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Ingiliz hükümdarları Fraiı-
sad~ eşi .görülmemiş bir 
törenle · · ka.rşılandılClr. 

· baltn• . . . 

fCl''"tiae 
Fıı••• 

b.p.,. 
ı.,.. 

SOM,~' 
lngiliz hükümdarlarının 
Fransayı ziyareti haber

leri aon salailemi~tletlir 

YENi ASIR Matbaumda be•b 111r 

1 

Yu~n her Uınıfffdı fabrika baealon ~ 

İngiltere 
Fransa ile Antant 

• 

Kral 
Gece liapolyonun 
yatağında yattı 

Kraliçe 
İein de Mari Antu-

• 
vanetin karyolası 

hazırlanmıştı 
Londra, 19 ( ö.R) - Kral ve kraliçe Anp.nstres yatı majesteleri bekliyordu. 

Bukingham sarayından aabah saat 9.05 10.45 te Duvrdan hareket edilrnittir. 
tc Viktorya sarına hareket etmiflerdir.. Betinci Destroyerler fiJotillası yab takip 
Burada hükümet erkanı tarafından kar- etmekte idi. Bu filotilla Ekamut, Eklipe, 
ıJanmıtlar ve uğurlanmı~lardır. Eakot, Eakprea torpido muhriplerinden 

Kralın husu.si vagonu 9.30 da Jlare- .ınüt*kkildi. 
ketle 10.35 te Duvra vaaJ olmuttur. - SONU ONUNCU SAHlEFEDE -

. 

Ziraat 
Vekili 

lzmire gelecek 
ve müstahsil ile ı 

t~.!~9~"8.!~ec~.! 
vekili bay Faik K...doilu ha alqam j 
Ani.raya laareket etti. Ziraat 'Yeki1i 
bustinlerde orta ve Garbi Anadolu· 
da bir tetklı sq .... tine (lkacaık Ye 

......._ de sicleceldir. Vekil bmir
de miıhW ile aöalia ı• ...,. 
ıııirMt .. .,.... için ~ ..... .......... 

Yeni .F8brikal8r 
lzmir Şarap fabrikasının 

tesbit edildi • 
yerı 

Malatyada likör, Trakya 
yada şeker fabrikaları 

ve Tos. 
kuruluyor 

Ankara 19 (Hususi) - Sınai kalkın- Yakında inşaata başlanacaktır. Vekilet 

ma programımızın tatbild üzerin.de bil- Malatya<la da büyük bir likör fbrikas& 
yük bir çahpna faaliyeti heflam'l§tır . 
VeliAJetler kendi .saha1umda ve bu yol- kurulmasını kararlaştırmıştır. Yeni ku--
da geni§ öJçüde çaJ.ıp,ıorlar. tnhiM•llr rulacak: fe'ker fabrikalarından birincisi. 

ftkAletinin Izmirde kuracağı bUyük p- Din Trakyada Meriç kıyısında, ikincld

rap fabrikasmm yeri tesbit ~. ııiu de T~ada tesisi mukarrerdir. 

Kordiyalını 
yeniliyecek midir? 

--0---

lngiliz hükümdarlarının Parisi zi
Yaretleri günün en mühim hadisesini 

\~kil ediyor. Fransız basını aylar
ı~bcri bu ziyaretin büyük ehemmi
' ~ti üzerinde durdular. Majeste Al
tıncı Jorjun lngiJiz tahtına çıktıktan 
•onra ilk resmi ziyaretini F ransaya 
Yapmış olması keyfiyetini Antant 
ltordiyalın yenilenmesine muadil bir 

•• 

Turizm işleri 
60 odalı modern bir 

Romanya ana kraliçesi Mari vefat 
etti. Romanya milli matem yapıyor 

Prie, 19 ( ö.R) - Bükreıtcıı bildiri- . . · 
Odemişte Jiyor : Romanya ana kraliçeai Mari ae- · :ı::(<) ·"'· . 

fevkle karşıladılar. 
lngiJiz ba~ekili de son beyanatile 

T-'ransı:z gazetelerinin bu tahmin
lerine kuvvet verdi. Şimdi anla
şılıyor ki Krala refakat eden Lord 
Nalifaks Avrupa sulhunu alakadar 
e<len büyük davalar üzerinde Fran
aı;o; hariciye nazıriyle görüşecek, bil
hassa Almanya - Çekoslovakya ara
sında günden güne vehamet peyda 
eden ihtilafın tasfiyesine çare anya
caktır. 

otel inşası düşünülüyor 

lngiltere her zamandan daha ziya
de Orta Avrupa işlerine alaka gös
tcrrnek tedir. Bunu icap ettiren se-
bepler sadece psikoloiik değildir. Ay- . , 

ce vefat etmiftir. Dün kraliçenin ahvali 

nldııireei hakkanda endite verici habe..ler 
~. Kıaliseain ı...ltğı aneazın 
ai-lıal'NI. doktorlar lt.adieiai ltlll16ı..-tan k.at"i üınit e~dir. Kraliçe 
:J!9YAl ·Y•V.., aömn~. 

Blllnııt, 19 t.O.R) - Ana K.raliçe 
11-ı.-ılkla ~ :teemi tcblijıde artık 
iU.iıt oltn.diiı bildWitiya.du. Halk dak.i-

diııılr.iıiıaa w -~· vaıaiyetiai bi
yiiık ı.e,.ecan1a t.IEip .-.itte idi. ~ali-
fC MHi 8tlı0 de veloat etti. 1875 de doğ
..,.... 63 )'eflAda idi. Y &91nın a-,.li il~r-
1""9it ohnUUta rajmen gençliğini muhe
_. et.it 8İl>iydi. 

RMe,-a 911rı Aldrw,..inn 'Ye knliçe 
·Viiito"""8tn 8YJ'İ ~ tonnu. bu&u
.-qordU. 

RO-aayanm .,..... ~ biihee-
• k~ büyük rol oynamıfbr .. 

- SONU 6 iNCi SAHiFEDE -
tıı zaman~a büyük ~.ritanyanın Al: Vilayetin ön plAna alarak üzerinde yaşatacak bir ehemmiyet taşuııaktadır. 
illan ~enışleme ~lıtıkasın~ ken~ı ehemmiyetle durduğu turizm işleri bir Vilayet, kazalarda tetkikat yaptırarak ~--~.~.~~!!!!!!!!!!'!!!!!l~!!!!m!!!!!!!!!!!!~
haya~ı menfaatlerıne karşı hır tehdıt hayli ilerlemiştir. Medeni seviyesi en ile- a1mması icap eden tedbilreri, meydana Ol 
lc~ı§ olmasıdır. ri memleketlerde iş kaynağı olarak tev- getirilmesi düşünülen müesseseleri tee- u"muHne 
I ~n asnn tarihine göz gezdirenler sif edilen turizm bir çok memleketleri _ SONU 2 INO SAYFADA -
tıgı)iz-Alman rekabetinin nasıl alev- -====--=-=.....,,' - m..;.. ___________________ _ 

lcndiğini kolaylıkla görebilirler. H k f A susa'vanla 
.. 1906 dan 1914 senesine yani bü- an eu acıası J 

:Yuk harbin başlangıç tarihine kadar 
Alrnanya karada ve denizde kuvvet D • k k ı 
be satvetinin en yüksek derecesini ti a n a r 1 n ı 
l"~l~a~a az"?etmişti. Bilhassa Yon 1500 Çı•nıı• Japon bom- ' 1 d lrpıçın cserı olan programla gün- açsın ar 
en güne kuvvetlenen Alınan do-

~nrnası lngilterenin denizler haki- b 1 it d d • 
:'!etini ortadan kaldırmayı istihdaf a arı a ın a can ver l 
d '~ordu. Bütün varlığını Denizler-
;kı hakimiyetine istinad ettiren İn- · 

Qı tere için bu inkişahn önüne geç
~ek bir ha.yat ve ölüm meselesi idi. 
~gi~~c;re denizler hakimiyetini kay
\'"·~ıgı ~ün imparatorluk çöker, Bü-

u Brıtanyanın üç asırlık satvet ve 
~ ·,~-- . d 1 
--.cunetın en eser kalmazdı. Unut-
lllarnak lazımdır ki İngiliz - Fransız 1 

:'1~n~ kordiyali bu enditelerin mah
~ur. Büyük harbin neticesi Al-
193 tehdi?ini ortadan kaldırmıştı. 

L3 te Hıtlerin iktidar mevkiine 
8'eıın • de 1 eaın n sonra Almanya yeni-

- SONU 2 iNCi SAYFADA- 1 
ŞEVKET BtLGIN 

Paris 19 (ö.R) - Mareşal Çan Kay 
Şek'in umwni ıkarargahı olan Hankeu 
§Chri japon tayyarelerinin yeni şiddetli 
bir bombardımanına hedef olmuştv. Bu 
sabah saat '1 de 27 japon tavyareai felıir 
üzerinde görülmüş ve 2 Mat miitAımadi

yen bomhanhman et.mifleroir. liaılarat 

çok mühimdir. Bu bombeırdmaan eınel
kilelden daha §iddetli olmut. .. .k ha
line 80Wbut oWı ınr Uratıo m...dıe 
500 kiP ölmAt w ya r1nD"ll'lf&-. 'llılır
y.ıMar ,ebzıe 200 bomba ~· 
Loodıra 19 (0.R) - Ban'k-ıl 1,.. .. 1 ...... 

dwnanmm 1500 den fmrla kum.De ...,.., 
... - SONU 4 UNCl1 SASIEm. -

---•---
Filistin tethişçileri 
böyle beyanname
l4!r yapıştırıyorlar 

• 
~' H - ( ö.R) - H..,&dnın 

bildirili,-or : Y ahadi tedbitçiler bu 
-.ıı ,..... c1.v...-... apıildalU 
.. .- ihtWa eden tebdit be).aw-

~ -· -•rdtr 
' 1 1 •• 

KiıMikde ..... .....,... .... 
J •• MI ...... Dün K ... 

Wr ,...._ polili ~· eiifli'. 
-SONU 4 ONCO SAHIFED 

EMi bir 1Mltma-:- Kraliçe Marina. Y~v ve Bulgar Kraliçeleri11~ 
benıbet- çıkm&f biT Teamİ 

Arnavutluk kralının 
kız kardeşinin düğünü 

Preue• Jfüzewen ve nifanluı Pn~ Abdiilwıümi• 
- YAZISI 4 UNCU SAHiFEDE -

... 

I 



~ lcıtt• 
= • .20 TEMMUZ CARSAMBA 193' = 

Türk ceza kanunu 
• 

1 lngiltere 
• --Kanunda yapılan ta 

lat mühimdir ~ııwmııınuuııııı--::11111•= 

--"''--- 1 lzmir =lj işleri 
Fransa rle Antant 
Kordi yalını 
:yeniliyecek midir? 

lürlı:. - .. ___ lııaa ....... -nr'.lrrt dahilinde teteilül etnıış ö:Ch- 5 
.. d •• . 151J -·- ._ •. .dl ,_., __ • . ı de , __ .. - A =_=_ı 

BAST ARAFJ l INCl SAHiFEDE 
nnı J ___,_... __ ,,_ reya ~ pızem en Vıı-..w.CA. = vrupa 
yete ıiı ittir Ba hpgnıın 118 inci.uıad· yahut memleketin siyasi veya hukuki bir E 
desi M' 5 ~ ~ içia pmpapnda Y•PaJI = = 

•• 
Odemişle 60 odalı modern bir - etık.i -...-tini elde etmek_.. 

ni kazandı. Şimdi lngiltereyi de~ 
.lıeıde tehdit edebilecek bir donanma· 
ya ıahip deiildir- FU&t yarı.nm •e 
olacajını kimse bilemez. Oiier ta• 

~ ••• - ... ilıiMi .... ÜOOoıe alta ayda. iı:i _,.., bd.aı- hapio ~t b 1 t s 
tabına lııiıiaci 1 1 

f ,..... --_,.. .,... 1 ' .. ~ om o 1 uru na: - - otel inşası dü~ünülüyor 
müelılıd,.._ '\4 .......... _. Proıı ı a yubrııki fıkmda yazıb : k b" = 
:ralanm a, • · - - • , ,_. 4- '-'kdleri tiddet b.U-..,.,,k elde eane- 5 Çl 30 1r grup S rASTARAFl 1 iNCi SAHIFEDl jzamanda konforlu bir otele de ihtiyaç raftan Ahnanya lngiliz donanması· 
fında iJ1 • • t • cıe:r.a - • ıra- is -1 balwfuioa takdirde Yeril«elı: 5 :l bH etmektediı'.. Buıı1ar hakkmııta hazır.. vardır. nın kontrolundan uzak kalan saha, 

manı _yokbs_ ceza bet_., ltadm- •iır hapiı:tiı. ğ Twiıag 1ı:ıdiiıt rWi ..-e ı, B , - ~ ~cak ~~bu Clinlerde"Nrlııom _... VilA,d -hıw meowaıt atelleriıı ull- lac~ Orta Avru~ ve eeı:ıubu 
Madde UJ - De 'rtioı ·;di ,.. Dmctia tqlôlih esuiye kammu ile :: müdiirii bay u;,ı.;,,;,, riyaııe1jade bet:: kezıne gonı3erileeeldl:r. hı ıre y..ı otel!.-, ttstoranlar ve ellen-- Şarki Avrupada nüfuzunu genışlet• 

ya dahill y.,,a ı?J' ' 1 '..,._, fa.. ıiıauan'- olu ana .......earm. •eya ınilli 5 otumobJd.. ..iirekkep bir .... :! Öde~in Bozdağ ve Çmniar yay lasın, 
1 
ce yerleri meydana getirilmesi içi.il de meie uğraşıyor. Bu siyasetin Büyük 

atleri icVnz' .a.a ıriııli \ 1 Ja.. loiııııipb •nm•k ıre_ya zayille.ımek için $: bmirdm A otomobil--:: ıda yaz ve ki§ mevsimlttinde'turistlerin tetkiklerini genişletmiştir. Asıl davayı Britanyarun menfaatleriyle taaruz 
zım eden " s ..,._. - ..l:.sf bmılaı- aleylıinde ..-e yabane1 rejlmler le- E çı1 t' d .. 7;... A.,_ ot_. f: 1 i.!tirahatleriııi t...m. ed~ .koam..ı,. jııeşıw eden 7eni etelleria tarihi eserlerle etmediğini zannedenler aldanırlar. 
cuus1aı. =' r,1a mıwıı eo1oa s.m-e !üıode propıocanda yap ,,1., a1ıı aydan 5 t.:ı tm Kreyw1er _....., bet oto-E otd ler, ödemişde 6t odalı ....renı bir 1 dolu ve lliifuslan iki biııdm yukan şe- Nitekim lngiltere. ıon zamanlarda. 
15 aeneden ..... • • lira. ..... iki-· kadaT lıapio eo:uiy!e eezalans 5 _ı.;ı ~ ebnistir. :! otel, Gölcük oteline paviyonlar ilavesi hirlerde yapılması muvafık görillmüştür. Cenubu Şarki Avrupada Ahnanya• 
bapi• cezu;,.le ' ' ılL ~- : S. _...,_ ;.., .., Tariac ı..1: dü•ünülmektedir. Bu eserler meydana getiri.lirkm devle- run iktıaadi nüfuzuna karşı bir cep-
AF>iıdala' 1 \: 9la. _,_ ıreriliır: YW<anlı:.i fıkralarda y.ımlı fiilleri me- E J;;p bmir ,..ı-mm fadi)etiui ,.. ;~ j Çavdar yay.Ia.ı Bursanm Keşiş daıtın· tin bi.mııyeli rica edilecelttir. he kurmak lüzumunu duymuftUr. 

1 -F"ıi. -r--..,a....,.• t '• ..... tı.•e •' a eden.kimse de ,._yn; eeza. ~ •• ırtımdı: - otomo!...ille sey.hzt:E dan dıha e1verlş'li o1duğu 1çin buradaki Şüphe edilemez ki otel meRlm, ef--
lunan bir led cioı f p· iJ- .,. malı1rGm olur. : =- hetleriıoi talmye ........ım,, H sı'hnak yerinin ve kulübünün ıeıri~le- lence yer!m meselesi en büyük da.,._ Londra ve Berlinin politik konaeps 
lenmilooe- MM!de 1411 _ H~ ltüa bükün.et 5 eeçea Wt b:mirdea hareket ec191 :: tı1m"Si icap etmektedir. dır. Devletin kridi makaniZmasını ha- siyonlan arasında esaslı farklar 

2 - fiil. lrıf a· .... 1 ye ·- >leyt.iı:w: ı..1Ja .aaı, "'C7" u)'1.lftımxu ya- 5 bq -kine doinı ltaJyaya gitmi~. :: . S•ferihlsarın Sığacık köyU civarında- re-kete getittrek yapılaealı: bir eınisyoo- vardır. Ahnan ıiyaeetine hakim 
•eya 1-p ]ı:udoıd - hl.it, ,. , ft7a ı.. boiııaı veya -yHıeı gu:lar veya pat· ;: Onıdaa Frama, t...içre, Belçika, lE 1ô. Teoıs tarih! harabelttini ziyaret edile- la ve ımm vldeU itfa aistemile bu 11 ha- olan ruhu iyiden iyiye kavra· 
uked 1 ' d iıııi cıııılııl;bye kes; 1 1.,..a maddeler kulla •k suretiyle ;,.. :: Hoıı....ı., 1--iltere, Dönü,te de ş;.. !E cek bir hale ifrağ icin tesisat yapılacak şarılabilir. mJf olanlann fikirlerine göre !:.. 

Sal,. ·;elli-' •-_,;,.....,.. .,._ - Teya Türlci,-e ah~ birbüj al<?Y- ;! mal memlduotlııriyle Almanyaya :: tır. Bu köyüıı miba.id yerde tin.uru v'11'- Bu organlı;uyona Deniz.bank, beledi- farla ıu suretle izah etmek kabildir: 
aaını menettikleri malfüna.tı eiyasi ,..,._ blııe 8iJ~luwlıı:azak muka.teleye teşv.ik E uğnyacak ve Balkan merkezlerine:: dır. Akkum mevkiindeki plaj da kabili yeler bank-, tvkaf idaresi Ye yataklı fngiltere birbirine zıd fakat kuv• 
askeri casusluk 9'ahadiyle iotihsal edea eylerse yirmi seneden aşağı olmamak ;: ~ uğr.ıy.arak .lzmir,e döoecel.ıir !! istifade bir haldedir. Teosda bir otel res- vagonlar §irketlnla lştiralı:.i dii§tınülmek, velli menfaatlerin teaaclfunü halinde 
kim• .., -.ıen -81 eı......ıc i.iuırce ü.zeu ağır hapia cezıısiyle uzalandın!ır. 1~ Bu muazzam A.-nupa otomobi i~ toran yapılnıas: düş~~ek:e<lir. tedir. bir uzlaımaya varmak için her iki 
aiır hapia ~ crzah !nılır. Eier b• tetvik ıoeticcoi olarak ityan :: laru büyük bir alika uyandınnıftır. :: Menemendeki Aliaga p!Aıının ısllh Ilk ~ <ılarak Iz:mlr merkezinde içlftde tarafın bazı fedak&rhklara katlanma• 

Yukanlci fıkrada yazılı fiil, Türkiye veya kıtal zuhur etmipe buna oebebiyet :: lzmirden ı...a.et .... otomobil ı: edibrek burada muntazam odalar w salonlan, restoranı ve mu%1.k yerlerlle •ınt tabii gördüğü halde Alman 
ile harp halinde bulunan bit devletin veren veya asilere kumanda eden kim- :: kafilesi balen Niste buluumaktadır. lE tesisler meydana tetirileoütir. Av eğ- bütün kocfor prtlaruıı bl1z modem bir politika.. her hangi bir müzakereyi 
menfaatine itlenmipe miiehbet aitr ha- •eler baklanda ölüm ceza91 verilir. ;: rırmi bq .ı;..liik A'f'Dlpa turu esna·:: lenceleri ve sporları yapmağa müsaid otele ihtiyaç cllrillm!lftllr. Bu otelin la- mutlak surette !tendi lehinde neti<:e
p;.-. ı,;·• ı!,_L S.. c:iiNml«e yA!mz i:tira.k eam. ..ı... l5 mıda Turiac - etoııoobil kulübü g olan ~CJn~e de ~ı tesisa.t yapıl- h"."uku iP hmlr beledlyMlne terk edil- tendirmeyi kuvvet aJAmeti •yar. 

Ytl * iti Na ı, -11 fil. cleo4e- lar .ıı. ı .. de- -'" olmama" liu:r.e ;: lzmir ıubesi reüi bay Hiki her sif:, !S ması tetkik edilmektedir. nııştlr. Otel kordocı.da yapılaeaktır. Bllh- An,Iu.tan .onra bu ıiyuet 
tin harp hazırlıklannı -nya harp kudret aiu" hapia cez:ısiyle cezalandırılırlar. :5 likleri yerde temaalar yap~ ve :S Çandıırl.ı kalesinia taıib1 lrir ner ol, Villyetin turizm qleri etrafmdı!d ÇS- Lerizdir. 
Teya kabiliyetni n,"a ..ı.en J.arelr.eııle- Bainci &luada yazılı .aahlw ve diğer ;5 ııııiradıld.a .-..ı-.ıeki Turinc ı....E ması yönünden bakı•• .ih1iyacı vardır. l'§malan 1ktısat ~etblce de tekdir 
rini tehlikeye bı p Ciliia eezU1 •e- .-ddd.cr plnız bir yı:re .depo edilmiı ;5 laplet'den birer ııertifika .U.cakbr .• E Bu da programa dalı.ildir. edilın1§tlr. Velcllet, turizm iolerl etrafıa. Aıruaturyanın Almanyaya ilhakı 
rilir. olsa dahi isyan oüalı.ı aayılır. i5 Kafie,.e Jıet. ff;Lidee lııafb, AY-E ~e~e ,.,.,çlik h~eriniıı toplana, I da üç sene!llı: bir çalıfl"• programı buar- Orta Avrupa daırwnı halletmemi!t" 

Yabancı bir devletin emniyeti veya Madde 151 - Bundan evvelki mad- :: lıİ Mesen-etçi, doktor Demir Ali ,.., : cagı hır stad:rımı m.şao.ına .mahalli kay, lamakıadır. Izmlr, bu prosnmda mllhlm tir. Bugünkü prtlar içinde Orta Av• 
dalıat Te,.. beraelmüel liret" mealaal- delerde ,....ı, cürümlenl ... birine mutta- ii bay Ali Haydar Alba_ynk ta cta. E makamlığı !Uzum göstermektedir. Ayni bir yer qgal e<ttcektir. rupe de..letlerinin aiyast istilr.Wlerini 
leri icabından olarak gizli kalması !hım li olan her ferd, bunu de.hal hükümete \E lııildir. E ve ekonomik refahlanru ilqilendiren 

.. .- _ıı;..... ıliier l>ir eesıebi d....ı..t ···~ .--eğo ~ ...... Bu 111ec.hw-j. ::;;_;;;::::::::umuııuınssuıınsuınil Bu sene Yataklı meseleler Avrupanın hali en karı-
lehine siyasl veya ukert casusluk malı:- veti malı:bul bir mazerete müstenit ol, şık. en nazik meeeleleridir. 
oadi,..1eioti1-l.ederı ır.m- hıış-e -nahınn yapmıyanlar. fesat fiile c;•karaa Zirai haberler itte lngilterenin Çckoıılovaltya 
kad. ~. Lapis -··-'yle cnal....!ırıhr. brr· -- _.., __ "A <"<ilA _,_ it , Vagonlar şı'rketı' 1 d Al d 1 . -· ., - ----- ~~ ~ rn ~ .,.......,... • 1 aynan hıair ziraat mücadele telaıisyeııliğine E h , .. k . mese esin e manyaya iti a tavsı• 

Madda 141 - Mcınleket dahilinde '"olmamak iizere apoolunıır. Ziz3at vekaletiuce B. Sabri Telciler ı.1 ge fflQ SU U pe yelerini icap ettiren sebepler de bu 
lc;timat hiT ziimrenin diğerleri üzerind. , Fesa1?ılan bilerek muayyen me-vlı::ı1e- yin edilmqtir. b k l ' endiselerdir. Muhakkaktır ki Çekoa-
tahall:ltmünü teaiı etmeğe veya içtima' -~ ga~ y.:rleod.., ~-n memleket Burm.va Unat mektebi mualliınlerin-- ere et f iz.mirde biT ,ube lovakya davasmın bir kuTVet dar· 
bir~ ortadan kaldrrmağa vey• <:iade l>ır yed- digtt hir !Yere n~ı&.- de B Ş ., b. b uk .. , 11,_ 0n- - d-"· aJı.ul ıl ~-- --~ r besiyle halline mani olmak için fn, 
memle1ı:et d····nde ~l<kVI etnit - .... ten1 kk.t - .... 7 • 11 • emsıye ır uç ay, mwouna trıml% e!<I rn ,. ........ .,_,__ açıya 

~ _.,,. •ııv - eezaeiy{e co- li~ Aykuta bir ~. Beıgaıııa mut ikası için bereket yılı olarak kabul -edil· y ,_, nl ._,_ . il c ...... B ~!tere Fransa ile e1ele vererek müm, 
aadt ._,.. ~ ..ma...ı.. <leoiıuıeic ...ı....ımın-ı..r tun vago aT '""eti m m- . lC lan ymJ . r..decek. 
matuf ce.İyetleri tesis .den. teılıi'I eden Madde t 54 - Geçen 1111tddelerde mua11imi Necip Al<çara iki ay mezuni, "'ektedir. Titiin a1..ulü yağıaaauduk K~il ıchrimize gelmlf 'Ve belediye ni- uf gi1°. • ~ lı ct:ı ·~ . . br. . 

. _,_ -". _ _._ yet veriJro.iıtir. Ye poyrazdan mütee .. İT olmUŞM da lca- mle tem-s• a-~'11t·ır. Ya··'-'· vaaon1ar n iZ ra nın arıe zıyaretı 
ta•U9 - .,.,,.. se-,.. ia.. eder ,....,. .elaa eiiriiınleri.ifl-eie halkı tet- --, ~ ·-~·· uuw • F 1 ·ıt -·-··--' • ı.•.ı·-· ---===- !ite itibariyle a•vet :vidir. Tiitün rekol· .. I ransa - ngı ere anunmıa t! ,,,.. ıgı.-•-:-.A .._,. · -- -'en b ""--d "-- ... tm-"- - b • b ı! •- v .V._e•= hmir fuan do ayısi-~e Türkiye- k J<u•~ ,,. ııenco. ef 11eneye ""' ar a.,... vı .. e .,.. uzere aoıımıı -veya as ma- G J • • k ııe.i. resmi bir malcam ızu-abndan 26 miJ,. •- - r• ni U'VVetli bir §Okilde tebarüz ettir.e-
hapis cezası·y!e -·zalandırıJıT. vraJı: •. -'-'-~ '- k d" ] öcmen eo erı cıce • deki f··"-etini --:.l-terek lzmirde da- nd ~ ·nıf e ve n ... mcn >esat as ıy e ve- • • • yon küo tahmin edilmi§tİT. euuq· _,,.~ ceği en bu gayretlerin tesirli olma• 

Merr&ebıt Cabii.de cırıniy-· -· , ,. milıadeTecahrw IM.1..-dt-etmek lize- /eT/e s{i•fendı' imi bir ıube a~a kaTar vermitti<. .. k·· d.. Ak . ·-'--''rd F ··~· o Bu hafta Alaııehir ve Keınalpapya "" sı mum un ur. 11 ........,.. e ran, 
ve hukuki her h•ıı:i l.ir mzamını orta- •e llı:en ele geçiriten ltimoe l:rir seneden Göçmenler için vilayetin muhtellli mikdarda yağmur düımüttür. ~ket mümeaaili Türkofiain ra.nsey- sa - lngiltere arasında antant kordi· 
d• hı 1 , FJaııi;M ·,etler ..,_ '.iç lleSleyc kadaz haı;uolunuı:. yerlerindeyaptmlansonslstem herfür, Panıulı:rekolteai buecıı.e80 bin balya man dairesinde etüdlerine başlam11tır .• yalin yenilenmesine ~oğru adımlar 
ıoiıı edea. tqfdl ...1-. tanzim eden _,, Madde 159 _ T'~'~""'' B"·-"L Mı1- ' Fuar zamanında Jzmire uirı:racak tren- d ___ da h ~d· ·-ı ~a.uqu. uyuı. IU konforu haiz göçmen evleri pevder, tahmin edilmiştir. Bu •eneki yekoltenin amlllW!ı mu temeı ır. 
aed: "" idve edea \." de • !et H.-t · • Cü-L..-'---' Hükümetia ' !ere yataklı vagonlar ilave edilecektir. 

ıe .,.... eıe- ..........,...._ pey kendilerine tevzi edilmektedir. Ah- yüzde aeben beşi akala pamuklandtt.. ŞEVKET BiLGiN 
~· Terilir. manevi pheİyetüıi al_.,. tahkir ve tez. medli köyünde yapılan evler de kendile- Akala pamuklan Egenin her ,.erinde tu· F uann hariçte reltllın i~erini de üze-

Ba ı:emiyı:den iftira.k eden alb .,.dan yif edenleT bir ·- alb ııeneye b- rine verilmiF. Köylüler evlerini çiçek ~ ,,e U.tilıralôtı iki miali arlmıfbr. rine alan bu ıirket. kalabalık seyyah 
iki ......,.. .kada ı...pir cezuiyle cr:nı.... dar• ...... ce7.Uiyle _..,ı.,,dmlır. ve saksıları. s11sıemişl.erdir. Şebrimizdeki tüecar1 •• c1an alınan ı.a, gruplann.ın 1zıni•0 uiramalannı temin Bir araba bir kücük 
ldırılw. Derietia ukett •e:ra emniyet nya -=-- berlere eöre üzüm •e incir maı....ıii ~.. edecektiT. ' 

Mv-d• ....... içia Pddet lc.'I J, , &n kuvvetlerini veya adliyeni. Mazotlar yanmıyor rine .alivre •tıelan artmıfbl'. 1100 bin f Kültürpark pDn09Unda bazı mG- yavru ya çarptı 
ta ioti>dJ ed.ilmit İoe Yerilecek aıza bi- .-.rt ..,ı..;y.,tini .ı- tahkir ve tez- . . kutu üzüm ..ı;,,.,.,.; teocil et:tirilmittir. B"- bim tadiller yapılmaktadır. Cephe tama• Naldöken köyünden Muoa oilu Melı• 
riacl ...., ikiaıci fıbalerda ı- ' il- W- yif edeala:e de •Tllİ eeza verilir. 1zmir P11aaası:ıda mevcut mazotlardan h..W biı- -"L .. •..=..ı:.. "-L-'-'-'• men deiiftirilmekte üet kata yeni biT,.. ,,..._._,._ ........., """'~ ,,..,..~~ met adında bir yülı: arabacm. dün Bur• 
!erde 1oef -den - .iki _., kadar. ı auüTe C.imlı.nri,.eti .kaauaJana,. ale- soa zamanlarda ciı!d! 1ikayef.ler yapıl· ki bazı maruf tfıc:cadar d1t 'Piyua)arda kil verilmektedir. 
liçGndl t.ba.da yazılı l.lde ioe bir -• nen "°"....!er· alb ayı -el< lizere nıak.'tadır. Allkadar makamlar bu işi yem miifteri1er Wmalt üzere eey.ı..tıe Alt kattaki raloa da tadil edilm;,t;r. 

naY& caddesinden ceçerken. arabaaını 

dea !iç _,,., kad. 'liır lıapiıııtir. 1.apÖ9 Te 3() lir-ad a yüz liraya lca<lar aiır tahkika baflamq]erilır. MeYeUt mu.otlar çılaqlard1r. Ba tiiecarlarm. .a...detlerin- = 
bu cadde Üzerinde 32 numaralı evde 

oturan Hüseyin lr.ızı bir buçuk yaflnda 

Bilsene çupbnnlf ve kü,üiün bllfından 
~ Oe.ıktiıı ..,.ıc;ıııh ·,e ka- para cer.aaiyle cn:alan.dmlırlar. y•mnıı-kta Ye 1llla koku ~e, dea 80llJll yapılım anpj lana kat"t 

nunu ile -yyen olaa w .....n- TiirJdiiiü tahkiT "" te:zyif. yaha..a ~ Y~· Mazot ocaklarından bir rakhml•n anta,,lecalı:.trr. Saman meıeleıi 
muhalif....,,... milli lıioriyatı • rp -. -.lekette bir Tiiıtc la.u-Jan iflenir· kumı bıı yüzdeıı kullamlmaz bir hale 
ya zayiflet + matuf Wwn cemi)et- .., Yerilecdı: ceza Ü!;te birdea ebik ol- gelmi,ştir. 

larerıin. Kızıleaavlu köyün.den Mestan yaralamnuına sebebiyet venniıtir. 

leri t• ed- ıe,kıt eden. tanzim eden mmnak üzere aıttınbr. 
veya ...le - idare eden ım.. bir - Madde 160 - 1s7 mci maddede ya

d- ~~kadar aiJr hpir e ttoi:r· zıh llllÇU i,liye.ıkıie Y-urlciye Cümhuriy.,.. 
le ee:ralandınlır. ti kanunla.nna alenen oovenler hak.kın, 

Mezldlr eenıi)ıetle-re iftiralı: eden itim- da takibat yapmalı:. eallıloiyetıi doğnıdan 
.eye altı aydan iki eeneye kadu lıapia doinı,ya Cônlturiyet müddeiumumilcri· 
cezası veritır. ne tittir. 

Dağılmalan emredilmit olan yukanda 158 inci maddede yazılı hal ile 159 
yazılı .,..,;,.etleri abte ft&n1 alı.da V6s ..,.,.. :madd..U.. biriaa -re ikiı>ci fıkra}a, 
ya muvazaa teklinde olsa dahi yeniden nnda yazılı hükümetin veya adliyenin 
ıe,kil edenler baldurıda verilecek cem.lar aanevi ,.ı..iyetini veya Cümhuriyeti ve 

Üçte birdea ebik olıaıunak ~ere -- 159 unao maddeain birinci fıltra...da 
nlır. yazalı Türklüğü veya Büyük Millet Mec-

Madde 142 - M-lekr. dahilinde l.mn.i Yeya Dnletin uker1 veya emWj'el 

içtimai bir züınrmıiıı diğerleri üzerin.de veya muhafaza b..-..etlerini talıkir n 
tahaldC ünü. tea etmdc -..eya içtiıMt tezyif edealtt loaldaıtda takibat yapıla 
bir rimreyi ortadan kaldırmak yahut muo Adliye nlwetinin iznine haiJıdır. 

Tayyare · Sineması 
tICl FllJM BiRDEN 

1 -- Atina kaçakçıları 
KUDRETIJ AR11ST 

HANS ALBER 
Tanhndan feftalide bir SUl'ette temsil edilmit lıey-..lı büyük filim 
Bu filimde Atina amnzaralan.. Rıımca fllllalar •• Mubtetmı manza

ralar görülecektir_ 

2- ATMAZEL DOKTOR 
PlERPE BLANCHAR - DITA PARLO 

Tarafından tema.il edilmit büyük euu.lulı: filmi 
SEANSLAR : ATINA KAÇAKÇILARI : 3.35 ve 7.20 DE 
~TMAZFLDOKTOR: 5.15 VE9 DA 

ıfın kapısını açıyorlar .,. •onıyorl:ıl': 
. . 

MordoJtwanda iıkele oila Halil Cür. ayru köyden Hüseyni bir 
-- i5 aaman meseleainden .ol lr.oltuiu alhndan 

Buz fiatleri yapılacak bıçakla •eu oorreıe yaralanuttır. Suçlu 
Iz:ınWie perakende buz fiatleri, sühu· Deruzbank l.zmir tube.i. lzmir Ye ci- yablanaralı:a adliyeye •erilmittir. 

net derecesine g'ôre her gün biraz daha vımnda mevcut ialc.eleleri ..ı.ı. -re tamu. 
tahavvül göstermektedir. Fiatler gittik, başlaml§hr. Mor-doğanda ,...- im ilkel. 
çe artmaktadır. Mezbahada buzun kah, İn§& edilecektir. Eksütmeyo 7'455 lira 
bı on yedi buçuk kurup. veri.lirken ka- üzerinden çilı:..anlmqtır. 

Bir çocuk afır su
rette yaralandı 

Çocuk tedavi a!hna alınmıf ve anıba• 

cı ya)adanmJftır. 

-=-
Tornaoida 

yaraladı 
ile 

EYvelki akşam saat 19 da Tilldlik cad· 
lıplar perakendeciler tarafından altmış 

kuruştan aşağıya satılmamaktadır. Bil, 
haa.a yukarı malı•llelerde fiatler yük

Bayındırdan Ankl>llf' kllyüne eitmek- desinde bir hlclise olmuştur. Mehmet oğ· 
Verem pao yonu te olan (Torbalı 16) oayı)ı lcıımyon. A- lu Ismail namında biri, bir alacalı: meses 

sektir. 
T epecilt"' sari .ı. .... ehlrlar bauanesi, nlr.b.., mevlı:ünde yol üzerinde oyun oy- ]esinılen. Ziya oğlu Siileymana taaıTU" 

ne elden""' .,,.,......,. -pa..,,_. bu aene ik- JIJllllakta olan dokuz yapnda Süleyman ederelı: tomavld. ile vUcudunun muh~ 
mal edilecektir. Bu pavyonwı ikmal in• oğlu Yusufa çaıparak altına al,.... ve Uf rlerind alamıttır Sül ., 

Halk türkü/eri 18•b 14978 lira üzerinden eksiltmeye aiır ourette ya<alan- uebebiyet nr- yeara.ları en Y:: · eyııı 
der/eni yor çıkMÜmıfbr. P.avyoaun aı;alaıaa töreni mittir. Yaralı çocuk derhal hasta.neye lllD Y ağır _:_ 

Cümhuriyet bayramında yapılacalı:hr. kaldırılmııhr. Şoför Ahmet oğlu Recep _, __ _ 
Balk türlı:Uleriıli derlemek üzere An· hakkında takihııı y,apıhnaktadır. Hazineler nihayet 

karadan gelen heyet Aydından sonra 5 
ode~de tetkiklerini bitirmiştir. Ay- yaşındaki çocuk ele ge"irilecek mi? 
dında ve Ödemişde, köylülerin ağzından ' ".r 
tesbit edilen türkiller arasında çok kıy· Çardağı ateşledi Halkevi köşesi Virjinya sahillerinde Merida geınlsi-
metli olanları vardır. Bunlar Ankar~ Oe yaktı nin battığı yeri aramakla uğraşan Fal-
devlet konservatuvarında tetkilt edile- • . . ko Italyaıı gemisinin dalgıçları, deni' 
cektir. Heyet bu bafta şehrimiz Halke- . Degırmenderenm y".1"ım saat mesafe- 1 - Evimiz daktilo, nakış kurslanını, dı1ıinde gemi enkazıru bulduklarını br 
vinde ~ devam edecektir. ı;mde Çamtepe mevkiinde Ahmet oğlu zın ikinci devresi 20 temmuz 938 de bite.. her · ı d" 

Recebin tütün da"--~- _,,. verınış er ır. --=- çar _.....,. yangın ..,..... cek 21 temmuz 938 de bu kursların Gemi, imparator Maksimllyenin ıııet" 

Kadın d6vü:lür mü? ~,,:. ~~~..ı~ebqg.:::_ üçUncu devreleri faaliyete geçeceklerdir. bur ı.azınesiyle beraber 1911 de battı~ 
9~ • ,.....~ .. ~ y- e .,....- Evvelce kayrtlı olup sıra bekllyenlerle 

Evvelllı:i gece saat yirmi ikide Iki~ diği bir kıöritle fütlln ba.oırlarını aU.- . . . noktada yatmaktadır. . • 
melikte Şoför Reşad isminde biri, fazla. Jiyerelı: çardağın tamamen yanmasına. y"."1'1en de~ etmek lstiyenlerın evı, Evvelcede yazdığımız gibi ~e~j.t 
ca sarhoş olarak eşi Bn. Zehrayı <iöv, sebebiyet ~- Çardağın içinde mız ııe~ligıne m~tleri. diktatörü Diyaj 1911 de aleyhınde • 
ınüş ye yakalenmış\ır. mevcut euaJar kurtarılamanıış. 2 - Evimiz babçesında her hafta per, isyanın ~uhurıından korkar~ bu 1'>~. 

§embe ve pazar günleri 98at 21 de kara- metli hazineyi vapura yüklemış, ve ~Mit 

Tütün ikramiyeıi 
Şehit yetimleri ve t P ı •. llerin ttı.tiln 

llua.miyeleıinin tevzline dün vi!Ayettıe, 
mektupçunun riyesetinde bir komisyon 
devam~. 

C 
-k . J göz oyuıı]an cıynatılmaldadtr. BU tün sikadan kaçtığı vakit sakin ve rahat l> 

ere yana aputrllf yurcldaşlar davetlidir. hayat geçirmek imkanlarını teıniD ~ta 
lltiçeıuıdik.te Bekir oilıı yoiurtçu Ta- 3 - 20/7/938 çarşamba günü saat 17 mek istemişti. Halbuki Merid.a geJPi.9l 

hiı. eYVelk.i giia dükklnında elektı;ik de Halk dersaneleri ve kurslar ve saat bir Amerikan vapuriyle çarpışınll v~ 
l&mhasuu kurcalarkeıı olini cerey1U>& 18 de sosyal yardım komitellerinin haf- bir kaç ı;aniye içerisinde taınaıniYle l>& 
kaptırılıJt ve autaoeya kaldırılınıttır- talık !opl•ııtılan vardi.-. tip _gitmişti. 

-~·-· 



Sovyet - Japon ihtilifı 
Vaziyet hem gergin hem de 

tehlikeli bir şekle girdi 
cok 
' 

Mancuko da Sovyetlere bir nota verdi 
t 

Yeni bir harp arifesinde miyiz? 
Paris 19 (Ö.R) - Sovyet Rusya ile 

J.fançuko arasında görüşmeler devam 
ediyor. Şank tepelerinin Sovyet askerle
ıi tarafından işgalini protesto eden Man'u hükUn:ıet erkinı bu tepelerin Sov
M toprağı olduğunu red ediyorlar. 

Mançu hUkümeti J aponyadan sonra 
hadiseyi Moskova nezdinde protesto et
ıniş ve Sovyet askerleri çekilmediği tak
Cfu.de Mukabele bilmisil tedbirleri alaca
lııu bildirmiştir. Tokyo mahfellerinde 
btS h.Adiseniıı silahlı bir ihtiWa müncer 
olmasından endişe ediliyor. Moskovada 
bulunan Japon büyük elçisi bu gün tay
Jııare ile Tokyoya hareket etmiştir. 

'l'okyo 19 (A.A) - Havas ajansı mu
liabirindcn: 

Bir gazete haberine göre Sovyet ma
~tınm Sovyet-Mançu hududundaki 
ZllUnazeünfih mıntakadan Sovyet asker-

DôlfUSun ·, :_~ 
1 

Karısı ve CC'cukları • 
Viyanadan çıkarıl-

mamış 

Viyana 19 (ö.R) - Eski şansölye 
Dolfüsün karıaı ve çocuklannın Avus-
turyadan çıkarıldığı hakkında ecnebi ga
zetelerinin verdikleri haber doğru de-ı 
ğildir. Madam Dolfüa ve çocuklarının 
memleketten ayrılmaları şimdilik mev
zuubahis değildir. 

-------
lngilterede yeni bir 

kanun 
Londrada 16 yaşındaki bir kıza rahim 

ameliyatı yapan bir doktorun mahke
meye verildiğini yazmıştık. Dava henüz 
bir ka~a bağlanmamıştır. Kanuna gö
re, bu f.a!Wa bir ameliyatın ancak, ge
be bulunan annenin veya karnındaki ço
cuğun hayatını kurtarmak için yapılma
sı caizdi~. Doktor ise, yaptığı o ameliyat
ta genç !IDilenin hayatını değilse bile sıh
hatini ~rtaroığını ileri sürüyor. 

Bu hadise bir taraf dan hukukçuları, 
diğer tarafdan doktorları alakadar et
mektedir. Doktorlar, oparatora hak ve
riyorlar. Huk~kçular da kabul ediyorlar 
ve kanunun buna müsaade edecek bir 
§e.k.ilde değiştirilmesini istiyorlar. 

13u liusüsta 'hazırlanan bir kanun lAyı
hasına göre, 16 yaşından küçük kızlara 
da bazı şerait altında rahim ameliyatı 
yapmak caiz olacaktır. Yalnız bu gibi 
aıneliyatliır haklın ve doktorlardan mü
teşekkil bir heyetin kararı ile yapılabi

SON HAH.ER 

Gayri mu ha dillerin 
• 
istihkaklarının tasfiyesine dair 
olan kanun meriyet mevkiine girdi 
İstanbul, 19 (Telefonla} - Gayri mübadillerin istihkaklarının tas· 

fiyesine dair kanun resmi gazetede intişar etmiş ve mer'iyete girmiş
tir. Kanunun beşinci maddesi şudur : 

cBir sene içinde mahallin en büyük mal memurluğuna müracaatle 
mazbata veya bonolarını hazine tahvili ile değiştirmeyenlerin haklari 
Bakit olur. Müddet 1 S temmuz 1939 tarihine kadardır.:. 

Hatay meclisi 
20 Eyliilde toplanacak 
İstanbul, 19 (Hususi} - Hatayda seçim faaliyeti ilerliyor. Hatay 

meclisinin yirmi eylulde toplanması muhtemeldir. 

Cografiye konferansına gidecek heyetimiz 

İstanbul, 19 (Hususi) - Amsterdamda toplanacak coğrafya kon
feransına iştirak edecek olan heyetimiz bu ak~m hareket etti. 

Yeni bir Lindberg 
Köhne bir 

• lecektir. ı.._,_ • d hal · .... ,:1r;1-esi talep edil- Japon askerleri hudutta .ocrııun er gen ~Ç.A.U..I.. Kan k b l edil • · 1 
iniştir. Bu talebin ademi is'afı halinde japonyanın Moskova sefiri B. Sigmitsu- ve Kore hudutlarının muhafazasına me- unun a u ecegı zanno unu-

geçen yenı 
tayyare ile Atlantiki 
hava kahrrmanına 

lniizaaf bir tehdit terüb edilmiş olduğu nun işe vaziyet etmek üzere bu gün tay- mur makamlar Mançuko hududunu ih- yor. • 
.c>yıenmektedir. yare ile Moskovaya hareket etmiş oldu- lal ettiklerini ileri sürdükleri Sovyet kı- Şuşnıg yabancı/ardan 

mükafat Amerika • 
yerıne 

Ayni habere göre Sovyetlcrle Mançu-ığu haber verilmektedir. talarının derhal geri çekilmesini talep et- rd • t k 
kx> arasında hAdisenin bir hal suretine Tokyo 19 (A.A) - Royter muhabiri mişlerdir. ya ım lS eme SUÇU 

raptedilmesi maksadile müzakerelere de- bildiriyor: Japon mcnbalarının müstacel kaydile ile muhakeme Paris, 19 ( ö.R) - Amerika tayyarecilerinden Duğlas Kodoyan 

verecek ceza mı 

'lam edilmektedir. Bu mUnakaşa etra- Canhufeng tepesinin Sovyet askerleri gelen haberlere göre bu makamlar Sov- • 
k...,,_.. bildi ı d / k Lindberg gibi Atlantiği geçmiştir. 5. 17 de Nevyorktan dokuz senelik 44UıWUO hava gerginliğini muhafaza et- tarafından işgali keyfiyetinin ikinci bir yet askerlerinin kendilerine . 'ri en e ı ece 

d 'dd tli eski bir tayyare ile hareket etmişti. Tayyarede telsiz yoktu. Nevyork Zllekte ve Tokyoda Mdisenin şuıniil pey- Lukucido hadisesi olmasından burada talebi isaf etmedikleri takdir e şı c · cDeyli Herald~ gazetesinin muhabiri 
da etmesinden endişe cdilmekte<lir. açık surette korku izhar edilmektedir. ve kafi bir surette hareket ile tehdit ey- bildiriyor: Los Anjelos arasında bir gezinti seyahati yapacağı zannediliyordu. 

T Cesur tayyareci 29 buçuk saatte atlantiği geçmeğe muvaffak olmuş-
okyo ~9 (AA) -Domei ajansına gö- Malfun olduğu üzere Lukucido hAdi- }emektedir. . . Alınan hükürneti eski Avın;turya baş tur. Duğlasın tayyaresi 900 dolardan fazla etmemekte idi. Amerika 

ııe japon gazeteleri Kore hududunda sesi Çindeki muhasemata sebebiyet ver- Hadisenin maha1linde halledılmesı vekilini mahkemeye hnngi suçla verecc-
Sovyetlerin tahkimat yapmakta olduk- mişti. Sovyctler birliği Mançuko budu- için başhyan Sovyet Mançuko müzake- ğini tesbit ebniştir. Şuşniğin itham olu- hükümeti bu hava kahramanını Nevyorka avdetinde karşılamak mı 
1-- ld lm k lazım geldiğini, yoksa m'lisaadesiz hareket ettig-inden dolayı brövesini MU"lnı haber vermektedir. Halihazırda dunda havanın gayet tehlikeli bir mahi- relerinin de kesilmiş olduğu bi iri e - nacag- ı suç Avusturyanın istiklalini mu-
'• elinden almak mı icap ettiğini düşünmektedir. <Q.vrupada bir seyahat icra etmekte olan yet nrzettiği söylenmektedir. Mançuko tedir. halaza için yabancı yardımına müracaat 

Elize sarayındaki . ziyafet 
lngiltere kralı 

hurreisinin 
ve Fransa Cüm
nutukları 

cbniş olmasıdır. l Maamafih bütün gazeteler yeni Lindbergden hararetle bahsediyor-
ar. 

]\undan evvel Şuşniğin naiileri mah- ~-~~~~~~~-i~~~~':"""'!~~~~~~=-~~~~~!!"!"'!~~ 
kfun ederek «Avusturya milletine karşı 
cinayeb işlemiş olmakla ithamı düşünü
lüyordu. Bu suç şimdi ikinci planda kal-

lenin nişanı ile taltif edilen tayyarecileri 

mıştır. Moskova, 19 (AA) - Sovyetler !arından Moıılcova Tayyaresi pilotu Kok· 
kinaki ile Navisator Brian.dinskiye Sov-Viyanadaki başvekfilet binasında bu- b. ı·v· .. ı__ '- 1. . . d" 

l ak 
· ]' 1. f' Hinl ır ıgı Yu~e&. mec ısı rıyaaet ıvanı Mos• 

unan evr gız ı P9 ıs şe ı er tara- yetler Birliği ünvanını •ermif, Lenin ni-
fından tetkik edilmiştir. Bunlar eski baş kova Viladivostolc uzun seferini muvaf- tanı ile taltif ebniı ve ayrıca her birin• 
vekilin muhakemesinde suç delili olarak fakıyetle bitirdiklerinden ve bu uçuı c.- 25 bin ruble nakdi mükafat ita eylemio-
kullanılacaktır. nasında büyük ceaaret göstermit olduk- tir. 

Paris, 19 (ö.R) - Elize •arayında 
'hq ak,am majeste Jngiliz kralı ile krali
~i terefine Cümhurreisi bay Lebrün ve 
a.>adanı Lebrün tarafından verilmiş olan 
büyüle ziyafet ve bu ziyafeti takip eden 
•uvııre çok muhtetem olmuıtur. Ziyafet 
'-'c suvarede İngiliz ve Fransız yüksek ri
cali ile kor diplomatik hazır bulunuyor
du. Fransız cümhurreisi ziyafet eonlanna 
doğru bir nutuk aöyliyerek Fransanın 

büyük misafiri, dostu ve müttefiki Jngil- durmuş ve bu dostluğun dünya sulhu 

terenin haımetlu hükümdarlarına karıı için.o!an ehemiyetini ~et etmiş v~ .ka- Ispa nya 
memleketinin hararetli dostluk hislerini dehını Fransanın saadetıne ve lngilız -

b .. . · b d ti v d': Fransız dostluğUnun şcrefine kaldırmıı-te aruz ettırmı, ve u os ugun, unya 
tır. 

harbı şiddetlendi 
sulhunun ve hüküdarlarla İngiliz milleti- z· f tt b t k ı· El" b t l 

ıya e e aş a ra ıçe ıza e o -

nin saadet şerefine kadehini kaldırmıştır. mak üzere birçok Ingiliz devlet ve hane- A • ı 
Fransız cümhurreisinin nutkuna muka- dan adamları bu ziyaret münaseoctiyle J-'aSI er 
bele eden majeste altıncı Corç iki millet Fransa tarafından verilen Lejiyon donör 

son kozlarını oynamak • 
ıçın 
• 

arasındaki dostluğun kıymeti üzerinde nişanlarını taşıyorlardı. 

Çek havası çok bulanık 
Hudud üzerinde iki taraf da tahşidat 

~apmakta devam ediyor 
ALMAN 

gazeteleri ateş 
püskürüyorlar 
ÇEKOSLOVAK 

gazeteleri de Alma·n 
gazetelerini itham 

ediyorlar 
l>aris 19 (Ö.R) - Südetler meselesi 

beynelmilel havayı karıştırmakta devam 
:;or. Almanlar-da çeklerde hudutlarda 
!ar §ılıklı askeri ~idnttan bahsediyor-

. Alman gazeteleri Prag hükümetini 
;uiniyctlc itham ediyorlar. Çek gazcte
erj ise Alman matbuatının hücumları
~~ bir maksad tahtında yapıldığını id
~ ediyorlar. 

Prag l9 (Ö.R} - Alman ordusunun 
f:ko~lovakya üzerine yürümcğe hazır
ı~ dıgı haberi burada çok sinirlendirici 

hava uyandırmıştır. 
ltk Matbuat bu haberi kaydı ihtiyatla te-

kt etmekle beraber Çeklerin bürri
YeUerini ve inkıliplannı muhafaza ve 
~~aa için her şeye haz.ır olduğunu 
~Uneetedir. 

büyük bir harekete 
Paris 19 (Ö.R) - İspanyada muharebe 

büyük bir şiddetle devam ediyor. Gene
ral Frankonun taarruz hareketi devam
dadır. Salamanka Teruel ve Kastellon 
cephelerinde ciddi bir ileri hareketi bil
dirilmektedir. Kortes de Renoso, Alva, 
Muc1a de Reyna köyleri 7.aptedilıniştir. 
Sfera mıntakasında cümhuriyetçilerin 
müdafaa hattında derin bir gedik açıl
mıştır. Hükümetçiler bir çok harp malz~ 
nıesi bıraknıışlarclır. Alikante ve diğer 
bazı limanlar bombardıman edilmiştir. 
N8.\>-yonalist tebliği Franko tayyareleri
nin dün 18 hükümct Uıyyarosi düşürdü
ğünii ilave etmektedir. 

Faris 19 (Ö.R) - Katalonyada hnva 
baınbnı-d.ırnanıarının dehşeti azalmaımş
tır. Barselon üzerine ~niden iki hnva 
hücumu obuuştur. Bir çok bombalar 
atılmış ve pek çOk kurbanlar kaydedil
miştir. Saat 3,15 de yeni bir bombardı· 
man olmuş. Katedrale bir bomba isabet 
etmiştir. Şehrin merkezinde bombardı
man bilhassa tahribat yapmış, bir çok 
evlCT' yıkılmıştır. Enkaz altından iki ölü 
ve iki ağır yaralı çıkarılabilmiştir. Daha 
bir çoklan elan enkaz altındadır. 

Valansiyada bir lngiliz vapuruna bir 
hava taarruzwıa hedef olmuştur. Liman-

1 

geçtiler 
tı 

lı 

da bulunan Tenlan vapuru saat 9 da 8 lspanya iç 1ıarbınclan bir ınanzara 
nasyonalist tayyaresinin bombaları al- lanıyorlar. Teruel ile deniz arasında vu- ı lansiyanın tahkimi için lazım gelen ted 
tında kalmı§tır. Bir çok bombalar vapur- ku bulncak olan bu hareket büyük e-hem-ı birler görüşülmüştür. Yeni istihkamlaı 
da patlıyarak yanginlar çıkarmışlardır. miyet veriliyor. siperler, sığanaklar ynpılııcak ve sefer-
Genişliyen yangın ancak iki saat gayret- Faris 19 (Ö.R) - Salamankadan ha-ıb<-r edilen halk bu işde kulanılacaktır. 
le bastınlabilm.iştir. Vapurda karışnaz.- her verildiğine göre Milliyetçilerin ta- Roma 19 (ö.R) - Barselon hükümeti
lık .komitesince tayin edilen iki müşahit arruzu büyük zorluklarla ve muannida-1 nin Londraya verdiği nota üzerine Itnl
vardı. M~attan .&ekiz kişi bombalar ne bir mukavemetle karşılaştıklarını te-

1 
ya on bin malCıl Italyan gönüllüsünü Is

altında öhnüştür. yid ediyor. panyadan çekmeğe ve yalnız zinde as-
Roma 19 (ö.R) - Milliyetçiler şark Madrid 19 (ö.R) - General Miajanın kerlerini orada bırnkmağa knrar ver

Wiıkame4ıinde bii,yük bir tıecavibe be.zır. riYaseti altında yapılan bir ictimada Va- mistir. 



--
• • •• 

vergı Olümüne 
lllıiiis .. m1aı:ııımı1mı.-ı11111mmııll!lmB 

VE KUMPANYASI 
------~ı::mEil! .......... ..ıı:ıı::mıı;-=:ı:smm;:; .. 

romanı ask ve macera 
• Büyük 
-10-

Adliye vekaletinin tebliği kanunun susayanlar 
nasıl tatbik edilecegvini gösteriyor Dükkanlarını 

açsınlar 
---·---Ağaçların araaına gizlenmif tek ı hakkı benim değil .. Patronun:. Bili

katlı bu küçük köşkün karanlık bir yorsunuz ki ben ancak aldığım emir
odasında toplanmıtlardı. !eri sadıkane ifa etmekle mükelle-

Bütün mükellefler bu tebliği dikkatle okumalıdırlar BASTARAFı ı ıNcı sAHtFED._ 
KudU., 19 (A.A) - Fili.tinde 

Birden zemin üzerinde yuvarlak fim. Şimdi yeni emirleri dinleyin. 
bir ziya peyda oldu. Bu ziya, oto- Niyang elindeki kağıdın kıvrım
mobiklen inen meçhul adamların ya- !arını açarak yav"! scıle okumağa 
nına sonradan gelen ve onlara yol başladı: 

C) 7 inci maddenin l numaralı fıkra- nin gerisini müstahsile veren ticaret ile- san! 1938 tarihinden evvel bu işi terke!- pazartesi günü akımı arbedeler • • 
ıına yeniden, nüfusu yirmi beş binden ıninde kabzımal ve madrabaz namı al- mi4 ve yeni kanunun meriyeünden aon• ltllkaıtlar, yeniden altı kitinin ı.-
yukarı şehirlerde faaliyet icra eden her tında tanınmış olan komüsyonculardır. ra tekrar ayni işe başlamış olanlar da bu ban gibneıine sebebl,et vermip. 
nevi komüsyoncular ( yaş meyve, yaş Kabzımal ve madrabazlar şimdiye kadar hUkınUn şuınulilne girmektedirler. Uç k1ıf i!lmllt, Uç ldfi aiır surette 

gösteren adamın elinde tuttuğu ve «Emri alınca derhal ve. ev;elden 
ucunu çevirdiği elektrik fenerinden sizlere ayrı ayrı haber verılmış yer-

s..bze ve taze balık üzerine iş yapan kah- da işgal ettikleri mahallerin gayri safi Sinema filimleri alını, satım veya icar yaral•mıt ve diilı ölenlerin ~cla-
ıunal ve madrabazlar) ibaresi eklenmiş iradları üzerinden vergiye tAbi tutulmut ve iltlcarile !ftipl edenler bu hülmı\ln n blı ,,.etle dokııa çıl.mı,ts. Ku-

geliyordu. !ere gideceksiniz. Siz bu ak~m ora- ve (konsinyasyon suretile iş yapan ko- olduklarından bunlar hakkında d~lt- §uınu!Une girmektedirler. Ancak şimdi- d üale \'e Hayfada dRkkanlar bili 
Gruptaki adamlardan biri: da idiniz. musyoncular) fıkrasile geçen aenc 3258 ıniş bir cihet yoktur. ye kadar, gayri Aft iradı iki bin lira ve- kapalı buluNnııittadll'. Flllotlnln ,;... 

- Dostum Niyang dedi. Işık pek (Lasavan) a gitmek için oradan numaralı ve 12/ 6/ 1937 tarihli kanunla D) 7 inci maddenin 1 numaralı fık- ya daha fazla yerlerde fuliyet icra et- mallnd. w!hitçikrioa talariloiıt -

zaif.. gaybubetiniz ancak bir buçuk saat eklenmiş olan ( ticaret ve zahire borsası rası mucibince yeniden beyanname uau· ınelerinden dolayı beyanname usulile kaindeıı kaçan phıodi aileleri -

Niyang diye hitap edilen adam sürdü. icabında bu bir buçuk aaati bulunan yerlerde bu borsalarda alınıp !üne tabi tutulan mükelleflerden biri de vergi vermekte olanlar, esasen öteden- wer.ti bab. verilm.kte.tir. 

cevap verdi: de ilk bulunduğunuz yerde geçirdi- satılan mallar üzerine komüsyonculuk sinema filimleri alıın, satım veya ticare- beri beyanname usulüne t.lbi ve defter- Paria, 19 ( ö.R) - Kudllota 

- Evet ama .. Aldığım emir böy- ğinize ~hadet edecek kimseler bu
le •. Hem yine aldığım emir icabı öyle lunacaktır. 

yapanlar) ibaresi kaldır~tır. tile iştigal edenlerdir. Bu hüküın sinema ]erini de tesis eylemiş vaziyette bulun- bildİrİIİJ'or 1 Diln Hayfa•• Kııcla.t. 
Yeni kanunun meriyetine kadar cari filimlerlni ecnebi ıneınleketlerden satın makta olduklanndan bittabi muvakkat alb ıa,; daha öldürilld ii. şı-ti FW.. 

yüksek sesle de konuşmıyacaksınız. Binaenaleyh doğruca oraya dön· hükümlere ızöre komüsyonculardan: alarak Türklyede satanlar veya klrala- madde hükmünün bunlara şumulil yok- tinde Y•budi ıaileleri ~ 
1 - tdhal!ıt, ihracat, beyrıelmilel nak- yanları şumu!U dahiline aldıi!ı gibi Tür- tur. Bunların ötebenberi olduğu gibi be- lar. Cılız bir sesle söylenmiş bu sözler meniz şarttır. Bilhassa kendi aranız

yabancı bir §İve taşıyordu. Grupta· da da konuşurken cLasavan>> ismini 
kilerden, baygın adamı kolunda ta· telaffuz etmiyeceksiniz. En ufak bir 
şıyan dev adam bir gülümseme ile hata, bir yanlı~lık veya acemilik siz-

liyat komUsyoncuları, kiyede bir şalw veya müesseseden filim yannaıne usulUne tlbi tutulmasına de- Pmri•, 19 (ö.R) - Filiııtinde Yaziyetı 
2 - Komüsyon üzerine i§ yapan tica- alarak satanlar veya muvakkat bir za. vam edilecektir. Muvakkat madde hUk- hiç deiitmemiştir. Kudiüıte ve Hayf-1 

ret ve fabrika mümessilleri, man için isticar ederek başkalanna icara mü, bu işi şimdiye kadar gayri safi lra- maiazalar kapalıdır. Arbedeler tık aık 

cevap verdi : !ere neye mal olacağını unutmayın.~ 3 - Komüsyon üzerine iş yapan ko- \'eren ve bu suretle kazanç temin eden. dı iki bin lira ve daha '*1lı yerlerde yap- vuku bulmaktadır. 

- Sen daima insanı güldürürsün Oç kişiden yalnız biri, adının Far-
Niyanıı:.. Burada çalışacağına barda jak olduğunu öğrendiğimiz dev a· 
komiklik etsen daha çok kazanırsın, dam sesini yükseltti: 

ınüsyoncular. !eri de tuınulüne almaktadır. Bu işlerle malan dolayısile gayri saft irad eıası 

Beyanname usulile, bunlar haricinde İştigal Nlen şahıs ve müesseseler de mut- üzerinden vergiye !Ahi bulunanlarla bu 
kalan ve memleket dahilinde iş yapan lak olarak beyanname usulile vergiye kanunun meriyete girmesinden sonra bu 
komilsyoncular da ifgal ettikleri mahal- tabi tutulacaklardır. işe yeniden başlıyanların vaziyetini !es
lerin safi iradları üzerinden vergiye tabi E) 7 inci maddenin 1 numaralı fıkra- bit etınek ınak.sadile tedvin edilıniştir. 
tutulmakta idiler. 3258 numaralı ve 12/ sında sayılan diğer sanat ve ticaret ne- Yeni kanunun merlyete girdiği tarihe 
6/1937 tarihli kanunla ticaret ve zahire vilerinin ayni olduğu cihetle onlar hak- kadar, nüfusu yirmi beş binden yukarı 

haydi çabuk ol da ne yapacağımızı _ Peki burada kim kalacak? 
söyle .. Muhterem amcazademi ko
lumda taşıya taşıya canım çılı:tı. 

Niyang, elindeki elektrik fenerini 
odanın bir köşesine tuttu. Burada bir 
şezlong vardı .. 

Dev adam, kolunda tuttuğu bay
gın adamı bu ~ezlonga uzattı. 

içlerinden biri sordu: 
- Uyanıyor mu? 

- Hayır.. Merak etmeyin .. 
Doktor sabahtan evvel kendine gel
mez, dedi. 

Niyang grubu teşkil eden üç kiti· 
yi etrafına topladı. 

- Şimdi beni dinleyin •. dedi. 
Ve cebinden dörde kıvrılmış bir 

kağıt ı:;ıkardı. Dev adama hitaben : 
-Möayö Karjak .. dedi. iti ne ka

dar zamanda gördünüz? 
Dev adam cebinden saatini nkar

dı. Elektrik :ziyasına doğru eğilerek 
baktı. 

- Tam 1'.ırk dakikada .. dedi. 
Niyang: 
- Mükemmel... dedi .• Kırk beş 

d~ ldkada görülmesi lazımdı. Beş da
kika evvel bitirdiniz. 

Niyang cevap verdi: 
- Ben .. 

Farjak alaylı alaylı gülmeğe h .. şla- borsası bulunan yerlerde bu borsalarda kında değişmiş bir vaziyet yoktur. Bu yerlerde konsinyasyon üzerine iş yap-
dı. Sonra: . • . alınıp satılan mallar üzerine komUsyon- güne kadar beyanname usulüne !Abi bu- makta ve ötedenberi beyanname usulile 

- Ha .. dedı .. _Sah'.·: 1: e~like yok. culuk yapanlar da 1939 mali yılından iti- lunan mezkur ticaret ve sanat müntesip- vergilerini ödemekte bulunan mükellef-
Korkmadan bek.lıyebılirıınız. haren beyanname usulüne tabi tutul- !eri, bundan sonrası için de ayni vaziyeti ler de muvakkat madde hükmünün şu-

- Ben aldığım emri ifa ediyo- muşlardır. muhafaza etmektedirler. mulü olmadığı derkardır. Bunlann da 

rum. . . . .. .. . ı Yeni kanun hükmüne göre komils- F) Yeni kanunun muvakkat 2 inci mad: ötede~beri olduğu gibi beyanneme usu-
.. ~t edebilirsın. Çunku mı- yoncuların vergi mükellefiyeti fU şekil- do.si, yeniden beyanname usulüne tftbı !üne tabi tutulmasına devam edilecek ve 

safırımız horul horul uyuyor. Saba-
1 

d d kt" tutulmuş olanların, hangi seneden itiba- yeni kanunun muvakkat maddesi mu-

1 

er e cereyan e ece ır: 

ha kadar uyanmaz. Sen de onun ya- . b 
1 

.
1 1 k ren bu usule göre vergi vereceklerini de vacehesinde bu usule fasıla verilmiye-

da nla be be b·ı· · 1 - tdhalat. ihracat eyne mı e na -
nın onu ra r uyuya ı ırsın. . .. ' k .. .. hükme bağlamaktadır. Bu madde mez- cektir. 

. . _. jlıyat komusyoncuları ve omusyon uze- .. . .ki 
- Ben uyumak ıçın degıl .. Uya- . . . f b "k .. kOr mukeJleflerı ı kısma ayırmakta- G) Gerek konsinyasyon üzerine iş ya-

k d k beki k 
. . . I rınc ı5 yapan tıcaret ve a rı a mumes- d 

nı urara • eme ıç•n emır a - . . d 1 1 . 1 ır. pan komilsyonculardan, gerek 3258 nu-

d B
. 1 h ad beki" sillen her nere e ça.~ır ar ıse ça ~ın- 1 3258 lı 12/ 6/ 1937 tarih al kan . d be . ·a ım. ınaena ey uyum an ı- r· - numara ve - mar ı unun merıyetln en n ı -

llar, mutlak surette beyanname usu une li kan . ti t rih" d b . "d h ,. h 1 
Yecegırn- · unun merıye a ın en erı ı - aü<t veya i raca! ticareti c veya ticaret 

· tabidirler. Bunlar 2395 numaralı kanu- , . . . , 
- Nasıl istersen öyle yap.. Biz 1 • • d b . . kild .. halat ve ihracat ticaretile veya ticaret ve ve zahire borsası bulunan yerlerde bu 

nun merıyetin r:-n erı aynı şc e mu- . 
gidiyoruz.. k il f ldukla d . k nl zahire borsası bulunan yerlerde bu bor- borsalarda alırup satılan mallar üzerine . c e tulu · rm an, ycnı anu a . 

Üç ki•İ çıkıp gittiler. b 
1 

• • d -· . b" . ~ kt salarda alınıp satılan mallar üzerıne ko- komüsyonculukla iştigal edenlerden nü-
~ · un ar ıçın z.gışmış ır vaz.ıy..,. .. yo ur. .. . . . 

Niyang kapıyı arkalarından kapa· musyonculuk ile ıştigalde devam eden· fusu yirmi beş bin ve daha aşağı olan 
dı. • 2 - Bunlar haricinde kalan bilUınum !er, bunlar 1939 mali yılından itibaren yı>rlcNle çalışanlar, beyanname u.sulün-

D d . 1 "b" b" , komüsyoncular: be lil · klerd" d h utuim imal b ııarıyı ın er gı ı ır "'" aya .ta yannaıne usu e vergı verece ır. en ariç t uş o arına göre un-
hareketsiz bekledi. ! A) Nüfu'!U yirmi beş binden yukan Bu hükmün şumulüne dahil olanlar, !arın vergileri 1939 mali yılından itiba-

Hafif bir motör homurtusu ye as- yerle_r~e çal~•ıyorlar ioe, . hangi mallar 3258 numaralı kanwıwı meriyete girdiği ren i§gal ettikleri mahallerin gayri safi 
falt yolda kayan bir otmobil ~esi (yanı ıster tıcaret ve zahire borsasında 24/ 6/ 1937 tarihinden itibaren idhalat iradlan üzerinden tarhedilecektir. Bun-

____ , __ _ 
Hankeu faciası 

- iltifatına teşekkür ederiz Ni-
duydu. satılan ister satılmayan mallar) üzerine veya ihracat ticaretile veyahut ticaret !ardan konsinyasyon üzerine i~ yapan-

Arkadafları, gidiyorlardı. komüsyonculuk yaparlar ise yapsınlar ve zahire borsası bulunan yerlerde bu !ardan maadasının esasen ancak 1939 L--:...t:.....;l...;;..;!i.&;;6i':t..aiiJE.....oJ 
komüoyonculuiiun şekil ne olursa olsun borsalarda alınıp satılan mallar üzerine malt yılından itibaren beyannameye ta-yang .. 

Harketinizi takdir veva tenkit 
y aralı bir Çin askeri 

-BiTMEDi- (yani gere~ adi, gerek konsinyasyon SU· komüsyonculuk ile iştigal etmekte olup b!iyetleri Jlzım gelmekte idi Yeni kanun BAST ı4 RAFI l iNCi SAHiFEDE 
-----------------•• ...,- -_,.,.,..,...,..,....----- retıle komusyonculuk) mutlak surette bu işlerini terk etmemiş ve binaenaleyh bunların beyannameye tftbi tutulmaları· ld • b"ldi ·1m kt dir 

B d ı
h usulu tllb!dirl o u~ ı rı e e . 

• , eyanname ne er. mezki'.\r kanunun muvakkat maddesi ru bertaraf etmif olduğuna göre artık T~kyo 18 (A.A) -Asahl. Simbun ga-

ır ma en yangını B) Nüfusu yinni beş bin ve daha aşa· mucibince 1kanunusani1938 tarihinden kendilerinden mart 1939 ayında da be- zetesi ·apon hükümetinln Yangtse nze

54 Sene denberi devam ediyor bu 
yangın alınan tedbirler sayesinde 

ancak üç sene sonra sönecektir. 

ğı yerlerde faaHyet icr~ eden ~om~on- ~ti~aren ~nç, Vergisi Kanun'."'un 15 yanname aranmasına mahal kalmamış- rinde !erb~st seyri sefain isUyen tngi• 
cular da kezalı~. hangı mal uzenne _ve 1..ncı maddesınde y~'.lı defterlen tutma- tır. Konsinyasyon üzerine iş yapanlar liz talebini reddetmeğe karar verdiğini 
ne şekılde komusyonculuk ederler ıse ga ve muamelelerını kayda başlamış mart 1938 ayında beyannamelerini ver- bildirmektedir. 

e.ts'.nler, i.~gal.ettiklerl .'."ahallin gayri sa- olanlardır. . . mişler ve 1938 malt yılı vergileri de bu Roma 19 (Ö.R) -Japon kaynal<ların-
t fı ıradı uzerin<len mükellef tutulacak- 3258 nıı:naralı ~unun merıyetinden esasa göre tarhedilmif ve kanunda bun- dan alınan haberlere göre Çinliler Japon 
lardır. sonra yenıden bu ışlere başlamış ve de- !ar için başkaca bir hUkUm de bulunma· ordusunun Hankeuya yakında girmele

C) Yaş meyve. yaş sebze ve taze balık v""'.' et~ekl_e bul~~ş olanlar da bit· m!f olduğundan bunların 1938 malt yılı rinden endişe ederek şehri boşaltmakta· 
üzerine iş yapan kabzımal ve madrabaz- tabı aynı hukme tabıdırler. vergileri değiştirilmiyecektir. dırlar. 
lar da nüfus kaydile mukayyed olmak· Bunlar halen defterlerini tesis etmiş Madde 5-- Yeni kanunun beşinci mad- NOT - Bu haber kaydı ihtiyatla kar· 

Dünyanın en büyük maden yangını yikle büyük menfezler açılmıştır. ,sızın (her nC"rede çalışırlar ise çalışsın· old~klarınd'."' m~rt 19~9 ayında (esham- desi, 2395 numaralı kanunun 2751 nu- şılanmalıdır. 
Amerikada Ohio ayaletinin cenubundaki · Bu menfezlerden içeriye daha fazla !ar) mutlak surette i'gal ettikleri mahal- lı şırket lıallı\dekiler nısan 1939ayından) maralı ve 30/5/1935 tarihli kanunla de-
kömür havzasında tamam 54 senedenberi hava ginniı ve yangın bir kat daha şid- lin gayri safi iradı üzerinden vergi ve- beyanname~e~ni verece~er. ve 1939 ma- ğiştirilmiş olan 19 uncu maddesine bağlı A l k k l 
devam etmektedir. Zengin ormanlar, detlenmiştir. Bunun üzerine kanalın yo-

1
receklerdir. il yı~ından ıtibaren vergilen beyanname (1) numaralı cetvel değiştirilmektedir. TnQVUt U TQ l-

münbit arazile muhat olan Nev Straits- lu hemen deği~lıi1ıniştir. ı • Bu fıkrada mevzuubahs olan kabzımal usulile tarholunacaktır.. Bilindiği üzere bu cetvel, serbest mes- k k J , , 
ville'de toprak 54 senedir yer yer çat- Civarda yaşıyanlar birçok defalar ma- ve madrabazlar, müstahsile (balıkçı veya ll .-:- Bu kanunla yenıden b~ya~e !ek erbabının ödeyecekleri maktu vergi nzn lZ Q Tae Ş tnın 
lamakta, yerden alevler, kükürd kokulu denden intişar eden zehirli gazler yüzün- bağ, bahçe sahibine) istihsal masrafları· us.ulune ~bi tutulmuı olan, nüfusu yır- miktarını göstermektedir. Cetvelde ya- d •• ., .. H 

dumanlar yükselmektedir. Bazan bu a- den evlerini barklannı terketmek mec-' na karşılık olarak avans veren, mUstah- mı beş ~ınden yukan '."ahalle~de çalı- pılan değişiklikler şunlardır. UgUnU 
!evler 200 kadem irtilaa kadar çıkmakta, buriyerinde kalmışlardır. Yangın saha-' silin mallarını celp ve nezdinde muhafa- şan komusyoncularla, yıne aynı mahal- A Eski tv lin · be~ Ro 19 (ÖR) Tir d bildirili" 

1 !erde kanunun tarif etti"' -kilde idha - ce e sernamesı, ser " ma . - an an · 
hazan birdenbire sönmekte, toprağın sından kilometrelerce uzakta oturanlar za ederek peyderpey satan ve satış be- • ' . . "' .- - m<ıslek erbabını tadadı olarak saymakts . Arn d kraJ... z h iresl 

· rind f ka k ' d lind d""' ı k il lal veya ıhracat ticaretile iştigal edenler yor. avu egonun emş 
başka hır ye en ~kırmaktadır. Bu kuyularından yaz k1f ynar su çe mek- e en ver lı;• avans a om syonunu . . . . . ' idi Yeni kanunda sername ( 19 uncu p MU il · n1an MıstJ 

ral 
• fi al k al bed-" sınema filimlerı alını satını veya ıcar · renses zeyyen e n1f3 an 

mUthi~ ye tı yangınının tesirinden te, bu suyu hiç ısıtmadan yemek pişir-,· ve satış masra arını ara , m =- . . . . • muaddel madde mucibince serbest mes- p 1 · d ki hidi Abb HiJınl 
· · k ulm · ve isticarile i§tigal edenler de 1939 tak- rens erın en es v as 
şimdiye kadar urt uş olan cıvar yer- mekte ve çatnafır yıkamakta kullanmak-

1 
. ılı b . tek erbabından alınacak maktu vergi) paşanın og"lu Prens Abdülmümin bd 

1 d b . b"" ··k ğ b" denb" d tadır! Oral da cak ı k ti ~~:ı-:. . ki . b" . vım Y aşından ıtibaren kazanç vergl-er e ır uyu a acın ır ıre ev- ar. ar sı meme e ere ~ • ..,tır ınşaat tamamen ıtınceye . kan . . . şekline çevrilmek suretile kanunun ser- günlerde Tiranda beklenmektedir pU-
rildiği, onun devrilmesiyle hasıl olan has nebatlar yetişmekte. sıcak toprak ya- kadar yangın duvarlara gelmemiş ola- ;ıkr u:.=::ı. l! :ciı nı:8dd~ . ilk best meslekler erbabını ı:ıelıtlak maktu ğUnün nerede yapılacağı henüz ı:.aıcııı 
çukurdan ateşler çıktığı. çok vakidir. Bir zın yeti§en meyvalann ve sebzelerin kı- caktır. ı kasın yl 

1 
rinied~ eni ~ kaettire-t _. vergiye !Ahi tutmaktan ibaret olan mak- degı-·ldir . . ........ ,,. -·' · ı re muame e e .,.,.er erıne yı .,.,. • 

vakitler buz gıbi ovo- swarıy e meş- fU1 da yetişmelerine im.kln verınektedir. Fula hararetin tesiriyle taşında yana- -"e bA<] .. u.... mart 1940 sadı tavzih edilmiştir. *·---
h lan balardan imdi ka m.,,. -. ıyac......,.. ve ayın· 

ur o men . 1 . ynar ~- Bu yangının söndürülmesine iınkAn cağı dUfünüldUğünden duvar taştan de- da (Eshamlı şirket halindekiler nisan B - Eski cetvelde sınıflar fevkalade, Ot b•} k J 
br f1Jkırmaktadır. Bır vakitler yemy~ olmadığını gören Amerika hUldlmeti §lnı_I ğil, topraktan yapılmaktadır. Evvel.il 1940 dar bey 1 · · k· birinci ikinci, Uçlincil ve dördüncü ola- 0 m 0 } ra ı 

• 1 la ··rıuı·· bini d"" .. arazı ı ayın anname ennı verece • f 
· µçar 0 u erce onum . di yangın sahasını ortada bırakacak bü-, damarlar on iki kadem bir aralık kalacak ler ve 1940 malt yılından itibaren vergi- rak tayin edilmi}ti. Yeni cetvel sınıfları d 
imdi Y_~r ye~ duman ve alev .saçan hır yük bi yeraltı inµsiyle meşguldür. Bu şelı:ilde kesilmekte, bu auretle husule ge- lerl beyanname usulile tarhedilecektlr. birici, ikinci, üçüncü, dördüncü ve be- 0 r 

çorak çol halini almıştır. Yangın 54 sene işte ~sizlerden mUteşeklı:il 340 amele len uzun tünel toprakla doldurulmakta- Bu hüküm ulün · ,,,__,.1 e- ~inci olarak tayin etmekte ve nüfusu 
fında b .. 1·· ti b" dal şum e gıren J<lillU« v 

zar u un gayre ere rağmen ır kullanılmaktadır. Ohionun kömür da- dir. Y alruz toprağın içinde ufacık bir ihracat ta · 1 • b kan · 200 bin ve daha yukarı olan şehirlerde .. r· .. d"" ül . di 1 b 1 ut da ya cır en, u unun merıye-

lsveç prensine göre 
i yi bir şofördür! :ur u son ur . ememlf, mütema ·yen marlan üç büyük kola ayrılmış, araya ..• parçasının i e b unmaınası icabın tinden itibaren yeniden bu işlere başlı- birinci sınıf 650 liradan başlıyarak sıra-

rayılarak 24 mil murabbaı gibi pek leni§ yangına mukavemet edecek 640 kadem yangını bir damardan öbürüne naklede- yanlar ile, 3258 numaralı kanunun me- sile 200, 80, 30 ve 10 lira olarak tayin tsveç Veliahdı uzun bir müddetteııı:ıe 
';ır saha kaplamıştır. Bu yeraltı cehenne- boyunda bir yeraltı duvan örülmüştür. bileceği için araya konan ve bir nevi ~ riyete girdiği tarihte bu · le m gu1 iken edilmekte, nüfusu elli bin ile iki yüz bin ri Nevyorkta tedavi edilmektedir. p, ;n• 

ninde şimdiye kadar yanan maden kö- bu duvar sayesinde bir milyon ton kö- la tör var.ifai görecek olan toprak büyük 1 kanunusani 1938 tarın:den e~el, doğ- arasındaki şehirlerde birinci sınıl olma- sin sıhhati son günlerde fenalaşır••.$ ,,e 
.nürünün kıymeti 50 milyon dolara baliğ mür yangından kurtarılmış bulunuyor. bir dikbtle elenmekte, taş odun parça· rudan doğruya mal getirtmekten vaz yıp ikinci sınıf 150 den başlıyarak sıra- oğlu Prens Bertil ile İsveç prenı.«EI de 
•!maktadır. Madenin Lost Run kısmında in}ll edil- lan gibi yanaoak mevaddan temamen geçerek bir komUsyoncu veya idhalatçı sile 80, 30 ve 10 olarak, on binle 50 bin Nevyorka gitmişlerdir. 

Yan•'<n maden amelesinin bir grevi es- mekte olan duvarın ise üçte ikisi ikmal ' tecrid edilmektedir. vasıtasile mal getirtenler ve idhalatçılı- arasındaki ıehirlerde yalnız dördüncü Veliahdın biraz iyileşmesi Isveç p<e~ 
nasında 188 1 senesinde çıkmı~tı. Onun edilmi~tir. Bu duvar bazı y:!Tlcrde top- M0'.ien yan_1 ·.krının durdurulması ğı terkettiğini varidat dairesine bildirmiş ve beşinci sınıflar mevcut olup bunlar ve prense~ine Amerikayı biraz gezme 
inki~afına mani olmok ir.in Milronlarlrnğın iki yüz kadem alandan geçmekte- '.çin etrafın~ duvar Ç~~ek Amerikada olanlardır. Bunlann vaziyeti yeni kanu- da 30 ve 10 lira olarak tesbit edilmek- fırsatını vermiştir. Bu arada prenses ş~ 
sarfedilmi~"" de muvaffakıyet elde edile- c:lir. Bu duvar ikmal !dildiği vakit tamam ılk defa tecrübe edilmi~tır. Bundan evvel nun 4 üncü maddesindeki tarife tevafuk tedir. refine Nevyork 'belediyesi tarafından bı 
memiş!ir. husus! maden ~rketleri bu ôfe- bir mil uzunluğunda olacak ve milyon-1 de Pittsburgda ouhur eden bir maden ediyor ise bunlar da yeniden beyanname Bu kısımdaki tadilAtın hakilct manası ziyafet verilmiştir. . 
ti durdurmak için •rrvetler sarfetmi,Ier, !ara mal olacaktır. üçüncü daman yan- yangını ancak \;u şekilde durdurulabil- usulüne tabi tutulmuş demek oldukla- fevkallde sınıf yerine birinci sınılın ika- Prens Bertil, Ford otomobil fa~~~ 
bunl~rın bazıhrı bu yüzden iflusa sürük- gın sahasından ayrılacak olan Shavnee ınişti. rından bu hüküm dairesinde hareket ınesinden ve bu sınıfa aid vergi miktarı- kalarını gezmiştir. Otomobil kralı.:· bit 
lrnmişlerilir. Civardaki nehirlerden bi- duvarının ise üçte biri tamamlanmıştır. Bütün hava delikleri kapatıldıktan edeceklerdir. Kezalik 3258 numaralı ka- nın bin liradan 650 liraya indirilmesin- prensi, b'.zzat kendisinin idare etti 

1 

rinden açılan bir kanalla madene su isale Bu duvar yerin 175 kadem altından geç- sonra yangın önüne çıkan toprak duvarı nunun meriyetinden sonra ticaret ve za- den, b u değişiklik dolayısile diğer sınıf- otomobille fabrikaya götUrınüştUr· ~ 
edilmiş, fakat su içerdeki mili~ hara- mektedir. Bütün inşaat iki sene sonra aşamıyacak, iki üç sene zarfında söne- hire borsası bulunan yerlerde bu borsa- lan da birer derece gerileterek beşinci gezintiyi nasıl bulduğu kendisine sor 
retle karşılaşır k311ılaşmaz, hemen bu- ikmal edilmiş olacaktır. Duvarların yan- cektir. Bu şekilde milyonlarca dolar kıy- !arda alırup satılan mallar üzerine ko- bir sınıf ihdasından ibarettir. duğu vakit, prens: 
hara kalbolmuş ve Msıl olan büyük taz- gın sahasından uzaklıklan öyle hesb metinde kömUr kurtarılmış olacaktır. müsyonculuk yapmakta iken 1 Ununu ( S<mu va~ ) - Ford ivi bir şoför! demiştir ... 

nıfın kapı~ını açıyorlar '"r: •OTIJYOTltu!' ----- r--
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Bu tek kişi kim olabilirdi? 
Sarayda Ve iahtın koynuna ilk yavuklusunu koyan ve 

bunu kar sına duyurmadan yapabilen kurnaz 
ve kudretli adam l<im idi? 

~1 ' • ~·di, Sebaatiyanonun bu aua-ı gelinini rakibeainden kurtarmak için ~imse ondan şü~he ed~mezdi ve ve
dctc .~~~n ~cvap vermedi. Bir müd- bir ~~~y~ daha ~1 vurdu .. Leonun I haht o ka~ınla oyle hır ye~de hulu
l.., 1_d~ıundu. Sonra ağır ağır aözc ~vgılısını zorla hır ba~kast ıle evlen- ~uyordu kı o yerden ne velıahbn ka
~ICICll. ' 'irdi. Bu auretle Teofanoyu mem-lrısı ve hatta ne bizzat imparator Va
~ Sen adada idin. Sarayda eon mn etmek, onu rahate kavu§turmak sil bile süphelenmezdi. 
~.anlarda olup biten 9eylerden ha- "stiyordu. l - Yine esrarlı konuşmar,a haşla-
l~rı Yok. Eğer olsa idin bu kadının - Bari rahate kavu!jtu ~u_} " dm Hıris~idi ... Bu d~dik.Ic:rini saray-
~~lduğunu anlar, anlamasan bile - Sözde e \ • ;-rna .. I şın ıç yu- da yapabılecek tek hır kışı var. Yok-
~ ın ederdin. Bu kadın, imparato- ~ünü ben biliyorum. sa •. Yoksa .. 
~d~• leonun daha veliaht iken - Naaal > iki kapı yolda§ı göz göze geldiler 
dtr •ii kadındır. Bu onun ilk a§kı · -Leon, sevgilisi evlendikten son- Hıristidi kafasını kurnazca sallı· 
tı~ Saraydan arasıra dolaımağa çık- a da onunla alakasını kesmedi. Ka- yarak ilave etti: 
~ lllrnanlar onunla buluşur ve ten- 'ın da Leonu aeviyordu. - Doğru ke§fettin Sebastiyano .. 
~larda, bahçelerde eevi§irlerdi Prenses Teklanın sarayın arka ka- ı Bu i,i .. - -ayda yapabilecek tek ki:' 
~ .ı .~a. Bi:zansm din adamların- ..,ısından sıvı§Srak aşk randevülerine !vardı. Bu tek ki~i Leonun sevgisin' 
~r hırı ıdı. Onlar aeviımcde olsun· .,.itmesinin meydana çıkması Leonun biliyordu. Bu tek kiıi imparator ~a
~~~ taraftan Vasil ve imparatoriçe ·-;ine yaradı. Sevdiği kadını kimse ı silin ihtiyarladığını, günün biri~~~ 
dirrrı ~na da oğullan Lconu evlen- --;örmeden ve arka kapıdan saraya öleceğni, yerine Lconun geçecegın· 

01\ ege karar venniılerdi. Tabii Le- --:etirrneği dütündü. Bunun için de biliyordu. Bu tek kiti yine bHiyordı· 
)o 11

1
n bir baıka kıza eevdiğini bilmi- -aray adamlanndan birini elde etti. ki Lt!on tahta çıkar çıkmaz ilk İ§ ola-

r ardı. 13u sayede Leon ıevgiliai ile saray rak ke~dini İmparatorun emri. ilt-
}'~ ı~ta bir imoarator veliahb ve- '1aricinde değil, saray içinde ve sa- zındana atan adamı zındana attıra 
İat er hangi bir Prensi evlendirmek ·ayın kimsenin şüphe edemiyeceği caktı. Bdki de öldürtecekti. bitse hususi merasim ve !dete ta- '>ir yerinde bulu§uyordu. Onun önünde ya Leonu elde et
l'ıl ır. Vasi) de bu usul ve Adetten ay- Sebastiyanonun gözleri hayretle mek suretiyle imparator olduğu za
tınl'rladı. DeJIAllar bağırthlar. Bizan- çıldı. man istikbalini temin etmek ve ha
~t. eB iÜzel kızlannı sarava topladı- - Nasıl, dedi. Saraya yabancı yatını kurtarmak ve yahut Vaıil Ö· 

lan • U~lann arasından ilk önce or '>ir kadın geliyor ve veliaht ile bat_! lür ölmez sıvı~mak gibi iki çare var· 
~t eaını seçtiler. imparator ve im- ·la,a kalıyor da bunu kimse, hatta dı. Leonu elde etmeği daha kola~· 
,

111
;toriçe de bu on ıeçme güzel ara- \ansı bile sezmiyordu ha. ve favdalı buldu. Ona arzı hizmet 
"n leonun kansını seçecekJ .. rd; - Evet .. Cünkü kadın saraya er· etti. Sehastiyano .. Bu tek adam ben 

az mm 

ispanya ve Çin de 
halkın bombardımanına 

tedbirler alınmalıdır .. 
Sivil 
karşı 

Sivil Nıftcm bombardunanlan eeld- yazan : ihtimamı elbette ki bilmemezlikten 
ıinden ziyade devam ediyor. Çincle : ......... , ........ , gelemez. Bu aynı hükümetin mill-
:>!'fuiu gibi ispanyada~~ li- i Bin ba.aı Atli i ıiyJe mukabele politikası takip etmo-
vıl halk bombalar •e mitrel,.öder al- 5 -r 5 yi reddettiği de meçhulü değildir. 
~ 1ere .. leriliy.or. Buaıı, lriicumaı ! /ngiliz iıçi partiai i B.Çemberlaymn kuru ıakılan ı .. 
~~yan köyler niebeten harp cephe- : h l .E ı ·d . : panyol hükümetini ümitıizliğe dü
' ne yakın yerlerdedir; fakat eberi- S mU Q eTef l erı 5 §Ürürken asilerin vah§iliklerini tet-
etle bunlan yüz kilometre daha a-e- : ....................................... : vik ediyor. Vaziyet bu şekilde de-
'dedir. Bazı ahvalde bombardıman vam ederee, lspanyol hükümetinin 

"'dilen yerlerin yakmmda askeri he- insan hayatı, harbtn ba§langıcmda, 'ahn tükenmesi ve onun da aynı te
'efler muvcultur çok defa da en V&o Nankinde ve son zamanlarda Kan- \ilde mukabelelere geçmesi için u
'ud muhayyelo bile böyle hedefler- t~~da fed~ _edilmi?tir .. B~ caniyan.t< "?:un zaman beklenmiyecektir. Uzak 
len iz bulamaz. Bu yakın1ard' Bar- hucumlar ıçm, gerıdekılerm manevı- 'arkta şimdiye kadar Çinliler tarafın
·.elsmdan 20 kilometre mesafede kü.. yatını sarsmaktan ba§ka bir izah ara- ~an mukabele yapılmadı. Çinliler 
:ük Granollen kaeabaıı, hiç bir ih- mayııuz. fapon toprakları üstüne, bomba ye
'>ar vaki olmadan birdenbire gökte Bu yeni tethit formülü esasen ta- ·ine matbu beyannameler yüklemif 
•ubur eden tayy~eler tarafından mamiyle akamete uğranu~tır ve bun· ·ayyareler göndermekle iktifa ettiler. 
'"Ombardıman edilmiıtir. Pazar ye- ca korkunç sahneler arasında bu d< -:akat, Çin de, aynı ~kilde rnukabe-
'nde iki yüz kiti <~'dürülmÜ§tÜr. bir tesellidir. lspanyollarda olduğı· ':!etmekte gecikemez. . 

Bu hava bombardımanlanna ne gibi Çinlilerde de mukavemet hissi Bu hadiseler, ne kadar korkunç 
'izum vardır? Bu suali sormak fay- lbu hücumlar neticesinde, bilakis art- '))salar da, henüz zamaniyken hare
iuız olmasa gerektir. Bunların as- mıştır. ·~ete geçmediğimiz yakdirde bizi bek
'·eri bir maksadı olduğu mu iddia e- 1 Sivil halk, sarsılmıı olmak şöyle 'iyen §eylerin ancak bir mukadde
'ilecek? Bu görü! ancak büyükte- dursun, bu derece barbar rnetodla• "nesidir. Harp, §imdilik, biri Avru

. ;rler için ileri ıürülebilir, buralarda kullanabilen bir düs,mana her za. "lada, öteki Afrikada, üçüncüsü de 
·,ile bombalann hedefe isabet ebnesj mandan ziyade mukavemete azim}: TJzak Şarkta bulunan üç memlekete 
~k nadirdir. Fakat ekseriya, bu ha-1 görünüyor. 'nhiaar etmektedir. Bir dünya harbı 
n hücumlann1 yapanlar, sadece! lspanyol dostlarımdan birinin: "latlaraa, her Avrupa ~ehrinin Barse
~erkez po1tahanesini, yahut ta ıu ~«Harp bittiği zaman, ispanya ya bir , onanın bugün gördüğü muamelenin 
ıepo1annı tahrip etmek İllemİf ol-, millet, yahut ta bir me:zarlık olacak> ıyruna tabi olduğunu göreceğiz. Ve 
,uklannı kabul ediyorlar. diyen sözü bu eon hava bombardı· '1al daha müthiş olacaktır: Alman 

Ve bu hava seferlerinin lüzumu- · manlanndanberi daha büyük bir ma· ·ıe İtalyan hava kuvvetlerinin lapan-. 
·uı teyit edenler az değildir. Bunlara na almışbr. Franko Gemika, ve Le- vada yalnaz bir kıımı kullanılıyor, 
1öre, telefon santralları askeri hedef- rida tehirlerini, bunlar ancak Almar 'lalbuki harp halinde bütün kuvvet
'en sayılabilir, çünkü telefon mo- ve ltalyan tayyarelerine kökünder 'er harekete geçecektir. Vatandqlı
'ern harbın faydalı vasıtalarından- tahrip ettirdikten sonra ele geçire- -ımızı Çin ve İspanyol eivil halkı
'ır. Böyle bir nazariye bizim bugün-,bilmi~tir. un akıbetlerinden muhafaza etmek 
':ü zihniyetimizi mahkum eder. U- Fakat bu vakıa karıısında ötek: 'stiyorsak acele etmeliyiz! 

attı -LArnma da merasim ha .. Pek: ':ek kıyafetinde geliyordu. Ve öyle 1 idim .. Şimdi ,,. ... 1~..lın mı~ 
a eon bu işe ne diyordu> ')ir kimsenin yanında geliyordu ki - B 1 TM E D t-

~ok Onun aR'zınt açmaija hakk• 
~·~· Hatt& kendisine kan olaral· 
di \~cek kızın yüzünii bile görmez. 
~ akıS evlenme teklifine iayar 
ti.le; gibi oldu ama .• Vasilden yedir· 
r. :'etli bir tokat aklını ba§ına çabul 

-numi harpte, hiç bir zaman hiç kim- lmilletler ne yapıyorlar~ İngiliz hü· Bu devamlı tahrip tehlikesi kar
•e sivil halkın bombardımanı lehin- kümetinin, i~çi partisi uzuvlannır ·ısında, demokratik veya totaliter 
'e fikir yürütmiye cesaret edeme- kendisini teşvik etmekten geri dur- ·.,ütün devletleri ~ütezayit bir endi!C 

_ -nisti. mamıı olduğu bir teşebbüse ~rişe· ·lmaktadır. Devlet adamlan, sözleri-
Fakat bu hava bombardımanları- ceği umulabilirdi. Fakat o, iki lspan· ıin telkin ettiği emniyete rağmen, 

lın, son harbın cinsani günleri> n- yol tarafı arasında müsavi surett· "ıir umumi harbın neticelerinden 
lenhcri alınmış olan yolu bize daha taksim edilmiş bir iki protesto ile ik· ·,orkmaktadarlar ve hava bombardı
yi ölçtüren bir hikmeti vücudu var- tifa etti . .30 Mayısta, Av~rn kamara· '"!lanlarına karşı azimli bir tetchbü
lır: Bir tchir, halkının maneviyatı- sının müttehid al'%Ueuna fiili bir kıy· ·ün her tarafta akisler bulacağını aa

,etitdi. 

bu~ Demek imparatorice T eofanc 
Ol\ kız arasından eeçildi. 

o} - Evet .. Hem güzel hem zek' 
da &n bu Atinalı dilber on kız arasın
ltı 11 

kendini Vaaile beğendinneğt 
dı~"affak oldu. Ve Lcona nikahlan-

Aceba Casus mu? 
_. 

ransaya kaçan iki 
Alman asker firarisi 

ıı kabil olduğu kadar bozmak için met vermek için ne yapmayı taaav· ııyorum. 
\ombardıman ediliyor. Hiç şüphe 1 vur ettiği kendisine 11oruldugu za. Bu metodlan kullanacak bir dev-
·ok, Barselonaya ve diğer lspanyol 1 man, B.Çemberlayu, diğer hükümet· '"'tin, kim olursa olsun, kanun dıp 
·:hirlerine ölüm saçmı~ olan tayya- i lere cnatamam ve eyi düşünülme ·ddedilcceği teklif edilmekle i,e baı
·ecilerin aradıkları huydu. Yığınlarla mit> tekliflerde bulunmanın fayda · .,,,naaydı, bir dünya anlaımaıı akde
-------------- sız olacağı cevabını verdi. Bunun!· ·~lebilirdi. 
-niyoruz, motördcn Alevler yükselmeğe beraber, dört ay önce B.Eden, hükü Bu anlaıma tahakkuk edebilir mi? 

Marsı·ıyada bı·r Fransızı tabanca ~nşladı. Yanmaktan kurtulmak için de- metin, diğer hükümetlerle görüşmel "'anıyorum. Sivil halka karşı bu mer-
"'lize atladık. Fakat yüzme bilmediğimiz- arzusiyle hava bombardımanlan me ·-ametsiz tecavüzleri durdurmanın 

htı ...... Hıristidi, doğrusunu istersen 
1
• ı e .., yara) adı) a 'lllt -1-en tekrar yanan motöre tırmandık. tş- selesini tetkik ettiğini haber vermiş· 11ümkün olduğuna eminim. bitaraf 

~l~atoriçe güzellikte Leonun sev- 3 gır ' ~e bu sıra<la balıkçılar geldiler ve biri ti. Bu kadar mühim bir mesele kar- "(lemleketler mütecavize tayyareleri 
~l~~ dediğin beyazlı kadından baa- Uç gün evvel Marsilyada Kom~ ke- adında olanı §Unları aöylem.iştir: '~urtardılar. Yoksa hem yanacak hem! tısında, milyonlarca ıivilin hayat- ":in lüzumlu benzini temin ediyor-

narında bulunan balıkçılar sahllden 600 - Biz iki arkadaı Almanyadan Ka- boğulacaktık. i mevzuubaha olurken, daha eüratJ· 'n. Sivil halka karşı bombardıman-
~labilir. Fakat gençlik ala bu. metre kadar uzakta blr Alev yilkseldiği- sel şehrinden bisikletle 4 temmuzda ha- öteki Alman da arkadaşının .sözlerini bir ümit etmenin hakkımız olduğu. ''lr durdurulmadığı takdirde hu şah~ 
Q~ ı!k önce baıltaaım ecvdiği için ııi görmU,lerdir. reket ettik. Ben yirmi bir arkada.şun on tasdik etmiştir. nu .aanınz. enetmek tehdidinin, kat'i bir tesiri 
Cv) h.ep ilk &§kanda idi. O kadar Jt; Bunu ateı alml§ kUçlik bir deniz mo- dokuz yaşuıdayız. Askerlik vazifesini Yaralan ağır olan motör kapdAm :r.o"I"- Ve hakikaten, eğer lngiliz hükü· acaktır. 
~endilttcn eonra da sevgilisi ile mü- törU zannederek hemen imdadına kot- yapmamak için Almanyadan kaçıyor ve 'ukla şu ifadeyi vermiştir: mcti daha samimt olmuı olsaydı, bı· B.Çemberlayn, hüsnüniyet sahibi 
lu~~ini keamedi. Yine onunla bu- muşlar ve filhaklka kUçilk değil fakat iş bulmak üzere de Fransaya geliyor- - Beni uzun boylusu vurdu. Anbara. anlatma şimdiden yapılmıf bulunur· !saydı, bu hücumlar durdurulmadı-

'""''cuanna devam etti. 'JUyUcek bir motörUn yanmakta olduğu- duk. yuvarlandım. Balıkçılan cinayetten ııa.. 1 du. İngiliz hükümetinin Nyondı- ;, blkdirde, f spanyol hükümetine de-
...... Al& it bu.. nu görmllfler, motörde bulunan Uç kişi- Uzerimizde ancak ellişer mark vardı. bcrd.ar etmek için benz.in tenekelerinden! göstermi§ olduğu ecri faaliyeti ve b,· .Uz yoliyle silah verilmesine müsaa-

b\ı~ AJA iı ama .• Güzel T eofan<" yi kurtararak karaya getirmişlerdir. Fa- Huduttan başımız ağrımadan geçtik. tki birini tut\l;tunnak. btedim. Fakat tene- 1 hareketin ani tesirleri hatıra getiril- le edeceğini söyliyebilirdi. Hiç §Üp
Yaau haber alınca hemen kainpeder: kat karaya çıkar çıkmaz üç kişiden biri-. gün evvel Marsilyaya geldik. Paramız ke devrildi ve bütün motör a~ aldı. ıin. Halbuki, harekete geçecek yerdt! '•e yok ki, hu tehdidin neticesi ani 

e koprak derd yandı. ilin yaralı hem de tabanca ile yaralı ol- kalmamıştı. Motör kapdanlarından birini Almanyadan 15 te§rlni evvelde ve yine hükümet, hatta hava bomhradıman· .. )urdu. İngiltere, F ranaa ve birleşik 
titı~! O zaman artık Vasilin hidde luğunu görilnce hayrete düşmilşlerdir. soyarak para almak istedik ve bu mak- böyle askerlikten kaçan bir gencin Fran- lan hususunda da, cbir bitaraflık du· 1evletler, kendisiyle her türlü ticare-

uır görmeli idi.. Yaralı olan. motörün patronu Jan sadla bu motöre bindik. Kapdanı l>ldür- sadaki macerası matbuatı iıgal etmifti. rumu> denen t.avn muhafaza etmek- 'i kestikleri takdirde, Japonya da 
~~ E:.Yet .. Hem ne hiddet .. Leom· Amadey isminde bir Fransızdı. Onum<>- ı meğe niyetimiz yokhL Fakat taarruzu- Böyle a!ker kaçaklan gittikçe çogal- te inat ediyor. Bununla beraber Is ~in sivil halkına tecavüz etmekte 
o~ı '\~ın yanında silJe, tokat, tekmr törde yolcu olarak bulwıan iki gençden l muz kar§ısında ummadığımu: bir muka- maktadır. Bunlar acaba hakikaten asker panyol hükümetinin, hatta asker· evam edemezdi. 
•ırı e ır tepeledi ki .. Onu yine baba- ~iri öldUresiyc yarala~tı. vemet gösterdi. Bu aırada arkadaşım ba- kaçağı ın~dırlar, yoha ba~ka maksadlar--1 vaziyetinin zaranna olta bile, sivi1 Çok geç kalınmaması için hareke-

t:,clinden karısı zor kurtardı. Sorguları yapılan gençlerin Alınan oı.. 1 na bir tabanca uzattı. Ben de tabanca- la znı geliyorlar? Bu sual Fransız gau~: halkı himaye etmek için gösterdiğ" •e gecmenin ancak zamanadır. 
derı k n_un Vasile karşı büyük kinin· duklan ve Al.mnnyndnn kaçtıkları an-

1 
nın altı klll'§ununu da sıktım. Kapdan lcrinl yeniden. Mf!§gul etıneğe baş~; . , 

i_j• İ•Jtekbu yüzdendir. vasil,Jla§l~~l§tır._Bu•ı.m •• vay Kl•yter ~::":~:::1: :::~~=~ ~~ :: .. ı.,. 'Becerikli bir hırSJZ 
ı-Ja masa arı oda görür. Bu kapıyı açmak isterse Kuyuya doğru her ne kadar ses-

•• de açılmaz, Zorlarsa da kuvveti yet- lenirlerse de cevap alamadıklan için 
• '"'"" ........ ...... ....................... ..... mcz. Sabrı kalmayıp kapı~ açmak bir müddet daha beklC§ip kimse çık- ı· • d 5 b • 
B 1 E .d h için yanında bulunan silahları ile vu- madığını gördüklerinde kuyuya pa- çın e ın lngiliz lirası olan bir 

oynuz u J er a ~;ı:a;:::~~:~~: ~~:r~irdenbire o- t~~hın ortanca oğlunu da salıverir- çantayı üç dakikada nasıl sır etti? 
Bir de ne ~ö~sün:. Boyu minare, . C?;~anca o.~ı~.n da ku~n~n dibine Beşbin İngiliz ıı:a.sı loy~t~n~e nıücev-j dın asaQSörlc otelin ilçüncü katındaki 

_ 2 _ kolları çınar gıbı sekız boynuzlu, her ındıgınde buyuk kardeşı ıle başka herlcrl ç<ılmak jç.ın beccrıkh bır hırsııa 

1 

dairesine çıkmış, çantanın arabada kal-
1-fa:yd' boynuzunda .ad~m kafası gibi çıngı- bir ~~}~~anlının ölüm halinde yatnğı-,· Uç dikkatsiillk. dakikası kMı gelir. dağının farkına vararak derhal aşağıya 

A.~ ın, gayret edelim.. Yardım Demeleri ile padi~ah oğullarından raklar asılı b!r eıderha.. nı gorup, sorup soruşturursa da hal- Milcevherlerı çalınan şahı.s, me§bur inmlJ ve fakat yerinde yelller estiğini 
~ tan diye dördü de var kuvveti büyüğü : Padişahın büyük oğlu bunu gö- sizliklerinden birsey anlıyamıyarak: Fransız mücevhercisi Jak Kartiyenin görmüştür. 
~~a verip kuyunun üstiindeki - Beni ~uraya sarkıtın. rünce aklı başından gidip sersem yalnız işaretle kuyunun kapısını karısıdır. Londrada seyahatte bulunan Hırsızlıktan derhal zabıta haberdar 
t~ an rnemer ta~ı kaldınrlar. Deyince hemen belinden bir ip sersem sivri sinek gibi vızıldamakta göaterirler. kadın otelin önünde otomobilden in- e<Ulmiştir. Polis hafiyeleri Londra so-

de~ . kulak vererek dinlediklerin- bağlıyarak kuyuya sarkıtırlar. Kuyu iken ejderha oğlanı serçe parmağına Oğlan kendisinin de onlar gibi miş, ağır valizlerini taşıyan şoför de k•klarında hırsızı aramaktadırlar. fa-
.._ ~~ halsiz: dibinde bir genç delikanlının ölüm takarak: olacağını anlıyarak içeri girmeie cc- arkadan kendisini takip etmi.itir. Kadın. kat şimdiye kadar hiç bir iz bulam~ 
Cib· ... Aman.. hali ile inleyip durduğunu, yanında - Nereye istersin göndereyim. saret edemeyip kuyu batındakilere arabadan inerken, kunduralannı ihtiva tardır. 

' 
1 eesler ı' •ı'tı"rler. d b" d · k b 1 d " .. O ) k 'h Il L 1 · O d k ....... A ".# a ır emır apı u un ugunu gore- er ve sa ınca gı i sa ar oğıanın ses enır. ,, n. an paditahın küçü oğ- eden küçük bir '8Dta ile içeri.sinde Kartiye müessesesinin Londra ıube-

<İir) cep bu nedir ... Neyin nesi- rek işin aslını her ne kadar delikan- bütün bütün aklı başından çıkıp ne lu da a!llgı ıner. Bu halleri o da gö- mücevher bulunan el çantasını arabada sinde bu sene :içerisinde garip bir vaka 
Cibilerd ,, l . l d 1ıya sorarsa da oğlanın söylemeğe diyeceğini, ne cevap vereceğini şafı· rünce bunlar ilıd kındet düoünüp ta- bırakmak gafletinde bulunmu§tur. Ka- olmuştu. Londranın en güzel sokakla• 
..._ A e apgı tel enır erse e hali kalmamıı. np kalır. tmıp bir türlü içeri girmeğe cesaret- rından birinde ve işlek bir han içerisin• 
Sö~l ı;nan ... Öldüm .. Bittim.. Hemen kapıyı açıp içeri girer. Ejderha bunu fırlattığı gibi oğlan len?'ezler. Bu ecfer öbür oilana ees- ,. il\ de olan bu şubeye, bir gUn lta~k 

l'tı~lar~rınden baıııka bir§Cy anlıya- Bir de ne gör~~n .. ~~y.ük b_ir yer kendini bir kuy~ .batına çıktığını bir lenırler. O da kızıp: Is t Santonun Uzercyken, üç delikanlı girerek bir sa· 
alrbirlerin . altı sara~ .. ~ım t:>crısını gezıp an- d~ .~uy~.n~n dıbı~e. indiğini görüp . - Bunla~n hiç biri İf beceremez. m e ~ - • • tıcıya hilcum etmiıler ve Adamakıllı 
..._ Ey arı_~·, ... yarak gormuf oldugu kırk tane ~a butun butun kendını kaybeder. Ku- Ym~ bana düıtü hcpıinin derdi. Bıskuvıtı dövmüşlerdir. Mütccavj.zler ara~. bu· 

~~rıun . . dA.aak. <ı§lar hıç degıl hu ku- kapısını açar bakar. Her odada hır yu batında bekleyenler de onun ne Dıye onlan earkıttığı ipin ucunu Bftıt. rsakla d 1 ıunmu; ve muhakeme edilerek dokuz 
"'l\'\ 

0 
.. 
1r~ e 1 ~e b~.m gibi bir a- kız .... Yüzlerinde siyah örtü ... Ön- olduğunu anlamıyarak kuyunun~ kuyu yanındaki bir kayaya bajlar. la dı . r a yaşayan 50 uclUl~ kuyruklu kedi isimli maruf kan>siyle 

~~~İş~ruk~rb Kım bı~~r ~~ı~a n.e le~nde birer ka~dil, nalcı§ itlerlcr .. tüne çıkhğını ~ördüklcrinde: Kendi de ipe sarılarak aşağı iner. r n büllş.~r~ .. !u. ;retle çoc:a- yirmişer sopa yemeğe 'mahldlm ~ 
~1~ df! b 1 u~a~a. duşmuştur. Bı- Oğlan hu~lan gorerek her ne kadar - Ha geldı işte.. Bakar ki üç arkadaıınd.an büyüğüıı ~ yum sın ' ış asma: Y e-1 !erdi. Bazı pQlisler bu hadi~ il~ ~ınan 
\>~lttt ~ ~eh ıoımız y~k. ya .. Hem ha,....te duşerse de : Falan derken yine gözleri önün- ile bir başka delikanlı ölüm halinde rıne renk ve ]tan gelmesıne yar- ıınUcevherler arasında bir mü_nıu;ebet bu-
<lır ~ar em de ıu ışın aslı ne- Elbet bunun bir aslı olmalı. d~n k~?'bo.~du~u~u gördüklerinde ya~r. Berikiler de baı uçlarında bek- ~ ~=· Ecz.aııelercle kutusu 20 lunduğunu tahmin etmekte ve hadiseyi 

Diyerek kırk oda:vı da açıp kapar. ruya gormuı aibı ne olduldannı azı. letıp dururlar. ~ • bu noktai naz.ardan takip etmektedirler. 
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Bu kokuları yapmak çok güçtür 
Bunlar Süleyman peygamberin kokularıdır. Onları 

yapmak usiillerini bize araplar öğrettiler 
bir seldir; insanlar bu seli durdur- kanlıya bak. Bu delikanlının yüzüne Bir aralık Türk ve genç-sefire: 
mak için çalışırlar. Fakat o sel bir an bakanlar, senin deccalının bundan - Nostradamüs hangi milletten 
bile durmamış, bir an için de durmı- bilmem kaç asır sonra cihana hakim bahsediyor? diye sordu. Bu sual, 
yacakbr.> dedi. olmasına beş para verir mi? ihtiyar Nostradamüsü hiç dinlemediğine de-

Ve biraz sonra sefirlere dönerek sihirbaz, bu delikanlının yüzüne bak lildi. 
gök gürler gibi ve kendisine mahsus ve bana sevinç verecek haberler ver 1 Nostradamüs cihanda her nizamı 
ohnıyan bir sesle: Yoksa .. Seni en güzel nedimelerim- bozacak olan kavimden uzun, uzadı-

«- Korkmayınız! dedi. Vatanını- den birisi ile bir hafta beraber yat- ya bahsetmeğe başladı. 
za hiç birşey olmıyacaktır. Türkiye- mak cezasına çarptırırım! Bu sırada kraliçenin nedimi ku
nin istikbali parlaktır, nurlu bir yol- Bu son tözler, meclistekilerin hep- !ağına bu Türkün memleketinde ka
dan yürüyecektir; beşeriyet tarihin- sini de -ihtiyarlan hilafına- güldür- dınlar tarafından çok sevilıliğini söy
de çok büyük bir rol oynıyacak va- dü !. ledi. Nedim, bunu kraliçeyi tahrik 
ziyet ve mevkie gelecektir!> Nostradamüsün, yeniden verdiği için söylemiş idi. Çünkü nedim, sa-

cF akat Osmanlı sultanının sefir- haberler 1950-1980 tarihine ait fakat rayda kraliçenin en gözdesi sayılı
leri Nostradamüsün bu büyük ve te- evvelkinden daha korkunç idi. Fa- yor, fakat hakikatte kraliçenin he
selli veren sözlerinin manasını an- kat, kraliçe bu sırada sefirlerin en nüz bir iltifatına bile mazhar olma
lıyamadılar; onların anlıya bildiği genci ve güzeli olan Türk delikanlısı mıştı. 
yalnız bir nokta, Osmanlı imparator- ile anlaşmak kolayını bulmuştu 1 Nostrad;omüsün istikbalden haber 
luğunun mahv ve harap olacağı key- - 43 - verdiği bu odada, yanan bir çok es-
fiyeti idi 1 Bunun için epeyce bir za- Kraliçe, bulduğu bu fırsat saye- rarlı baharat, bilhassa kraliçenin si-
man, başları göğüslerinin üzerine e- sinde genç Türkün yanına kadar so- nirlerini pek çok gevşetti. 
ğilmiş bir halde ve düşündüler, kal- kuldu; ona hayran, hayran bakma- Bu aralık, bugün bile inanılmıya-
dılar 1 ğa ba,ladı. cak bir hadise şeklinde, Nostrada-

Kraliçe sefirleri teselliye başladı. Türk ve genç sefir vakıa Fransız- müs bir harika yaptı; ruhi kudretini, 
«lstanbuldan gelen sefaret heyeti ca bilmiyordu; fakat genç ve güzel kraliçenin Maryos adını taşıyan ne

erkanı arasında birisi hem genç hem kraliçenin gözlerinin ifade ettiği ma- dimesi üzerine hakim ve nafiz kıldı. 
de güzel idi. Üzerine süründüğü ta- nayı anlamak için yer yüzündeki Bu kız, henüz on sekiz yaşında, 
yanı hayret kokular, kraliçenin sinir- dillerden hiç birisini bilmeğe lüzum güzel iri gözlü, esrarlı bakışlı bir kız
lerini gevşetmekte idi. Nihayet daya- yoktu; gözlerin ifadesi, genç olan- cağızdı. Bu kız kendisinde bazı ha
namıyan kraliçe, tercüman vasıtasi- lar için her yerde ve her zaman bir- rikulade haller hissediyordu. Bugün 
le bu güzel koku hakkında malumat dir. Bunun ıçın, Nostradamüsün için bu kızdaki hale medyumluk di-
istemeğe mecbur kaklı! 1950-1980 seneleri için anlatmağa yebiliriz 1 

Genç sefir: çalıştığı korkunç vaziyetlere rağmen Bu kızcağız, kraliçenin yanında 
- Bu kokuları yapmak çok güç- bu iki genç aşk bahçesi içine dalmış otururken, birdenbire yerinden fır-

tür; bunun İçin büyük ustalık gerek- ve etraftan habersiz bir hale geldiler. . -BiTMEDl
tir I Bu kokuyu yapmak usulleriniı·-------------------""""""'"""""""""""",......,...,....,.,.,. 
araplardan aldık 1 Söylendiğine göre 
Belkis Melikesi Seba Süleyman pey
gamberin yanına gittiği zaman bu 
kokudan sürünmüştür!. Eğer arzu 
buyurulursa, lstanbuldan buraya bu 
koku san'atkarlarından birisini gön
derelim, dedi. 

cBu cevap kraliçenin çok hoşuna 
gitti ve rivayete göre de garpta koku 
yapmak ancak bundan sonra ba§la
dı I 

«Nostradamüs artık cezbeden kur
tulmuştu. Bir bardak su İçti ve ken
dine geldi. 

cKraliçe Nostradamüse, Fransızca 
olarak: 

Silih krallarının 
vergi kaçakçılığı 
Meydana çıkarılan l>u 

rezalet Amerikada 
heyecanla karşılandı 

Macar başvekili Italyad 
Mussolini ile temaslar Roma Beri 

mihverine Macarların da fikir 
birliğini • 

ıspat 
Roma, 19 (A.A) - lıalyan ve Ma- bu temayüller ve menfaatler müşareketi 

car devlet adamları arasındaki görüı- keyfiyetinde mündemiçtir. 

melere dün öğleden sonra iki ıaat de- B. lmredi fU eurctle cevap vermiştir: 
vam edilmiftir. Bu müzakerelere B. Mua- Bizi UZWl müddetten heri 1ta1yaya 
30Jini bay İmredi, Kont Ciano ve B. Do • be.ğ1ıyan sağlam rabıtalar ve timdi bizim 
Kanya iştirak etmişlerdir. ltomtym\:1.2 vaziyetine girmiş olan Al· 

B. lmredi dün akııam Romadaki Al- manya ile Macariıtan arasında oiyu' ik
man sefiri ile İtalyan hükümeti nezdin- h8adi Ye kültürel sahalarda mevcut bu· 
deki Burgos mümessilini kabul etmiştir. lwnan ananevi ve aamimi dostluk bize 

Roma, 19 (A.A) - 13. Mu .. olini ile adilane ve devamlı bir ıulh yapılması 
B. lmredi diin akşam Düçe tarafından 
Venedik sara~ında verilen ziyafette kar· 
~ılıklı idarei ekdah ederek birer hitabe 
iradetmişlerdir. Dü_çe ezcümle demiıtir 

için sarfedilen mesainin ecmeredar ola8 

cağı ümidini bahsetmektedir. 
Roma, 19 (ö.R) - Faşist matbuatı 

Macar nazıTlarının Roma ziyareti ile 

Mussolini Alman eTkanı harbiye reisi ile görii§iirken ... 

• 
ettı 

Mussolini Himldle bir gezinti esnası 

ki : Macarietan ile 1talyan arasındaki mefguldürler. Venedik. sarayındalti ziya- görüşmeleri devam ediyor. Resmim 
münasebetlerin esasında bir çok siyasi fette iradedilen nutuklar iki memleket fil ve matbuatı Macar ba11vekili B. J 
ve iktısadi menfaatler ve ayni zaman· münasebetleri arsındaki ahengi ve Jtal· dinin ziyaretine büyük ehemmiyet 'f/ 

da sulh ve adaletin çok yük.sek idealine yanın Tuna havzasında oynadığı rolü meğe devam ediyorlar. Dün akf8.m 
müteveccih bir temayül bulunmaktadır, ı belirtmİ§ ve ayni zamanda Macaristanın aedik sarayında karıJılıklı söylenen 
iki memleket arasındaki münasebetlerin Roma · Berlin mihverine büyük bir de· tuklar al8..ka ile tefsir ediliyor. Bunlar 
devamı sebebi, temayüllerin ve menfa· ğer verdiğini göstermiftİr. Roma • Berlin mihverinden ima yolu 

atlerin bu miişareketinde mündemiçtir, Belgrad, 19 (ö.R) - Yugoslav mat- bahsedilmesi Macaristanın ltalya ve 
ayni zamanda bu münasebetlerin diğer buatı Macar nazırlarının Roma ziyareti· manya ile bir yakınlık kurmak istediğ' 
devletlerle ve bilhassa tabii sebeplerden ne ehemmiyet veriyorlar ve bu zjyaretin teyit ediyor. 
dolayı Jtalya ile Macaristanı doğrudan Almanya tarafından ilhakından sonra Diğer taraftan Düçenin Yugoslavy 

doğruya alakadar etmekte olan Tuna Macar baıvekili ile lıalyan baıvekili telmih etmesi de Fşist hükümetin Tu 
hvzası devletleriyle olan münasebetlerin arasında ilk temas olması ıayanı dikkat vadisinde ve orta Avrupada nüfuzu 
daha geniş çerçive&İ dahilinde ilci mcm• bir hususiyet qıdığını ifade ediyorlar. genişletmek arzusunda olduğunu göstt: 
leket münasebatının inkişafı sebebi de Roma, 19 (ö.R) - lıalyan - Macar mektedir. 

Romanya ana kraliçesi Mari vefa 
etti. Romanya milli matem yapıyo 
BASTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE 
Büyük harpte Romanyanın müttefikler 
lehinde harp etmesi için müteveffa kıal 

-Nostradamüs, dedi. Neden sul
tanın sefirlerine bu kadar acı ve kor
kunç şeyler söyledin?. Sultan bu ha
beri söyliyen kimaeleri hemen ödürt
mez mi? 

Nostradamüs: 
- Haşmetli kraliçem, benim için 

gördüklerimin aksini söylemek, ya
hut bir kısmını söylememek, müm
kün değildir; ben ancak gördüğümü 
ve ihtiyarsız olarak söylerim. diye 

Fcrdinand nezdinde müessir olmuş, harp 
Amerikanın ilk meşhur silah kralı bir büyük oğlu Franklinin karısı Pier Sa- esnasında Rumen milletinin mücadele 

buçuk milyon bir dolandırıcılıktan do- muelin kardeşinin kızıdır. Bu izdivaç a~kını körüklemiş, kendi hayatına ait 
layı mahkemeye verilmiştir. esnasındaki dedikoduları hatırlarsıruz: hatıraları çok enteresan anekdotları ih-

cevap verdi. 
cKraliçe, bu geceden sonra, sihir

bazı beş gün daha sarayda alıkoy
du; her gece ya hazır olanların ya
hut ta doğacakların istikbalinden ha
berler aldı. > 

* 

Bunlardan biri aslen Fransız olan Pier Ruzvelt memlekette büyük sanayii hü- tiva etmektedir. 
Samuel dü Pon, diğeri de Amerikalı Con kumetin eline almak için siyasete giriş- Bilhaasa eslc.i Bulgar çarı F erdinand 
Roskcbdur. !iki 68, ikincisi 59 yaşında mişti. Buna, Amerikanın senayi hayatına hakkında hükümleri fl'Y&nı dikkat bir 
birer ihtiyar olan bu milyonerler, Ame- haklın olan milyonerler şiddetle itiraz tahlil kudreti arzediyordu. Hayattaki 
rikarun en büyük mali müesseselerinin etmişler Ruzvelte karşı bir cephe almış- gfüü,lerinde muhafaza ettiii realizmi 
başındadır ve geniş bir silfilı ticaretiyle !ardı. eaerlerinde de yaf&lmıtllr. Kral Ferdi
meşguldürler. Amerikanın en büyük silah fabrikasına nandın ölümünden aonı-a aık sık lngilte-

Mensup oldukları dü Pon de Nemur sahip olan Dü Pon de Nemur şirketi de re - Fr<>nea "" ka!,.ada seyahat etmekte 
şirketi, dünyadaki en büyük silah ve burada idi. Başlıca hissedarları olan iki idi. 
patlayıcı maddeler fabrikasını idare eder. kardeş Dü Ponlar Ruzveltin Meta şahsi B\ikret, 19 ( ö .R) - Dahiliye neza-
Pier Samuel dü Pon şirketin müdürü- düşmanı haline gelmişti. retinin bir tebliği Romanyada milli ma-
dür, Roskob da ikinci müdür. lşte, babasının siya..I ve iktısadi raki- tem ilin etmiftit-. Bütün tiyatrolar, .lne-

Bir gün saray nedimlerinden biri- !iham edildikleri suç, muamelelerinde binin kızıru alınası Ruzv1>ltin oğlu için mal..,., eğlence rnahalle<i kapanmıttır .... 
si, Nostradamüsün, siyah taş levhaya yanlış hesap göstererek vergi kaçakçı- bir kabahat sayılmıştı. Fakat, bizzat Gaıeteler Kraliçe Marinin ölümünü ai
yazdığı şu c 1,9,4,0 - 1,9,5,0» ra- lığıdır. Bu suretle Roskob, bir milyon, Ruzvelt, serbest fikirli bir adam olduğu yalı çerçiveler içinde hildinniıler, oahi
kamlariyle uğraştığını gördü ve: Pier Samuel de 600,000 dolar kaçırmış- için, bunun hiç bir mahzuru bulunma- lelerini müteveffanın hayatına ve Rumen 

Ana kraliçenin ölümü dolayısile matem yapan Bükre§den bir manzara . 
ze töıeninde bulunmak üzeıe Bükıeşe kola kralın hususi müsaadesiyle annesi' 
gelmek için kralın müsaadesini almıştır. nin cenaze merasiminde hazır buh.ıoıV 
Yann (Bugü.n) tayyare ile Bükreııe gele- caktır. - Bu yıllarda arzın hali nice ola- !ardır. dığını söylemiş ve oğlunun evlenmesine milletinin büyük tee...Urünü ifadeye tah-
celctir. Gelen bir çok taziyet telgrafları s.rtı' cak) güneş sönecek mi) Deccal arz Amerikan adliyesinin haklarında ta- müsaade etmişti. sis etmiılerdir. Romanysnın her köteıin

üzerinde saltanati kurmuş olacak mı- kibata giriştiği bu dolandırıcı milyoner- lşin garip tarafı şu ki, Ruzveltin ge- den saraya, on binlerce ta2i~et telgraf- Bükreş, 19 ( ö.R) - Romanya bü- 11nda köylü partisi reiai B. Jül Maniııi• 
yük bir bayan ve ceaur bir kraliçe olan telgrafı bilhassa kaydedilmektedir. J\'f"' 
-.alide kraliçesi için ağlamaktadır. Kra· maileyh Transilvanyanın Romanyay• ;t• 
liçe Marinin cesedi bu sabah Sinayadaki bakında mühim bir rol oynamış ol•" 
oatoeunda tahnit edil mittir. Pcr,embe kraliçe Mariye T ransilvanya ahalisinİl1 

dır? diye sordu. !er büyük bir nefretle karşılanmıştır. çenlerde evlenen küçük oğlu Conun ka- lan yağmaktadır. 
Nostradamüse bu suali soran ne- Müddeiumumi, iki silah kralıru ilham rısının da böyle bir dolandıncılık vak'- Londnı, 19 ( ö.R) - Kraliçe Mari· 

dim, istikbalden haber verileceğine ederek raporunda şöyle demektedir: asında uzaktan ismi geçmişti: Kız, Ame- nin ölümü haberi lngiliz aarayında derin 
İnanmıyan bir adamdı. Bu sualden <Adaletin kör olduğunu söylerler, rikanın meşhur zenginlerinden birinin tee•Ür uyandırdı. Bütün Avrupa oaray
maksadı, Nostradamüsle biraz eğ- amma, bu kadar açık dolandırıcılığı gör- oğlu ile az kalsın evleniyordu.Bir tesa- larında bu öliim münaoebetiyle matem t8zimini bildirmektedir. günü hueuai trenle Bük.reıe gönderilecek 

ve burada kral ptosunda bulunacağı Almanya şansölyesi Führer de aoPe 

müddet zarhnda ahali kraliçeye son ti.- kraliçesinin ölümü dolayısiyle bir taziyet 

zim vazifesini ifa için önünden geçebile· telgrafı göndermiştir. 

lenmek idi! Fakat bu sual Nostrada- miyecek kadar kör değildir.> düf eseri olarak bu ilk nişanlısından ay- ilan edilmittir. 
müsü çok büyük bir dehşet içinde Milyonerlerin vergi kaçakçılığı ile rıldı. Bundan bir kaç gün sonra da eski 
bıraktı ve nedime: mahkemeye verilmeleri efkarı umumi- nişanlısının üvey babası dolandırıcılıkla Bdgrad, 19 (ö.R) - Romanya aa-

!. e 
rayını mateme ıokan haber burada de- cektir. ölüm ayini pazar günü saat 18 Bükreş, J 9 (AA) - Valide kr• ıç. - Eyvah .. dedi. Bu devirlerde yede büyük bir heyecan uyandırmıştır. tevkif edildi. 
rin teeesür uyandırdı. Kral Naibi prens de yapılacak ve tedfin pazartesi sabahı Marinin vefatı üzerine memlekette rrıiJlı 
Pol ve hükümet tarafından taziyet tel- olacaktır. Her taraftan taziyet telgrafları matem başlamıştır. Resmi binalar be:'.'~ 
grafları gönderildi. gelmektedir. Sabah arşidüşes Eliana ve raklannı yan olarak çekmişlerdir. BıV 

deccalın veya ona benziyenlerin hü- Bu hadisenin hakikaten meraklı diğer Bir dolandırıcı ile akraba olmaktan, 
küm sürdüklerini görüyorum. bir tarafı vardır ki o da Ruzveltle ve Ruzveltin küçük oğlunun karısı kurtul-

Kraliçe, bu hadiseyi seyrederken oğlu ile alakadardır: muşken, büyük oğlu böyle bir akibete 
Bükreş, 19 ( ö.R) - Rumen hane· artidük Otto otomobille Bükreşe gel- tün sinema, tiyatro ve emoali eğlencelef ihtiyarsız olarak güldü. Çünkü ne- Ruzveltin geçen sene evlenmiş olan uğramış bulunuyor. 

darundaki hukukundan feragat ederek mişlerdir. cenaze merasimine kadar tatil olrnuştı.Jf: diminin hakiki maksadını çok ala bi
liyordu! 

Nostradamüs bunun için kraliçe
ve kızdı ve: 

- Kabahat hep bendedir. Bu ri
yakar saray muhitine ne için tekrar 
rıeldim? dedi . 

Kraliçe , genç ve güzeldi. Aynı za
manda eğlenceyi ve bilhassa aşk ma
ceralarını çok severdi. Sefirler ara
sındaki genç ve güzel Türk, onun 
· uhluk damarlarını adamakıllı ayak-

... dırmıştı. ikinci bir kahkaha ile 
·~rek: 

- Nostradamüs, dedi. Canın sı
'sın. Sen de .efirler arasındaki 
· -1;; kuvvetli, gü:ııel yüzlü deli-

"'ll!!l'l!!!Zlllll'l~~~~ızıı:a••ı••••••••••••••••••R~ memleketi terkettikten sonra bir daha Kralın kardeşi prens Nikolanın mu· O güne kadar bütün kiliselcrd~. ruh:~: 

K • 1 k A t J Romanyaya ayak basmamayı teahhüt vuali.ti saat 1 7 de bekleniyor. Prenslik ayinler yapılacak ve çanlar rnuterl'l 
ıra 1 par ma n ar , den Prens Nikola Ana kraliçenin cena- haklarından iskat edilmiş olan prens Ni- surette her gün çalacaktır. 

Birinci Kordondan Kültürparka giden Vasıf Çınar bulvarı üzerin-

Kacırılan 
' 

evlendi kadın başka sile tayyareci de yeni yapılmıt olan (ÇANÇAR) ve (TORKMENOGLU) apart
manları kiraya verilecektir. 1 ağustos 938 tarihinden itibaren kontrat' 
yapılır. Kiralar : 450 - 500 - 600 liradır. . 

H E R D A 1 R E D E : Sıcak ve soğuk ıu, hava gazı, ve elektrik.\ Amerikalı bir tayyareci kadın, Luiz dutların kaçırdığı ve bırakmak için para mesele kapanmıştı. d ;i 
tesisatı, modem havalandırma ve zil tertibatı, dahili telefon, hazırS/ Brentis bundan beş sene evvel, haydut- istiyecekleri zannolunuyordu. Bu gün paraşütçü kadının evle~ '.~ 
radyo anteni, bavul ve fazla eıya depoau, odwı ve kömür deposu, !arın kaçırdığı çocuklar gibi, esrarengiz Fakat bir müddet sonra anlaşıldı ki haber veriliyor. Dk akla gelen, LuiziP• 
sandık ve hizmetçi odaları çamqırldc ve ütü odalan Te her türlü kon bir şekilde kaçırılmış ve bu hadise gün- Luizi kaçıran haydutlar değil, bir milyo- kendisini kaçıran bu milyonerle evlendl-
fur vardır. 1 Am rika 1 ......_,_., nerdir! Heyecan uyandırıcı maceralara -·dir Fak t H 1 erce e yı meşgu ~-..._..,u, . . gı . a , ayır. 

M O R A C A A T y E R 1 H .. t 12 1 16 19 hevesli olan bu milyoner. kadını tıpkı k d'·'"i kaçı· 
: er gun aaa - Te - ara Luiz Brenti.s güzel bir kadındı ve bil- haydut hikAyelerinde olduğu gibi kaçır- Kadının tercih ettiği, en -~· us-

;mda büyük Kardiçah han 52 - 54 avukat Cemal Çançar telefon 37 hassa paraşütle atlrunalarda büyük mu- ~·"'·· Hıldiııe ortaya çıkmış, kadın mil- ran haydut ruhlu milyoner değil.• pekttır· 
::iörmek için infaat mahalline müracaat edilmelidir. ........,-
zz~•ıalm•iıa•m••• ............. , ................ ıııvıaff2'1o,veıt göooteriyoo>du. Kendisini hay- yorıe.-den davacı olmadığım söylemis ve lu bir adama benziyen yaşlıca bır za 

ıfın kapı,ını açıyorlaı •e oruyo~rl:a;T!~~;r;Ta:n:"":Jfiı~ı~:c;™;··~ •• ~ •••••• ~~:~:·:· ~.--:-:-:,~-~-~~;.~~~ •••••••••••• ~ •••••••• ~ ____ .:_ __ .;. .. __________ •••••• 
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Gazetelerin vazife eri 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

Napolyona ait yeni 
bir vesika bulundu 

Görmek ve ~östermek ..• Anlamak ve ::·,::: ... '"" """"'" .. ,.,ı,="" '~' H•I~ "1•=•·1 '-V""'"-'• u••-- M= 

anlatmak ... Takdı
•r etmek ve ettı•rmek l

4
.SO !?lakla Türk musikisi, ıs.ıs Ajans ölürken ağzından çıkan son kelimenin tıı!on, Bretrcın'ı ve Mcırşam'ı paraları~ 

ANKARA RADYOSU: 

haberleri cOrdu> kelimesi olduğu malfundur. Im-1 heaabına d. L& Kaz ""Y" oğlumu meo 
paratorun eliyle yazılım~ en .on keli- mur ediyonım. 

Akşam ne:şriyatı: 

ı k b d 
menin ne olduğunu bu gün ortaya çıka- 2 - S.ııgili Mcıri Luizden ricam ~· 

işte gazeteci i u ur • Saat: ı8.30 plikla dans musikisi,ı9.15 rılan bir vesika ile öğreniyoruz. Napol- ılti,. ki,""- balon dokt<w Awt0!1'tn4T· 
Türk musikisi (Hikmet Rıza) 20.00 saat yon en son olarak: cAnneme> kelimesini kiyi k....di J.iımatiu cıtm. tı• ıce...wHıe, 

So 1 d kka alı dık ,.+ L.-• ..,_.,_ b .. ti.i J.a•- iid 
ruyorlar : « Anla~azlıkları YAZAN ı tın şart arı i te nma ça ye- ayarı ve arapça neşriyat 20.15 Türk mu- yazm..,.ır. . """"" 8""'e .... _.., u " ,,.... m • 

Önlemek teskin ve tahdit etmek hu- '''""" "'""": rine getirilemez. Fakat gazeteler için sikisi (Makbule) 21.00 Konferans (Şa- Napolyonun vasiyetnamesinin. 7 JU<l. detmce altı biw :frawk tıenİ1'. 
•usunda' matbuat birşey yapabilir bahis mevzuu olan yalnız fikirler .de- kir Karaçay) 21.15 Stüdyo salon orkest- d~ ib"":.t 01'.'1' ilk kısmı bu gün Fran- 3 - Vig"41iyl de lcndisiM 1'tı.nl.ll 
tni>.. Cevabı bir cümle ihtiva edebi- A d ğil, kağıt, matbaa, kılişe, naklıye, rası: sız milll muze.sinde mahfuzdur. Ve bun- rcıMp olıırcık ııZatw .,. o'"' oğluma Wfl 
lir : Bir memleketin medeni halinin n r e ilan masraflariyle bütün bir sınai ve 22.00 Ajans haberleri !ardaki vasiyet harliyen yerine getiril- dcı cıyni vuifc il• tayiw et.riw. 
kıymeti ne ise matbuatının kıymeti ticari teşkilattır. örnek tutulabilecek miştir. Fakat, tarihçiler, şimdiye kadar, 4 _ A;oeciodakl ..,;, lriitii• .....ımu, 
de odur. Matbuat hükümetlerden ve ş gazeteler gibi, en fakir gazeteler de ISTANBUL RADYOSU: Napolyonım bu vasiy..tnameden sonra, .,.ıı.r1, ba!}, baJ.r-. heyvcı• .,. •f!llllanmı 
&ayısı:ı: okurlar kalabalığından üstün o m e y kazanç menbaJarı aramak.tan vareS· Öğle neşriyatı: ona ilave olarak bir klğıt daha yazdı- llnn ... ıe bırcıkıyont•ıU 
olsaydı mükemmel olurdu. Bunların te kalamazlar.. ğuıı bilirlerdi, fakat bu kağıt ele geçiri- N 1 "k d" d k _,,_,_, 
d •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Zam d · 1 k S 14 30 "ki T .. k "ki · ı4 50 1 · ti. apo yon sag en, ilnya • en~~ 

Ununda olması ise esefe layık, ve milletlere hudutlannı dü•ünmeden anımız iınyasının m~ ıa - aat · pıa a ur musı sı, · emenuş 1 b" .._,~-• 
Y k k kk 1 d b. · d h h 1 h '"'-' T k "kisi t ... ft b ·· b l "ka b d korlrutm~ 0 an ır §ey veya .,,,..,. var--C&aaen güçtür de. Eksiği varsa, se· çalışmak imkanını veren sessiz ve a tera i erin en ırı e sa ı o • avadis, ı5.05 puuua ür musı , -.~ u gun u unan vesı u ur. d lnız esi ld '"-·- .• 1 lb k ·ı 1 · im kb U d 15 30 uht lif ı•k i t 16.00 son Ayni gün, fakat ayn bir k•"ıda ve daha sa 0 a ya ann ° u,.~u soy .. oe i Ötekilerin ifadesi ve onlara mü- disiplinli ordulardır. mama ta ı er emış o a r. y ur- . m e P" neşr ya ı, "G b kad 1 b im 

h be h b aki b d k ılın lan . t imza dır miştlr. Cesur 1r ın o an u pan-
&avi olmasıdır. Tıpkı bunun gibi matbuat da seh- ma a r iç ir v t u erece o- sonra yaz ış o vasıye sız . 

N kir 1 · t. · k' alile lmamış Akşam ne~riyatı: Bununla 1..-raber, Napolyonun elinden tor anası, gençliğinde de kocası ile be,.,,. azari olarak matbuatın bir fi · har ve beyhude nazariyeleri müda- ay ın ışar ım anına m 0 • "" 
!l\isyonu vardır. Bundan daha gu""zel d il be tı. Mübalag" alı haber, hiç bir vakit, çıkmış oldu'-·-a şllphe yoktur. her Korsika seferlerine iştirak etmişti. faa ettiği zaman eğ·, siyasetin e • kis 18 50 15~ 
ne olabilir) .• Bundan faydalı ne ola- di hakikatlerini, doğrulukları tecrü- tenkit zihniyetinden mahrum halk Saat 18·30 plakla dans musi . i, · Napolyon bunda şöyle demektedir: 1769 da Napolyonu doğurduğu umaa 
bı'J• , On b b) · al l t f d · d"k" k d r çabuk be- Nihal Asını ve arkadaşları ""afından c B,.,,;1,. 27 ,.,.· "" 1 ••1. Viicu•~ Jııu- da ıs yaşındaydı. ır, un vazifesi ütün i mesı be olunmuş re İte eri hatırlattığı ara ın an, şım ı 1 a a . .. . . . -,,- "" ..,-
~ gelen şeyler hakkında halka zaman daha fazla hizmet eder. Onun nimsenmek mazhariyetine ermemı§· Tü

19 
rk musikisı (fera:ı1 fehz.alkve .mahur), tıı fcılcat .zihne.. sag"lam buluııcırcık, tıa!i- Napolyonun annesi, Veterlu muhare

tnalumat vermektir. Matbuat haber için istilc!al ve cesaret, hazan, ka- ti. Sahih ve faydalı en mütevazi ha- ·20 kon:erans Beyog u a evı namına yetncımemin 8 inci mcıddeıini yıızıyo- besinden sonra Romaya gelmiş ve 183t 
Vermek) .k .f B b" l her onu dikkate çarpmadan geçir- Cemal Gllnenç (balkın. belediyeye kar- rum. d.a 86 yaşında olarak orada ölmllştllr. e ı tı a etmez. u ır şey moyun, hükümet erin düşüncesizce - . . . 
değildir. Haberleri tefsir eder. Bu cereyanlarına, hislere ve hayallere mek istiyenler bulunduğu takdirde- şı vazifelerı), ı9.~5 borsa hahe:lerl, 

20
·
00 ======== .... --===================---

h1 er Şeydir. Bunların mana ve fümu- karşı yürümekten ibarettir. Bir çok •imdiki kadar hiç bir vakit emniyl~~~- ~aat a:-ı ~r~vıç r~a!ıan~~~den ~~k- l k k 
unu atılatır, onları izah. eder, nis- memıeket1erde, cömertçe denilen le gözden kaçırııamamıştır. Ah""'· en. şe an osu: e 0 ener ı a- Kolera Hindistanda En az günde i re ora 
betlerini mübalağalandıran veya kü- nazariyelere karşı müsamaha gös- çılar, filezoflar ve islahatçılar bu ha- resınde, 20.40 hava raporu • b /d -o-
cülten görünüslerden kurtarır. Bu t<!rilmiştir. Hatta yeni, daha talı, li hüzünle telakki edebilirler. Fakat 2o.43 ?.mer Rıza Doğrul ~~d~ panıge se ep O U Kora köylüleri 54 yılda ancak 34 
hakıınd b., t halcik ti tah · clah k 1 J bil k 1 l h · d hadise budur arapça soylev, 21·00 Şan Bedriye Tüzun bin frank kazanırlar. Gazetelerdci 
•ı'dı·r an o ız:ı:a a n arrı· kala o aybao la b. e~e.k o an elıın e Yalnız m• atbuat·ı tecrı'm etmek Stüdyo orkestrası refakatile, 2ı.so Tah- Hincll da k l 1 • b il ld-• b tı t b stan ° era sa gını üt n ş hemen her gün Holivut yıldızlannın 

B. . k d.l . . h azd E ~. h ki ırhı talıa • yara. ,Y~r- haksızlık olurdu Evet, gazeteler sin Karakuş ve arkadaşları tarafından d til d k edi B u mısyonu, en ı erını ona as- u. n ıyı e m as gını, ımıum- • • • . . T". . . . . az1c· f si ) 
22 10 

M.. e e evam etme t ·r. u gün yüz- dünyada en çok para kazanan İn"ltn• 
retın· J nlarda uhak k .. lt.. ld • be ·· ·· ·· d k. dogrulugunu kontrol etmedıklerı ha- urk musikisi (Hic ar a ı · u- !erce köy ve şehir halkı hemen tamamiy- !ar oldu;;nnu, yahut lngilterede 11& . ış o a m eme, u ur sız 0 ugunu yan ve onumuz e ı . .. 

1
•• zik . T b b 1 di b h ,.,-

'l'e ı•t.kl'I" . d G·· k d .h . 1 • d k Ik berlerı nesretmekle muba agaya ve varıyete epe aşı e e ye a . le koleraya tutulmuştur. Hastalıktan nede 500 bı·n ıı·radan fazla kazanan 0 ı a ı ıcap e er. orme ve asır a ı tıyar ıgın orta an a aca- . , . 
l!Östermek, anlamak ve anlatmak, jtını ilan eden değildir. Sıhhat kaide- :lüşmekle, ihtirasları tahrik etm~kle, çesınden naklen 22·50 son haberler ve kendini kurtarmış olanlar da bulunduk- bahtiyarlar bulunduğunu okuruz. 
IUurla takdir etmek ve takdir ettir- !erinin en iyilerini tavsiye ve salgın- muvaffakıyeti ölçünün aleyhınde ertesi günün programı, 23.00 Saat ayarı !arı yerlerden kaçmağa ve onnanlarda Amerikada «Asya milletleri hak. 
:"ek. Gazetecinin faaliyet mevzuı;ı !arı izale edendir. Pol Burjenin bir aramakla hata?a bu:unm~ş olurla~. AVRUPA iSTASYONLARI: yaşamağa başlamışlardır. Bir çok yırtı- kında tetkikatta bulunanlar cemiye. 
ışte budur. Cemiyette bundan asil, muarızı, büyük romancının gülerek: F~at. kus.ur .k~mdedır) Ilısmark •. hır SENFON1LER: cı hayvanların. yılanların ve ayıların ti> yirminci asırda bazı Asya mem 
bundan ehemmiyetli şey yoktur .. cBu cömertçe bir fikirdir,» diye be- mılletın fıkrını gazeteler va;ııtasıyle '>ulunduğu onnanlar, insanların yaşadığı leketlerinde verilen ücretlerin azı.::. 
" h h f d d • · · k k b ) 1 J ı5.ı5 Paris Mondiyal senfonik konser, U!9 
»ıe9 ur bir davada, vikont, tanınmıf g" enmedig"i bir fikri müdafaa ediyor- ~ç a ta .. a e.gıştırme. a ı 0 1 u- yerlere nisbetle daha az tehlikeli bir hal üzerine nazarı dikkati celbediyor. 
tnuh · 1 d O d J tl 21.55 Prag Çek filharmonisi 22 Vıyana 
. arrir, nazır, büyu .. k elçi, Fransa du. Pol Burı·e cevap veriyordu : ~unu, soy er ı. torıter eve. er almıştır. Mogolistan ormanlarında günde on 
~ 1 H d J Senfonik konser •Yanı ve hepsinin fevkinde şair ola- cDediğiniz doğru değil. Fikir cÖ· böyle hareket ediyor ar. ür em en Bu panik. bir tarafdan henüz hastalı- beş saat çalışan oduncular ayda an-
;ak bir çok unvanları bir araya top- mert olamaz. Ya doğru, yahut yan- meml.eketlerde ise hiiyü~ cer~_Y~nlar HAFiF KONSERLER: <ia tutulmıyanları kurtarırken, diğer ta- cak dört dolar alırlar. 
'Yan bay Dö Şatobriyanın, kendisin- !ıştır.> ekserıya, devletten az !'"o~e gorunen 7.ıo Berlin kısa dalgası neşeli popuri rafdan salgının daha fozlalaşmasma se- Hindistanda kadınlar tabii dahz 

den mesleği sorulduğu zaman sade- Klemanso ise, bir islah hareketi fak.at ondan daha az ~akım olmıyan (8.15 devamı) 8.50 Paris Mondiyal plak 'lep olmaktadır. Çllnkü evler boşaldıkça az para kazanırlar. Haftada yarını 
Ce : cCazeteci> demiş olmasının ıua- hakkında uzun uzadıya izahlar ve- kuvvetler tarafından ıhdas olunmak- 9.15 Keuı 9.45 keza ı0.35 keza 12 Paris 'ıastalara bakacak kimse kalmıyor, za- dolar çalı"8rak bir hizmetçi bulmalı 
nası anlasılır. rı·p .. «Bu gu .. zel bir rüyadır» sözleri tadır. Matbuatın hatalarına kar~ı en vallı koleralılar kendi kendilerine ölU- daı·ma mu··mku""ndu··r. - Mond.iyal p!Ak 13 den ı5 şe kadar Berlin 

Bu nazariyesiyle mütalaa edilin- ile fikirlerini beğendirmeg" e ç:alışan şifalı ilaç okurların tek!\müllü ol- me mahköm oluyorlar. 
b b il ek 

kısa dalgası hafif musiki 13.25 Bükreş Fakat, Kora pirine tarlalarİnda ,._ 
ce mat uat ir mi eti tenvir etm , bir nazariyeciye, Pol Burı"eden daha ınak lazım rrelirdi. Şayet halk, sıh- Ingiliz hüktimetinin yardımları da bu ..,... 
h kla d"" I . . h '-! Diniku orkestrası (14.30 konserin deva- ih tte kt dir çünkü· • lısan amelenin aldığı para az sıün-

a rına ve u~er erının '"" arına sert, daha alaycı cevap verdi : 1ıat kavcıısı ile hareket eden ıpzete- ) 15 15 p . M di 1 k kl" ~ e n semere venneme e . • 
d • !" k be im ) I mı · ans on ya onser na ı delik rekorunun son haddidir. Bun-
a.ır ta ım ebne , yne i e ha- cKöpekler de rüya görürler.~ 1ere bilhassa iltifat etse)•di mübala· (l4 devamı) ıs.ı5 Berlin kısa dalgası ka- ~~,~e bdoktor gönderilse bile hiç bir lar ayda ancak biricik dolar lı:aza-

Yabn dürüst şartlarını ona öğretmek insanın ehliyeti iyi düşünmekte- ')-acı gazeteler mevcut olmazdı. Bu rışık musiki konseri 16.30 Berlin kısa ninu.ü, astanın yanına yaklaşmak iste- nırlar. Bunlardan 45 sene amelelik 
Ve ekseriya sulhun selametini temin dir. Matbuat bu kaideye uymaktan fikri ve ahlaki salah, nadir fazilet- dalgası plAk (16.45 orkestra) ı7.45 Berlin miyor. eden bir adamın bütün kazancı an-
eden zaruri enerjilere onu hazırla- daha iyi bir şey yapamaz. Teslim !erle mu tef.allı bir halk zihniyetini kısa dalgası lşsonu konseri (ı8.50 de- Bu hal çok feci Mdiselere sebep ol- cak 34 b. f.r k B" . 
tna1< hususunda muhakkıık ki çok edelim ki karı•ık çag"larda bu çok 'cap eder. Böyle bir zihniyet mevcut maktadır. Bir Hindli ailesinde, ana, ba- ın an tır. c ızun paramı>: 

ı • vamı) 18 Parls Mondiyal konser nakli il in 1700 li 
fAv er yapabilir. Tarih gösteriyor ki güç bir şeydir ve sıhhatle muhake- olduğu gün matbuat ta örnek mat- ha ve çocuklar çok acıklı bir şekilde öl- e ya ız ra .. ıt 
s lh 18.20 Peşte Çigan orkestrası 19 Paris 
u kuvvetler arasında müvazene- me yu .. rütmenin medeniyetin teka- buat olacakbr. müşlerdir. Hastalığa evvela erkek tutul-d Mondiyal plak ı9.ı5 Bükreş Rumen mu-
en hasıl olur. Be..'!eriyetin değişip mülü ile bir alakası yoktur. Kalaba- Fakat o zamanlara intizar ederek sikisi (plak) 19.20 Prag orkestra 20 Ber- muş ve günlerce ilaçsız, doktorsuz çır- cak kadar küçüktllr. Zavallı kadın, ço-

kelekce ve üstün bir hal almasına !ıklar için akıldan ziyade hissin ha- matbuatın da, her şey gibi, iyi ve !in kısa dalgası dinlebicilerin istedikleri pındıktan sonra ölmüştür. Kadın ve üç cuklarınm göz yaşlan arasında ölüyor. 
d?dar kuvvetli bir millet, bizzat ken- kim olduğu bir zamanda yaşıyoruz. kötünün bir halitası olması zaruri- arçalar pro 

1 20.25 B tis1a Juli- çocuğu adamı gömecek halde bile değil- Bir hafta sonra eve gelen doktor çer 

k ı hegemonya temayüllerine karşı Mesele sinirleri sarsmakta, kalbi fa. dir. Ezopun diline benziyen matbu- P Fucikin gram! . d rak va
21 

•s lerdir. Evin içinde kokan bu cesed di- culcları da açlıktan ö1mil§ olarak bul-
or • h . . . . . us eser erm en onser ... 1 d h lı ılı 

unmaga mu taçtır. alıyete getırıp sempatı veya antıpa- at, kullanılma tarzına göre, dünya- Berlin kısa dalg li ··-''-"' .• ğer erine e asta ğı aş yor ve ertesi muştur. 
'-'ak ·· ı ·· ·· ·· b. 1 · · h · k k ed · A 1 k f ası neşe m""""" neşrı ·· ultl lan d k l dan B Hindista b"" . ..:, '- b" •-'-· du'.:1 sız, .o çusuz ve ~ust:. ı~ o: tıyı ta ;ı etme t ır. n ~~.~ ve nın en en_a .ve ~n. iyi §eyi ol~bilir.: yat 22,45 Bükreş lokantadan hafif musiki gun çoc arın ana a o era ya- u, nın uy~ ır mın"""'" 

1• gu takdirde zarar gorecegını hı- hakkanıyetle muhakeme yurutmek Onun en ıyı talihı hür kalabılmesı· nakli 22.45 Peşte d k str 23 ıs byor. suıı mezarlığa çeviren salgının binlerce 
ırse haklı, ölcülü ve kardeşçe olmak nadir olarak bahse mevzudur. Siir dir. Pra" plllk k .r2a4 yıoo Peor et Ça_sı · Uç çocuk, kendilerine bile bakaınıya- fecl sahnesinden ancak biridir. 
onun·· ki d M b f. k 1 h .. " onserı. şe ıganor-le . ıçın o ay ır. at uatın azı- atten ::ev a mamız, eyecan verıcı Muhtelif tezlere tezahür imkanı kestrası 
I h ne olursa olsun beşer hayatı şart- ne varaa ona kapılmağa alışık olma· veren ve okurları takdir ve tefrike 
ı:;ını, eski insiyakları, iptidai ihtiras- mız bizi eşyanın sahih ölçüsüne kar· sevkedebilen münazaraları, müna· OPERALAR, OPERETLER: 
d ı, .bu toprağın insanlarının içlerin- şı kayıtsız kılmaktadır. Adi ve ha· kaşaları ve hakikati garanti altına , • • . • . • • 
e hıç bir vakit uyumıyan, ancak ka- yağı resimler, koca puntolu harfleı ancak hürriyet alır. ODA MUS1K1St: 

Emlak ve eytam bankasından; 
Esas No. Yeri No.su Nevi Kıymeti Depozito

su T.I.. ]Unlar vasıtasiyle kendisine hükmo- ancak bu yeni meyillerin tezahürle- Her noktadan mükemmel bir ce-
bUnan, ancak iman sayesinde salı\h ridir. Bir mizahçı : cModern okurun miyete, sahih haberler veren bir tek 11.15 Berlin kısa dalgası oda musikisi D. 3 
.ulan bütün bu karma karı~ık aslı, ayırıcı vasfı hiç bir şey okumamak- konseri 

İzmir Urla Kızılbahçe 
Duman gölü «Çekeli 
çukuru• 

Tarla ve kısmen 3.704.22 740.84 
bağ ve içinde ıılb 

ağaç zeytin 
s h gazete kafi gelmek iktiza .. derdi. O 1 İr kuvvetiyle değiştirmekten ta- tır> diyordu. Bunda ancak mübala· zaman, her kes aldığı haberlerden is-
!l\aıniyle acizdir. ı?a vardır. RESlTALLER· 9 Hr. 4980 M 2. - tediği neticeyi çıkarırdı. Fakat o va- .. · 

Eski lngiltere başbakanı Mak Do- Halkın bu temayülü bilhassa bey· kit bundan bıkması ve muhayyile- ı9 Bruno auta refakatile şarkılar 19.05 D. 4 
na)d, bir gün Pariste bir konferans nelmilel meseleler bahse konduğu nin, mübalağanın ve hatta yalanın Ostrava Armonik konseri 20 Peşte Piya
~ermeğe gelmiqtİ. Seçtiği mevzu si- zaman emniyetli tesirleri haiz ola· icatlarını bir eğlence gibi kabul et· no refakal'.1e şarkılar 20.30 Bükreş Gitar 

hmir Urla Kızılbahçe 
Çel.eli «kutlu• 

Bağ ve dört harap 298.62 
dam ve bir su ku-

59.72 

lahsızlanma idi ve bu kOflferans ta bilir. Milletler arasında anlaşmazlık· mesi de mümkün olurdu. ve mandalın solo 21.05 Prag Entrümantal 
temyiz mahkem.,sin.Je verilmişti. !arın önüne geçilemez. Menfaatler M h k . . .. rövü 21.22 Bükreş Rumen şarkıları 22.30 
M k D ld ki k b. b. . p 1· .k d. 1 atbuat da, er uvvet gıbı mu- B !in k d 1 Pi (M Ch a ona zev e onuştu ve ~a- ır ırıne zıttır. o ıtı a ve ıp oma· l k fi . er ısa a gası yana ozart o-

1,ılacak şeylerden bahsetti. Hususiy- si .. İm .. kan san'at.ı, uzlaştırmalar ve savatsız 1 la vası anır, fakat bızzat nin) ' 
e k 1 bu müsavatsızlık, rekabeti tesis ede

b" alabalık arasından tanınmamış goruşme er san atıdır. Fakat doğru- rek, okura intihap imkanı bırakır •.. 
ır Yolcu olarak oraya gezine gezine su şudur ki görüşmeler ağır yürüyen 

v 1 çalı 1 b Gazeteler kitaplar gib;dir, her çeşidi 
ası oldug" unu ve başına hiç. bir şma arı, ir takım fikir farkları-

v k 1 lazımdır. Ve beşeriyetten ümidi kes-
h? 'a_ gel~e.dii'ini beya~ ett.i. ?nu nı, i~t!:ı:ar arı, ihtiy~tı, yani mutlak- medikçe okurun, 

kıç kımse ıtıp dürtmemış, hıç kımae la, sur atle sadeleştırmelerle ve ho- t h k .. t.. .. d er veya dgeç: _iyi 
e d" · h k . . H I ı·· 1 1 k I b I ki o umu o usun en ayırt e ecegıne 

k. n ısıne a aret etmemı~ti. a bu- par or er e yaşıyan a a a ı arca se- . ak k . 
ı Ü • d ·ı·h b·ı k S d ·ı . t . 1 dd 1 . . ınanm gere tır. zerın e sı a ı ı e yo tu. or u: vı enın amamıy e zı ı şey erı ıs-

Avrupada milletler arasında, silahsız tilzam eder. Beynelmilel güçlükler 
kr. avnj emniyetle gezmek neden ko- zuhur ettiği tak?ird:_~atbuatın sulh Elbise renginde Cl• 
,v değildir) davasına yapabılecegı en büyük hiz-

Bu hikaye pek ala bir hikaye idi met her şevi soğuk kanlılıkla izah gara dumanı 
~ hiç hir mana da ifade etmiyordu. etmek, ciddi tarafları göstermek, Amerikalı bir kimyager kadınları alll-

ak Donald unutuyordu ki eğer mübalağaların nerede olduğunu an- kadar edecek bir keşifte bulunmuş, Si
ernniyette bulunuyorsa bu hissi, !atmak ve hükümetlere teveccüh gara dumanlarını boyamağa muvaffak 
mevcudiyetlerini nankörce ihmal eden azametli mesuliyet hissesini olmuştur. 
~ecek kadar ~bii, itiyatl~rda o nis- di1<kate alm~kbr. İ•te y:lnız bu~lar Bundan sonra, bir salonda otururken 
b tte yer etmıs bazı muesseselere oldukça fazılet ve malumatı ıcap halka halka yükselen sigara dumanlarını 
ordudur. Jandarmaları, polis me- eder. başka başka renklerde göreceğiz demek 

DANS MUStK.tS!: 
12 Berlin kısa dalgası 21.50 Bükreş 

JZMIR MEMLEKET HASTA
NESt DAHJU HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar~ın 
Muayenehanesi : ikinci Beyler 

sokağında Fırın karıı•ında (25) 
numaradadır. 

TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1O18 TELEFON 2545 ~Utlarını görmemi:t.i. Gör~~mi~ti Zamanımızın karı§ık~ı~ları .. ~~a- o~uyor. Mavi, yeşil, pembe, portakal ren

. konferansı verf'cegı Temyızın et- sında matbuat ne yapabıhr? Butun- gı, sarı, kırmızı ve daha bir çok renkler-
:%•nda iki mahkeme, emniyet cü memleketlerde matbu~t verilen deki dumanlar odalarımızın havasında Za yİ 
1'. I Um müdürlüğü, ve belediye po- •mirlere itaat etmektedir. Demokra- raksedip duracaklar, şimdiye kadar yal-
~'• eri kı~lası verdır. Bunlardan hah- silerde daha mı hürdür? Hükümetler nız elbiselerinin, çantalarının, kundura- lmıir Emniyet müdürlüğünden al
hetnıiyebilirdi. fakat talakat icabı resmi matbuat üzerinde açıkça tesir !arının, saçlarının ve tırnaklarının ren- dığım 2304 sayılı ikamet teakeremi 

1 u İdi. Emniyetin hakiki koruyucu- icra etmektedirler. Partiler, sendika- gini birbirine yakıştırmağa uğraşan şık zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
,arı, rnevcut olmıyan kamil bir in- lar, komiteler ve okurlar ise resmi ve zarif kadınlar bundan sonra sigara eskisinin hükmü kalmadığını ilin e
-~tl.ık hülyasına dalan hatipler de- olmıyan matbuat üzerinde müessir dumanlarının rengini de düşllnecek- derim. 
~·k!ır. Hayabn şartlarını bilen poli- olmaktadırlar. Müstakil matbuata !er, ve belki de alfilm.i sema renklerini Alsancak Demirçenber 16 sayılı 
~u adamları, dünyanın gidiş~ne uy- ölçülü .bir .y~r k:Jmaktadır. Z!ra ga· hatırlatan dumanlar arasında oturmak- evde P~los Pavlidia 

n kanunlar yapan hukukşınaslar, zetelerın fıkır mısvonu, maddı haya- tan tatlı bir haz duyacaklar. ' .._ 2609 

yusu ve on zeytin 
ağacını içine alan 

önce bağ timdi tarla 
7657 M 2. 

Jzahab yukarıda yazıh emlikin pefin bedelle sab§ı 4/8/938 per· 
tembe günü saat on birde yapılacaktır. 

latekli olanlann hizalannda yazılı depozito akçesini Yememize 
yabrarak arttırmaya girmeleri ve yanlarında birer fotoğrafla nüfus 
tezkerelerini getirmeleri. 

20-31 

Açık eksilt,11e ilanı: 

(2478) 

Tire belediye reisliğinden: 
1 - Belediyemiz müesaeaeai elektrik aboneleriyle ıebekesinin 

1938 Mali yılı malzeme ve ampul ihtiyacııb iki kısım olarak ayn ayn 
açık eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Açık eksiltme müddeti 13/7 /938 tarihinden 29/7 /938 tarihi· 
ne kadar on yedi günden ibaret olup eksiltmeler bu müddetin sonun
cu cuma günü saat 11 de yapılacağından isteklilerin apiıda yazılı 
muhammen bedellerin yüzde 7.50 nisbetindeki muvakkat teminat ak
çesi ve 1938 yılı ticaret odası Sicil kayıt veaikalariyle birlikte muay
yen olan gün ve saatte Belediyemiz Daimi encümenine müracaatleri 
§arttır. 

3 - Eksiltmeye konulan malzemenin : 
Muhammen bedelleri 
Lira Ku.. Cins ve nevileri 
1952 20 37 kalem muhtelif elektrik malzemesi ve ampulleri 
481 40 6 kalem muhtelif demir malzemesi ve çimento. 

4 - ihtiyaç listeleriyle f8rlnameleri eönnek ve bedelaiz olarak al
mak utiyenlerin ebiltme müddeti içinde belediyemize müracaatleri 
lüzumu ilin olunur. 

2561 (2479) 
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Jler'Gün Bir ·1ti.fuiue: 

uuvar arkasından 
çarpan kalp 

Karaciğer, böbrek, ta, ve kumlarından 
mütevelli eancılannız, damar ıertlıltleri 
ve tİ§manlık şikayetlerinizi UIUNAL ile 
geçiriniz 

ihtiyar Pavlita, maden kuywıunun ağ- dumıyordu bile. 
zından bir kaç adım uzakta sessiz bekli
yordu. Yanında yere konmuı birçok lam

balar vardı. Bunların sarımtırak ışıkları, 
hangarın, toprak dö§Cmesinde az ~lı, 

kocaman bir daire çiziyor, dairenin et
rafında karanlık gölgeler oynafıyordu .. 

Makinelerin bulunduğu salon, yirmi 
aenedenberi suların taşa taşa alttığı deh
lizden, beton bir duvarla ayrılmıştı. Ma-

kinelerin altından çıkan üç kalın boru, 
salonun zemininden dolaşarak duvarın 

arkasındaki baraja giriyordu. Oç metre 
kalınlığındalti betondan duvar birkaç 

Vücutta toplanan uit ürik ve oksalat gi
bi maddeleri eritir, kanı, temizler, Jez. 
zeti ho~, alınması kolaydır. Yemekler· 
den sonra yarım bardak su İçerisinde alı
nır. 

ihtiyar Pavlita, harekeuiz, yan kapalı 
göz kapakları altından, yorgun bir bakış
la kunduralarının ucunda parlıyan ışık 
parçalarını seyrediyordu. 

yüz metre daha apğıda bulunan dör
düncü, beşinci, altıncı dehilizleri suya 

garkolmaktan kurtarıyordu. Bu suretle 
barajda toplann ıu, kuy~nun beton du

varına kadar akıyor, oradan boşluğa dö
külüyordu. Aşağıya inerken potreller ü-

Maden kapısında iki asansör, eıra ile 
toprak kuyusuna inip çıkıyorlardı. A
sansörün bir tanesi derinliklere gömül
dükçe, aşağıya inen amelenin göürültü-

zerinde parçalanıyor, albncı dehlizle bir 
hizada bulunan kapının dibine bir çağlı

İNGiLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

sü yavaş yavaı sönüyordu. 

Bir makinist, asansörlerin inip çık- lıyan gibi dökülüyordu. 
meana nezaret etmekteydi. Makinistin 

BEYOGLU - ISTANBUL 

.ta&.. sallanan çelik kabloları takip edi

ıordu: Bu kablolar görünmez delikler-

Dipte az meyilli bir yataktan başka 

bir kuyuya boşalıyordu, oradan da tu
lumbalarla yukarıya atılıyordu. 

Turgutlu belediyesinden: 
den kuleye çıkıyorlar, orada gürültüsüz
ce kocaman maknralara sarılıyorlardı. Bu su, nereden geliyordu? 

Asansör makinistin bakııı ile bir hizaya Tam yirmi sene evveldi. Madende ye
gelince, makinist bir man'iveleyi çelik ni bir kuyu açıyorlardı. Bir kaç kayayı 

Keıif bedeli 1968 lira (4) kunqtan ibaret (112) inci adada yapıla
cak pazar yerinin ve kqif bedeli (1304) lira 36 kuruıtan ibaret (116) 
mcı adada yapılacak abdesthane binasının ihaleleri 5/7 /938 salı gü
nü icra edileceği ilan edilm~ ise de inıaatı mezkiireye talip zuhur et
mediğinden bu i§lerin bir ay zarfında pazarlakla ihalesinin yapılması
na karar verilmiıtir. 

koliyle biraz itiyor.kuvvetten düşmüı 

bir adamın iniltilerine benziyen zencirle
rin boğuk gıcırtısı susuyor, ve asansö
rün maden amelelerini yutacak geniı ağ
zı aç.ılıyordu. 

fki,er ikişer sıralanmış adamların, aea

eiz dizisi yava§ yavaıı ilerliyordu. Asan· 
IÖr dolunca makinist kapılan kapadı ve 

İ§Uetİ bekledi. Ağır sessizlik İçerisinde 
keskin bir çıngırak ecsi derinliklerden üç 
deJa yijkseldi. Makinist tekrar manivela

yı çekti, asansör sıçrar gibi oldu. Sonra 
hızla çukurun içerisine gömüldü. 

Son madenciler inince Pavlita lamba-
lan topladı ve asansöre yaklaştı. 

Makinist kapıyı açtı ve: 

- Otur, diye homurdandı. 
ihtiyar eğildi ve girdi lambalan sol 

eliyle tuttu. Sağ eliyle de istavroz çıkar· 
dı. 

A.anaördelıd adam: 

- Üçüncü kata ineceksiniz değil mi') 
diye sordu. 

- Evet .. 

Adam düğmeye baatL Aaanaör uçu· 
ruma gömülmeğe baı1am11b bile.. Bi
raz sonra, kuyunun kubbesinin demir 
çubukları araaında parlıyan elektrik 
lambaları görünmez olacak .. 

Sonra iniı yavaşladı. Asansör dur
madan evvel hafifçe eal1anır gibi oldu. 
Gelmiılerdi. Beyaz bir ııık, ihtiyar ma· 

dencinin gözlerini doldurdu. Burası, kub
besi yeni badalanmış bir salondu. Pav
lita uansörden çıktı. 

- Merhaba .. 
ihtiyarı bekliyen Zoriht cevap verdi : 
- Merhaba .• Yukarıda ne var, ne 

yok). 

- Hiç, ne olacak.. Her taraf eskisi 
gibi .. Burada ne var} 

- Yeni birşey yok, işler yolunda .. 

dinamitle patlatırken birdenbire fışkır
mıştı. DüfCn taı1ar, madencileri bilme-

dikleri bir ıu tabakaaiyle karşı karşıya 
koymuştu. Köpüklü bir sel dehlizleri is-

tila ederek, temelleri sarsarak, duvarları, 
yıkarak, kapıları devirerek, geçit yerleri-

ni doldurarak. ölüm ve felaketi berabe
rinde ıürükliyerek madencilerin üzerine 
hücum etmiıti. 

Pavlitanın hafızasında bu hatıra sanki 
düne ait bir vaka imi~ gibi yqıyordu .. 

O vakıt arkadaşlariyle beraber uzak bir 
kuyuda çalışıyorlardı. Hiç kimse, hiç bir 

şeyin farkında değildi. Birdenbire bir 
bekçi belirdi. Korkudan titriyen bir ses

le: cHerkes bşımn çaresine bakam, dedi. 
Madeni, su bastı, arkamızdan geliniz. 

Gençler önde, ihtiyarlar arkada .. 

Korkudan deli gibi koşmağa başlamış
lardı. Yolun yarısında su arkalarından 

yetişti. Dehlizlerde vahşi bir homurda
nışla yuvarlanan siyahlı bir sel. Köpüklü 

dalgalar amelelerin bacaklarını kırıyor, 

duvarlara çarpıyor, dövüyor, sürükliyor

du. Biraz sonra su bellerine kadu gel
di. 

Ovakıt çılgın kaçışlarının en korkunç 
safhası başladı. Arkalarından koşan su, 

çılgın bir çığı andırıyordu. Elleriyle deh
lizin üzerindeki tahta potrellere aanlıyor-

lardı. Ayakları, duvarlar üzerinde tutu
nabilecek bir çıkıntı arıyordu. 

Ueriye, yukarıya doğru atılan her adım 
çıl~ın bir kuvvetle mücadele bahasına 

atılabiliyordu. Nihayet henüz aulann İs· 
tila etmediği bir geçitten geçerek asan

sörün çıktığı kuyuyu buldular. Orada 
başka madenciler de vardı. Asansör du-

rup dinlenmeden korkudan titriyen in

sanları yukarıya, aydınlığa, hayata çıkı

yorlardı. Sıra kendilerine en sonra gele
cekti. 

Pazarlık 5/8/938 gününe müsadif cuma günü saat (12) dedir. 
İsteklilerin tayin olunan gÜn ve saatte Turgutlu Belediyesine mü

racaatleri. 
10-15-20-26- 2482 (2413) 

SATIŞ iLANI IZMIR ASLiYE MAHKEMESi 
tZMIR SULH HUKUK M.l\.H- tKtNCt HUKUK DAtREStN-

KEMESINDEN: DEN: 
Ahmet ve Gülsüm ve Emine ve fzmirde Pazaryerinde Emir sul-

Fatmanın ve Laferin ıayıan muta- tan türbesi binasında mukim Ali 
sarnf oldukları Seydiköyünde dutlu k KA ·ı · d k' 

ka w d kA' 7 N 'd ka ızı amı nın aynı ev e mu ım 
so gıın a 5a00ın lira kıo. taı ti~ muhu y- iken firar ederek ikametgahı meç-
yet o an ve yme m am- v • 

· ı· b l e · 22-8-938 tari- hul Ahmet oglu Mehmet aleyhıne 
mıne ı u unan vın v b dA dA 
hine müsadif Pazartesi günü saat açtıgı ofanma avasının ava 
10 da Izmir Sullı hukuk mahkeme- arzuhali ıuretile davetiye vara· 
si salonunda salıtı yapılacaktır. kası müddeialey.hin bir kaç sene 
Bu artırmada tahmin olıman bedelin evvel ikametgahını terk ederek 
yüzde 75 ti nisbetinde bedel veril- semti mçhule gittiği yapılan tah
diği surette talibine ihaleai yapılaCak- kikattan anlatılmakla iade edil
akıi takdirde satı§ 15 gün daha uza- mesine binaen halen ikametgahı 
tılarak ikinci artırmuı 14-9-93S S:U- meçhul bulunan müddeialeyhe ili· 
tamba günü ıaat 10 da yine daire- nen ve ilsaken tebligat ifasına ka
mizde yapılacaktır. rar •erilmit ve tahkikatı 14/9/938 

Gayri menkul üzerinde hak tale- Çartamba saat 1 O na talik edilmit 
binde bulunanlar ellerindeki resm1 olduğundan ve bu baptaki diva 
vesaik ile birlikte 20 gün içinde dai- arzuhali auretile davetiyesi mah
remize müracaatları lizımdır. Aks; keme divanhanesine ilsak edilmit 
takdirde haklarında tapu sicili ' ma- olduğundan yevmi mezkiirde müd
lum olmadıkça pay~ hariç aleyhin lzmir ikinci hukuk mah
ka1acaklardır. kemeainde hazır bulunması veya 

Şartname 2-8-938 tarihinden iti- kanuni bir vekil göndermesi aksi 
beren her kesin görebilmesi için açık- takdirde tahkikata gıyabında d
ta ve gayri menkulün evsafı da ,art- vam olunacağı tebligat makamına 
namede yazılıdır. Müzayedeye i§ti- kaim olmak üzere ilan olunur. 
rak etmek istiyenler kıymeti mu- 2610 
hamminenin yüzde 7.5 ğu niabetin-

IZMIR ASLiYE MAHKEMESi 
lKtNCt HUKUK DAiRESiNDEN: 

38-1835 

Makineleri bağladık, yalnız duvarın ya. 
nındaki makine eyi işlemiyor. Yarın ta-

· · ··• Bu iı dün mü olmU§tu) Y okıa a mir ettireceğiz. Ha az kalsın unutuyor-
radan hakikaten yirmi sene mi geçmi ... 

de pey akçesi veya milli bir banka 
teminatı yatırmaları lizımdır. Gayri 
menkulün vergi ve sair kanuni mü
kellefiyetleri satıcılara ve yüzde 2.5 
delliliye ve f erag harçları alıcıya ait 
olup ihale bedeli defaten ve peıinen 
ödenecektir. ihaleyi müteakip mii!
teri ihale bedelini vermediği veya 
veremediği surette gayri menkul tek
rar 15 gün müddetle artırmaya ko
nulup en çok bedel veren §aham üze
rine ihalesi yapılacak arada tahak
kuk edecek ihale farkı hiç bir güna 
hükme hacet kalmaksızın vecibesi
ni ifa etmiyen mÜ§teriden tahsil olu
nacaktır. Daha fazla malumat isti
yenler mahkemenin 938-1255 sayıl· 
dosyasına müracaatları lüzumu ilan 

1zmirde kemer caddesinde Kemer 
sokağında 17 sayılı evde oturan sa
lih kızı Behicenin lzmirde dibek ba
fında bardakçı sokağından 3 sayılı 
evde oturur cemil aleyhine açtığı 
zevciyetin subutuna dair olan dava
sının dava arzuhalı sureti ile daveti
ye varakası müddeialeyhin ikamet
gihını terkederek nerede olduğu bi
linmediğinden davetiye v.arakası bili 
tebliğ iade edilmiş ve zabtt.a marif e
tile yapılan tahkikatta da bu cihet 
teyit edilmif olduğundan müddeia
' eyhe ilinen ve ilsakan tebligat ifa
:;ma karar verilmit ve tahkikat 
16 - 9 - 1938 cuma günü saat do
kuza talik edilmiş olduğundan 
yevmi mezkiirda müddeialeyhin 
mahkemede hazır bulunması ve ya 
bir vekil göndermesi lüzumu aksi 
takdirde muhakemenin gıyabında 
devam olunacağı ve bu baptaki dava 
arzuhal suretile davetiye varakası 
mahkeme divanhan~ine talik edil
miş olduğundan ilanın üç gün de
vamına· tebliğ makamına kaiın ol
mak üzere ilan olunur. 

dum. Pavlovski geldi. Altıncı dehlizde ti 
1 

"" 
nçacakları yeni kuyudaki taşları atmak 

üzere dinamit getirdi. Fakat taş delecek 
makine kırılmış.. Onun için kayaları u-
çuramadılar. Pavlovski dinamitleri tek-1 
mr yukarıya çıkarmağa üşendi.. Bana 
verdi. Ben şu dolapta sakladım. Elektrik 
makinesi de o dolapta .. Çıkarken dikkat 
edersiniz. Ben yarın gelir, alırım, şimdi 
çıkıyorum. Allaha ısmarladık. 

Zoriht aSllnsöre girdi. Pavlita işaret 
verdi. Asansör kımıldadı. Ve gözden 
kayboldu. 

Pavlitanın bakışı karanlık kuyuda kay
boldu. Bu kuyudnn, görünmiyen bir de
. kten ancı suyun gÜrültüsü geliyordu. 

ihtiyar madenci bu bitip tükenmek 
'lmiyen sesi dinliyordu. Bu sesi o kadar 

iyi tanırdı ki.. Onu yirmi seneden beri 
dinlemişti. Arkasında suyun yatağında 
kazılmış dehlizde üç tulumba ve üç mo
tör vardı. Hareket eden çarkların hafif 

e yeknesak homurtusu, suyu yutarak, 
·kıntılı bir hamle ile yer yüzüne kusan 
akinenin boğuk ve muttarit vuruşları 
ıraya hakimdi. Eğri büğrü borular kub-
•nin altında dolaşıyor, sonra duvarlara 
'< ılı demir çivilere sarılarak yukarıya 
~u çıkıyorlardı. 

Duvara dayanan mühendis alnının 
terlerini siliyordu .. 

Hepiniz burada mısınız) 

-DEVAMI VAR-

Paris fakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Mt'm/eket lıastanesı diş tabibı 

1\ıluzafter Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her giln ıabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

~---------------~ 

Memur aranıyor 

olunur. 2606 

URLA TAPU MEMURLUöUN
DAN: 

Urlanın Musalla mevkiinde vaki 
olup 21 zeytin ağacı içine alan bir 
kıta tarlanın 1515 sayılı kanun hü· 
kümlerine tevfikan tescil ve namına 
tapuya raptmı istiyen ve Urlanın Ca
mi atik mahallesinde oturan ölü Du
du oğlu F otograf çı Haklruıın bu iste
ği 16-11-936 Pazartesi günü aaat 
1 O da mahallinde tetl<ikat ve tahki
kat lazime yapılacağından alakalı 

20-21-22 2614 

' "kinelcrin içerisinde, madeni clu
b'r hapishaneye tıkılmış olan es

İı bir kuvvet, zencire vurulmuş bir 
.sırga kaynaşıp duruyordu. Etrafta her 

•y, makinelerin yatakları, taş zemin, 
ubbeli . duvarlar zangır %angır titriyor
u. Hava, kulaklara ihenkli ve acele 
\lnlflarla çarparak, sallanıyordu. Fak.at 
ıadeneinin alışrlc kulakları bu eeeleri 

bulunduğu anlatılan beyazıt mebu- sahibi m:lamakta bulunmasına meb
su Ankarada mukim B. Halide muk· ni bu isteği 8/8/938 tarihinde Pa
tezi tebligat yapıbnıt ancak vakti zartesi günü saat 11 de ve tekrar 
muayyenesinde gelmediği gibi gön- mahallinde tetkikat ve tahkikatı li
derilen ihbamamenin nüshai saniye- 'l:İme yapılacağından mumaileyh bay 

Türkçe, Almanca Te Fransızca si de vurut ebnediğinden bizzarur Halidin bu bapta bir hak ve itirazı 
okuyup yazmaia muktedir ye keıif •e tetkikat 23/8/938 pazartesi VM'M yeniden tayia olunan bu bir ay 
usulü muhasebeye vakıf ve maki- aüniifte talik edilmit ve telaw- ikinci içiftde WMiır• ~ tifaheaa mira-
. ·ı · . . . dela cWU Wı~ ~ iee de i- caMla ı.k w ilİI n kad's·wen 

ne ı e serı yazar bir_ l>aya ıhtiyaç 'maeti• .,...._ olmad.iı ..ı.,d- lüamw 1515 ..,.la L -...ı ..-; 
vardı_r. lk~nci kordon Şabinzade ;mm. "'21iı ti 1 N.U.M. h. ımu- tadııilsMi eö.t•• •· amenia 4-
sokak No. 18 de Ahmet Ra,aıp nwı 141 '" 14& ı..i msiıhleri mu- ündl mstUe.Me tınFI ı ilııbama-
Ozümcü miieueıeeme 1!11~ c:illinıN .._ J••dmrm Mrcıa.i- ... ,b 1 lıııısira•' L - · • edilme.i. 1-1 CM-.> ,,. '-ııl • • _il! ·•_!• , .. it al W• ~ 

---

Jilet senayiinde eşsiz 
bir tekimül 

Traş bıçakları fennin bir harikası tr(Jf 

bıçaklarının mutlak en iyisidir. 
deposu 10 adedi 75 Kr. 

Mazhar Öngör 
Hüküm et caddesi kemeraltı karakol karşısında 

Turgutlu belediyesinden: · 
Tq, kum, Halir, imli, tesviye gibi itleri tamamen müteahhide l.it 

ve raci olmak fartiyle bedeli kqfi 1143 liradan ibaret olan Kuruİtay 
sokağındaki 2010 metre murabbaı adi kaJdırım dötcme İ§İ 13/7 /938 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle açık elailtmeye kon~Uftur. 

ihale 2/8/938 tarihine müsadif salı günü saat 12 de belediye dai
resinde icra edilecektir. 

isteklilerin yevmi ve saati mezkUrda Turgutlu belediyesine müra
caatleri. 

16 - 20 - 24 - 28 2571 (2447) 

Cildinizin tahriş edilmemesıni 
lıterseniz 

Dünyanın her tarafından ıeve aeve kullanılan ve 
cildi tr&ftan IOnra pamuk aibi JUDlUf&t&n 

P·O K ER 
Traş bıçaklarını · kullanınız 

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

YAöU BOYALARI en ucuz Av
rupa boyası. 

Bütün dünyaca tanınmı§ son de
rece dayanıldı ..... 

45 modem renkleri vardır .. 
· 5 ve 1, 112, 114, 1/8 kiloluk 

kutularda olarak 

GLASURtT VERNiKLER! 
5 ve 1, 1/2, 1/4 kutularda olarak 

,, 
fabrikasının 

Marka 

Bütün boyacılarda bulunur 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dol~yısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Saglam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yelri yapbracağmtz elbiseler için bu mamulatı tercih edini:ı 

flHlm SATIŞ YERLERi f'IM 
8irİDci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
.. 



• 'TEMMUZ CARSAMBA 1938 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağnsı 
Kınklık 

Dikkat 
Edinız 

r u iJlc ff.lil-e ptfır.ttlerını görür görmez derhal 

NE v R o·zj N 
almak lazımdır 

lfEVROZlN Soiuk alaınlığınm fena i.kıbetler d?ğ~aıma 
mini olmakla beraber bütün ubraplan da ctindmr. 

lcabıncla ıünde 3 U,. ol,ınal.1ila 
>r· 

VE 

STANDARD 

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

parçası mevcuttur 

.. 

M.· ALiM ŞENOCAK 
aQ,turak Kemerallı cad. Emlrler çar.... karsısınd2 

Tel. No. 4079 
1!11 'MA'! '.111 

., 
- ""'[ -

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

M."-i Kemeralb ceclc*i 
Be,ler Sobiı lqe.i 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lııairclea sölivilecek 
enfds• iDce...em 
lbaldııal hedi:reniz ec-
zaa S •• ı 1Cintt1in 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

0 lacaJcbt. lzmirde HilAI eczaneai 
kolı.:uculuk üzerine ciddi yürüyeıı 
~ir aıiec 11e1e ohnut. k.okucultu 
~CDıini fil rtmıı bulunmaktadır 
.-ıilaJ eczanesini. eczacı Kemal 

Kamili işindeii ciddiyetr, kolo& 
yalamu lzmirlilere aorunuz. 
yalan ft benzo iRmlne aldanma

mamz için tİfeler üzerinde Kemal 
Kimil admı rirmeliıiniz. 

Kula Mensucat 
FABRiKASININ 

Yeni gelen mevsimlik sağlam 
UCUZ en yeni renklerdeki 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız 
menlaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BiRiNCi KORDONDA 

ÇOLAKZADE 
\11trını 

Hah Lr d. Şirketi 
rinde tefhtr edllms•tedlr. LUlfen zlyare 
!:diniz, Satıf toptan ve perakende 

Kumbar«j-birı 

.......................... !111111 ................. . 

'DEUTSCHE LEVANI 
TE- LINIE 
G. m. b. H. 

SAHiFE• 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDE8 
lCUMPANYASl 

H. SCHUET ORION •.-w 20/7 /91& tatilinde 
ACHAtA vapurw t8/7 /938 ele beJt. ·,~ .ıap ,.&hl , • t;eden 

'~~Mat çıııbsacaCm. oma e.ı- V-. .... Kk.-. limaa-
ILSE L • M Rt1SS npuru 20/7 l'Jlt n için )'6k aJecalCtao. 

'e bekleniyor. Mal ~ealthr. _ 5VEMSKA OR1EJICT U1'ltllf 

YALOVA npuru 22/71938 14. Mk VIKINCLAND motöte 19/7/938 de 
woc. Rotaerdam. l-lamburg, BrllrlW' .. 

·m ,;dl at.!a.lcbr. 

AMERtCAN EXPORT UND 

$ERVtCE RA.PtDE 

eJJcamekte olup Roltefdam. tbımburg 
.. dynia. O..tzig. Danimark " Baltık 
"manian ic;iD ,.Qt alac.ltır. 

CDYNIA motörii l6/7 /9'8 de bek
• ~~te olup (Ooiru) Anwn. Rotter· 

EXETER vapuru 15 temmuzda P°Bf' fam. Haınburg, Cdynia. Dantzig. Da· 

• ~-ı Nevyorka hart-ket edeeekm. ..,imuk •• BalbJı: rll'Dllnlan iıı;ia yük ala-

SERVtCE MA.RrrtMl! ROUIUJM r:!ktn. 
R• JCARF.ST SERVtCE MARmM'E ROUMAIN 

DUROSTüe"1 nıpunı 24 temmmd" PELEŞ Yapuru 30/7 /938 taıiJainde 
'--· K-....___ Calatz ve "--- '"mannnrza gelip M"'lta. M ya 't'e Ce-~renıyot'. o ... ,.,..._,, U'AUUJ' • • - -•--L 

·air limanlan rem J'Uk u..-hl'. 'manbn için yük alacekhr. 
Y o1cu Te yük ahr. 

STE. P.OY A U~ HO'NC.~OTSE rlindalci fnırcket tarihNri,.te u•lun· 
OANUBE MARmME 

TIS7.A vapuru 16 temmuzda beki· · 

iyor. Beyrut, Port - Sait ve fskenderi 

•:.: ):menlan için yük alacaktır. 

TISZA npuru 3 ağuıt<>&D heklt-ni 

··or. Oanup limanlan i~n yük alac:akbr 

I16n 1r.l hareket tarlhleriyle na• 

•ınlardakt d~~1dUdenlen acalta nıe 

·ıllvet kabul etmez. 
Daha ra~fa taMTAt efmalr fc:fn Bfrin 

i Kordonda V. P'. Renry Van Oer ZE" 
•e Co. n. "· Vapur acımtaltğına mOra
aat edilmf'~I rica ofunUf'. 

Tel No. 2007 .. 2008. 

• .. rdaki de~ikliklerden acenta mesuli· 
·ıet kabul etme%. OMa fazla taf•ilat icin 

' !tinci Kordonda FR.Ara-U ~Pf'...RCO 
'"PUi' acentalığu• müracaat edilmesi ri
. , nlunur. 

Telefarı : 4111 / 4142 / 2663/4221 

Olivi Ve Şüre. 
LıMiTET 

Vapur acentası 
BlR NCI KORDON REES 

B'NASI TEL. 2~ 43 
EUerman Lioe5 Ltd. 

LONDRA HA'n1 Ağız bütün mikroblara daima açıl< "UmdaJ,. umumi 
bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: deniı acenteliği '.i=~-:::;.e!}:;m:; 
Bakımnzhktan çürüyen dillerin 

tlifteri, bademcik, kızamık, enflo
_nza Ye batti zatürreeye yol açtık .. 
'arı, iltihap yapan diş etleriyle 
'töklerine mi& humması, apandi
"Jİt, nevrasteni, ııtma ve romatiz
'na ya·.· ı '!ı fennen an1a~ılmıftır •• 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu
mi ricut sağhğmm en birinci tar· 
~ı olmt!ftur. Binaenalevb ditleri-
11izi her gü kabil'. olduğu kadar 
"azla (Radyolin) diş m cunu ile 
... aranti edebilir•ini:z ve etmdiıi
.,;'Z. Bu ıuretle mikroplan imha 
'°'derek ditlerinizi konmıuf olur-
~urnn. 

RADYOLIN 
ile ditlerinizi ıabah ve abam her yemekten aonra fırca.layımz. .... 

. -
, j ~ 

UMUM SAN'A YI ERBABININ 
Nazarı Dikkatine 

Mensacat mdinaları M te:ıgGlılan bilam.m wwı.,i mCUDJ'IGf, 

br. T orıaalar, Mo.lıkoplar, Fraela »eaoİr•-
cPLA n. markalı pamuk çıknklan Ye yedek parçalan. 
Pamuk preaelm 
BABCOCK VE WILCOX her kuvvette buhar kumdan. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her ıiatem k<>mpl'esôtrler. 
Deko .. 'il. Te mad.cıı ocakları demiryollan İıqaat malzemeleri_ 
MARATHON markalı her cim torna, imalit, kalıplık çelikleri 
cıva çelikler~ her türlü halitalı balitastz çelikler ve.. 
TlT ANIT ıert maden takımları. 
Bu ihtiyaçlannızı &f&iıdaki aclretten temin edebilininiz ; 

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

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

'"* - !*Mp • 
,~ ............................. ma ........... ~~ 

J 

DA.IMON CEP VANTILATlJRLERI 
En ıon icat edilen bu nntilitarler bir küçük pifle İfler. Bir sa-! 

atfe bir kunıflak aarf"ıyat yapar. Ağırfığı ıeksen gram olup zarif 
bir kap içindedir. Bayanlar el çantamıda, baylar cebinde lafll' .. 

Herkesin yanmda buhmması Jizım olan bir ihtiyaçtır. 
Deposu : tzmirde Suluhan civarmda No. 28/9 öDEMlŞU 

HOSEYtN HOSNO ticarethanesi .• 
w+ ra a +i ŞLl?ô'W* 

Ltd • .. ük çıkaracak. 
HELLE.NlC LtNES LTD. CAV ALLO Tapanı 7.tı.az:.raada 

ATI-llNAl Yapun& 12/tS temmuı -ıelip Londra Te Hull ıçın yük ala
'raınnda beklenilmekte olup Rotterdam -:aktw. 
· Iamburg n Annn limanlan için Jiik FLAMINIAN vapuru 22 hazi· 
laı:aktır. ..anda Liverpool ve Svameadan 

HELLAS vapuru temmuz nihayetin· '!CIİp yük çıkaracak. 
!e belı:lenilmekte olup Rotterdam, Ham· ha • and 

. -•- ı DRAGO vapuru 25 Zlr a ıurg ve Anvera limanlanna yuııı;; 8 A · fi 
·al.:tır. Londr~ Hull ve Anversten ge ıp 

ONnm STA.TES AND LEVANT yük çıkaracak ve ayııi zamanda 

UNE LTD. Lonclr ve Hull için yii.k alacaktır 
HELVlC motörii mı.mu iptidacmcfe Tarih Ye navlwılardald değişiJdiltlu-

.....L • • -.L ::iea acenta mesuliyet kabul etmez. ıelkniJmelcte olup N...,,-o...-. ıc;m 7 .... 

facaktır. 

BAGHDAD motörü f0/f2 aimto• 'çin hareket edecektir. 
LOVCEK raaında beklenilmekte olup Ne'9york 

lüke n-punı pazarte9i f 8 temmuz .... ~ia yül.: alacaktır. l 2 do lzmirden b.uekct edecek Pire. 
BAALBEK motörfl U/17 cyl41 ara· Korlu. AdriyatiJı:: limanlan. Venecl~ 

·ında beldeni!mdtto olup Nnyork i9n frieste Ye Şupk limanbn i9n yolca" 
::ik alacaktır. ,ük alacaJı:tır. 

BALKANLAR ARASI HA Tn CereJc vapurfarm Dl1n"Hllllt tariWeri. 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Koto.. ~enk vapur isimleri •• naYlunlan bak. 

Balkan ittifab iktuae konfera.nsmm kanda ac:mta blr taahhUt alıma &innez. 
eyyah. yolcu •• ,ük için teııİ9 cttiii ~ Daha f.az1a taf.sillt almak için Blrt.t 

ta memup Y ugos)n band11ak Kordonda 166 cw:r:ıarada (UMDAL) 
L O V C E N umum! deniz acmıalıiJ L&d. mDnaet 

Lüb Yapunı 9 ternmmda ta ek edilznesi rica olunur. 
:00..tama. Vana " BmSM r......ıen TELEl'O : ıın - 4072 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her ifd otelin mGsteciri Türkiyenin en eıki otelc:iıi BAT 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecriibefi idaresiyle bfitün Ege 
he ttnıuı kendisini ıevdinnimr. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi merindelri rahatı ba
turlar. 

Birçok hususiyetlerine ila•eten fiatler miithif ucuzdur. 
lıtanbalda bütün Eıre ve lzmirliler btroteUerde bafu,urlar. 

TAZE TEMJZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
K.arş1sında 



SA~l'A: ıu 

KTal ve Kraliçe 
BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE 

(Royal air Forces) in tayyareleri ha-
..adan refakat vazifesini görmekte idi

ler. 
Manş denizjnin tam ortasında F ran· 

mz deniz ve hava filolan top atarak kra
ı.. yahnı sclamlamıtlardır. 

FRANSIZ TOPRA~INDA 
Paris, 19 (ö.R) - Majeate altıncı 

ıoJorj ile Kraliçeye yapılan f evk.alade is
~tikbal resmi hakkında fU tafsilat verili

~r: 

Kral ve kraliçe Duvra muvasalitle
rinde ltendilerini bekliyen Anpntres ya
tma binerek Franaız .Waruıa barelt.et et· 
mişlerdir. Yah bir İngiliz filo9U takip 
ediyordu. Fransız ve İngiliz sahillerinin 
Jllln yolunda Fransız kruvazör, torpito 
-..e denizaltı filoları yatı 21 pare topla 

.damlamışlardır. Bu anada Franeız ha
va filoları yat üzerinde dolaşıyorlardı. 

Kralın yatı Bulony - Sür - Mcrden 

görülünce sahilde lngiliz - Fransız dost
luğunun sembolü olarak yapılan Britan
,.a Heykelinin mareşal P e ten tarafından 

açılma resmi yapılmıştır. Bulony - Sür -
Mer lngiliz - Fransız bayraklan, takı za

ı ler!erle süslenmiş, iskeleden Gara giden 
jflOlları kesif bir halk kaplaml§tı. 

Paris, 19 ( ö.R) - Bulonyadan Pa
~ kadar bütün istasyonlar Jngiliz-Fran· 

IİE bayra]dariyle donanmıttır. lngiliz hü
kümdarlannı hlmil olan treni istaayon
Jarda eflerinde ltüçücek İngiliz • Franeız 
bayrakları taşıyan teşkilatlara mensup 
lıalk hararetle ee?Amlam1ftır. 

Hususi tren 10.'40 ta Bulonyadan ha-

-lngiliz kral ve kraliçesi 
·Şerefine dün gece Elize sarayında Fran

sız Cümhurreisi tarafından 'büy·Ük 
, 

bir ziyafet ve suvare verildi 
.-

Hükümdarların Paris ziyareti münasebetiyle Fransız 
ve lngiliz BaşvekiJleri arasında mektuplar taati edildi 

yecandan titriyen tazim ses1eriyle karşı· 
!aşmışlardır. 

istasyonda bütün mektep çocukları 

toplanmıştı. Ellerindeki küçüle Jngiliz 
bayraklarını sallıyorlar ve yaşasın kral 
ve kraliçe diye bağırıyorlardı. Kral ve 
kraliçe bu kabulden son derece müta
hassia olmuşlardır. 

Bunu müteakip kral mösyö Lebrünle 
ve kraliçe madam Lebrünle birlikte oto• 

mobUlerine hinmi§ler ve arkalarında 
maiyetlerini himiJ 9 otomobille birlikte 

saatlerden beri ve sempatisini göster· 
mek için sabırsalanan Parite hareket 
etmişlerdir. 

mıştır. Bu mektuplann muhteviyab haJI. 
kında yabancı gazetelerde bir çok talı 

minler yapılmııtır. Avam kamara.anda 
Sir Henderson teati edilen mektuplarm 
muhteviyatının ne olduğunu aorınu.ttur .• 
Başvekil Çemberlayn tamamen h~ 
mahiyette olan bu mektupların if....,. 
mahal olmadığını aöylemittir. Maamafilı 
bllfvekil teati edilen mektuplarm FAııD
sa ve İngiltere arasında samimi d~ 
teyit ettiğini beyan etmiştir. 

T aymis, lngiliz hükümdarlarının P... 
ris ziyaretlerinin bir netioesi olarak poli-. 
tilt veya diplomatik bakımdan hiç bir 
yenililt beklenemiyeceğini kaydediyor. 

Patis, 19 (A.A) - Aksiyon Fran• 
eezden Umaniteye kadar muhtelif te· 
mayüllerdeki bütün gazeteler lngiltet'e 
kral ve Kraliçesinin ziyaretlerini hararet• 
le kar,ılamakta ve bu ziyaretin netice· 

Etuval mqydanında dağılmış tümenlerin 
bütün bayraklan hükümdarların önünde 
eğilmiştir. Her kö§C ba,ında namluları 
semaya çevrilmiş toplar vardı ve hü
kümdarlar mütemadiyen rukışlanıyordu. 
Yaşasın kral, yatasın kraliçıe, yapsın İn
giltere nidaları Fransız milletinin İngilte
reyc olan samimi dostluğunu göstermek· 
te idi. Y:üz binlerce kimse bu suretle mü· 
tcmadiyen beğırmaktan yorulmamıpar· 
dır. 

t sinde Fransız • İngiliz anlaşmasının resa· 
net kesbedeceğinden dolayı memnuniyet 
izhar etmektedirler. 

Konkord meydanında Fransız vilayet
lerinin delegeleri mahalli kıyafetleriyle 
hükümdarları selamlamı.şlardır. Alay sa
at 17.20 de kralın ve kraliçenin iltame• . 

tine tahsis edilen Ke dorsey sarayına 
gelmiş ve buraya kralın sancağı çekilmiş
tir. Saat 18.45 te kral ve kraliçe Ke 

Doney sarayından çıkarak. Elize aarayı-

na gitmifler ve Reieicümhurla madam 
Lebrünü ziyaret etmişlerdir. 

Bu da eevinçten COfmut olan Paris 
halkiyle yeni bir temasa vesile olmuttur. 
Kralın şerefine bütün gece Eyfel kuleain-

Pariade oettt resmi 11apalacak olan Et1ılt>eıl ~'" biT" töre. 

kadınlan harp emaaında Alman1ar tara• .tSTtKBALE HAZIRLANAN giliz tuenüdü meydana konacaktır. Lord 
fuidan kUl'JUna dizilen Mis Edit Ko•din FRANSA Halifaka Çekoalovakyanın ekalliyetler 

mezarına cEdit Kovele tazim> ibareeini Paris, 19 ( ö.R) - Dün gece lnııi)iz projeaini bir an e'YVel tatbik mevkiine 
t8fl)'an bir çelenk ko;rmUPardtr. hükümdarlannm bugünkü ziyaretlerini koyması halinde Almanya ile ihtilafın 

KRAL VE KRALIÇE NEREDE 
KALACAKLAR~ 

Pıı.ris, 18 ( ö.R) - Kral ve kraliçe· 

daha önceden luıtlamalt. istiyen PARIS ta.aflye edileceğini umuyor. 

,e taAm eclilen Ke d'Onıe,- earayı en 

büyült dekoratöwıler tarafından hazırlan· 
..,tır. Kral için Napolyoaan yatağl, kra• 

halkı Madlen, ltalyan, Opera bulvarların 
da aabahlara bdar tarkılar eöylemitler, 
~dir. Bu geceki ~ürat Pa-
1l!İlıin ,eaıtk --de Ullutulmaz bir fev
~ t...,.acalctJr. 

liçe için de kraliçe Mari Antuvanetin ya- Paııia, 19 ('ö.R) - 1ngoibz lual Ye 

'9.ğı hazırlanmıttJr. iualiçe.i • aanrlanMl Kedoı..y eaR-
Paris, 18 ( ö.R) - Kral ve kraliçe yı d.lııor....,onv ~ caziptir. Rei

öi\eden sonra Poris halkının görülme· micıA:•r hiwt deltoratörl.i muvaHa
mtş derecede çllgın tezahürat ile kaqı· kıyederinden dolayı tebrik etMİf*İr. S.
landdar. Ke Dor .. ye giden yolları yüz ray i~den ve da,..Jaa aörünü,üyle ef
binl rce insan kaplamıştı . Bu ziyaret İD· ilıaneırt ceDeet h4dt 1-i.i andumalttedır. 
gihereden on bialerce tur&at binlerce p• Bü~ .._f in ~ veraeuk 
secca. Eotojt'-'çı, aincmae~ Pame aı:ıel· zi,..lederde kullaatleo8: tıaı.n.lar üze
m:iş b..lu~<lı. Aade lwgim *'ı 'Ve f?M'İıa k.elimekri 'YU• 

E'Vierin, ottllerfo, umumi binalann dır. 

l'.ı>c::OOl!ll'eiCTi, damlan büyük ücretler ~u.. Lonche, 19 (ö.R) - lneifiz batve· 

Gazeteler bu ziyaret mesl!lesine he· 
men hemen sahifelerinin kaffesini tahsis 
etmekte ve İngiltere hal ve kraliçesinin 
fotoğrafilerini neşretmektedirler. 

Paris, 19 ( ö.R) - lngiliz hüküm· 
drlannın Patis ziyaretlerinin siyasi ehem• 
miyeti hakkında salahiyetli mahafiliııı 
fikri ıudur : 

Hükümdarlık mevkiine çıktıklanndaa 
'beri majestelerin yaptıklan bu illi ee~ 
ha tin ehemmiyeti ne Fransız milletinin. 

ne de dünyanın gözünden kaçama%. Bu, 
her zamandan daha kuvvetli ve birbiri· 
ne daha bağlı olan ilti milletin dostlup 
nu ispat ediyor. iki büyük demokratik 

Krala re fa.ka t eden lngıliz filosu 

kabila.do kiralan.uiti. Bilha~ P.aria kiti Pariate. ~i ~.ınleketi alakadal' edea 
zabıtuı intiaamı mühaf~ 'ic;in e'..ı ıığır bötia meadelerin ~~~ini, ma
vazifeyi üzerine alnllof bulunuyordu. jeate kralın Pa·ris ziyareti her veaile ile rcLt etmıştır . Jngilterenin Paris büyük den hava fişenkleri atılmıştır. Bu ziyaret 

elçisi air Erik Phipps ayni trende bulunan Paris tarihinde bir şeref mevkii muhafa

Lord Halifaha Parisin İngiliz hüküm- za edecektir. 
darlanna çok muhteşem bir kabul hazır- Paris, 19 ( ö.R) - İngiliz kral ve 
ladığını anlatmıştır. kraliçesi trenden inince gar salonunda 

kor diplomatilt kendilerine takdim edil· 

Paria, 19 ( ö.R) - Saat 12.40 ta mittir. Kralın yanında İngilterenin Paria 
kralın hem beyaz yah Fransız Eiloıu kı- aefiri Sir Eric Phippa bulunuyordu. Tak

lavuzlarının refakatinde olduğu halde dim meraıimi kıdem sıraiyle yapılmıt vo 
Bulonya ]imanına girmiştir. Yat limanın 
methalinden geçerken majesteler Bri
tanya abid esini selamlamışlardır. Mare
F-1 Peten de nhtımdan kralları selamla
mış ve yüzlerce gemicinin ağzından Hip 
Hip hurra sesleri yükselmiştir. 

Bulonya rıhtımında ilk tnzim ordu ta
rnfındnn yapılmıştır. Hariciye nazırı bay 
Jorj Bonne hükümdarları karşılamış ve 
F rnnsJZ mille ti namına kraliçeye beyaz 
güllerden b ir b uket vermiştir. Kralın 

t reni saat 12.50 d e hareket etmi§tir. Su
at 16.55 te tren Bulonyn qrmanı garına • girmi tir. 

PAR iSTE 
Bulonyn ormanı ghnnda tren 

durmadan selum boruları çalmış 

top atılarak kral ve kra liçenin 
muvnsal&tlnrı selamlanmıştır. 

daha 
Ve 21 
P arise 

ilk olarak trenden kral inm~tir. Oze
rinde lngil iz baş nmirallığı üniforması 

vardı. Reisicümhur kralı ve madam Leb
·ün de kraliçeyi karşılamışlardır. 

Kraliçenin üzerinde siyah ve tayyör 
ve boynunda bir arjante rönar vardı ... 
Kral ıeref kıt" asını teftiş etmiştir. 

Hükümdarlar Fransız gençliğinin he· 

ilkönce papanın mümessili monsenyör 
Valeryo Valeri takdim edilmi~tir. 

Bu akşam Elize sarayında reisicüm
hur ve madam Lebrün tarafından kral 
ve kraliçe şerefine bir ziyafet verilecek 
ve nutuklar söylenecektir. Ziyafeti bir 
kabul reami takip edecektir. 

Yarınki program ıudur : Saat 9.45 te 

kral zafer takma giderek meçhul F ran· 
sız askerinin mezarına bir çelenk koya· 
caktır. Saat 1O.30 da reisicümhur ve ma
d am Albcrt Lcbrün İngiliz sefa rethane

sind~n majesteleri a lacaklar v e b elediye 
sarayına kadar kendilerine r P.faka t ede· 
ceklcrdir. Saat 1 1 d e b eled iye sarayın· 

d a kabul m erasimi yapılacak ve saat 15. 
20 de hükümdarlar Luvr müzesinde Jn. 
giliz snn'at serg isini ziyaret edeceklerdir. 
Saat 19.45 te majesteler tarafından Jn. 
giliz sefarethanesinde reisicümhur Ye 
bay.an Lebrün şerefine bir ziyafet verile· 
cektir. Saat 22 de majesteler operada 
bir gala temsilinde hazır bulunacaklar

dır. 

Paria, 19 ( ö .R) - İngiliz kral ve 
kraliçesinin Paria ziyaretleri münaaebe· 
tiyle Belfor ıivil haataneei hasta balt1eı 

, 

kendini gösteren İngiliz • Fransız doıt· 

KRALİÇE ELIZABET BEY AZLAR luğun• perçinliyeceiini .öylemiftir. 

GEYDI 

KTalın yatını havadan takip eden Ingiliz tayyareleri 
Fransa ile tam bir iştirak halinde ola- devletin bu dostluğu sebepleri mazide 

rak Berline itidal tavsiye edilecektir. olduğu gibi istikbale doğru daha kuvvet

Halifaks • Bonne görü~meleri uzlqma le uzamaktadır. Çünkü ayni müdafaa hi.,. 
zeminim hazırlayacaktır. sine, ayni medeniyete hizmet arzusuna, 

Londra, 18 (ö.R) - Kraliçe Eliza· 
bet annesi kontes Strathmorun matemi 
içinde olmasına rağmen F ransaya ziya
retinin büyük bir dostluğun ifadesi ol
muı münasebetiyle matem elbisesi gey· 
memiş bulunuyordu. 

Kraliçe resmi törenlere mahsus olmak 
üzere beyaz elbise geymi~ti. Binaenaleyh 
dört gün devam edecek Frarusa ziyare· 
tinde kraliçe matemden çıkmış buluna· 
caktır. Krliçe, validesinin vefatından ev· 
vel lngilterenin en me hur terzilerinden 
muhtelif ve neşeli renklerde çok zengin 
bir garderop hazırlamıştı. Matem dola
yısiyle bu garderobu bırakarak yeni bir 

öğle sonu tuvaletleri hazırlamıştır. Be
yaz olacak bu roplar yalnız resmi tören• 
lcrde geyilecektir.. Kraliçeye garderop 
metresi Düşes Nortunbcrland refakat et· 
mektedir. Bu vazife çok mühimdir. Kra· 
liçenin tuvaletlerini tam zamanında ve 
tnm perfcksiyon içinde hazırlıklı bulun· 

durmak lazımdır. Sadeliği ile tebaaları· 
nın hayranlığını celbeden kraliçe bu zi

yarette pek az elmas taııyacaktır. Bu
nunla beraber üzerinde bulunacak el· 
maslardan her biri nadir bir güzellikte 
ve fevkalade büyük bir değerde olacak

tır. 

Resmi ziyaret bitince ve Londraya 
dönünce kraliçe yeniden matemine av
det edecelt.tix. 

Parla, 19 (ö.R) - Krala refakat 
eden hariciye nazın Lord Halifaks Fran
sız hariciye nazın B. Boone ve Barvekil 
B. Dala diye ile Çekoslovakya •e F ransıZ 
ltalyaa Yakınltmaaı meselelerini görüşe· 
cektir. Bütün bu meselelerde Fransız-in-

Pariı, 19 ( ö.R) - İngiliz kral ve ayni siyasi sebeplere müstenit mütekabil 
kraliçesinin Fransayı ziyaretleri münase- ihtiyaçlara dayanmaktadır. 
betiyle Fransız ve İngiliz başvekilleri Jki memleketin antanb dünya ıulhu 
arasında mühim mektuplar teati edil- için her zamandan daha lüzumludur. 

lngiliz hükümdarı huzurile yapılan - ' 

Britanya abidesi açma töreninde 
mühim nutuk söylendi 

Paris, 19 ( ö .R) - Evvelden hazır- · §81 Peten söylediği nutukta demiştir ki: 
lanan programa uygun olarak lngiliz c 1 O - 1 1 • l2 ağustos 1914 tarihlerinde 
krnl ve kraliçesini taşıyan yat Bulonya lngiliz ordusunun ilk kuvvetleri buradan 
limanına girerken 16 ağustos 1914 te Fransnya çıkmışlardı. Antant Kordiyal 
ilk lngiliz ihraç kıt' atının buradan F ran- fiili olarak kendini göstermişti. Dört ee
saya çıkması şerefine liman methaline ne denizaltı tehlikelerine rağmen lngil

dikilen cBritanya> abidesinin açılııı res· tere ile F ran~ arasındaki bütün hare
mi yapılmıştır. Merasimde mareşal Pe- ketler bu limandan yapılmıştı. tik defa 
ten ve lngiliz kralı namına Lord Kavel olarak Fransa toprakları lngiliz ordusu
hazır bulunmuşla;dır. Jngiliz ve Fransız nun iştirak ettiği harekata sahne oldu. 
bayrak.lariyle donanmış olan limanın et- Sağlam ümidim vardır ki bu birlik mu· 
rafında "eski muhariplerin mürneealleri hafaza edilecektir. 
bayraklariyle yer almışlardı. Bir 4}0k au- Majestelerin F ranaa toprağından ala-
tukJar ıtÖylenmittir. c:ıeldan ilk intiha FraMaz milletinm derin 

Paria, 19 ( ö.R) - Bulonyada Bri- doetluia olıeıcakbr. 
UJlt'll abidetıiniı:ı ac;mlma töHninde _.... 8-nu mü~p laailiz fekl Mc:.replı 

şu cevabı vermiştir : 
cBen Britanya abidesini açmağa da· 

vet edildim. Bu tören kralımız ve krııli· 
çt:mı:z.ın hükümdar eıfatiyle FransaY3 

yaptıkları ilk resmi ziyarete tesadüf edi· 
yor. Bundan daha müsait bir an seçile· 

mezdi. 
Büyük (Napolyon) da lngiltereYe 

karşı ordularını burada toplamıştı. F~· 
kat 1 '40 sene mücadeleden sonra Jngıl· 
tere ve F ranaa kardeşlik bağlriyle birle!" 

d b .. .. )ı: bıt 
tiler. Umarım ki bu ha ise uyu cali 
Avrupa uz)llJIDaaı için de örnek ola 

. . ar· 
ve milletler harp zamanındakı aynı P 

lak zaferleri eulh zamanında da bıza"6" 
bileceklerdir. 

fınxapısını açıyorlar 1 t1'1tttı:nyca '1)'-"-.,.• -----~ 


