlanm!f 
Beograd.ki - Slavyayı 2-3 bok.ör mağlüp addedilmiyecek, maç in-
Budapeşte Hungaria -- Juventüsü kıtaa uğrayıncaya kadar geçen müddet 

3. 3 zarfında kazanılan puvanlara göre netice 
Milano Ambrosiana - Kifpe§tİ 4- 1, tayin edilecektir. 
Bükr"§te Ripensia temevvar - fc. Ring hakemleri bugÜne kadar bok-

Milanoyu 3-0 yenmiştir. sör yere çöktüğü veya düştüğü takdirde 
saymağa başlıyorlardı. Bugijnden böyle 

HOLANDA OUMPIY ATLARI yalnız bu vaziyetlerde değil, ringin hat-
Amsterdam {A.A) - Holandanın lanna asıldığı veya kapanıp maça devam 

3nanevi colimpiyat oyunları.> günü dün etmediği takdirde de hakem sayacaktır. 
Amsterdam satdında 55.000 kiıi önün· Her biri iki dakika olmak üzere 6 ra-
de kutlulanınıştır. vundluk maçlar tertibi hakkında lsviçre 

Programın başında Holanda - F ele- iri anda mümessillerinin yapmıı olduk

menk Hindistanı futbol milli takımları lan teklif reddedilmiştir. 
maçı varde Holanda milli takımı yedek- Nevyork (A.A) - iki dakika süren 
leri ile sahaya çıkmış olduğu halde raki- Şmeling maçı sinema ve gazeteler için 

bini 9-2 gibi büyük bir farkla mağlup et- tükenmez bir kaymı.k olmuştur. Bütün ei

"11İştİr. •. ı nemalarda geceli gündüzlü bu maça. ait 
Bu munasebetle tertip edilmiş olan at• filimler gösterilmektedir. 

letizim müsabakalarında iki yeni Ho· Gazeteler birçok sahifelerini bu maça 

'anda rekoru kırılmıştır. tahsis etmektedirler. 
Royter 15 00 mel:Teyi 4 dikaka 4 sani· 

rede, 800 metreyi l dakika 45.4 saniye
~e koşmuştur. 1 00 mel:Teyi de Osendorp 

1O.5 saniyede bitirmiştir. 
Bisiklet koşulannda ltalyan Loatti 

Oms ile dünya şampiyonu 

ra r mağlüp etmiştir. 
BOKS 

Amerikada: 

Vijveri tek· 

Berlin (AA) - Enternasyonal ama· 
tör boks federasvonu burada yapmış ol-

ATICILIK 

ltalya - Almanya: 
Münih (A.A) - Almanya ile ltalya 

atıcılık. ekip1eri arasında yapılan müsa .. 
bak.alarda, Pazar günü devam edilen ta

banca atışlarının bütün katagorilerinde 
Almanlar galip gelmişlerdir. 

Otomatik tabanca atışlarında 3 Al
manla bir ltalyan hatasız atış yapmıılar

dır. 

ATLETtZM 
Amerikada: 

Amerika atletizm federasyonu. bu yaz 
Amerikayı Avrupada temsil edecek olan 
atletlerin listesini tesbit etm.iıtir. Bu ÜS· 

teye göre, Amerikanın mümesilleri ıtun .. 
lardır: 

1 00 metre sürat koşusu: 
Prim V aler, E. Vilbur-Crim, 

Talley, Ben Jonso.;. 
200 metre sürat koıusu: 

Adrian 

Robert Levis .. Maks Robinson, Edgar 
Mason, Klid J efri. 

400 metre koşu: 
Ray Mallot, Harold Gagle, Şarl Bel

ıer, Vilbur Miller. 

800 metre koşu : 
Jon Vudruf, Hovard 

Mel Turti. 
Brok, Ruf Buş, 

1500 mel:Te mukavemet: 

---------------------------------------------bert Smit. 
Uzun atlama: 
Jak Robinson, Anton, Prima, Guy 

Manuel, Kermit, King. 
Oç adım: 
Vilyam Brovn, Hiney, Kint Dik Gans· 

ley, Sol Furt. 
Sırıkla yüksek atlama: 
Bud Day, Kendil!., Cöge Varaf, Kor

ne Luis Varmerdam. 
Gülle atma: 
F rancis Riyan, Vilyam, Vatson, Di· 

mitri Zaitsv. 

Disk atına: 

TEN l S 
lngilterede: 

Londra (AA) - Vimbledon teıı.io 

müsabakalarında Danimarkalı Sperling 
Yugoslavyalı Kovaç' ı 6-1, 6-2. Hügheo 

Hüghes - Vilde çifti, Cöpfert - Koh çifti· 
ni 6-0, 6-4, 6-2 yenmiştir. 

ATINADA MOSABAKALAR 
Atina (AA) - Panelen kadın epoı 

ınüsabakalannın Pazar günü yaptlan fi,. 
nalinde bayan Varvogli 80 metre sürat 
koşusunu l O 8- 1 O saniyede bitirmiş ve 
bayan Kologrio 3 l. 72 metreyi cirid at· 

Ken Kanpenter, Fil Levi, Vudrov mıştır. 

Strode, Adrian Davis. Bu münasebetle erk.ekler arasında 

Cirid atma: tertip edilmi§ olan müsabakalarda Art· 
Vilyam Rayts, Alton teri, Nik Vuk· varrist 2000 metreyi 5 dakika 55, 6-10 

Romani, Glin Goningham, 

F enske, Gene Venske. 

manik, Rob Pebleı. saniyede koşmu§tur. 
Çarlis ~-""""::::=--~-~--=::--=-.::---~~--------

I tal yan futbolcuları 1 000 metre manialı: 
Floyd'lkner, Josef Mal<luskey, Tomas 

Dekard, V elter Stone. 

5000 metre mukavemet: 
Don Las, J anes Liınt, Mel, J on Vallis. 
l O. 000 metre: 
Lino Menli, Coni Kelli, Viktor Drigal. 
11 O mel:Te manialı: 
Fred Velkol, Ailen Tolmiş, Vud Tray 

Cim Humferd. 
4 O O metre manialı ı 

J ames Paterson, 
More .. 

Yüksek atlama: 

J on Sortingan, Tom 

Valer. Cilber Kruter, Alberitoıı. Hum-

Mussolini tarafından Venedik sarayında 
k rıbul edilmişlerdir. Bir Alman heyeti Romada 

Roma 30 (ö.R) - Düçe dünya kupa- rinde halka bir örnek olarak gösterile
sını kazanan Italyan futbolculannı bu bileceğini söylemiştir. 
gün Veneclik sarayında kabul ederek 

kendilerini şevk ve heyecanla tebrik etti. Roma 30 (ö.R) - Mussolini, Alınan 
Mussolini futbol oyununda lazım olan talebelerinden mürekkep bir heyeti ka· 

enerji, teknik, ruh ve disiplin Italyan bul etmiştir. Bu hafta Alman basm şe8 

milli takımında fazlası ile mevcut oldu- Von Beller bulunuyordu. Heyet Mwıııo
ğunu görmekten bahtiyarlık duyduğunu liniye nasyonal sosyalizm hakkında bir 
Italyan spor federasyonunun spor işle- kitap takdim ebnistir. 
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• Sebastiyanonun şarap şısesı 
yaramıştı. Şişe havada yarıın Bu sefer de yine • 

ışe 

bir daire çizdikten sonra azıtmış keyiğin 

sol •• • 
uzerıne tam •• •• gozu 

Seoastiyano, sandıktan urganı çı- ' ruyor, yolu üzerine çıkan bu adama 
kardı. hayretle bakıyordu. 

Bu, epeyce uzun bir urgandı. Bu hayvan, imparator Vasili boy-
Sağlamdı da.. nuzları üzerinde kaçıran Geyikti. 
- ikinizi değil, üçümüzü bile çe- Saatlerce orman içinde, peşini kova-

ker ... lıyanlardan kurtulmak için koştu-
Dedikten sonra salıncak kuracak ğundan soluğu adeta kesilmiş gibi 

sağlam bir ağaç dalı aramağa başladı. idi. 
Premı~ Tek.la da, Sebastiyanonun Sebastiyano fazla düşünmedi. 

kansı ve eski oda hizmetçisi ile or- Boğazından tutarak içmek için 

yapıştı 

uludu. Bu fırsatı kaçırmıyan Sebas
tiyano da omuzuna astığı kemendı 
ilmiğini genişleterek attı. Kemend, 
havada yarım bir kavis çizdi ve Ge
yiğin boynuzlarındaki Vasilin koca 
vücudundan geçerek hayvanın bo
ğazına takıldı. 

Sebastiyano, ne şişeyi savururken 
ve ne de kemendi atarken Geyiğin 
boynuzlarına takılı olan adamı, yani 
imparatoru tanımamıştı. 

Türk-lngiliz dostluğ 
Son anlaşma dünya sulhuna ehem
miyetle yardım edecek mahiyettedir 
İngiliz gazetelerinin 

• • muzun nıcın 
' 

hararetli 
kuvvetli 

neşriyatı 

olduğunu 
devam ediyor dostluğu. 
izah ediyorlar? 

mana dalmış, çiçek toplamağa ko- ağzına götürdüğü ~ap şişesine, ko· 
yulmu§lardı. luna verdiği geni§ bir daireden hız 

Birden Prenses T eklanın kopar.. vererek fırlattı. 
Esasen zaman o kadar d.ar ve kar

şılaşma o kadar ani olmuştu ki, bu
nu tanımasına da imkan yoktu. 

Yarının Kraliçesi Veliaht Prenses Elizabet ve hem-şiresi 

dığı bir çığlık duyuldu. Şişe hayvanın, sol gözü üzerine cCbureh of England Nevspaper> Türlı:.i- \tJtJ,~~ parİ§leri geleceğini kabul edersek, Tür. 
Londra (M.H) Londrada çıkan ~ mafih lngiltereye mütevaliyen ailib ııl. 

yeye açılan krediler adlı bir makaJesinde :q~Wff, kiyeye yapdan ikrazatuı tngiliz ıiliblan· Sebastiyano, başı havada, sağlam isabet etti. 
bir ağaç dalı ararken, olduğu yerde Birden serscmHyen Geyik acı acı -BiTMEDi- diyor ki: ~1 ma programı ilerledikçe arada hisd ola· -durakladı . 

Kafasını eğmeden dinledi. 
- Scbastiyano.. Sebastiyano .. 

koş, yetiş üzerimize doğru bir cana
var geliyor. 

Filistin meselesi 
«Türkiye 1914 te mukaddes cihad &. cak boşluklan dolduracağı görülür. 

bayrağını açarak lngiltere aleyhine harbe Fakat mazideki misalier hatırımıza şu 
girdiği zaman pek büyük bir hata işle- imkanı da getirebilir ki ileride ani olarak 
miş bulunuyorlardı. 1920 ~ 22 de Jngil- ; 

1 
bir harbe girişmek talihsizliğine uğrarsak 

tere Mustafa Kemal ile onun nasyona- ı tngilterede Türkiye namına inşa halinde 
list kuvvetlerine karşı ııaltanat ve hilafete bulunabilecek harp gemisi ve yahut sair Sebastiyano hemen sesın geldiği 

tarafa koştu. 
Kadınlar, dehşet içinde ve korku

dan birbirlerine saldırmışlar .• 
- Ne var} Ne oluyor .• Hani ya, 

nerede canavar .. 
Diye sordu. Gözleri ile de orma

nın oldukça seyrek ağaçlı olan bu 
noktasını araşbrıyordu. Birşey göre
medi .. 

Bir Yugoslav gazetesi 
vaziyeti nasıl görüyor? 

müzaheret kararını verdiği zaman ise harp malzemesini satın alabilecek vazi-
lngilizler büyük bir hataya kapılmış olu- . . 't ı yette bulunmamız çok faydalı olabilir. 
yorlardı. Türkler bizim düşmanlarımız 

iken bile daima askeri kıta1anmızın tak
dirlerini kazanmışlardır. Türk her za
man tam asker ve dürüst bir muharip 
olduğunu göstermiştir. Fakat umumi 
harbın uzun zamandanberi dost olan iki 
memleket arasında açtığı uçurum 1ngiliz
ler1e Türkler arasında bir küskünlük do
ğurdu. Habeş krizi iki memleketi birbirine 
yaklaştırmak hususunda faydalı bir amiJ 
oldu ve o zamandanberi mütevaliyen 
artmakta olan bir iş birliği belirdi. Av
rupanın kötü vaziyeti Türkiyeyi eski düş
manlariyle ittifaklar akdine eevketti ve 
Ba1kan paktı Romanya, Yugoslavya ve 
Yunanistanı Türkiye ile birlikte bir mü
dafaa anlaşması içinde topladı. Bundan 
ba§ka lran, Irak ve Efganistan da Türki
ye ile birlikte bir muahede kurdular. Bi
naenaleyh biri Avrupada ve diğeri de 
Asyada olan iki grup arasında Boğazlar 
hakiki bir bağ vazifesini gömıektediı. 

Ve aynı zamanda Rusyanın kapısı olan 
bu bağın ııahibi Türkiye bir çok balwn
lardan hll:im bir vaziyette bulunmak
tadır. Bütün bu memleketler lngiltere 
ile dostane münasebetlerdedi.rler. Ve 

1 
TORKIYE CENUBU ŞARKl AVRUPA· 

NIN DIŞ KALE DUVARLARIDIR 

1 Politik bakımdan Türkiye ile aramız· 
i daki bağı kuvvetlendinnemiz memnu• 

Tekla: 

Belgrad (M.H) - ~Pravdu Filistin- m tacil etmektedir. Lübnan uzun zarnan
de bir yahudi devleti teşkili hakkında danberi Fransa ile sıkı münasebetlerde 
yazdığı bir makalede Filistini taksime bulunduğurıdan, yahudiler dahi İngiltere 

- Kocaman bir hayvan .. dedi. 
Geyiğe benziyor ama Geyik değil .. 
Kafasının üstünde boynuz Y.erine 
kocaman bir alamet var. Yıldırım gi
bi hızla geliyordu. Bizi görünce yo
Junu değiştirdi. Şu tarafa saptı. 

memur olan komisyonun büyük bir gay
retle çalışmakta olduğunu, son planların 

tanzim edildiğini yazdıktan sonra bir ya
hudi devleti teşkili meselesi muvacehe
sinde Türkiyenin vaziyetine dönerek di
yor ki : 

c ... Filistinin yeniden taksimi ile me~ 
gu] bulunan komisyonun mesaisi Türki

ile buna benzer münasebetler idame et

tiğinden bir Türk-Lübnan-Yahudi ittifakı 
akdetmek Türkiye için dahi muvafık 

birşey olur. Bu blok istikbalde Akdenizin 
bütün şark sahillerine hakim olabilir. 

Filistindeki yahudiler bu ittifakın akdi 
fikrini büyük bir meserretle karşılamak
tadırlar. Haber alındığına göre bu mak· 

Sebastiyano, gençliğinde sayılı 
avcılardandı. Bilhassa kemend at
makta, pala aallamak ve hançer sal
lamak kadar mahirdi. Ormanda bu
lunması, kadınlara korku ve dehşet 
salacak kadar büyük bir orman avı
mn civarda dolaşması elinde de ke
İnend olabilecek mükemmel bir ur
gan bulunması eski haydudun avcı
Lk ayranını kabarttı. Urganın ucuna 

yede azami dik.katle takip olunmakta· satla salahiyettar Türk ve Yahudi poli

dır. Ankarada, 20 senedenberi yahudile
ri de, lngilizleri de, Türkiyeyi de müte· 
valiyen rahatsız etmiş olan bu meselenin 

bu sene sulh yoliyle ve birbiriyle çarpı
§an her iki tarafı memnun edecek tarzda 
ha1ledilebileceği zannolunmaktadır. 

derhal bir kemend ilmiği yaparak Aynı zamanda Suriye ve Lübnanda 

1 
ağaçlar arasına daldı. dahi bazı değişiklikler olmasına intizar 

Etrafı dinledi. edilmektedir. Harpten evvelki güzel ve 
Hakikaten pek yakından bir ta- bugün oldukça inkişaf etmiş bir halde 

k.ım ayak sesleri geliyordu. Seslerin bulunan yerleri hala unutmamış olan 
geldiği tarafa doğru yavaş yavaş yü... Türkiye bu sahada dahi ortaya çıkmış 
rüdü. · bulunmaktadır. Modern Türkiye araplan 

Tekrar dinledi.. hegemonyası al tına almak gayesini takip 
Ses kesilmişti. etmekte değildir. Fakat umumi harpten 
Aklı başına gelmek için cebinden sonra bu havalide vukua gelen deği-

eksik etmediği şarap şişesini çıkar- şiklikler yüzü'nden Yakın Şarktaki zen-
dı. gin petrol kaynaklarına giden yollan ter-

Kemendi omuzlarına astı. ketmek mecburiyetinde kalmış olmak-
Şişeyi ağzına götürerek kafasinı tan müteessirdir. 

kaldırdı. Ve birden gözleri fal taşı Bugünkü modern ve müterakki Tür-
gibi açıldı. kiye Cümhuriyeti Fransa ve Büyük Bri-
Bulunduğu yer, ormanın bir döne- tanya ile gayet sıkı münasebetlerde bu

meç noktası idi. Vew bu ~Önemeç nok-1 lu~mak.tadır. B~nun iç~n b~t Türkiye 
tasında soluk soluga bır hayvan du- mustakil yahudı devleb teşkıl olunması-

Halk masalları 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Altın Kuş 
-3-

Kız yine korkuyor ama ne de olsa racak olursa dev dirilirmiş. Oğlan: 
yine Lir parça seviniyor. Kızı oraya - Annem beni bir M.efa doğurdu. 
bırakanlar matem içinde ve mahzun Cevabını veriyor. Bu sırada arslan 
mahzun saraya dönüyorlar. kaplan, ve kurt yavruları da saklan-

Bir müddet sonra ateşler püskü- dıkları yerden çıkıyorlar ve devi pa
rerek, tozu dumana katarak dev ge- ramparça ediyorlar. 
Jiyor. Bunun üzerine ölümden kurtulan 

Bir de bakıyor ki kızın yanında kız oğlana: 
bir de oğlan var. Ama oğlan daha ev- - Aman diyor, saraya gidelim, 
vcl arslan, kaplan ve kurt yavruları- seni babama söyliyeyim. Beni kur-
nı bir tarafa saklıyor. tardığını duyacak olursa sana neler 

Dev oğlanı görünce seviniyor: yapmaz .. 
- Ooo. Kısmet bir iken iki ol- Oğlan : 

muş... - Hayır, diyor, beni mazur gör. 
Tamam artık kızın yanına yaklaş- Ben gitmem. Ama şimdi gece olur. 

bğı sırada oğlan kılıncı kavradığı gi- Seni sarayın kapısına kadar götürüp 
bi kaldmyor ve kılıncı devin başına bırakırım. 
havale ediyor, Boynunu koparıyor. Kız her ne kadar israr ederse de 
Dev diyor ki: oğlan razı olmaz. Oğlan, devin ku-

- Eğer yiğitsen bir daha vur.. laklarını ve dilini keserek cebine 
Diyor. Halbuki eğer bir daha vu· koyduktan sonra kızı saray kapısına 

tik mahfilleri arasında müzakereler ce-
rey an etmektedir.> 

----:...;..._ __ 
Yunanistan 

50 Bin ton Türk buğ
dayı ithal edecek 

-o-- ııulhu bütün eamimiyetleriyle istiyen bu 
Atina (M.H) - Proia yazıyor: Bu milletler çok mühim bir grup teşkil et

yıl buğday mahsulümüz ihtiyacımızın mektedirler. lngiltere ile Türkiye ara-
4-5 kısmına yetişecektir. Hükümet Tiir~ sında geçenlerde aktedilen anlaşma her 
kiyeden 50,000 ton buğday ithaline mü- iki taraf için de faydalı olacaktır. Türki
saade etmi~ olup, bundan bir kısmı gel- yenin bugünkü vaziyeti içinde yegane 
miştir. Türk buğdayının cinsi eyi, tiğilt- 'l"ahne meselesidir ki bunun da devamlı 
meye elverişli olduğu gibi fiati de uy- bir hal suretine bağlanacağını gösteren 
gundur. Bu sebepten daha fazla Türk {kuvvetli deliJler vardır. 
buğdayı almak arzusu vardır. Bu saye- Türkiye ile İ!Jgiltere arasında yapdan 
de Türkiye piyasalarına Yunan mamulatı 16 mi]yon İngiliz ]iralık kredi anlaşma
ve emteası sevketmek te kolaylaşmış o- sının teknik şartları hakkında tafsilat ver
lur. Her bakımdan elverişli olan Türk dikten sonra makalenin sonunda şöyle 
buğdayı iki memleket arasındaki ekono- diyor: 
mik münasebetlerin de artmasına yar- ı Bu anlaşmalar muhtelif bakımlardan 
dım edecektir. 

götürüp bırakır. 
Kız saraya girer. Onu görenler 

hemen padişaha müjde götürürler. 
Ağlıyanlar susarlar. Kız, başından 

geçenleri anlatır. 
Sorar1ar: 

- Seni kim kurtardı. Devi kim 
öldürdü. 

Kız: 
-Bilmiyorum, yabancı bir adam

dı. 
Padişahın veziri ise uzun zaman

danberi kızı severmiş. Bir aralık kı
za yaklaşır: 

- Seni benim kurtardığımı söy
liye5eksin, yoksa seni burada yaşat
mam. 

Der. Diğer taraftan da adamlar 
gönderip kesik başı saraya getirtir. 

Kız da vezirin zoru ile kendini 
kurtaran adamın vezır olduğunu 
söyler. 

Padişah bunun üzerine kızım ve
zire vermeğe kalkar. Zavallı kız her 
ne kadar istemem falan derse de pa
dişah: 

- Neden istemiyorsun.. Görmi
yor musun seni ölümden kurtardı. 
Eğer o olmasa idi ş~mdi şu eaatte 
çoktan ölmüş olurdun. O yalnız se-

memnuniyeti muciptir. lktısadi ~e ticari 

ni kurtarmadı, bütün memleket kız
larını da kurtardı .. der. 

Kız bakar ki çare yok, hizmetçi
lerinden kendisine sadık olan biri va
sıtasiyle oğlana haber gönderir. 

- Aman, der. Beni ölümden 
kurtardı, şimdi de ne suretle olursa 
olsun gelsin vezirin elinden kurtar
sın. Babam istemediğim halde beni 
zorla vezire verecek. 

Oğlan bu haberi alınca saraya ya
nındaki arslan yavrulannı gönder
mış .. 

ArsJan yavruları saraya gırınce 
herkesi bir korku ve telaş almış, her 
kes birer tarafa ka_çmışlar. Padişah 
ta kaçmak istemiş fakat kızı: 

- Korkma babacığım, bunlar 
eyi insanlara dokunmazlar .• Fena in
sanlara zarar verirler. Onların sahib" 
çok eyi adamdır, falan demiş. 

Arslanlar, sarayda dolaştıkta!ı 
sonra akşam tekrar geldikleri yere 
dönmüşler. 

Oğlan, ertesi günü kaplanları da
ha ertesi günü de kurt yavrularını 
göndermiş. Bunlar da Arslan yav
ruları gibi herkese korku ve dehşet 
saldıktan sonra akşam yine oğlanın 
yanına dönmüşlerdir. 

-BiTMEDi-

niyeti muciptir. Cenubu ~rki Avrupası· 
mn dıı kale duvarlarını teşkil eden Tür .. 
kiye stratejik bakımdan hayati bir mev· 
ki İşgal etmektedir. 

Almanyanm son zamanlarda Türkiye
! deki mevkiini düzeltmek ve tarsin etmek 
hususunda giriştiği gayretler de bu ha· 
kikati pek canlı bir şekilde teyit etmek-

lngiliz Kralı ana Kraliçe ile tedir. Hakikaten Türkiye ile Almanya 
musafaha ediyor arasında olduğu gibi İngiltere ile bütün 

bakımdan lngiliz-Türk anlaşmaları, mev- dünya anısında da geniş ticaret imkan
cut lngiliz alacaklıların ihtiyaçlarını ih- lan yok değildir. Bu anlaşmalarda Tiir
mal etmeksizin, Türkiye ile lngiltere ara- kiye ile «serbe<ıt döviu memleketleri a• 

sında her iki istikamette de yeni ticaret rasında ticaret ko)aylıklarının da zikre• 
imkanları hazırlamış oluyor. dilmiş olması gösteriyor ki lngiltere hiç 

lngilterenin yeniden ıilahlanma prog· bir suretle inhisar fikri taşımıyor. lngiJiz
ramı dolayısiyle silah endüstrisi üzerin- Türk anlaşmalart memnuniyetle karşılan
deki ağır yÜk gözönünde tuhılacak olursa mağa her veçhile layık bir mukaveledir. 
TUrkiyeye lngiltereden ııilib ve mühim- Ve bu anlaşmalardan alınacak neticelerin 
mat alabilmesi için ikrazatta bulunmak sınai ticaretin artmasına ve dünya sulbu
adeta bir sürpriz şeklinde karıdandı. Ma- na yardım edeceği muhakkakbr. 

Uç kraliçe bir arada 

La Hayede, krallık sarayında çekil- lrmgardı tutmaktadır. Kraliçenin arka
miş olan bu resimde Felemenk kraliçe- sında kızı ve Holanda veliahdı Prenses 
ini ve bir gün Felemenk tahtına otu- Jülyana ile kocası Prens Bernardın an

racak olan iki Prensesi goruyorsunuz. nesi yani kaynanası prenses lrmgard gö
Bu cazip tabloda kraliçe Vilhelmin ku- rülüyor. Böylece tek bir tablo üzerinde 
caJ1ında üzerinde torunu Prenses Beatris Holanda kraliçesi ) erleşmiş oluyor. 
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1 - iki bin yüz kırk üç lira be- uza ye e 1 e IZMIR BELEDtYEStNDEN: DOKTOR 1 M.. d ·ı 

deli ke~ifli, Etref pafa 747 nci so- Faik 1 brahim Ökte fevk ala" de satış 
ltak (Kayabaşı) kenarında yeni· 

ANKARA RADYOSU: den yaptırılacak istinad dıvarı Operatör· 3 Temmuz pazar günü ıabahle-
_öğle neşriyntı: bqmühendislikten bedeli mukabi- yin saat 10 da Karşıyaka Fahred-

Nefisle mücadele . linde tedarik edilecek kesif ve şart- Muayenehanemi ikinci Beyler din paşa caddesinde 1741 inci es· 
Saat 12,30 Karışık plak neşnyatı. 12150 namesi veçhile açık ekniltmeye ko- sokağında Halk fırkası sırasında{ ki (Şeref) sokağında 3 No lu ev· 

Plak: Türk mu ikisi ve halk .şarkılnrı nulmu .. tur thaleı·ı 1'>/7/938 salı 65 1 • b• · • k d b R ' • • · · 
• • • • Y • "" numara ı evın ırıncı atına e ay ecyo ya aıt nadıde mobıl· 13. 15 Dah:lı \'C lınrıcı haberler. ·· ·· t it d d t f ak t ı 

Bir kasırga hızını almış olan kar-1 ela gözleriyle, şimdi Ihlov~y··n g5zlcrL gunu. s~a on a .~ a ır. 'l ır e - naklettim. Fransız hastanesile ala- yaları açık artırma sureti le sahla-
naval, en çok Revfalvinin başını lnı yakalamağa çnlıştığ1 gibi. ayni inadcı Akşam neşriyatı: m~k bstı~enler1 Y1

uz altm~tlıra ye~- kam yoktur. Sabahdan aktamajcaktır. 
döndürüyor, bayan Elza daha onun ive devamlı bakışlariyle onun $!özlerini mış eş curut u c muva at t~mı· kadar müracaat kabul olunur. Satılacak mobilyalar arasında 
olmadan kendisine hiyanet edeceği yaknlanıe~n 1-1ayrct ediyordu. Faknt, o Sc..at 18. 30 ela plakla dil.ns musikisi, nat ma.kb;ızu .~eya ban~a temınat emaalıiz hakiki Viyana mamulatı 
korkusu, onun kararan gözleri önün- U!"'an e~ındn bir pa11;n "O~ukluk var- ı 9. 15 Le ti.irk musikisi ·ıre hnlk şarkıları mektu~.u ı1e ıoylen7n gun ve saat- kristal cam kolonalı aynalı lükı 
de bir kabus gibi çöküyordu. dı. Jqto bu csrarlt ve soruşturucu b:ıkı-.. (Mnkbule Çakar ve arkrıdıışları), 20.00 ta emcuİ~n~e :elırl.~r. . . . fZMfR SiCiLi TiCARET ME- büfe, ayni malın kontre büfesi, Vi-

Rcvfalvi, sigan orkestrasının bu- Revfalvi ilz"rind"' o derece. biiyiik bir de saat ayarı ve anıpçs nqriyat, 20. 15 b 2d 7kkı.~ıİk· e~ yuz l~rmı J;a MURLU~UNDAN: yana usulü üzeri ayna yanlar vit· 
lunduğu ve salondan bir parça yük- 1csir vapmıstı ki, dayannnıamış b;rd"n tc türk musikisi ve halk 9nTkılan (Han- .c deh hetı A' 

1
. 1 çf efmd.e dcda . e- M. Şükrü Kunter ticaret unvani- rinli kanape, maundan mamul a-

k lan b k d O .ı U sın en acı ı e en ı ca esme l ı · d M' K ı tti• lı ı ik k k le o yerin ir cnarına otur u bire Eliıanın cll,.rine sarılarak. ona iç- dan vf'! nrkadaılan). 21.0 oe lusal e-
743 

l k k e zmır e ımar ema e n na tarı otomat are yeme ma-
\'e kalbinin çılgınca atmasına rağ- ten gelen bir sesle hitap etmişti. konomi kurumu namına konuşma: 21. kadar tzankabn .. ıayı 1 

•
50 a ta cadde~inde 35 No. da her türlü sası, Viyana mamulatı 12 adet ma-

ınen, sanki kayıtınzlık gösteriyormu§ Gilzel kadın ona, ı:) te stüdyo salon orkc:ıtrası. 22.00 de ~ap~rı kca l' et yuz ı,"etrn.:h m~.re makine, elektrik levazımab ıatıtı ruken sandalye, çay muuı, 6 ~ 30 
gibi bir tavır takınarak, yan kapalı - Beni ~evdiğiniz. icln demek, !'ada- aians haberleri. 22. I) te yannki prog· 

1
.?Y a badna1.ızasykonb'l~'dmu edn 

1
•
5k. ve tesisatile uğratan M. Şükrü iyi bir dürbin, yeni bir halde fev· 

d z1 • ] d . ak' v • ııd~n e e ı mu a ı ın e te arı K t · • b • t · k l"d • • 1. W . b d k uran gÖ erıy e anSI t ıp etmege katsiz)iğe Sevketınek istiyorsunuz? Tnlll \'C İstikJlil maTljl, d.
1
- k k 'f . Un erın lf U tıcare Unvanı hCa• a a e iYi le& l eJIS ro mar a• 

başladı. Maamafih, henüz dikkati c;e- Diye. kayıdsız bir eda ile sormuştu. h'lı ece k. ekf•.
1 

ve ,ar:;a~esı ~ec· ret kanunu hükümlerine göre si- lı mükemmel Alman piyanosu, ma• 
itecek fevkalade bir§ey olmamıştı. - Sizi seviyorum. Şiz benim karıın ISTANBUL RADYOSU: lh j a~112e1;1•;:e~e l 

0~~ ?.1u' ur; cilin 2329numarasına kayit ve teı- roken kanape, etajerler, ki Ame-
Yanaldan kızarmı§ olan bayan Elza olacaksınız! Öğle neşriyatı: a elııd d I • ~'-a ı ıu:? . saa cil edildiği ilin olunur. rikan istirahat koltuğu, cevizden 
kendini dansa vermiş alabildiğine Arpad, Eliza'ıun elindeki sıcaklığın °

1 
na !1 a kır. ttırdllKk etn;~ İs~ıyen· 2344 (2345) mamul aynalı lüks saybur, ıigara 

d.. .. rc1 kik daha k 1 Sant ı 2.30 plakla türk musikisi, 12. er yuz se sen o u:ı: ıra ı mu· I Ş .. t b • onuyo u. kendi elindeki sıca ı tan uvvet i ak t t • t akb ban maıa arı, am ısı a ure, femsıye-
Revfalvi belki onu yüzlerce defa olduğunu his etmişti. Fakat, kadını ken- 50 de hııvadis, 13·05 t~ pllkla türk. mu- vk a .emına mk buz.~ ve:,al • lik, cevizden ~amul tifonyeralı 

danaeclerken görmÜ§. fakat bugün- dine çekmek isteyince. Elize büyük bir siki .. i, 1 J.30 da muhtelıf plak neşnyatı. ~ temınat me t~ u ı e ıo! enen IZMtR MEMLEKET HASTA- kriıtal aynalı dolap, 3 aynala tu .. 
L·· .b. d ·-· . h' .. . . gun ve saatta encumene gelırler. NESi DAHiLi HASTALIK- I . ik• k• ·ı·k ik l '- I ~u gı ı ansettıgını ıç gormemıştı. siiküne.tle )tenılini müdafaa ederek. 3 O .. . • d"' t 1. LAR MOTAHASSISI va etı, ı ıtı ı n e .:aryo a ma 
El k ı ı le d Akşam neşriyatı: - c yuz yırmı or ıra on • . . h 

za, ava yesiy e OJ\Uşmıyor u; - Daha şimdiden <leP:il. her 'scy olsun 1 ku • L _-' 1. k 'fi' K ak D O K T O R ıomyaaı, dıvar saatı, yenı bır alde 
1 1 ı · l ·· · k k ?. lt r\l.f DCtlC 1 f"!lt 1 art:ıy a 'k' k k 1 k d.. · k y~b~bez tatdı. tlat ~ ~u .. ums_ıycrebakar bitsin de qndan sonro! Demisti. S;ı.nt 18.30 da konferans: Knöotaj ' 1840 ncı aokakta (Meserret) yap· ı ı maro en otu , ort çıçe 

~ı l k yazı 1 • ~ınıı~os.~erlıy?r: .. ı~- Nihaye\ işler sarpa sararak, kadın ko- ba} rnmı ~ 12 inci yıl döniimü, 1stanhu} tırılacak adi dö,eme bumühendis- c e· 1 aA 1 Ya r~ı n sehpası, tek ~atlı .a!1'a~ı. ~ola~, 
lftrı, . ava ycsmın c a goz. erını mut

1
e- casını terketmişti. Zavallı adam çok net deniz ticaret müdürü Müfit Necdet ta- likten tedarik edilecek ketif ve tuvalet, komodıno, ıkı klfılik ~U· 

ıtıadıye_n, oy
1
uyodardukala. Ve bku bak.

1 
ış ~- nacak bir hnle düşmüştU. Karısının önü- rafından, 19.00 da plakla danı mwiki.si ~artnameıi veçhile açık ekıilhne· ~e.l karyol~ ?,laa •_?mya, markız, 

n.~ 1t~ın a 1tdın v n kav1 ayenkın ne' diz çökerek, ondan ayrılmamasını, 19. 15 tc .konferans: Ali Karni Akyuz ye.Jconulmuıtur:lhaleıi 12;7/~38 ikı adet ~uy~ y":glı boya tablo, 
toz er~ para amaga, yana arı ı- yalvararnk .rica etınişU. Rakibine lal_let (çocuk terbiyesi), f 9.55 te boma• ha- ıah 1rünü ıaat on altıdadır. ı,rirak poraele~ ıkl çıçeklik kolona ~~o! 
zarmaga başladı. Kadının sevdalan- etin.iş. onu ayıplahn§tı. Fakat Eliz:ı. bii- berleri. ZO.OO de nRt ayan Crenviç Ta· etmek istiyenler yirmi dört lira Muayenebaneıi : ikinci Beyler ~uhtelıf yemek ıandalyelerı, ıkı 
dtğı derhal belli oluyordu. O, bunu :tUn bunlnra aldırış etmeyince c,ileden · l k k . sokağında Fır111: karııı111:da (25) çın vazo beyaz boyah dolap tu• sathanf'!sinden naklen, Müzeyyen ve ar- e li kuruslu rnuva at temınat d d ' ' . 
gizliyemiyordu, ve zaten gizlemeği çıknıı,ş ve lıir iskanda\ çıkaracağını söy- kada:1lan tarafından türk musikisi' ve: makbuzu' veya banka teminat r.TELEFÔN\ 

3956 
valet ve markiz, laparta ~lıl~ı 

aklından bile geçirmiyordu. ıı~ıni.._.<rtl... · halk '"aTkıları, 20.4$ te ha\la Taporu, mektubu ı')e söylenen gün ve ıaat- yolluk ve. ıeccadeler ve ıaıre bır 
., EVi Cöztepe Tramvay caddesi k b 1 ı k Temkinli, .zeki, tehlikeli Elza, daha o nevfal,·i, yaşlı hekimin kendisini so- Z0.48 de Ömer Riza Doğrul tarafından ta encümene gelirler. No. tOf S TELEFON 2545 ço mo ı ya ar açı arhrma ıure. 

~am tanışhğt bir adama çılğınc~ına I kak ortasında kırbaçloınak istediği çir- aTapça söylev. 2 ı.oo de saat ayan: Mu- 26-1-5-8 2288 (2314) tile satılacaktır. Fırıatı kaçırma• 
IÖnill. vermişti ... Ondald nthi halet bir kin sahneyi düşündü ve ondan sonra, ı·a- zaffer llknr ve arkadaşları taTafından yınız. 
ınektehll kızı hatırlatıyordu. kibinin titreye titreye tabancas.iyle ateş türk musikisi ve halk şarkıları. 2 ı .•? te 1 - Belediye mezbaha idaresi . , • . Azis Şınılı 

Telefon: No. 2056 
1-3 (2350) 

Bu erkek Revfalvinln eski dostların- ettiği o yilz karası dilvclloyu hatırladı ... orkestra, 22. 15 te .ajans haberleriı 2 2 . kamyonları için satın alınacak700 c.ektır. lştırak etmek ıstıyenle~ 92 
dan Dolovay idi; iri yarı erkek yapılı, Bugün o do, bundan bir yıl e\•vel ihti- 30 da plakla sololar. opera ve opeTet teneke benzin başkitiplikteki ma· lıra 25 kurutluk muvakkat tem!nat 
ınacernpcrest, yarı centilmen bir ndam-,yar hc!·dmin düşmüş olduğu vaziyete yu- parçaları, 22.50 de ~on haberler ve er- !ive fenni ~artnamesi veçhile açık makbuzu. v~ya bank~ temınat 
dı Bu erkek, yakışıklı, güçlü, kuvvetli, varlanmıştı. O, ihanete uğramış bir fışı- lesi günün programı. eksiltmeye konulmu?tur. Mubam- mektu~u ıle ıoyl~nen gun ve aaat- ---------------
cesur olduğu kadar zail, kibar eve eli İka dUşcn üç rolden birini seçmek zarure- men bedeli beher teneltesi 290 ku- le encumene gelırler. 
açık bir adamdı; hasılı kadınlan teshir tinde idi. Gülünç olmak, acınacak bir AVRUPA ıSTASYONL Rl: uştan 2030 lira olup ihalesi 8/7/ Kartıyaka tra~':aylar~ ~ayvan· 
edebilecek, ruhl bir cebirle onları kopa-11 lıale girmek veya k1:!ndi hakkında nefret SENFONiLER: 938 cuma günü ıaat 16 dadır. larının 938 yılı ihtıyacı ıçın aatın 
rıp alabilecek bir erkek tipi... ,u.\.·andırmak. Hagisini yapmalı idi? t t' _._ '· k · t• l 152 l'ra alınacak 35,000 kilo kalın kepek 

iÇ u·ag CLme u: ıyen.er ı b h k·ı k • 
Revfalvl, Eltayı sUzilyor, onu anlıyor- Arpad hiddetten çehlcsinin beın beyaz 2 1. 4; Bt"rlin kua c.lalGnsı senfonik 25 kuru~luk muvaklmt teminat r.: e er ı oıu 3 urt· : tan 1000 lıra 

~u. Bu kadın, henüz hiç kimseyi scvme-lkesildiğini gözünün içine bakanların, konser 22 Viyan.ı sr-~fonik kons~r (Re- makbuzu veya banka teminat boO k1 ~r';'t 1 .mk uhk~mmen be~elle hv'e 
:rnletJ. Revfalvi'yi d" scvmem·ışti. Ve o, onun ruhunu dn oku•·abil •!.'eklerini his "'"'r. Scidler) ekt '- ·ı ·· 1 .. .,... af ;:atıp ı te l fartnameaı vec I· -·-. ._ ,, , m uı.:ıu 1 e soyıenen v.un ve ıa .. L· l k k .

1 
k Ih 

&fk yUzUnden değil, hodglmhğı yUzün. 1 ediyordu. Bu düşünce ve htsler içinde ·· ı· l "' e açı e sı tmeye onmu,tur. a-l te encumene ge ır eı·. 
1 

. 
15171938 

.. .. t 
16 den y~lı bir hekim olan ilk kocasını bn- dans snlonundnn çıkarnk, biifeye gitti. f IAFIF KOı 'SERLER: E d' b h . d . eıı cuma gunu saa 

da d_.ı._ ırf ı b rd k k b kad h 2 - e e ıye mez a .. :ı 1 ares~ dadır. lctirak etmek istiyenler 78 tm n ere~ti. Elza, zengin. genç Amerikan a n i ız, ona ir · e .. ·• l · • · • l l 3000 't 

bir ndam olan Rclfalvi'ye aid olabilmek §Clmpunya verdi. Revfalvi bir kaldmşta 7.1 O Bcrlin kısa d lgası. nc~eli musi- mo"oT erı ıçm sa.m a :naca" lira 75 kuı·uşluk muvakkat teminat 
t · k J bo kı (8.'15 k~za) (9.30 yeni filim musi- kil~ aize.l motör 1:.ağı bat kat~plik- makbuzu veya banka teminat 
çın ocasmı bırakmıştı. Fakat o Revml- 1kadehi şalttı... Kan beynine hücum . · tckı malı v~ fcnnı ,!i:artnamesı ver- mektubu ı'le 

10 
.• ylenen au··n ve ıaat-

""' · d M k ) dk •··d h d l~isi), 8.SO. Pnris lwa dalgası plak 9.1S "'I' :r • 
1 yı e sevmemi§ti. usi işinas, keman etti ve c in c ti r..ı e yere üştü. r.: • \ ., • hile s.cık eksiltmeye konulmuş- .. el' l 

sknlasında gezintiler yaptığı gibi, 0 da! Bnrdakikızkorkuiçlndeonunyüzüne 9.4J, 10.35 ke7a 12 Kezn ıo . .,o Berlın M h b d 1' b h k. te encumene g ırer. 
soğuk kanWığını muhafaza ederek hisle-,baktı. O ise dudaklarını ısırarak gülüm- kı~:ı d:ılsa•ı askeri bnndo ( 11.45 Avus: ltur. '4uk&mmen 72e0 I~ ı elı erili ı· . 21, 28, 1, 5 2210 (2265) 

'k· ') ı 3 h Fif • ·k· ı 14· 1 .ı oıu 2 uruttan , ıra o up a-
lin "kalasında gezinip duruyordu ... La- semeğe gayret elti ve, turya musı ·ua • a mus• 1 

\ • :J 1 · 8/7/938 ·· .. t 16 ][· l clevo.mı.) 13.1 ~ PaTis kısa dalgnıı k~nser de~dı cuma gunu saa Karfıyaka tramvayları hayyan-
ın şimdi, onun kalbi, adeta masum bir - Evet, çok giizel bir kadının şerefine, a ır. lannın 938 mali yılı ihtiyacı İçin 

kız heyecaniule ilk 11c:kJa karsılsıc:ıınca, sıhhat ve afi'-·etine içtiğim için, kadehi nakli ( 14 kc,za) 13.25 Bükreş, pla~ kbn- I k l l 
" -ır • -s ı " - ttiralı: etme iatiyen er 54 ira· cabn alınacak 35 bin kilo arpa be-o an k d k d' · · k t• · if d k d 11• ı.:. d h k dl t b k seri ( 14.30 dı:Yamı} , 15.30 Bedin ,li!ıaa a a ar en ısının uvve mı a e ır ıın. füa~a ıın, u a e ı en, aş a hk muvakat teminat makbuzu ve· her kiloıu 4 kuruftan 1400 lira 

eden her şey, birdenbire ona bir zaaf ol-: hiç kimsenin sıhhatine, afiyetine, şere- dalıası halk musikisi, 16· 3o k.onser. ı 17 · va banka teminat mektubu ile söy- muhammen bedelle ve Bat kitip-
du. B lkl D 1 1 k d' · l ·ı r· · ·ı · · t • ı el ı· Dedi 45 Berlin lısa d.•lgesı iş sonu komıeri . e o avay ın en ısıy e eg en- ı ınc ıçı memesını cının e m < ır. . ı lenen gün ve saatte encümene ge- likteki •artnamesi veçhile açık ek-
difini biliyordu ve bu oyunun kendisi Şimdi kız da gUlmeğc başladı. (8.50 devamı) 18 P<lrİs kisa dl'lgası kon· 1· l lh l 5/ / 
'h ı ser nakli 19 Paris kt!:a dalga•ı plak 19. ır er. siltmeye konmuftur. a esi 1 1 ~hı. bir tehlike olacağını his ediyordu; Rcvfalvi, biiyük aynanın önün:: gide- '• · 3 _ 1648 lira 50 kurut bedeli 938 Cuma günü ıaat 16 dadır. h· 
fakat elinden bir şey gelmiyordu. Gözle- rek, saçlarını tarakla diizeltti. cGülünç 1 5 Pc,te piyano musikisi 20 Bükrcş ı;>lak 
tini k 1 1 l:.onscTi. 20 Bratislavıı kanşık progr.am kefifli bayındırlık &ahasında 1382 tirak etmek istiyenler 105 liralık 

Paris hapları, nebati maddelerden 
yapılmış emniyetli müshil ilicıdir 
1 tanesi linet, 3-4 tanesi amel verir. 

Sancı, ve yel, ve rahatsızlık \'er-
mez. 

lnkıbaza, hazımsızlığa, uyku
suzluğa, bunlardan mütevellit sinir 
rahatsızlığına iyl gelir. Evinizde 
bulundurunuz. 

Kutusu her yerde 15 kuruştur. 
I 

apıyarak kendisini kasırgaya ter- olınak - ncınacnk bir hale girmcK - aayılı caddeııin cümhuriyet cadde· muv&kat teminat makbuzu veya 
ketmek zorunda idi. Bunu ap arık uapı-' nefret uuandırmak?~ 21 Viyana plak musiltisi 22.25 Brüno . d s· k •. K b 1 k b nk . k b ·1 .. l lZMIR ıvıNCi iCRA MEMUR-

:r ~ " ı ı:ın en . u ru aya u varma a- a a temınat me tu u ı e soy e- "" Yor hi fut "st · d ~ 1alk konseri 22.55 P~r:te askeri ba1'do. A AN 
• ç ur go ennıyor u..... Kayıtsız tavırla tekrar dans salonu·n·n dar iki tarafına kesme kordon çe- nen gün ve ıaatte encümene gelir- LU~UND : El Li nl k dis k 23 Var§ova salon orkestrası, (Moznrt, 
zanm 'D r zama ar en ıne arşı girdiği :z.aman, artık ne yapacağını bılı- kilmeai bat mühendislikten teda- ler. Evıaf ve kıymeti artırma tut• hta ttikl · l b Un Dola lrft-· 1 Haydn, Ravel vs.) 23.15 Bükr~: Plak 
e erıy • ug vaya ........ i"" yordu. vechilc arık eksiltmeye konulmus, • 2403 lira 92 kurut bedeli k••ifli nameıinde yazılı K.ar,ıyaka d0o besledtM d 1 k ed ı· 1 konseri. 24. 1 O Peşte Çigan orkc,.trnsı, ,. ~ n a.' uygu arı mu ~yese i ınce, J Elıa, Arpad'ln knrşılnşmamak gibi ta- tur. Cümhuriyet caddeıinin konak nanmacı mahalleıinin Çoraklı ao-

e\'falvıyi iztırap veren bır acı kapladı. vır takınarak kavalyesinin kolunda sa- OPERALAR. OPERETLER: lhalcıi 8/7 /938 cuma günü ıaat meydanından ba,lıyarak Fevzi kağında eıki 35 yeni 67 numarali 
Bu kadın artık onun için kaybolmuş i lonun karşı t:ır:ıfmda dolaşıyordu. O 16 dadır. htirak etmek iıtiyenler pa~a boluvarma kadar uzanan ka- hane 27 /7 /935 tarihinde yapılan 

sayılıyordu. Ve hem de ilek>bed kaybol-' nun çehresindeki ~urmlu cizgiler, ka- 15.30 Paris kısa dı,Jgası lirik opera 123 lira 75 kurutluk muvakke.t te· nali2asyonun 2 yan duvarlarının açık artırmada 2225 lira bedelle 
nıuştu. İhtimal ki, Elz.a bunun farkında 

1 

<lmlığı ifade etlen bir yuınusalclık iktisap musikisi, 23.20 Varşova opeTct neşriyatı minat makbuzu veya banka temi- tamir ve yükseltilmesi ve üzerinin ih 1 d'l • bedeli ihale veril
değildiJ iiki.ı) Rev.falvl bunu açıkça görü-

1 etmişti; hafif dağınık sacla;iyle. kızarıp aksamı 22. Bükreş \'cbcrin ~FrciE::hütu nat mektubu ile söylenen gün ve beton arme kapaklarla kapablma- a ~-~ ~ mıf .ve k 
133 Yordu. Cebir. desise gibi şeylere sapmak, 

1 
al bir renge girmiş olan yaruıklaıiyle, o opcrasL saatle encümene gelirler. sı ba, mühendislikten tedarik edi- ~e~~gın ded 1.cra {ik.nunun zkUr 

~Yhude yere yorulmaktan başka bir ne·'şimdi daha ziyade gilzelleşmişti. Revfal- 23, 28, 1, 5 2237(2288) lecek keşif ve 4artnameıi vechile 1:~u ;:dı ~~İe ~ev .~n 11;~ .. 
~e vermiyecek ti! Dolovay ile rekabet ı vi karşılarına ~ıkınca, kadın111 çehresin- ODA MUSiKiSi: açık eksiltmeye konmuştur. ihale- ı e e ı ere yem en &'WI 

cmeUll. Bu erkek, kendisinden daha deki gülümseme silindi. Karşıyaka h'amvaylarının 938 si 5/7 /9'38 Salı günü ıaat 16 dadır müddetle açık artırmaya ç~~l-
llecip, daha kuvvetli, daha asildi. Fakat 1 Revfalvi, 19. 1 O Var§ova Piyııno-lccman düosu mali yılı ihtiyacı için satın · alına· ittira.k etmek iıtiyenler 180 lira 50 mıttır. Artırma 20/7 /938 tarıhme 
~selenin en ehemmiyetli tarafı. bu cr-1 - Hanııuefendimiz çok nıü~Kül bir va- (Schuherl) ( 20 nal on triyosu). 2 3. 15 , cak 25,000 kHo ıaman beher kilo- kuruıluk muvakkat teminat mak- müıadif çartamba günü saat 11 
keğin, herkesin itaat .ettiği böyle bir ka- 1 ziyete diişmü~ bulunuyorum. Dedi ve Belgrad oda musiki::i kon eri. su bir kurut 25 santimden 312 lira buzu. veya banka teminat mektu· de dairemizde icra edilecektir. Ba 
dtna, hattA emredebıleoek kudrette ol- buna rnğmen gülümsedi. O Ulemin önün- 50. kuruı muhammen bedelle ve bu ile söylenen gün ve saatte encü- artırmada ipotekle temin olunan 
lııası idi. Revfalvi, bir an için, arkadaşı-1 

de kadına karşı nezaketini bı.ra kmadı. RE.Sff ALL€.R: başkiti plikteki tartnamesi veçhi- mene gelirler. borç mikdarını geçmek ıuretile 
llın Yilbek duygularına hitap etmcği l - Annem ani olarak gelıni~, beni ote- le açık ekıiltmeie konulmuftur. 19--24--28-1 2251 (2178) en çok artırana 

1
·hale edl"lecektir. clu.,u dil B kad ba b rak' B tk· 18. 30 Peşte Lisztiıı ederlerinden piya· 

v n . c u ını na ı . e ı le çağırttı.. Her halde acele ve ehemmi- !haleıi 15/7/938 cuma günü saat . . . . .. l•bu aa.,..·ı menkul u'•zerı"nde h-~ 
081:! • • • b' k .fak b · 1 nomusiltiıi20.30 P~tepiyanorefakati1e L_..J 1 k fi A T • ,. a. nın ıçın ır oyunca ·t.ı.r, al enıın vetli bir mesele olsa gerek ... Beni af bu- 16 dadır l•tirak etmek istiyenler 350 lıra ueue ı e,ı ı tatürk l b. d b I __ 1 il • d k" 
için h di r D k ·-...! ..ı: • şarkı resitali 2 1. 5 5 plak Çek şarkılan, • T dd • d D l d • il ta e ın e u UD11llll&ra e erın e ı 

er şey r. eme ı~wgı. yurun, sil.İ. galiba bekliyerniyeceğim... 23 lira 50 kuru,luk muvakkat te- ca esın e ev et emır yo arı .. ik' .
1 

b. l'kt b •. d 
""-~ da ak 1 b. 22.20 Peşte org resitali 22.30 Belgrat . • l"k h d d dah·ı· d k. k' reamı vcsa ı ı e il' ı e umu • .uogru n doÇuya Eli.u ile konuşar , Elza, sinir i ır tavırla minat makbuzu veya banka temi- ııtım a u u u ı ın e ı es ı .. ti . •~ _ 

t&eninl 1 b ., muhtelif ~atkılar. ' ·u . b" _ . ._ .. __ L det zarfında muracaa en ~•m· e ev eneceğim! Senin de zaten ar- - Peki, ya en. nal mektubu ile ıöylenen gün ve ı aıye ınuınm en&azı mutean· .. ed . . ak k . 
~un bu değil mi idi? Niçin kendi projeni Diye sordu. tt .. ı· ı bide ait olmak üzere yıkılması iti· dll'. Muzay eye ıttir etme ıa-

saa e encumene ae ır er. • .. •· ı·· 
Rene kendin bozoyorsun? Yoksa Dolova- O, şaka: ile karJ.Jık beklenmediği bir anda beyaz bayrakçı- 21, 28, 1, 5 2209 (2264) nitı açık artırma ile ihalesi 12/7 / tiyenler ~eyı ıormut v~ .'!9 
Yi ıni seviyorsun? .AJktan sen ne .anlı;·or- - Dolova eski ve yakından tantdıi:rım karıııca, muzafferiyetlere ahşkın olan 938 salı günü aa.at 16 ya temdit zumlu malumatı almıt ve butün 
l\ln? Diye sormak da aklından geçti. ibir dostumdur. Tereddütsüz olarak onun bir kumandanın his ettiği acaip bir duy- Beher metre murabbaı 300 ku- edilmittir. Ke,if ve tartnameai vecaibi kabul etmit ad ve itibar 

Ondan sonra, korkunç bir is:kandalı refakatini kabul edebilirsiniz.. Kefili gunun tesiri altında kaldı. rutdan 1396 lira' 50 kuruş bedeli bat mühendislikten tedarik edi- olunurlar. llitik ve iıteldi olanla· 
gözUnde canlandırdı. Öyle bir iskandal 

1
ben im! Dedi. O kadar kendine güvenen kadın bir- mubammenli 63 üncü adanın 465 lir. lttirak etmek iıtiyenler 26 lira nn 938/736 doıya ile memuriyeti• 

iti, bUtUn müna.sebeUcr kesiliyor ve Do- Elz.anın yüzü biraz kızarır gibi oldu. denbire cesaretini kaybetti. 50 metre murabbaındaki 10 sayılı 25 kurutluk muvakkat teminat mize müracaatleri ilan olunur. 
lovay tabanca ile knrşı karşıya geliyor ... Yan gözle kavalyesiııe çarçabuk baktık- Revfald, bu aradrı büyiik bir iz.tı- arsanın ıatıfı ba,katiplikteki ~:ırt- makbuzu veya banka teminat Şartname 8/7 /9'38 tarihinden İtİ• 

Revfalvi asabi asabi başını salladı. ı Lan sonra, Rcvfalvi'ye elini uzattı. rap içinde ve kalbini parçalayan kıskanç- nameıi veçhile 8/7 /938 cuma gü- mektubu ile ıöylenen gün ve ıaat- haren herkesin görebilmesi için 
Atanasız bir şey! Kendini bilen bir insan, - Bizden ayrıldığınızdan dolayı mü- lık duyğusu altında ezile e71le merdiven- nü ıaat 16 da açık artırma ile iha· te encümene ıelirler. açıktır. 
Enlturu dolayısiyle Alemin merak ve teessirlm! Sizi ne vakıt görebilirim? lerden iniyordu. Sanki her basamak, le edilecektir. iştirak etmek isti- __ 2356 (2344) 2343 (2346) 
teceasusunu Uzerine çekmez... 1 - Yarın öğle vaktı benim _evimde, kendisiyle. ebediyen kaybettiği saadeti yenler 104 lira 75 kurufluk mu-

Adeta hUlyaya dalınıı bir vaziyette Dolovay'ı da beraber getirmenizi sizden arasındaki mesafeyi kat kat büyütecek- vakkat teminat makbuzu veya 
&Uzel kadının dansını takip ederken, 1 rica etmeme müsaade ediniz. m.iş gibi, yavaş yavaş ve tereddütle, bu banka teminat mektubu ile ıöyle· 
geçnıi§ gilnlere aid bir hayalet gözii önil· Kadının canı çol< sıkıldı ve Revfalvi- merdivenlerden iniyordu. Otomobiline nen gün ve aaatte encümene gelir-
ne geldi. nin gözü iç.ine dik dik baktı; fakat onda, bindikten .sonra, kendi kendine. ler. 

Bir yıl evvel, Eliuı, yaşlanan \'C Ar- f bir kayıtsızlık ve neşeden başka bir §ey - Kendinden daha mes'ud bir rakip Beher metre murabbaı 300 ku-
Çad Revfalviyi hiç çekinmeden evine ge- sezemedi. Arpad, bir reverans yaparak önUnde, gülünç, acınacak veya nefret rufdan 1230 lira bedeli muham
tlrıp tanıştıran hekimin karısı bulundu.lsynldı. uyandıracak bir vazJyete dUşıneden çe- menli 63 üncü adanın 410 metre 
iu günlerden bir gündü. 1 E1za ile Dolovay düşünceli düşünceli kilebilen bir kimse centilmenlik imtiha- murabbaindaki 9 sayılı arsanın aa
lt Arı>ad, bir alqaın bu gUzel kadmınıve ağız.lanndan bir tek lif çıkmadan yan nını vcnniş sayılır. Fakat bazan efendi htı baıkitiplikteki şartnameıi 
~l'§ısıncla oturus ordu. Eliza, o zaman yana yürüyorlardı. Dolovay'ı, çelin mil- kalmak ne kadar sonsuz biı· güçlük veçhile 8/7 /9'38 cuma günü saat 

bu i:unkü gibi gülümsiyor ve koyu 
1 
cadelcyc hazırlanml§ olan düş~n, ~i oluyor. 16 da ~ık artırma ile ihale edile-

·...... .. ·~ .. " . .. , .. ....-:: : ·.\;. .> , , ... _. _ . ..... • >-. ' - . -': >:: .• ·. . ·- .. 

C. H. P. iş- Es. Kurumları birli
ğinden: 
Bakkallar, Sütçüler, terziler, Kolonyacılar, ayakkablcılar kurumla

n üyelerine : 
Dükinların muayyen saatlerde açahp kapanmaai meaeleai üzerinde 

ıörütülmek üzere umumi heyet toplantısı yapılacağından 2 - 7 - 938 
cumartesi günü saat 19 da Birlik merkezine gelmeniz ilin olunur. 

2351 



lzmir vilayeti defterdarlığından: 
Muğlalı Mahmudun eski yıllar emlak taksit bedelinden olan 1750 

lira borcunun temini fılhsili için mülkiyeti tahsili emval yasasına gö
re haciz edilmi§ olan Hasan Hoca mahallesinin Alipaıa caddesinde 
kain 71 sayılı Leblebici hanı yeniden takdir ettirilen 15000 lira üze
rinden ilan tarihinden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkanl
mııtır. 

Taliplerin 15 - 7 - 938 cuma günü saat 15 te viliyet idare heyetine 
müracaatleri. 

25 - 1 - 7 - 13 2255 (2303) 

IZMtR sıcıu TiCARET MEMURLUöUNDAN : 
Tescil edilmiş olan (lzmir Esnaf ve Ahali bankuı Türk Anonim 

ıirketi) nin ödünç para verme işleriyle uğraşacağına mütedair be
yannamesi kanunu mahsusasına tevfikan sicilin 2332 numarasına 
kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir sicili Ticaret memurluğu resmi mühürü ve 
F. T enik imzası 

!:BEYANNAME 
lZMIR ILBA YLlöl YOKSEK KATINA 

ŞEHtRDE 
2279 numaralı ödünç para verme kanununun ikinci maddesine tev- ı 

fikan bankamız merkezi ile ödemİ§, Tire, Turgutlu, Salihli ve Alaşe
hir §Ubelerimiz için üç nüsha olarak tanzim ve 10 mayıs 938 tarihin
de yüksek makamınıza tevdi edilen senelik beyannamemize zeyil be
yannamedir .. 

28 mayıs 928 tarihli resmi gazete ile neıredilen ve nqri tarihinden 
itibaren mer'iyete gren 3399 numaralı kanun hükümleri mucibince: 

1 - Bankamız, ödünç para verme İ§lerinde : 
A) Açık kredi ,eklindeki ikraz muamelelerinden azami yüzde on 

ikiden, 
B) Diğer ikraz muamelelerinden azami yüzde 8 { tan fazla faiz al

mıyacaktır. 
2 - Bu kanunun hükümlerine uyarak, evvelki beyannamemizin 

ikinci ve be§ inci maddelerinde mÜf terilerden alınacağı zikredilen üc
ret ve masraflar, eskisi gibi yine müşterilerden alınacaktır. 

3 ...:!-- ikraz muamelitımızdan ugari 15 günlük faiz alınacaktır. 
Şu kadar ki, alınacak faiz hiç bir vakit bir liradan az olmıyacaktır. 
4 - 3399 numaralı kanun hükümlerinin mer'iyetinden evvel müf-

terilerle yapmıf olduğumuz mukavelelerin faize taalluk eden hüküm
leri, mukavelenin devamı müddetince ve nihayet üç sene müddetle 
aynen tatbik edileceği gibi 28 mayıs 938 tarihine tekaddüm eden ta
rihlerde vaki bilfunum ikrazatımızın tecil muamelelerinde de eski fa
iz hadleri cari olacakhr. 

Saygılarımızla 
lzmir Esnaf ve Ahali bankası genel direktörlük 

lmza okunamam~tır 
2353 (2349) 

1ZMIR S1ClLI TiCARET ME- tini haiz olan feriklerden her biri 
MURLUöUNDAN: tirket namına ve maksadı firkete 

lzmirde Murabıt çartısında 45- müteallik olan her nevi senedat ve 
47 numarada yaprak tütün ticare- muamelatı ve mukavelatı akd ve 
tini Gevgilili Ali Riza mahdum- icraya ve tirketin imzasını mün
ları Mehmet Ki.mil, Halil Edip, feriden istimal etmeğe mezundur. 
Mustafa Nuri unvanı altında yap- M. - 6 Kir veya zarar ve ziyan 
makta iken bu kerre ( Ali Ri:r:a. üç müsavi hisse üzerine tevzi olu
oiulları Kamil, Halil, Mustafa nur. 
Gevgilili ) unvanını almıı oldu- M. - 7 Her sene sonunda yapı
ğundan itbu ticaret unvanı ve ıir- lan planço mucibince tirketin mu
ket mukavelenameai ticaret kanu- amelitmdan istihsal edilen hası
nu hükümlerine göre &icilin 2331 littan umumi masraflar çıkarıl
numarasına kayıt ve tescil edildi- dıktan sonra kalan miktar taksim 
ği ilan olunur. olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu M. - 8 Şerikler, Şirketin icra 
resmi mühru ve F. Tenik imzası. eylediği muamelei tüccariyeyi 

1 _Mukavelename. kendi veya batkaları hesabına ya
Bin dokuz yüz otuz sekiz sene- paınıy~c~kları gibi maksa~ı tir

si Haziran ayının yirmi sekizinci keti~ ıft!gal eden ba,ka fırkete 
salı günü saat on bir raddelerinde dahı ferık ol~ıyac.aktır · 
lzmirde Halimağa çarfısında mey- M. -. 9 Şe.~ıklerın ~ukuf ve m~
veter gümrüg-ü sokag-ında 12/14 haretlerıle gormek uzere tekhf 

1 kl • l . . 'kl • sayılı dairei mahsusasmda Türki- 0 unaca arı lf erın ~emın et!• erı 
ye cümhuriyeti kanunları ile vazi- menfaat tamamen tırkete a1t ola-
fe gören &fağıdaki mühür ve imza caktır. 
sahibi lzmir üçüncü noter vekili M. - 10 Şirketin devamı müd
F eh mi T enik nezdine gelen ve zat det· nde şeriklerden birinin vefatı 
ve hüviyetleri kanun dairesinde halinde müteveffa ferikin varisle
,ahadete ehil kimselerden hazır rile devam etmesi metruttur. Ve
bulunan ehliyeti kanuniyeyi haiz fat ed~nin mirasçı~~~· tirk~tin ~e
lzmirde Güzelyalıda 985 numara- vamını arzu etm.~dıgı takd~rd~ tır· 
lı evde oturan Feri dun Bergman ket ~~sabı!1a mubayaa ~d1l~ıf. o
ve yine Izmirde yemiş çartısında lan tuccarı malların deger fıatıle 
51 numaralı mağazada oturan tüc- satıl~ıkt~n s?n.ra serm.aye ve t~
cardan Şakir özdemir taraflarile mettu hıssesını alıp tırketle mu
anlatılan her biri kollektif ferik nasebatını kesecektir. 
aıfatile hareket eden lzmirde Gü- M. - 11 Müddeti hitam bulan 
zelyalı tramvay caddesinde 1042 «Gevgilili Ali Riza mahdumları 
No. lu evde oturan tüccardan Ka- Mehmet Kamil, Halil Edip, Mus
mil Gevgilili ve ayni mevkide 1051 tafa Nuri» firketinin bütün hukuk 
No. lu evde mukim tiiccardan Ha- ve ''ecaibi işbu f!rket kabul ve te
li) Gevgilili ve lzmirde ikinci kor- ahhüt eylemiftir. • 
donda 202 No. da oturan tüccar- M. - 12 işbu mukavelenin hük
dan Mustafa Gevgililinin müraca- mü 23/Nisan/1938 gününden iti
at sebepleri soruldukta anlatacak- haren üç sene müteberdir. Bu 
lcrı veçh:le kol!ekt!f nev'inden müddetin bitmesine bir ay kalarak 
olarak 22/4/1928 tarihli mukave- tirketin ,eriklerce tasfiye eJilece
lderilc tc~kil eclilmiı? olan şirket- ğini yekdiğerine ihbar etmedikleri 
lerini şeı·aiti atiye dairesinde tem- ri takdirde ayni feraitle daha üç 
dit eylediklerine dair muvafakat- sene devam edecktir. Akidlerin 
)erini havi bir mukavelenin yazıl- batka diyecekleri olmadığını be
masını istediler. Adı, sanıları yu- yan ve ikrar eylemeleri üzerine i•
karıdn yazıla şahitler yanında di- bu mukavelename yazılmakla be
ledikleri soruldukta her biri söze raber şahitler yanında açıkçl\ oku
başlıyarak: narak ve anlatılarak diledikleri gi-

M. - 1 Şerikler, yaprak tütün bi yazıldığı kabul ve tasdik edil
ve toprak mahsulleri üzerine tica- dikten sonra tahitlerle kendilerine 
ret eylediklerini beyan ederler. imza ettirilerek tasdik kılındı. 

M. - 2 Şirketin sermayesi eski- 1zmir üçüncü noter vekili F eh-
si gibi <,21000» yirmi bir bin türk mi Tenik ı·esmi mührü ve imzası. 
lirası ~erikler tarafından üç mü- · Akidlerin ve fahitlerin imzaları. 
savi h isse üzerine konul•nuştur. UM. NO. 1697 HU. NO. 2/50 

M. - 3 Şirketin merkezi lzmir lfbu mukavelename suretinin 
ve muamelatı kerestecilerde mur:ı- daire dosyasında saklı 28/6/938 
bıt çar{'ısında 45/47 tayılı dairei taı·ih ve 1697 No. lu aslına uygun 
mahsusasında devam eder. olduğu tasdik kılındı. Bin dokuz! 

M. - 4 Şirketin unvanı «AH yüz ctı.:z sekiz senesi Haziran ayı
Riza oğulları Kamil, Halil, Mus- nın yirmi sekizinci sah günü. 
tafa Gevgilili» tirketidir. İzmir üçüncü noter vekili resmi 

M. - S Sirkeli temsil salahiye- mührü ve F !... '( en!k imzuı, 
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lstanbul Sıhhi müesseseler Ar-
tırma ve Eksiltme komisyonundan: 

Karaman eti 100800 - 120500 40 ) 
Dağlıç 75000 - 75000 47 ) 
Kuzu 23800 - 31800 47 ) 9049 
Sığır 53000 - 63600 35 ) 
Kapalı zarfla yapılan eksiltmede istekli çılanıyan Sıhhi müessesele

rin 938 mali yıh umum Et ihtiyacı yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konulnıutlur. 

Eksiltme Çağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğü bi
nasında kurulu komisyonda 6 • 7 - 938 çarp.mba günü saat 16 da 
yapılacaktır. 

Muhammen fiat, muvakkat garanti yukarıya yazılmııtır. Şartna
mesi 603 kurut mukabilinde her gün komisyondan alınabilir. 

istekliler cari ıeneye ait Ticaret odası vesikuiyle 2490 sayılı ka
nunda yazılı belgeler ve bu iıe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarfları ihale saatinden bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 3689 

21 - 26 - 1 - 5 2187 (2266) 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A .. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim c1o!ayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Saglam ·Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

W't.l.flM SATIŞ YERl.ERI WıWl~I~ 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

ödemiş belediyesinden: 
Anbarında mevcut hurda demirler ve sair kırmızı ve siyah dökme

ler prtnamesine göre açık arttırma ile satılacaktır. ihale 6 - 7 - 938 
tarihinde rasthyan ça!Jamba günü saat 14 te yapılacağından taliple
rin pey akçeleriye müracaatleri ilan olunur. 

29 - 30 - 1 2314 (2327) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban
kasından: 

Bankamwn İstanbul ıubesi için müsabaka ile 75 lira maatlı 10 
memur alınacaktır : 

1 - Müsabakaya girebilmek için ll§ağıdalci ıeraiti haiz olmak la-
zımdır. 

' 

a) Türk olmak, bulqıcı bir hastalığı veya vazifesini mun
tazaman ifaya mani olacftk derecede bünyevi zai.fa veya 
ft.rızaya müptela olmamak. 
b) iffet ve haysiyet erbabından olduğu ve imme hidema
tında istihdam hakkından mahrum edilmemİf bulunduğu 
yapılacak tahkikatla sabit bulunmak. 
c) Yatı 18 den apğı ve 25 ten yukan olmamak. 
d) Li.akal lise mezmıu bulunmak. 
e) Fransızca, İngilizce ve Almancadan birine iyi derecede 
vakıf bulunmak. 

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

3 - Müsabaka imtihanı 4 ağu,tos per§embe günü saat dokuzda 
Ankarada idareyi merkeziyede, fıtanbul ve lzmir ıubelerinde yapıla
caktır. 

4 - Müsabakayı kazanıp ta memuriyete tayin olunanlar, Banka
ca gelecek eyli'il ayı içinde A vrupada yüksek tahsil için mevcut me-
murlar arasında açılacak müsabaka imtihanına girmek hakkına hi.iz 
olacaklardır. 

Taliplerin Ankara, İstanbul ve lzmlrde bankaya müracaatle, me
muriyet talebi için bankaca bazırlanmıt olan beyannameyi imla ve 
İstenilecek vesaiki ihzar ile nihayet 20 temmuza kadar ıube müdür
lüklerine tevdi ebnelerf lizımdır. 

l-2-3-15 (2348) 
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Motosiklet Almak Çok kolay 
F' .A.:K:.A. T 

Yedek Parcaları Mevcut Olan 
' Motosiklet .Bulmak Çok Zor 

YEDEK PARÇALARI OLMIYAN BiR MOTOSiKLETi ALMAK 
DOKTORU VE ECZANESi OLMIY AN BiR MEMLEKEITE 

YAŞAMAK DEMEKTiR 
MOTOStKLETLERINİZtN AYLARCA MUA TI AL KALMASINI 
iSTEMiYORSANIZ VE VERECEölNtZ PARAYI ACIYORSANIZ 

EN UF AK TEFERRUATINA KADAR YEDEK 
PARÇALARI .l\1EVCUT OLAN 

ALMANY ANIN EN MEŞHUR 

"V 1 K T O R Y A,, 
MARKA SUPAPLI VE SUPAPSIZ MOTOSiKLEnERtNI 

TERCiH EDINlZ 

PHANOMEN 
PRESIDENT 
PtKTATOR 

A1iotti 

---. .,...---
Marka Biıildetleri 
çok ehven fiatlerle 
sablmaktadır. 

AVUSTURYA MALI 
FEVKALADE UCUZ 

Biraderler "VEM marka 
E. K. Ş. Kazım Dirik •• • 

Caddesi 
Telefon: 2801/3709 

Elektrik ampulleri toptan 
ve perakende sahlır. "--lllKl ........................................ ... , 

Kula Mensucat 
F ABRIKASININ 

Yeni gelen mevsimlik sağlam 
_ UCUZ en yeni renklerdeki 
Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız 

menfaatiniz iktizasındandır 
Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BiRiNCi KORDONDA 

ÇOLAKZADE 
Halı Ltd. Şirketi 

Vltrlnlerlnde te,hlr edllmektedlr. LUtfen ziyaret 
ediniz, Satı• toptan ve perakende •• 

DAIMON CEP V ANTILATlJRLERI 
En son icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille itler. Bir sa 

atte bir kurutluk sarfiyat yapar. Aiırlıiı seksen gram olup zarif 
bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında, baylar cebinde tafır •• 

Herkeıin yanında bulunması lazım olan bir ihtiyaçhr. 
Deposu ı lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 öDEMIŞLI 

HOSEYIN HOSNO ticarethanesi .• 
, • ._ ..... ıııım.._ ................. m ......... , 



Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık · 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasma 
mini olmakla beraber bütün 11tırapları da dindirir. 

icabında günde 3 luqe alınabilir 
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Eczacı Kemal Ka -
mil Aktaşın 

, 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYE11 

:BANIASI 
.... 

DEUTSCUE LEVAN 
1 TE-LINIE 

G. m. b. H. 
A TI..AS LEVANTE LlNlE, A. G. 

BRE MEN 
DEUTSCHE LEVANlE UNIE. A. G. 

HAMBURG 

:SAHiFE 9 

F ratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

VULCANUS vapuru 14/ 6/ 938 tari 
hinde limanımlZ<l gelip Amsterdam, Rot
terdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

KONYA vapuru 6 temmuzda bekle- TRAJANUS vapuru 23/ 6/ 938 d• 
niyor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen 

beldenmek.te olup Burgaı Yama ve Kö• 
için yük alacakhr. 

tcnce limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARl'l1ME ROUMAINE SVENSKA ORIENTE UNIEN 
BUCA.REST AA SN E motörü 30/ 6/1938 ta-

DUROSTOR vapuru 2 4 temmuzda rihinde l>eklenmckte olup Rotterdam, 
bekleniyor. Köstence, Galatz ve Tuna Hambure, Gdynia, Dantzie, Danimarlc 
limanlan için yük alacakhr. ve Baltık limanları için yük alacakhr. 

JOHNSTON V ARREN UNF.S L TD. SERViCE MARITIME ROUMAIN 

UVERPOOL ALBA JULIA vapuru 2/7/938 dı 
AVlEMORE vapuru 3 temmuzda be1t- beklenmekte olup Malta, Mıi"nilya ve 

leniyor. Burgu, Varna, Köıtence, Suli- Cenova limanları için yük ve yolcu alır. 

na, Calatz ve lbrail limanlan için yük ilandaki hareket tarihleriyle navlun· 
alacaktır. lardaki dcği~kliklerden acenta mesuli-

SOCIETE DE V APEUR BULGARE yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 

RODJNA vapuru 30 haziranda bek- ikinci Kordonda FRA TELLi SPERCO 
!eniyor. Burgaz, Köıtence, Varna li- vapur acentalığına müracaat edilmesi ri· 
manlan için yük alacaktır. ca olunur. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

TtSZA vapuru 15 temmuzda bekle

niyor. Beyrut, Port Sait ve lıkendcriye 
İçin yük alacaktır. 

BUDAPFST vapuru 1 4 temmuzda 
bekleniyor. Tuna limanları için yük ala
caktır. 

AMEIUCAN EXPORT UNF.S 

Telefon : 4111 / 4142 / 2663/4%21 

"Umdal,, umumi 
cJeniz acenteliği 

Ltd. 
Umdal 

HEI 1 ENtC ~ LID. 
EXCHANCE Yapuru S temmuzda TURKlA vapuru 28 haziranda belde-

Bahar çiçeği 
Kolonyası '!&mıl~-:<'"!l~~;w;!l:'llm•--... ---·· bekleniyor. Ne?York için yük alacakbr. niyor. Rotterdam, Hamburg ve Anvena 

EXETER Yapuna 1 S temmuzda Pi. limanlan için yilk alac:akbr. 

M.ua Kea!~ cadcleai 
Be,ler Sc*aiı kÖfell 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götGriilecek 
en ıık en ince ve en 
lbakbul hediyeniz ec-
zaa Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacakm. lzmirde Hilal eczanesi 
ltokuculuk üzerine ciddi yürüyen 

1 bir müeaaese olmuş, kokuculul 
I~ fatlrtmlf bulunmaktadu. 
nılal eczaneaini. eczacı Kemal 

karaciğer, böbrek, tq ve kumlanndan 
hliltevelli eucdaruuz. damar .ertlilderi 
)e Iİlmanldc ıiklyetlerinizi URtNAL ile 
Reçiriniz 

~İicutta toplanan uit ürik ve obalat gi-

1 htaddeleri eritir, kanı, temizler, lez
~ti hot. alanmaa kolaydır. Yemekler

en IOnra yanm bard.lt ıu İçeTİIİnde alı-
9'ır. 

INGJLIZ KANZUK 
ECZANESi 
BEYOCW - tSTANBUL 

Kamili i§indelci ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için tifeler üzerinde Kemal 
Kimil adam lriirmeliainiz. 

. - ' UMUM SANAYİ ERBABININ 
Nzaarı Dikkatine 

Menaıcal malrinalan oe tezgahlmı bilıimam .anayi malıina 
lora, Tornalar, Makka,,lar, Frezeler vesaire •. 
«PLA TI • markalı pamuk çıkrıkları ve yedek parçaları. 
Pamuk preseleri. 
BABCOCK VE WILCOX her kuvvette buhar kazanları. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her sistem kompresörler. 
Dekovil ve maden ocakl&rı demiryollan intaat malzemeleri .• 
MARATHON markalı her cins torna, imalat, kahpbk çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü halitalı halitasız çelikler ve •• 
l'IT ANIT sert maden takımları. 
Bu ihtiyaçlarınızı ataiıdalri adresten temin edebilirsiniz : 

G. D. G/RAS Peştemalcılar sokak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 - İzmir 

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

•D•ıt rıkamak erttk btr kOlfet deGlldlr. 
Zire ... ,... bblll kıraa olan PERLO
OENT dit ln8CUIMI bu kOlfell ortadan 
blclırnfdw. 

PERlODENT 001s ntCdl oWufU glW.' 
IOlulunuzu da Mr'.alltlr. 

~-

TURAN rabrikaJan mlllDaJlbdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet Abanlannı, traı Abana ve kremi ile gtızellik krem
lerini kullanınıı:. Hu yerde Ablmaktadır. Y alnıı toptan sa· 
hılar için lımirde Gaı:i Balvannda 25 numarada umum ac:ea• 
telik Nef'i Akyamh ve J. C. Hemıiye m8racaat ediniz. 

Paate Kut.••• Teeton a••• 

Ağız bütün mikroblara daima açık 
bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çiirüyen ditlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık· 
lan, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
sit, nevrasteni, sıtma ve romatiz
ma ya:•'ığı fennen anlqılmıttır •• 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu
mi TÜcut aağlığının en birinci tar
tı olmuttur. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmelisi· 
niz. Bu suretle mikroplan imha 
ederek ditlerinizi korumut olur· 
sun uz. 

RADYOLIN 
ile diılerinizi sabah ve aktam her 7emekten sonra hrçalayuuz. ... 

reden Nevyork için .hareket edecektir. A THlNAI vapuru 1 S temmuzda bek· 

llAndakl hareket tarlhJmyle DaT· leniyor. Rotterdam, Hamburg ve An· 

tunlardaki dellf'klllderden acenta me- vera limanlan ic;in yük alacaktır. 
sulJyet bbul etmes. VNfl'ED ST A TES AND LEY ANT 

Daha fazla tafslllt almak için Birin- UNE L TD • 
el Kordonda v. F. Benry Van Der Zee HELVlG motörü temmuz iptidaund. 

Co V tal ..... n- beklenilmekte olup Nevyork için yük ve . n. v. apur acen 15 .... mua-a· 
caat edilmesi rica olunur. alacakhr. 

Tel. No. 2007 n 2008. 

Olivi Ve Şüre. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BlRINCİ KORDON REES 

BINASI TEL 2443 
Ellerman Lineı Ltd. 

BAGHDAD motörü 10/ 12 ağıutoe 
arasında beklenilmekte olup Nevyork 
için yük alacaktır. 

BAALBEK motörii 1 S / 1 7 eyltl.I ara
ımda beklenilmekte olup N_,.ork içia 
yük alacakhr. 

BALKANLAR ARASI HATil 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor 

Balkan ittifakı iktuat konferansmm 
seyyah. yolca ve yük için tem ettiii hat· 
ta memup Yugoeln bandıralı 

LOVCEN 

LONDRA HATrI Lüka Yapunı 9 temmuzda 18 de 
Constanza, Vama Te Burgu liman1an 

DESTRO Yapuru 7 haziranda için hareket edecektir 
Liverpool Ye SYameadan gelip L o v c. E N 

yük çıkaracak. lüks vapuru pazartesi 18 temmuz aaat 
CA V ALLO vapunı 7 haziranda 12 de Jzmirden hareket edecek Pire. 

gelip Londra ft Hail için yük ala· Korfu, Adriyatilc limanlan, Venedik. 
caktır. T rieste ve Şu,ak linwılan için yolcu ve 

FLAMINIAN vapuru 22 hazi- yük alacaktır. 
randa Liverpool vo Svanseadan Gerek vapurların muv..ıat tuilJeri. 
gelip yük çıbracak. gerek vapur L!lmlerl ve na.tunları hak-

DRAGO Y&pan 25 haziranda kında acenta bir taahhUt altına girmez. 

Londra, Hall Ye Anversten gelip Daha fazla tafsillt almak için Birinci 
yük çıkaracak Ye &JDİ zamanda Kordonda 161 numarada (UllDAL) 
Londra Ye Hali için yük alacakbr umumi deniz acentahlı Ltd. mtlracaat 

Tarih ve navlunlardakl detIJikllklei. edilmesi rica olunur. 
den aceııta muuliyet kabul etmes. TELEFON: nn - 4072 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMAN i YE. 
Sirkecide 

Ba ti. Od otelia ma.teciri T•kiyenin en esiri oleldal BAY 
öMFJl LOTFO'dlr. 43 emelik tecrilbeU idaresiyle Mitin re. 
laafkma kendlalal HTdirmiftir. 

Otelleriacle misafir kalanlar, kendi merindeld rahatı ba
hlrlar. 

Birçok lnuaslyetlerine illYeten fiatler müthit ucuzdur. 
lstanWda bGtiin Eae Ye lzmirlils bu otellerde bmatarlar. 

TAZE TEMİZ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

---;=-a 

çefitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞ DURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında . 



----~-..,;...;· ------------ -----

!AT. A : ftt iDi AS& 
it=!"- ----::S........ 

Avam Kamarasında mühim bircelse 
Amele Partisi Roma anlaşmasını yıkmağa çalışıyor 
Franko Dün cevabını verdi - Mussolini itidal tavsiyesinde bulundu mu? 

terketmek niyetinde midir? • Franslı, 
Roma, 30 ( ö.R) - Londrndan Jtal· 

~ n gazetelerine bildiriliyor : AVAM 
mdrasının dün akdettiği ehemmiyetli 

b r celsede muhafazakar mebuslardan 
bl\Zılan amele partisi mebuslnnnın hü· 
kiımet aleyhinde aık aık tekrar ettikleri 
taarruzlardan ıikuyet etmişler ve ba~ve· 
lJI Nevil Çemberlaynin en müşkül daki· 
kalarda büyük Britanya İmparatorluğu· 
nun mukadderatını idare eden en yiik

eck devlet adamlnnndan biri olduğunu 
ıöylemişlerdir. Bu hücumların bilhassa 
lngiliz • İtalyan anlaşmasına bilvasıta bir 
hücum mahiyetinde olduğu gizlenmiyor. 

Paris, 30 ( ö.R) - Jngiliz gemileri· 
nin havadan bombardımanı lngiliz hfi· 
kümet mahafilini işgal etmekte devam 
ediyor. Son haberlere göre lngiltere, B. 
M~oliniden general Franko nezdinde 
beynelmilel vahim ihtilaflar çıkaracak 
mahiyette olan tanrruzlara nihayet ver· 
mesi için bUtün nüfuzunu kullanmasını 
f temiştir. 

lngilterenin Roma sefiri bu hW!usta 
hariciye nazın kont Ciano ile :konu,muş· 
tur. 

TEMPONUN BiR YAZISI 
Virgino Gayda bu akşam Tempo gn· 

ı:etesinde neorettiği bir makalede şunla· 
n ynzıyor : 

cMmısoli:ıi Frankoya itidal dersi ver• 
mck ister. ispanyada askeri hareketlerin 
yukıek idaresi general F ronkonun elin· 
dedir. Binaenaleyh, kat'i karar almak 

ona aittir. 
General Franko nasıl bir vaziyet ala

caktır) Şimdilik bu bilinemez.> 
BURGOSUN CEVABI 

Londra, 30 (ö.R) - Burgoııtan ay· 
nlan lngi)iz mümeseili Franltonun aon 
lngiliz notuma verdiği cevabı hArnil bu
lunuyor. Bu cevap Jngiliz gemilerinin 
bombardımanına aittir ve derhal Lond· 
ra hükümetine tebliğ edilmiotir. 

Paris, 30 (ö.R) - Timeıı gazetesi 
yabancı gemilerin nasyonalist tayyare• 
Jer tarafından bombardımanı aleyhinde 

. ademi müdahale • • • 
sı.yasetını 

olarak lngiliz hükümetinin Burgos hü· 
kümetine gönderdiği notayn general 
Frankonun cevabı bugün '\ erilecektir ... 
Generalin Lay Mussolini tarafından ya· 

pılan bazı tavsiyeleri de nazarı dikkate 
alınak biraz uysal görün,.c~ği zannedili
yor. 

Ademi müdahale komitesinin bugün 
yapacağı toplantıya gelince Sovyet de· 
legasyonunun Moskovadan aldıkları ta· 
limat üzerine itilafperver göründüklerini 
kaydeden Timea diyor ki : cBüyül: Bri· 

ardınca başvekil Daladiyeyi ziyaretle• 
rinde Jspanya işinde Fransanın daha 
fazla ademi müdahale siyasetinde CJo• 
vam edemiyeccği mütalaasında bulun• 
muşlardır. 

Epok mebusan meclisi reisi bay Her• 
riot'nun dahn ehemmiyetli bir teşeb· 

bü$tc bulunarak F ransnyı Milletler ce• 
miyctine karşı olan taahhütlerinden teb· 
riy e etmek gayesini takip ettiğini iddia 
ediyor. 

Le J our gazetesi bay Daladiyenin az· 
mü sebatı, ispanya mescleııinde çizdiği 

siyasetten inhiraf etmiyeceği ancak 
Fransız bankasındaki lspıınyol altınları 

~eselesinde vereceği knrnrdan sonra an· 
)aşılacağını yazıyor. 

Epok Fransız hükümetinden Pirene 
sınırlarının öbür tarafında hiç bir as· • 
keri tedbir almamnsını istiyor. 

INGlUZ MOMESSlLI V AZtFE.Sl 
BAŞINA GöNDERlLECEK MI? 
Londra, 30 (A.A) - lngilterenin 

Burgostaki Ajanı B. Hodgsonun seyaha
ti münasebetiyle T aymis gazetesi muma· 
ileyhin vereceği raporun Franlcistler ta• 
rafından ita edilmiş olan izahatın itti· 
haz edilecek karara esas teşkil edeceği· 
ni yazmaktadır. 

B. Hudgsonun tekrar va:1.ifesi başına 
gönderilip gönderilmiyeccği pek yakın· 
da tayin edilecektir. 

Bitaraf bir liman ihdası imkanı da tet· 
kik olunacaktır. 

Akdeniz kıvılarında bir konser veriliyor - Ken Amerikan mecmuasından - Niyuz Kronikl gazetesinde BarteJ bu 
tanya Sovyt:tlere bitarnflıkln vaziyeti FR.ôıNSA ADEMi MODAHALE imUn olmadığını yazarak Nasyonalist teklifin kabine tarafından tetkik edilıniı 
bir kat dahn teşviş etmek cihetlerinden SiY ASETINI TERKEDECEK MI> generale hak vermektedir. Jur ve Aksi· olduğunu ve bu hükümet tarafından is· 
birini tercih etme•i icnp ettiğini anlattı· Paris, 30 ( ö.R) - Sol cenah Fransız yon Fransez gibi mUrteci gazetelerin kul· tenilmiı olan metnin Burgosa gönderile· 
ğı zaman So,'Yctler hayati menfaatleri· gazeteleri İngiliz gemilerinin nasyona- landıklan lisan <la bu mahiyettedir. ceğini yazmaktadır. 

nin hangi taraf tn olduğunu çnbuk anla· list tayyareler tarafından hombardırna· BiR T AZYJK O eyli Herald projeyi tenkit etmekte 
dılar. nını müttehiden takbih ettikleri halde Ayni gazeteler timdi İspanyada takip ve töyle demektedir : 

Daily Telegrnph gazetesinin tahmini· sağ cenaha mensup gazeteler Franko- ettiği ademJ mildahaJe .lyaaetini terlr.et· Franlı:i.tJerin lngi1iz ticaretine lütfen 
ne göre hava tanrruzlnnndnn yabancı nun dellallığını yapıyorlar. Epok muha• mesi için Fransız baovckili M. Daladiye açık bırakmağa muvafakat edeceklerl 
vapurları masun bulundunnnk için cüm· :riplik hakkı tanınmadığından tatbik et· üzerinde bir tazyik yapıldığını yazmak· yegane liman Almeriyadır. Halbuki Ji· 
huriyet limanlarında ecnebt gemiler için tiği ablokayı yabancı devletlere kabul tadırlar. Bunların Jddlalanna bakılırsa marun pek zayif olan imklnları Alman• 
bir serbest mmtak~ ayrılması mevzuuba· ettiremiyen Franko için İngiliz gemileri• meaat konfedera!lyonu Yeisi bay Juho, lann mulı:abele bilmiıilleri yüzünden 
histir. ni kaçakçılık yapan gemilerden tefrike eald bqvelr.il B. Leon Blum dün birbiri tamamiyle mahvolmuıtur. 

·~~~----~--------

Bulgar mebusan ltalyan Erkinı harbiye 
reisi Berline gidiyor 

Çok şiddetli münakaşalara sah 
oldu muhalefet hükürr~ete hücum 

e 
tti 

Eski başvekil Çan kof "Neredeyiz?,, Diye haykırdı. Barikadlarda 
tabanca ile mücadele tehditleri ileri sürüldü 

Sofyn, (M. H) - Hükümetin açılma clığı günden beri Hk defa olarak kürsü-ı l ştı. Biz, bütiin B ikan mernl kctlerin
nutkuna cevap olarak hazırladığı proje ye çıkan eski başvekil profesör Tzankof de yaşı~mı Bul arlnrm Bulgar vataıu
m cliste okunmuş ve bu hususta milna- da varoır. Profesör sözlerine Bulgarista- nın hudut} rı dolıllindc ve tl"k bir kit
Jrnşalara girişilmiştir. Projenin dış politi- nın son zamnnlara ait politik tarihini leş- le halinde ittihat etmeleri idealiyle ya· 
ika kısmında ckardeş Yugoslavya llc im- kil eden Mcliselcri hülf\sa eden bir mu- şadık. Halbuki bugünkü nl'sillere veri
zalanan ebedi dostluk paktının öteden- kaddeme ile bnşlıyarak beynelmilel po- len bir id al yo u . G n 1 b=r ideal 
beri idrak edilmiş dileği yerine getiren litik durumu tahlil etmiş ve bugilnkü gôsteri 'z. 
bir hadise> gibi bahsolunduktan sonra: Avrupa devletlerinin idare şekilleri tize-

- Millet vekilleri ko~umuz Tiirkiye rinde durduktan sonra Bulgaristandaki MAARiF VEKlLlNJN SöZLERt 
ile olan dostane ilgilerin gUn<len gUne rejimi mevzuubahis ederek ortada bü-

aml w R tUn va.adlere ragw men yeni birşcy göre- Bu sözler, ma. rif vekilinin : :snğl aştıgıru; omanya ve Yunanl.s-

tanla aramızda mevcut ibiilUn muallak 
meselelerin dostane bir surette halledil
mesi husuı-unda karşılıklı olarak ~ade
dilen gayretleri memnuniyetle müşahc
d etmck1edir1er, denilmektedir. 

Ş1DDETL1 MÜNAKAŞALAR 

Mecliste açılma nutkuna verilecek ce
vabi layiha hakkında söz alan mebuslar 
arasında şiddetli münakaşalar olmuştur. 

Fakat bundan evvel muhalif mebuslara 
karşı parlamento ekseriyetinin aldığı va-

%.iyeli protesto eden muhalif mebuslar
dan birinin söz alarak reisten müsaade 
almaksızın okuduğu bir protesto be}'nn-

nnmesı ortalığı nlt, üst etmiş ve bütün 
rnuhnlıf mebuc: ar salonu terketmi 1 r-
dır 

Kral Boris 

Alman ve ltalyan Erkanı harpleri arasında 
Berlinde mühim temaslar olacaktır 

Faris 30 (ö.R) - Romndan alınan ha

berleTe göre ltalyan bUyUk erkanı har

biye reisi 3 temmuz pazar gtinü Berlinde 

bulunacaktır. Italyan generali ve refa

katindeki askerl heyet Alman büyilk er

kanı harbiyesi tarafınclan karşılanacak-

tır. İki erkfuıı harbiye arasında temaslar 

vuku bulacaktır. Italyan askeri heyeti 

Berlin, Pole9dam ve Ren havzasındaki 

askeri müessesatı ziyaret edecektir. Hıt· 

ler tarafından da kabul edilecektir. Ital

yan gazeteleri bu münasebetle Berlin -

dem bir şekle sokmak icap ettiğini zik- Roma mihverinin sağlamlığına işaret et
retmiştir. 

mekte iki ordu şefleri arasında temasla-

KOMŞULARLA MÜNASEBETLER rın oostluk tezahüratından ibaret o1aca-

Politik işlerden bahsederken Yugos- ğını kaydetmektedirler. 
Alman Erkanı Harbiye Reisi lavya ile olan dostluğu şükranla kar~ıla

dığını, Bulgaristanın öteden beri böyle 
bir politika gütme.si lazım geldiğini, ev
velemirde bUtün komşulariyle iyi geçin
mesi gerektiğini anlattıktan sonra bey-

nelmilel politik kombinezonlar karşısın

da Bulgaristanın yerini kestiremediğini 
söylemiş ve : •Neredeyiz?~ Diye ~or-

muştur. 

NAZIRLARA HlTAP 

ğü, ilmi bir surette ve b~ka şekillerle partisinde bulunupta bugün hükümetçl 

mücadele edilmesini tavsiye etmiştir. Bu olan bir mebus şiddetle hücum etmiş, 

sözler de şiddetli tenkitlere uğramış; bir profesörü müdafaa etmek istiyen Slovo 
mebus : 

TABANCALARLAM'OCADELE 

- Sizin gibi tabancalarla mı mücade

gazetesi sahibi eski naı.ırlardan Gos~ 

din Kojuharofa reis söz vermemiştir. 

Bu, gürültünün büyümesini mucip ol• 

muş ve meclis reisi santin ilerlediğini 
le etmeliyiz? Diye sorunca profesör : söyliyerek celseyi tatil etmiştir. 

- Evet; Barikatlarda karşı karşıya 

lHANETLE 1THAM bulunduğumuz zamanlarda barabellum 
Gospodin profesöriin iliştiği mühim tabancalariyle mücadele etmek mecbu-

1 

noktadan biri de nnzırlnrın kral tara- . . d 0 .. 1 . . Dn · b .. k'" b k 1 •ni 
rıyetı var ır. zaman oy e ıcap etınış- es gnz.etesı ugun ·u aşma a esı 

MEBU~LUKTANlSKAT 

Buna sebep bazı mebusları, komü
nist olduklarını ileri sürerek, parHimen
todan çıkarması ve mebusluktnn iskalı 
hakkında verdiği karardır. 

fından t.ayi.n ~dilmiş olmaları ve m~bu-: ti. Yarın mecburiyet hfisıl olursa yine muhalif mebusların son hareketlerine 
Bulgar mebusam !ardan seçılmış bulunmamaları cıhctı- öyle yaparız, cevabını vermiştir. Hükü- tahsis ederek sözlerini dinletemediklc· 

mediğini, parlfuncntoda gençlere yer - Tetkik ede.ıseniz, görürsünüz, şek- dir. Profesör Tzankof bu husustaki tah- metçi mebuslar da bu sözlere : rinden dolnyı mecJi.c;i terketmelerinin bit 
verilmiş olmadııt.ını, harp sonrası genç- !indeki cevablyle ka~ılanmıştır. )illerini yaparken nazırlara dönerek: 

0 ·:r chiyaneb olduğunu tebarüz ettinnekte--
lerinin bile ihmal edilmiş bulundukları- Profesör Tzankof memlekette iktısadi - Siz namzetliğinizi bile koymağa ce- HOKOMETÇt MEBUSLARIN h da 

İHTARI dir. Gazeteye göre bunların ru un 
nı, bugünkü nesillerin idealsizlik içinde durumun da arzuya şayan bir halde ol- saret edemediniz diye bağırmış ve bu 

hala o eski ve tahripkar partizanlık ya-
CANKOFUN TENK1TLERt kıvrandıklarını izah etmiş ve şöyle de- madığını söylemiş ve bazı misa11er gös- mecliste şiddetli gürültüleri mucip ol-

Cevabi projenin tahlil ve tenkidi hak- mlstir: tererek vergilerden, ziraatin iptidaili- muştur. Neticede mebusların iskatı me- - Fakat bu sefer çok dikkat etmeniz şamaktadır ve millet onların bu hareke• 

Jı.ında söz alan mebuslar arasında mU- - Bizden evvelki nesiller, Bulgar va- ğinden, toprağın kifayetsizliğinden şikll- selesini de tenkit eden profesör, komU· lllzıın gelecektir; diye bağırmışlardır. tini ibretle ve intibahla mi.i~ahede ede-
Jıiın tenkitler NaDaD ve ı::ıar1'meııto açıl- tanınuı istiklal ve hürriyeti idealiyle ~et elmi§ ve bilhassa zirai hayatı mo- nizme karşı bö~·le tazyik ve şiddetle de- Profesör Tzankofa. vaktiyle kendi cektir. 


