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Yugoslav yada mat~m 
Belgrad 20 (A.A- - Romanya valide kraliçe

sinin ölümü münasebet.ile Yugoslavyada 18 tem
muzdan 28 Ağustosa kadar devam edecek olan 
altı haftalık bilyük matem o~aktır. 

YEN1 ASIR Matbaumda t.ı•lmp 

• 

Hatayd&ki mümessillerimiz ~ PARis ziY AREriNiN iKiNci 

mühim kararlar aldılar.. Kral ve Kraliçe şereflerine lngili 
1( sefaretinde akşam ziyafeti verildi 

•• 
GUNU 

•• 

Cevad Açıkalın 

iz mir 
• 

Turistik bakımdan 
nokaanlarını tamam
lamağa mecburdur 

--0-

lzmirin bir seyyah şehri olup ola
nnyacağı keyfiyeti zaman zaman 
münakaşa mevzuu olmaktadır. Hat
ta bu mesele Şehir Meclisi müzake
relerine kadar sürüklenmiştir. 

Bazılarına göre lzmir iktısadi bir 
~hir imiş .. Turistik bir şehir ola
ınazmı6 .. 

Biz böyle bir iddiayı tamamen 
Yersiz ve manasız buluruz. 

ar.ıt .. muamelesi Cuma 1 Alivre 
gunu ba.şlıyacak on 

günde bitecektir... Satışlar 
Dün bir firma 225 

bin kutu alivre l•tanbal 20 (Haaui) - Hatayda.ki Türlı delege•i B. Cevad Açılıa
lın ile Fran•ız .delege.i Kolonel Kole araında •eçİm ifi etrafında 
mü~abalıat laaa~ olmaıtur. ilk seçim faaliyeti on gün lıaJar sürecek 
•elıız yerde •e~ım büroları açılacaktır. Komi.yon reülijini mii"""e
be ile Tiirlı ve Fraruu delegeleri yapacaklardır. 

-SONU VCVNCV SAHiFEDE-

aatıfı yaptı 
• 

'Ozüm ve incir mahs<illeri üzerine 
yapılmakta olan alivra satışlan bu 
günlerde büyük bir inkişaf göster
mde başlamıştır. Fiatler Almanya
da ve lngilterede hemen ayni dere
ceyi ;muhafaza etmekte, dokuz ve 
on numara üzerine hararetli mua- , 
meleler yapılmaktadır. 

Şehrimizdeki büyük bir ihracat 
müessesesi dün bir Ingiliz firması 
ile 2251000 kutuluk bir kuru üzüm 

1 anlaşması yapm~c;tır. Bu üzümler 
Eyliıl, ilk ve ikinci teşrin teslimi
dir. 'Ozüm kurumu da bazı mühim 
firmalarla t emas halindedir. Bu 
günlerde üzüm ve incir üzerine bü
yük muamelelerin tescil ettirilece
ği kuvvetle ümid ediliyor. 

Alivra satışların inkişafında Tür
kiye - Almanya ticaret muahedesi 
müzakerelerinin büyük tesiri ol
muştur. Berlinden şehrimizdeki 
tilccarlara gelen hususi haberlere 
- SONU iKiNCi SAHiFEDE -

Operada 
Gala müsameresi çok 
muhtefem oldu. Bugün 
Versayda ziyafet var 

- Dün akıam n 
zırların ayan ve mebusan meclisleri 
islerinin ve diplomatların iıtirakiyle 
rilmiı olan ziyafet musiki nağmeleri 
tcnlenrniıtir. 

Ziyafeti bir kabul resmi takip e 
ve bu kabul resmi esnasında artistik 

program tatbik edilmiıtir. Bu progra 
bir fasıla verildikten sonra iki devlet 
isi sigara içmeğe mahsus salon hal" 

-= getirilmit olan zabitler salonuna çe 

Siyasi go•• ru•• m 1 miılerdir. lngiltere kralı orada muht 
Ş e er zevat ile bilhaaaa B. Janneni. B. He 

h • ti B. Milran, B. Kayyo, B. Blum ve e em mı ye e Flanden ile 1rörütınüıtür. Kral, B. Da 

devam ediyor ~e~~:;~:e Her hangi bir §Chir acyyahlan 
alikalandıracak imkanlara sahip bu
lunur, seyyahlann kolaylıkla seya
hatlerini ve iatirahatlerini temin edici 
vasıtalara malik olursa o ıehrin ik- T 

latanbulun güzel pldjlanndan biri Partide mühim bir toplantı Polonya tısadi bir merkez oluıu veya büyük urizm davası ilerliyor 

~~;::H~~ı!~~9EF~~~ Modern ı·ncı·raJtı plaA 1·1 ke- lzmirde pazarlıksız satı-
Yebiliriz ki bir çok bakımlardan mü-

talaa edilebilen tehirlerin turistik •f h b 1 kt 
Hariciye nazırını 
Helaenki aeyahati nE 

makaatla yapılmııtı 
ehemmiyetleri daha büyüktür. Ge- ŞJ namesı• azırlandı şa aş anaca Jr 
len ve dolaıanlar arasındaki iş 
adamlan için bu vaziyet bir rüchan Dün öğleden sonra C. H. Partisi bina-

Belgrad, 20 (AA) - Polonya ha 
ciye nazın bay Bekin seçenlerde Ria&l 
YtlPllllf olduiu Myahatten bahaeden 
muprava aazeteai bu aeyahatin Polony 
nın harici aiyasetinin Helsinkforad 
Bükrqe kadar imtidat eden bitaraf l:I 
blok teaiaini istihdaf etmekte olduğu 
retinde uydurulan haberlerin ve bu v 
dide çevrilen entrikaların parlak bir te 

ecbcbi tetkil eder. Seyyahlann en nı • _J • smda başkan ve Valimiz B. Fazli Güleç-
çok aradıklan fCY asanatikadır. r, Ô.JIR aansıngi, gazinOSU,SO)IUnma in riyasetinde mühim bir toplantı yapıl-

Ege bölgesi eski ve büyük mede- Dll§br. Toplantıya belediye reisi, ticaret 

niyetlerin beşiğidir. Bu mevzu üze- Oaaları Ve terası bulunacaktır odan ve borsa milmes&lleri ve mütaıa-
rinde çok zengindir. alanndan istifadesi mümkün olan bazı 

Vilayet nafıa müdürlüğü, lnciraltında · · d it il _ı_ nJ - - ı_ 1 t · Selçuk. Ayasulugw, Bergama, Sart ıçın e e s tmeye ç~a aau; o an nci- zevat ıştirak etmişlerdir. 
h 

meydana getirilecek plaj ve diğer tesis- r lh lA · d k 939 yıl 'f. 1 arabeleri dünyanın alakasını üze- a P aım an anca ı yaz mev· op antıyı kısa bir izahla açan vali-
lere ait hazırlanan planın keşif muame- ,· · d · tif d dil bil k · · hük' rine çeken ayrı ayrı kıymet taşıyan ırnın e ıs a e e e ece tir. mı%, ümetimizin cidden yerinde bir 

b 
lesini ikmal etmek üzeredir. On beı gün SO '---..:1 

irer varlıktır. - NU 2 iNCi SAYFADA - &anU"e pek yakında tatbikine baş1ana-
~ ~n~~~~~~i------:T=~.--==~~--~~~h~~~==~~==~~~~~~n~~ü~~ 

lllanzaraları oldukça zengindir. v c rı yan on mu a edesi .. nununun ruhunu izah etmiş ve alakadar-
gün geçtikçe güzelle~mektedir. larm mütalaalarını sormuştur. 
. Bt1na ilaveten de büyük bir ihraç M 

1 
b tş sahasında, perakendecilikte pazar-

lımanı ve iktısadi merkezidir. Coğ- acar ar u muahede- lık usulünü kaldırarak bir fiat istikrarı 
rafi vaziyeti uzak bir muhitte mün- ve iş karekteri temin edecek olan bu ka-
f erit kalmış bir halde de değildir . nun, verilen karar mucibince evvelA 

Akdeniz kıyılarında ayn ayrı hu- de ku t · 1 k • t• 1 Ankara, lzmir ve Istanbulda tatbik edi-
susiyetler taşıyan , seyyah celbeden n r u ma ıs ıyor ar lecektir. Kanuna bir de talimatname 
bir çok şehirler vardır. Binaenaleyh eklenecektir. Bu talimatname perakende 
Akdenize çıkanlar, kolaylıkla lzmi- satışlara cari olacak usulleri, esnafın ve 
re de uğramak fırsatını elde edebi- tüccarın tabi tutulacakları muameleyi 
lirler. göste!'ecektir. 

Her ne bakımdan bakılırsa bakıl- - SONU 2 iNCi SAYFADA -
ı~n lzmir mükemmel bir seyyah şeh
rı olmak vasıflarını ve istidadını ha
izdir. 

Hele her yı] biraz daha inkişaf 
t'den, enternasyonal fuarımız İzmir 
ve Ege bölgesi için başlı başına hu
sıısiyet ifade eden bir mevzu halini 
almaktadır. 

Fuar seyyahlara ucuz seyahat im
kanlannı hazırlıyacak, şehre bol eğ
lenceler temin edecek, milJi ekono
mimiz için hayırlı ve müsbet netice
ler verecektir. 

Bugünkü şekli ile bile fuar, iz- Mussolini son ha.sad btı§langicı töreninde 
ın~~ için hayati ehemmiyeti haiz bir Roma 20 (ö.R) - Macar nazırlarının Avrupada sulh ve ... __ ,_:_ ;.,ının· • bır' daki-
lllues h ı · 1 · · ~ -s sese a ıne ge mıstır. Romayı ziyaretleri hakkında Vatikanın ka evvel tekarrilrü · · M · 

İzmiri dolduran ziyaretçiler, az yarı resmi gazetesi olan Osservatore tatmini icap ettiğine k;;;;dir acarıstanm 
veya k h' · · b' k .> 
w ço şe ır ıçın ır servet ayna- Romano şunları yazıyor: 
gı olmaktadırlar. cAnşlusdan sonra vuku bulan bu z.i- Be.rlin 20 (Ö.R) _ Korespond Di 
Jt· B~nunla beraber itirafa mecburuz yaret Avrupanın çok nazik vaziyeti ha- lomatik Romada cere ed ~p-

ı, 1~ıyaretçilerin istirahatlerini tam sebile büyük bir ehemmiyeti haizdir relerin buy" ilk eh mmiyan t' en lmd ğune-
Ve Kamil b · k "ld . d k · e ye ı o u u, 

.. ır §C ı e temın e ece ltalya - Macaristan münasebetleri ara- Macar nazırlarile Ital lannm 
ınu~s«;8elerimiz kafi değildir. Yü- sında tam bir ahenk vardır. Bu gun" e ka- Macaristana haksız olarakyan ,_~bul ttiril 
zer ıkı .. le. Tk k fi h 1 - e -

1 
• k yuzer ışı ı a ı e a inde dar kendini gösteren samimt teşriki me- ı:ni§ olan: Triyanon muahedeSlniıi · g:_ ece seyyah)'Vı banndıracak otel- sai devam edecektir. Macaristanın reviz- yonunu gör\iftülderini, Ma~ 
SO~NCI SAYFADA - yoncu müddeiyatına gelince Italya bu §imdi §lmalden ve cenuptan ild kuvvetli 

Ki OCAKOOLU müddeiyatı himaye etmlftir. lluuolim dosta duandJlmı ~ 

Viliyette 
Yeniden modern üc 

' 
ilk okul yaptırıldı 
Viliyetçe Urlada yaptınlan yeni 

ilk okul İnfaah ikmal edilmİflİI'. Mo
dern ve her türlü ihtiyaca cevap ftl'• 

meğe müateit olan bu süseJ kültür ! 
müessesesi 28 bin liraya mal olmut
tm'. 

Mektebe aiden yohm İnpama da 
batlannutm. Bu mektep Cümhmi
yet bayramında törenle açılacak, 
fakat teırinievvelde derslerine bat
lanacaktır. 

Vili:yet, Güzelyalıda da eski bir 
kilise binaamdan iatifade edilerek bir 
mektep İnfa ettİnnİftİr. Bu ilk mek
tep 12 bin liraya mal olmattar. Jn
pab tamamdD'. 

Seydikö:f(inde, köylünün )'lll'Clanı 
.. diyet bir ilk mektep yapbnmf

SONU 7 INO SAHiFEDE -

Hayatı ucuzlatma ifini ehemmiyetle 
takip eden DaAiZİlle VeJcilitniz 

zibi olduğunu yazmaktadır. 
Bu 1razete Polonyanın Baltık den 

sahillerinde ananevi menfaatlere aah 
olduğunu ve yalnız istiklaline aahip d 
Jetlerin müsbet bir harici siyaset tak 
edebilecekleri mütalaasında bulunduiJ 
nu ilave etmektedir. 

--=-
Taymia toplatıldı 

Bertin, 20 (ö.R) - cTimen gazetı 
sinin 19 temmuz tarihli nüshası hük{ 
metin emriyle müsadere edilmiştir. fü 
nun sebebi, tahmin edildiğine göre, Be 
lin borauının vaziyeti hakkında nakled 
len bir makaledir. 

Himidin kızı 
Bayan Emine Ba
yan Lüsyen aley
hinde miras da

vası açtı 

lstanbul, 20 ( Huami) - O.tat Ah. 
dülhak Himidin kızı bayan Emine, mer

humun refikası bayan Lüıyen aleyhinde 
veraset davası açmıtbr. Davacının avu

kah üstadın son dileklerini bildiren ve 

içinde ali.itayı celbedecek mühim mad
deler bulunan vasiyetnamesinin bir su-

retini mahkemeye vermiıtir. Ostat çok 
eak.iden intipr etmiı veya intitar etme-

mİf bütün eserlerinin telif hakkını noter 
eenediyle bayan l..üsyene bD"akmııbr. 

DaYua 20 eylGlde balulacaktır. 



-- --A:Z 

Dallardan sesler : 

9 _za 

·-=-
auı:a 

14 yaşındaki kız 
l.tanbul gazetelerinde okuduk : 
Bqikta~a 3 kişi, akşam olup ortalık kararınca. tenha bir kö~e 

a'Ul\I k.umıuılar. 14 yaıında bir kız çocuğunu çevirmişler, ağzını tıka· 
yıp kollanm heğlamıflar, namuaunu berbat etmi,Ier .. 

Medeni bir tdıriıı göbeğinde, bir yudum masum kızın namusunu 
aç canavar iftihaaiyle yiyecek kadar kabaran ve kuduran idem oğul
larına kurban gitmit Havvanın daha nice 14 ya§ında kızlan var. 

14 yatındaki kız: dolgun kalça.lariyle, örtüsünü yırtacak kadar dik 
kafalı göğeüyle, çıplak tombul bacaklariy)e doymak ve kanmak hil
JDİyen obur erkeğin önünde fınndan yeni çıkmı§, dumanı üstünde bir 
piliç kızartması gibi dolaşıyor. 

T abiabn; daima §Ahlanmağa meyyal, bitmek ve tükenmek bilmiyen 
iştiha ile dişinin arkasından koşturduğu erkek, bütün bir ömür silah 
bedest olarak tuzağına düşecek avı bekliyor. 

Zaman ve mekana göre kah karada, kah denizde, en umulmadık 
yerlerde kurulan bu tuzaklar ihmal edilmiş masum kızların namusla
rına mezar oluyor. 

Lakayt ellerde yaşıyan 14 yaşındaki kız, gece gündüz demeyip, de
rede tepede, karada denizde avara dolaştıkça, eteği bir gün bu tU7.ak
lardan birinin ağına takılarak yuvarlanmağa ve yuvarlandığı yerde 
müstakbel kocasına vereceği yegane hediyeyi bırakarak auyu emil
miş bir portakal posası gibi çıkmağa mahkumdur. Bu tehlikeyi gör
miyecek derecede kızlarını ihmal eden analar, babalar utansın .. 

MURAT ÇINAR 

2 - e::ıs::_ 

Tütün deposu cinayeti 
-

~' Eksper Haydar'ın katili,mahkemede, 
cinayeti niçin işlediğini anlattı .. 

B. Haydar, tütün ustası Recebi Coya ile konuşurken gördükten 
sonra odasına çağırmış ve aralarında münakaşa da geçmiş •• 

•. 

iz mir 
• 

Turistik bakımdan 
nokaanlarını tamam
lamağa mecburdur 

IAST ARAFI J iNCi SAHIFED 
)erimiz yoktur. 

Bu hususta büyük mhntı çeki 
mektedir. 

İzmirin turistik bakımdan iki b" 
yük noksanı vardır. Biri yollar, di 
ğeri otellerdir. 

Birincisinin turistik yoliar hak
kındaki kanunla halli ümit ediliyor. 

ikincisi için de belediyenin, hususi 
muhasebenin, Evkaf idareainin hat
ta hususi teşebbüslerin harekete 
geçmesine ihtiyaç vardır. 

Seyyah ve fuarlar münasebetiyle 
Tütün eksperi B . Haydarı tabanca kur- l Pazartesi gilnü erkenden, saat yedi sanki aralannda en ufak bir §ey geçme- zıyaretçi kabul eden tehirler otelci· 

şunile öldürmekten suçlu ve mevkuf tü- buçuk sularında Receb usta fabrikaya mişti. Hatta cumartesi günü Recebin liğe büyük bir ehemmiyet vermeğ'e 
ti.in.eli ustası R ecebin muhakemesine dün gelmişti. Alt katta, bir sandalyede otu- hatırını bile sordu. mecburdurlar. 
ağırcezada başlanmıştır. Bu dava, bilhas- ruyordu, biraz düşünceliydi. Pazartesi günü, yani Mdisen.in cere- Maalesef bu nokta bizim meml~ 
sa tütün ticaretile iştigal edenler arasın- Bir aralık bir silah sesi fabrikada akis- yan ettiği gün B. Haydar yazıhaneye ketimizin her yerinde zaiftir. Hatta 
da büyük bir merakla takip edildi<'nn- ler yaptı. Bende koştum. B. Haydar ta- geldi. Bana işçileri, her gUn olduğu gibi fstanbulda bile .. 
den mahkeme salonu dolmuştu. Dinle- banca kurşunile yaralanmıştı. Yaralan- usulü dairesinde yazmamı söyledi. Bun- Turizm için, dünyanın hayallerin
yiciler arasında iki tarafın akrabaları, dılttan sonra bir kaç adım atabildi, sonra ları hazırlarken Recep bu gl1n işe başlı- de yaşattıkları bir çok hazinelere aa· 

~~~~~~~~~~~~==~~=~~~~~~~~~~~~~~~~Rlli~~~~~~ba~-~~~~~d~~~~~~d~ ~ca~,k~~~W~~Rlli~~~~m~rn~~~~nu~ 
Ziraa.t memurları tonlantısında dacıla rı nazarı dikkati ce]bediyordu. Reis - B. Haydarm veya suçlu Rece- darın-yanına çıkarak Recebin kaydedilip esaslı bir muvaffakıyet elde edeme-

,, Ağırceza heyetine riyaset eden B. Ab- bin Bn. Coya ile alakalan var mıydı? edilmiyeceğini sordum: memizin sebebi te§kilatsızhğımız ve 
durrahman Bir'in işareti üzerine suçlu _ Ben bu müesseseye yeni girdiğfm _ Hayır, işe başlıyamaz. ben gelir seyyahlann istirahatini temin edici 

Viliyetin verdiği direk
tifler yerine getiriliyor 
Dağ köylerinin çeşitli mahsul 

edilecektir yetiştirmesi temin 

Receb, ayağa kalkmış; cinayete tekad- . . bil kendisile görüşürüm, dedi. vasıtalardan mahrum kalı~ımızdır. 
dilin eden bazı vakalara işaret etmiş, ıçm emem. . . . y• Filhakika B. Haydar, sakin bir sesle T eşkiiat meselesiyle devlet filen 
hlidise ~da duyduguy bü·-':1.- elemi . Mü esse_ senin ~tıbi B. Hilmi İpegın alakadar olmak yoluna girmiştir. 
· ah tm'ştir ~....... ifadesi şöyledir: Recebe ~ kabul edilmesine imkln ol- İzmir her şeyden evvel kendi nok-
ız e 

1 

• ı - Cuma günü yazı odasında oturu- madığuu söyleyince aralarında ufak bir sanlannı tamamlamalıdır. Noksanın 
Suçlu, hadisede adı geçen musevt kızı d Ş ~=-•- 1 B H .3-- leli. mün"'l.-"'e"' g....+ı Receb bu sırada Coya 

B C ·ı hi b . ·· b ti 1 yor um. e~ 0 an • aywac ge ~ '"'S- ' baıtında da otel davası gelir. lzmirin 
n. oya ı e ç ır munase e o ma- ile münasebetini görenle g8rU§Dlek iste- En1'ternasyonal fuarı ve turıs' ti"k bı'r dığını, ortada geçmiş bir vaziyet bulun- - Recebin hesabmı çıkarınız •.. de~ rd B B 

da b .ı.. ıkın ledi. diğini söyliyo u. unun ilzerlne • bö0 lge oluşu bu dava uz·· erı·nde bu-yu .. k madığını da ifadesine ilave etmiştir. sonra ana ~an Ç anu soy Ha dar: 
Bundan sonra şahitlerin istimaına baş- Odadan çıkımı. B. Haydar Receble oda- Y • bir hassasiyetle ve müstacelen dur-

da alnız kal--t... tahmin yirmi da - Buna lt1%Uın yoktur, Ben merdi- mamızı am"' ır· dı·r. lanmıştır. Dinlenen şahitlerden B. Ah- Y a.nı.a. en -
met şunlan söylemiştir: kika kadar hususi surette görüştüler. vende kendi gözU:mle gördüm, demiştir. HAKKI OCAKOOLU 

- Cinayet pazartesi gun·· ü olmuştur. BilAhara odaya girdim. lşime devam Bu sarih vaziyet karşısmda Receb ba-
kad eceb B na bomervis hazırlamamı söyledi. B. Bu hAdisooue tekaddilm eden cuma günü ettim. O gUn akşama ar R ve · 

~., k ka dular Haydarm da muvafakatini aldıktan son-
öğle paydosunda Receb usta, Bn. Coya- Haydar odada arşı rşıya otur . ra bonservisi hazırladım. Haydar bunu 
nm da dahil bulunduğu bazı kadınlarla Tavırlarında fena bir vaziyet yoktu. Bir okumadan aldı, altında pulu olmadığı
görüşilyordu. Bu sırada mağazaya gelen aralık B. Haydarm odada bulunmadığı na da dikkat etmedi. Halbuki ben ken
c;ef B. Haydar Recebi Coya ve diğer ka- sırada Haydann bir akrabası geldi. Re- disini ikaz etmiştim. 
dmıarla görüsürken görmüştü. Bir kaç ceb kendisine işden çıkarıklığuu, işine 

~ ih ı · · ltı... ld 1'~te bu sırada B. Haydar m.isafirlerile 

= 
Matuska 

Trenleri deviren azı/ ı 
zengin olma yolunu 

bulclu dakika sonra işbaşı oldu. Bu sırada Re- n ayet verme muame esı.n.ın ao- o u- ~ 

ceb usta ortadan kayboldu. Acaba ne- ğunu, B. Haydar üzerinde iltimas yapa- görüşüyor ve kendilerini teşyi ediyordu. Budapeşte 15 Temmuz - Avusturya· 
reye gitti, diye bir merak vardı. rak tekrar işine alınmasına tavassut et- Recebin yanımdan ayrılmasın.dan bir da yirmiden fazla treni deviren Matuska 

Bu aralık şef B. Haydar geldi: mesini istedi. Bu zat, sıcağı sıcağına böy- kaç saniye sonra tabanca sesini işittim. namındaki azılı haydudun idama malı-
- Receb ustanın elbiseleri nerede? le bir şeyi söylemenin muvahk: olmadığı B. Haydar vurulmuştu. B. Haydarın sağ k1lm olduğu halde beynelmilel bir te
Dedi. Kendisi biraz hi&ietli idi. Elbi- mütalbsmda idi. eli şakağında idi. ahhüd yüzünden ceza.sının mUebbed 

seleri aşağı aldırdı. Anladık ki Receb Receb cumartesi günü tekrar mağaza- Diğer şahitler de dinlemnif ve mahke- hapse tahvil edildiği malılındur. 
usta i§inden çıkarılmış, vazifesine ruha- ya geldi, yazıhanede oturdu. Bu sırada me gelmiyen. şahitlerin celbine kalmış- Matuska bütün hayatım için.de geçi· 
yet verilmiştir. B. Haydar Receble iyi konuşuyordu, tır. receği hücrede zengin olmanın yolunu 

-'---------------~ .. ------- bulmuştur. tlkönce hAtıralarını yazmış· 

Sahte makbuzla Partide mühim /ki COCUk tır. Bu eser Amerikanın gazeteler kralı 
' Hearst tarafından 300 bin franga satın 

Gümrükten cıkarılan bı· ~ toplantı Birbirini bıçakla aıınmıştır. Şimdi de ke~ınerını k.ıillan· 
Ziraat memıırlan bir arada • • "araladı mak hak.kını ıoo bin franga satmıştır 

Vilayette, valimizin riya.eti altında,~ak~rlı~tan kaçın~mıyacak v~ köylünün şekerler T Diğer tarafdan bir Iaveç şirketine kendl 
Yapılan ziraat memurlan toplantısında. ışlen dikkatle takıp edilecektir. Seydiköyünde bir yaralama hldisesi k al 

Birinci aorgu hakimliği, gümrük res· BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE olmu-·r. Seydikövi;nün y ... i) mahalle- yaptığı suikasdlar şeklinde 1ren az a· veni sene ziraat Meri hakkında memur- Vilayet makamı. bilhıusa daha az k.a- l!'·- ., .,.. ...,, ·· ·· l t · ed b' · 
" " mini ödemeden bazı tüccarlara ait te· d d-1_, M A rının onune geçmey emın en ır cı· lara bazı direktifler verilmişti. Memur- zanan dağ köylerini takviye etmektedir. sin e oturan 16 )'aflll ıuci ümin ı-

__ ,_ kerleri gümrükten geçinnek suretiyle çı- Yapılan tetkiklerde, Türkiyede pa- mu""• aynı· ko""yden on be .. ya•ındaki ar- bazı satmıştır. lar, kazalarda verilen direktifler daire- Dağ köyleri balkının kazancını arttımuu. ak 2 lik. ... " "' 
karan bir zat hakkında açılan davaya ait zarlık usulünün tarihi anc 6 sene - kad,.., Mum"" ın" Çakmakla kavga etmiı, ----ainde çalışmalanna başlamışlardar. üzere kendilerine paraaız ap kalemleri da .._. F t 

önümüzdeki mahsul yılı, Egede bere- ğıtılmlfbr. Dağıtılan antep nsbğı afi ,.a. ..... .1 - .,. L y '- tahkikatı ikmal etmek üzeredir. Muame-- tir. Ondan evvel, her hangi bir mevzuat !Usı· de bı0rbı"rını0 
• .,.. .. alam••tır. tkiaının· • de e c a a 

1 1 mi d lıal f al. .1 . le 929 senesinde cereyan etmiş ve ala· mevcut olmamasına rağmen halk, satış yaralan agvırcaclır. Bıçakla arılan yara-ket yılı tavsif edilecek kadar verim i e eri er a ayete geçı mesme ~- .,. 
olacaktır. Bu itibarla koylünün, mahsu- bep olmuıtur. Köylünün çqitli mahsul kalı zat sahte bir makbuzla bu şekerleri esııa.Smda pazarlık etmezdi. Pazarlık lardan sonra ikisi de memleket hutane-
lünden kabil olduğu kadar fazla rand- yetiftirerek ııeçimin:i daha kolaylıkla te- gümrükten çıkarmıştır. Dava bugünlerde usulü 1902 senesinden sonra yerleşmiş sinde tedavi altına alınmtJlardır. k b 

ı_._.:ı mahkemeye intikal edecektir. öc:lenmi- d 1 h -~ı- .,, _____________ "!! çı·nlı"ler 2000 ur atı man temin etmesi için en ufak bir fe- min etmesi yoluna gid.ilme ... ~ir. ve Ana o unun er yerine ya~ .r.uuıştır. 1<ı 

----------------------------~~gü~~ijç~~ ~~~~~P~~ ulk k . ~~kr 
T • -1 ·ı ı · --.... =--- daha çok yayılmaslllat pazarlıksız satı- rıa evi ÖŞeSl Roma, 20 (ö.R) - Japon tayyare· 
J urızm advası ı er l}IOT A v"cılar hayra mı şuı büsbütün ortadan kalkmasına sebe- terinin Hankeuya karşı yaptıkları büyük 

Modern inciraltı plijı ke
şifnamesi hazırlandı 

biyet :vermiştir. 1 - Evimiz daktilo kursu üçüncü dev- hava taarruzu Çinlilerden iki bin kurban 
Şehrimiz avcılar ve alıcılar cemiyeti Dün partide yapılan toplantıda tesbit resi 21/7/938 den itibaren çalışmağa verdirmiştir. Yaralılar bir kaç bin kişidir. 

senelik bayramını önümüzdeld pazar edilen mütalaalar bir raporla vekalete başlamıştır. İsteklilerin hemen evimiz Bu müthiş facia Hankueya karşı umumi 
günü Bucanın tahtalı köyünde tertip bildirilecektir. Dünkü toplantıdan sekreterliğine müracaatleri. bir Japon taarruzunun ipreti sayıhyor. 
edecektir. sonra belediye reis.imiz Dr. Behçet Uz 2 - Evimiz bahçesinde her hafta pa-

Tahtalı köyü suyu ve asırlık çınar bir muharririmize aşağıdaki izahatı ver- zar ve perşembe günleri karagöz oyun-
ağaçlarile mqhurdur. Ege bölgesinin miştir: lan vardır. Bütün yurddaşlar davetli- F_ıkra: 

• •••••••••••••• en b~yük çınar ağaçl~ r_na~ olan - Bence pazarlığı ortadan kaldıracak dir. 
BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE etrafındaki tetkiklere devam edilmekte- bu koyde avcıların tertip ettiklen bay- 1 t usulu hük:" .. t=-•-•- bilyük 3 - 21/1/938 perşembe günü saat 17 

d. B ahla· d ıl --,_ el b" o an sa ış ume UllUolll ,__ --3·-ır. unun son t ı e yap a~ ve ram için cemiyet idare heyeti güz ır bir hamlesidir ve bu kabili tatbiktir de köycüler komitesi topüWtıs.ı v~. Bu plaj 40 bin liraya mal olacak. ga
yet geni~ bir kumsallı, her türlü konforu 
haiz bir gazinosu, soyunma odaları, dan-

· Kusur •• 

eingi ve önünde gayet yüksek, bütün 
körfezi ayakları altında bulunduran ge
niş bir teras bulunacakm. 

Otel kısmı hunun haricindedir. Bunun 
J'lanı henüz hazırlaru:nı' değildir. Ancak 
eylwe kadar otel tetkikleri hazırlanacak 

her odada mcak su bulunacaktır. 'L----ıft-•...4-.- Mill1 ~·~ıar · ~ Radyoda ince bir ses namzedleri tak· 
• • • Y • program ™~~· 0

-'"'"" ' trmirde tatbikinden k müsaid netice-
İncıralbnın palnııye. çam ve dıger gı- Pijon atışları nişan müsabakaları ve da- y ço • L- Nihayet dost oldular dhn ediyor ve her birine ayrı ayn sa-

v ... .. ler almacagmı umuyorum. Bu i§de IJC"' ruyordu: 
ranbaha. agaçlarla agaçlanınaaı. otelin ha bir çok eğlenceler yapılacaktır. Mu- ledi teşkilltma te ttU edecek vazife Buenoa Ayres, 20 ( ö.R) - Şak.oda _ Eıı büyük kusurunuz nedir? 
çiçeklenmesi için ha~lık.lu. yapılmakta- sabakalarda ~cak olanlara hediye- bil~ bir hassasiy~ ~p edilecektir. Bolivya ve Paraaııay hududunu çizen İçlerinden. biri ~ çok giden bit 
dır. Viliyet ve belediye bu ışlerle ehem- ler verilecektir. _ sulh ve dostluk muahedesi kat't olarak 
miyetle alakadarlardır. lncinıltına giden 
ıre Urla yolundan ayrılan daracık yol 
biraz daha genişletilerek asfaltlanacak-

Til - oevap verdi: Avcılar pazar sa.balu bet buçukta · - kabul edilmit ve aaat 1 S te hükümet ko~ . _ En büyük kusurum mu? Kanıııa 
kilikde cemiyet merkeUııden ot.omobu- Tef tiı nağında w taraf delegeleri tarafından 

ve o zaman eksiltmeye aynca konula- tır. 
lerle hareket edecek ve akşam 18,30 da Jandarma mıntaka komutam yarbay reisicümhurun. diplomatik heyetlerin ve so;::t:~abı 

0 
kadar nükteli, yerinde 

Tahtalıdan lzmire dönülecektir. Tahsin Savaşan Muğla vilayeti. jandarma yüksek memurlann huzurunda imza edil- ve feylesofça buldum ki hiç unutamadınL 
caktır. Bu çalışmalar gösteriyor ki vilayet ma-

Vilayet muh bei 'hll3usiyesinin malı kamı, turizm İ§ini ele almıştır, ehemmi
olacak olan bu iki müeasese lnciralhnı yetle takip etmektedir. Bu iyi çalışma 

Evkaf pavyonu 
Evkaf paviyonu:nun lstanbulda Türk 

sanatkarlarına hazırlatılan renkli ve iş
lemeli pe.nçereleri mutahassısı ile birlik
te şeh.rimi:ze getirilmi~ ve diln yerlerine 
konulmağa başlanmıştır. 

turistlerin ve memleket içinden gelecek 
halkın istifadesine an:edecektir. 

Otel la.mı ayni zamanda Ağam.em .. 
mm ılıcalarının fifalı suyunu da cami bu
lanacaktır. Suyun hıciraltına getirilmesi 

Alivre satı~lar 
--0--

BAST ARAFJ 1 iNCi SAHiFEDE 
göre Türkiye • Almanya anlaşma 
esaslarında bir mutabakat hlsı1 ol· 
JDUJiur. Eski hesaplardan mütevel

lid bazı pürüzlerle Almanya klea
rin& hesaplarına ithal edilen A vus
turya hesaplan bu güııle.rde halle
di.Unce yeni anlaşma imza edileoelt
tir. 

f 

havası içinde önü.müzdelci sene ilk mah
sulleri elde etmemiz mümkün olacaktır. 
Bu eserler, hmirin bir turizm şehri ola
mıyacağı iddiasını ileri sürenlere veciz 
bir cevap teılcil edecektir. 

Doktorlar arasında 
tayinler 

İzmir bdediye doktorluğuna Kadik.öy 

Evkaf paviyon.unun elektrik tesisatı 
da yap~tır. Evkaf paviyonu ay sonu
na kadar ikmal edilmiş olacaktır. 

Otomc-bil kazası 
belediy~ baı tabibi Tevfik Akif, Mani- Evvelki gün tenezzüh mılksadiyle Ü.

sa doium evi çocuk hastalıkJan müta- mirden Çegrneye giden ibralı.im Yıldıri
bassıshğına Kars doğum evi bao tabibi mm idarC9indek.i 614 sayılı tenezzüla 
Raif Y asari tayin edilmişlerdir. otomobili dokuz Yaflndaki Zeynebe 

Mani5a memleket hastanesi bevliye çarpmıı ve iki difinin kwlmaaına eebe-
mütahass151 Fuat Bayer müstafi sayılaı-ak biyet vermiştir. Bu otr.J"!· ~bil huwsi .idi. 
yerine tıp talebe yurdundan Saim tayin Suçlu fofDr hakknul• 161.k.ibat 7-.Palmak-
edilmiştir. tadu:. 

teşkilatını teftişe gitmi§tir. miftir. Karı koca birbirinden .sıkılmayı dü-

Tayyare Sineması T~:!~" 
BUGON 21 - 28 temmuz 938 den itibaren 

Zevkine. •• GüzeJlijine •. Payan olmıyan 2 filim birden 

1 -- JUANiT A 
Methur çıgan • ROP ŞANDQR 
orkestrası ,eti • 

Ve 100 kifilik orkeetruı tarafından temsil edilımit 
Şahane mevzulu. .. Mnzik•h mükemmel filim . 

2 -- iLK GECE 
' 

i 

GARY COOPER - ANNA STEN 
T arafmdan heyecanlı bir aurette temail edilınİ§ phane dram.. i 

SEANSLAR : Juanita : 3.35 - 6.35 - 9.35 te ıtk Gece 5 VE 8 DE 

şünecek olurlarsa yuvalarda dirlik belki 
daha fazla olacaktır. 
Kadında kocasına ve erkekte kar~

na en tahammül edilmez görünen ff!f 
nedir? 

Bunu kaç erkek veya bç kadın dü-

şünmüştür? 

Hiç kimse kendisini liyıkile tanı~ 
Tanıyamaz. Bir komşunun, bir ~ 
hakk::ınmiaki muhakemesi yanlış bile 0 

sa &izi düşündürmeğe değer. . . it' 
Ben kendi hesabıma bir tenkidi b 

sitayişe tercih ederim. 
Zira teukid hayatımda daima bir ~ 

ye hizmet etmiştir. Kuru methden. fayda 
gördüğümü hatırlımııyonıın. . _ 

Yuvaya saadetin girmesi için ho'a git 
mek .şart olduğuna göre etvar ve hare

• bU?Jlektcn kiıtl.D.1%da e,şinize batan ~ey.ı 
daha hayırlı ne olabilir! 

' 



~.Reji~ harbi 
Asmogarada nas 
yonalist hücum

ları def edildi 
---o-

Roma 20 (Ö.R) - ispanyada nasyo
nalist isyarunın ikinci yıl dönümü mü
nasebetile B. Mussolini tarafından ge

BA.ŞT ARAF l 1 NCI SAHiFEDE seçim muamelatına devam esnasında !ki dost devlet mümessilleri hangi ırk neral Frankoya gönderilen telgraf ce
Antakya 20 (AA) - Anadolu ajan- Sancakta ilk seçim nizamnamesini yeni veya cemaate mensup olurlarsa olsun- vabında general Franko ltalyan gönüllü-

IUUn husust muhabiri bildiriyor: vaziyetin icap ettirdiği tadilatla tatbik lar Sancak vatandaşları arasındaki mü- !erinin ispanyada akıttıkları kanından 

Hataydaki mümessillerimiz 
mühim kararlar aldılar •. 

Türk ve Fransız hükümetleri aşağı- eylemeği de kararlaştırml§lardır. Beyan- nasebatın esasını teşkil etmesi lazım ge- dolayı minnettarlığını bildirmektedir. 
daki kararı almışlardır: namenin metni şudur: len birlik ve .kardeşlik zihniyetine daya-

1 - Numaralı karar. Fransız hükümeti Iskenderun sancağı ilk seçim milletler nabileceklerinden emindirler ve seçimin 
ve· Türk hükümeti mümessilleri Tem- cemiyeti komisyonunun kayıt muamela- bu safhasının memleketin yakında ayrı 
tnUz 938 tarihli beyannameleri mefadı tını talik etmek ve Sancak arazisini terk bir politik antite ve in.kılibının icabet
ınucibinoe seçim muamelatına devama eylemek hakkında 26 Haziran 938 tarihli tirdiği vakarlı mahiyeti iktisap eyliyece
brar vermiş olduklarından aralarında kararı üzerine Sancağın enternasyonal ğinden şüphe etmemektedir. Bu suretle 
anlaşarak ve Iskenderun sancağı teşki- rejiminin zemini olan ve almış bulun- başlanacak muamelatta zarar verecek 
lltı esasiye kanununun muhtelif madde- dukları taahhütlerden ınünbais iş birliği mahiyette bulunan en ufak kanunşiken 
lbıden millhem olarak Sancakta ilk se- zihniyeti ile hareket etmekte bulunan hareketleri zamin devlet tarafından der

çbnin kontrolüne memur bir komisyon Fransız ve Türk hükümetleri statünün uhte edilen vazifeyi müşkülle~tirebile
teşltiline karar vermişlerdir. Bu komis- ve teşkilatı esasiye kanununun tatbikini ceğinden Fransız ve Türk hükümetleri 
1on Fransız hUkümeti mümessilinden temin zımnında Sancakta ilk seçim mu- mümessilleri her türlü kargaşa1ığı men 
Türk hükümeti mümessilinden, Sancak amelatının kontrolünü birlikte deruhte ve tenkil eylemek ve vaziyeti şahsi rnen-
111.u~rıfından ve Türk cemaatinin bir etmeğe karar vermişlerdir. faatler lehine istismara kalkışacak her 
lllilmesrumden terekküp edecek ve se- Bunun için Fransız cümhuriyeti hü- kesi kanun huzurunda takip etmek için 
~ için kayıt muamelatı yapılacak dai- kümeti komiserinin Sancaktaki delege en şiddetli tedbirleri almakta tereddüt 
~erde temsil edilen cemaatlerin her bi- muavini Albay Collet'ye lazım gelen sa- etıniyeceklerd.i.r. 
l'fnden bir mümesm bu komisyona ilti- lahiyeti vermiştir. Türkiye cüınhuriyeti 
bak eyliyecektir. hükümeti de fevkalade murahhas o1arak 

Bu komisyonun riyaseti münavebe ile hususi vaı.if e ile Antakyaya gelmiş olan 

lmza 
Albay Collet Cevad Açıkalın 

iki hükümet mümessilleri tarafından te- orta elçi ekselans Cevad Açıkalına la- Bu suretle 22 temmuz cuma günü baş-
111.in olunacaktır. Milletler cemiyeti kon- zım gelen salahiyeti vermiştir. !ki hükü- lıyacak olan kayıt muamelAtmm on gün 
leyi komitesi tarafından takarrür etüril- met mümessilleri hilkümetlerinin kararı kadar devam edeceği tahmin edilmek
ıniş olan seçim nizamnamesi ruhuna ria- ve kendilerine verilen salahiyet muci- tedir. Şimdiye kadar kayıt muamelesi 
)eti ayni derece arzu etmekte bulunan hince 22 temmuz 1938 tarihinden itiba- hiç yapılmamış veya başlayıp ta ikmal 
IJti dost devlet mümessilleri yukanda is- ren kayıt muamelatına devama karar edilmemiş olan sekiz yerde büro açı- Valansiyaya erzak çıkaran gemiler 
ıııi geçen komisyon tarafından başlanan vermişlerdir. Jacaktır. 

Mühim bir mülikat 
Paris 20 (ö.R) - Burgosdan bildiril

diğine göre nasyonalistler tarafından 4 

gündcnberi alınan esirlerin yekQnu 4500 
kadardır. Buna mukabil ele geçen harp 

malzemesi mikdarı pek o kadar mühim 
değildir. Her tarafdan hırpalanan düş-

lngiliz hariciye nazırı, Hitlerin yave
riyle Südetler meselesini ~örüştü 

man azim ve şiddetle muharebe etmek
te ise de ne yapacağını şaşırml§ gibidir. 

Bir çok emir ve vesikaları hamil o1an 
bir hükUmet tümeni esir edilmi§tir. Ali-

kante, Valansiya ve Barselon yeniden 
bombardıman edılmiştir. Ölü ve yaralı
ların sayısı azdır. Südet Almanları, Çekoslovakyadan 

arasında bir Südet meclisi de 
metalipleri 

istediler 
Paris 20 (ö.R) - Ispanyada Sagontc 

cephesinde muharebenin şiddetle devam 
ettiği hükümetçilerin resmi tebliğinde Paris. 20 (ö.R) - Saat 12.30 da 

hariciye nezaretinde baıvekil bay Dala
diye ve hariciye nazırı bay Bonnet İngi
liz hariciye nazın Lord Halifaksı kabul 
etıniılerdir. Cörüpneler eksperlerin ifti
laki olmakawn devam etmiştir. Bunu 
la.y Bonnet tarafından Lord Halifaks 
lerefine 'Yerilen hususi :ziyafet takip et
bıittir. Ziyafette bqvekil bay Daladiye 
ie diğer bir çok siyasi şahsiyetler hazır 
hulunmU§lardır. Ziyafetten eonra da BB. 
Daladiye ve Bonnet ile Lord Halifaks 
'raaında görüşmeler devam etmiştir. 

Henüz esas hakkında hiç bir malumat 
mevcut olmıyan bu muhavereler günün 
ha;ılıca diplomatik meselelerine, yani ls
P6nyol ve Çekoslovak i~lerine tahsis 
edilmiştir. 

Bu münasebetle, lngiliz Tesmi mahafiJi 
geçen gün Lord Halifaksla Führerin mü
messili yfu;baıı Vidman arasında cere
Yan eden muhavereler hakkında sükiitu 
lrluhafaza etmeğe devam etmekte ve 
lngiliz matbuatının verdiği haberlerin 
kıymeti hakkında bir fikir bildirmekten 
Çekinmektedir. Bununla beraber öyle 
tahmin ecliliyor ki yüzbatı Vidman İngi
liz hariciye nazırına şansölye namına ıi
fahi bir büınüniyet mesajı tebliğ etmiı· 
tir. Muhavere takriben yarım eaat de
"1lm etmif ve pneölyenin mümessili ıu
llu kaydetmiıtir ki her ne kadar ıimdiki 
halde Almanya ve lngiltere arasındaki 
lrliinasebetler arzu edildiği derecede 
lrlenınuniyet verici bir tekilde değilee de 
hunlann iyileımesine hiç bir mani yok
tur. 

Çekoslovakya hakkında yüzbaoı Vid
rtlan meeelenin Prag hükümetiyle Südet
ler araaında sulhçu bir tekilde hal ve 
teaviyeaini §ansölyenin samimi olarak ar
~ ettiğini temin etmİ§tir. 

Zannedildiğine göre bu görüşmelerde 
rtl\iatemlekeler meaeleııine temas edilme
rtıiıtir. Lord Halifaks bu fırsattan istifa
de ederek muhatabına bildirmi§tir ki 
~lrnanya mülteciler meaeleşinin halli için 
" birliği yapmağa temayül ederse bu Jn
ııiliz hükümeti tarafından çok iyi telllii 
edilecektir. Yüzbaşı Vidman bunu ltay
~tnıiş, fakat muvaffakıyet ihtimalleri 

klunda hiç bir Fikir beyan etmemi,tir. 
Prag, 20 (Ö.R) - Başvekil B. Hod

~a Südet Alman partisinin resmi dele
s•asyonu ile yeniden tem ... geçmeğe ka
a r Vermiıtir. Bu delegasyon bueün ve-

~· - seç yann batvekil tarafından ka-
ul -...L-1 __ Lti• Dü· R · · ·· h b 8e -.-ıae~ r. n eıaacum ur ay 
"illin !Vwti altında topl.aan nuu-

Pragdan bir görünüş 
lar meclisi hükümet partileriyle idari 6 - Memur sınıfında islahat. 
islahatın bazı noktaları ve bilhassa mil- 7 - Yeni bir juridikasyon tesisi. 
!etlere verilecek kendi kendini idare sa- 8 - Yapılan zararlann tamiri. 
liıhiyeti hakkında çıkan bazı mü§külleri Londra, 20 (AA) - Pazartesi gü-
halletmek imkanını vermiştir. Resmi mu- nü bay Hitlerin yaveri ile Lord Halifaka 
haverelerin bu suretle tekrar başlaması arasında yapılan görüımeler münuebe
hükümetle Südetler arasındaki müzake- tiyle iyi malumat almakta olan mahafil 
relerde kayde değer bir terakki tC§kil Lord Halifakaın Pariste bu mülakat hak
etmektedir. kında bay Bonneye etr~flı malUınat ver-

ROMA. 20 (ö.R) - Bazı ecnebi mek fırsatını elde edeceğini tasrih et
ajansları Südetlerin idaresi hakkında mektedirler. 
Prag hükümetine verilen muhtıra hak- Siyasi mahafilde yüzbqı Vidmanın 
kında bazı haberler neırettiklerinden Sü- ifasına memur edilmit olduğu vazifeye 
detler bu muhtıranın metnini neıretıniı- müslihane komtuluk hissiyatının teyidin-
lerdir. Südetlerin talepleri ıunlardır : den baıka bir mana atfedilmemektedir. 

1 - Kanun nazarında müsavat. Berlin, 20 (A.A) - lngilterenin Ber• 
2 - Milliyet haklarının tanınmaaı. lin sefiri dün akşam hariciye müatetan 
3 - Teşrii islahat. B. Fon Vayzakeri ziyaret etmiftir. Zan-
4 - Bir Südet meclisinin teşkili. nolunduğuna göre mülakatın mevzuu 
5 - Jdarede isliıhat. Çekoelovak meselesi idi. 

bildirilmektedir. Bu tebliğe göre Asmo
gara şarkında nasyonalistlerin hücumla-

rı püskürtülmüş ve ı:apt ettikleri bazı 

tepeler cümhuriyetçilerin şiddetli mu-

kabil taaITU2.larile geri alınmıştır. Bara

ka cenubunda yapılan hücumlara da hü
kümetçiler mukavemet ediyorlar. 

Nasyonalist tebliğde ise general Fran
ko kuvvetlerinin Sagonlenin 13 kilomet

re şiınaline geldikleri ve cümhuriyetçi
lerin yaptıkları hücumları püskürterek 

düşmnna ağır zayiat verdirdikleri bildi
rilmektedir. 

Valnnsiyadan bildirildiğine göre nas
yonalistler Valdeoso mıntakasında yeni 

hücumlar yapml§lardır. Burası Akdeniz 
cephc:sinin şark cenahıdır. Dört saat sü-

ren şiddetli topçu hazırlığını müteakıp 
nasyonalistler cenuba doğru ilerilcmeğe 

teşebbüs etmişlerse de cümhuriyctçiler 
tarafından olduklan yerde tutulmuşlar

dır. Düşmanın kudu.rmuşcasına ve mü
kerrer hücumlarına rağmen hükümet 

kuvvetleri mevkilerini muhafaza etmiş
lerdir. 

----:---
Avusturyada 

/htikdrla mücadele 
fiddetlidir 
-0--

Viyana - Viyanamn pazar günkü 
gazeteleri fiat nizamnamelerinin hilafın

da hareket etmiı, ticaret ve san' at eahip
lerine polia müdüriyeti tarafından ceza 

verilenlerin bir liıteaini geçirmektedir
ler. Şimdiye kadar poliı müdüriyeti ce-

zadide olanlann ismini vermezken bu 

------·M------A----·K---·ı----------·~~~~~~~~t~ JSJY 03 fa içesi termektedir. Bu listeye dahil olanların 

D 8 ı d d D 1 
çoğu bakkal, kasap, fırıncı ve hatta ku-

u•• n "' e gra an a .. ınaKı mağazalarından ibarettir. 
Şehrin en tanınmıt bir lokantası, ye-

m açy a sahillerine gitti ;~.~·~:.:n.:.::::: ~.:~: ;~~
1

~; 
ganon da, usu1en yüzde on bahşi§İ he-

Belgrad, 20 (Radyo) - Mısır ana kraliçesi bayan Nazli ve kerime· aap edildiği halde miifterinin bilmiyerek 
leri bugün belediye dairesini ziyaretle parlak bir hüsnü kabul görmüş- verdiği parayı sezdirmeksizin aldığın-
lerdir. Kendileri ıehir mümessilinden muhtelif işler hakkında malii- dan on bet mark n kezalik mezarlıkta 
mat almışlar ve Dalmaçya sahillerine hareket etmİ.§lerdir. bulunan çicıekçileri yüksek fiatlerle sat-

Dalmaçya sahilleri ton hafta içinde bir hayli kalabelıldanmip. Bil- tıklarmdan dolayı bazı kimseler cezalan-
hassa Çekoslovalcya Ye lngiltcreden kalahabk turiet puıplan plmek- dmlmıf ve tekrarında mağaza veya dük-
tedir. ~ bildirilmi§tir. 

·soN H.AB 

Fransa hariciye nazı 

Türkiyeye 120 mil) 
frank istikraz vere<ı 
Fransa Balkanlarda sıya~ 

tarsine karar vermişti 

Belgrad, 20 ( ö.R) - F ranaa harici- franııı tutarında bir mali 
Y• nazın bay Bonnet ey)Ul ayı jçinde An- lunması meselesi de me~ 
karada Türkiye hariciye nazın Dr. Riit- lecektir. Fransa maliyeci) 

tü Arasın misafiri olacaktır. Ayni zaman

da maruf bir maliyeci olan bay Bonnet 
Türkiye - Fransa siyasi münaaebet1eriyle 

daima ve en mil§kül ani 
sadakat gösteren Türkiy 
bir it itimadı beslemekted 

F ransaya bu cesareti 
müvazi olarak Türkiye - Franıa ticare

Türk ticaret anlaşması ve 
tinin inkişafı yolunda bazı tekliflerde bu-

ti Hatay İ§inde de kendi 
lunacaktrr. Bu seyahat esnasında Fran- Fransa Balkanlarda Tü 

sanın Türltiyeye 120 milyon Fransız mevkiini tanzim fırsatını 

=== ::::a:c:: 

iz mirin ticareti 
İngiltere kredi bankası mü~ 

beyanatta bulundu 
İstanbul, 20 (Telefonla) - On altı milyonluk kredinin 

hakkında alakadarlarla temas etmek üzere şehrimize geleı 
kredi dairesi müdürü bay Nikson gazetecilere beyanatınd 
söylemiştir : 

- Türkiyede on beş sene zarfında her sahada, bilhassa i 
nayi kalkınmada kaydedilen terakkiyi heyecanla gördüm v~ 
ki önünde heyecan duydum. 

İzmiri tahminin fevkinde mamur bir vaziyette buldum. 
caret bakımından büyük bir faaliyet göze çarpıyor. lzm · 
memleketlerle ticari münasebatını daha fazla inkişaf e 
kaniim. 

Is tan bul valisi 
Belediye reıs muavini ile lü~ 

kararı aldı muhakeme 
Ankara, 20 (T elefoı].la) - İstanbul otobüs işleri hakkıJ 

ti§lerce yapılan tahkikatın fezlekesini Devlet ŞOrası mülk 
tetkik etmiş ve kararını vermiştir. 

Bu karar, bazı muamelelerden dolayı alakadarların men'i 
meleri, bazılarından dolayı da alakadarların lüzumu muH 

hakkındadır. Lüzumu muhakeme kararı, vazifeyi ihmal, su 
keyfi hareket cürümlerine temas eden Türk ceza kanun~ 
230 ve 240 ıncı maddeleriyle alakalıdır. 

Lüzumu muhakeme kararı alanlar vali ve l:ielediye reisi 
hittin Üstündağ ile belediye reis muavini B. Ekrem vesaired 

Devlet Şurası karan bugünlerde alakadarlara tebliğ olu 

Y unanistanda zelz 
Bir cok evler 

9 

zayiat 
yıkıldı, insaı 
vardır 

İstanbul 20 (Telefonla) - Bugün sabaha kar§İ saat 2.5 r 
de Atina şehrinde on saniye devam eden bir zelzele olmuşt 

heyecan içinde evlerini terketmiş, açık yerlere çıkmıştır. Ci• 
balarda bir çok evler yıkılmıştır. 

Oropu kasabası hapishanesinin yıkılan duvarı altında bir 
kalarak ölmüştür. Altı köyde bir çok evler yıkılmıştır. Bu 

insanca telefat olduğu anlaşılmıt ise de mikdan henüz tesbi 
miştir. Yunan hükümeti felaketzedelerin yardımına koşm 
yıkılanlara çadırlar göndermiştir. Halk heyecan içindedir. 

İngilter~nin Macaristana ya11 

fl .. ncak harici siyas 
nin seyrile mümkün 

Roma, 20 ( ö.R) - Macar başvekili bay lmredi ve hari 
bay De Kanya Papayı ve hariciye müste§arı kardinal Paçell" 
ederek uzun müddet görüşmüşlerdir. Öğleden sonra Kardi 
bu ziyaretleri iade etmiştir. 

Budapeşte, 20 (ö.R) - lngilterenin Macaristana bir tica 
bulunması meselesi ekonomik mahafilleri işgal etmektedir 
Lloyd• gazetesi bu meseleyi tetkik ederken Tuna havza&! v 
Avrupuı memleketlerinden yalnız Macaristanın İngiltere i. 
mübadelelerini şimdiye kadar arttıramadığını mü§8hede edi} 
nun sebebi de, Anşlus oluncaya kadar, Roma anlaşmalarını 
istihsal fazlası için kafi bir mahreç temin etmiş olmasıdır. 

Macar gazetesi şunu da kaydediyor ki lngilizler her hangi · 
leketle ticaret muahedesi yaparken bunun mukabilinde bu n 
te harict siyaeet esaslarını değiıtirmesini istememektediTler. 
phede otoriter hükümetlere bir tafbr 
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Kazanç ve g· si ha ında ı Pragda 

NYASI Ad iye ve ile 
nasıl tatbik 

. hl•"" • k Bir Döviz kaçakçı· 
ı te ıgı anunun sı tevkif edildi 

'Y/lli2J Büyük aşk ve macera romanı v..zr..rA 

-11- e ileceğini gösteriyor Prag 20 (Ö.R) ~Bir hafta evvel Prag 
tayyare meydanında sansasyonel bir tev-

. Tekrar baygın adamın üzerindelyang odanın köşe~en bu adamın Bu·· tu·· n kif hadi!eSi 4.l!muştur. Manı.Eıirfabıilta-
uzandığı ~ongun yanına geldi. yavaş yav<.l! YC büyük bir ihtiyatla mükellefler bu teblig" i dikkatle okumalıdırlar tör İsviçreye gitmek üzere tayyareye bi-

d k '} 1 d' · d V d f ı:ı.erken gümrük muayene memurları. ta-Odanın pençerelerini ir;~ri e~ a- ı er e ığıni g~rüyo~ u. e tesa w Ü Şrncliye kadar bazı ıixketlerd.e mesle· Madde 6 - Yeni kanunun 6 ncı maıd- Kanunun muvakkat bilimci maddesi- ra!mdan üsti.i aranmış ve tev1W ofun,. 

im perdeler kapamıştı .. Bır muddet t le onu kendı oidugu tarafa dogru ki teşekküller, btılwıdu1darı ~ehrin nü- desi. 2395 nnmnralı kanunun 34 üncü nin ilk. fıkrası bu kanunla vergi niııbetleri mnnn Fat.. ... n-~~:..;; ... n ...... ...;_..l<- hulun 
daha -'----'--Ltan sonra ~ezlongun hu- getiriyordu. ~ ~--.w~ ~ ..... """ ._~ 

uuru~ Y fvswıa göre c.ctvelcle gösterilmiş olaa maddesini cleğ.iştirmcktcd.ir. Bil.indiği indiril.mi~ olan mük.elkfkrin 19 38 mali 012 milyoı:ıl.uk çek ınüsadere edilmiştir. 
lunduğu köşenin karşısındaki köşe· Yoksa görmü;:: müydü? sınıflardan ba:zıhumı biı tara!a. bmı.knrak üzere bu madde işgal ettikleri mahallerin yılı vergileriııin -bu kanunun meriyetin- Tahldka. • t {abrikatöriin on. milvon mu-
y e geçti. Ein öyle ise ona hücum etmeğe .z, 

orada mevcut serbest meslek erbabının gayri safi iıadlan üzerinden vergiye tabi den evvel tarhedilmi" 'bulunsun bulun 
Yere bağdaş kurdu. geliyordu. "' - kabilinde sattığı i.a:ııalathanesin. bedeli 

Eli d k f 
.. d M. k J k l k bu suufla:rdan. yal:m:z iki nya iiç tanesiıbulunan mükelleflerin vergi nisbetierini masın- bu kanun hükümlerine göre ye-

0
T ___ ,_ e-..ı..ı• ..... ..,.-,ekett ... tediye edı'l-• ·n e i enerını e yanar vazı- ıyang, aranı ta yarım yama a ............ .....ııro ..._IDI .... -

arasmda taksim etmekte idilu. Yem göstermektedir. Yeni kanun bu nisbetleri niden tarh olunmasını Amirdir. Vergi nis- mek ;>-re ı...:._ "'ek aldıauu ve dıö'v;.,, , __ _ 
vette yanına bıraktı. gördüğü ba insan gölgesi üzerine ta- ~ UM: >. - - -
J hükim:ıle vazn bnun mesleki teşclliil~ maddenin metninden çıkarak kanuna beti artmTmış olanlar için aynı veçflile 

Ampulden çıkan ı~k şimdi bu a- hanca!:mı nzath ve tetiğe bastı. 
·damın yüzünü aydınlatıyordu. Mat T ahanca patladı. 

lerin veya hdediydeım bu smzfludaıı bağlı (2) numaralı bir cetvel haline ge- muamele yapılacağına dair maddede l>ir ramamelerina muaayir olarak dıö'Yiz ka
çakçılığile itham edildiği ımlaşılmlştır. 

Fabrikayı satm alan ve çeki verenler 
ha.kkuıda da tahkikat ve takibat. yapıl
maktadır. 

rengi, burnu, yüz hadan, onun bir Meçhul gece ziyaretçisi yere yu-
her hangi biı ~ ihmal edemiyeccl- tirmiştir. Yeni cetvel 2 395 numaralı ka- kayıt mevcut değildir. 

Mongol tipi olduğunu gösteriyordu. vculandı . 
luini. yani o ıeftir için cetvelde kaç st- nunun meriyet mevkiine girdiği 193.f Binaenaleyh: 

Ufak ve matruş siması kaç ya~rida Yine bir sükut hiwl oldu. 
nıf aynlm.,sıı, onda mevcut aeYbest ma?i yılından !ıeri cereyan eden tatbikat 1 - Yulcanda A İşmetli kmmdıt işö-

olduğunu tahmine müsait değı1di. Sadece Miyangın heyecanlı soluğu 
nıeskk eıbabmın bu suuflara göre tefrik netice9inde tesbit olunan ve 2395 mı- gal nevileri zikredilenlerin l93& mali yı- -------

Gözlerinde zeki bir bakı~ vard?. duyuluyordu. ve ha sınıfa behemehal seıbat meslek maralı knnuncfa nisbeti gösterilmem~ hı vergilerinin yeni i:ammda yazılt inöı-
• hah cakl bükme bağl malt Olan bir ~ol: 99ı.ıat •e ticaret ncvilCri için rilmiş ni'!betler Üzerinden yeniden tarlt Ye ltalya Devlet De

miryollarında rad
yo tesisatı 

Yerinden kımıldanmadan sakin Sonra şezlong tarafından hafif bir cı 1 ayD'a arım a " 
t -'- y · 1.. - - ~ - L L - v-i nis'beti tayin etci;i .:L! evveke tebJi;;.; Te evvelce tarhediJ ..... ;. olanlann bir halde bekliyordu. inilti geldi. aw:ı-. am mevcut aeıocst meaıı.eA croa- -·"' .. ~...., e.· ··~., 

1 bı '--'-lan -L- L ----~ maddede ~ taytD edilmiş olaa bazı da İptali Te bu tarltiyatın, yeni kanuMlft Onu böyle hao
0
- dact kttrmu• vazi- Baygın adam manası an a~ılmaz nm. bulundu.. ~ue göre &aç uaw-

"$ "'1f - sanat TC ticaret nevilerini& Tngi nisbetiııi rntrnıkbt hirinci maddesi ltükm -nre-~ 
yette ve odamn yan zulmeti içinde kdimder aöyliyordu.. olcluklannı kamın tayin etmekte ve mcs-

ba 1 k ___ 1.L "---'- ----~~ _1 deii.tirmif ve tatbikatta. lereddiit bir gölge gibi aören bir Buda heyke- Şüphesiz silah sesi onu ygınlık e i t~üucxin TIW.esi yaıruz. me-Ycut 
•- cdett huı sanat ve licaret DCVilerini de 

line benzetirdi. halinden uyanıcbnnıştı. serhat meslek nha!rmı bu amflıu ar .. 
h L· _!'L ...___ daha va2ih IKı !lelilcle iladc et~ 

Böylece uzun bir zaman geçti. Miyang omurdan1r gim söylendi. 111ndan tabim ve tdns. etmekten ıoard 
Cetvelde bu kanunla yeıaiden il:aTe e-

Uzaklarda 8aatlerin d&dü vuran - Sus. Bu gece olan bütün isler kalmaktad.r. Faraza Lca.nhul ~ ili 
sesleri az fasılalarla duyuldu. Sabah senin yüzi.inckn oldu. • yüz binden fula nüfuslu ~kr ansın- dilen ti"aret ve sanat nevileri 34 üncü 
yaklaşmak üzae idi. Sonra efekb"ik fenerini yakarak dacLr. Cetvele nazazaıa bu ~deki madde ite yeni cerrelin kırtş'ıla.şlınJmesı 

Arasıra gecenin sükutunu yır- öldürdüğü adama do~ru yürüdü. aerhest meslek eıbabı Lq ..oda ayrua.- !lllretiyle kolaylıkla anlaşılabileceğinden 
tan yoldan geçen otomobil sesleri Üzerine doğru etildi. caktzr. Mealeki teşekküllerin yapacağı bunların burada sayıfınasına lüzum gö-
duyuluyordu. Fakat bu sesler Mi- Bu sırada hiç beklenmedik, ümit iş. ha miikdJdlcri mczkM beş 9H11it&D riilmemiş nncak ötedenberi ifıtilah mucip 
yangı yerinden bile lt.unıldatmıyot- edilmedik bir booİ$c oldu. birine ayırmaktır. BU fCbirde biriıııı:.i .... olan bazı sanat ve ticaret nevilerlnin ye-
du. Uzaktan patutılı bir motosiklet Yere yuvarlanmış meçhul adam •ıf doktor Teya aYVkat yoktm. Veya ni hnundnki vaziyetlerine işaret olan-
motörünün sesi duyuldu. Miyangı birden ayaklarından yaka- clördiinc.ü aım' mliAeacli. yoktur aihi bir makla iktifa edilmiştir. 2 namarah cetvel 

Ses yaklaştı. ladı~ı gibi yere yuvarladı. 1nütalea scrdetmeği mesleki teşekkülerin ı:nucibince, hususi hastane işletenler, mu-

Miyang motosikleti geçip gidecek Bu yuvarlanmada Mongofun elin- Teya belediyelerin aalahiyetleri buluınn.a- afiyet haricinde kalan hususi mektep a-
zannetti. den tabancast ile dektrik feneri düs- ınaldadu. Bu knmmi snlii.hiyetleriııi teca- çanlar, enkazcılar yüzde 20. ıehir ve ka-

Fakat motörün sesi birden kesildi. tü. Fenerin ampulü kırıldı. • vü.z etmi~ olacaklanodan, kanun hilafına Mba değirmenlen yüzde 25, hbE>i müa-
Motosiklet köşkün bahçesinin ö- Oda yeniden karanlığa gömüldü. Yerilmiş oTnn bu kararların vergi tarhına tahzarat yapanla~ yihd.e 40, ebel~r (n-

yapıldığının ve eTTellti tarhi:rıttin ihw 
edildjğinm yemden teblii obmac:ak · -
hamaıiıelsde .uahıaten :ra:ntmaR: O 

ll - Kımcma yeiı:idG ilave. edibniır Tren f§lefinesiill Ttohıy1aştırmai: üzere 
olaıı ~ ncTileü içia evvele• bmi,.; Italyan devret demir yoilarr idaresi ffm. 
mm 35 inci maddesi ımicilıiacc ticaııetı lerde radyo istimalini tecruöe etmekte-' 
ocl:ala:r1111n ve:ra belediyelarin ~ dir. BU iş üze-rinde , l!Jlfı ~en
almrnak etiyle 19J8maü ydi İç.İn ı.arlı.- beri ~ahşılJffalmı ise; de, ~:ray senjs.; 

edilea b.zaaç Tergile • · ~ :rerıi Ieri, Jra{ii faaliyet'• ~iği lıtm
ka c.etveldekinm ayni ise ol.- lann f~da o! gibi işa::ietler 
d .. tak.C:lirc!c :m~ madde hiik- olrtraksmını i~lefile1)~ceği er~ 
müıw tnf.ilca v~ :;ulanla biririci: fıkntı- olup, maltiruStle-re- öhd'e ~ bir a:ralia 
daki izabat. veçhile mıUiU:r sene Tftgl1e- il k cfı • ..__......,,~T--" ---• ~ ..:tı.. ml 

• • _ _ı_ e en ısı ılrcs.:>ınua.ı:u m=aıeyı m:va r 
rinin yeni nisbetlere göre yemden mm 

ve t.ebüği Kap ecleL 

111 - fqbu birinci ve ikinci fıkralar 
h.ülı:m~ 193'7 takvim yılı faaliyeti ıçm 

19 38 mali yılına mah811ben tarhenilece.k 

gösterc&i1ecelt dhfuı pı-ırtik mr vasriaiım 
bW:unması ehemmiyetle nazarı itibara 

nünde durmuştu. Bu muhakkaktı. Ve bir boğusma ba~1adı. ihayet esas ittihaz edilmiyerek derhal müddeti lerinde veya mueyenehanclıuinde ~aLJ-
M k d kan_ h J ad Mi ,,lan vers-ilere münha!lırdır. 1 iyang sıçnyara yerin en ı.ııt- mec u am 'yangm hakhndan W.incle itiraz merciterine müracaade bra- bklarına ııöre yüzde 25 veya 50 nisbe-

.,. - 9 38 taorih-m~- evvel ~rini 

alınımştır. Bi~ bç: sene: wvel Turi tev• 
zi.af istasyonurida tecrübesi yapılmış 

ôlaıı 1luı Met,. örid~ uaEıa ile arkadaki 
Haziran b d k' f . un1 ara anın arasın a ı mesa enın uz u-

tı. geldi. rın bozdurulması ve hnzine aleyhine b- tinde vergiye tabi tutulmuşlardır. Bu 
Biraz evvel sakin yüzünü şimdi Homurdanır gibi söv lendi: rM veriline bo miiracaatın en aoaı teı:ı:»- mükelle.Eleı ıPuıdiye kadar her yerin. ti>-

bir korku bürümüştü. - Acemi cocuk .. Daha bir hayli yi:z meu:.ii olan Devlec Ş6mııma kadar caret oclB3ı tarafından ayn ayn nidıetle-
Endişe içinde kulak kabarttı. atı!! ve güreş dersi almağa ihtiyacın takibi icabeder. ıe temsil edilmekte idi. Yeni kanun bu 
Sağ elini ceketinin cebine götür- var. Bir dalı fer tal>anca atarken D - Yeni kanunun mavallac bir.inci karışıldığı be.ı:taraf etmİ§tir. 34 üncü 

dü. elini nişan atdrkran sonra tetiğe koy- maddai. yw cetveldeki Buu! clerecc- madct de. yazılı ~nfaı:clan yeni kanunla 

terketmiı> w - _,. -" 'li. ~-d b' guna gore uegışen ı:ınenK ar ır ses çı-
olan mükellefler namına kanunun yetmis k b"' 1 1 . ~kl b' .:ı :~- d' 

arıP', oy e ı e ır nevı', mU«:'ma ı ve 
dördüncü maJdesinin F fıkrası hükmüı- ,1 " liD.i1 
ne !lÖre tar?ıectıf ecel olan verŞ?iler 9 37 dalmuytdması Koıayr bir bfok sfstemii P ~ 

ıştır. Ahizeye parazit veren' tehlike 
mali yılına ait olacağı için bu gibi vergi-
lere yeni kanunun. §Üaıulü voktar. Yani ~k bü'yük olduğundan bu sistemih bu-
bunların 1 kanunusani 1938 de-n terlt: mı ka~ull etmesi imkansızdıı. 1983 se!lle

Bahçede yaklaşan ayak 9Cslerrrıi ma .. işte böyle oluJ' aonra.. lcriyle maktu vergi miktarlannıa 1939 ı:ergi nfabcti değiştiren veya mahiyeti 
d b .. ·· ·· d B I ·· ] d'k b tarihine kad.aıı srecea. müdc;lct.e ait vu-uyunca ulun vucu u zangır z.ap- un arı soy e ı ten aonra ce in- mali yılı vergileri hakkıncla bir dcğifik.- tavzih ~dilen sanat ve ticaret nevileri 

sinde Bologna civarına yağan şiddetli 

kar yüzünden alefüde muiıaoere int<itaa 
uğrayınca, demieyollar idaresi! kolayca gır fitremeğe ba~ladJ, den bir benzin çakma vt çakarak) - Jjk ynpılmnsınll mahal yoktur. hakkında d vu)a n:aılwı.t Yerilmiştir: 

Hele köşkün kapısı açılınca eli a- tı. Etrafına bakınarak seslendi: 
yaih kesildi. - Mösyö.r Mösyö.. Neredesiniz 

Muhakkak ki Frank}ı..rı dediği gibi Möayö} 

A - Yeni kammb yergi nisbetleri indirilenler 
2395 numaralı ka- Yeni kanuna bağ.,. 

çok korkak bir adamdı. Çalaııağm hafif 2iyaşı odayı, pek 
EJebrik lambasını söndürdü. az aycbnlahyotdu. Meçhul zai.r oda-
Cebinden tabancasını çıkardı. nm d.uvarlanna elini gezdiriıyonlu. 

ııunun 34 üncü 
madC::lesine gö 

beti 

lı 2 numaralı cet
vele söre Jıiır.. 

biti 

Gö2lerini oda 1ı.:ap1sın.a dikerek Parmakları dek.trik düğmesini 
bekledi.. buldu. 

Biraz sonıa odanın kapısı yavaş 
yavaş ve hiç gürültü etmeden açıl
dı. Aralıktan bir insan kafası uzandı. 
Bir müddet etrafı dinledikten sonra 
ayak1annın ucuna basarak içexi gir
di. 

Güzleri karanlığa ahşmı olan Mi-

Eski ·bir 

Düğmeyi çevirince tavandan bir 
elektrik ışığı odaya boşandı. 

Köşedeki şerlongta yatan adamı 
gördü. 

- Mösyö .. Mösyö Jan ... 
Diyerek' ona doğnı kosttı. 

-BITl\UDı-. 

casus k 
Bir Rus generalinin hatıralar• 

General Redlin casusluğunu gösterdi 

Odan Ye köcnü1' sataabT 

Tamitdler (Kandan tamircileııi yam 
cskirilu) 
Ziraat alc.ti yapan. ve. satanlar 
Köy ve. knsaba banlan 
Hanlar (Şehir hanları) 

Otel i~letenler 

25 

Pansiyon · letcnkr J:i 
G ~ 

azinolar (içkisiz) :lf> 

Bahçeler (içkisiz) 4f:5 
Kitapçılar 3'i 
Çalgısız birahaıtele. 'O 
Pçkı'li JohntafaT il'i 
içkili putahancler 7ı5 
i~kili büfdeı: l) 

Çalgm;ı me)lbuıdeı: 90 
Çalgılı lobnta.lu 90 
Çalgılı gazinolar 9Q 
Çalgılı biı:ahaneler 90 

Viyana (Uta Press) - Rcichspıost) - olduğu anlaşı!mı!iilı. Bu mektuhuıı ele Dans yerleri 90 
gazetesi harbi umumiden evvel en bü- geçmesinden az sonra da Vıyana gazete- Çalgılı meyhaneler 90 

yük casusluk vakasmı teşkil eden Avus- teri Niceta namı müstearı altında casus.. Sinemalıır <l<l 
turyalı casus çeneral Recllin hakkında Iuk eden general Redünin Klomser otc- Tiyatrofnr 15. 

ban mühim il tta bulmımaktadır. Eski lind.e ölü bulunduğunu yı:ızm:ıstır. Avus- B - Yeni kanunla vergi nilbeti' yüisıe~ 

20 

20 
20 
21) 

25 

25 
ıs 

30 
30 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
45 
45 
45 
45 
45 
4i 
45 

Rus generallerinden birinin ölümünden • 2395 numarah ıt. 
soma ele geç.irilen hatıratında bu had.ise turya umumi efkarından bu casusluk ha-
etrafnUb yanı dikkat mal.ftııat Yardir. beri gizli tutuilnuş~ ---Buna göre 1912 senesinde Sen Peteu-
burgta casusluk teşkilatınm merkHlnde 
salahiyettar masalardan birine o zamanki 
RID Harbiye nazırı tarafındaıı Nikoa N'
cetas adlı bir Avusturyalıyı tavsiye eden 

Madam ki İştigal nevi 

ıumun 3 4: üncü 
ına&:FeMile" göre- nU.

'&eti 

'teni k:anunaı bai
Ia 2 numaıı:al ı: cet-,. 

v.eı. gö-. m.. 
beti: 

Her nevi komieyaoıculnr ( 7 inci mad-
sevişiyorlar de haricincfe la1an) 315 

Post Restan bir pusla gönderiJmişti. Teş- -o--
k·ı· t A t alı ta •tı•mat Bir tütün tarlasında amelelik.. yapan 
ı a vas ury casusa mnmen ı . 

C - Yeni bnuncla nisbetleıi d'eiiJtirilmeyip iftipl' nevi 
ta:vzm edilenler .. 

etmemelde beraber kendisi le muhabe- 331 doğumlu Mehml!t k12l aciye. ayni 2395 numaralı kanunun dördüncü 

d bul d T dri y k dis' tarlada amele 323 ~ Hi.lseyia oğ- maddesine göre re e unuyor u. e cen en ıne .. . . . 
it. d edi1cli z· rdi.. 1• t h-ı.: llu Süleymanla sevl§Illıştı ... Kwn anasıı 
ıma . ıra ve gı ma uma a.ıu- • 

kate tevafuk eclyordu. Redliniı:a N"ıccte ve babası, bu ışıe razı Olmamş •e luzla- -----
mektupları ve Almanya ve Isviçre tari- rmı tarladnn ııl~far C\"C' ~lerdir~ Balıkçılar 
kiyle gönderdiğinden Avusturya sansö- K12 dörl defa kaçmış ve beşincisinde alı- Kahvec:'1:eıt 
rüniin kontrolünden sakmabiliyordu. n.:ın trrtibat \berine, ikisi birlikte yaka- f•) Odwaoalar, lcömümü!Cr 
Petresbargun cevaplan da bir pul lanmış, tahkikat. ya.ptlrnıştu. Bo,radar 
ko1cbiyoncusiyfo yapılan muhabere Sorgu bakimi huzurundaı müşteki Caza.tccaer 
şeklinde olarak Nicctanın adresine gön- şöyle söylemiştir. 
derilmekte idi. - :Babam beni bir çin eneye vermek Muakk.iplcr 

B! 
Jjf 

B 
c 
c 

Yeni kanuna llağlı 2 
numnral cet'Vele göre' 

B'afık satanlar 
Kuru kahve yapıp satanlar 
Odun ve kÖmür satanlar 
Boya yapanlar 
Gazete imtiyaz sahipleri 
(Matbaa sahibi olinıyanlar) 
Muakkiplh (jstipr.e yapmıy,an 

B 
B 
A. 
c 

c 

Bu nanı:ı gönderilen mühi'm mebaliğ istiyor, ben gitmiyorwn.. Bu adamla tar-
de gGya nadir ve pahalı pulların satm lada tan k ve seviştik.. Kendimi öldü
aluımasını istihdaf ediyordu. Bir buçuk rürüm de çin eneye varmam... 

ve mütalaa yazmıyan muakkip- C 
ler) 

sene bu şekilde devam eden muhabere Suçlu d.ı şöyle deınişür. 

Saatçiler 
Snbunhaneler 

günün birinde Nicete adresine gönderi- - Ben rençberinı luzda :rençberdir. Örm.~ imnliıtlıa :ıele.ri 
len mektup üzerinde Cf> dam:asiyle j Bana bir rençber kadın lhınıdır_ Zaten 

Zira bu mühür Rasyanm casuslar için Suçlunun, serbest bırakılmasına ve Şiıpkacıfar: 

c 
D 
D 

E 
E 

kullaadığı damgaııuı aynı idi Derhal ta- evrakının iddia makaıruna tevdii:ne ka- -----------' 

Saat tamircileri 
Sabun imnlathaneleri 
TriRotajC1lnr (Fnnila ve çorap 
yapanlar dnKil~ 
OyuncaIC- eattınfar 

Şapka yapan ve sı.mınhH' 
sansörün nazan dikkatUıi cclbetmişti.lkız 17 yaşındadır. Kendisile evleneecğirru Üyuncnkc;ıTar 

klbat başlamış, Nicetanın bir Rus casusu rn verildi. (•) Bunlllnn .,m zan:www&ı 'ft!l'ai niiLeti cft-incRriltnitlr. 

ınn xnpımnı-açıyonıu • ....,.._.,. ·-~ .. 

c 
D 

D 
E 
ı= _ 

~ilerinin evvelki kanunda yazık nisbet-
119'e ~öıre: 1\Ji liZımgcllr. 

JV _ Ver.-i nisbetleri yeni kanunla taşına bilen ve cesameti toplu olıın 50 
ıırttırılauş ollm yedinciı 111~ "-ricin.. vatlık bir telefonı ve telgraf alıcı ve veri
deki komisyoncularla asıl kanunun 35 ci bir alet vücuda getirilmiştir. Bunlar
inciı ınadiclbi muciBince ma&ın rii:aret d'an bazıları Bologn.a - fuit'tinda M mil
odallınnm veya belediyelerin: mütaliUı lilt (22 Kilometre) mesafedeki' i'sfasyon
abmaral: ıayüa. ~iı olaıı ıUld)etferi ye- lar araı;ındk sinyal için istimal edilmek

ni kaounaı liıailı iki numaralı cetvel'de tedir. Mevce uzublukları 152 metreden 
tasrih. edilen niabetJeı.clen daha qağı 160 metrc>ye Kadar değiŞir. Hanı fuizll'da 
olan mülteD~ namm• 938 mali yilı Italyada gerek Bir iSt'asyondhn diger Bii' 
için tarruedilen.ı vervi!eE değişt:irilm.yip istasyona, ve gere:Ksc dmml tamirat iş
.Yeni: bnunlia.ı artan ııilıbeôn 19'39 mRli lerinin fcra edilffiğf m1nMalar git;f i:J511 

-"- "' - d ı:. • ..ıı..~-t ı: ·~.r mesafelerle muhabere edeoiliriclt için: r-w vergın~nn en ....., ... auma~ 9Ut'etı;r.•e 
rad)iJC ec:Ubnai: dlıha az Kuvvetle bir t:ıkım yeni fesiSıf-

V' _ Vl: İfat'ellii 6irada zikredilen lar yapıllnalttadlr. 1'924' senesi.nd'en.Berf 
nıükelteff.erin l>ir: haziran 938 tarililiıden Eyfel lhılesinden fulsız valöt' sinyal'ı tiel-
1sonra C.kat 9 31)1 mııli yılı girmeden ev- grafla deırlial maBalli merlteiJere veril
vel işlerini terltetmeler:i lialinde takvün miş olup, Halen liu sayede g\inde 3,000 

F f>qmdan terk tarihlerine 'ltadar ka- i.Sfusyon maIUnun;. almakfadır. 
nunun 74 üncü maddeai mucil>inc:e tar-
Kedilecd olan vcvilerinin yeni bnuıı
daJQ nilbetlere &Pte lieaap ve tarl\olun-

muhtelif nıahalkı:ddü ticaret odası ve
Uüizaı eder. ya belediyelerce ayn a..yn nisbetlere tabi 
MadCle 7 - Yeni kanunun yediiıci tutulması mütalaa edilen ayni nevi tica

maddesi , 2 39 5 numaralı kanunun otuz ret ve .an' abn vergi. niabetlerini birler 
lieşinci maddesine aşağıda1ci fıkrayı ek- tirmek aalah.i)tetini vermiştir. 
!emektedir : Bu maddenin. tatbiki için. defterdar-

cAnctak muhtelif mahallerde bu neviı lıldar, kanuna bağlı (2) numaralı cet• 
ticaret.o san' at, meslek ve hirfet. için ta-- vefde nevi ve niebcti gösterilmiyen l>it 
vin olunan nisbetler yekdiğerinin ayni ticaret, san' at meslek veya Illrfete tcsa• 
olmadığı takdirde bu nisbetlet Maliye düf edildiği zaman, evvelce olduğu p;i 
ve lktısat vekaletlerince müttereken. bir- ticaret odası veya lielediyelercfen Bunun 
leştirilir. Ve keyfi.yet Maliye vekaletince hangi nevi san'at veya ticarete tem.sif 
Resmi gazete ile ilan edilir. Bu oiı:I'eşti- edilmesi nuıvafıli. olacaiı liak~nda mü• 
•ilmiş nisbetler ilanı ta.kip eden ınall yıl- talia alacaklar ve bu mütalaa üzerine tf 
dan itihareo memleketin b.er tarefioa numaralı kazanı.;, umumi tel:>liğinin Jıf 
tatlii1' olunur.• İşJlretli bendinin A fılC.raaı liükmü daire• 

Malum ol.Cluğu Üzere kazanç vergisi sinde vergiyi tarliettireceltlerdir. Bu ınü"' 
kanununun otuz I>e,inci maddesi, otuz talaaların birer sureli, ])aşka manallerde
dördüncü madaede nevi ve verııi niıoe- ki mütalaalarla tehalüf edip etmediğinin 
ti yazılı olmıyan ticaret ve san'at nevile- tayini için dernal Ve!Calete gönderilecek
rinin, malialli ticaret odalarının, yoksa tir. Cetvelae nevi ve nisBeti yazılı ol• 
belediyelerin mütalaası alınarak müma- madığı cinetle ticaret odası veya Beledi• 
!!ili ticaret ve san'atlara göre vergiye ta- yenin mütalaası alınarak nisbeti tayin 
bi tutulacağını liükıne bağlamaktadır .... edilmiş olan ticaret veya san'at nevile• 
Nitekim §İmdiye :kadar liususi liastanele- ri liak1'ında, vekaletçe nislietlerin birle~
rin, husu!li mekteplerin, şehir ve :kasaba- tirildiği hakkında bir tebligat vaki olun· 
Jnrdaki değirmenlerin ve emsalinin ver- caya kadar e.skiSi giÖi muamele o1unııea1' 
gi nisbetleri bu suretle tayin olunmuştur. ve hangi Öir ticaret ve san' at nevi için ili· 
Ancak. ayni san' at ve ticaret nevi için, tısat vekaletiyle müştereKen nisBet ta• 

he:c. mal\allin ticaret odaaı veya beledi- yin ve resmi Gazete ile ilan edildlkt7, 
ye-si tarafından verilen mütalaaların yek· sonra bu nisbetler iJanı nıkip eden ın~1t 
diğerine tevafuk etmemesi yüzünden, ay- yıldan itffiaren devamlı surette tııtliı 
'nİ san' a ve.va ticaretle meşgul olan mü- edilecektir. Bu suretle Maliye ve U .. '119_3t 
keJlcflerin vergi nisbetleri tehalüf etmek- vekfiletlcrince müştereken nisbeth:ri bır· 
te Vf! bu da- tatöilfatta bir ikiJik yarat- leştirilmi§ olan ticaret• ve sana' t 'Ve tt';: 
'mallta: icll. Yeni kanun, bu mahzuru or- retle iştigal edenlerin Vel'gİ nisbet~ rı 
tttd~ ibıH:hrmalt- ve ayni nevi ticaret ve· 'haklbnda Hiç liir Hı raftan mütal3a • ın: 
ya san' at için memldtetin lier tarafinda 'masına mana) ICafmnicsızın hel" sene al~ 

. · erı 
ayni nisHetin tatbikini temin ettnelC: mak.- nisbet tatl:iilC edllmelt sUTetiyle vergı 
'!RldtY!e, ilttısat ve M'afiye- veltalerlerince, tarholunııcaltnr. 
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10 - Yazan: Kemalettin Şükrü ...................................................... 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 

"Almanya ile ittifak Italyanın 
belini büsbütün kıracakbr .. ,, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alay mı ediyorsun Hıristidi? Maruf diplomatlardan Jorj Eliot Harper's magazinde 
yazdığı bir makalede ltalyanın kuvveti 

Dünyada hem aptal, hem sersem, hem öküz ve aynı 
zamanda şarap küpünün dibinden ayrılmıyan benim çok mübalağa edildiğini kaydediyor 

Yazan: GEORGE F .ELlOT 
(Amerikada çıkan cHarper•s Magazi

ıe> den hulba edilerek «Readers Di-- Demek sen böyle işler de be-1 ne entrikalar. ~önecek .. Ve bütü~ b~ rısına sertleşti. 
terebiliyorsun? entrikaların ıçınden çıkmak ve ısti- - Beni ne diye arıyordun? Kül- ~esb m~cmuasmın Temmuz 1938 nüsha-

- Evet ve eğer bunu yapmamış, fade etmekte bize düşecek. han tarafında i~in ne idi? ında intişar etmiştir.) 
leona bu suretle yardım etmemi~ ol- - işin içinde öldünnek faslı da - Prenses T ekla gönderdi. Ace-
sa idim şimdi çoktan öte dünyayı var mı? le seni cağırth. Çok mühim şeyler Berlin - Roma mihverinin temsil ettiği 
hoylaınıştım. Elbette Leon impara- - Evet .. Var .• Hem ~.e baş plan- oluyor. Bir saattenberi imparatoriçe- 'llücahit faşizmin dekadan demokrasileri 
tor olunca benden intikam alacaktı. da .. Fakat merak etme .. Oldürülecek yi arıyoruz, bulamıyoruz. Odasmda ·nağlQp etmek üzere olduğu nazariyesi 
Halbuki şimdi, tahta çıkbğının ilk olanlar erkek değil.. Kadın.. yok.. Belki imparatorun yanındadır . herkesçe kabul edilmiş bir hakikat ol-
Recesi beni çağırdı. - Ben kadın öldürmesini sev- Diyerek valide imparatoriçe- Etkari- mağa yaklaşml§ bulunuyor. Bu nazariye-

H · 'eli ded' Ba ~ P T ki yı Leonun nezdinf! 1in en büyük istinad noktası Italyarun - ırısti • ı. na yapbgın mem. na renses e a · 
eyi}ikJeri unutmıyacağun. Seni saray - Hissene erkek te dü~er. Sim- gönderdi. ık sık dillerde dolaşan asken kudreti-
Nazırı yapacağım. Bu suretle sarayın dilik hemen kendine göre bir ku- Prenses T ekla imparatorun yanın- rtir. Acaba bu ask eri kuvvet bir hayal 
hiitün girdisi çıktısı senin elinde ola- mandan elbisesi ısmarlıyahilirsin. dan döndüğü zaman büyük hir he- mi? 
ealc.. iki kafadar böyle konuşur1arken yecana tutulmuştu. Her hangi bir milletin askeri kudreti 

Dedi. Bqgün Leon tahta çıkalı ü- Sebastiyanonun kansı koşarak ve te- - Ne var~ o Tnilletin endüstrideki derecesine l:ıağ-
Çihıcü gün •• 11k defa bugün impara- !aşla yanlarına geldi. Kocasına: Diye sordum. lıdır. Çünkü modern harpte mühimmat Italyaa denizaltılcı-rı 
~or sevgilisi ile benim odamda değil, - Neredesin, dedi. Demindenbe- - Hiç.. dedi. fmparatoTİçe haz- ihtiyacı hiç bir zaman tamamiyle tatmin müşkülattan b~ka Amiller de vardır. riyettedir? Mısırın, Kıbrısm ve Malta· 
~7ndi odasında buluşuyor. Yanndan ri seni anvorum. retleri imparatorun yanında da yok. edilemiyecektir. Eğer endüstrinin işletil- Harp zamanlannda ecnebl malına olan run tt.alyan bava hücnmlanna maruz 
Uıbaren de veliaht dairesinden asıl Her ta~afa baktım yoktun. Kül- Sonra acele acele bana: mesi isteniyorsa, daim! bir ham madde büyük ihtiyaç dolayısiyle Italyan ~ .bulunduğu hakkında birçok şeyler söy-
Unparatorluk dairesine geçecek ve han avlusundaki kapıyı açık gör- - Çabuk ~it. Sebastiyanoyu ça- akını ile beslenmesi llzımdır. ltalya ise yollan pek sıkışık bir vaziyete dilşecek- lenmiştir, fakat nedense İtalyan üsleriııiD 
İhtirnal yanndan itibaren de ben sa- düm. Seni gizlice sıvı~h zannettim. ğır gel, dedi. Ben de bunun için seni harp için Iazmı olan ham maddelerden tir. FraDSl% hududu hariç olmak üzere Fransız ve İngiliz bava hücumlarına da-
tay Nazırı olacağım. Sonra bir his huTaya sevketti. arıyordum. Haydi .. Durma gel.. Mu- -kükürt ve çimento müstesna- acınacak ltalyanm şimal hudutlanndan geçen an- ha ziyade maruz bulundukları hakkında 
... - Tıpkı Va.silin olduğu gibi d& Sebastiyano, daha şimdiden ku- hakkak mühim birşey olmalı.. derecede mahrumdur. cak dokuz hattı vardır ve bunlardan yal- hiç.bir:& sarfedilmem.iştir. Mesela ltal· 
iil rni ~ mandanhk. amirliğini takınarak ka- -BiTMEDi- Bundan b~ka lta:lya modem bir harln ruz ikisi çift hattır. Demiryollarmm ki.fa- yanın Türk sahilleri yakmııwaki Leros 

- Evet.. Va.silin olduğu gibi. besliyecek demir, kömür ve petrol gıöi yetsizliği dolayısiyle ltalya harp ihtiyaç- aduındaki iissii bütün .ihtiyaçlarını 500 

- Pelci saray Nazın olunca mu- 1 • ı • • • • • • ı esaslı maddelerden kili derecede ihtiyat larmm üçte ikisinden fın1asmı deniz t.a- mil uzaktaki ttalyan topraklarından te-
hatız kumandanı kim olacak} ngı 1 z g o z u 1 e toplamak ;;midini de besliyecek vaı:iyet- ınin etmek mecburiyetindedir; halbuki 

liıristidi kurnaz bir gülü,le gül- te değildir. ltalya bir taraftan harbe de- bu da Kıhrıstan ancak 400 mil mesafe-
dü. \ vam ederken diğer taraftan bu gibi mad- dedir ve Kıbrıs adasında Lerosun istiab 

- Bil bakayım kim olacak) deleri ithal etmek mecburiyetindedir. edebileceğinden çok fazla tayyare bulun· 

Belki Leo taraftarlanndan lr an Transı·t yolumuz Bu gibi miibayaatmı yapabilmek için eo- duracak platolar ve gemi c;ığındıracak hirL nun nebi kredilerini nereden bulacak? Her limanlar vardır. 
H halde tamamiyle fakir düşmüş olan Al- ttalyanm hava kuvvetleri Oakkında - ayır .. 

- Belki lmparatorun sevgilisinin tnanyadan değil. Bu hususta Amerika- alınan kat'i malftmat bunların ziyadeslle 
akrabaJanndan biri.. Türkiye - İran arasında Transit yolunun dan da birşey bekliyemez. Geriye Fran- ' mühalağaedilcliğinigösteriyor.ıtatyabu-

- Hayır .. Leon bu vazifeye ta- • • l k • • • • • sa ve Ingiltere kalıyor ki bunlardan biri gün ancak 1400 birinci sımf tayyare ile 
[~n edilecek adamın seçilmesi işini ıhyası lÇln mem e etrmızın meSOlSl • • aleyhine kullanmak için diğerinden kre- 3000 pilota maliktir. Fransa ise ısoo bi-
ua.na bıraktı. Harpten sonra Rusyada hududa ınu- ilave edilmiş olup, umum inşaat masrafı eli temin eimesi de tamamiyle iınk.Hn.sız- rinci sınıf tayyare ile 4000 pilota ve 1n-

- Vay canına.. Demek sen saray vazi gelen bir demir yolunun inşa edil- takriben üç buçuk milyon T""urlt lirası- dır. Italyanın altın ihtiyatı hemen he- giltere de 1800 birinci sınıf tayyare ile 
lhuhafm aeçecek kadar imparatorun me.si, Trabzon - Tebriz - Tahran arasın- na baliğ olmuştur. Daimi bakını işlerine tnen sıfıra inmiş vaziyetteair. Bugün. Is- 3000 pilota maliktir. 
aözündesin ha.. daki eski kervan yolunun kıymetinin son derecede dikkat edilmektedir. Bu viçre gibi küçük bir memleketin bile al- İtalyan tayyareleri Framız. tayyare~ 

- Tabit. tahminen sekizde bire inmesine sebebi- mUhim vazifeyi ifa eden personel için tın ihtiyatı Italyanınkinden üç misil faz. v eftedik scmymda• bir maa.zara rine nazaran daha modern tipte, fakat ln-
- Peki le.imi aeçeceltsin} Bari ita- yet vermiştir. Bu demiryolu Avrupa ile münasip binalar İD.:,cut edilmekle beraber ladır. Italya para yerine acaba ne kulla- rikiyle yapmak mecburiyetindedir. glliz tayyarelerine kıyasla daha eski tip-

!adar ve uygun bir adam olsun da olan temasa umumiyet itibarile her nejyüksek mahallerdeki kar birikintBerine nacak?" ... . Fakat Ingiltereye karşı ~ bir tedir. Vaha ttalyan pilotlan Habeşistan 
1
Yi geçinelim. Hani bana kafa tut- kadar büyük tesir yapmışsa da, kısmen karşı da lhımgel~ ~r~bat .~· ithalata maru olan hususlar arasında harpte Italya Akdenizin Fk ve garp ka-- harbinde tecrübe lcnanmışlar he de bu 
~ak ve çalım satmak isterse bir an müteaddit gümrük hudutlannın geçil- Bu yolun işletmesı hük~etin .elinde . . . . pılarının kendisine karşı kapatılmış ol- haıpte havadan hiçbir mukavemete ma-
bıle geçinemeyiz. mesi yüzünden ve kısmen de Sovyet olup. hususi surette teşekkül~ olan edilmektedir. Transıt eşyası endi ma-- d v - ektir A b b kaptları ruz kalmamışlardır . .İspanyol harbinde 

d ..,,.,. b •-- · 1 d vle hallind üh.. len bildr · d yük. ugunu gorec · ca a ıU - Benim seçtiğim adam çok ser- tren servislerindeki itimatsızlıktan o- ura zon - ı.r.uı transıt yo u, e toto- e m ur e gm en, babrl kuvveti le a ak niyetinde mi ise ttalyan hava kuvvetleri hiçbir ciddl 
letn .. Çok budalanın biri.. layı bu demiryolundan vasi mikyasta mobil ve kam.yon servisleri> adındaki kamyonlarının kullanılması bu eşyalar bulun' or? Y çm mukavemetle karştlaşmamışlaMır. Yal-

- Eh.. istifade edilememiştir. bir organizasyon tarafından idare edil- üzerindeki gümrük formalitelerini vasi Ital ~ 1937 de denize indirdiği iki ruz arasıra karşılaştıkları Rus tayyare-
- Öküz gibi biri.. Türkiye ile Iran hilktimetleri arasında mektedir. Bu teşkilat Türkiye devlet ~e- mikyasta hasitleştirmektedir. Evvelce yeni ı!:.rp gemisi c.dünyanm en kuvvetli teri ve pilotlan her sefer kendilerine fa-
- E.... mevcut samim.1 ve dostça münasebetler, miryollarırun maddi yardımına malik- her paket ayn ayn yoklamaya tabi tu- harp gemileri> şeklinde ilan edildi Hal- ik olduklarını ispat etmişlerdir. Bu hu-
- İşi gÜcÜ şarap küpü dibinde Trabzondan Erzurum tarikile Iran hudu- tir. Bu yol 15 Mayıs 1937 de servise açıl- tuıduğu zaman hu yüzden pek faı.1a va- buki hakikat bu iddialan ispat edemedi susta malfunat sahibi olanlar da itiraf 

81~ .. Tam senin kafa dengin. duna kadar temadi eden iyi bir yol inşa mıştır. Brunswick'teki otobüs fabrikası kit kaybediliyordtL Bu gemilerin topları hıgiliz gemilerin- ederler ki talim ve terbiye, taktik ve te-
Scbastiyano gözlerini fal İa;."n gibi etmek suretile eski transit yolunu yeni- tarafından imal edilen 13 kişilik sekiz Bu Yeni yol servisi müteşebbisleri ha- dekilerden daha hafif ve .zırhlıları da, sir halamın.dan .İngiliz ve Fransız hava 

açtı.. den ihya etmek için Türkiye hükümeti- adet otobüs ve ikişer tonluk 24 rulet yük rekeU: getirmiş olup, hususi kamyon sa- daha yüksek sür'at temini maksadile, kuvvetleri ttalyanlann kat kat üstünde-
- Ulan, dedi. Alay mı ediyor- ni hem teşvik ve hem de teşci etmiştir. kamyonu şimdi bu yolda işletilmektedir. hiplennin de iştirak etmesi Anadoluda daha incedir. Hafif ibir filoyu ağır çalış- dir. 

31.Jrı} Bizansta hem sersem, hem ö- Bununla beraber Iran da kendi yolları- Muntazam vakti hareket cetvellerine gö- nakliyat işlerinin şayanı dikkat derece- malardan kurtar'acak olan vasıflar asıl Vakıa ttalyan denizaltıları, hafif ge
k~ hem de şarap küpü dibinden ay- m muazzam surette tekemmül ettirmiş re, Hamburgtan Trabzona haftalık servis de terakki ve inkişaf etm~ vesile ol- maksadı blı deniz yolunu kuvvet isÜma- mileri ve tayyareleri t.ngilizlerin Akde
tı~rnasını bilmiyen biri varsa o da be- olup, Karadenizden Şimali İran en kısa yapan Alman Levand vapurlan vasıta- muştur. İç Anadolu.da transıt yolundan li suretile açacak olan Bahri Muhit do- Dizdeki miinakalAtını sekteye uğratabi
l\tnı .. Yoksa... yol olan ve 416 millik (670 kilometre) bir sile Avrupa ile irtibat temin edilmiştir. başka muntazam yolların bulunmama- nanmasmda aranan en mühim vasıflar lirler. Fakat bu işte muvaffak olsa dahi 
. - Evet .. Bu vazifeye seni seç- mesafeden ibaret bulunan Tebrize oto- Bu deniz yolu ancak üç dört haftada sından. deve ile nakliyat, bu yeni .. yola olamaz. ttalya hedefine bir karış daha yaklaşm~ 

tıın Sebastiyano.. büs ve yük kamyonu servisi ihdas et- katedilebilmektedir. bir yar~cı stlatile daha bir :nuddet 1940 a kadar ttalya altı tane saffı harp olamıyacaktır. İngilizler daha şimdiden, 
Yarından iti?aren de saray mu- miştir. Şahın bir ka? sene evvel Anka- Tra~~on~ Tebr~~ .kadar .. o~ seya- ~~e~mıye~ m~~a. ~dec~ktir·v·Mo- gemisine malik olduktan başka daha iki İtalyanın müdahale sahasından çok uzak 

hafız kuvvetlen kumandanı sen ola- raya yaptığı resm! zıyaret esnasında bu hat muddeti yazın ikı veya uç gun, kı- torlu vesaıti nakliyenın ışlıyebılecegı şu- tanesini de tezgAha koymuş bulunacak. bulunan ümit burnu tarikile Asya tica-
taksın ~ yol tercih edilmiştir. şm da dört günü bulur. Eski kervanlar be yollannm yapılması için daha uzun Halbuki o zamana kadar tngiltere onyedi retlerini devam ettirmek için tertibat 

- Ben.. kumandan ha.. Bu yeni transit yolu beş metre geniş- bu mesafeyi ta.-:ı 50 günde katedebiliyor- zam~a ~tiyaç vardır. Hali ~da dretnota sahip olacağı gibi daha üç tanesi almış bulunuyorlar. Bu belki de tngil-
b - ~ ~na .t?p~a.. Sen~en liğinde bir ~aba yoludur. ~~~ca her iki lardı . Bu mınta~a~ ~ğır yağ petroldan Türkiyeru.n şark mıntakası deımryolla- de inşa halinde bulunacaktır. Yine 0 tere için biraz sıkıntılı bir iş olacı:ktır, 
aşka kıme guvenebılırdun. Gore- tarafında bırer metre genışligınde yaya daha ucuz oldugu ıçın, bu mahrnk.atla rından mahrumdur. tarihte Fr.msanm dokuz büyük harp ge- fakat ttalya için açlık ve ekonomik olüm 

teksin.. Burada neler olacak:. Neler, ve hayvanla gidenlere mahsus kısımlar işliyen dizel motörlerinin istimali tercih <The Railway Gazette> den. misi ile iki veya üç tane de inşa halinde olacaktır. 
~ - ---- --··-

H 1 k ---ı 1 ~- - - Aman yiğit .. Kıyma bana.. tardanız, malımızı, kend.iınizi birli- olan büyük zırblılan olacaktır. Fakat !talyanın ana vatanda, Libyada 

a masa arı Derse de oğlanın gözlerini kan bü- ğinizde alınız. Italyanm Ingiltere ile tek başına giri- ve Habeşistanda orduları vardır. Acaba 
rümüş. Can korkusu etrafını almış. Diyerek bir mağara kapısı açarlar. şeceği bir harpte lngiltere Akdeniz filo- bu ordular ttalyaya ne gibi bir yardımda 

•••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• A k 1 • · k E'd h ··ld- -la - - _ı S" · anavatan filosu ile Cebe- bulunabilirler'> man zaman u agına gırmeyere J er ayı o uren og n magaraoan su uveyşı ve · 

B 1 E • d h hançerini ejderhanın başına çaldığı içeri girer. lüttankı kapatabilecek ve bu filolardan ttal~ ~be girişir girişmez ana va· 
O yn UZ U J er a gibi hançer yere saplanıp kalır. Bir de ne görsün .. Dünyada olma- herbiri saffı harp kuvv~ ~lom~dan tan haricın~e ~~unan ord~ ttalyan 

Ejderha iki parça olup: dık altın elmas, cevahir ile dolu. bütün ttalyan filomna faik hır vazıytalette yanın adasile. irtibatları kesilmiş1 . ~la~-
- Er isen bir daha vur.. Ç k kızl bulunabilecektir. Eğer Almanya I ya- tır. Lıôyadaki İtalyan kuvvet erının Su-
Diye çabalana çabalana bağınr. 1 ıp a:a: • nm müttefiki olacak olursa Fransanın da veyş ka.nalmı cebren açabilmeleri hemen 

O~lan d . - Ey hurılcr .. Bunlar ve sızler lngiltereyı· iltizam edecegıv· muhakkaktır hemen mahaldir,· çünkü ı..-~1arında iyi 
-3-

İ~i sorarsa da ne olduğunu anhya
l'nC\4 Hemen padişahın ortanca ve 
küçük oğullarını da yanına alıp ka
ı:>ıya bir tekme vurarak içeri girer. f ~ndi önde ötekiler de arkada olarak 

llyiik oğlanın girdiği gibi bütün o
~?J~n açıp seyrettikten sonra .kırk 
ırınci odanın kapısına varıdar. 

it IÇeride ne olduğunu bilmiyerek 
apıyı açmağa çalışırlarsa da yine 

e~elki gibi birdenbire kapı açılıp içe
liden aekiz boynuzlu ejderha çıkar. 

Bu oğlan, padi§ahın iki oğlu arka
k•nda . olarak ejderhaya karşı bakar
:rı CJderha da dişlerini gıcırdatarak 

~ıdana hamle ederse de oğlan belin
erı hançerini çıkararak dayanır. 

Ejderha gülümseyip: 

, -:- Ey delikanlı .. Sen neyine gü
' ·n~Yorsun. Bunca yiğitler ve devler 

'm serçe parmağım alhnda öl
.. .. · ~ .. " ise bir hancerle bana 

g a. b' · . . A k clib' dı .......... i' ...... karşı geliyorsun. Haydi sen de şiın- - Beni annem bir kerre doğ-UT- ızımsıruz. ma uyu ın e yatan ki deniz kuvveti rakip kuvvete kat kat teclıi.z edilmiş, iyi talim ve terbiye gör-
diye kadar ölenlerin yanlarına git .. du. iki arkadaşımızın vücutlan ne ile ye- faile olur. Burulan ~a, sık sık gazete- miiş ve Brilanya imparatorluğunun bü-

Deyip oğlanı kuşağından parma- Der. Ejderha da debelene debele- rine gelir} Bunun ilacını bilir misi- lerde yapılan neşriyatın aksine olarak, tün vesait ve menabiine dayanan lngi-
ğına takarak fırlatacağı zaman oğlan ne ölür. Çocuklar bunun üzerine niz} ttalyanın denizaltı filosu dünyanın bu liz-Mı.sr ordusunu görebileceklerdir. 
bir kerre: kırk odanın kapısını birer birer do- Deyince kızlar da: neviden en büyük kuvveti değildir, çün- Garba, yani Tunus üzerine taarruz etr 

- Ya Allah... . laşırlar. Buralarda bulunan ve nakıJ - Ey yiğit .. Bizim gergef işledi- kü Fransa denizaltı kuvvetlerinde !tal- tikleri takdirde çöl harbinde daha ttal-
Diye haykırır, hançerı ~zattıkta, işliyen kızların üzerlerindeki 8iyah ğimiz iğnelerimizin hepsi tükenince- yayı geçmektedir. Büyük hacimde Ok- yanın müttehit bir memleket haline gel

ejderhanın iki kollarını da bırden ke- örtüyü kaldırdıklarında her biri ay ye kadar onların vücuduna saplanır, yanosu geçer denizaltılannda ise gerek memiş oldu~. zamanlar~ ~-
aer.. doğmuş gibi yer altı sarayının içini kanlan ile karışmış olan zehirler dö- Fransa, gerekse lngiltere ttalyaya ~- Y~ uzun tecrühe~ere ~ Atlantik. ~ 

Ejderha : aydınlatırlar. Her biri birbirinden gü- k"l" nlar da ki hall •• b tir. 1940 ta büyük denizaltılarda bu uç nızıne karlar demiryolu ırtibatı ve denız 
E ah. 1 k u urse o ea ennı u- _ ~- İn ll il üsl" • b ·ı F Afrika - yv - ze aşları keman. gözleri ahu .. Su- lurlar. devletin kuvvetleri şöyle olaccs.Aı.a: - yo ar e erıne ag ı ransı.z 

Diye bir kerre silkindikte boynuz- ret gibi kırk tane kızı bir yere getirir- D I . il h _
1 

lcizlarin giltere 39, Fransa 47. Italya il, ltalyarun ordularile karşılaşacaklardır. 
lanndan asılı olan çıngırakların sesi ler. akı en;ı~ e;:w. ~- eİe~ 0~ h b" küçük destroyerler ile denizaltılarına Habeşistana gelince ltalyan ordusuna 
kıyamet kopmuş gibi ortalığı tuttu- Öbür oğlanlar da bu oğlanin bu ~ . t-ış hz!1 ı.gn-: enk a dib'e~ek: verdiği ehemmiyet ve tayyare gemileri- Süveyş kanalı yolile sevkedilen ordu ih-
rur. kadar yiğitliğini gördüklerinde kor- nnı ır verıp uyu m 1 nin olmaması Italyan donanmasını kendi tiyaçları kesilince ve Habeşistandald 

Oğlanlar kıyamet koptu diye akıl- kup, onun yanında bala yapışmış an oğlancıkların yanına varırlar. sularına inhisar ettirmek mecbmiyetin- yerli kabilelere silah ve mühimmat da-
larını kaybederlerse de beriki oğlan gibi çabalarup vıızldanırlar. O ise Her biri. ellerindeki iğnelerle on- de bırakıyor. Hatta 1940 ta bile Baltık ğıtılmca tamamile istikrarsız bir hale ge
yine davranıp: bastığı yerleri güm güm gümletip lara batırıp çıkarmada olsunlar, her denizinde kendi müdafaasile meşgul ola- lecek olan ltalyan merkezinden Sudan 

- Hazır ol vaktine .. Şimdi canı- ejderhadan ziyade ortalığa korku ve- batırdıklan yerde türlü renklerde cak olan Alınan donanmasının !talyaya veyahut Ingiliz somalisi üzerine taarruz. 
nı cehenneme göndereceğim, daha rir. kan ve irin akmağa başlar. büyük bir ya:rclımda bulunmayacağ1 da beklemek abestir. 
duruyor musun) Ondan kızlar bir ağızdan: malilmdur. ltalyan ana vatan oroularının Fransa-

Declikte ejderha: - Ey yiğit .. Bizim canmıizl kur- -BITMIDI- Acaba tta]yan bava lwvvetleri ne ve- - SONU 6 iNCi SAHiFEDE - -
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ANKARA RADYOSU: 
Öğle neşriyatı: 

Saat: 14.30 Karışık plfilı: neşriyatı. 

14.50 plfilı: Türk musikisi, 15.15 A
jans haberleri 

.Alcp.m neşriya b: 

Saat: 18.30 plllk neşriyatı, 19.15 Türk 
musikisi (Salabattin), 20.00 saat ayarı 
arapça neşriyat, 20.15 Radyofonik teın· 
sil (Gençler grubu tarafından), 21 de 
konferans (Şakir Hazım). 21.15 Stüdyo 
orkestrası, 22.00 Ajans haberleri 

ODA MUSOOSt: 
15.30 Paris Mondiyal oda mı.ısiokisi 

konseri (şarkılar) 
RES1TALLER: 
10 Berlin Jusa dalgası: Piyano 18:40 

Prag halk şarkıları 18.15 Berlin kıııa dal
gası Mozart ve Haydn (18.20 yeni şar
kılar) 18.40 Brüno Viyolonsel solo 20.45 
Bülaeş Tostinin şarkıları 20.25 Brilnl> 
Radyo oclı:estrası 21,10 Viyana Zitar ~
iakatile şarkılar. 

DANS MUS1K1S1: 
18 Peşte 23.15 Brüno. 

Çekoslovak
yadan 

Bulgaristana pamulı· 
lu ithalatı menedildi 
Prag 20 (ö.R) - Bulgar hükümeli çı• 

kardığı bir nizamname ile muv~Jl 
pamuk ipliği ve pamuklu lrumaşlarJJ1 

Bulgaristana ithalini menettiği gibi Bul
gar milli bankası da pamuk ipl!ğiniıl 

memlekete ithali için iktiza eden peraı>l'1 



- . - - --·-- ------

ovar 
çarpan 

- Evet .. 
- Nereden geliyorsunuz?. 
- Beşinci dehlizden .. 
- Tamam olduğunuzdan emin misi-

lli~~ 

Bu suale cevap veren Kuçati idi. 
- Evet .. Ben en arkada idim. Etra

fıına dikkatli dikkatli baktım. Hiç kim· 
•e kalmadı .. 

-Öyl çocuklar iş başma... Su-
l'un madenin öteki kısımlarını istilası· 

ııa mani olmalı: için bir duvar öreceğiz. 
Duvarcılar asansörden çimento çu

"allan çıkarmağa. tuğla taşımaia, el ara
balariyle kireç indirmeğe başlamıflardı 
hile ..... 

Mühendis elindeki değnekle bir yeri 
IÖaterdi: 

- OVYan örmeğe buradan baılıya
talı:u.nız.. Buradan ~uraya kadar.. Hay
di çabuk olunuz, iş, su buraya kadar yük
•elnıeden olup bitmelidir. Şimdilik su 
altımızdaki dehlizlere akıyor.. Eğer işi
tni~i bitirmeden bu kata kadar yübclirae 
0 vakıt bütün çarıştıklamnız boşa git
tniş olur. Onun için elinizi çabuk tutun 

Çocuklar.. Burada çalı nlara l>eter ko
ton fa2:la )'eTmİye vereceğiz. 

Sonra bir defa daha eordu: 

yükseldi, boğaz.ına kadar çıktı, nefesi 
göğsünde boğuldu. Bir rüyada imiş gibi 
fısıltılar işitti. Etrafında konuşuyorlar

dı .•. 
- Bir el araba.siyle dehlizin nihayeti· 

ne doğru gitmişti .. 
- Hangi istikamette?. 
- Altıncı kapıya doğru .. 
- Sizinle beraber geldi mi? 

GA YRt MENKUL MAU.ARIN \ 
AÇIK ARTIRMA tLANI 

tzmir ikinci icra dairesi D. 'c l 
938-2808 

1ZM1R tKtKNCt tCRA MEMUR
LUöUNDAN: 

Açık artınna ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu: E velce 
dükkan olup h len ta ~hanenin 
422-1 hisse itibarile 1769 hissesi. 

Gayri men ulün b ımduğu mev
ki, sokağı num ra ı: Birinci gaziler 
mahallesinde sinekli caddesinde eaki 
101 yeni 4 No. tajh 

Ta tfü ol nan kıymet: Tamamı
a (1200) lira. 
Attırmanın yapılacağı yer, gün, 

aat: lmlir ikinci icra odasında bi
rinci arbrma ı.c:;..g.;93g Peı'§etnhe l!Ü· 
nü saet 11 de ikinci ıütınna 9-9-938 
Cuma! t 11. 

- Hayır onbaısı .. 
- Niçin aramadınız~. 1 - l§hU nyrİ menkulün artırma 

-Biz, bizden ileri koşuyor sanmıştık. sartnam,,.o;İ 11-8-938 tariltmden iti-
0 kadar çevik ve gürbüz bir delikanlıydı aren 938-2808 No. ile ikinci icr 

dairesini.n muavven numat"asınd1' ki... • _.... ı 
Hiç kimsede hareket yok. Nefes bile ~erkesin vörebilmesi içın acuut!. -

işitilmiyor.. linda ya7.t1t olanlardan fazla malil-
Hayır •• Bu izlik tahammül edilir mat al~~r{ i.tivenler, iıbu şartnnme-

birşey değil .. Biraz daha konuşsalar.. ye ve ~38-2.808 dosya numar"~hıle 
Ve birdenbire korkunç kelimeler.. memurivetimize müracaat etmelidir. 
- Aşağıda kaldı, demek.. 2 - Artırmaya iştirak için vuka-
Dchlizde hayvan böğürmesini andı- rıda vaztlt kıymetin vii7 de 7.5 nis-

rıı.n bir ses yükseldi: betinde pev veva miUi bir hilnkamn 
- Yavrum aşağıda kaldı. Onu sular te""inat mektuba te~di edilecektir. 

Yer imalı 
ÇAT AL, BICAK, KAŞIK 

arasında bıraknn duvarı ellerimle 'ördüm 1 ( 124) Büyül< fedakarlıklarla vücuda p.e-
3 - İtıntek sahibi ala~aklılar a di- ~i•Ven fabr?lcamızda :verli malı ola

;:ier a1"c'!lkMarın ve irtifak hal~kt sa- ,ak her model çatal, b1çak, kaıuk 
hin1erinin gayri menkul ü:ıerindelô ;mal olunm ktad?r. Avrupa mamulft
haklar1m h1Jtu$İy]e faiz ve masrafa tı avanna faik olan bu em~lsiz yerli 
dair o1"n iddi~larmı i~bu ilan tarihin- oıalt fabrikasının mamu1abn1 her 

Bir deJi gibi kazmasını yakaladı ve du
vara kazma indinneğe haşladı. Elinden 
kazın yı zorla aldılar. O ~akıt tırnakla
riyle taşlan ioparmağa çalıştt, başını da

vann taşlarına vurdu, saçlarını yoldu, 

- Hepinizin burada olduğuna emin yerlerde yuvarlandı ... den itibaren yirmi gün içinde evrakı ve .. ,J .. ,.. .. .l\mn•7. 

mii!h:telerile h:rJikte memurivetimi- ~OKA NT A: •• Gazinocularin tnisfoiz) Madencüer onu .urüklemece çalışıyor, 

Bütün göğüslerden aynı ses çıktı: o insan sesine ben:zemiyen bir sesle ha-
- Ent.. ğırıyordu: 
lı. hümmalı bir çalışma ile bqladL - Merhamet. merhamet.. O duvarın 

Pa"Ylita arkada lanna ean ve yürekten ark.asında kaldı .. Yavrum .. Ona acıyı· 
Yardım ediyor, tuğla taşıyor, kireç ve- nız .. Onu kurtarınız.. Duvan yıkıfuz.. Ço

ti;yor, ta~ koyuyor, çimento döküyor- cuğu bana veriniz .. 
du. Sürüklediler ve zorla asansöre bindir-

ze bildinn )eri kan ed :T. Altsi halde na,a.rı ~ikkatine : 
hakfarı t•l'lll sicili1e sabit olmadıkca F11hrıkamız BA~KURT m!rka.
se.t•s bedelinin paylafmasmdan hariç 1ı YE~J .. t mar"'• 111\hmızı flllTme-
k J J ,. ~ .... n, CA TAL, KAŞIK ve BICAK 
.a ır a. · d takımlarınızı almayınız. Bütün 

4 - Gösterilen gün e artırmaya mallanmız hem kal;te it;bariyte 
htirak eden1er art?tma Mrtnamesini Avnman'" tind,...., ,t-1.~ viiksek ve 
okumus ve lüzumlu m~lumatı almı~ hem ..ıe fı·atçe YOZDE 30 daha 

Duvarlann yarıSJ örüldüğü vakıt su diler.. lpret verildi. Asansör yukarıya ı~L J • ad " 
ve •n1an tam men ıuwu etmış cu•dur. 

Keldi, yeti i. Beraber sürüklediği tah- çıktı.. Zavallı adam. aon bir bakı§la ar- Ao 

ve !tib:ır olunurlar. Umumı" C!_t•· Y·n· .. lstanbul Tah-ta parçalan, çakıllarla beraber yapılmak- kasında oğlunun ölümünü saklıyan du- ~ ~ .. 
•- l d b k S b h k l k l k 5 - Tayin edilen zamanda gayri takale cadde•ı' No. 51 uı o an uvara. ~rplL Tuğlalar üzerinden vara a tı.. on ir are et t!! urtu ma , ., 
8 d k ... k1 d ıl b k d w k .. d 1 menkul fü: defa ba~ı)dll;tan sonra (J-'- Dekalo •e c._.) ıçra ı. opu en i. y an gi i ıslık çal- yu arıya ogru çı an asansor en at a- An k ii1' ,.. .:nı 

dı, sonra bir köpek gıÖi yath •e duvarın mak istedi. Arkııdaş)an mini oldu. Son- en ç.o], Prlmma ihale edilir. ca 
'dibini yaladı. Soma hafif haFıf, ince in- ra o da sustu ve bir daha ağzını açmadı. nrt•rrna bedeli muhammen kıymetin TurP.utlu icra dairesi zirdeki İpo-

daJ 1 d B d 1 . 1 d- A yüz& yetmiş beşini bulmaz veya sa- teklı· l!"kı" '-ta oayn· menkul ... tı•ı açık ce ga an ı ve yüksdmeğe, daima dur- u i a:ız yaşııyııı ay arca sür u.. y- I<' ., ..... -.. 

nuııdan, dinlenmeden yük.selmeğe bq. lnrca yatakt:ı kaldı.. Sonra kalktı. Sal- :ş İstiye'l alac:ığına ruchanı olan di- "'rurma ilam. 
lach. lan:ı llnna madene kadar gitti. Arka- ~e ralacaklı ar bulun rn ta bedel bun- Tu•qut u icra dosya sayısı 1938-148 

Fakat duvar da yükseliyor, sudan ev- SJndan kadınlar ona acıyarak baktılar .. lar1n o g::ıvri menkul ile temin edil- TU C.UTLU lCRA MEMUR-
'\?el kuhbeye :yetitmcğe çabal17ordu. O yürüdü. Maden direktörünün oclası- mİ:! el":nk!ıınnın mecmuundan faz- LUliUNDAN: 

Mühendis düşünceli bir tavırla siyah na girdi .. Orada mühendis kendisine bir •ava c•kmazsa ~ çok arbranın taah- Alacaklı İzmir emlik ve eytam 
suda panldıyan ak.Were bakıyordu. {'eyler söyledi ve ona içerisi para dolu hüdii b~~i kalmak ~zere artı~a bankasına borçlu Kanalpap. kaza
Kubbede yanan her elektrik ampulünün bir zarf uzatb. on beş gun deha temdıt ve on befm- smın parsa karyesinde mukim bele
auda titriren parlak cölgea Tardı. PavJita bir kelime bile aôylemeden ci günü av~ı saat~e .yap~lacak ~ır- diye reisinin babası •eysi oğlu lamail 

Mühenrue duvann öbür tarafına geç· banknotları aldı, ellerinde hW'U§turdu ve mada, bedelı satış ısüyenm alacaguıa hikmetiye ait İpotekli elyevm Tur
ti. Su beline kadar geliyordu. Suya bir mühendisin suratına attı. rüch 1 olan diğer alacaklıların o r.utlu sıtma mücadele dairesinin kira 
«metre> daldırdı .. Saatini çıkardı ve da- Birkaç cündenberi aıkndaılan Pav· 3ny1c·i menkul ile temin edilmiş ala- i;e iegalindeki tapunun Te~el 
kik.alan aaydı. Bet dakilc.a ıstttnpla. en- titanın aklını oynatmış olduğunu hisse· cal:ları mecmuundan fazlaya çılmMlk 1928 tarih ve 43 cilt ve 130 sahife 
Clite içerisinde. hazeketsiz bekledi. Sonra diyorlardı. Bu vakadan sonra şüpheleri ı;artiyle, en çok arlirana ihale edilir. ve 149 numarasında mukayyet Tur
rnüsterih bir tnvırla madencilere doğru kalmadı ... Bu kadar çok para geri 'ÇeV· Böyle bir bedel elde edilmezse ihale P,utlunun camikebir mahallesi ben§ 
döndn.. rilir miydD yall1lamaz ve aah~ talebi dü~er. begli sokaV.ında tapuca hudutları aa-

- Çocuklar. eğer ilci saat içerisinde Maamafih adam çıldırsa da haklı idi. 6 - ~yrimenkul kendiaine ~ale ~, 5717, S718, 5719 mmıarah araa-
duvan blti:rchilirsek auyu yeıımif olaca- Böyle bir felaketin insanın aklını başın- olunan kimse derhal veya verilen Iar ve solu · • seııet ve arkası 
iız. Acele ediniz. çimentoya BCimaymız. dan alacağı tabiidir. insan biricik. ev- mühlet icinde parayı vermezse ihale 5715, 5716 num.arah analar Te 

Du-..r yühdiyordu. Pavlita bütün Jid bu tekilde ölümünü e-örürae çal- kararı fe~holunarak kendisinden ev- ~ephesi tarik ile mahdut ev yerile 
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Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikropla
rını kökünden temizlemek için (HELMOBLö) kullanım~: 

•• 

EL M O L 
Böbreklerin çalıımak kudretini artbtır, kadın, erkek idrar zorldk. 

lannı, e&ki ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sik 
ıık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te
min eder. Sthhnt Vekaletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan HEL. 
MOBLö her eczanede bulunur. 

D1KKA T : HELMOBLö idtan teınizliyerek mavileştirir. 

--·~··c..~_:_,":~~ ... ~·.... - -~ ... · .. •·'.·:~ ... .,,, ... ...... ' .. _ ..... - ··1 

•• Aydın 
ninden: 

Vilayeti daimi encume-

KAP ALI ZARF USUUYLE AÇtK EKSiL TME tLANl 
1 - Eksiltmeye konulan İ§ Aydın viliyeliriin Söke - Ortaklar yo

lunda 14 + 000 - 18 + 000 kilometreleri arasında esaslı tamirattır, 
K if bedeli 15749 lira 44 kuruıtur. 

Yapılacak it : 4 kilometre uzunluğunda fate tamitidit. 
2 - Bu İfe ait ıartnameler ve enak ıunlardit : 

A - Ektiltme prtnameai. 
B - Mukavele projest 
C - Baymdırhk itleri genel ıartnameaL 
D - T eaviyei tütt.biye §Ote ve ki.tgir iıııaata dair fenni tüt· 

name •• 
E - Hususi §Attna:iöe: 
F - Kqif cetveli, ailailei fiat, metraj cetveli. 
G - Grafik, proje. 

btiyenler bu §8.ltnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Nafıa müdürlü· 
ğünde rörebilirler. 

3 - Eksiltme, 28/7 /938 tarihinde perıembe günü saat 11 de vila
yet encümeninde yapı]acaktıt. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek icin isteklinin 1181 lira yirmi kurusluk 

muvakkat teminat vermesi ve Nafıa vekaletinden alınmı§ müteahhit
lik vesikası ve yaphğı en büyük isin bedeli 12000 liradan aıaiı olma
ması müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması ve
ya bunlardan birisiyle miiJtereken teklif y aıı ve mukaYeleyi bir· 
likte imza ctmeıi lizımdır. 

6 - Teklif mekt plan yukanda ücünc6 maddede yazdı saatten bir 
saat evveline kadar Vilayet encümenine ı;tet1rilerek eksiltme endime
nine reis ·&e makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile cönderile
eek mektplatm nihayet üçüncü meddede yazıL ıaate kadar a?elmİ§ ol· 
m •e zarfın mühür mumu ilf'! iyice kapatılmı§ olması li.zımdır .. 
Post.ad obc:ak l!ecikmeler kıtbul edilmez. 

9-13-17-21 2466 (2407) 

lzmir Cümhuriyet 
miliğinden: 

müddeiumu-

b.mir Ceza dairesinde çal1,bnbnak üzere 40 lira ücretle bir katiplik 
açılmııtır. İmtihan U,/7 /938 gününde yaPJ)acakt • Şera ti öğrenmek 
istiyen taliplerin adliye encümeni kalemine müracaatleri ilan olunur. 

2622 (2481) 

Devlet Demiryolları 8 inci iş et
me müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli ile mikdar, cins ve eb'adı a§ağıda yazılı çam tah 

talar 3/8/938 çar§8111ba saat onda lzmir Alsancakta ...Lhinci ~ 
binasında İf}etme komiayoııımca ~eksiltme ı etiJie latm aJma. 
caktır. • 

Bu İfe girmek iatiyenlerin 32,559 kututluk muv 
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanun 
mucibince ite girmeğe "' •• ltanwıi ğma 
lıerle muayyen vakitte komisyona m •• li"zm:adl! 

Şattnameler komisyondan parasız 
kuvntiyle çalıpyor, çalqtıkça seviniyor, dırmaz da ne yapar) .. Ya, oğluna her vel en yüksek teklifte bulunan kim- birlikte 181 metre murabbaı yukan 
arama suya bakıyor ve homurdanıyor- kurıulına ümidini ortadan k.aldırıuı koca ııe arzetmiş olduğu bedelle almağa katta 4 oda ve 1 ufak salon ve t ufak e mııkibU:il 
du: duvarı baha kendi eliyle önnüı olursa.. razı oluna ona, razı olmaz veya bu- baJkon ve 1 bpı •e a btmda tah- Metre cins ve • edilen fur.ti 

- Mel'un. canavar. eninde de. so- Bugünün üzerinden tam yirmi sen~ lunmazaa hemen on beJ giin müd- tani iki bap kargir maza ve önünde Mikdatı Mikim evsafı Lira _.... .. ua. 

nunda da yeneceğiz seni.. geçmişti .. Vakıa Pavlita tam deli değil- det.le ıırt•rma•a çıkanhp en çok arlı- 69 metre murabbaı kadar avlu ve av- 600 34.560 Çam dilme 4,00X0,12XO. 2 1451 52 
Nihayet eon taşlar da kondu. Çimento di. Fakat daima ııarip halleri vardı. Ba- r ilnle edilir. llci ihale arasmdaki }u yanında 1 mutbak ve 1 abdeshane 200 1.440 Çam dı e 4.00X0.06X0.03 60 48 

Yığınlan .on del*leri tıkadı. Herlcea ae- hullus vakadan bir kaç sene sonra karısı fark ve geçen ~nJer İçin yüzde Sten -ye 1 kömür ·· ve ı demir kaplYI p- 200 3.600 Çam diline 4.00X0.09XO.OS 151 20 
Vinçle ne.fes ldı. it bitmişti. da ölmüş, znvalli adam tamamiyle yal- hesap olunacak faiz ve diğer zarar- mil sağlam ~ 3000 lira kıymeti 200 2.880 Çanı dilme 4.00X0.121'0.0G 120 96 

Asansör tekrar indi ve amele onba~ı- nız kalmıştı .. O, §İmdi sessiz, kimseyle lar •m:ca ~Ü~ hacet kalm~zm muhammineli bir bap ev 844 Duma- 50 4.320 Çam dilme 6.00X0,12X0.12 191 44 
aı geldi.. konuşmaz, ağır yürür, yerinden kımıl- memunyetimızce abadan tahsil olu- rall emlik •e eytam sı kamı. 100 4.000 Çam Kalas 4.00X0.25X0.04 168 00 

- Ceçmi~ olsun, çocuklar. Bir defa danmayı isremcz bir adam olmuıtu. An- nur. Madde (133) nuna -ve 2280 sa tnfi- 30 2.160 Çam Kalas 4.00X0.30X0.06 90 72 
:Yoklama yapalım, bakalım, eksik var cek tel.: başına kalclıiım hiuedince can- l~bu gavri menktil hissesi yukan- bil b' defaya olm üzere 2100 50.400 Çam Tahta 4.00X0.20X0.03 2116 80 
nu~ Şimdi isimlerinizi olcuyacağım.. On- lanıyordu • .Balışlan tuhaf idi. Bu bakıı da gösterilen tarihlerde ikinci icra yani ikinci artırmaya r· kalma- 21 - 26 2615 (2482) 

• 

1"1' CCTap •ersin. arasua öteki madencileri korkutuyordu. memurluğu odasmda qba ilan ve dan kıymeti uhamnıiDesinin .. z- OiMP Wf HR * 'UW"M 

Cebinden defterini çıkardı ve açtı. -DEVAM EDECEK- ..,österilen artırma §arlnamesi daire- de Yebnİf bqini cçtiği takdir~- IZMIR ASUYE MAHKEMESi 
Onbap daha eyi ıönün diye elindeki sinde satılacağı ilin oJur:mr· • deki ihale ıinüı.!te sablacakbr, an- Memur aranıyor lK1NC1 HUKUK DAiRESiNDE : 

feneri yukarıya kaldıran Pavlita, ada- v•ı" 2633 (2483) cak. pi eden ücadele dairesi bk Türkçe, Almanca ve PnNJZC• 38-1835 
rnın elindeki kurşun kalemin eliyle be- ı· ayette ~elik . ... • icra~.~ okuyup yazmağa miıkfedir ..,,e ~inle kemet cadMiade 1'emeı 
ra.ber titrediğini fark.etti. IZMlR BFJIDlYF.StNDEN nne ya~n irin micldetı bit- uı·· m h b "" vakıf ve maki- sokagmda 17 ıayıL evde oturan,... 

- Kuçati>. BAŞTARAFI 1 NCI SAHIFEDr:. tilden - · ı...!..... • •• ...,. '. • u u ase e,,e "h 1~-- B h" · t · d dibek L-c. c. I Beher takını . . .ki lira ~ ... IUa aaıreA mu~rmaıe ·ı. . b. ba ihti ıuzı e ıcenm zmır e u...-
- Var.. tır. Beı yıl1ık kültür prosramma da· -.- . • •. 1

• yınnı ! • tdlim edebileceldir. ne 1 serı ~ ır 14 yaç flrıda bardakçı sokağından 3 aa = ~::.~~~- :~~uı;:ı~:.ilk O:!':d!k~.! ~;:,=.ı:~ :;: ;:~: 1arl~e ~cilt v~ 95 ..ı.ifc v~~~ =· ~~- !sk':.clen Şalıi;zade =~=ur cema aıe~~: 
- Çebesta?. bütçesinden bu melctep binasına ba- n~ .ya~ınlae~ .. ~~ ... ~~ ~el- numarasında kayıtlı yukandaki eve Ozümcü müessesesine müracaat sının dava arzuhalı sureti ile daveti-
- Var.. :&ı te.Uler ilave edilecektir. bıae ıtfarye mu~l\iiiindıeki numu- muttasıl aynı mnkid~ •iı sahi>i se-- edilmefi. 1--5 (2446) ye: ftl"almsı m ~ · ikamet-
- Kubok?. Armutluda da köylünün yardımı ne ve prtnameaı veçhile açık eksilt- net, solu ve cephesi tarik ve arkası gahını terkederek nerede olduğu bi· 
- Burada.. ile, vilAyetin tah!is ettiii sekiz bin meye konulmUJtur. 5720 numualı usa ile mahdwt ta- ıahmin olunan kıymetlerin yüzde nnaediğindcn davetiye varakası bili 
- Kizıyala.. lira ile bir ilk mektep bimw inp et- ihalesi 5-8-938 Cuma günü saat puca 141 metre mund>baı 60 santiırı yetmi§ betini bulursa en çal arfınl- tellliğ fade edilmiı ve zabıta marife-
- Kireç karıştınyor. tirilecektir. Huırlıl<lan yapılıyor. on üçtedir. lft.irBk etmelr İstİyen1tt fahfa:ni 2 oda Te 1 af>desdıane ve(). na pqin para ite ihalesi yapılacak- tile yapılan tahkikatta da bı& cihet 
- Pnvlitn? • doksan bq lira yetmif bet ~lulr nünde halen 75 metre murah&e.r av- tır. Ahi takdirde 2280 nuawali ka- reyit İf olduj m ·• ia-
- Buradayım.. tzMtR MEMLEKET HASTA- mun.kkat teminat maldftrza nya fuyu şamil 700 rrra kıynıeti mulıanı- nana tevfiftan saf'IJ geri matmank leylte ilanen ve • an t gat ifa-
- Ynne.k.. NESi DAHiLi HASTALIK- banka teminat mektubu ile~ mineli bir hap tahtmıi ev mezkiir a- 3 sene müddetle taksite bağlamcak- sına karar verilmi§ ve tahkikat 
Ses yok. Bütün ha§lar kalktı, hare- LAR MOT AHASSISI 1Ün •e saatte encümene gelirler. nunlara tevfilı:an zinfdri gümle yine tır. Satl§ pC§ • paıra ile olup •• ıte- 16 - 9 - 1938 c:u günü saat do-

ketsiz gözler ıstırapla Pavlitaya bakb. D O K T O R 2 - Beheri iki lira yİnni beş lru- kıymeti muhamminesinin yü-zde yet.. ri yüzde iki buçulr ücreti del .. · Y• kU2a edi İ olduğundan 
Yanek Pavlitanın oğlu idi. c 1 y ~ .. U.§tan 130 lira elli kul'U§ muham- m- beşini geçtiği takdirde safdac:ak;. ve teslim masarifi alınır. l§bu gayri yevmi mezkUrda müddeialeyhin 

Onbaşı ikinci defa sordu: e aA 1 ar 1 n men bedelle itfaiye müstahdiıninine trr. Ve merasinı tekemmülünde mü§- menlhı er üzerinde l\er hangi bir şe:- mahlemede ham- bul nma.st ve ya 
- Yanek.? vaptınlacak elli sekiz adet §8pka it- terisine teslim edifeeelfir. lehinde r ru- bir g·· i lü aksi 
Cene ses yok.. faiye müdürlüğündeki uümune ve Yuka.nda qbu iki krta kirgir ve " iyle bUlikte 20 gün iç. - takdi e muhakemenin gıyabında 
lötiyarın kalbi burkuluyor, demir bir sartnamesi veçlıile açık eksiltmeye talrtani evfer mczflm kanunlara tev- de icra dairesine müracaatları lazım. devam olunacağı ve bu baptaki dava 

tnengcne içeri ine sıkıwoidu. Muayenehane;i: ikinci Beyler konulmu,tur. 1ha1eai. 5-8-938 Cuma fikan 26 A(.Yustos 1938 Cuma güni dır. Aksi hafde fıaf<lan tapu kaydına arztm-al mrenfe da"Vetiye_ vurabsı 
- Yanek vnr mı, yok mu? sokağında Fum karı11ında (25) ~Ü saat on üçtecfır. fttirak ebnek saar il de Turgutlu adliye l>inast a müstenit olmadıkça paylaımadan mahkeme d~ · · cıdil .. 
- Yok... nuınaradi.ldu. istiyenler on rıraLk muvaldmt temi- rında Turgutlı icra dairesiıufe art .. hariç bıralnlır. 18-7-93& den itiba- mit .lduğund ilinın üç sin d~ 
Bu cevap ağır bir taş gibi zuallı ha· TELEFON : 3956 nat makbuzu ile söylenen gün ve sa- mur yapdmafc üzere bir ay müdde - ren §artname açıktır. Talip olanfann wmma tebliğ mabmma nim ol-

banın b ına indi. EVi Cöztepe Tramvay caddesi atte encümene gelirler. le peıin para ile safıllia konuldu. icra dasuiae mıüracaatlan iliıl olu .... mak üzere ilan olanu. 
içinden bir ıey loptu, bu kopan ıey No. 1Of8 TELEFON 2545 21-26-29-2 2624 (2480) Bu artırma neticesinde aatıı bedeli nur. Z484J' 2~21-22 2614 
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, VERJ;.5iYa SATl!Ş 
SAJ.li:BiNiN SESi V& - AC.ENTELER.iNDE 

A, ...... 
lzmir Merkezi: Saman iskelesi 12 

'' G L A S U R 1 T ,, fabrikasının 
'' P A P A G A N ,, Marka 

YAô.U BOY AI.ARI en ucuz Av
rupa boyası. 

Bütün dünyaca lanınmlf aon de
rece dayanıklı ..... 

45 modern renkleri vardır .. 
5 ve 1, 1/2, 1/4, 1/8 kiloluk 

kutularda olarak 

GLASURtT VERNiKLERi 
5 ve 1, 1/2, 1/4 kutularda olarak 

Bütün boyacılarda bulunur 

Türkiye 
Kızılay Kurumu 

,. . 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na. hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lıımir eczanesi TELEFON 2067 

-ıiiilll•-

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 

Yeril Pamuğundan At, Tayyare, Ktipekba,, 
Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hernevi 

Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın ayni tip 

men!ucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 30q7 
Tt"lgraf adresi : Bayrak iz 6 ri 

..... --... --........ 

FOSFARSOL 
. ..,,.,....~ --- \. 

KAN, 
KUVVET, 
iŞTAH 
ŞURUBU 

Sıhhat vekaletinin resmi ruhaab
nı biiz olan doktorlann beğen
dikleri bir furuptur Kansızlık, 
iftabsızhk, kuvvetaizlik bilbaaaa 
nevrasteni, ademi iktidar, mide 
ve bağırsak tembelliğirıden do
ğan hazımsızlık ve kabızlarda en 
birinci devadır. 

Tifo, grip, zatürree, sıtma ne
kahetlerinde pyanı hayret tesir 
gösterir. Vücuda dinçlik cilde 
penbelik, saçlara, gözlere par
laklık veren bu KUVVET iLA
CINI sayın müıterilerine tanıt
makla müftehiriz. Her eczane
de bulunur. 

Avrupa ve Amerikaya talebe 
gönderiliyor 

Maden Tetkik ve arama Ensti
tüsü genel direktörlüğünden: 
1 - Avrupa ve Amerikaya tahsile gönderilmek üzere müsabaka 

ile 20 talebe seçilecektir. 
Bunlardan 12 si maden itleri veya maden Endüstrileri ile alakadar 

muhtelif ihtisasları elde etmek üzere mühendisliği ve sekizi de jeolo
jik ilimleri tahsil edeceklerdir. 

II - isteklilerin a,ağıdaki §llrtlan haiz olması lazımdır : 
A - Türk olmak. 
B - Madenlerde veya saha üzerinde çalıtabilecek kabiliyette ve 

sıhhati tam olmak «Sıhhi muayene Ankarada yapılacakbr.ıı 
C - Liakal Lise ve Kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını ha

iz bulunmak. 
D - Ya,ı 18 den a,ağı ve 25 ten yukan olmamak. 
ili - Her istekli, mühendislik veya jeologluk mesleklerinden han

gisini seçtiğini vereceği istidada açıkça bildirmeğe mecburdur. Müsa
baka notlarının tasnifi, her iki mesleğin imtihanlanna girilmit olsa 
dahi, seçilen mesleğe göre yapılacaktır. 

Mühendislik ve jeologluk kaydını t.,.ımıyan iatidalar kabul edil-
miyecektir. 

iV - Müsabaka §U derslerden yapılacakbr. j 
A - Cebir - Her iki meslek ifllı mecburi 
B - Hendese ıt " ıt ıt ıt ıt 
C - Fizik ıt ıt » » » 
D - Kimya ,. ,. » » ,. 
E - Ecnebi bir dil ıt » > » » 
F - Nazari hesap Yalnız mühendislik için mecburi 
G - Müsellesat " » > » » 
H - Mihanik " » » » ıt 

t - Jeoloji Yalııız jeologluk için mecburi 
J - Zooloji » » » » » 

K - Botanik » » » » » 
V - Açılacak müsabakada üssü mizani kazanını, olmakla beraber 

gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibariyle, mühendislik 
için, kazananların ilk 12 si ve jeologluk için de ilk sekizi araaında bu
lunınalan §arttır. 

Ossü Mizanın he&Pbında, ecnebi Lisandan kazanılan numara çift 
sayılacaktır. 

Mühendislik müsabakasını kazanan 12 kitiden ilk sekizi mühendis
liğin doğrudan doğruya teknik branılannda tahsil ettirilecek ve do
kuzundan 12 inciye kadar olan 4 ki9i de, maden i§letmeleriyle made
ni Endüstrilerin idari ve ticari vazifelerine hazırlanmak üzere Ticaret 
ve organizasyon mühendisi olarak yetİ§tİrilecektir. 

VI - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar 
devlet emrinde mecburi hizmete tabi olduklanndan bu hususta mü
kellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bu
nun için de muteber kefil göstereceklerdir. 

VII - Müsabaka imtihanlan Ankarada yapılacaktır. 
Tarih ve mühlet tunlardır : 
a - M. T. A. Enstitüsüne son müracaat tarihi : 24 ağustoı 1938. 
b - Sıhhi muayene tarihi : 26 ağustos 938 
c - Müsbaka imtihanları : 29 ve 31 ağıutos 938 
VIII - Taliplerin Nüfus Hüviyet cüzdanını," hüsnühal varakasını 

mektep fahadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 
kıt'a fotoğraf ve dilekçelerini son müracaat tarihine kadar Ankarada 
M. T. A. Enstitüsü genel direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi mua
yeneleri için de tayin edilmit olan günde öğleden evvel bay Hasan 
apartmanındaki Enstitü merkezinde bulunmalan ilin olunur. 

2007 /2247 10 - 21 - 31 2274 (2410) 

lzmir Bölge San'at okulu Direk
törlüğünden: 
Kültür direktörlüğü emriyle Bölge San'at okullari ve Ankara İn§ll

at usta okuluna bu yıl alınacak yatılı parasız talebe müsabaka sınav
larına 22 Ağustos 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü sabah aaaı 
dokuzda okulumuz kurağında baflanacakbr. 

Namzetlerin kaydı kabul muamelesi 1 ağustos 938 tarihinden iti
baren her gün okulumuzda yapılacakbr. İstekliler ilbayhk orununa 
hitaben yazılmıt bir dilekçeye : 

1 - Tam devreli ilk okul Diplomasını ve yahut daha yüksek dere
celi okul tasdiknamesini. 

2 - Nüfus va atı kağıtlarını. 
3 - 4 adet vesikalık fotoğrafiyeyi ilİftİrecek ve ilbaylık kanalı ile 

müracaat edeceklerdir. 
Ocretli veya nehari girmek iatiyenler müsabaka imtihanina tabi 

değildirler. Ocret üç taksitte 150 liradır. Nehariler ücretsizdir. Yq 
haddi 13 - 17 dir. tki sene üatüste döndüklerinden dolayı aynlan cır-
ta okul talebeR ahnmaz. 

10 - 21 - 31 - 12 2321 {240Q) 

21 TEMMUZ 

Jilet senayiinde eşsiz 
bir tekamül 

• 

• 

Traş bıçakları fennin bir harikası traş 
bıçaklarının mutlak en iyisidir. 

10 adedi 75 Kr. deposu 
•• 

Mazhar On gür 
Hükümet caddesi kemeraltı karakol karşısında 

İlan 
İzmir "iskan müdürlüğünden: 

1 - Torbalı kazasının Y eniköyünde 60 ve KemalPa§a kazaainm 
Yukankızılca köyünde 10 tek kirgir göçmen evinin İn§llabnın kapalı 
zarfla yapılan eksiltmesinde bedeller haddi liyik görülmediğinden 
17 /7 /938 tarihinden itibaren on bet gün müddetle pazarlığa konul
muttur. 

2 - Bu evlerden beherinin muhammen keıif bedeli 542 lira 26 
Jruru,tur. 

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

4 - Bu hususta ıartname keıifname vesair evrak her gün iakin 
dairesinde görülebilir. 

5 - İsteklilerin yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkat teminata 
ait veaaikle iskin dairesine müracaatleri. 

16 - 19 - 21 - 23 2568 (2449) 

Si?. de bu kren1den şaşmayınız! 

BALSAMIN 
Sıhhat bakanlığının resmi ruhsa

tını haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima Üs· 

tün ve eşsiz kalmıştır. 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

vücuda getirilmiş yegane sıhhi 
kremlerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil 

,.hhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
Nevyork güzellik enstitülerinden 
yüzlerce krem arasında birincilik 
mükafatını kazanmış olmakla ispat 
etmiştir. 

Krem Balsamin 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı 
ve halis acı badem ile yapılmış gün
düz ve gece §<'killeri vardır. 

KREMLERi 

KREM BALSAMIN; öteden beri tanınmış hususi vazo ve tüp şek
linde satılır. INGIUZ KANZUK ECZANESi... 

BEYOôLU - IST ANBUL 

lzmir Ziraat mektebi kayıt ve 
kabul şartları 

1 - Okulumuza 16 ile 19 (dahil) ya,ındaki orta okul mezunlan 
parasız leyli olarak kabul edilecektir. Paralı leyli girmek iatiyenler üç 
taka itte 200 lira verirler. 

2 - Kayıt muamelesi eylwün birinci gününe kadar devam edece
ğinden girmek iatiyenler a,ağıda yazılı vesikalarla ya doğrudan doğru
ya veyahut bulunduklan yerin mülkiye amiri veya ziraat müdürlük 
ve memurluklan vesıtasiyle okul direktörlüğüne müracaat etmelicfır-
ler •• 

A- istida. 
B - Orta okul diploması ve diplomasına eaaa olan ders numarala

ruu gösterir mektep müdürlüğünden alınmlf resmi bir vesika. 
C - Hüviyet cüzdanı (Okula kabul edildikten sonra aslını getir

mek §llrtiyle §İmdilik tasdikli örneği de gönderilebilir. 
D - Sağlık raporu (Liselere parasız girenlerin hazırladıkları mat

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

E - Atı fahadetnamesi. 
F - Hüsnühal mazbatası .• 
J - Arazi sahibi veya çiftçi çocuğu olduğuna dair resmi bir vesika 
H- Dört adet vesikalık fotoğraf. .. 
1 - Kefaletname (Özürsüz okulu bırakır veya mezun olunca hu-

kümetin verdiği memuriyeti kabul etmezse kendisine yapılan masraful· 
lan tazmin edeceğine dair noterlikten musaddak olacaktır.) Kab 
edilenlere okul direktörlüğünden örneği gönderilecek olan bu kefalet
name okUla gelirken de ııetirilebilir. 

6-10-19-21 2-3-13-14 2403 (2381) 



Fikir Biraz Cütttkiraof' Görillebilir ... 
Fakat, Neticeleri Şa)'anı Hayrettir. 

F r •A1L , Kadm olpıınıp yeliDe 
CllFı. mabzunmu uautturur. 

F rM.',, , ._. .u11ıt-. kMln ..... 17..-....... Wlyi1k 
Cf, ı L. Mr .m..ti1'8 n em•"* bir nhata bVUflu. 

Fı 'l:'MJL I Her 8'J tekerri1r eden milfkUl ve UzUcU ırilnlerde 
Ctl. bduu bUtüJı dUfilnce ve -1.yeılerclen Jrurllılrttı... 

· Jlaptaaı ft .U. aadetial lipta etti. 

F, r aA1.L &ı ince elbbeter ve en c1ar banyo nua,yolan aı 
c-ırı. , e.ta-, ku''"m nim wı. ...,..,..._ b 

yen farltetllll&. 

F'E' ~; • I Mikrop& u bes1edn ve ,_.q& tampoalarua ka 
ırı 6 LI lana bOtta iıqatlarma mal ole ralWn ,.. tlnlllilll 

ktıraplamu ortadan kaldırır. 

F' 'l:'Ml'L 
1 

Kanı emici ve muhafaza edici beyaz ve kırmızı hu-
L, sus! iki cins pamuktan kimya harikala.rile mikro~ 

su. bir tekilde yapılınıştır. F EMİL 
1 

Sayanların (aylık temizliklerinde) en birinci yar
duncwdır. Blhllatini lle'ffft her ~m, 

~ VE BAGJ 
kullanmalıdır. F'EMlL kfi~ ve ywn\Jfak oldujundan el 
bile tqmabilir. Her eezane " ticaretluınelerde bulunur .• 

GRIPIN 
Kaşelerinin tesirini öğrenenler Qaş, 

diş adele ağrılarını unuturlar 

Kumbaıı 
•DEUTSCHE LEVAN 1 f ratelli Spttco 

TE • UNIE Vapur acenta ı 
G. m. 6. H. ıtoT AL IU!ERLAftDIS 

H. lalUE'I' KUllPANY ASJ 
AQIAIA 111719'8 da aa... ORION .....,_. 20/7/938 tarihinde 

1 
._...... beld•·.Lte ol• ,...._. ........_ 

• 'rc·Mlls• ., .. .,. -•·• a v-- .. 1e.a1 • .-... 
iLSE L • M RUSS,,..... 20/7/938 lan için ,ak alaealtm. 

de "-MıniJrw. M.I .......... SVEBCA ORtlllT LINIDf 

YAUNA •lf•• 22n1tJ1 .. ~ V1K1NCLAND ••allfi 19/7/tll .. 
1..... Rottenlam. Hunburs. Br...a beklenmekte olup Rotterdun. HamLars 
içia ,1k a1acebr. Cdynia. Dantzis, Danimark n Baltlk 

AMEIUCAff EXPORT J..ttCa llmanlan için :r6k .a.eakm. 
S1RV1CE RAP1DE OOYNIA motlril 26/7/9J8 de b9. 

EXE1m 1 S temmuzda Pire- lenmeltte olup (Dofnı) Aftyen, Rotter-
.apuru dam, Hamburs, Gdynia. Dantzig. Da· 

den Nevyorka hareket edecektir. · _._ BaJ~L ı· nl · · • .::L ala nunar-. ve ~ una an ıçın 7... • 

SERViCE MAIU1'll8 ROUMAIN cakttr. 

BUCARF.ST SERViCE MAR111ME ROUMAIN 
DUROSTOR vapuru 2.f temmuzda PELEŞ vapuru 30/7/938 tarihinde 

belenİ)'Oi'. Ka.tenee, C.latz Ye Oanup limammmı selip Malta, Manilya ,... Ce-

limanlan içia Jük alacaktır. zair limanlçı için yük alacakbr. 
STE. ROYALE HONGROISE Yolcu ve yük alır. 

DA!llUBE MARmME R&ndald hareket tarlderl,le ...lan-

TISZA vapuru 16 ._ .... .,_..... lardaki c:le1i9ildildenlen acenta mew!i
yet kabul etmez. Daha fazl• tahi1at ~ 

nİyor. Be,-rut, Port • Salt Ye t.kenderi- ikinci Kordonda FRA TELLi SPE.RCO 
ye limanlan için yük alacakw. npu acenlahima ..&nıcaat eclilm..ı ,. 

TISZA vapuru 3 aiuatoeta bekini- u olunm. 

VOT. Oanup limanlan ~n yUk alacakm. Tel.,_ ı 4111 I 4149 / 2183/4221 

Tilndakf hareket tarihlerlyle DH· 

tunlardaki d~'ldllderden acenta me
~uliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsıtlt almak için Birin
ci Kordonda V. I'. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalılma mtın
caat edilmesi rica olunur. 

Olivi Ve Şüre. 
LıM1TET 

L;,~;...----------------~-ıılİI T.a. Ne._, .. -. 

Vapur acentası 
BiRiNCi KORDON REBS 

BINASI TEL. 2443 

Ağız bütün mikroblara Claima açık "Umda1 umumi ~:!:~!: 
bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: deniz :~enteli,.i DESTRo ........ 11au1ranc11 

NEZI E, KIRIKLIK, ROMA TIZMA, GRtP VE EMSAU HAS
TALJgJ.ARA ~ŞI BiLHASSA MOESSIRDIR 

Tsla1ti ye t.iriadeki _.,at itibari,-le ırsaleis olaa GRIPIN'ba 
10 ...... 7eai •mMlljlanaı teNila eclinis. Gec:elsi tatacak 

olan ainlara kartı ihtiyatlı bulunmut olurıunu. 
icabında günde (3) ~alınabilir 

T alditWinJ.,. aduau11~ .,. laer ~· ..,,.,.,. Gri,,U. Ulqiırils 
o zaw eme 

STANDARD 

Motosikletleri geldi mutlaka görünüz. 
lJiKKA T : Tornaks motorlarının her 

parçası mevcuttur 

Balnmaabktan ~lrlJ•n dltlerin 
dlıt.I, haclemc:ik, imamdı, enno
ema Te hattl utlrreeJ• yol açblr
lan, iltihap yapan dit etleri7le 
kesirlerine mide humması, apandi
•it, newuteni, 11tma T• romatiz
ma 7•·•''~ fennen anl .. ılmıfbr •• 
Temis ala ".ajlam ditler uma. 
mi .tlcut •iblımn en birinci tar
b obnattur. Binaenaleyh ditleri
nizi her rDn kabil olduiu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
ıaranti eclebillninls n etmellil
nls. Bu aaretle mllaıeplan ....._. 
ederek clitlerinlsi -..... oı.... 
aanus. 

RADYOLIN 
ile clielerinizi Mbab Ye alr.tem her ~en eonra fırealaynus. ... 

M. ALiM ŞENOCAK 
laıtturell Kemereltt cad. Emlrler o•r•ı., k•r•ı•nda .___,.__ _ __. il Llta. a..-1..11 .....L...L 

Tel. No. 4ll07e ~ awsa _...._ .._ l1IJ'll ...,_.tan_..•_.... --._ ___ _.._.______ 1D7'1Ciar. ~,...... «ı •. Bir cWa ..... ,.... .... 

• Fenni ~özlük için 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 
HiLAL ECZANESi 
Db,..U IMftlll biitiin sözlük cim •• cetitleri yakından 

Ye uz•lrtaa ...... pufe aiferik, ailmd.m, clubl fuftne 
tatlarla altıa. Dibi, pilltin, hu basa Te eellüloid çsçn• 
ler, toför, tanar• ve motosiklet sözliilderi, pwala, pertanıs 
baraimtro, JSJ'omsb'o, altimetro, pedometrolar ile siz dok· 

torlan için söz nauayene iletleri 
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• 12 de h:mlrden hareket edecek Pir.. 
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Bireok h-iyetlerine lllTeten fiatl• mltMt uca._. 
lataabulda MltGn Le Ye bmirliler M ot.ilerde ... laeurlar. 

TAZE TEMiZ 
UCUZ İLA 

Her türlii tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çqitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Kuş1sında 
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El ize sarayında verilen ziyafette 
Fransız Cümhurreisinin hararetli nutkunda ·Jngiliz - Fransız dostluğu teba 

ettirildi. Kral buna ayni derecede samimi bir lisanla mukabele ett •• ruz 
···············································•·················••••••••·•••·•••···· • 

!Dünkü ziyaretler 
. . 
• • . . 
• 

Luvr sarayında İngiliz resim sergisi 
:r.i yaret edilmiştir. Bagatel şatosunda 
Gardenparti verilmiştir. Gece operada 
Salambonun dördüncü perdesi 
olundu. Bu muhteşem Gala 

dünyaya dinletildi 

temsil 
bütün 

.................................................................................... 

BAST ARAFI I iNCi SAHiFEDE 
görüımüıtür. 

Paristeki bilyiik ve orta elçilerin de 
kralın ve Lebrünün yanına girmelerine 

milıaade edilmiftir. Saat 22 de kral ve 
kraliçe •rayın taraçaaına götürül
müıler ve orada mükemmel eurette 

tenvir edilmİf olan Elize oarayırun bah
çesinj tcmap ctmiılcrdir. 

EL.iZE SARA YINDAKI ZIY AFET 
Paris, 20 (A.A) - Elize sarayında 

lngiltere kral ve kraliçesi terefine veril
mİ§ olan ziyafeti takip eden artistik mü· 
aamere son derece parlak olmuıştur. Te

maşa saat 2 3 te b~amış ve yan gece

den biraz sonra hitama er~tir. 
Kral ve kraliçe Elize sarayını yan ge· 

c.eyi yarım saat geçe terketmişler ve ha
riciye nezareti binasına dönmüşlerdir. 

B. Lebrün ile refilcası kral ve kraliçe
yi binecekleri otomobile kadar teşyi et· 
mişlerdir. Bu esnada askeri merasim ic

ra edilmiştir. Kral ve kraliçe bütün gece 

yol üzerinde toplanmış olan halk tara
fından şiddetle alkışlanmı br. 

Paris, 20 ( ö.R) lngiltere kralı 
majeste Ceorge VI dün akşam saat 1 8. 
20 de Ke Doney earayında Pari•teki 
büyük ve orta elçileri kabul etmiştir .... 
Bunlar majesteye kıdem eırasiyle takdim 
edilmişlerdir. Bu itibarla kordiplomatik 
duvayeni olan Papanın mümessili mon

senyör Valeryo Valeri ilk olarak takdim 
edilmiştir. 

NUTUKLAR 
Bunu müteakip reisicümhur tarafın· 

dan verilen ziyafette hazır bulunmak 

üzere hükümdarların Elize sarayına ha

reketi parlak bir güneı alttnda olmut
tur. Semada hiç bir bulut bile yoktu. Ke 
Doney ile Elize sarayı arasında majes

teler halk tarafından hararetle alktflan· 
mışlardır. 

Riyaseticümbur muhafız alayından bir 
kıt'a aaraym kapıaında aelim durrnu§ ve 
hükümdarlar geçerken borazan ve tram

petler durmadan çalmtflardır. Majeste
ler otomobilden inerken ıtarayın askeri 

kumandanı tarafından karıdanmışlardır. 

Büyük merdivenin yukansında da kendi
lerini riyaseticümhur genel aekreteri 

beklemekte idi. Merasim merdiveninin 
iki tarafında her basamak üzerinde bü
yüle üniformalariyle eümhuriyet muha· 

fızları mevki almışlardı. 
Reisicümhur ve madam Lebrün ma

jesteleri dehliz kapı•ında karşdamışlar 

ve maiyetleri erki.nını kendilerine tak
dim etmişlerdir. Merasim salonuna gir

mek üzere B. Lebrün kraliçeye ve kral 
da bayan Lcbrüne kollarını vermişlerdir. 

B. Lebrün ziyafet esnasında krala §U 
hitabede bulunmuştur : 

cHaşmetmeap, dost millet hükümdar· 

]arının memleketimizi ziyaretlerinin F ran 
aa milletinde uyandırdığı eoşgun ıevin
ee majesteniz ve majeste kraliçe nezdin· 

de terceman olmakla derin bir bahtiyar

lık duyuyorum. Bu ziyaret ayni hürriyet 

ve sulh idealiyle me,bu olan milletleri
miz arasındaki devamlı mukareneti teyit 

etmektedir. iki memleketin dostluğu İn· 
sanlık kıymetleri hakkında ayni telakki
nin ve gerek milli, gerekse beynelmilel 

muhtelif meseleler üzerindeki anlayı§ ru· 

hunun mahsulü olan bir inki§af kesbet· 

miştir. 

Ingiliz veliahdı pTen&e• Elizabet 
Majeste George V İn ealtanatı zama· 

nına h8.kim olan lngiliz - Fransız antan

tı büyük harbin karanlık devresinde tam 
tesirini göstenniıtir. Bundan ıonra da 

Fransız milletinin kalbinde ıekillenmiş 
olan tesanüt hissi asli zevale uğrama

mı§tır. 

Dünyanın geçirdiği ahlaki şaıkınhk 
içinde insani terakkiler için iki memleke
te terettüp eden büyük mecburiyetler 
vardır. Beynelmilel kanuna riayet ruhu 
içinde ıulh teli.kit.isi hiç bir suretle gev
§etilmeie tahammülü olmıyan daimi ve 
gündelik bir gayret ister. Bütün gayret
lerimiz aarsılmaz bir şekilde bu gayeye 

matuftur. Majeateniz bu ziyaretlerinde 

sevimli tebessümü olan büyük Pariain 
beynelmilel sergi sırasında dük ve Düşes 
d'Y orka gösterdikleri ayni bağlılık ve 
sadakati tekrar bulacaklardır. Burada, 
Fransanın tarihinde daima kendini gös
termiş olan Amme nef ile birleşmİ§ hür

riyet a§kını bulacaklardır. 
Buradaki huzurunuz iki memleketin 

emniyetli İş birliğini tahkim eden bir 

şabadettir. iki milletin her sahada ken
dini _gösteren mükemmel antantı Avro· 
pa medeniyet ve ıulhunun esas unsuru 

olarak belirmektedir. Hiç bir devlet 
bundan kuşkulanamaz. Zira bu diğer 

do.atluklara yer bırakrnıyan inhisarcı bir 

dostluk değildir. Eminim ki majesteniz 
ve hükümeti, bizzat benim ve Cümhuri-

Viyana borsası 
Faaliyete geçince Avusturya yahudi

lerinin muhacereti kolaylaşacak 

Viyana 20 (Ö.R) - Avusturyanın Al-ı ziyetlerini tesbit için borsanın açılması~ 
manyaya ilhakından sonra Viyana es- ihtiyaç vardır. Çünkü borsa muamelesı 
ham ve tahvilat borsasında hususi bazıldevam ederse Avusturya yahudilerinin 
ekonomik tedbirler ittihazına mecburi- bu memleketten muhaceretleri kolaylaş
yet hasıl olmuştur. Borsa işlerinin başla- mış olacaktır. Viyanada 200 bini geçen 
ması gayri muayyen bir zamana talik e- yahudiler servetlerini lliride etmek için 

. . . . . . ilk fırsatı bekliyorlar. Bugüne kadar Vi-
dilmıştır. Vıyana borsa komıserı neşret- d .. d SOO ak ah d" yana an gun e e y ın y u ı mu-
tiği bir tebliğde Yahudi borsa azalarının h ~ edi d So gün)" rd b mile acerc-r.. yor u. n e e u .... 
borsadan isimleri silindiğini ilan etmiş- tar çoğalmak istidadını göstermiştir. Ec
tir. Ancak yahudi banka firmalarının ya- nebi şirketler borsada şimdiye kadar is
hudi olmıyan memurlar tarafından ida- tihdam ettikleri yahudi memurların ken
resine müsaade edilmektedir. Borsa sa- di mensup oldukları memleketlerde bir 

JAhiyettarlarının fikirlerine' göre yahudi iş bulmalarına yardım için muhaceretle
.ermayedarların servetlerini ve mali va- rini kolavlastırıyorlar. 

ııııt "' ... ,,_. ....... ..,..,,_......__ 

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

IBqgün Versaydal 
On dördüncü Lui devrini hatırlatan 
bir dekor içinde öğle ziyafeti verilecek. 
Bunu Versay parkında eylence/er 
takip edecektir Molyerin kop/imanın
dan sonra Opera baletleri artistik 

danslar yapacaklardır 
. ••••.......•.•...... , .............................................................. . 

yet hükümeti gibi bu realiteye daima 

daha faal bir inkişaf vereceklerdir. 
cKadehimi majestenizin, majeste kra

liçenin §Crefine kaldırır ve Birlc§ik kral· 

hkla Britanya milletleri ailesinin azame ... 

tine İçerim.> 

kıt'alar tarafından tazim vazifesi görül

müştür. Eski Fransız muhariplerini tem

sil eden delegasyonlar Abide etrafında 
sıralanmışlardı. General Biyot tekaüt 

nazırı bay Şampetye de Rib ile birlikte 
icralı karşdamı§ ve göğsünde Viktorya 

MEÇHUL ASKER ABiDESiNDE 
Paris, 20 (ö.R) - lngiliz kral 

nişanının büyük kordonunu taııyan ge ... 

ve neral Guro i1e Paris mevki kumandanı 

Framız ordusunun bir geçit reami 

meçhul ask.er mezarına ilerlemiş ve orta

lığı kaplıyan derin süküt içinde çelengi 

mermer üzerine itina ile yerleştirmiştir .. 

Sonra bir kaç adım geriliyerek chazırol> 
vaziyetine geçmiı ve eldivenli elini kas

ketine kaldırarak aeli..mlaınııtır. Bu sıra
da Cümhuriyet muhafız alayı bandosu 
C'Ölülerc ecl&m> borusunu çalmıştlr. 

Merasim bu suretle bitince lcral oto

mobiline binmİ§ ve Etual meydaniyle et-

kraliçesinin bu sabah Etual meydanında genel Bilmen ve bahriye kurmay başka- raf caddelere yığılan halkın alkışları ara
zafer takı altında meçhul Fransız askeri- nı amiral Darlan da hükümdarı seli.m- .aında Ke Dorseye dönmÜ§tÜr. 

nin mezarına çelenk koymaları hakkın- lamışlardır. Britiş Lejyon mümessilleri INCILIZ SEF ARETINDE 

da şu tafsilat verilmektedir : frak ve silindir şapka ile abide yanında Paris, 20 ( ö.R) - Jııgiliz sefaretha-
bulunuyorlardı. nesinde §ereflerine verilen hususi ziya· Alay muhafızların refakatinde olarak 

Orsay rıhtımı, üçüncü A1eksandr köp

rüsü, Şanzelize yolu ile Etual meydanı
na gelmiş; ve burada sipahilerle Paris 
mevki kumandanının kumandasındaki 

Kral otomobilinden inerken borazan- fetten sonra kendilerine reisicümhur ve 

!ar telam borusu çalmtflardıı. Bunu Cod bayan Lebrünün de mülaki olduktan in· 
save The King ve Maroeyyez takip et- giliz hükümdarları Luvr sarayındaki ln
miıtir. Kral bayraklar önünde eğilmi§, giliz resim ıergisini eaat 15.30 da ziya-

Rende .Alman istihkimları 
Almanlar hava kuvvetlerini iki misli

ne çıkarmağa mı karar verdiler? 

Hüge dünya turunu kazandıran tayyarenin iç görü.nii.şü 

Londra - lntran - Daily Ekspres dip-ı tere ile bir pakt yapmayı arzu et.aıekte 
lomasi muhabirlerinin aldığı habere gö-1 imiş ... Mumaileyh Almanyayı ziyaret 
re Hitler Raynlandda Fransızların Maji- eden bir çok Ingiliz devlet adamlarına 
no hattı karşısında yapılmakta olan Al-, bu arzusun~ açmıştır. Siyasi mahfeller

man müdafaa hattını on beş Ağustosa de buna daır malfunat yoktur. 

kadar ikmal etmeleri için bu bölgeye 100 Londra - Hovard Hugün kazandığı 
bin amele göndermiştir. muvaHakıyet üzerine Ingiltere hükümeti 

Ayni zamanda Almanyanın hava lruv- Lovkheed Elektra 14 tipinde 200 tayyare 
vetlerini iki misline çıkarmak emri ve- sipariş etmiştir. Bu tayyareler Amerikan 
rilmiştir. Almanyanın ilk hatta 6000 tay- ....kerl tayyareler haline konacak ve sa

yarelik bir kuvvet vücuda getirmeğe hillerin muhafazasında ku11arulacaktır~ 
karar verdiği bildiriliyor. General Gö- Buenos-Aires - Brezilyaya giden bir 
ring hava teslihatının tahdidi için Inail- yolcu tayyaresi motörüne flriz olan bir 

sakatlık yüzünden ltuzengo civarında 
bir akıl hastanesine düşmüştür. Tayyare 
ateş aldığından yangın derhal dehler pa
viyonuna sirayet etmiştir. Deliler arasın
da bir ölü ve 18 yaralı vardır. Tayyare
nin üç kişiden ibaret mürettebatı ile se
kiz yolcusuna birşey olmamıştır. 

Nevyork 16 Temmuz - Hovard Hüg 
gazetecilere şu beyanatta bulunmuştur: 

c Bütün seyahatim esnasında üç dört 
saatten fazla uyumadım. Ayni seyahate 
bir daha başlamak mı. Asili bu iŞ yapmı
yaca.iım.> 

• 

ret etmi~lerdir. Bunu müteakip kral, kra· 

liçe ve maiyetleri Bagatel f8losuna gide .. 
rek verilen garden partide hazır bu1un .. 

muılardır. Bu akşam saat 19.45 te reisi• 
cümhur ve bayan Lebrün lngiliz sefaret .. 

hanesinde kral ve kraliçe tarafından f"" 
reflerine verilecek ziyafette bulunacak
lardır. Bundan eonra Opera tiyatrosun'" 

da bir gala temsili yapdacak ve saat 2 O. 
45 te bu temsil radyo ile yaydacaktıı. 

YARIN VERSA YDAKI TöREN 
Paris, 20 (ö.R) - Yarın (Bugün) 

Versay sarayında Jngiliz hükümdarlan 

~erefine bir öğle ziyafeti verilecektir. 
V ersay on dördüncü Luinin son saltanat 

günlerinin bütün haşmetiyle yaşatacak 
hale konmu§tur. cAynalar galerisi> üze" 
rinden asırlar geçmio olmasına rağmen 
daha dün yapılmış gibidir. Fontenblo sa• 
rayından gelen möblelerle kral ve krali .. 
çenin apartmanlarındaki salonlar gözle
ri kamaştırıyor. Burada verilecek öğltı 

ziyafetine nazırlar, kor diplomatik siya· 
si şahsiyetler dahil olmak üzere kadın 

erkek 260 kişi davetlidir. Bu ziyafet bin 
dokuz yüz üç mayısında kral yedinci Ed ... 
vardın Parisi ziyaretinde Versay sara'" 
yında kendisine verilen muhteşem ziya· 
feti andıracakbr. Yemek saat 13.30 " 
kadar sürecektir. Servis konsey salonll 
kapısından yapılacaktır. 

Yann saat on beıtc kral ve kraliçe, 
Rei.aicümhur mösyö Lebrün ve madam 
Lebrünle birlikte Ver.aay §&tosunun şa"' 

pelinde yanın saat devam edecek olan 
dini müziği dinliyecek.lerdir. Bu törene 

96 k.işi davetlidir. Bundan sonra kral ve 
kraliçe ile birlikte lngiltereden gelen ze• 
vat arabalarla parkta dolaşacaklardır .... 
Diller davetliler buradaki fevkalade sah• 
neleri Apollon korosundan seyredecek• 
!erdir. Saat 15.40 ta majesteler kendi 
koltuklarına oturunca temsiller başlıy:ı" 

calc.t1r. Molyerin cKomplimanından son .. 

ra nifler mağaralanndan çıkacaklardır. 

Opera baletleri artistik danslarını göı .. 
tereceklerdir. Kral ve kraliçe saat 16.30 
da Pariae döneceklerdir. Beş saat devaJ1l 
edecek olan bu kabul töreninin ve rnü .. 
samerenin ,ahane bir güzellikte olacağı 

temin ediliyor. Fransız san• atki.rları oıı 

yedinci asrın unutulmaz dakikalarını Y'' .. 
şatmak için her şeyi hazırlamışlardır. 

Paris, 20 ( ö.R) - lngiliz kral v• 
kraliçesinin Pariei ziyareti münasebetiyle 

bu sabah Fransız gazeteler federasyonu 

ve Paris gazeteleri sendik8.9ı tarafındaıı 

İngiliz matbuat erkinı 1erefine bir öğle 
ziyafeti verilmi§ ve çok samimi bir ha11ıt. 

içinde geçen bu toplanbda dostluk nu· 
tukları teati edilmiştir. 

OPERADAKi MOSAMERE 
Paris, 20 ( ö.R) - Bu gece saat 20· 

45 te operada majeste mi.aafirler şerefi· 
ne fevkalade bir temsiİ verilmiştir. 511• 
lambonun dördüncü perde.aiyle Şopenill 
bir valsi ve artistik bir çok danslar gös• 
terilmiştir. Fransız radyoları 20.45 ld 

bu muhtatem. suvareyi bütün dünyeı:Y' 
duyurmuşlardır. 

Rusya 
Keten ihracını yasak etti 
Paris 20 ( ö.R) - Rusya, bundan bÖY' 

le bütün keten mahsulatını sırf Çin or· 
dusunun ihtiyacı bulunan bez ve kurn•t 
imalatına hasredeceğinden şima1i Fratı" 
•anın Lille şehrindeki dokuma fabrika• 
)arına keten ihracını menetmiştir. 

Yugoslavya 
Yaş meyva sevkiya

tını artırıyor 
Belgrad, 20 (Hususi) - Yugosla•" 

ya hükümeti önümüzdeki mahsul ıene" 
. ' .. .. . ı .rt .. 
sınde yaş meyva ve uzum ıhracatın 
tınnağa karar vennittir. lngiltereye Vfl 

AJmanyaya mühim mikdarda ya§ rtıeY"' 
va sevkedilecektir. 


