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• ltalya filosunun Yugos· 
lav ya ziyareti 

Belgrad 26 (ö.R) - Bir Italyan filosunun 
Yugoalav Jimanlarmı t.lyareti programından 
bahseden cVreme> gazetesi bunun ehemmiye
ti olduğunu, zira Adriyatik denizinde ibtilltlar 
çıktığı hakkında bazı ecnebt gazetelerin neşri· 
yatını ruen te]Wp ettiğini yıwyor. -' 

YENi ASIR Matbaumda buılmıfbr 

Türk - Alman Mareşalımız Büyük Şefe 
Ticaret anlaşması Berlinde ve dost- teftişleri ~~~!~e~~~i arzetti 

Iuk havası içinde dün imzalandı u··zu··m S1'~~an~::::~:r:d~ub: . ·~··· 
yaveri, vali muavini, lstanbu] komutanı, 

yeni anlaşma bir seneliktir bir çok generaller tarafından karıJan-
rnııtır. Mareşal ÇAKMAK baıvelcille 

ve 15 Agu., stosta başlı yor Bu sene gayet ne· birlikte istasyondan doğruca Dolmabab-
çe sarayına gibnit ve reisicümhur ATA-

f isfİr. Piyasa Fua- TORK tarafından kabul olunmuıtur .• 
Bu anlaşma Türkiye Merkez 
Bankası ile Rayşbank arasında 

mer'i olan klering anlaşması 
yerine kaim olacaktır 

Türk-Yunan yeni ticaret an
laşması esasları hazırlan1yor 
~ında mer't olan klearing anlaşması yerine kainı olacaktır. 

Mukavelenin ihtiva ettigi hükümler ancak neşrinden son
ra malfun olacaktır. 

Dün şehrimizdeki alakadarlara hususi surette gelen haber
lere göre Türkiye • Almanya ltlearing anlaşması, Berlinde 
bulunan heyetimizle Alman makamatı arasında imza edil
miştir. Bu hususta henüz resmi malQmat mevcut olmadığı 
gibi anlaşmanın şekli hakkında da hiç bir maltimat alınama,. 
llll§tır. 

Berlinden bir görü11ii.1 

Ilıracat tacirlerinden bazılarının aldı.klan husu.si malfuna
ta göre, 938 senesi için tespit edilen ihracat ve itha!At yekfuı. 
!eri 150 milyon marktır. Diğer bir habere göre de kontenjan 
usulü kaldırılmış ve hiç bir madde için kontenjan ayrılma
mıştır. 

Istanbul 26 (Hususi) - Berlinden bildiriliyor: Türk • Al· 
illan ticaret anl8§1JU1Sı Alınan hükümet merkezinde dostluk 
havası içinde imzalandı. Mukaveleyi hilkilmetimiz namına 
harıclye umumt kAtibi B. Numan Menemencioğlu ve Alman· 
Ja namına da Alman lktısat nazırı Funk imzalamıştır. 

Yeni multavele bir seneliktir. 15 Ağustosta merjyet mev· 
lrline girec<>kUr. Türkiye merkez bankası ile Rayşbank ara· 

Istanbul 26 (Hu.su.si) - Berlinde bulunan hariciye veka
leti umumi ktıtibi B. Numan Menemencioğlu avdetle Atina
ya uğriyarak yeni Türk · Yunan ticaret anlaşmasının esas
larını hazırlıyacaktır. 

Anlaşmaya 
Doğru ... 

lngiliz hükümdarlarının Parisi zi
Yaretlerinden sonra beynelmilel va
~yet biraz daha vüzuha kavuşmuş· 
tur. lngiltere - Fransa arasındaki bir
lik cephesi daha açık olarak kendini 
göstermiştir. 

Lord Halifaks, Pariste Bay Dala
diye ve J orj Bone ile mühim görüş· 
melerde bulunurken Hitlerin fevka
lade elçisi sıfatiyle hareket eden Vid
man lngiliz başvekiliyle daha az mÜ· 
hİın olmıyan temaslar yapmıştır. 

Türkiye - ln~iltere 
kılering 

ait izahname ticaret 
ve Ticaret 

Türkiye - İngiltere ticaret ve k1earing 

anlagmasına ait izahname dün Ticaret 

odasına gelmi§tir. lzahname şöyledir : 

c 1 Tem muz 9 38 tarihinden itibaren 
bedelleri klearing yolu ile ödenecek mÜt· 

tchit krallık emteası, müzeyyel anlaşma
ya bağlı listede gösterilen Üçer aylık kle· 
aring plafoclan dahilinde ithal oluna· 

cakbr. Plafonlar haricinde mer'i anlaı
malar hükümleri dahilinde hususi takas 
yoluyle ithalatta bulunulur. 

anlaşmasına 
odasına geldi 

rın açılış günü 
açılacak 
---<>
' 

incir 
·--

Piyasası da aynı 
gün Üzümle bera

ber acılacak • 
Şehrimizdeki alakadarlara ıelen 

maliimata ıöre buıün Manisa bor· 
1A1mda ilk kuru üzüm mahsulü ge
tirilerek muayene edilecektir. Ozüm 
malıoulü bu sene ıayet nefistir. F •· 
kat, havaların aıcak gitmesine rai
men üzüm piyasumın buıünlerde 

açılması mevzuubahis değildir. Pi
yasanın ancak 20 ağustosa doğru 

açılacağı tahmin edilmektedir. 
lncir mahsulü için de vaziyet ay

nidir. Yani, mahsııl daha evvel ha
zırlansa bile piyasanın 20 apatos· 
tan evvel açılacağına ihtimal veril-

, miyor. Avrupada bulunan ticaret 

odası reisi bay Hakkı Balcı Aius· \ 
tosun onunda tehrimize ıelecek, 
ondan sonra da incir mmtakaamda 

1 
bir tetkik yapacaktır. 

Bir habere göre bu •ene gerek in
cir ve gerek üzüm piyasalarının açıl
maaı, geçen ıene olduiu gibi ayni 

gÜne rastlatdacaktır. Bu hususta 
at>kadar tüccarlarla borsa komis
yonculan arasında mutabakat temi
nine çalııılmaktadır. Fuarın açılma 

i töreninde bulunmak üzere ıehrimi-

1 

ze geleceği haber verilen iktisat ve
kilimizden, bu piyualann açılma- ! 
~ bulunması rica edilecek-

Hindistan - Veziristan 
hududunda bir hadise 

Londra, 24 (AA) - Hindistanın şi
mali garbi hududunda Bannu şehrinden 
biJdjrildiğine göre Veziristan kabileleri 
bu şehre evvelki gece hücum ederek yir· 
mi kadar mağazayı soymuşlar ve bilaha
re ate§e vermiş:ler ve ıiddetli bir çarpı§

Bu görüşmeler şüphe edilemez ki, 
Avrupada derin kaygılar uyandıran 
hir kararsızlığa nihayet vermeyi İs· 
tihdaf ediyor. Bilhassa Çekoslovak
ya.Almanya arasındaki ihtilaf umu
mi rahatsızlığın başlıca sebebini teş· 
kil etmektedir. Filhakika ortada en
dişe kaynağı olarak daha bir çok me
seleler vardır. Fakat bunlardan hiç 
birisi, ta .. dığı korkunç ihtimaller 
İtibarile Südetler davası kadar mÜs· 
tacel bir mahiyet arzetmiyor. 

1 T eırinievvel 9 38 den itibaren, eski 
anlaşmanın on ikinci ve on üçüncü mad
delerine tevfikan müttehit krallığa hu

susi takas yoluyle ihraç olunacak Türk 
emtiaınna ait menşe phadetnarnelerinde 

fob kıymeti yüzde altmıı nisbetinde mu· 
kabil ithalatta bulunulur.> 

Tii.rk-Ingiliz ticaret anl<ı§ınasmı Ingiltere madan sonra çekilip gitmişlerdir. Çar-
naınıııa imzalıyan A11k<ıra sefiri ı pışmada on kiti ölmüş ve 25 kişi yara-

SiT Pers Loren lanmıştır. 

Prağla berlinde asabiyet hakim ol· 
duğu müddetçe ne Paris ne de Lon· 
dra huzur içinde olamaz. Avrupa
nın devamlı bir sulh atmosferine 
kavuşması arzu ediliyorsa earfedi
lcn gayretlerin netice vermesi ıçın 
her şeyden evvel Orta Avrupa· 
da vaziyetin istikrar bulması lazım· 
dır. Bunu çok eyi bilen lngiliz başve
kili, ikinci sulh merhalesi ola
rak gözlerini Almanyaya çevir
miştir. Almanya ile gerginlik mev
zuu olan ihtilafları ortadan kaldır
mak arzusu zihinlerde yer etmiştir. 

Hayfa ıokaklannda k<ımyonlu devriyeler ve inzibatı temine gelım fogiliz ıukerleri 

Anlaşmak sadece bir arzu ışı 
değildir. 

imkanlara vücut vermek işidir. 
Fransa ve lngiltere Almanya ile 

na•ıl anla,abilirler? 
Yani Alman müddeiyatını tatmine 

ne dereceye kadar yanaşabilirler) 
Alman müddeiyatı nerede niha

Yet bulur? 
Şimdilik ilk •afta beliren dikenli 

dava Çekoslovakya Almanlarının 
Vaziyetine taalluk ediyor. 

Çekoslovakya Almanlarının mu
hdderatı meselesi mahiyeti itibarile 
Orta Avrupanın •iyasi çehresini de-

- SONU 2 iNCi SAYFADA -
ŞEVKET BiLGiN 

Filistinde gerginlik artık 
son haddini buldu 

Araplar, son suikastte ölenlerin intikamını 
almak için 29 yahudi öldürdüler 

Paris, 26 (ö.R) - Hayfadan bildi- bire patlarnıı ve 35 lcişiyi gerçekten tuz 
riliyor : Son bomba hadiseoi hakkında buz edercesine parçalamışbr. Bu oırada 
ıu tafsilat elde edilmiştir ı meydanda yalnız Araplar bulunmakta 

Bombanın patladığı pazar meydanın- idi. Bu müthit infilak tarifi iınl<&nsız bir 
da Araplar portakal yüklü deve ve qek· panik tevlit etmiı ve ölülerle yaralılan 
lerini çözmekle meııul iken portakal çiğniyerek pazardalciler kaç11maia bat
sandıklarından birinin içine gizlenınİ§ lamıılardır. Bunu takip eden hadiselerin 

olan bir cehennem malcinesi birden _SONU 4 VNCV SAHiFEDE _ 

Kah!rede l 
Toplanacak olan 
müslüman kongre-

sinde neler 
konuşulacak 

Kudüo, 26 ( ö.R) - 1kinci teı· 
rinde bütün Müslüman memleketle
rinden ıönderilecek murahbıulann 

İftiraki ila Kabirede bir cMüolüman 
kolllt'eıi» nin akdi için hazırlıklar 
yapılmaktadır. Bu kongrede ıöriifü· 

.SONU 4 ONCO SAHiFEDE 

Genel kurmay başkanı aon teftit oeyaba
tl hakkında ATA TORKE maHlmat ar· 
zcbniştir. 

lstanbul. 26 (Husıut) - Yerli mal· 
lar oergisini bugün Amiral Şükrü Okan. 
Orgeneral F ahrettin Altay. latan bul da 
bu1unan elçiler ziyaret ettiler. Serginin 
intizam ve mükemmeliyetini çolı: beğen
diler. 

Geııe! Kurmay btı§k<ını Mareşal 
Fevzi Çakmak 

Edirne hergün ziyaretçi
leri sinesinde toplıyor 

Istanbul öğretmenlerinden 200 Garbi Trak· 
yadan 500 kişilik kafileler gelmesi bekleniyor 

Bir turist ıehri olan Edirneııi11 istasyonu 

Edirne, 25 (Hususi muhabirimizden) 
lstanbul muallimlerinden iki yüz kişilik 

kafile ile Garbi T raltyanın Gümülcüne 
ıehrinden gelecek beş yüz lcişilik Yu· 
nanlı dostlanmızın ziyaretleri burada 
hararetle bekleniyor. Edirne. dost ve 
kardeş Yunan ziyaretçilerine parlak bir 
kabul yapacaktır. 

Edirne, 26 (Hususi muhabirimizden) 
Bursalı öğretmenler grubuna dün akşam 

umumi müfettiş general K8.z1m Dirik 

tarafından bir çay ziyafeti verildi. Ye
meklerini eğitmenler kursunun zarif aof· 
ruında yemişlerdir. Jki eğitmen ve Bur
sa öğretmenlerinin kafile reisi nutuklar 
•Öylemişlerdir. 

General Kiizım Dirik karşılıkta bulun· 
mu§, Atatürkün eline aldığı kudretli da· 

1 
il' 

vnın en ileri hamlelerini yapan öğret· 

men ve eğitmenlerin inkılap tarihindeki 
rolünü ve köylerde nasıl bel<lenmekta 
olduklarını, tarihe karışan Osmanlı dev· 

!etinin tuttuğu yol ile Atatürk cümhurl· 
yetinin yaratbğı baş döndüren sayılmı
yacak kadar çok büyük eserlerin mik
yaslarını yaparak köy kalkınması üze
rinde konuşmu§ ve her kesi coştunnut
tur. Bursalılar bugün eğitmenlerin top· 
rak üzerindeki çalışma tarzlarınr göre• 

cekler ve yann sabah bir kol Anafarta
lar, bir kol da Kırklareli. Vize, Burgaz, 
ve Çorlu üzerinden lstanbula dönecek

lerdir. 
Bunıalılar gördükleri kabulden •oll 

derece memnundurlar. 

- SONU 4 VNCV SAHiFEDE -

.Şehrimizden aynla11 Jra11 kmı.oolosu ve refikası vapurda teşyi edilirken 

Iran K onsolosuMahmut 
Han şehrimizden ayrıldı 
Yeni biı· vazifeye tayin edilerek şeh· tarafından uğurlanmıştır. Yeni konso· 

rimlzden ayrılan Iran konsolosu B. Mah- los tayin edilinceye kadar ıehrimiz kon

mud han dün lzmir vapurile :ı..tanbula solosluk işleri Vis konsolos bay Refet 
hareket etmiştir. Kendisi vapurda şeh-
-'-'-~ ki biltiln k ı 1 dost! tarafından idare edilecektir. 
.ı.-uuu.ue onso os ar ve arı 



'/ 

• 
~i 

Hazineden taksitle mal 
almış olanların borçları 
Borçların tecili hakkındaki kanunun tatbiki 

feklini g6•teren iuıhname yapıldı 

Köylerde 
Çardak ve harman 

yangınları 

EvYelJd gün Bayındırm falaka köylln
de Mehmede alt tütfuı çardağında sıç

rayan kıvılcımdan yangın çıJmuı ve 

Bir gene kadın 
Komşusu bir başka 
genç kadını aR"ır 

surette yaraladı 
söndUrü!müştür. Zarar elli lira kadar- Dün sabah Aziziye mahallesinde, aşa
dır. ğı Sineklide irfan arsası karşısında 32 

Ayni gün ödemiş • Izmir treni Uladı sayılı evde bir hadise olmuş, genç bir 
çayırından geçerken makinenin sıçrat- kadın, yine genç bir ka.duıı keserle ağır 
tığı atqd.en yangın çıkmış ve sön.dürül- surette yaralamıştır. 
miiJtllr. SUleyman kansı bayan Fatma ile bu * bayanın komşusu Abdurrahman kansı 

Evvelki llp.m saat on .ekiz suların- Bn. Emine arasında ötedenberi bir an
da Değirmenderenin Sancaklı köyü el- laşamamazlık mevcuttu. Birbirile bir 
varında, yarım bahçe mevkiinde GaHar tUrlil geçineıniyen iki kadın, hemen her 
oğJu Abdullahın çiftliğinde bir yangın fırsatta yekdiğerine sözle ağır hakaret
çıknılJlır. Bu çiftlikte kiracı Behçet har- !erde bulunuyorlardı. 
man sürerken döven üz.erinde içtiği si- tki komşu bayan dün sabah erkenden 
ğaranm ateşinden harman tutuşnuştur. buluşuyorlar. Sabahleyin çalıştığı fab-

Behçete ait arpa ve buğday harmanları rikiıya gitmek üzere hazırlanmakta olan 
yandıktan başka, yangının genişlemesi- Bn. Fatma, Emineye: 
le Sancaklı köyü mer,ası olan 50 dönüm- - cSen · · · · · bir kadınsın> diyor. 
}ilk otlakıyede yanm~ır. Yangında Bu cümle ağır bir hakarettir. Emine 
kasd eseri mevcut olmadığı anlaş~ bUD<!an müteessir olarak elinde bulun.an 
tır. ucu keskin keserle komşusunun ilzerine * hücum ediyor ve başına indirerek ağır 

Evvelki gün öğleden sonra Karşlya- surette yaralıyor. 
ka civarında, eski emmi mezarlığı ya- Yaralı kadın h.a.sta.nede, .suçlu kadın 
nmdaki çöplükte yangın ~ ve kuru adllyey verilmiştir. BAdise tahkik edil
otlar tamamen yandıktan sonra aöndi!- mektedir. 

riUmli§tilr. -----=---
Hidrojen tüpleri 

Bir ayda evlenenler Gümrükte bir iştial Jı!disesl cereyan 
Son bir ay zarfında iz.mir belediye ev- ettiğini haber v~tik. Bu lı!dlıede iş

lenme dairesinde 130 çiftin nikah mua- tial eden maddenin oksijen tüpleri olma-

---:----

ıneleleri ikmal edilerek ak.ıdleri yapıl- yıp hidrojen tüpleri olduğu anlaşılınış-
~tır. tır. Bu noktayı tavzih ediyoruz. 

ŞEHiR HABERLERi 
Halıcılık 

zuniyet imtihanı verenler sayışı kadar 

leyli meccani talebe alınmakta idi. 
Bu ıuretle haddi zahnda 1000 ki:ıı1ik 

meccani ],.y]i talebe kadro.suna vaziyete 

~öre 300-SOO talebe alınabiliyordu.Kül-

53,000 kilo Anason satın aldı 
280,000kilo da misket uznm alacak 

tür bakanlığı okumak istiyen.fakat mad- . 
dl · k. ı lr. d ı · 1 '--· Inhisarlar b8§ müd!iril, Çeşmede ana- tkl ayn cins sigaranın bir amba!Ajda 

ınt. ansız ı o ayuıy e On.uyamıyan "ha f 
fak. 

1 1 b . dah . .k 1 1 son mü yaatına bizzat De2aret etmek-,blrleşmesile yakında inhisar idaresi ta-
ır a e enın a genış mı yasta a ı- tedir. Şimdi k dar 5 kuruşdan 53000 • . • • 

nabilmesini teminen 19 38 bütçesine koy- . ye a 1 . . . .. , rafından pıyasaya İkiz adlı bır sıgara çı-
ld - _ • · 1 b ıl 1 •oo kilo anason mübayaa edilmiştir. Muba· .karılacak ve bu iki sigara otuz paraya 

muı o ugu tanııaat a u y J mec- ta d edil 1 
cani leyli talebe alabilecektir. Y~= eeektlr. satılacaktır. Fuara mahsus olmak üzere 

Bu imtı1ıanlara girmelr. istiyen talebe sadan idi aresi bu mevsimde plya- bir cin.! sigara çıkarılacak 20 kuruşa sa-
• satın a_ın•cak Y8f üzllmler hak- ılacakt 2 7 Agustooa kadar bakanlığa veya lr.iU- kında b. ta1ima t ır. 

.. dir k .. ı··kı . .. d b'l ır !name hazırlam~ır. Çe- YENt ,..,..,,..SESELER tür e toı u erıne muracaat e e ı e- ı kird ksiz sul . . .ıvıu.cn::ı 

k · M·· ı · · T·· k 1 .ı. e !aniye üzümlen Y"J olarak ce tir. uracaat ar ıçın ur om...., . b k ı...-.• ~.- .. . 1nhisarlar idaresinin Alsancakta 730 
1• kul a1· . . üç uçu -~~ mubayaa edilecek 
ıse ve orta o t ımatnamcsırun her iz 'rdeki b . bin lira sarfile inşa ettireceği tütün depo-

! · · b' ·•· 1 d bul ve mı an arda teslim alınacaktır. 
sım ıçın tes ıt ettigı YBf ar a un- Bu sene 250000 kilo misket üzümü de su ve i,Ieme yeri, garbi Anadoluda in-

Anlaşmaya 
Doğru ... 

llk ve orta tedriıattc. 
Kültür balı:anlıiiı. önümüzdeki den 

yılı için hazırlıklarına tinıdiden hafla· 
D1J1 bulunmaktadır, Bakanlık. bir taraf· 
tan bu sene orta mekteplerde ihtiyaca 
göre açılacak tubeler etrafında hazırlık 
yaparken, diğer taraftan da orta tedn.at 
muallimlerine ait bdem terfi tabl01UDU 
hazırlamakta, bir vilayetten d~er bit 

mak. bedence ruhça. hastalık!~ oakat ve 1 alın akt ı hisar ·d · · t J • t''ti!nl · 
k 1 1 ak k lr. 

satın ac ır. ı aresının sa ın a acaıP u erın 
ustır u o marn , o utamıyaca kadar j T.. .. .. b' to 1 · ed kt' 

bab f -... . imale k" utun mubayaatı için daha şimdiden ır araya P anmasını temın ece ır. vilayete nakillerinde 11hhl ve idari -
ası ve anası ~ o • ze ası. ça- ı l ki . . 1 B d ı• 1 haz dır 

l ı 1 - ahl"kı 1 b b 1 d - kul hazır t ara başlanmıştır. Mahsulün ıd- u muazzam eponun P an an ır · bepler aörülenelere ait listeyi de hazır• 
ışAan l'{J. a ta e e u un ugu o - . .. .. . , t akında b J k 

t d .k d ·ı k 1 lr. Fakir 1 rakinden once mubayaa memur lan tü- nşaata Y aş anaca tır. mıya ba§lam~ bulunmaktadır ilk tedri• ca as ı e ı me faTt o aca tır. .. · 
lan! •• L:.1 d . 1 b 1 di I d tun mıntakalarına giderek bütün mın- Bayraklı civarında inşa edilecek şarap ıat muallimlerinin bir vilayetten djğeı o ar 'JC-IUI er e ıse er e e ye er en. 

k.. 1 d . I ih""" h ti . d f ta.kalarda hepsi birden mübayaata haJ-j fabrikasının p!Anlan hazırlanmış ve ar- bir vilayete verilmeleri haklı:ındaki mü· oy et e lSe er -~ -r eye enn en a-
kir ldukı d . -~L. al ki d lıyacaklardır. Tütün vaziyeti fimdiden sası isticar edilmiştir. Şarap fabrikası racaaılan da peyderpey gelmekte ve ms-o anna aır va~ aca ar ır. . . ı 

imtihanlar 1 Eylillde bqlıyacalr. ve üç 1 ~ edilmektedir. Mahsulün tahrir ~ l 939 aeııesl ilk balıarmda iknıal edilmiş nif edilerek tetir.ika batlanm11 bulunmak· 
gün devam edecektir. !erme başl~ır. olacaktır. tadır. Bakanlık, bu Yll öğretmen okul• 

imtihanda aynı derecede muvaffak ~ h lanndan mezun olanların vilayetler CD>' 

olan talebeden ııehit çoeuldan !istün tu- "fe irler arası Ankara rine verilmeai işi etrafında da ilk lıazır-
tulacakhr. imtihan ııualleri bakanlıkça Telefon talcvlye Poll• enstltUsUne devam lıklannı yapmaktadır. 
vilayet ve kazalara gönderilecek ve ka- edilecektir eden pollsl!rlmlz ----
zananlar tesbit edildikten sonra aazete· Telefon §lrketinin devlete geçmeslle döndüler Gardenparti 
ferle ilin olunacakhr. muvakkaten Izmir telefon müdUrlüğil . . ... 

--" . • ifa kte lan Istanbul 1 ı Ankara poU.. enstitüsüne devam ede- , A"-·-+~ b giinU akş ehlt --=- va=esıru etme o te e- . . . . .. &-~• perşem e amı ş 

Tı l b "k( f üdüril' B N' . d.. Izmir rek ıyı._dereceler alan Izmir emruyet lr.ad- . da bü' .. k b' d ti ve-as a ısı etten on m . ıyazı un vapu- . . gazmosun yu ır gar en par 
• rile Istanbuldaki azif b . . rosuna dahil polis başkorruser ve memur- rilecektir. 

dü • Ü v esi &§ma gıtmiş- 1 dün akşa ehrimiz d.. il 1 
şurm ş. • tir. Vapurda telefon idaresi memur vel aı;: d 

1 
ı:.:ru,d e orun şer ve Fuar münasebetile §"hriınizde bulu-

' Çeşmede Selim Benli isminde biri, on Rmirlerile mühendisleri tarafından teşyi ar a aş an an karşılanmışlar- nan kıymetli dekoratörler bu gecenltı 
~ dört yasındaki Ibrabime taş atarak bin-1 olunan B. Niyazi, hareketi esnasında bir dır. . . . şimdiye kadar görülmemiş şekilde deko-Tayyare Sineması T~:~~n 

BUGON 21 - 28 temmuz 938 den itibaren 
Zevkine_. Güzelliiine.. Payan olmıyan 2 filim birden 

1 -- JUANiT A 
MefhUr çıgan • 
Orkestrası 'efl • ROP ŞANDOR 

Ve 100 Jöıilik orlı:estraaı tarafından temsil edilmiJ 
Şahane mevzul1L .. Mıızilı:alı mükemmel filim 

2 -- iLK GECE 

diği bisikletten düşünnU, ve yaralanma- muharririmize aşağıda.ki 12alıatı vermiş- Ankara enstitilsüne devam eden sa- rasyonunu hazırlaınağı i!zerlerine al.mJŞ· 
sına sebebiyet vermiştir. Suçlu adliyeye tir: bık siyasi kısım başkomiseri Ibrabim bi- !ardır. 

~ verilmiştir. _ Istanbuldaki vazifemin başına hare- rincilikle, deniz başkoınisri B. Faik da ı:'"llllCla:::ı:.ım:ıııı:zzı:n::z:z::ır.m:ı:aaJ~ 
' --=- ket ederken lzmirin güzel ve samimt üçüncülilkle mezun olmuşlardır. Mezun U lk . k .. , 
~ B c l z· uhiti d ıldğ d d 1 üte- olan polis memurlan Avni Güler, Ziya na evı oşesı "' ema ıya m n en ayr 1 un an o ayı m 

• . . Izmir •. d .. l''ğün' B N . Kazım Türkgenç ve Faik özelle komiser lll!ı;ı:r;cr.12:rz.;ız;z;ı::zz;ız77.ZZ:V1lllJll!l'.~ es.sırım. mu ur u e . ecati w ... 

Yeni Y ·ztfesl ba,ına gitti ge~ ve vazifesine başlamıştır. ".'uavinl Gani Kalkancı da avdet etmiş- ı - 30/7/938 cumartsi gilnü saat :o 
•' Istanbul Türkofis mildUrlüğüne tayin Izmirde bulunduğum müddetçe, lzmi- tir. . . de evimiz salonunda Dolaplıkuyu m~ 

dil •-· '- .. dilril' B Ce 1 Zi d.. . ı· t ..ı.mm.1 tini •tfb al İyi derece ile Izmir emruyet kadrosu- kol tarafın'"- b' k verilecektir· en ll.lruc mu . ma ya, un nn ıcar eu ye nazarı ı are a- . . . u lWlll ır onser 
1\ Iznı' .1 • ___ ,, . b h rak Izmir telef b k ini nişletmelı: na iltihak eden memurlarımızı tebrik 2 E . . b h . d her L"a per· !!< ır vapun e yenı v-.uuesı aşma are- on §" e es ge d . . - vınuz a çsın e wıı< 

ket etml~r. Izmir ticaret Aleminde ve üzere tedbirler alınmıştır. Şehir hatları enz. ~mbe ve pazar günleri karagöz oyunları 
Türkofls müessesesinin başında b•:;ardı- tevsi edilecek ve daha mükemel bir ha- -:;:-=-.- oynatılmaktadır. Bütün yurddaşlar da-

~ ğı işlerle kendisini .,.,·diren B. Cemal le ifrag edilecelr.tir. ı ayın vetlidir. l7 
GAR Y CQQP ER ANNA STEN Ziya vapurda belediye .-~isi, vali mua- Aynca rhfrler arası telefonu takviye Izın1r hllim namzedliğinde çalışan 3 - 27/7/938 çarşamba günü saat 18 
Tarafından lıeyec:anb bir surette temsil edilmif tahane dram.. ~ vinl, emniyet müdürü, ticaret odası, bor- edilerek Izmir - Istanbul arasında üç , Esad Alemdar oğlu, Tire sorgu hAklmli- de halk dersaneleri ve kurslar, saa\ 

SEANSLAR : Juanita : 3.35 _ 6.35 • g,35 le tik Gece 5 VE B DE sa erkAnı, ihracat tacirleri tarafından devreli bir Kuran portör i\Ave edile-
1

1 
ğine selahiyetle tayin edilmiştir. Bu gün de sosyal yardım komiteleri toplantı ıır1 

b;Dj::;amn~)':2! ~ z.qcu.;; ?.:~~::;.aıs.ıı teşyi. cdilmlııtir. cektır... y"Tli vazifeııl basına ı?idecekür. vardır. 

atı 1 l[l;!!CI uıuu. • .... ,.. .-- • 
" ff d ··Imeğe gidiyoruz .. l:Sız tuguaur. ı:.gcı uu ~-.. •• elir o ovaya varırlar, bır ae ne D<tA" \ 

A!.M."""i'"---

_ ız e o _ • . · ·• · · .. r 
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Hatay seçimi devam ediyor 
Halepten gelen bir bedevi çetesi 

kahpece baskınlar yapıp kaçtı 
Mütecavizler tesbit edildi, yakalanmaları pek yakındır 

Ankara, 26 (Telefonla) - Antakya. 
dan gelen haberlere göre aeçim muame· 

leleri geniş bir ıerbesti içinde n nor• 
nıal bir tekilde sür'atle ilerlemektedir .. 
Seçim yüzünden hiçbir hadise kaydedil-
Jnemiştir. 

lııtanbul, 26 (Telefonla) - Anacfolu 
Ajansının Antakya muhabiri bildiriyor: 

Halep civarından gelen 15 kadar ıilah
lı bedevi Amukta Ali Mürselin çiftliğini 
yakm)flar ve çiftlik bahçevanını boğa

zından yaralamışlardır. 

Bedeviler bundan sonra Şarki Ayran
cı köyüne de tecavüz ederek kurşun 11k
mışlardır. Müteakiben Ayrancı ile Yeni 
Yapan köyü arasındaki yolu kesmİ§ler
dir. Mütecavizler Türk listesine kayde-

dilmiş olan Arapları dövmüşler ve Ha
lep istikametine savuşmuşlardır. Dele
gasyon ve mahalli hükümet faillerin ya
kalanması için bütün tedbirlerin alındı
ğını bildiriyor. 

Ba,kını yapan bedevi çetesinin yanın
da Tavlan adında bir arabın bulunduğu 
ve mütecavizlerden üçünün teabit edil
diği haber alınmıştır. 

Cellit gölü bu ay sonunda 
kurutulmuş olacak 

Yıllardanberi muhitinin 
eden bu havalideki 

sıhhi 
köyler 

durumlarını tehdit 
artık kurtuluyor 

Ankara, 26 (Telefonla) - Oç bu

çuk milyon liraya ihale edilerek 19 35 
Tılmda faaliyete geçilmiş olan küçük 

Mendres nehri ilzerindeki islah işlerinin 
en m~him kısmını tqkil eden ve 2 1O1 
lleldarlı.k bir sahayı kaplıyn Cellat g~lü 
temmuz sonlarında tamamen kurutul· 

DlUf bir vaziyete getirilecek ve bu euret· 
!01 yıllardan beri muzır ve menfi teairler· 

le muhitin durumunu bozmakta olan bu 
Lavalideki köyler kurtanlmıı ve 200 
hektarlık bir arazim~ de ekilebilir bir 
Mle aetirilmit ilacaktır. Bu a11 sonu kurtulm"§ olacakolcın Celldd göliinden bir manzara 

Bogotadaki hava ficiası 
Halkın üstüne alev saçarak düşen 

tayyare insanları orak gibi biçti 
Parla. 26 ( ö.R) - Kolombiyanm Hi.diee teğmen Adeguarun zeminden 30 mıt ve atq alDUftır. Bu vaziyette maki

merkezi olan Boıota tchrinin dört yü- metre irtifada akrobatik hareketlere te- na insan Yliınlan arumda delice koıu• 
aGndl kurtul ut yıl dönümü meraeiminde tchbüe etmesiyle vuku bulınUftur. Tay- auna devam ederek en sonunda devril
:.ukuhulan tayyare felaketi hakkında ıu yare reiıicümhurun bulunduiu tribünle miıtir. Kurbanlann ekserisi bir eaniye 
mal6mat alınmıştır 1 kordiplomatilt tribünü arasından geçer- içinde, adeta bqlan boyunlanndan ko-

T ayyare hal.kın ilzerinden kontrolsüz ken pilot muafeyi iyi hesap edememİf panlarak, can verm~lerdir. Pilot kömür 
bir tekilde geçerken bazı seyircileri lde- ve tayyarenin bir kanadı kodiplomatik haline gelerek ölmüıtür. Reisicümhurun 
ta bir orak gibi doğramıı ve benzini ateı tribününe çarparak pilot makineainin tribünü ve kordiplomatik tribünü parça 
alınca da etrafa alevler eaçmııtır. Bazı kontrolünü kaybetm~tir. Tayyare reisi- parça olmuştur, fakat bunlarda kimse 
J"Ualılar müthif bir tekilde yanmıılardır. cürnhurun tribünün bir parçasını kopar- yaralanmamıştır. 

Kızıl meydanda 1 Atatürk 
Ve Fransız Cümhur
reisi arasında milli 

Meksika 
/ngiltereden kayıtaız 
ve şartsız bir teklif 

bekliyor 

Londra 26 (ö.R) - Başvekil B. Ne
villc Chemberlain avam kamarasında şu 
izahatı vermiştir: 

«- Meksika reisi cümhuru B. Garde
nas Ingiltere tarafından diplomatik mü
nasebetlerin iadesi için kayıt ve ~artsız 
bir teklif yapıldığı takdirde bu müna
sebetleri iadeye hazır olacağını bildirmiş
tir. ŞUmfillü şartlar içinde Majeste hilkü
meti böyle bir teklif yapmağa mUtemayil 
değildir.> 

---:----

Yedi devlet 
Harici ye nazırları 
toplanarak siyasi va
ziyeti tetkik ettiler 

Kopenhag, 25 (A.A) - Hariciye ne· 
zaretinin bir tebliğinde §Öyle denilmek
tedir : 

Belçika, Danimarka, Finlandiya, Lük
ıemburg, Norveç, Hollanda ve lıveç ha
riciye nazırları 2 3 ve 2 4 temmuz tarih
lerinde toplanarak beynelmilel vaziyeti 
tetkik etmiılerdir. Nazırlar bu vaziyetin 
endiıeler tevlit etmekte olduğunu kabul 
ve t lim etmişlerdir. Fakat milletlerle 
d~vlet adamlarının ıimdiki me.seL:len 
milılihane bir eurette halletmek için ya
pılması zanırt olan ıeyi yapacaklannı 

ilmit ettiklerinden itimatlannı muhafa
za cylemektedirler. 

---=---
Lihtenştayn hüküm

darı öldü 
Paris, 26 ( ö.R) - Eski Avueturya 

ile leviçre arasındaki küçük Lihtenıtayn 
prensliğinin hükümdan bugün payitahb 
olan Vezul kasabasında 85 yaıında ola
rak vefat etmiştir. Prens 28 mayıs 1853 
te Lihtenştayn ptosunda doğmuı ve 11 
1929 da kardeşi ikinci Janın yerine geç.
miıti. Geçen martta hükümdarlık ıalabi
yetini küçük yeğeni prens Fransuva Jo
zef e devretmişti. 

Lübnan Ciımhurreisi 
d6ndü 

Paris, 26 ( ö.R) - Brükselden gelen 
Lübnan Reisicümhuru Marsilyadan 
cŞamplon> vapuru ile Beyruta hareket 
etmiıtir. 

35 bin Sovyet sporcu genci muazzam 
bir geçit resmi yaptılar 

Moakova, 25 (A.A) - Tas ajansı bildiriyor ~ 
Dün öğleden sonra Kızıl meydanda federe cümhuriyetin gençlik

lerinin temsil edildiği muazzam bir spor gençlik resmi yapılmış ve bu 
geçide memleketin her tarafından gelmiş olan 35 bin genç sporcu it
tirak eylemiştir. 

Fransız bayramı mü- --------
lnasebetile teati edi- Kadın müvezzi 

Yeni Suriye kabinesi 
Kabineyi yine C. Merdam kurdu 

len telgraflar 
Ankara 25 (A.A) - Fransız Milli bay

ramı münasebetiyle reisi cümhur Ata
ti.lrk ile Fransa reisi cilmhuru B. Albert 
Lebrün arasında aşağıdaki telgraflar te
ati olunmuştur: 

Bay Albert Lebriln 
Fransa reisi cümhuru 

Şam, 26 (Ö.R) - Kabine buhranı halledilmiş ve bay Cemil Mer- Paris 
dam yeni bir kabine teşkil etmiştir. Bay Saadettin Cirun iç ve dıt ba- Fransız milli bayramı münasebetiyle 
kanlığını kabul etmiştir. Eski kabinede bay Cemil Merdamın idare et- ekselansınıza en hararetli tebriklerimi 
tiği maliye ve ekonomi nezaretlerine yeni şahsiyetler geçmi~tir. Dok-

:ı ve gerek şahsi saadetleri ve gerek dost 
-.;;;;to;;;;riiiiiiiiiiF;;;;o.,y;;;;;a;;;;n;;;;i ;;;;a;;;;d;;;;li;;;;y;;;;eiiiviiie~m~a"!!!a~r~if~v~ek~a~l"!!!e~tl~e~ri~n~i"!!!id~ar~e~y~e~d~e~v~a~m~ed~e~c~ek~ti~r ·~!!!!!!!! büyük Fransız milletinin refahı hakkın

daki samimi temennilerimi bildirmek be
nim için çok büyük bir zevktir. Romadaki Fransız 

ataşemilteri Fransaya 
döndü 

Talarları 
-=-

lsmarhyan devlet hangi 

K. ATATORK 

* Ekselans Kemal Atatürk devlettlr ? 
--o-- Türkiye reisi cümhuru 

Paris, 26 (ö.R) - Bet seneden beri Londra (M.H) - 1780 tarihli, Maria Ankara 

Romada Fransız atatemiliteri olan ıene- Theresin talar paralarını basmak üzere Ekselfuısınızm mesajinden pek ı.iyade 
ral Hanri Parizo Dijon ıehrinde bir kıt- Ingiliz darphanesin~ havaleler gelmiş- mütehassis oldum. En hararetli teşekkür· 

anin ' - d 1 k .. R tir. Bu gün bir çok Şark ve Afrika mem- !erimi bildirir ve phst saadetlerile Fran.. uman asını a ma uzere oma-
d 1 H 

,_ . d 
1 

J 
1 

leketlerinde talar geçmdrtedir. Londra saya son hldiselerin daha ı.iyade resanet 
an ayrı mııtır. arcKetın en evve ta • . . hak bulınas · · · ·· · 

Y 
,_ i . 

1 
. b"' .. k . . darphanesı, bu gıbl paralar basmak - ına yardım ettiği bır dostluk ra- Hayatla mucadele sahasında yenilme-

an aa .. er otorıte en en uyu samımı- tal · · · · • ti .. kını AVlaturya darphanesinden alınıştı. bı anyle ballı Türk milletinin taa1isi mek lçın yapılmıyacak ış olmadığına ka-

SON HAB 

Irk politikas 
ita/yan propaganda nazırı b 
yahat hakkında beyanatta bul 

Paris, 26 (ö.R) - Romadan gelen haberlere göre İtalya 
ti de bir ırk siyasetinia tatbikini ciddi olarak ele almıştır. Pt 
nazırı İtalyanın ırk siyasetinin esas prensiplerini ihtiva eden 
yanname muharririni kabul etmiş ve tebrik ettikten sonra ş 
ta bulunmuştur: 

c:Son zamanlarda İtalyada da ortaya konulan Rasist (ld 
sibi bir akademik formül değildir. Fakat sarih bir siyasi fa~ 
taç edecek bir hareket gibi telakki edilmelidir. İmparatorlu 
İtalyan ırkını diğer ırklarla temas haline koymuştur. Irk ka 
karılacak ve imparatorluk arazisinde enerji ile tatbik edilecel 

Yahudiler hakkında sorulan bir suale cevap olarak nazıı 
ki : «Binlerce seneden beri Yahudiler kendilerini diğer bütü 
haricinde ayrı bir ırka mensup telakki ediyorlar. Bütün toleı 
samaha) rejimine rağmen halyadaki yahudilerde daima aıı 
tarafta yer almışlardır. Faşist prensiplerinin yayımı ırk en 
başlıca faaliyet sahalanndan biri olacaktır.> 

lngiliz Başvekilin' 

A. Kamarasında Sü 
işi hakkındaki nutl 

Londra, 26 (ö.R) - Avam kamarasında Çekoslova 
hakkında beyanatta bulunan başvekil bay Çemberlayn demı 

Milliyetler ihtilafının sulh yoluyie hal ve tesviyesi için F1 
sıkı irtibat dahilinde çalışmaktayız. Hükümet müzakereleri 
maza girmesinin önünü almak istemiştir. Teklifimize Prag 
tinin cevabı bu neticeyi temin etmektedir. Müzakereleri ne' 
mek vasıtalarını telkin için mahalline bir şahıs gönderilec 
tahsiyet Sir Ronsimandır. Fakat Sir Ronsiman bir hakem oJ 
tır. Bir tahkikatçı ve bir mütavassıt olacaktır. Çekoslovak 
nin gayretlerini memnuniyetle kaydettik ve Almanyanın d 
sulh yoluyle halledilmiş görmek arzusunu teyit eden temina 
duyduk. 

Mısır Bahriye naz 
lstanbula geliYo 

Ye e meıbu tezahurlerde bulunarak ge- Londrada, bu para basma havalesini ve- ve pn ve ,erefi hakkındaki en aamlmt ni olan genç bir kız gazete müvezziliğine 
neral~ ... mnati .-&~w .... _.ı;.. ~~ 
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ŞEYTAN Morgentav 
.Oro 

Amerihada acılC bir Al-, 
man tltişmanlılı var 

f 'q"altf'lep ---,·---
Zel:1el11 mün eb•til• 

........ !l!lill .. mıılElllllRl:m ........ 

Avrupa seyahati 
hakkında gazete
cilere izahdt verdi 

iki dost memleket gJa· 
sıpdq tea i edil~~ 

telgraflar 
VE KUMPANYASI 
ry'.YJ Büyük aşk ve mac~ra romanı. 'C/777~ 

- 16-- P~ l<> UM~) - iJ;J icjfs ns~rJ 

-- Anlıyoru~ .. Bütün bu nutuk- 1 ın~njn kolay.mı bulgıuştun. bııy o~t ıv~ m~_.aım !ı1•fm4tın ~ 
IaıJılU», mııntJ.klarını%1Jl hedefi bep t ~ E~ct .. Şe,m_~j yolu iJe., Nt! var rik.~ S»ıfaı: AAZm b/ıy J)jpr~eıJ~<Ju iJ• 

Ankara, 25 (A.A) - Yunanistanda 
vukua gelen zelzeleler üzerioe a ğıdaki 
telgraflar teeti qlu~muıtHr· 

Ekıclans Metakaaa 

beni itham etmek.. sanki.. Hepimizin bildiğini açıkta.ı;t rnoAmm TM~ bil' zJyAf.1;t Y~~tir., 
- Ben mi) açığQ. ~iSyl~mekJen ~ ~·k~r. Benj JJumJ A.J11.1;1ik~nm PN.i. Mfiri a. \/jl. 
-- Evet .. Ve aramızdaki chafo»i bö»~o sözle_;deQ koı~<u' mJ ~şgıypr- Yf.m pqfit, b v kiJ muavini 6, KPmiJ 

bulınak hıısu~unda bu kadar fazla ~- sun? Şqwn, nw.J;ye ın~m b,.y M.1»". pndo ffe 

tiCAl Ye ~peli.Jli~ neyi :i§pat edjyor ijjJiyorym.. Ne :_öJ;d.en kor- m !JMJ», i?mü!: M naı:ırı J>.ııy M nj:vel, 
biliyor mu!lunuz? karsın ne de icl\hm® i e giJİftJ)Ck- Am rih nm f.e~ ~ ~,Çisi bny f>füon 

- Nl!yi? tc-n.. Tı»Jq1 ·e b;w ~ ~' bul~nmU§J,.,.,d11 .. 
- Kimdi hai.nliğinfai örtbas etmt: ........ Tabij,. Ar9yş Jaf karı.§QrQJa .. Zjy fctwn vvı;l Am,ermM J?r.ızi~ P.R-zı-

gay,rcliJJJzi., Bir.~ evvel (men~ll.at) ten babst:di .. rı iJ Y IJgn~ M4;şm!Ja P.ir mijJ~at 
- .Bu ne dem.ek? Beni mj itham yo1d11n. Şimdi soruyo1v.ro 13ana.. qJ.mu • 1.· 

ediyor»un? K~ndi tek.lif ettiğim, kençl.i }lşzır)adt- Py.r.js, zş (A.A~ - Aw.çrilf..4 bjrl~~ 
___,,.. Öyle ya .. Bu it karşılıklı.. ~ım ve tatbikinde biz~t bulundu- flıv~tlsıi bi.iy~k d,sir i»,de ~th~ mü-
Birbirlerin.e sert ~kışlarla baktı- ğum ve e11 büyük tehli1>eyj üzeı;.rr.~ e iJleıiq} ~w .cd.en b~ More.c ~u 

la~. aldısım, muvafa%.ıyet halinde ise a- zç·~:ık 4s · tir ki : 
Kş.rjakın alnın®n terler ()kıyor- daD'takı1lı ~ngin olwaklığı111 mu- Bı.ıftİJ~Y Y~~ b,i.ç bir p9~iJ: 

du. haklsşk bulupaQ bir işi suya düşür- r. n.\I :kene frw.J.Ş,'»'.a yııl;n;z 
Doktor Cema1yan sakin görünme· llJ.~k. bo..zma1s, için ne gibi bir mel)fa- ~ E i 

1
• v~ ~M' t~tı- Nevyorktan bir göriiniiş 

ğe çok gayret etti. tim olabilir? :;.,m b-'\.v Bo11Qeyi .tjy~et ~tmelc iJ.,zer,e &r®. 26 (Ç).R) ....... N~vy9ı_kt&P. l>il- Çijpıb.JP,:reisi ~ay Ro9_şevelt dwv sıra· 
- Karjak .. dcn:li. Mlıntıki düsü- ~malyan, Karjakın üzıırine gö:? .. gcJdim. Bu ıvünascbe~I~ Fı:ans~ rİç\lliy- dH:it,\yo1 : ArPfl.ik.f. g~lwi. ~l,uci sı gelcl;.IF.~ AlWJlııytya ~artı iwU bir 

nelim ... Senin hudutsu~ bir ölçüd~ lerinj dikti. le yapacağım göriişmeler yalnız l;ıabtr Almanyaya !karşı o1dukça muariz ve hat- lis"1 kullandığı gibi Amerika dahiliye 
paraya ihtiyacın var. Lüks hayattan, - Bazan, dedi. Plan planı davet .ıılm~ wahiyclin} hai.z bule,ınac;.Nc.tır. Os- ta düşman bir vaziyet almışlardır. müsteşan lçkes Kristiyan Monitqr gaze· 
ı:evkteu, eğlenceden pek hoşlanıyor- eder. Belkide bitiihare düsünerek bu lc.r .npla~-m"-i!Jnın terimlerini )TlÜ.nnkaşa Bu husulll&.l Ylllil}_ı A~ik,u ım.tb,ır tesine beyan~a ~i.i.t~riz Almany_,,. 
swı. Hovarda rolünü oyJ)am..aktan t~kli(iQjze pj:mı:w oldılJlu'z. •tmek n\,}'eti~de çlejiljm. E~en Am~· atına münhas}f 9Jm.y1> hükümet M8!9· ya Helyum ~nı.n v1:rikn,t:,W,e b~ 
haz ~jy91"sun. ..._ P~IPt.n oJ ~ znı? r~a birle~i,k .cJ,eyletleri ile F Tf!l~ arası,. lan da .,öyle düşünmektedirler. mani olduğunıı .söylemiştir. 

Sen bizim (birlik) e iltihak eder- - Evet.. Şimdiye kadar am~- da ııwılla~ta h,erhan~i bir l'l}ı;sele r;nev- (Vaıington Po!lt), Almanyanın cenu· Alman tebaaları aleyhindeki casusluk 
ken fAZJa pata temin gayesini gü.t- zaden izden antaj yolu 11e İstı;:diğiniz ç.y.t d~ğildi.r, Ta .ki satlhbir :Q,okt{l i.izeri~- bi ~erika memleketlerW.de büyük dava1arıda b\l neşriyat ve beya~ata ila
tün. ilik~ ~trrıe .. Para .. Daima Pf).ra, k;WQr psra çe'km.iyor myy.dunuz ~ de mjjzah,rc rnev;tv,u\::>ahi.s olflbilsin... lıilw.ttm evıYelki ll!lJılY•f{~ ıye\i. ~- ve edilit_ee b~§ü A~ı:ik._d. »Atleı
lşte senin bütün hayatın ve gayen Şimdi de evvela onu bize teslim et- Amerika hirleşik devletlerinin ınA1i va- mak için büyük gayret satfettiğini yazı- ci Almanya ale,Yhio.,deki cer~yanın ma· 
bundan ibaret.. mek ve sonra dl). kacırmak suretiyJe ~iyetinden behecden bay Morgentau yor. Ay11i g~ye Jör, AJmanya, ıbv ~yeti ~il· 

- Ya sen? .. Senin de parava ift- Janm rıazarmda ı:>ekala 'bH- ckurtaıt- Amerik~nın maliye ve para meselesi hıP- memleketlerden Amerikan menfaatleri- İstanbul, 26 {Hususi) - lktısat ve-

tiyaem yok mu) Mübtela olduğun cı» rolii oymyBbilir ıve bu suretk ~e ledil,,b' ·r ~ty~ttedi.r. d~m~kle iktifa fti w:ald 11.~ C~Y~ ~ .e~ı. lcA\i ~Y ~ ~;,.- ~\1,1~ ~ik· 
kokaini hu pahalı zamanında istedi- cörperd bir mükafat almağı kuramaz eylemiş ve bu sözünü tefsirden imti9a 4ir. ler~ ~ .ed.rek ~~ ~ıes ile 
ğin gibi bol bol temin etmek için pa.- mısınız? cyl~ml§W:. Mııamafih :bu Wfr'kr A111eti- KriştiMı, 'w.i Jl\i9q.i_t_9.r ,.ıMetesi Al· ~y,. ~et ·~l,W. 
ra lazım.. K.lniğinin variclatınıp ne Karialc. güldü. ka b~leşik devlcijerinin dolatın devalU- ~anya ıv.e Am.erUs.a rni~~tl~M ~- lMQbw. 26 (H~) ,...._. Pıazulıkıız 

Elen baıvckili 
Atina 

Attik mıntakasında vukua gelen z:el~ 
zelenin ve bunun elim neticesi olan ha-
1at kayıplarını bildiren haberlerden de
rin surette mü~~~ir bir halde ekıeJanaı
nıza elemli sempati hi!!lerimizi bildirir vo 
müttefik ve dost Elen pıilJetjnin ya.ş.ı,;ıı 

çok samimi surette iştirak C}'~ediğimizl 

dostane temin eyleriz. 
Celal Bayar Dr. Rüştü Arat 

Ekselans Celal Bayar 
Ankara 

T elsrafınızdan z.iyt-de•iyle mütehaşais 
olarıMc ~selans,ınızın ve müttefik ve doıt 
asil Türk milletinin Yunanistanda vukua 
gelen son zelzeleler uf eti neticeşi.nde gÖ9" 
ter~i s~i aemp11~ hi5Nyab hq Gre
kiQ blbin~ rkri.o bir •kİs l>ulacaPJıdan 
emin olmanızı temin eylerim. 

Metaksu 

~&diAt D,; Riiıw A/aa 
H..riçiy• y~ 

Ankara 
Bana bildirmek lütfunda bulunduğu· 

nuz d~rin scwpati hissiyatını,;tdan @layı 
Nırares_li eu.rd~ q, ~r ıve Türk 
hüküıııeti ile mijttefik ve dost asil Tür• 
~i nezdi.Niı Yunan~JJ raıına iş
tiraklerinden dolayı kraliyet hükümeti• 
1.).İn ve Grek uı.iUat'9,i(l b.yecanlı min
J)~tarl.ığııw. terce~an olmanızı ekselan· 
sını,ıdaQ ricaeylerim. 

Metaksu 

oldu~l\U hep bt1iyorw:. Deli müşte- ....... O~wn. dedi. Senin hugün asyonunun nazarı dikkate alınmadığ"'ı yeti um~ty.eaiQ,i teü e.deıı bir )'MI• ea~ ~\I eyJO,We, bv~ ~lerİ· 
rilerin ise gün g~kçe azalıyor. haya] makinen fazla . liyor. C.;ı..aliba ~~~te<Jtr . .Öai.im.i.izô"i §.C{le büt- mda Alman ~yaae~ni bir uma llbİY~ :m.i.ıd.9 la~ '4i~~~D ikm.t ıveka- Bü vnk Fa~iıt konseyi 

- .fakat ben, bütün ihtiyaçları. kokainin dozunu biraz faıla ~ç~- "esiı;ıc:le .<le açı.1.- m~vcı.ıt olaci;\ktır, diye 9.h_r~ ~vsif .ıediyQdve. Alnıany.fl b.ak- let~ ~J> eden lhJ.w~r ,iltnıal .edil- '...., T' 
ma nı4jmen tbüyük makaat> uiru- dm. ;laye çtmjş Jnket bu açığın )llikdarını kıoda hiç t~ m\ltedil ~.san :k~lhı,gmıy9r. mek~. P,aris 26 (ö.R) - Büyük FNİ!9t kon" 

~Mb~~~~~&~ ~~~~~. bild~~~~~~~~----------------------------~Wr~k~~e~~~~~ 
d~mu müteaddit defalar ispat et- -- Yaer. dedi. Bir daha hu koka- dıı.hük.i,imeJ.e Maqırislli)mn,son ~nlqr- f • ı• t• d • ı •k t k ~tiına.a .d.veı .ed~tir. 
tim .. Sen ki (birlik~ te d~ha ~enüz inden bahsetme.. p~. >'~~ıs~ tekUfi(l kabu!Qn~ .ileri sür- 1 ıs ın e aergJn l . ar l -=.....,,..~=-----
yenı sayılırsın, senm vazıyetın be- - A~biyet göstermekle beni mu~ olaug\11\.U beyan eylepuşur. A Açık kültür direk• 
nimki ile bir m'i? lu>rkuUa~ını rnı .M~ıyoışı,ın.. B n * h dd • • b ld 

- Jan Hdyenin ele giciril.tnesini de sana hakaretlerin artık yeter, <fi,.. K h. d son a ını u u törlükleri 
hazır~mak. ve temin .e~~ek ~ureti1e yorum. a 1 re e Ankara (Hu.suai) - Kültür hakanığı 
yaptıgım hızrnet heoınızın hızmeti- - Bea eena hekaret etmiyorulJ). açık \>µlunan kültür di~lüklerine 
nize muadil eayılahilir. - Beni iham ediyorsun. Hepsi Toptanaeak olan Ar~lar, 30n .milıastte ale.nlerin inti,amınc t.yin~ )'tl~\f· "° la~ki karar~ 

- Evet ama . .İ§te Jan Hdy.e eli· bi.r bmy~ çlkar. l k • • 29 h d• fd d / name proj~ hazırlarunakta~ır. Proje ~ kQrtuldp. ~ Mw~ Ye lınki~tin a-Osterdj.. miisltlman 'kongre- a ma ıçın ya u l iJ ür u er kültü.r bakanınuıuı şehrimize gelmesini 
ı8ı.w»n t.i.ıden fa~la he11 üziil- ği v<>iu s..övl#y!>tl\m.. .Mİtul~ neler 8ASTARAFl f INC--1 SAHiFEDE mit. lDK.a&z luuvuöderioden çıkanlan müteakip yü~k tasdika arzcdilınek 

düm . • C~ o ~er bt:zim el.im.Azde Kw~ kendi~ ~ti. kurbanlariy~ bidikte 47 •rap ve yedi toplar ~ehrin sevküken noktalanna Y•- Pzerc başbakanlığa ve.y'flecekü.r. Bu ka-
~ıt -lt'il!fflM idi bütün ff)"Yeti ~- Yunı1uk.Ja?Aw M.kıı~ Wııdı: konuşuiacak yahueti ölaıii§, "'•rap ve7 yoi\u<li de ı,~iribniştir. ramıuntnin ka~ı edi~ ne Plünhal 
Jımde olacaktı. SıLna fut 4iyort\Ql. .. y ~ktil '~· - MŞTARAFI 1 INCt SAljtfl;DE Yil"•1,,•n.m'§lır. . Kudüs §ehrinde de polis tedbirleri killtür direktör1f1k1eri tamamen doldu~ 

ıl#tilı,. ,m~ 0~ f'Jli.ıiA IJlC• l l~ışe mıWıalline yakın bir mektep alınmı§tır. Burada sükunet hüküm ıür- rulmuş olacaktır. 
ıeleıi .,.br. Ayni zamanda mÜS• derh@i >'arı:J.ı&.r 1çin haı.ha~ itl~ne lf· mcltt~jr. 
lüman rncırileketlerin büyük Avnı· rağ olunıuuştur. Arap1ar hemen pıulea- Vı l '• J!' ·ı • _J 

pa d~erine lcar.tı politik.ten da bele bümiıjl ~rek~ft eoçmitkrdw. 29 ICudüa, 26 (ö.R) ..,....., Ktldüeün eski e S ın ..r f mı nqe 
CÖ~k'"l g~ir. Kat{wede ÇI• n.hdi öld\irnlm\iı -Ntı 0.zı maiu.lar şeltrinde .1ebus pazarında •ahim netiçe- etekleri tuta•an arti•t! 

ya~ıl~tu-. J bil--~'- Y kan d~lmukattemı. guelfli tngil&s- er vere ·~yeni bir .WU.t ~il- M h l 1 rl akta bir 

ıerAta r~,·..a!_..1-'•-ı tn•!l'- -ı~'-aı-• lab,ıta ıtArafaodan .wkutı kimin "'a-. mı...: P 1· b. . __ L ı· l u ayye ~eye yaz.ın ma 
11""11 ınlllaeK 0 nu; r- IUA -~ I ' r-· .,ur, 0 lS JC' lllaf• ııuuerft& 1 pat &- lan ~ v 1..ıc- bl ~--"'"" 

~ıiım ~if .,ioin .. rt ~.Pbirler ~ınm ... tır. d o meşuur romancı e :suı r ~ 
arap llemine k~ ibMMtklr bir po~ "" .-.saz an evvel ketfedeıek iflemiyeıeek f"lm kilm' ti t.stikb 1d l __ t.. 

T.~1"kat gitl.\q: Y•P.Jm&ktadır. s---'dı· L-'- J __ ... yosu 1 e çe ış . c a e o ac:a--
ldt. olarak tenkit eıtınelct~ bti~ uw muc SOIQl\&p rQuvaffak .olmuttı.ar. Ayni şeyler> ismindeki bu filim ,.,,.vrffirkeıı 
~ lngQterenin p1e"'beftfte lüz. ~ g9re kulkt .. mlan cehetmt:m makinesi- makallede aabah bir y.hudiye t:ıı.pkla b ~1 d ı.:lrinl 1m ,.l- _ _.:,st 
met eden arap"-·~ bo"· .. e L ·ll'· ,,_J_... __ L• nin m.ki.Di~_uı en mi.ikeromel bir cin ... taarruz edil · v ı---d' · raJ aş ro er en u a ış 0 

an .u., 
HWJ r• • -- tendi. Bi . ~1 e d~ ,~~- Y~' •"::_ıt- Şeyla Naysmut•un başına blr felAket gtıl• 

duçar etmesi tnglUs pOlitikuı içia tar. r .zıraı ı,..eme e naK&t otr mwıa- m~U: 
bir ahit~ikenlik olaeaimı yennalda· Hayfaya gelmesi beklenen vapurlar rebe olm\lf. iki.ti yahudi, ü~ Arap ve Vels b d ·kı :•- _.,_, ı~ 
d 

bll ha!fu~cr iiurine Telavive ,..vriJ ... i-. bunla da b' .. ,__ , un an ı yıu. sene sonrcuu ur 
ır. .,.... -- r n meı &&dm olmak üzere bet n1a t··t.-t k af tl 1 dirm '-'"-

lcrdir. Buraya muhafızlar ""ıkanlm,.tır.. ki•i öl-"•tür. G nl sa rı ~!4U- ıy e ere gez e~.....-_.......,,.=-.....-•* ,.. .,. .. .. • .,,. ergi ik ıon derecede- d' E k kl · ·· · d ,_,_ blft# 
Hayfada 11il:ert 1'uvvetler takviye edil- dir. ır. r e erın uzerın e ~~ zır -• 

Viyanada bir Hint kadınların Uıertnde de ince, kelebek ka-

. · Cuma güna .. toplana- J h •• • naaı gibi bır maddeden eıb1seıer vardır· 
eVlnln te•isi ~ 0 Or SUitanı tşte kadın artist bu şilt elbisenin kurbanı 

Viyana, 26 (ö.R) - Hintliler ile cak r-lan Fransız ka- olmuştur: 
A1manya arsmda tlinı ve kültür münaııe· N [ Filim çevrlllr'lrıen, aı-tbtin etekleri bir-
betlerini derinleştirmek maksadiyle bir bin esi nefer iş an ısının peşinden denltire ateş !ilıyor ve Şey la çığlıklarla 
Hint evinin V.iyaRada kütadı kararlaş- lıonuıacak LonJraya mı 11idiyor? koşmağa bfışlıyor. o. telaş içinde koşar" 
mıştır. Bu ~v. bütün Alm•n ve Hint nıü- . f1: • ken alevler bUtün vücudunu kaplıyor vtJ 
DH&bctlc.rin bir'!fllerkni olacaktır. Ayni ve~~rıs 26 (Ö.~) -j>~r§em~e iil~il baş Johor ıultnı, Ir~anda.lı hrı~n~an. •Y- etra&ndaryetişiyorlarvekızcnğızıınU~ 
zamanda Viyana tabet usullerine tevfi- . B. Daladiyenln rıyasetınde hır lca- n~dıktAn M>nra M11 Üpya Hıl lfmınde hak.kak bir ölümden kurtanyorlar. 

~sahillerinde 

kan. bir de Bomb.a1d. .sıhhat ve ~ba· b'.~~ M>~lant111 ~apılacak ve cumartesi bır senç k~a evlenrn~k i.Umitti. Hatta Mis Şeyla bu kazadan vücudunun baz.! 
bet aerıHfuin kiipdı müf:a.tıllvveJ"dir. gunil Vıenne vllAyetine gitmek üzere bu lngiliz kızı ile nişanlandıiı, :yakında yerleri yanarak lwrtulmll§"tur. Bir mUd" 
B.undan ba§ka H~n ahvAlini tet· Parlst~ ayrı1acak olan reisi cümhurun evlenecekleri haber verilmiıti. . det has~nede yattiktan sorıra, çıkan al'"' 

kik ~t~k ~e biı Alman ilmut dele· hare~e-tınden evvel cuma gUnU Etize ,.a- F~. Sııltanın HindistAn civarındaki tiit §imdi filim şirketini dava etmiş .,, 
g.ei .de Hinditwı.J r.iyart:t.ı• b.ıluoacak· :raytn. ~ toplanacak nazırlar mecHsipin memleketine giden mis Hil, annesi ile binlerce lira zarar ve ziyan istemiştir• 
tır. Bu H.i ı ,evj, daima om Avrupaya me5aısı ~~ı~~anaea.ktır. Bu seyahatten berober btıgün AvrupJtya '1öomüı bulıı- Fakat mahkeme, kazada arfütin kendi~ 

t MW.ahatu bul!UAAO Hiot küldirünü irae ::ra reısı ~ilmhur tatil müddetinin bir nuyor. Marsilyada büyük bir merak] sini kablhatll bulmu~ '18 şirketin zaraı 
u ·aı a~narak ikmal edile> ~ bir ~ ıtalUllHM .kaim o}acılğı mını geçınnek üzere Vizille nahiye- . . 

1 
ve ziyan verıneğe mecbur olmadığı)'Ilİ 

c i . .,, ~~· !bir d . u_ u,_ ,1_~,J' h . sinde kalacağından cuma günü yapıla- kıtlesı tarafından karşıtandı~ını $Örünce, b:u:_,.,iftir· 
.J. ~ı e ~ iVii" nmt ıMnUP aıı~sı· eak Sultamn eeki • l uuıo~· 

. e e 1laZ4 aıan aia köyünde de · ha · b lW'laelllrtl nazırlar meclisi parlamentonun ta- ftışan 111 ı 
yaı1 l:lir l:le tep ~ıfıası 1nıaatı başlapu.J :w VJ u r. til devresi içinde ronuncu toplantısı ola- - Ne var> Ne oluyor) Her kes be-
bulunm6t ı. B eaktır. Bu meclisin ruznruncs1nln en rpil- nimle neye bu kadar al~adar~ diye 

~ ı s1 ep bu iMaatta Ka- ar•a • Kar.alı6y yolu him kısmı lıarict mesele1e:rin, Ingiliz hü- sormuotıır. 
ra .. ~-- talelbda.i de ki>y· C.üzd Bur.ayı Karwydo timmdifer kUmdar1armın 1>arise yaptıktan ziyaret Kendiııin~ Johor ml'4.Qı ile olıın mü· 
lü ile in~aat mall~c inşaat dersi öğ- hatıtuıa b.ifıyanve Buru ~il&yetinin en neticelerinin ve Pariste muhtelif Ingiliz, nuebatı ııorulınuş, 0 zaınan Mis Hil : 
ıenme1dCClir. i~ldc yolu olan Bursa • ln~ij( • Kar•köy Amerikan ve Fransız şahs1yet1eri araııın- - Aramızda hic; bir şey yok, demiş-

yolunuo bir-;o1; yerleı-i limit n aslah da yapılan son görüşmelerden elde edi- tir. Su1tanlA ne .Ntanlandık, ne de aynl
olunmakt~ır. V olun tamiri •urctiyle len neticelerin tetkikine hasredilecektir. 
IB K gk dık. Kendi.sinin eadıeee alıababa idik ve 

b;X:a ~k ;;dı:ıt>~;:t;:11ı,:t~~:~ n~: T rabzon-lran transit bir müddet ••rar~ ınisafir kaldıktan 
fal ü:z.e.rindc '\ e ine;ıölden Ka...köye gi· yolunda çalışmalar ş.onra ı:eldik.. ... .. 
d rken Haunpap köyü yanında bulıa· Ankara (Husust) _ c hıi . ...ı ~JJltAnla dıırıın .de~lız. Yqmda in· 

H 
~c mıze gt:ıen .1 1 W• •• 

1 
_ _ı 

n~n . ~p~<ı;ı köprüsü ıgeç«n cıene ta· ımaletmata g'6re Trabzon - tran t'l"anSit 8-1 t~.reye ge ecegmı sôy ~i. Kar1ıla~111ak 
mır edi!mıştı. B.u köprüden •onra birin· yolunun Dc{tirmendere tahkimatı bit.. tabu koouşurıız.> 
ciderccede mühim olan Bursn yakının- miştir. Kara1töşe _ Şehbab kmnı f at Fakat, py.ia gjttjkfe bijy.ümekte, Mis 

d .~i ?~!i~y. k~~~:ıii .d~ yapt~~ıl?.'ıştır., programına göre sillndiro.jı 'faaliyetl;:e. Hilm ıultanla d.arılarak Avnwaya ıeldl
l(oprlinun ıkı eoz_u de~ır ~e usı.u be- ıvam etmektedir. Translt yotu tç1n bu yıl iie öyl.ımmekuıdir. Kwn «Sultan yalcın· 
t.oııdw. Gene aynt yol ~~.erinde bulunan lki kamyon ve tki traktarlü !kar atipUıme da lngiltar•ye a~• dem..ıde hü
~ "'• B.laklt köp~ri de her •ene makinesi ahnaeakttt. A§ınan §Olle •t~ küı.ndann oıau ~ atili. bantmak, uk
biriaı Y~k ~· t.marnl•uuauk- Iarı kırma taş illve edilmek auretiyle rar nieanlanmelc ve ftt.ıımek istediii 
tar. ı.- el 

---;:::---
Hattı İ•itva da kar mı 

yağacak? 
Oüpyanm tenine döodüiünü ıö.uren 

yeni bir milal : 
Alaskada - Yani dünyanın en 9iınal 

rııemlckctlerinden .birinde • bii)'Ük bit 
sıcak dalgası hüküm sürmektedir .. Ora• 
da ya,ıyan Eskimoların haratı bunun 
Üzerine birden bire değişmiştir. Ozerle
riftden kürklerini atan E.ııkimolar Avru· 
panm eıcak meınlekederi.ndeki gibi de
niz h•nyolan J'.ıtpmağa baılanıJılardır. 

Alaskada buiün hararet 20 der~~ 
den a§Ağı .clüımemektedir. Bu, biz.im ıçın 
orta bir hararettir. Fakat, ıimdiye ka~ar 
daimi bir kıı içinde ya§ıyan bu mc~· 
lekette bu hararet, bir cehennem ııcagt• 
dır. 

Acaba yakında hattı Uııtüvada kal 



Fransız -Italyan rekabeti 

Kra) içinde 
No•tTaJamü•, dedi. ·Ruha •or, kimdir? benım 

ItalYıa bundan sonra kesif bir Bal
J,an politikası takip edecektir 

fı l ? B •/dü k 'd • ? B / Vlyaııa (M.H) - Nen Parie PrellC lılr baha blçtlllne cJe1l1et eder. Mııhlm telif a.ıvn d ... ıetıenne yapılan istikraz 
ellQ lğlmJ mı i•tiyOT eni 0 rece ml lT. Un aTl İtalya Te Avrupa cenubu prkt bqlığı politik mecmualarmdmı blrt olan cRela-

1
Ta11tlerlnden çok az bahsetmektedir. Fa-

l J b k / altındaki yazısının bqmda Avrupa ce- zioni Intenıuionalbalıa ileri sUrdilğüne lı:at bununla beraber, hedefine Rumen 
SOr Ve CeıJap aTlnl UQ ÇQ U VeT. nubu prkisinde ntıfux kazanmalı: gayesi-' göre bu Tllrk-Fransıssıüb •;vrte4 Fran-

1
petrollerl olduğu kadar. Boğazlar ve Yu-

~e, Noatradam{b, aftti atik .-e afıti Ji1or, •e beo birteY anlamıyorum. 1 - Ah, ahi diyordu. Neden kendi le İtalyan ile Fransa arasında ötedenberl sız Rus lttifaldle de altbdaMır. Bu mec- nan A.dalanndaki llmanlaı- olduğu idrak 
~ıt üzerinden kft1a ruhlar 

1 
hak- Kral: irademe hakim olamıyorum. bu rekabetin billıassa Habeş harbinden muaya göre Fransa, bndl harp kuvvet-

1 
edilmektedir ki bu keyfiyet te ttalyayı 

llıdı hahat 'f'erdi. - Nostradamüa, dedi. Bu ruh- Burada o kadar esirim ki, ölümüm , sonra İtalyanın lehine olmak üzere fid- !erini M011trlS konfsmmndanberi Tlu.. 1 dolrudan d~ya al&kadar edecek ma· 
c- Mukadde. l:itapfara eiddf au- lata lfctr, ne için w araya toplandılar yakl8§tığı halde lı:endi ruhumun isti- : det kesbettiği hatırlatılmakta ve mi.sAl kiye tarafından kotrol edilen Boğazlar- hlyett.edlr.> 

teıte ina1111Uf olanlar nıhfata da i4 ve ne ittiyorlar> rahati için bile çahşamıyorum. Eğer olarak da Italyan - Macar, Italyan Yu- dan geçebilecek olan Bwı lruvvetlerlle lr· (Gazete bundan sonra İtalyanın Çe
lllnı:ııalc mecburiyetindedlrfer, dedL Yine biraz .ükGttan ıronra, Nost· ~ •araydan kurtuluraam, rahat, ra· goslav dostluklan zikrolunmaktadır. Ga- tibat temin etmeğe çalıpıııkta ve bUyllk lwslovak meselesiyle de yakından aJA.. 
L dtıcı'Je inanan bir faevf de yapıfaıı radaınüs, eevap verdi: hat ölebilece<Pm 1 zeteye göre İtalyanın bundan sonra daha harpte kazandığı te<:rllbeler neticesinde kadar olduğunu temin etmekte ve ııöz-
•ıer lıanii bir cinayetin cezam: kal- - Bu ruhlar, burada, bu kule Bugün, diğer günlere nisbeten ke.ill bir Balkan politikası takip etmesi hiçbir fedakArlıktan çekinilmemektedir. !erini şu şekilde bitirmektedir): 
llııhcai:inı da çok ey{ bilir. içinde ve ınıılızenlerinc!e ölenlerin böylece tamamensakin geçti. Akşam beklenebilir, zira: 'Yine bu mecmuaya gllre lngllterede cBiitiln bu meseleler Avrupa cenubu 
h Nottradamüs,. söz '6yferken, nıa.- ruhlıındır. Hepsi ba§tan başa yara, ve öğle yemelı:leri herkeain kendi o- cLondranın Balkanlara istikraz yollyle Fransanın bu hazıdıklanna yabancı .şarkisinde kaydedilen inkişafın ltalyıı 
>1'.fıkırtı yine cfuyulclu. Ve Kral bere ve kan içindedirler, mühim bir dasında yeneli. yaptığı. hamle ve bilhassa Ankara mev-jkalmadığma .. gt;:e, 1talya . Moskova ile iç.in gittikçe artan ehemmiyetini göster
. "'9t?adıımüse: kınnımn gözleri o'!1lmuf, Jrulaklan Sarayda gayri mutat bir sükun zuu etrafındaki politika hareketleri ltal· j dost olan Türkiyeııln polJtikasını gayet mei'e kafidir. Bu havalideki hldlsat, 
'1ıl Burada bul.matı rahfııİ lıemen ve btırunlan kesilmış, kol Ve bacak- hüküm .ürüyordu. lyan siyasetinin Avrupa cenubu etrahn· ·dikkatle takip e~eğe mcburdur. "Hakl-ı· bir tarafdan Roma Ue Berlin arasında di· 
'İla a§a~ ve ıı~ bana bildireceJ... lan kınlm!~ı'. . . Kral, odaaında kendi kendisine 

1 
daki politika hareketleri İtalyan siyase-I katen İtalya Hari• ve'kA!tl kal~ fer taraftan ıla Moskova ile garp dev· 

ne 1 c!i,e bejırdı. Bu. ruhu buradan - Pcka~~· ~e ıstıyorlar? . kaldı, ve~e~. kaTanlığı başladıktan .tinin Avrupa cenubu şarkisinde daha mahsus müdilrll De Bepponun, yani ~ıa- let1eri arasında cereyan eden !erin bt· 
. bahasına olursa oleun defedecek - Arz uzennde kalan yetım ve sonra delı gıbı· !aktif b' kil alınas k eti .. ınonun en yakın iş arbdaşlarından bırl- . . aksi . şey 

•ıtı B f' dull h' . '-t· • . . · ır şe mı uvv • mum· • Ank efir di . rer neticeso. ve tesiri olmalıırına n!-
~:.' una mına ıak olutl8JI sana annı ımııjo'e etm= ığını istıyor· - Anyes 1 Anyes 1 beni neden kün kılmaktadır ve bu aktıfl"""'e kati- nın araya 5 tçt.n e lmesı, garp ltal h ...... t sah •-~--
:"li bir n' b' d larl -·-· ' d krasil · · Anlı:aradaki d 1 men yanın ay-Je asına O....wu; 
ktınrn =nİ ıç ır zararım 0 - N d .. b' an .. d d • . böyle azao icinde yakıyorsun 1 diye yen Ingiliz-Italyan münasebatuıın altta-· l "':"° ~= fI!t ka:il ":ıere- •okulmaktadır ki, bunların ehemmiyet 

No\ .ı ... ': h'- i. • d le . 'dodstrta\'b~u•:. ırde\ ıç~ d". •. egış· söylenmeğe, başladı. ğı §ekle bağlı değildir. Şu sıralarda Ro-!:.::•.......,;ıı,ı_, .:',.~ Bmuh 1ı:: itilıeriyle ikinci p!Anda bırakılmalarına 
L • rawunus, ıu uuıa muca e tı, şı e ı ır muca e geçır ıgı mu- Ak k I . "k k k !" ı "=ı,wı;~ ,.v. · u azır ktur 
"llsusuncfa ne kadar kuvveti vana hakkakb. Kral ha}'Tet ve korku ile: .'.'8:~ .. ~;an. ıgı ç~ er. en ra ır,e ma, lskendı>rım Sancağı etrafında elde sonra lta!ya dl§ işleri bakanım önUmt\z.. imkln yo · 
taplarn ğ t.-Iad Oudakl . • .. de ıı:urııltulu bır maıyetıle avdan edilen Türk. Fransu: anlaım•sm• rn.1 d ki tepi.nisanld ğı Ankara Bıı itibarla Roına Macar devlet adam-
llııdan b' a k ~ lı: !im ;::" aı:- - Ey ıihırbaz, ne oldun_ da böy- döndü. Kralicenin yanında earay ve liltereniıı mail manevralarından 'fazla 1 ~ ki b ; :'Balkan devi:: lanmn misafireten buhııı.duklan bu gün- ı 
~ ilıenkk~döf~fTü. :, __ ecum; "ıee ,._· !Be' çırpmıyor, v.e 19h~pdi~kıyorsdun) civar §atolardan toplanmış bir çok Mıeınnıiyet atfetmektedir. Burada bAklm 1 !erine de ~ıı::,:.. muhtemeldlr ttal- !er esnasında, nazar!arıııı, prplelıi ha• 
~- cazı ıer- ıraz •U vereyım mı' ye aor u. genç ve "z l " l ) dı 1 · 
""" ıfe Nomadamüaün ruh ile c3- Nomaclamüı· gu e §<>Va ye er vaT • olan kanaatlara gilre, Fransanın (Mmada- yanın diplomatik tarnuuna başlangıç rap harp meydanlarmdan ~v:irerek P"' 
tilftııel:te oldufu anlllfl}ıyordul -Vücudu dan çıkını I k Nosı:adam~, bu ~la~lık araaın· 1ter bir devletin bUtiln taahhütlerı- q-,'teş'k!l edebilir. 1ol .Akdexm ı..n.ııaa teTcih etmiştir. 
~üaün nıhla 1ı:onuftuiu- • m . f 0 an . e~ da gayıp şekılde geyınmış genç ve kın olarak) ısı.-ierun sancağını Tür- İngiliz. İtalyan mllnasebatınıa ço1i: Şimdi lıütUn dikba,.J,, prk ufkunda be-

1111 •n}ıyan Kral· eli~::;· ;tcd?wı;.a gırmd~ek "t ınizel bir şövalye gördü. Bu şövalye. ,kiyeye terketmesl .Jıi bwıda §Upbe yok- bulanık bir safhada olmw dolayısiyle Utta iyi Te.lolitll allmetleri tetkik etmek-
- ~m dedi. Ruha .ar ;ylaror nda. en 1 ~. ~m17 1.~er 'il; . Osmanlı sefar-t heyetindeki genç tur- ::i'l'llllSallın Tilrk dostluiuna yUbelt Roma, Büyük Britmı;ra tanfmdım nıub- teıftr. 

kittıdir) Be • • • . . • aıvı ve ayzuı;ta, bır golge gıbı diplomattı. 
Sen; .. .. nım fe~gımı mı ıstiyor. görüyorum. Bunun için vücudum -
"e oldurecelc midır? Bunları sor çırpmıyor ve ıstırap çelciyor. Bak, - 50 - v· d k 1 

NCevpelann~ da çabuk Te~l. .. ellerim bir ölü elleri gibi buzlaşmış- ıc an ve an un 
8 1 .0stradmnuı, balın bu hir wrü br. Sandığıma göre diğer bir ruh da- Kraliçe, bu iıkşam rulet aksine oh-
.,.': h~d ce

1
vap .. vı;_rec;eiıi ~erde, eliyle ha, vücuduma girerek maksadını bil- rak kralı görmek istedi. Kraliçenin 

Cennete götüren 
pasapoTtlar 

b' d ı et e sukut l§areti yaptı. Ve direcektir. bu mülakattan maksadı, o günkü av 
ırl en salonda bir sürü fısıltılar du- Kral: tafsilatını vermekti. 

Yu du· aank" 1 b' k " .. 
ın • ı sa onu ır ço gorun- - Sen Anyesin ruhunu tekrar Fakat kral kraliçevi kabul etmedi 

ez insanlar kaplamıştı 1 'dd 1 ed' d • B h .1. • .ı Kral k k la 1 bulmağa çalı§ 1 dedi. Söylediklerinin ve şı et e r ettı. u arcı<et aae-
- or u ve te § a: doğnı olduğuna inanmak istiyorum, ta kovmak demekti! 

Jaı.> d 8,;;nlar ne) Benden ne istiyor- bunun için de bir alqam bana yalnız· Eyice gece bastıktan sonra, hal 
Bu :u · 1 - · N d .. . ken görünsün 1 Nostradamüsü yanına davet etti. 
• a uzerıne ostra aınus, ıp- .. . . . . ... N d -

Bu iki büyük kuvvetten 
hangini galip geliyor 

botıze edilmiş gibi yerind k lktı «Ona soyle kı: On bırıncı Luı, ostra amuse: 
~e konu§mağa hıı§ladı. F'ı:t ~ • Fransızların hükümdarı olan ben, - Ey uğursuz sihirbaz! dedL E- Londra ve Pa1iste iki mahkeme 1etl Nostradamüs gı'bi ihtiy b' ay duyduklarıma, ancak gözlerimle gör- ğer bu gece Anyesin ruhunu göı--
1ı;...., ar ır er• d "kt · 1 mezsem, kendini ölmü• bil 1 Hayat- k ,_-_ır.ın ağzından çıkan ses, genç ve uNen aodnra.~na~ .b ld • • QT Tl V. J k h "k. 
.._ bir kadın 8eSİ id' N tradam". ostra aınuı, teı<rar u ugu An- ta kalsan bile bundan sonra senin hiç Q ICaanın anana Q im 
•~n vücuduna timdi ~~·bir ruh:n yesin ruhu ağzından krala: bir sözüne de inanmıyacağıml 
~ve sahip olduğu a§ikir suret- - Yarın tam gece yansı Anyesin Nostradamüs krala, ruhlan gör- olduğunu 
~ ıtörülüyordu ı ruhu gelecek ve sizi ziyaret edecek- mek hususunda her insanın kabiliye- Bir iki haftadanberi bütün !ngiltereyi 
. Bu eeıı, on birinci Lüiyi büsbütün tir. Sakın korkmayınız, çünkü çok tinin aynı olmadığını anlatmağa ça- meşgul eden bir mesele vardır. 15 yaşın-

t.ıleden çıkardı·. kollannı go··g·su·· u"z~ masum bir ruhtur! dedi. lışb fakat kralın bunları anlamak d b kıza ~- · t ' ed .• · • 'k• d 1 a ir rahim ameliyatı yapan Te 
rıne çaorast koydu ve diz çökerek: Bundan sonra kendine gelmekte 19 em ıgı aşı ar 1 gebe olan bu ku:ca.ğızın • u alan 
.- Beni affet Anyes 1 sensin değil olan Nostradamüs bir bardak su is- - Ben gözümle görmeden hiçbrr Londrarun en meşhur ka=~olctoru 

ltıı) Seni sesinden tanıdım 1 dedi ve tedi ve içti, bu suyu Nostradamüse !!CY• inanmam. Ruh ya vardır, lıena Bom aleyhinde bir dava açılmıştı. 
}'al.,.ardı. kral kendi eliyle verdi! da görünecektir, ya yoktur, herkes Bu davayı muddeiuınumilik a ve 

Ruh, Nostradamüsün ağzından: gibi. onları ben de göremiyeceğiml doktoru kanuna mugayir hareke= do-

d' - Evet, benimi diye cevap ver- * dedı. . . layı mahkemey sevketmiştir. 
1
• Her gece buraya geliyorum, oda- Zavallı sıhırbaz ne yapacağını şa- tnruiz kanun da b ibi eli 

ıı.ın etrafında dola•ıyorum. Fakat se- Kral, bu hadiselerle dolu geceyi şmmş bir h··le geldi Ruhlarla müna- cak• • un u .gı am yat 
a • k b" "k b' d' h b ~. · an anneıun veya çocugun hayatı teb-
ırn olmadığı için seninle görüşemi- ?~ d uyu . d~r eEn ı~ v~ rud ıhstıra ! sebet her insan için başka bir netice likede olduğu zaman caizdir. 

}°orurn 1 ıçın e geçır ı. rtesı gun e ususı verebilecek bir i• demekti Deli bir Dokt Bo . . •.. 
d · · h' b' k' · h • .. • · or rn bunu bildiğını fakat kı-

•Lüi .. Ölümden korktuğun için aı~esıne ıç ır. ımseyı, atta goz- krala, ruhlar üzerinde manbki bir zın ha atı d • · · ' . 
Çok • h k ed' desı kadınları bıle kabul etmedi f'k' h l . k k .. .. Y eğilse bil sıhhati tehlikede 
b eyı are et ıyorsunl Çünkü Kral bu_gün Nostradamüsü .bile ı ~ tusude ~~tırınk ed'ç?b'lguçtuk.d olduğu için bu ameliyatı yaptığını söy-
~ U~aya gelmi~ olan kral ve kralzade. ' ec1· N .. os ra amus, en ısı ı e ço e- liyordu. 
I tın hepsinin de birer çingene ve di- ya~~na daw~t detm dı. kostradamus falar tecrübe etmiş idi. Sıkıntılı veya Doktor gibi mahkeme de bir vicdan 
enciden farkları yoktur 1 ° gun, kendı 0 asın a a şama kadar 1 ba•ka bir davanın tesirleri albnda 1 · ·ı k dd . 

L 1 ·ı T t k d y ld k · mese esı ı e anun ma esı arasında kal-

k 
üi, alnını yere dayadı ve hıçb. ncı veb"e~:ka 0 u ~· cru u .ça.bulunduğu zamanlar, ruhlarla olan mıstı. 

dtı larla ağlamağa başladı. Ve hiç sarayın uyu ve genış pençeresın- münasebeti tamamen değişirdi! Doktorun k . . 
Utmadan: den dı~•msını seyrediyordu. ı . anuna mugayır bareloeti 

Nostradamüs, kendi kendisine: -BiTMEDi- kendı k~ .ve. menfaati için dğil, vioda-
d' -:Anyes ... Beni affet, beni affet! _ • nının sesıru dinliyerek yaptığını biliyor-

l}'e affını istedi. K 
la:On birinci Lüi çok zelil bir tavır· omik Eddi Kan tor laı;~at kanun sarihti. 

-:- Biliyorsun ki, sevgili Anyes 
~:~ı, pek çok seveliğim için öldür
id~m. Çok güzel ve çok ta müstağni 
d •n. Seni pek çok sevdim, kıskan
d:;i. ve bunun için de seni öldürdüm. 

Anyes derin bir ah çelı:ti ve: 
- Arz üzerinde yafBIDak istiyo

l'Unı, günet kaldıkça ben de arzdan 
ahrete göçmek İstemiyorum 1 dedi. 
Af- Anyes beni affedecek misin} 

fına layık olmak için ne yapa
lrırn > 
lar - Evvela, af bulmak için papas
~ a dağıttığın paralara yazık 1 Bun-

dan sana hiç bir fayda yok. Bu 
~~alan dul kadınlara verirsen daha 
ey, edersin r Bir gün saraydan yalnız
ca çıkarak Parisi bir dola§mahsın IBiT 
11.z kırlara çık ve gez ı 

Bununla beraber gerek hukukçular 
ve gerekso doktorlar operatöre hale veri-

AV US lU ry a ve Almanyadan kovulan yo;:r~ütkU! meselede ~!iz malıke-
yahudilere iane toplamağa başladı m~~:."':'n::~u ameliyatı bir genç 

_ annenm :stırabına ınAııi olmak için yap. 

Meşhur komik Eddi Kantor aslen ya-ı giliz lirası koyarak bir iane liateai açmıo- tığı tsbit ol~~ 'H operatör beraeot 
hudidir ve bugün binlerce lira kazanan ttr. etmiştir. 

bir sinema artisti olmakla ırkdaılannı Bu iane liıteai timdi 5 O bin fngiliz li- Ayni şekild bir vicdan ve kanun me-
unutmuş değildir. rasıru geçmiı bulunuyor. selesi bugün!eorde Fransayı da mşgul 

AVU5turya ve Almany!-dan kovulan Diğer taraftan Eddi Kantor tatil ea- ediyordu. 
yahudiJ,·re na.!ıl yardım edileceğini mil· na.ında Londrada kazandıklarını da ya- Şüphesiz ki bu daha ağır bir hadise 

letler arası toplantılannda münakaşa olu

nurken o da servetinin büyük bir kısmı .. 

ıu bu uğurda sarfa karar vemıiıtir. 

huıülere tahsis etmiıtir. idi Ve bu hildise kahramanının berae-
Artist Londra radyosunda ıık sık söz tini kimse beklmiyordu. 

aöylemektedir. On dakika süren bu ko- Ren Buro isminde genç bir kız, deli 
nu~ma için 15 O lngiliz lirası almaktadır. olan annesini ıstıraptan kurtarmak için 

Bugün yazı geçirmek üzere ailesi ile Edd K b öf<iürmH .. ü. i antor u parayı almıyor onu ...,. 
birlikte Londraya gelmİJ bulunan Eddi da diğer bir iane listesine ııerınaye ola· Kız bunu saf bir arzu ile yap~ an- • 
Kantor evvela kendisi ortaya 35 bin in- rak koyuyor. nesini öldürürken ona karşı bir vazife 

gösterdi 

Son günlerde cenubi Afrikadaki inci• 
liz memurları bazı zenci kabile tenlerinin 
hülcimetin emirlerine itaat etmemeğa 

batladıklarıru ııörmüşlerdir. Bilhaaea bir 
kaç kabile içerisinde bu hareket endiıe 
ve1'ecek bir şekil almJ§tır. 

Ba hareketin sebepleri hakkında yap,.. 
lan tahkikat inanılmıyaeak bir netice ver· 

mittir, tevkif edilen :ı:enciler, kendilerini 
;.ıicvap eden memurlara fil cevabı Ver• 

mekle iktifa etmitlerdir: cBize biç hiı 

şey yapamUllDL Hepimizin, bizi doğnı 
cennete götürecek puaportlarımız var. t 

lngiliz memurları bu cümlenin delild 
ettiği manayı ancak 11%Un tahk.ikattu 
aonra aolıyabilmitlerdir. Kurnaz dolan• 
dıncılar misyoner kıyafetine girerek zen• 
cile:re cdoiru cennet> İ:çİn vize edilmit 
puaportlar aattruılardı.r. Umumiyetle bw 
dolandıncılar bir pasaportu bir lngiliı 

lirasına okutmuşlardır. Fakat bazı kabil. 
reı.Ieri cennette lı:endilerine daha iyf 
yerler temin etmek kaygııiyle daha çok 
para vermişlerdir. İngiliz memurl&TUUll 

ıimdiye kadar 2000cennet pasapom 
topladığına bakılırsa dolandmcıların 

hayli it yaptıkları anlatılıyor. 

Kendine cok emin • 
bir pilot 

Pitenbaher kardcıler Macaristanın e• 
meıhur pilotlandır. Bunlar iki spor tay• 

yaresiylc Budap~tenin tamorta yerinde 

olan ev1erinin üzerinden hemen her gün 

uçarlar. 
Bu kardeşlerden büyüğü geçen güo 

balkondan kendisine mendil sallıyan 

genç .karısını ve kız karde,.lerini daha eyi 
göTmek için çok alçaktan uçuyormuş ... 
Birdenbire yanlış hiT manevra yüzün .. 
den tayyare hızını kaybetmi§ ve korkunQ 
bir gürültüyle evinin damı ilzerine düt' 
müştür. Dam tayyaTenin ağırhğiyle çök .. 

mÜ§ ve tayyare, pilotun annesinin ha.ah 

yatbğı odaya inmiştir. 
Kau..run neticeleri çok feci olmuf, pi

lotun annesi ve o sırada basta kadıru 

yoklamağa gelen bir komşu kadın ağırca 
yaralanmı~ ve hastaneye kald1T11mışlar .. 

dır. Tayyareci eokaz arasından bin müı
küli'ıtla çıkarılmış, o da hayatından ümit· 
,iz bir halde hastaneye götürülmüştür. 

Tayyarecinin genç karısı, bu feci matı-

zara ka11ısında çıldırm1,ıtr. T ayyareein
den bu feci manzarayı gören küçüle kar

deı. ooğukkanlı!ığıru muhafaza edebil-
miı ve tayyare meydanına inerek ağabe.
vinin kurtanlmaıına yardım etmek üzere 

~ve ko'11\Uftur. 

ifa ettiğini sanmıştı. 

Bu ana katili kızın muhakemsl ço'k Elektrikle bol ık aoı d Her Yerde yayan dola§, halkın lrm~~.,~;;;;.;;~~~;;;;;~;;m;;;;m;;;;;;;;;İİİİm;;İİİİİİİİİİİİq 

il:1ş~:fı:~::r:~:ü~.~;,:, Kiralık Apartmanlar 
Pek çok eyilik yap! Birinci Kordondan Kültürparka giden Vasıf Çınar bulvan üzerin-

- 49 _ de yeni yapılmıt olan (ÇANÇAR) ve (TORKMENOOLU) apart-
Noatra.ıam- An · ruh nd IJJıaııılar·ı kiraya verilecektir. 1 .~ ... oa 938 tarihinden itibaren kontrat 

ld • us, yesın u an --
" ı~ sözleri, kraJa teknırlıyordu. yapıhr. 

10 
Bır müddet süktit hasıl oldu. Ve HER DA 1 REDE asri konfor mevcuttur. 
nra Nostradamüs: MORA C AA T YER 1: Her gün saat 12- 1ve16. 19 ara-
-:- Ruhun söylediklerini eyi işi- amda büyük Kardiçalı han 52-54 avukat Cemal Çınçar telefon 3750 
rnıyorum, dedi. Bir sürü sesler ıı:e-, Görmek için İn§Mt mahalline müracaat edilmelidir. 

-......r..l'J.;! ;r~....ı::ma 

heyecanlı olm~, ve herkes onu dinler- Herteyi değiftiren fen. nihayet balık-
ken büyük bir teessür içinde kalıruştır. Ç'lığa da k.rıştı. Şimdi elektrik vaaıtuile 
Kız mahkemede, sorgu hllimi neı:- ta kavuşturmak kasdi ile öldürmeğe ka- balık avlanıyor. Balık dalyanlarının bu-

dinde ilk söylediklerini tekrar etmiş: rar verdim. Cinayetl l§lerken de kendi- lunduiu yerlerin yakınına, akar ıu istika-
- Annemi 90k seviyordum. Onun ıs- mi bilmiyordum. metine bir set yapıyorlar, bu sedden ha-

tırap çkmesine dayanamıyordum. .. O, Son celseden sonra mahkeme heyeti fif voltajlı bir elektrik cereyanı geçirili· 
hayaletll!'l' görüp te çığlıklar, feryatlar müzakereye çekilmio ve 15 dakika mü- yor. Su elektriği gayet eyi nakleder. O. 
kopardıkça benim de yüreğim parça par- zakereden sonra kızın beraet kararını nun için sed civarına gelen balıklar elek· 
ça oluyordu. bildirmiştir. Genç kız, bUyük bir sevinç trik cereyanını hisseder etmez faftrıyor

Büyük bir ıstırap içinde kıvrandığına içinde ve annesinin ruhundan af dileye- !ar .. Oradan kaçıyorlar ve doğru dalya· 
emindim. Bu sebeDle ve kendisini raha- rek salonundan cı.lamitır. nın içeri. ine. 

• 
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Denizcili 
Karşıyakada 7 Al 

14- tosta mühim teştJi 
yapılan tetkiklerde cltan> hastalıksı:z.sa müsabakaları 
çok muntazam surette ve betaetle ya-

Yazan: Kemalettin Şükrli 
....................................................... Bir saniyede 

BiZANS SARAYJNJN JÇ YVZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~Ure,vatı hamr mızdan yılmaktadır. Hasta adamın kanı baınbaş- yapılacak 

Yeni kabadayılık kabardı 
ne kadarı Uyor? ka bir surette sUratle yayılmakta ve çok --<>---

ayranın 
daha büyük bir saha işgal etmektedir. Pazar ıünü Kar11yakadaki yüzrne 

i Kan lekesinin kıyılan tam bir intizam vuzunda yapılan birinci mıntaka t 
.J arzetmezler. Silgi kağıdının rengi kır- müoabakaları neticeaini aynen y 

Biraz daha zorlasam velinimetin imparator Mişeli nasıl 
öldürdüğünü koltuklarını kabart kabarta söyleyeceksin 

mızı, yeşil ve mavi olduğuna göre şekil- ruz : 
!er değişir. Mevzuu bahis edilen bu me
tod hastalığın mahiyetini tayin etmeksi- 100 metre ıerbeat 1 inci Atıf 

R• 
ı. 

zin bir adamın hasta olup olmadığını 

tesbit edebilir. Bazı doktorların bu me
toda itimadları o kadar fazladır ki uy-

Prense9 Tekla, ne aöyliyeceiini ortadan kayolmuf olan imparatoriçe düm. Bile bile, istiye istiye ölüme a- durmacıktan hasta göriinmek lstlyenle-
fa§ırmıştı Sebastiyanonun biraz ev- Teofano demek vaktiyle lr.endiainin tıldım. Korkmadım. Sayılannı ka- Yapılan tıbbi araştırmalıır bir saniye- rin hilelerini meydana çıkamuı.k için bu 
velki ıözlerinden daha ağır olan bu yaptığı gibi gizlice aaraydan çıkıp ranlıkta aayamadığım insanların ya- de her irnıanın kanında ne kadar lı:Urey- metoda başvurulmasını tavsiye edlyor-
ıözler onun gururunu daha çok ze- gitmiıti) hn pala ve sivri hançerlerine kork- vatı hamre olduğunu hesap etmeğe bn- !ar. 
Cidemekle beraber kadınlık merakı- Nereye) madan göğüs verdim ve eve! Allah kln verınlftir. Yapılan hesabı lyi.ce an- Zinde kanın hasta kan gibi yayilinama-
nı da tahrik etmiıti. Hiç ıüpheı~ bir sevgili kucağına. hepsini de tepeledim. Beni asıl !tor- lamak için llkönce fUDU sö;yliyelim lı:i sının sebebine gelince §imdilik bu husu.s-

Eski haydudun: Bu ıevgili kimdi) kutan .. Kahpeliktir Prense1 hazret- bir milimetre ınikAbı kan derununda .ti söylenenlerin hepsi birer fanıiyeden 
- Aıııılctliı bir prcnsea hazretleri, Prenses Tekla bunu dii§ünmiyor- leri... Ben en müthit ölüm emri kar• normal şartlar içinde beş milyon l<Urey- ibaret olduğunu kabul etmek lhımdır. 

vardı ki.. bütün asaletine ragm· en 1111_ du d lal b"le F vatı hamre vardır. VUcudıımm.dalı:l ka- Bu iz metodun doğruluıtunu veya aksi-
.. ıısın a ımı ı oynatmam. a- -"~-- ?-8 litr ld "'~· .. bir · b dan aki çal --•- d 

rayın arka kapısından ve gizlice hiç Onun kalbinde artık aevgi ölmüt lr.at aaaletlu bir iltifahn, haımetliı bir ~ UllA""
1 e 0 u,.~ gore nı un sonr ışn ..... r mey ana 

le asil olmıyan sevgilisinin kollan müydü) tal "fi 1 ld ğ b "l • ınsanın kanında 25 katerilyon kUreyvatı çıkaracaktır. 
• tı n neye ma o u unu u ı ti- h ttu v t boyda b" d 

arasına atılmağa gidiyordu. Kırkıni çoktan atmıı olmaslna fat ve taltiflcre mazhar olan insanla- anıra mevcu ~: a.sa '.r.8 a- Kozmik şualarla 
Dediği asil kadın kendiai idi. Se- rağmen aevmek değil, ıevilmek ih- rı öte dünyaya yollamalr.la öğren- mm kanındaki kureyvatı ham~a ıki bl_n 

bastiyano açıktan açığa bunu söyle- tiran içinde kn>ranan bu kadın, im· dim. metre murl babill~'." hyer bphyaltı ahbaftaillr. Bır Bir.ey yemeden ,a,amak 
k · 1 • ~ d k V ilin b L• • b A 1 ld Se · • --L· '- kırmızı g 0 un ayatı sUrer ka._.I midir? me suretıy e llCJeta mey an o U• parator as u CllU metresı u - n aıı ı.. nın yıne .,.,.;ı ı<a- halci aşadı. mUddetç h uı 

mu§ oluyordu. Fakat bu meydano- anda hiç aevmediği İmparatoriçe T e- badayılık ayranın kabardı •. Biraz da- Ş~ . e Yd gdaımız? -"~- ke" er sa-
L b" 1 h"dd tin" f al h"nd b" • b ki • ha b ak 1· • . . nıye vUcu umuz .........,.~ Ureyvatı .. uyuş, ır az evve gurur ı e e ano ey ı e ır ıp ucu u ugunu ır sam ve ınımetın ımparator ham ··1m •~- ,,_ Hali sihhatta 1 b"I 
k 1 1 P T ki k ·· k · · · Kızacak d . re o e=ewr. o a ı . apı mış o an renses e aya o a- gorere scvınmiftı. yer e üçüncü Mi-li Yani kardeıımi Sen _ ,_ . .. d . h ı ed b 
d 

· ed" d ,.... •· m"" !çın vucu yıne er l!llD y e u 
ar teaır ctm ı. yumup ı. Mamas sarayında nasıl öldürdüğünü mikta k"" t h tmak 

Se
L _ • • • r ureyva: ı amrayı yara 

Sarayın bu eaki haris kadını, bu - oaatiyano, dedı. Benım sa- de göğsünü kabarta kabarta söyliye- b . !indedir 
le k h ·· led"kl · h •• 1.. H •• mec unye • asa t düş ünü ve akikaten de za- na ıoy ı erım ep ....,.a.. ep ıa- ceksin. B" · ed 7 mil ··ıilın "f ır sanıy e yon o ... 

vallı Prenses Sebaatiyanonun kendi ti e... . - Üçüncü Mi§CI benim velinime- Şu insan makinesi hakikaten şaşıla-
aleyhinde söylediği sözlerden ziya- Sebaatiyano aynı Jakaydi ve so- tim değildi. Ve biz bağlandığımız in- ak d ed L__ ık fakat ı k d 

ak 
"-· 1..k Jıl lr.l d" c erec e .Kar!§ , şaşı aca ~ 

de İmparatoriçe h kındaki imalan ıı UA an ı 8 cevap ver ı: ıııınlara, velinimet dediklerimize öyle recede mükemmel bir makinedir. 
ile dikkatini çekmişti. - Biliyorum Prenses hazretleri. köpekçesine Qıığlanırız ki bundan 

Sebastiyano: Vakıa asil değilim ama •. Asilzade- kendi payımıza bir gururda duyarız. 
- Şimdi de aynı yoldan yuru- lere çok hizmet ettim. Ben asaletlu Hatta velinimetimize hizmet için bir 

yen imparatoriçe hazretlerine de kimselerin hiddetlerinden ziyade il- imparator Mişeli öldürmek lAzımgel
aynı yardımı yaparsak büyük bir ku- tifatlannndan, tehditlerinden ziyade se asla tereddüt etmeyiz. 
sur işlemiş olmayız. faka ve latifelerinden korkarım. 

Demişti. Şu halde iki saattenberi Şimdiye kadar sayısız adam öldür- -BiTME!-

Hasta· mısınız? 
&ligi kAatın yayılan kan 
damlası bunu göste

reblllr .• 

ikinci Ki.zım 
100 metre Sırtilstü 1 inci Meh· 1. 32. 

met. ikinci Dündar 1A1. 
200 metre ıerbeıt 1 inci Cemal 3.4. 

ilı:inci Muzaffer 3.S. 
200 metre lcurbalama 1 inci l.38. 

Mehmet. ikinci Cahit J.4S 
400 metre oerbcot 1 inci Cemal 7.3. 

:ilri.ı:i Muztıffer 7. 7. 
1500 metre oerbest 1 inci Kllım 27.4 

ikinci Kenan 27.46.0 

TORK BAYRAK 

ı 00 metre • .na.ııı Melımet) 
200 m«re kurhelama Cahit) t.44.0 
100 metre oerbeıt Atıl ) 

4 X 200 Kazım, Muzaffer, C-1 
10.44.01 

7 ağustoı 9 38 pazar gllnll Kar9ıyak•• 
da mıntaka ikinci yüzme, ıu topu, ~ii· 
rek ve yelken tqvik müıabalı:alarını 

yapılacaiiını haber aldık. Bu seneki d<' 
nlz ıporları çalıtmalarına nazaran TJt• 

lı:iye birincilikleri için lzmirin çok iyi h•• 
xırlanmakta olduiunu memnuniy•d• 

yazabilir ve ıerek bilfiil mlloabalı:alaı

ittirak eden denizcileri ve gerekse bat1•" 

nndalı:i telı:nilc elemanları tebrik ede• 
ıiz. ___ , ___ _ 
Muallim mekteplerine 

alınacak talebe 

Kültilr bakanlığı her yıl olduğu gibİ 
bu yıl da kadro bo~luğunu doldumıel< 

Sonja Henie üzere muallim mekteplerine parasız ya.r 
tılı talebe alacaktır. Almacak talebe Türk 

Siecle Medical gazetesi şu suali soru- olacak ve talebede mil!! duygu sail• 

Holivudun en çok sevilen ve kazanan 
bir yıldızı olmustur 

yor: 
- Kozmik şualarla yaşamak kabil 

midir? 

Izrael Noe namında Amerikalı bir pa
pas kozmik şuaların normal bir insanı 

cRevue des Progres Therapeutiques> yaşatacak enerjiyi ihtiva ettiğine kani 
maruf doktorlardan Mayer ve Bieras'ın olarak tedrici bir suretle gıdasını kes
teşhis metodları hakkında çok şayanı miştir. Şimdi günde bir portakal suyun
dikkat olan şu malilmatı veriyor: dan başka bir şey almıyor. Doktorlar 

Muhtelif renkte üç parça silgi kağıdı bu papasın ne kadar zaman bu açlığa 
üzerine akıtılan kan damlaları üzerinde mukavemet edeceğini merak ediyorlar. 

• 

Polonyanın Karadeniz 
ve Ege ıle münasebetleri 

lamlığı karakteri düzgünlüğil, ruht v• 
bedent eağ1amhk olacaktır. lmtihanlttfll 

muallim mekteplerinin birinci ıı1'ıflar1 

için 15 - 19 yaJında, ikinci aanıflar içid 
16-20 ya~ında, üçüncü sınıflar için 17· 
2 1 yaşında olanlar alınacaktır. BiriJlCI 

sınıflara orta mekteplerin pek eyi, e>ri 

dereceli mezunlan, ikinci ve üçüncü sı .. 

nıflara lise ikinci ve üçüncü ınnıflarındaıt 

pek eyi ve eyi derecede geç.mit olanlat 
alınacak, liselerin ikinci ve ilçüncü sınıf" 
)arından muallim mekteplerinin muadil 

sınıflarına geçmek istiyenler meslek ders" 
]erinden imtihana tabi tutulacaklardır. 
Sınıfını orta derecede geçmiş veya ikma" 

le kalmış talebenin yapacakları müraca· 
atları kabul olunmıyaCakhr. Müracaatlet 
mezun olduklan veya kayıtlı bulunduk• 

Polonya gazeteleri Bulgaristan ve Romanya ıarı mekteplere yapılacak. bakanlığa y .. -

arasında Tuna üzerinde yeni bir köprü pılaca1ı: müracaatıere cevap verilmiyecek· 
tir. Mektep, idareleri müracaat edenelere 

daha kurulması lüzumundan bahsediyorlar ait hazırlıyacakları listeleri bakanlıi• 
Sonja Henie, 1sveçin patinaj şampiyo- renkleri muhafaza için milyorılar sarfe- Şimdi Sonja filim de çekiyor. Ve ken- gönderecekler ve bakanlık bu lieteler O• 

Sorıya Hıminiıı muhtelif pozlan 

nu, §imdi bir yıldızdır. Onun hayatı, dildi. Ve az zamanda patinaj kraliçesi- disine senede 30 milyon frank bizim pa- . 

diğ ıd zl nrıkind dah 
. kum das altı da li b" kalif rnl amızl takriben b" b uk .1 lira Varşova 26 (Ö.R) - Kr.ıkauer Blatt sulhçu devleUer bloku kurmayı gaye ıt- zerine parasız yatılı talebeyi ıeçecektir0 

er yı ı a en a az entesan run an ı n e ın o - r a ır uç mı yon . . le ,. . . . . . . ve Illustrierle Kurier gibi Polonyanın tihaz etmiştir. Bu blokun hedefi Baltık Seçilenlere tebliğat yapılacak ve enoı• 
değildir. Sonıa ınadın zafendir. Osla şeb- yalının bu ringlerde patinaj öğrendik- kazanç temin eden Shirleyden sonra en en nüfuzlu gazeteleri, Polonyanın şarki denizini Karadenize ve Ege denizine !erinden taahhüt senedi istenecektir. 
rinde yerleşmiş olan bir kürk tüccar~ !eri görüldü. çok kazanan yıldız... cenubi Avrupa devleUeri arasındaki mü- bağlamak suretile bu bölgelerde yaşa-
bu güzel kızı dört yaşında dansa ve yedi nasebeUerile meşgul olmaktadırlar. Bu yan memleketler arasında dostluğu kuv-

yaşında patinaja başlamıştır. ille patinaj B e ~ gazeteler Polonya ile Karadeniz ve Ege vetlendirmektir. Polonyaca arzu edilen 

madalyasını dokuz yaşında almıştır. On orası neresı. f' denizi arasında bir iltisakın en kısa bir bu blokun kurulmasına Romanya çalış-
bir yaşında iken bütün Norveç kızların- zamanda temin! için Romanya ve Bulga- malıdır_ Zira onun balkan devleUerile 
dan daha iyi patinaj yapıyordu. On dört ristan arasında yen! bir .kllp:rllnün inşa- sıkı münasebetleri vardır. Polonyada 

Uzunköprü 
Kavun, Karpuz koop• · 

r atlll toplandı 
yaşında dünya şampiyonu oldu. Ve Jki sına ihtiyaç görilldUltllnU, bu teşebbll- Balkanları hor görerıler varsa kafaları-

defa da olimpiyadşampiyonu ... Anasının AtJantiki haberı· olmadan geçen tay- sünPolonyalimanlarındahareketetmek nı değiştirmelidirler. Balkanlar 50 ııene Edirne 24 (hususi) - Uzunlı:lSprl 
Yorulmayan nezareti _'tında ilk ekzer- ve Se!Anik limanına kadar uzanmak üze- evvelki balkanlar değildir. Bir çok nok- fi f k ı•d• """' kavun lı:arpuz oatıı lı:ooperati · ev a • 
slzlerine başladığı giinden dilnya şanı- • L A • 1 d • t " ı• 1 re bir deıniryolunun tes!slne yardımı ola- tai nazardan Polonyayı bile geçmişler- heyeti umumiyeoi bugiln U:tunkl!pril.ı. 

Ya feCJe 05 nıe 05 Jye a.. 1 an• caitını ileri ıUnnektedlrler. dlr. Balkan diplomatları hariçte vazife-
piyonu oldugu· güne kadar en küçiik bir t 1 tı B t 1 t "il orök 

d k d ı 1 ? 
Yine bu gazeteler diyorlar ki: lerini fevkallde muvaffakıyetle görmüş- op anm1f r. u op an ıya .,., 

aya a ar OaSJ ge miş «Mareşal Pilsudslti tarafından esaslan !erdir. Bulgaristanın Polonyaya karşı iftiralı: etmit-
kurulan ve bu güne kadar en kUçük bir fazla sempatisi vardır. Bu bakımdan Bul- Toplantıyı ve ıeçimleri yakından ıalı:lp 

asabiyete kapılmadan, bir zaaf eseri ııös
termeden çalışmıştır. 

Patinajı çılgınca sever. Ve kayarken inhirafa tAbi tutulmakaızuı devam garistanın da Balkan antantında mevki etmek üzere umumi müfettit ıencral J(l• 

d tina. Dünyayı d-L--- 11• ıa~aıeei gibi di- zaman Duılu lı:endioinl kar-·ı~aa ya· D lı: nl d Ed" l'-1 Ni· uçar gibidir. Sonja sa ece pa ı şanı- ._., ..., u l"v dış politikamızı taldp edenler görür- alınası Polonyanın menfaatleri için de zun iri in ya arın a ırne n ,. 
x b" Am _..__, · d h k · hancılara ı10rdut piyonu değildir. Aynı zamanda bUtUn •er ır e,...ı tayyarecı • er - !er ki Polonya sulhım temini için bir milhimdir.> yazi Mergcn ilı:tıaat müıaviri Saffet Scxer 

Amerikalıların kalplerini fetheden ytl- hayrette bıraktı. - Loe Anceloı Cleiiil mi buruı: I •====~==""'"..,."""""""""""""""""'""'""'""'""'"""""'""'""'""'""'""'""'.,...-:""' de bulunmuılardır. 
dızdır. İsveçli Greta gibi Norveçli Sonja Belki Duilu Koriııan lemindeki tay- - Hayır, dediler. Burası lrlanda.. Tarihin iatihzası 500 sene sonra çiçek Münhal olan ilı:i aııl ve iki yedek .... 

da en çok sevilen, alkışlanan bir şahsi- yarecinin bu muvafııluyeti daha fazla Dublin ,ehri.. Eski bir darbımeaelimiz cıelir ecel. f h l 
T"\.--lu ha~et ediyor. ac, an o um ar 

t im t H li dd lak b" '--- h t ncl ç··-'-u Ol Ol ""~ ,,.. vermez mecal> der. Franıadaki garip bir ye O uş ur. 0 VU a par ır ....... ayre e faya rr. uıuı. • ınaz.. a. y l l L A Mançuride a11rlarca evvel lcurumuı bir 
b.lm k · · · d G tan d L~ - an 1f 0 muı .. Ben İoe 0 • nce- hadise bu darbımeoelın' yerm" de oldug" u-yer yapa 1 e ıçın ınsan a re ın maz.> enen uÜ teYi yapllllf ve oonun- I ek h ek H gölün yerinde araıtınnalar yapan bir he-

lmak 1• d ooa gitm üzere ar et ettim. er nu gÖstermiııir. 
dehası O azım ı. Halbuki Sonja ne da herkesi hayrette bıraktığı gıôi lı:endiıi b I yet üçtane Lotüı tohumu bulmuıtur. Bu 

hklara yenileri aeçilmittir. 

ileride tqeklı:ül edecek aeb:ı:e ve rrıct• 
va aatış kooperatiflerinin de bu kooper•" 

tife bağlanması lc.ararlaıtırılmıf ve idare 

heyetine eali.hiyet verilmiıtir. ıld 1 g · d ·· U 1 halde pualam ozu du. Bütün yol cına- Kleber ı"ımı"nde bı"r del"'-·nlı. bıs" ikletle Y ız arın en encı, ne e en guze O - de hayret etmiftir. d d bul ti • d 15
• tohumlar fosilleımiJ. bir toprak parçası 

1 kti ıın a a u ar üzerinde uçtugum an Lizı"yo·· sok-'-larında g-'nmektedı"r. Kar- ı --------------:~ mak meziyetine mai ·r. Orada patinaj d H h d"" d 1 _,_ "-" - d le im ı d fil l •· 
Hovar ug eo unyayı o aım ..... altımda denizi görmedim. içcriein e a 1§ o duğun an · iz enme --------------·~ salonlarında göründilğü gibi görünmüş- ıı taraftan ön lambaları 1§11 ıııl yanan bir b 1 h ı d E 4 ~ için Amerikadan Avrupaya en •on ıis- ka iliyet erini mu afaza etmiı er ir. t~ -

tür. Kanatlanmak kudretini gösterebil- Los Anceloı diye Dubline ıelen tay- otomobil ıelir .. Bol aydınlık, delikanlı- fl izi d le ki 
. . . ,. . . buz! b" . h tem bir tayyare ile hareket ederken Dug... ya.reci bu yolculuiu 28 aaatte yapınıf- ra arı tem· en i ten ıonıa toprağa e · .. 

mesı ıçın kendisıne u ır rmg azır... nm gözlerini kamaşbnr, otomobil altın- len tohumlar ıekiz gün sonra çimen1en-

lanm Kalif · alı! b f lao Korigan sekiz senelik eski bir tayyare tır. da kalmaktan kendini zor kurtarır. Bisküvİİİ 
ıştı. orruy ar uzun e - miı, 3 1 gün ıonra da 30 aantimetre uzun .. 

"8Ilevi bir varlık haline koyduğu Senja- ile uçmağa kalkınııtı. Yanında pasaportu da olmadıiı için Kleber kızar, ıoförUn arlr.uından lı:ü- luiunda bir nebat halini alm.,lardır. lki Çocukların ve büyüklerbı ba-
di 1 b . ki t Tayyarenin telıizi bile yolr.tu. onu memlekete almak hwıuounda müt- fürler aavurur ·, fakat öfkalnl yenemez. ] nın Ron arı çı gınca ır zev e seyre - aene sonra kemale ııelecek ve çiçek aça· fıraaklarmda yqıyan So ucan· 

tiler. Ve Sonja Shily Temple kadar sem- Herkeo lı:endieini bu arzudan vazge- lı:ülat çıkarmıılardı. Fakat tayyarecinin Bisikletten iner. ıokakta dolatan iki jan· caklardır. ları düıürmek için en birinci de· 
pati topladı. Kaliforniyanın güneşine buz çirmeğe uğraıllllf fakat o dinlemiyerek hüviyeti anlaıılınıı ve lcendieine lrlanda darmaya 9ilı:ayet etmeye baıılar. vadır. Eczanelerde kutusu 20 
mu dayanır? On dakikadan fazla buzu bir ıün· oabahleyin erkenden bavalan- da kalmalı: müsaadeıi verilmiıtir. Fakat ıözlerini bitirmek müeyesaer darmalara dert yanan Klebere çarpar, kurutlur. 
dayandırmıyan bu sıcak ıklimde Sonja- mııtı. Duglu Korigan aynı tayyare ile Ame- olmaz. Bu defa fenerleri nizamı daire- delikanlı haotaneye götürülür, bir iki eaat ı .•• ;;.. __________ ıW 
nın muvaffakıvetini 2öslerecek buzlu Ertesi ııünU tayyarelİ yere konduğu rikaya dönmek niyetindedir. oindc ıiperli bir otomobil. hararetle jan· ıonra ölürl 

ismet San ton in 
• 

Dl aıqı1 ~u.:;e• "' ........... 
di rıtt ı:ı ,,u15u.._...... -c \ ı· 0 ovaya varırıar, oırue "'"' ~ ı ı~-;~;..m•••••••llll• 

- Biz d_e ö!;°e~~ tir;~iz k~lm:. sanız bittiğiniz gü;dür:. k kıl ko- ~::.i~r, ucu bucağı yok, rüzgar eı-
kırk kardeşız. a ıç d Kocakarı saçın an uç a 

ar rız Ya da mura a 



Güzel Jann 
~""" ..,,. ıaıkJan keytulıu gidi· Mlı:llaele kaldırdı, beyaz eli hlla taban

ror, dlJIUl•• yapraklar diifüyor, her ta .. ı cayı tutuyordu. Be;rı, ipnotizme edilmiş 
rd k1lei&. gibi, bu donuk donuk parlıyan metal 

U(lflloıı;ellerim ıerilere dalıyor. Cine ! parçasına bakıyordum ki, tabancanın kı
cena o bulutlu aimalar dipdiri zın kalbi üzerinde olduğunu gördüm, 

oldu! • EJim gene yazıhanemin gözü.. i.deta uyuşmuştum .. 
De cittl Orada11 bir tabanca, rengi 801- cBeni seviyor mµsun Michael? > Diye 

bir lıa.ri bir resim çıkardım. Bun- ran Jannın titrek sesini duydum, c.beni 
lan b.1 eın kaçıncı defadır kendi harp bir Alman kızı kadar ooviyor musun? > 
lO&etimJe b.ir arada görüyorum. itte on- cEvet Jann seni öyle seviyorum.> 
lar s ita unda.. Kız deruni bir saadetle gülümsedi. iri 

Ja...,. ince güzel yüzü, Michaelin pi- gözlerini arkadaşımın yüzünden ayırrnı· 

J t arnıalı ilniforınası geriye atı1mtt W- yarak, içini çekti ve cAUahım hepimize 

lteti. uzua boyu, tatlı ve derin bakı lan. yardım et,> dedi. 
Şiındl ıize hu resimdekilerin hikayesi· Birden silah patladı - Kırmızı bir a-

ni aı-1..-alım: !ev çıklı - Jann yere dütmüştü. Göz-
191 a ooneeinin baharında idik. Uzun !eri h!l& Michaele bakıyor, açık kalan 

bir cenkten M>nra istirahat için N muT dud~l~rında aon bir tebessüm titriyor

ıehrine yerle mi~ik. Beni bombardıman dµ.. Michael bir çığlıkla Janın ü
kıomıaa v«miılerdi. Michael de Balkan· zerine atıldı ve başını kolları arasın aldı. 
laıda• selm't avcı kısmındl\ uçmak için Ben ıayri ihtiyari yere düşen tabancayı 
•mir beldiyordu. Mich..el tam m nasiyla yanıma l'lmıttım. Patırtıyı iıiten arkadaş· 
bir piolttu. Foldcer D vıı de çılgınca U• lar koıuıtular. Biri, çılgıncıt dönen za· 
ç,,,lar )IİlpSdL Uzun ıportmen vücudiyle vallı Michaeli yana çekti ve Jannın ya· 
dlirüatJ liU ve ci t ya yıfİYle arkada,. nına diz çökerek buluzunu açtı. Bana bir 
lanndan çok farklıydı. Az bir zaman i- şey uzat~rak cölmüş> dedi ckurşun tam 
çinde ıltimiz ele arkadaşlığı çok ilerlet· kalbine ;.a~et etmiş.• 
ınittlk. O da. beııim gibi. eyi nifan atardL Ellerimde tuttuğum fey bir mektup-

Nıunur bir menzildi. Bununla beraber tu. Üstü Michaele yazılm~tı. Arkadaşlar 
orada hiç bir şey ekoik dciildi. Hatta· J annı bir sıranırı iizerine koyarak bizi 
kadın da. Belki ihtiyar angarya neferleri yalnız bıraktılar. Zavallı arkadaıım ma
hile, bu tlddetli ve heyecanlı zamanlar.. sanın başına çökmüş, kırılmıı müt,ehey .. 
dan kalmıt hatıralan hlll taş1Ylar. yiç yüznnli elleri içine almıştı. Ona mek-

Mietoael de bu macera geçirenlerden tuhu uzattım l 
biriydi. Bu mektubun İçinde bir aıkın itirafı 

Hiç kimae ııüı>he etmiyordu ki ıiyah .. e bir facianın hikayeoi vardı. 
gözlü Jann' a o herkesten fazla alaka cJ ann harpte yükselmiş bir Fransız 
aösterl)'ordu. Jann"a alaka söeteren ve zabitinin kızıymış. Babası cephede şehid 
0 nu itina ite ıel&.mlıyan zabitler pek çok· düşünce. o da zek&eını, güzelliğini ve alı .. 
tu, F alı:at ıonraları, onu yalnız Michaelle mını casusluktıı kullanıyormuş. Michaele 
görmeye b111ladık. hen onun hesabına bu tesadüf ettiii vakıt, işlerin ıelcli değiş
iıin 90nunu dii§ünerek üzü.lüyoTdum. Zi.. ml,ti. Vazife hiui, 'Vatan aşkı ve Michaeli 
ra artık bu İl kiiçük bir flörtten ibaret aldattığı için kendi kendine duyduğu 

d.ılldJ. Mid.aelin ~ balı.nıak, itin nefret, hepoi birbirine karışmıştı. ölü
ne kadar eiddl olduiww anlamaia kat'i münden biraz evvel kapıyı çalan misa
olar..k kifi geliyordu. Onu her vakıt ikaz fir, onu ikaz etmişti. Artık çok geç ka.lın
ediyor: c-Bu çılııınlıktır Mich..oll Dii· muı, çlinkli kız için tovl.if emri verilmiş
tÜa bir kene. O, bir Franaız, sen ise bir tt Jann kendi.sini bekliyen lkıbeti zaten 
Alman zabiti.sin> diyordum. biliyordu. Ondan, bu son mektubu yaz· 

Ona bu hakikati her oöyle}'iıimde, mış, ve sevdiği adamın önünde kendi 

repgi ooluyor ve )'llnlruklarıru eıkarak: attığı kurıupla oon neleıiııi vermiıti I> 
- Bunlann hep.ini biliyorum, Her Bir oaat eonar önümüzden ııoçirdik-

gitn kendi kendime tekrarlıyorum, fakat !eri tabutu hepimiz aükıi.netle oellimla· 
bu hia irademden daha kuvvetli. Onu dık. 
gördüğüm zamanlar, onu her ıeyden da· 
ha çok oevdiğimi anlıyorum!• diye cevap 
"erirdi. 

iki ~ün sonra Michael hareket eder .. 
ken, hana tabancasını uzatarak: 

cBu hatıra sende kalsın> dedi. 

SAHlFE 1 

........... . ........................ .. 
• • 

~ RADY s 
• • 
··xNKP:RA.MöYö~ü·:········ .. değişti? kız neden u 

"le n .. riyatı: 

Saat: 14.30 karışık pl!k nşriyatı, 14.50 
plakla Türk musikisi ve halle şarkıları, 
15.15 Ajans habrleri 

. .l\kşam · neşriyatı: 

Saat: 18.30 pl5kla dans musikisi, 19.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Mukad
der), 20,00 saat ayarı ve arapça neşriyat, 
20,15 Türk musikisi ve halk şarkıları, 
(Handan), 21,00 Sıhhi konuşma: ( Dr. 
Vefik Vasıf), 21,15 ;:>tUdyp salo~ orkest
rası, Ajııruı haberleri ve son 

iki haftadan beri Katharine Hep
burne bir hal oldu. Şimdi hırçın 

yaramaz kız değildir •. 
lSTANBUL RADYOSU: 
öğle D"'lriyatı: 
Saat 14.30 plakla Türk musikisi, 14 ŞO 

hav~dis, 15.05 plakla Türk musikisi, 15.30 
muhtelif plıik neşriyatı, 16.00 son 

Alu;am neşriyatı: 
Sa11t 18.30 plakla dans musikisi, 1,9.20 

konferans Kadıköy halkevi namına Na
hit Cel.!11 Toker (Söz söylemek sanatı), 
18,55 Borsa haberleri, 20,00 Grenviç ra
.athanesinden naklen saat ayarı Nihal 
Asun ve arkadaşları tarafından T\irk 
musiki•i (Yeğah, Hicaz) 20.40 hava ra
poru, 20,43 örııer Riza Doğrul tarafından 
:o:rapça söylev, 21.00 saat ayarı Ş'111, Bed
riye Tüzün Stüdyo orkestrası refakatile, 
21.30 Tahsin Karakuş ve arkadaşları ta
rafından TU.k musikisi (Hicaz faslı) 
22.10 müzik varyete Tepebaşı bolediye 
bıı.hçeşindn naklen, 22.50 son haberler 
ve ertesi günün programı, 23.00 şaat aya-

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

• • • • • 

Güzel yıldız 
Bu değişikliği icap 
ettiren sebepleri 
cok sade bir man-, 
tıkla izah ediyor 

................••........• , ........ , .. . 
1-lolivut Temmuz ( Huousi muhabiri

mizden) - Son günlerde Holivut oakin· 
leri birbirlerine hep aynı suali soruyor
lar: ' ' 

- Katerin Hepburna ne oldu? Bu 
kızı birdenbire değiştiren aebep nedir) 

E'.vet meşhur ve mağrur yıldız Katerin 
Hepb;,.m ıon günlerde o kadar deiiştl 
ki b11 tebeddül bütün Holivudun nazan 
dlkkatini cebletti. 

!'..kiden ki.ımelerle konu~maz, davet-
rı son lere gitmez, gitse de yarıda kalkar ve 

AVRUPA IST ASYONLARI: her fıroatta kalabalıktan kaçardı. Keli. 
SENFONiLER: menin bütün manasiyle hırçın ve ıımarık· 

15.30 Paris Mondiyal Senfonik konser tı. Yerilen olur olmaz rolü beğenmez, 
23 Varşova Londra filharmonik bandosu olmadık yerlerde bağırır çağırır rejisö-
(plakla) ründen tutun da en küçük hademesine 

HAFlF KONSERLER: , kadar bütün otlidyoyu bizar ederdi. 
. 10 Berlin kısa dal~ası karısık musiki Lakin iki haftadanberi Katerine bir 

(8.15 devamı) 8.50 Paris mondiyal p!Ak hal oldu. Şimdi onu görenler hayret için• 

Katharine Hepburne 
tanıtan zattır. ilk filmini beraber çevir· ı ler yilrübnekle meıguldurlar . 
nıiılerdir. Genç kızın tanınmaıma ve Bu fUim hakkında Katerinle konu~ 

musikisi 9.15 pl~k 9.45 pl.!lk 10.35 p\Ak 11 de kalıyorlar. Çünkü artık o eski hır· tur. _ Muvaffak olacağıma eminim, de
Berlin kısa dalgası kUçük konser 12 ka- çm, yaramaz genç kız değildir. Şimdi Yeni filmin ismi cRüzgarla beraber miştir. Her an ro!Umü kendi kendime 
rışık konser 13 hafif musiki (14.l 5 deva- Katerin akıllı uılu, cemiyet arasına giren giden ı. olacaktır. Bu filimde genç yıldız pruva ediyorum. Hatalarımı tashih edi-
mi) 12 Par.·5 mondiyal pla"k musikisi 13.- samun· ,· bı"r genç kız olmu•tur. K 1 O H • 1 1 k B 1 Yakı h 

meşhur olmasına bu reji.sör sebep olmuş- bir muharrire genç yıldız: 

-.· • • ızı . , ar a> ro ünü a aca tU'. u ro yorum. nda filmin çekilmesine at-
52 Bükrcş Predescu orkestrası 14.30 plf.k Değil resmini çektirmek önüne gelen gayet mühim olduğundan ıimdiden bir !anacaktır. En güzel eııerimi vereceğime 
musı'kisi 13.15 Paris mondiyal konser gazeteci ve fotografçılarla kavga eden k '-'· 1 ço müne~it er lehte ve aleyhte fikir· hiç ş;üpheniz olmasın. 

nakli (lA keza) 16.30 Berlin kısa dal!'ast genç kız şimdi uslu u•lu duruyor. Defa· ı ·-------------------··----------
neşeli orkestra konseri 17 Varşova radyo laTca resimlerini çekme1erine ve milli.kat 
orkestrası 17.45 Berlin kısa dalgası lş so- yapmalarına müsaade ediyor. Hatta ıı:e· 
nu konseri (18.50 devamı 18 Paris mon- çenlerde meşhur Fransız şairi Viktor Hu
diyal konsr nakli 18.30 Bertin kısa dal- gonun i•mine izafeten açılan bir lokanta• 
ğası küçük konser 19 Paris mondiyal da verilen bir ziyafette de bulundu ve 

plak musiki 19.30 Peşte radyo orkestrası herkesi hayrette bırakarak ziyafetin so· 
(hafif musiki) 20.05 Bükreş Balalayka nuııa kadar oturdu ve bol bol tebessüm 
musiki 20.30 V arşova karışık konser etti. 
21.55 Peşte orkcstn 22.45 Bük.ret bir !o- Bütün bu değişikliklere sebep ne bili· 
kantadan konser nakli. yor musunuz) Katerin l·Jepbum artık 

OPERALAR, OPERETLER: halktıın kaçmanın faydaıız ve imkansız 

19.10 Varşova oper• havaları 20.15 olduğunu anlamıştır. Bunu bir Amerikan 

Nazik hırsız 
Sayın illimler, bu delikanlıyı malı

k6m ebneyiniz. O çok terbiyeli va çok 
merhametli bir adamdır. 

Madam C.,.mio Romu bir lnııiliz mah· 
kem .. i huzurunda hakimlere yukandaki 

ol>zleri oöylemiatir. Mahkeme Ritar Rok 

Ucan in anlar • 
ltalyada Fiwıwıde harp .oıalıi.lii Lükatl 

isimli emekli .bir italyan yihbqw İman• 

lara uçma imkanım vercıı;.ek. l;.ir alet icat 
etmiıtir. Bu ô.let, ,.ıııııı piloı.uı ..dele 
kuvvetiy)o iıllyen motöu~ bir t&}'7are
dir. Tıpkı bir bi.oiklette oldvğu gibi ayak. 
la•jyle pedala basar. Pedah" bıı hareketi 
bit takım zencirleı vasıta.siyle pervaneyi 
dakikada 1400 defa döndür\ir. 

Bu aynı teYi bir lı:erre Jann' a tecrübe 
ettim. O da artık değitmi§ti. Kliçük çılgıo 
feYtanın yerine, ıirodi oakin, dii,ünceli, 
bir insan gelmifti. Ona da ayıu hakikati 
anlattım. Beni oük<lnetle dinledi, oonra 
•İyah buklelerini eallıyarak, tıpkı Michael 
1111>1 cevap verdi. 

8 gün sonra bir telıiz geldi; F okker Bükreş plakla Franııız operetlerinden muhanirine yanayakıla anlatıyor: 

i.mninde bir 11t.1çlunun davaMJU &örüyor. 

023 Y"fln<la olan bu auçlu balıç.ı çitlerini 
kırmak ouretiyle evlere girerek birkaç hır· 
sızlık yapmıştır. 

Madam Remunun evi de bu hırsız ta· 
rafından ziyaret edilmiştir. Fakat mada-

Şelı:len buit bir yuvarlak&an iloaret 
olan bu alet hiç bir yardımcıya muhtaç 
olmadan yüluelir, her yere kolay kolay 

Birkaç gün ıonra, Michael iki gün zar
fında laaıckel için eınir alnuıtı. lıittiiim 
:ıarnan genif bir nefes aldım. Yine o gün, 
Jann doğduğu günü tesit için, bizleri 
evine ı;aiırmıştı. Kediisni gayet eyi tu. 
tuyoı ve Michaele ümit verici aözler aöy
liyordu. Arkadaşımın cali bir neteei var
dı, halbuki ben onun mizacını so.yet eyi 
lanırdun. 

Bir aralık beni kenara çekerek ciddi 
bir sesle: 

•Walter, burada Janndan oonra bana 
Yakın olan biricik adam sensin, bura ... 

da kaldığın müddetçe ona bakamia 
bana aöz verir misin> dedi. 

- Sevııili Michael, bu i,i maalmem
nuniye yaparım. Fak.at bilmem ki aevgiw 

liıinden ayn kalmı, bir kadına ne dere
ce halı:abiliriml> 

Birbirimizin elini sıkarken, konu,maw 
lllıı:ın mevzuunu anlıyan Jann bize doğ· 
ru geliyordu ki, sokak kapısı çalındı. J<ı. 
tın nasıl birdenbire bembeyaz kesildiği
ni stirddın. Yavaıçır, d rı çıktı, Binz 
.....,_ içeri g,irerkea gözleriyle Midıuli 
lUJYordu. 

lialhuki Micb.ael onun içeTi girdiğini 
duymamı,, bir arkadaıiyle münalr_aııaya 
dalın tı. Kız yijzüııü }>aııa çevirdiii vakit 
gözlerinin öllinı. Jı:.<IN ciddi ifade inden 
korktum. Bir hiasikablelvuku ile, burada 
bir felaket olacağını hissetmiştim. J ann 
kederli gözlerini aaklıyarak etr•h. cali 
bir neşeye boğdu. Ye yaptığı birçok mas· 
karaJılı:lar!a nihayet bizi gülmeye mecbur 
~iti Birdeo bire Michaelin belinden ta· 
ancasını aldı ve tabii bir hareketle kılı 

:ından çıkarazak bize doiru çevirdi. Gü 
«ek maokaralıklar yapıyordu. Michael: 

•Bu deliliği bırak Jann, böyle teYlerle 
0Yuıı olmıan dedi. 

h Ktzuı eli •Ş&ğıya indi ve hepimize tu

/f bir bakışla baktı. Ben gayri ihtiyari 
ıtredim. Arkada,lar da böyle birşey his· 
oCtmiı olacaklar ki yavaşça çekilip, bizi 
~dada üç kişi bıraktılar. Ben bu aıu ve 
~nnın ölü gibi beyaz yüzüıaU hiç bir va· 
l t Unutamam. Biçimli ince burun kanat .. 
an oynıyor ve dudak! n titriyordu. Bir 
Çok feyler ifade eden kederli ıı:özlerini 

D VII No .. Pilot mülazim Michae}jn, bir parçalar 23.05 Peşte operet musikisi - Elimi oallaııam fotografımı çek• 
uçuı esnasında yanarak düıtüğü bildiri .. 
liyordu .... Bu iki insanın macerası, gü .. 

nün hayhuyu içinde böylece kaybolmuş-
tu ... 

işte §imdi o tabancayı goruyorum, 

güzel ağır bir silah, fakat onu ateşte kul. 
lo.runıyacağım. O da Öteki hatıralar ara
sında kalacaktır. 

Zayi 

ODA MUSiKiSi: mek İstiyorlar. sokakta, evde, kahvede, 
9.45 Berlin kısa dalgası küçük oda mu- stüdyod,ı hiç bir yerde rahat hırakmıyor-

sikisi programı lar. Elirnden ıı:eldiği kadar mü~dele et-
RESIT ALLER: tim. Baktım ki kurtul111 yoL Hem beıı 
10 Bertin kısa dalgası Solo parçalar kaçtıkça onlar d,ıha şiddetli U.ltip ediyor· 

(11.15 Piyano konseri (Beethoven) 15.15 !ar .. Eyisi mi ben de kaçmaktan vazgeç. 
Bertin kısa dalgası piyano solo 18.30 Peş- tim. Nasd olıa bir giin gelecek onlllr b.,. 
te piyano refakatile braç aleti konser 20 nimle uliraşm.aktan kendiliklerinden \l&L

Varşova Viyolonsel resitali 20,30 Berlin geçecekler .• 
kısa dalgası küçük solist konseri 20.50 Katerin Hepburn ıimdi pek. yeni bir 
Bükreş Maksim Vasiliu tarafından şar- filim çevirmekle meşguldüı .. Bu filimde 
kıllll' 21.15 BUkreş piyano konseri 22.10 Katerinin alac,.ğı rol için epey giirültü 

Karfiyaka Osmanzade mahal· Varşova Chopinin eserlerinden piyano kopmuştu, Muharrir ilk önce Paulette 
lesinin Hilal sokağında 20 No.lu resitali Goddardın bu rol içiıı anıı:aie edilmeoini 
hanenin 4 üncü mıntaka tapu si,. DANS MUSIK!Sl: teklif etmiı lakin yapılan tecrübeler eyi 
cil muhafızlı~ına namıma tescili 18 Varşova (plakla dans) 21.45 Bertin netic• vermemifti. Nihayet rejisör Cu.
icin yazılan 4/10/937 tarih ve 7- kısa dalgası 21.50 Bükrcş (pllikla kabare kQr bu rolü Katerine havale etti. 
14095/5253 sayılı tezkereyi zayi numaraları) Rejisör Culı:or, Katerini Holivuda ilk 
ettim. Bir suretini çıkaracağımdan 

iner, hava. içerisinde istenilen taTafa uç
mın mahkemede anlattıklarına göre kenw 
disi hınu:ı sörünce korkuden ~ıp diif. ,,.... çok kol..,..dt .. 

müştür. Bu vaziyet karşısında hırıız bü

yük bir nezaketle mutfağa gitmif, bir 
hardalı. ou almış, kadının §8.kaldarıru oğ-

mllf, bir iki dunla ou içinni1. bu aureıle 
ayılmasına yardım etmiıtir. Şahit kadın 

bu ifadesini ıöyle bitiriyor: cÇantamda 
üç tilin vardı. Bu delikanh onlo.n bile al
madı.> 

Fabt öteki ıahitler madam Remu U.. 
dar merhametli değildirler. M...,.ö Rc-

mon ifadesinde hınızın luıncl.ioini baiJa... 
dığını ve yazı masasının çekmecesinde 

salı:ladıiı bütün paralan aldığını oöyJ.,. 

mİflİ. 
Mahkeme öteki talıitleri do dinledik· 

Bu icattan bahseden Popolo di Roma 
funlan yazıyor: 

c Tecrübe devirlerini ikmal eden bu ha• 
oit fakat di\hlyano ilet asJ.erl" tatbikatı 

bakımından çok ehemmiyetli olan ferdt 

uçuşu hakikat ...ı...ın.. çıkaracaktır. Mo-
töınüz uçma ve i.nme meydanm• ihtiyao 
görmeden ha'Va tarikiyle yer defiJtirebi· 
lecek aolter, bütün tabi)"e telAkkilerini alt 
Ü• edecek bir amildir .. > 

un ocmr• delikanlıyı b., ay h.poe mah· 
kGm etmiştir. Bu kaTan iıiten mad.-.a Re
mu bu oefer de, pliba fazla ~hameti 
aebebiylc, fDJ'hkeme h.uzurnıııı6a itayı). 

mlfhr. 

aslını hükümsüz olduğu ilan Zayı" A • 
olunur. razı satış 

~ar!iyaka O~smanzade mahal- (1341) tarihli Ye (13) hususi T c Zı"raat Bankası Urla aı·anından·. 
leu Hıli.l sokagında 20 numaralı ( 5) • ı T ti • e 
h ah'b" u·· .. E" ve umumı numara ı urgu " 

ane 1 1 1 usnu ıev. merkez ilk mektep taadiknameain; Bonl<amıza borçlarını ödemiyen aıağıda adlan yazılı borçlularm hinfannda göeterilen mallan 3202 nu· 
2709 (2521) 1<aybettiğimden bu kerre bir yeni- marah kanun hükümleri dahilinde açık arttırmaya konulmuıtur. tik ihale 12/9/938 pazartesi gtiılit saat 10 

sini çıkartacajımdan e•kisinin da Bankamızda yapılacakbr. Z • h d l hv'kmü kalmadı"ını ilan ed•im. Ahcı çıkmadığı veya vurulan pey lıorcu tamamen laıpamadıiı takd" .. de arttırma müddeti on fwtP.-· a Yl şa a e name Turgutlu: Mahmut Temel di· hl~caktır. Ve ikinci arttırma 28/9/938 günü saat onda gene bankam12da J'llPllacakbr. ArttutM. tutıuat 
•. "b .•. lcim evinde Yakup oğlu Mmtafe !erı Bankamızda ııöriilebilir. B.fka ipotek alacaklılarla diğer alakadulamı Mı gayri menkuller hlıriı • ..,.ki 

l929 tlneaı 1:t •b~ ~~~m Kon: Halia Temel. (2530) haklarını ve hususiyle faiz ve masraflara dair olan iddialannı Enakı mfubiteleriyle ciirl içinde- • 
ya ıa11;• ::' ?' .. ; ı d·~~eaı za bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakllll'l tapu siciliyle aabit olmaclıJıça bedelinin paylqmuından hariç 
ın.ez~nıye ~mı ~os eren •• t~ı r....,a- IZMIR BELEDiYESiNDEN: kııı.u.Jdudır. 
~emdı zayık~~11;'1- {:~~·~1 

1
alacad • er metre murabbaı 250 ku- Senet No. Mevkii Debr M. M. Hududu 

(im an CS llıJltD ınuunu O ma ı- t 1120 ı· be.ı I' --·L-m• } ·· 'li d • l'Uf an ıra a.e ı _,.. Köy civarı 
Cimi 
Bai yeri 9 190 Ş.. Hacı Uye Şi. Mattaf 

san ?VDt Ce. T U'ik. 
C..Ha· 

gını ı • n De ~~ım. d - H ı·ı R" m nli 63 üncü ad,uıın 448 metre 
lzmır egırmen agı a ı ı- bb dak" 11 1 

dd 
• N 37 k k mura aın ı aayı ı araumııı 

fat pafa ca esı o, 7 •o a 8 b k' t" ı·kt k" .... • 
F ik ·ı S y satıtı aı a ıo • e ı ..- .nameaı 

No. lu hane a og u uat on- h"l 12/8/938 .. .. t vec ı e cuma ırunu ıaa 
tuk. 2704 (2524) 13 te acık artırma ile ihale edile-

IZMJR MEMLEKET HASTA
NESI DAHILI HASTALIK

LAR MOT AHASSISI 
DOKTOR 

Celal Yar ın 
Muayenehanesi : ikinci Beyler 

sokağında Fırın kar§ ısında ( 25) 
-rad.lır. 
TELEFON : 3956 
EVl Gö~pe T raınvay caddesi 
No. 1018 TELEFON 2.S4.S 

cektir. 1 tirak etmek ia iyenler 84 
liralık muvakkat teminat makbu-
7.U veya b nka temin t mektubu 
ile aöylenen gün ve saatte encü
mene l{elirler. 

27,2,5,9 2707 (2522) 
No. Tarihi 
3502 9/7/938 
3472 9/7/9 
3471 9/7/9'J8 
3482 /7/938 
3473 9/7/938 

Y ukarıl. tarift ve No. ıu yazılı 
kanunlu heledİy ilin tahta. 
sına aaılmıthr. Her Jı;.ce bilin-

2706 (2523) 

Urla Yeni 
2 

Mahalleaiııden Amawt Hasan oğla İsmail Dalgıç 
Köy civan Bai yeri 7 811 Şa. laak veresesi 

Mehmet veresesi 
oilu Mehmet baiı 

Ga. Tarik Şi. 
Ce. Hacı Musa 

Urla Kutçular Köyünden Ali oğlu Ahmet Şahin 
3 Rüstem köy Bağ 5 

Yeni Mahalleden ~az Melınıet Kansı Mmet Beyaz 
234 Tangır Döteme B.i 6 

Urla Sıra Maltalleainden Murat ojla Amir ve kansı Behiye 

973 

433 

Şa. Ga. Şi. 
maltdut 

T .rik Ce. Dere ile 

ŞL Yol Ga. Dobw 
yit oilu Murat Ce- Yol. 

2AO Tepe Dejirmeni Bağ ve 1 O 4 595 Şa. Koatı> baiı Ga. V 
zeytin ağacı Ce. Kaba Sakal vereaai.; 

Urla Naipli mM•lleıP..den Süleyman oiııBıın Halil Türkmen Mustafa Tiir n ve lamail Tüı' rtm:ıen •• " 
244 Kalabak Bai yeri. 1 838 Şa. den Ga. Me ırı,t 

kir Ce- Melımet Ali. 
676 Ş.. Vancel Ga. Aw-r·.-. .. Şi. 

Katmerci Kaabur Ce. Ali 
Ezedin Bai yeri 3 .. 

una Yenice Mahallesinden Mehmet oiht Ebelerin Halil 
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İzmir ziraat mektebi müdürlü
ğünden: 

Cinsi 

Birinci nevi ekmek 
Koyun eti 
Dana eti 
Sadeyağı (Birinci Urfa) 
Zeytinyağı 

Pirinç (Tosya) 
Toz teker 
Beyazpeynir 
Kuru f aıulya (Horoz) 
Makarna 
Un (Ayvansaray) 
Uatates (Sarı) 
Arpa (Yerli) 
Yulaf (Yerli) 
Buğday (Yerli) 

Azami Fi. ~ Bedeli Yüzde 7.5 
Asgari teminab 

Kilo Kilo KUJ'Uf Lira Kr Lira Kr. 
26000 30000 9. 75 2925 00 219 37 
6000 6600 45 2970 00 22 75 
1000 1000 30 300 00 22 so 
1100 2000 100 2000 oo 150 oo 
550 700 40 280 00 21 00 

2000 2200 25 550 00 41 2S 
1300 1600 27 432 00 32 40 
500 700 40 280 00 21 00 

1000 1300 28 234 00 17 55 
1000 1300 25 325 00 24 37 
850 1000 17 170 00 12 75 

2000 2600 8 208 00 15 60 
12000 12000 4,5 540 00 40 50 

7000 7000 5 350 00 26 25 
1900 1900 6 114 00 8 55 

22000 22000 4 880 00 66 00 Yemlik kuru ot 
Benzin (Teneke) 100 100 290 290 00 21 75 
Mazot (Teneke) 75 75 135 101 25 7 59 

Yekfuı 12949 25 971 18 
1 - Buınova Ziraat mektebinin 938 senesi ihtiyacı için açık eksilt

me ile alınacak yukarıda cinsleri yazılı erzak 27 /7 /938 tarihinden iti
baren on beş gün müddetle eksiltme ye konulmu§tur. 

2 - Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatım mal sandığına teslim ile 
alacakları makbuzla beraber ihale günü olan 11 /8/938 per§embe gü
nü aaat 15.30 da mektepte mütqekkil salın alma komisyonuna gelme
leri .. 

Bu hususa ait fUlnameleri görmek istiyenlerin her gün mektep müd 
ürlüğüne müracaatleri. 27 - 31 - 6 -10 (2526) 2697 

.-z: - ;;o;;ıı=;a .................. iilm .. m;'l .............. liliillilllal ... 

Kapalı zarfla eksiltme ilanı 
Tire belediye reisliğinden: 

1 - Belediyemiz ve müeueaesinin 1938 mali yılı mevaddı miifte
ile ihtiyacatmın muhammen bedellerinde gereken tadilat yapılarak 
yeniden ve 20/7 /938 tarihinden 5/8/938 tarihine kadar on yedi gün 
müddetle kapalı zarf eksiltmesine konulmu§tur. 

2 - Eksiltmeye konulan ihtiyacahn : 
Muhammen bedeli 
Lira Kilo 
4225 50000 

735 3500 
495 2250 

45 300 
60 100 

5560 Yekiin 

Nevileri 
Mazot 
3 ve 4 ııhr makina yağı 
Benzin 
Gaz 
Stopi 

3 - isteklilerin muhammen bedelin yüzde yedi buçuk niabetinde
ki muvakkat teminat akçesi ve 1938 yılı ticaret odaaı Sicil kayıt vesi
kalariyle eksiltme ıartnamesinin tasdikli bir suretini teklifnamelerine 
leffederek 5/8/938 cuma günü saat ona kadar makbuz mukabilinde · 
belediyemize tevdi etmeleri ,arttır. 

4 - Şartnameleri görmek ve bunların kopyuım bedelsiz olarak 
almak iatiyenlerin eksiltme miiddeti içinde belediyemize müracaatleri 
ve muayyen müddet zarfında teklifini veren isteklilerin 5/8/938 cu
ma günü saat 11 de Belediyemiz daimi encümeninde hazır bulun.ma-
lan lüzumu ilin olunur. 2638 (2520) 

Yeni valde hanı inşaatı müna
kasasi ilanı 

İstanbul vakıflar başmüdürlü
ğünden: 
ı - lstanbu1da Meydancıkta Yeni Poıtahane caddesinde Vakıf 

arsa üzerine yapbnlaca (Valde hanı) inpah maa müttemilit toptan 
kötürü olarak kapalı zarf usuliyle 23 temmuz 938 den 15 ağustoı 938 
pazartesi gününe kadar ekailtmeye konulmUflur. 

2 - Bu in§aahn maa mÜ§temilit keıif bedeli 184936 lira 71 ku
rwıtur. 

3 - Bu işe ait proje, fenni ve hususi prtname ile eksiltme Jarlna
mesi, mukavele projesi dokuz lira 25 kurllf mukabilinde Ankarada 
Vakıflar umum müdürlüğü inıaat müdürlüğünden, lstanbulda Vakıf
lar bqmüdürlüğü bqmimarhğından, lzmirde Vakıflar müdürlüğün
den alınabilir. 

4 - Eksiltme 15 ağustos 938 tarihine rasthyan pazartesi günü 
saat 13 te lstanbul Vakıflar başmüdürlüğü binası dahilindeki komis
yonda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 10492 liradır. 
6 - Bu eksiltmeye girecek olanlar 938 senesine ait Ticaret odası 

vesikaıı ve gene bu yıla ait olarak Nafıa vekaletinden almmıı ve en 
qaiı yüz bin liralık tek bir bina İn§aatını yapımı ve muvaffak olmUf 
bulunduğunu bildiren yapı müteahhitliği vesikuım göstermesi ve biz. 
zat yüksek mimar veya inpat mühendisi olması veya bunlardan biri 
ile mÜ_jtereken teklif yapıp mukaveleyi birlikte imza etmeleri lizımdır. 

7 - Tek lif mektuplan 15 ağustos 938 pazartesi günü saat 11 e 
kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilmif bulunacaktır. 

8 - Kapalı zarfların ihzarında teklif mektubunun yazıhtmda bu 
zarfların tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde taliplerin 2490 ıayıh 
kanunun 32, 33, 34 üncü maddelerine harfiyen riayet etmeleri lüzu-
mu ilan olunur. 27-3-5-10 2708 (2525) 

lzmir sahil sıhhiye merkezi baş 
tabipliğinden: 
Merkezimiz binası içinde yaphrılacak yangın su tesiıab 14 temmuz 

938 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ekailtmeye konulmUftur. 
Ketif bedeli 507 lira 35 lruruıtur. Taliplerin bu iti fenni ve hususi 

tartnamesine tevfikan yapabHeceklerine dair bayındırlık müdürlüğün
den muaaddak vesika ibraz etmeleri lizımdır. 

İsteklilerin f811nameyi görmek üzere merkezimize müracaatleri. 
Ekailtmeye gireceklerin 38 lira 51 kuruttan ibaret muvakkat temi

nat paraaını pasaportta sahil Sıhhiye merkezi bq tabipliği veznesine 
yatınp makbuz almaları ve ihale günü olan 30 temmuz 938 tarihine 
mUMclif cuma günü saat onda dairemiz binasında toplanacak ihale 
komisyonunda hazır bulunmalan. 

14 -18- 22- 27 2533 (2437) 

- Bız de oıme e myv• .. ~ ... - ---

\ , 
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Saçları dökülenlere Kom ojen Kanzuk 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen ıaç· 

lamı köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçlann gıdasıdır •• 
Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk 
saç ekairi maruf eczanelerle ıtriyat mağazalarında bulunur. 

Memurluk müsabaka imtihanı 
T. C. Zıraat bankasından : 

Bankamızın şube ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak 
üzere müsabaka imtihanı açılacaktır. 

Müsabakaya girebilmeak için en az Orta mektep mezunu olmak 
ve yaşı 18 den aşağı 30 dan yukarı bulunmamak şarttır. 

18 den aşağı olanlar imtilitma girebilirlerse de 18 yaşından evvel 
memurluk sınıfına geçemezl~r. 

Ankara, lzmir ve lstanbuldaki imtihanlara Orta mektep mezunları 
alınmıyacaktır. 

Orta mektep mezunları için altı ay: Lise ve daha yüksek mektep 
mezunları için bir sene devam edecek olan staj müddeti zarfında Orta 
mektep mezunlarına otuz; Lise ve daha yukarı tahsili olanlara 80 lira· 
ya kadar ve imtihandaki muvaffakiyet derecesile mütenasip surette 
ücret verilir. 

İyi derecede yabanci dili cFransızca, İngilizce, Almanca hilenlerirn 
ücretleri emsalinden 1 O - 25 lira arasında yüksek tutulur. 

Henüz askerliğini yapmamış olanların daimi kadroya alınmaları 
askerliklerini ifa edinceye kadar tehir olunur. Ve askerde bulundukları 
müddet zarfında maaşsız mezun sayılırlar. 

Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olan
lar on beş liradan aşağı olmamak üzere % 20 nisbetinde zamla TEKA
ODE TABI DAtMt KADROYA alınırlar. 

Yabancı dili hilen ve asgari Lise tahsili olanlar talimatnamesindeki 
şartlar dairesinde beş senelik muvaffakiyetli bir memuriyet devresin
den sonra bir sene için Avrupadaki bankalar nezdinde staja gönderilir
ler. 

Müsabaka imtihanlarına Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Aydın 
Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbekir, Denizli, Edirne, Erzurum, Er
zincan, Eskişehir, G. Antep, İstanbul, İzmir, Kastomoni, Kars, Kay
seri, Konya, Kütahya ,Gireson, Malatya, Maraş, Samsan, Ordu, Sivas, 
Tokat, T rabzun, Van, Yozgat, §Ubeleriınizde Orta mektep mezunları 
için 16 ve 1 7 Ağustosda Lise ve daha yukarı tahsili olanlar için 18 ve 
19 Ağustosta saat dokuzda başlanacaktır. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden 
imtihan yapılacağı yukarıda isimleri yazılı şubelerimizden elde edile
bilecek izahnamelerde görülebilir. 

lsteklileri:ı müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki Banka şu
besi müdürlüğüne ve Ankarada Bankanın personel işleri müdürlüğü
ne 15/8/ 938 tarihine kadar müracaat etmeleri lazımdır. 

24,26,27,29,31 J 2669 (2504) 

Borsa intihap heyetinden: 
lzmir Ticaret ve zahire boraaaı talimatnamesi mucibince borsa ida

re heyeti seçimi 29 / 7 / 938 cuma günü borsa binasında yapılacaktır. 
Seçim saat ondan - on dörde kadar devanı edecektir. Seçime iftirak 

edeceklerin listeleri borsa binası metbalinde asılmııtır. 
Alikadarlann o gün borsaya gelerek reylerini kullanmalan ilin 

olunur. 2712 (2528) 

Yaş Meyve tüccarlarının nazarı 
dikkatine 

Birliğimiz, lstanbul meyva bilinde bir yazıhane &ÇIDlf ve teıkiJit 
yapınıf bulunduğundan lzmir ve civanndan Yat meyva getirtmek ar
zu edenlere de arzı hizmet etmektedir. Bu bapta görüımek i.atiyenle
rin lzmirde Birliğimize lıtanbulda Balık pazarında Makaudiye hanın
da 4 - 5 numarah ıubemize ve mevsim zamanında aynca hildeki ya
zıbanemize müracaatleri rica olunur. 

lzmir incir ve Ozüm Tanm Sabt 
KooPentifleri Birliii 

23 - 27 .(2480 

rr TEMMUZ ÇARŞAMBA ıeı 

) VERJ;;5iYa SATJŞ 
5.AJ..liBiNiN SESi V&-ACENTELER.iNDE A . ..... , 

Izmir Merkezi: Saman iskelesi 12 

IZMIR sıcıu TiCARET MEMURLU<aUNDAN : ~ 
Tescil edilmif olan (Doyçe Oryent Bank Dreadner bank ıubesi)nin 

ödünç para verme itleriyle uğraıacağına mütedair beyannamesi ka
nunu mabsuaasına tevfikan sicilin 2348 numarasına kayıt ve tescil 
edildiği ilin olunur. 

İzmir Siciliticaret memurluğu Resmi mühürü 
ve F. Tenik imzası 

1 : BEYANNAME 

lzmir llbaylığı yüksek makamına 
l Z M 1 R 

2279 numaralı kanunun ikinci maddesi mucibince tanzim edihnit 
olan beyannamemizi 19 mayıs 938 tarihinde makamınıza ita etmiı
tik. Bu kerre 28 mayıs 938 tarihli resmi gazete ile netredilmif v~ 
neıri tarihinden itibaren mer'iyete girmif olan 3399 numaralı kanun, 
hükümlerine uymak üzere ifbu beyanname zeylini tanzim ve ita edi· 
yoruz. 

1 - Yeni yapılacak ödünç para verme iılerinde ı 
a) Açık kredi ıeklindeki muamelelerden üç ayda bir tesbit ve ana 

paraya ilave edilmek (en çok senede% 12 yüzde on iki) 
b) Diğer ikrazat muamelelerinden ayni ,erait dairesinde (en çok 

senede o/o 8. 1 yüzde sekiz buçuk) 
Faiz ahnacaktır. 
2 - Bu kanunun mer'iyetinden evvel yaptığunız mukavelelerin 

faiz mikdanna taallUk eden hükümleri üç seneyi tecavüz ebnemek 
üzere mukavelelerin devamı müddetince aynen tatbik edilecektir. 

lıbu beyanname bet nilsba olarak tanzim edilmif tir. 
Saygılanmızla 

Doyçe Orienl bank : Dreadner bank ıubesi İzmir 
imza okunamadı 

2696 (2527) 

D A 1 M O N Masa vantilatörleri 

1936 senesinde en son icat edilen bu vantilatörler üç adet pil• 
le itler. Bir saatte bir kuruttan daha az sarfiyat yapar. Bankala~ 
ra ve yazıhanelere, evlere hastanelere ve her yerde lazım olan 
bir ihtiyaçtır. Bilhaua ıaatte bir kurut gibi az sarfiyat yapmaJ1 

taıarruf için bir harikadır. Tavıiye ederz. 
Satıt yeri ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 

öDEMIŞLI HOSEYIN HOSNO · 

IZMi R 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 

Yerll Pamu§undan At, Tayyare, Ktipekba~ 
Dellrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi heroe. 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avrupanın aynı tip 
menıucabna faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
T~lgraf adresi: Bayrak lzmri 
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kendini daha 
üsütür! 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

~u ilk tehlike alametlerıni görür görmez <ler.1al 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk all'ınlığmın fena ikıbetler doğurmasına 
mini olmakla beraber bütün uhrapları da dindirir. 

lcabuula giinde 3 ka,. alınabüir 
.....,.. ·~-~--

Manisa Nafıa müdi1rlü~ünden: 
1 - 7400 Ura 27 lmnq kqif bedelli Alqehir Hükümet konağının 

ikmali İnpab açık elailtmeye konmuıtur. 
2 - Eksiltme 4/8/938 Pertembe günü aaat 11 de Nafıa müdür

lüğü odaamdaki eksiltme komisyonunda yapılacaJ:br. 
3 - Ebiltmeye girecek olanların 555 lira muvakkat teminat ver

meleri lizmıdır. 
4 - Proje, ketif ve mukavele ve ebiltme prtlan, hususi fUi:na

ıneler Nafia müdürlüğünde görülebilir. 
S - Bu ite girecek o1anlana 938 yılma ait Tıcaret odası vesikua 

._ 1/7/938 günlü ve 3645 sayıh Remıt gazete ile Defl'edilmif olan 
ta&matname mucibince müteabhitlilc vesikuı ıöstermeleri liznncbr •• 

19 - 23 - 27 - 2 2602 (2470) 

tczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb caddeai 
Beyler Sokaiı kÖfeaİ 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lznıirden sötürülece1r 
en tık en ince Ye en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimilin 

Hahar çiçeği 
kolonyası 

olacakhr. lzmirde Hi1~1 eczanesi Kamili işindt::ld ciddiyetı, kolon
kb?kuculuk üzerine ciddi yürüyen yalarını f zmirlilere sorunuz. 
ır müessese olmu§, kokuculu~ Yakın ve benzer isimlere aldanm -

~!~mini p§ırtmıı bulunmaktadı,. manız için tifeler üzerinde Kemal 
~ıJiJ ecza:e-ini. eczaa Kema_I __ Ki_:mil adını ırönnelisiniz. __ _ 

• 
Kula Mensucat 

FABRiKASININ 
Yeni ge!en mevsimlik sağlam 
UCUZ en yeni renklerdeki 

Kumcqlarını görmeden.elbise yapmamanız 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BiRiNCi KORDONOA 

ÇOLAKZADE 
Halı Ltd. Şirketi . 

Yltrlnlerlnde tefhlr edllmektedlr. LUtfen ziyaret 
~.Sallf toptan ve perakende 

H • ı• -. 0 • ~ 0 0 •• 0 1 0 ~ • ı.: -" •. :.. • < ~ 

SAHiFE 9 

---------------ıDEUTSCHE l..E\' AN ı F ratelli Sperco 
Vapur acentası 

1 

~'""' ~İlli 

TE- LINIE 1 
G. m.b. H. 

H. SCHUET 

ROY AL NEERLANDES 

KUMPANYASI 

ACHAtA npuru 18/7/938 de bek· JUNO vapuru 25/7/938 de limaru; 

fen.İJ'W. AıW .ncakbr. mıza plip Rotterdua. Amsterdltlll • 

JLSE L • M RUSS npuru 20/7 /938 Hamburı limanlan için yük alacabr. 

de beld~OT. Mal çıbnacakm. 
YALOVA vapuru 22/719 38 de bek· 

~. Rottordam. Hambmc. Bremen 

için ,cık alacaktır. 

AMERJCAN EXPORT UN .. 

SERVtCE RAPtDE 
EXETER Yapura 1 S temmuzda Pire-

SVENSKA ORtENT UNIEN 

GDYNlA motörü 28/7 /9 38 de l»ck 
lenmekta olup (Doğru) Annra Rot .. 

terdam. Haroburc. 0anİr'aark ve Baltıki 

limanları için yük alacaktır. 

dee Nevyorka hareket edecektiT. SERVlCE MARlTIME ROUMAIN 

SERViCE MARmME ROUMAIN 
PELEŞ npuna 30/7 / 938 de beklen· 

• BUCAREST mekte olup Malta, Cenova. Manilya ve 
OUROSTOR vapuru 24 temmuzda ,.. ___ ,_ 

1
. nl . . ,,L I 1 

beleniyor. Köstence. Galat% Ye Danup 
\,.,.CZB.U ıma an ıçm ywr. Ye yo cu a ır. 

ı . 1 • • --=L al cak Dandaki hareket tarihleriyle nuluo-unan an ıçm ~ UA a tır. 

lardaki değişik:liklerdea ecenta mesult. 
STE. ROY ALE HONGROISE Daha fazla fsı1a · • 

ANUBE MARmME yet kabul etmez. ta t : 

D lkinei Kordonda FRA mJ.J SPERCO 
TlSZA npuru 16 temmuzda belı:I... • _ _ ... .,_ . • 

vapur acentalıgına murac:aat eaumeu n-
niyor B,.....•t. Port • Sait ve tskenderi- 1 . -·- ~o~~ 

ye 1iman1an için yük alacaktır. Telefoa ı 4111 / 4142 / 2663/42%1 

TISZA vapuru 3 ağustosta beUt'nİ· 

yor. Danup limanlan için yük alacaktrr. 

IlAndak.I hareht tarihleriyle nav· 

tunlardaki değ~ıtdiklerdeıı acenta me-

su1iyet kabul etmez. 

Daha fula tafsillt alma\- için Blrtn

cl Kordonda V. F. Henry Van Der Zff 

Olivi Ve Şüre. 
LıMiTET 

._ _________________ _...;:~:.... .. il ve Co. n.. v. Vapur •~ntaıığına mUra· Vapur acente t 
BlR NCI KORDON REES 

B!NASI TEL. 24 43 
'' - · .~ ~. . .... . . . • . . _ caat editmesl rica olunur. 

Tel No. 2007 " 2008. 

Ağız bütün mikroblara daima açık -------- Eue~:ı,~~~d. 
bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: "UmdaJ,, umumi oESTRo yapan 7 haziranda 

Bakımsızlıktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açhk
lan, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
sit, nevrasteni, sıtma ve romatiz
ma ya·.-ığı fennen anla,ılmıttır .• 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu
mi vücut sağlığının en birinci f&I'• 

tı olmu!tur. Bina~aleyh di.leri· 
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz Te etmelisi
n&. Bu ıw-etle mikroplan imha rJ<•"''~.'ıl~ 

ederek ditlcrinizi korumu' olur- . t 
cunuz. 

RADYOLIN 
ile diılerinizi aabah ve aktam her yemekten aonra fırça}ayuıız. ... 

deniz acenteliği ~~T'~S••nteadan selip 

L t d • CA V ALLO vapuru 7 hazirenda 
~elip Londra ve Hull için yük ala· 

HEl.1 ENtC UNES L TD. ktı ,.a r. 
HE.U...AS Yapmu temmuz nihayetin· • 

FLAMtNIAN vapuru 22 hazi· de bdcfeniJmekt4! olup Rotterdam. Hem· 
vanda Liverpool ve Svameadan burg ve Anvers limanlanna yük ala. 
..,dip yük Ç1karacak. 

caktır. 

ONrrED STATES AND LEVANT DRAGO vapuru 25 haziranda 
UNE L TD. Londra, Hull ve AnYeraten gelip 

HELVJC .. punı temmuzun ikinci on yük çıkaracak ve ayni zamanda 
betlik gÜnlerinde be'ltlenilmekte olup l.ondra ve Hali için yiilr alacaktır 
Nevyork limanı için yük alacalctır. Tarih ve oavlunlardald d~işiklik.Jer. 

BAALEBEK vapuru 15/ 1 7 eylut ara· den acenta mesuliyet kabul etmez.. 

1tnda beklenilm~te olup NeYYork için ------------
yük e1acaktır. 12 de lzmirden bardtet edecek P"are. 

Korfu. Adriyatilı: limanlan. Venedilı:. BALKANLAR ARASI HA Tn 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor f rleste Ye Şup.k JimanJan için yolcu Ve 

Balkan ittifakı ikhsat konferanmmı yük alacaktrr. 

seyyah. J'Olcu Ye yük için tem ettiii bat· Cerde vapurlann ıaaYUallt tarihleri, 

ta mensup Yagosfu bandıralı gerek vapur lstmleri n nnlunlan bak· 
LOVCEN ktnda acenta bir taahhllt altına girmez. 

I • lllll LGh Yapuı11 13 ağustoeta 18 de Daha faila tafslllt almak lçiD Birinci 

UMUM SANAYİ ERBABININ l ~v=::. Burpslimanlan ~=~.::daLtd.(= 
Nazarı Dikkatine 1 

L ov c EN edilmesi rica olunur. 
LGU n.puru pazartesi 22 aiustoe -.at "l'ELEFON : nn - "72 

Mensucat makinaları oe tezgahlan bilumum "1ltfYİ makin 
ları, T ornalar, M ak kaplar, Frezeler veaa:ire •• 
«PLA 1Tıt markab pamuk çıkrıkları ve yedek parçaları. 
Parnuk presel~ri. 
BABCOCK VE WILCOX her kunette buhar kazanlarL 
Her nevı demirler ve borular. 
Her sistem kompresörler. 
Dekovil ve- maden ocakları demiryoDan İnfaat malzemeleri.. . 
MARATHON markalı her cins torna, imalat. kalıphk çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü halitah balituız çelikler ve.. 
T1T ANtT sert maden tftkımlan. 
Bu ihtiyaçlarınızı qağıdaki adresten temin edebilininiz ı 

G. D. GİRAS Pf'ştemalcılar sokak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 - İzmir 

Telefon :2413 Posta Kutusu 234 

BRISTOL 
Beyoğlu oda 

= 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelln müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER l.OTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün El'e 
hallnn" kendisini sevd1nnistir. 

1 - 13 (841) Otellerinde miaafir kalanlar, kendi evlerindeki rahah bu-' ~~ lCl---------..--m1-tm---11·-----~ Birçok huıusivetfo.,.ine ilaveten fiatler müthi• ucmdur. 

Amerilcan marka lstaklit sinek suyu dünyaca tanınmJJ en tesirli sinek 
suyudur. Hqerabn yegane düşmanıdır. Bir defa tecrübe yapan htaklit 
sinek suyundan aynlamaz. Tavsiye deriz. 

DEPOSU : Suluhan civan No. 7.8/9 HOS~O öZ öDEMlSL 

latanbulda bütün Esre ve lzmirliler bu otelJerde buluşurlar. 

TAZE TEMJZ 
UCUZ IlJA 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESİ 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 
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YENi ASIK 27 TEMMUZ ÇARŞAMBA 1938 -
Südet işinde ondra hakem olacak 
lngilterenin hakemliğini Paris, Berlin ve Prag memnuniyetle kabul ettiler 

-Çekoslovakya 1 Mançuko hududunda harp 
Arasında ademi taarruz paktı için de Tokyo haberine göre hudutta beş sa-
Prag, Berlinde teşebbüsler yapılacak at süren bir çarpışma ol.muş 

tngiliz hükümdarlan Pariıten aynlırlarken 

Sovyet Rusyanın ıüvarileri ve piyade kuvvetleri bir geçid resminde ... 
[l'okyo, 26 (ö.R) - cNiıi Niıb ga· 11erinin taarruz yapbklan mevkiin yakı- metre ilerlemiılerse de bunlar da püs· 

zetesinln latihbanna glSre 300 Sovyet nındadır. Bu haber ihtiyat kaydiyle ve· kürtülmüılerdir. 

aakert -4 top çekerin himayesinde ola· rilmektedir. Roma, 26 ( ö.R) - Tokyodan bildi· 
rak Mançuri hududundaki bir nehri geç· rildiğine göre Sovyet Rusya ile Çin ara• 

Faris 26 ( ö.R ) - Çekoslovakyada çok tlcarl müzakereleri muhtelif memle- tazyikten içtinap edecektir. 
miıler ve Mançuri hududuna tecavliz\e Tokyo, 26 (ö.R) - Domey Ajan11 ' ıında yeni yapılan ve Sovyetlerin Çi~ 
iki köyü lıgal ederek Mançu evlerini yak. bildiriyor ı Gazete haberlerine göre hu- ordularına malzeme göndermelerini te
m1tlardır. Japon kuvvetleri Uç istikamet· dut mıntakasında Sovyet kuvvetleri dün min eden kızıl yolun himayesi için ma• 
le mukabil taarruza geçerek bet saat •Ü· Mançuri arazisine iki yeni hücumda bu- reıal Çan • Kay • Şek 600 bin kiıilik bir 
ren bir muharebeden ıonra Ruelan püs- lunmu§lardır. Bunlar Rontung cenu- kuvvet tahıit etmiştir. 

milletler meselesinin halli için Ingiltere- ketlerle idare etmiştir. 1ngiliz - Ameri- ÇURÇILIN MOH!M BiR MAKALESi 
nln hAkemliği artık resmiyet kesbe~ kan anlaşmasının ihzaıi projesinin im- Londra, 2 6 ( ö.R) - cDaily Teleg
bir meseledir. Ingilterenin bu davanın zası için de geçen sene Amerikaya git- raph> bay Vinıton Çurçilin mühim bir 
halli için tayin ettiği hakem Lord Run- ınlşü. Kendisi başvekil B. Neville Cham- rrıakalesini neıretmi~tir. Muharrir lngil
almandır. Bu karar Prag Ingiliz sefiri berlalıı'in çok takdir ettiği bir şahsiyettir. tere ve Fransa arasındaki derin bağlar 
.ır Basil Nevton ile Çekoslovak başvekili Paris, 26 ( ö.R) - Prag hükümetiy. üzerinde ısrar etmekte ve hükümdarla
B. Hodz.a arasında vuku bulan muhtelif le Südet Alman Partiıi arasındaki mü~ rın Paris ziyaretinin İngiliz ve Fransız 

mubaverelerin neticesidir. Böylece üç zakerelerde hakem vazifesini görmek hükümetleri ve kitleleri arasında bu bağ· 
gö~me olmuş ve bunların birincisi re- üzere Lord Runoimanın Praga gönderil- lan tesis ve takviyeye hizmet ettiğini kay 
ısı cUmhur B. Bene~le bir millfutı ta· mesi hakkındaki teklifin Çekoılovak hü- detmektedir. Bu seyahat sayesinde lngi. 

kürtmüılerdir. Bunlar çekilirken nehir· ~unda hududu geçmiılerse de hudut mu- Tokyo, 26 (A.A) - Japonlar tara• 
deki bir adada bir mikdar subay ve ne· hafızları tarafından püokürtülmüılerdir.. fından Sovyet memurları nezdine gön• 
fer bırakarak burasını tahkim etmiılerdir. 20 piyade ve 30 süvari de tekrar hu· derilmiı olan iki mükaleme memuru öğ• 
Bu ada 21 temmuzda Sovyet topçeker- dudu geçerek Mançuri arazisinde 100 le vakti Çangline dönmüşlerdir. 

Estramadore cephesinde kin e-tmiştir. kümeti tarafından kabulüne dair hiç bir liz ve Fransız nazırları ıuna kanaat geti-

Geri çekilenihükômet kuvvetleri ye
müdafaa hattı kuruyorlar • 

Dl 
eli h ' f 'l ' çenber içinde kalanlar şimdiden esir sayılıyorlar. m UTlye Çl erın Fakat hükümetçiler de güzel bir mukabele ile Katalon• 

B • b k yanın şimal mıntakasında muzaff"" bir taarruza geçmişle,.. 
rr as in taarruzu yaptıkları Ve dir. Hükümet kuvvetleri Segre nehrinin Ebre ile birleştiği 

h • noktadan Ebre nehri deltasına kadar uzanan 150 kilometre
mÜ tm mikdarda harp malze. lik bir sahada bir çok noktada Ebreyi geçmişlerdir. 

• l • d 'ki • b "ld • •ı • Bu suretle Ebre ovasına doğru kendilerine yol açmışlar-
mesı e e geçır l erı l lTl ıyor dır. Cümhuriyet kuvvetleri ovaya inen yollarda birleşrneğe 
Paru 26 (ö.R) - Stramadora cephesinde Ispanyol hükü- muvaffak olmuşlar ve 1500 den fazla esir toplıyarak mühim 

met kuvvetler! Doınbelto çıkıntısını terke mecbur kalmış- harp malzemesi de ele geçirmişlerdir. Bu hareket için cüm· 
!ardır. Yeni müdafaa mevzileri hazırlamağa çalışıyorlar. n;. huriyetçilerin 60 bin kişilik bir kuvvet kullandıkları ve bol 
ğer tarafdan Ebre cephesinde hükümetçilerin bir baskın hü- malzemeye, bilhassa kuvvetli topçu unsurlarına malik ol· 
cumile nehri geçmeğe muvaffak oldukları ve mühim malze- dukları haber verilmektedir. 
me ele geçirdiklerini asiler de tasdik ediyorlar. Saragos, 25 (A.A) - Havas muhabiri bildiriyor: 

Madrid 26 (ö.R) - Estramadora cephesinde Badajoz vi- Sagonte önündeki hükümet müstahkem mevkilerinin .o· 
!Ayetinin şarkında cümhuriyet kuvvetleri şiddetli muhare- nuncusu düşmek üzeredir. Franko kuvvetleri dün Kodiclin 
belerden sonra Kapanadya köyünü terke mecbur olmuşlar- garbında bir yarma hareketi ile Viver Sigorbe Sierra Espa· 
dır. Burası Villa Nueva de Serenanin 18 kilometre şarkın- don müsellesinin içine girmişlerdir. İçeri giren ve şimalden 
dadır. Son günlerdeki muharebelerde hükümetçiler hasının cenuba doğru inen Franko kuvvetleri hükümetçf kuvvetler 
çok şiddetli hücumu karşısında mevkilerini terke mecbur hattının büyük kısmını yandan tenkile başlamışlardır. Fran
kalın~. Şimdi acele yeni bir müdafaa hattı tesis edi· ko kuvvetleri hükümetçilere arkadan hücum ederek bun· 
yorlar. Nasyonalistler Almaden istikametinde hücumlarına ları iki ateş arasında bırakabilecek vaziyettedir. 
devam etmekte ve Badajoz - Almaden demiryolunu takip Barselon 26 (Ö.R) - Hariciye nazın B. Alvares del Vayo 
eylemek:tedirler. Almadenin yan yolundaki mevkiler asi havas ajansına şu beyanatta bulunmuştur: 

İngiltere kralı Majeste Altıncı Jorj tayyareler tarafından bombardıman edilmiştir. ispanyadan ecnebi gönüllülerin geri alınması bakkındald 
Paris 26 (ö.R) - ispanyada nasyonalist kuvvetlerin Es- Ingiliz plAruna cümhuriyet hükümetinin cevabı bu sabah 

rebilmiılerdir ki Garp demokrasileri ara· tramadora cephesinde büyük bir muvaffakıyet kazandıkları sefirimiz tarafından Forayn ofise tevdi edilmiştir. Bu nota 
aındaki anlaıma Çekoolovakyada millet· anl~ılmaktııdır. Burgos hükümetinin bir tebliğine göre Ba· geniş bir beynelmilel iş birliği ruhile kaleme alınmıştır. 
!er hakkında husulü zaruri olan anlaı· dajoz şehrinin şarkında Domielito çıkıntısının izalesi netice- Her ne kadar bazı noktalarda ihtiraz kayıtlan serdederek 
mayı men' e veya tehire sebep olmıya· sini veren bu hareket hakild bir muvaffakıyet olmuştur. bazı noktalarda da izahat istemişsek te Londranın plfuunı bir 
cakbr. Hiç ıüpheoiz önümüzdekl ihti• General Kiepo de Lolano ve Sanike kuvvetlerinin müşterek taknn muıahazalar kaydı ihtirazisile kabul ettik, zira bu W 
mailer endite verici iıaretlerden hali de· hareketi sayesinde bu çıkıntı bertaraf edilmiş ve bunun panyadan ecnebi müdahalesinin bertaraf edilmesi için bir 

ve k1'aliçeElizabet .Londraya dönüfiLnde 

Prag hükümetl Ingilterenin Siidet me- resmi tebliğ in~ar etmemiştir. Yan res· 
oelesinin adilane bir ıekilde halli için mi Çekoılovak ajansı Çeteka tarafından 
yaptığı teşebbüsleri daima ııempati ile dün alqam neıredilen bir notada hüküme 
karşıladığını ve bu istikamette büyük tin bu projeyi tetkik ettiği ve henüz bir 
Britanyanın muhtelif teşebbüslerine da- karar verilmediği bildiriliyordu. En iyi 
ima müsaid cevap verdiğini hatırlatmış- haber alan mahfellerde aöylendiğine gö· 
tır. Netekim intihabat esnasında çekoslo- re Prag hükümeti bu teklife muhalif de· 
vakyaya müşahid izamı teklifi böylece ğildir. Prag sağ gazeteleri bay Runaima· 
memnuniyetle kabul edilmişti. nın nerede iae bu ıehre geleceğini bil-

Başvek.il B. Hodza ik1 defa sırtı sıraya dirmi§lerdir. 
toplanan nazırlar meclisine Ingiliz sefi· Londradan Çeteka ajanaına gelen bir 
riJe olan gö~melerinin neticelerini ve telgrafa göre lngiliz müııaviri ite derhal 
Ingiliz hükümeti tarafından hazırlanan başlıyacak ve müzakerelere müdahale 
hfil<em projesini izah etmiştir. Neticede için bunların muvaffakıyetsizliğe uğra· 
nazırlar projeyi kabul etmişlerdir. ın. masını beklemiyecektir. Bu müdahale ile 
giltereye \'erilecek resmi cevap notası böyle bir muvaffakıyetoizlik ihtimalinin 
hazırlanmakta olup yakında Londraya önü alınmış olacakbr. Eğer Çek hüküme

ti bu uaulü kabul ederse ilk Önce ekalli-gönderilecektir. 
Jngiljz hükümdarlarının Parisi ziyareti yctlcr meselesinin bütünlüğünü lngiliz 

esnasında Sir Rumsimarun hakem olarak mümessili ile ve Südet mümessillcıiyle 
tayini fikri Lord flliali!aks tarafından müzakere edecek ve lngiliz müıavirinin 
BB. Daladiye ve Bonneye bildirildiği gi- de yardımile parlamentoya arzolunacak 
'bi B. Çemberlayn tarafından Çek ve uzlaıma projesi hazırlanacaktır. 
Alman hükümetlerine de bu hususta teb- Bunu müteakip Almanya ile Çekoslo· 
Jiğat yapılmış ve bunlar da kabullerini vakya arasında bir ademi taarruz pakb· 
bildirmişlerdir. Sir Runsiman 65 yaşın- nın akdi için Londra Prag ve Berlin ara
da milli bir liberal olup 1929 dan 1936 aında tavassutta bulunacaktır. Bu mÜ· 
aene11;ine kadar İngiliz tica.:et nezare~ I za~ereler cınuında Almanya .. Pr~gda 
idare elmlf ve ha,·1rh netice veren hır mudahaledcn ve Çekoslovakya uz~rınde 

içinde bulunan cilmhuriyet kuvvetlerinin diğer Ispanyol çaredir. Ayni zaman<ia lspanyol ihtilMının bir um~ 
ğildir ve en çok endişe eden de belki hükümetçi arazlsile irtibatı kesilmiştir. Nasyonalistler bir şekline girmesi teh: 'sini de azaltmaktadır. Esasen b~ 
en iyi haber alan mahfellerdir. Muhak· çok kasaba ve köyleri işgal etmişler ve Melivonun garbında· harici siyase1imizin hakim düşüncesi de budur ve bu diiJU:
kakbr ki Çekoalovakyaya karıı bir aske• ki bütün sahayı ele geçirmişlerdir. ce reisi cümhur Azananın nutkunda kuvvet ve belllga. • 
ri hücum ıimdiden tahmini ihtimali ol· Sagonte • Teruel hattında muharebe şiddetle devam edi- teşrih edildiği gibi bir çok devlet adamlarımızın be~~~til; 
mıyan bir 11ra merhalelerden aonra dün· yor. Hava bombardımanları da birbirini takip etmektedir. teyid edilmiş ve cümhuriyetin siyasi fermanı olan hükilJtl 

Sovaga tipinde altı büyük' tayyare Alikante limanına 40 bom· beyannamesinde de yer bulmuştur. Serdettiğimiz mülahA·. yanın en büyük kısmında blr umumi har- 1 tbj}cl 
.. . h b. . . ba atmışlardır. Bir çok kurbanlar vardır. Burgostan havas zalara gelince bunlar da planın en büyük bir tesir e ta 

be dayanır ve boyle hır ar ın nebcesı ajansına bildirildiğine göre nasyonalistler 14 bin esir bir ni temin arzusuna müsteniddir. 
de Avrupa medeniyet ve ıerveılerinin topçu bataryası ve bir anti-tank bataryası almışlarfu. Va· Muhabir tarafından askeri hareketler hakkında bir. ~·! 
bir çok seneler için harabisi olur. Bu lansiya vilayetinde hareket eden nasyonalist ordusu da te- deyip demiyeceği hakkında sorulan bir suale de harıcıY 
aebeple bay Hitlerin oulh teminatı aami- rakld etmiştir. Frankist tayyareler düşmanı bir çok istih- nazırı şu cevabı vermiştir: deıl 
mi etle iyi karşılanmalıdır. Buna fngil· kAmları terke mecbur etmişlerdir. Buralarda yüzlerce esir c Akdeniz cephesinde olduğ~ gibi azimle mukave";,~f e gllÇ 

Y • • d. ve ölü toplanmıştır. Nasyonalistler cümhuriyetçilerin başlı· ve Ebre nehrini geçmek suretile sulh uımanında .°ınıJı· 
tere ve Fransa muallak meselelerın. ~ _ı- ca mukavemet merkezlerini geçmişlerdir. olan bir aceleye muvaffak olan bir ordunun bazı ecnebı 
iane ve münsifane bir ıekilde hallı ıçın Buna mukabil şimali şarki cephesinde 60 kilometrelik bir fellerinde iddia edildiği gibi ölüm ilmühaberini hazırlaJJll'llf 
yeni bir gayretle mukabele etmelidir· hatta cümhuriyetçiler tamamile muhasara edilmişlerdir. Bu farzetmek mevsimsiz ve bayağı bir fikir olur.> 
!er. Kıı'at harekete geçmedikçe ve top· 
lar gürlemedik.çe bütün tarafların sabır 

ve sebatı muvaffakıyet verebilir. 

kraliçesinin Paria seyahati Alman gaze
telerinde ak.isler uyandırmağa devam 
ediyor. Esen ıehrinde çıkan cNaoyonal 
Zeitung>son günlerin hidiıeleıini yeni .. 
den tahlil ederek ıunlan yazmaktadır ı 

Şimdilik hükümdarların Paris ziyare· 
tiyle mevcudiyeti ili.n edilen geni§ lngi .. 
liz .. Fransız ideal birliğinden ve müıte
rek emniyetinden daha büyüJr. bir aulh cBiz Almanlat harpten evvel, harp 

eanasında ve harpten aonra bize bahalı· 
ve ya mal olan bazı hayallere kapıldık .... 

garantisi olamaz. 
Po.ris. 25 (ö.R) - lnıriliz kral 

Şimdi Pariste neler görmek istediğimizi 
bu gibi hayallere kapılmadan hülfuıa 

edebiliriz. lnııiliz • Franaız antant kordi· 
yali teyit ve takviye edilmiıtir. Bunu he· 
ııaba katmak lazım gelir. Nazırlar ve 
kurmaylaı arasındaki görÜımeler bunun 
tabii neticesi olmuıtur. Bu antant kordi· 
yal dünyanın en büyük iki imoaratorlu· 

ğuna mensup 600 milyon ins&nt tophyan 

tedafüi bir ittifaktır.> . 1 
l il . harıc Gazete bundan eonra ng ız 

. . . ld . • . . 1 . tahlil et• 
aıyasetının e e ethgı netıce erı 
mekte ve ıu hükme varmaktadır : 

ki .,dl• cB. Çemberlayn tarafından ta P 
. b. J;-inlll len ıiyasetin ve Fransa ile ıt ır g 

muvaffakryet1eri inkiT edilemez.> 
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