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İstanbul, 27 (Hususi) - Şehrimizde bulunan 

Maarif Vekili B. Saffet Ankan Lise ve Orta 
okul ihtiyaçları etrafmda etüdlerine devam et,.. 

~· 
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Mısırlı misafirler Gölcük yaylasında 
Bahriye nazırı Istanbula 1?eldi ·' Salihliden Bozdağın·a ya-

Kermes 

Ana kraliçe de bekle)liyor.. p,ılan y()I teftiş edilecek 
paıa deniz müeascaabmızı ve donanma· Villyet makamının·Izmirde turizm ha-

Hamidiyemiz Karadenize çıktı ınw :ziyaret edecektir. reketlerini artırmak ve halkımızın say· 
ANA KRALiÇE DE GELiYOR fiyelere rağbetini temin etmek· düşünce-

Hopa va kadar gidecek 
lstanbul, 2 7 (Telgraf) - Elyevm siyle tertlp ettiği senenin ikinci kermes 

Karlsbadda bulunan Mısır valide kraliçe- eğlenceleri bu hafta Gölcilk yaylasında 
si Nazlmın 'da §ehrimlze gelerek Elmah- yapılacaktır. Tabii giizellikleri, nefis ha
rusa yatiyle lskenderiyeye avdet etmesi vası ve plajiyle hakikaten bir.Isviçre ka-
ihtimalinden bahsediliyor. sa basından. farksız olan öd~ C-öl-

. HAMlDlYE KARADENIZDE cüğü, cumartesi ve pazar günleri müs-
: lstanbul,. 2 7 (T elgra.O - Hamid iye tesna dakikalar yaşıyacaktır. 
mektep kruvazörü bugün Karadenize Gölcük .kermesinin muvaffak o4nası 
çıktı. Bu kahraman gemimizin seyahati için vilôyetçe her türlil hazırlıklar ikmal 
yirmi gün sürecektir. Hamidiye, bütün edilmiştir. Vali ve Parti başkanı B. Fazli 
Karadeniz limanlarına uğrıyarak Hopa- Gilleçin da~ti üzerine cumartesi gilnü 
ya kadar seyahatini uzatacaktır. Hamidi- saat on beşte Iz.mirden kalabalık bir ka- · 
yenin uğradığı limanlardan Gedikli er· file Gölcüğe gidecektir. DaveUiler ara
baş okuluna kaydolunacak · talebeleri sında konsokıslar, belediye reisi, parti 
beraberinde alarak lstanbula getirecek- idare heyeti haları ve gazeteciler vardır. 
tir. Bu zevat hususi bir otokarla ödemişe, 

Hamidiye Kruvazörii.müz 
İstanbul, 2 7 (Telgraf) - · Mısır bahriye nazın ve kralın yaveri Mahmut 

İ-lamza pa,a, Elmahrusa yatiyle bugün 1stanbula geldi. Askeri merasimle kar§ı
landı. Vali Muhittin Üstündağ ve İstanbul mevki komutanı sayın misafirimizi 
•elamladılar. 

Yat ıehrimizde bir kaç gün kalacaktır .. Dost Mısırın bahriye nazırı bu ziyaret· 
ten bilistifade hükümet erkanımızla dostane temaslarda bulunacaktır. Nazırın 

Dolmabahçede Büyük Şefimiz tarafından kabul edilmesi muhtemeldir. Hamza 

Bozdağdan bir manzara 
oradan otomobillerle Gölcüğe gidecek-

1 Londra 27 (ö.R) - 1937 senesinde Ierdir. 
~ırla Ingiltere arasında yapılan dost.. Civardan gelecek köylüler ve raksçı
luk mukavelesinden sonra Mısır ordu- lar milll havalar çalarak ora.da müstes
sunda esaslı teşkilat yapmak için Mare- na dakikalar yaşanmasını temin edecek
şal Comvallin'in idaresi altında Kahi- lcrdir. Cumrtesi gecesi Gölcükler sahi· 

Fuar iş merkezi 
reye gönderilen Ingiliz askeri heyeti bir linde havai fişcnkler atılacak ve gece z ' f •• ' ' f 
St"Delik mesaisine ait ilk raporunu neş- .eğlenceleri yapılacaktır. Pazar günü ıraa muzesı zıraa 
retmiştir. Bu rapor muhteviyatına göre, Gölcükte yüzme eğlenceleri, kayık ge- kzndırma da""vamlZl 
heyet vazifeye başladığı zamanda Mısır 1..intileri, nişan atma ve muhtelif spor 
ordusunu her bakımdan çok fakir bul- hareketleri yapılacaktır. 
-SONU 4 VNCO SAHiFEDE - Gölclik eğlencelerini müteakip Boz

ve köylüyü kal
canlandıracah 

Denizbank Ekmek fabrikası 
dağa gidilecek ve yeni ödeıniş • Bozdağ· 
Salihli yolu teftiş edilecektir. Evvelce 
Birgiden geçen ve 20 kilometre olan bu 
yol 'mdi Birgiye uğramadan 13 kiler 

Sovyetler 

Halka saygı 
göstermeğe Sovyetler lzmire bir 
mecb~ teklif yaptılar 

Her yıl bu mevsimde İstanbul ae- : ........................................ .. 

yahatini yapanlar, cidden tahammü- E B 1\1 'k [ J ( 
lün üstünde sıkınhlara göğüs ver- • J~l o a vano 
mek mecburiyetinde kalmaktadırlar. J •••••••••••••••••••••••• 
Haftada bir gün ekspres seferleriııi stanbul - Ankara 

belediyelerine de 
teklif mektuplarını 
bugünlerde verecek
tir. 

• • • • • • • • • • 

yapan İzmir vapuru, ihtiyaca cevap 
verememekte, bilet alabilmek bir 
mesele, yer bulabilmek bir işkence 
halini almaktadır. Hele güverte yol
culuğu yapanların, hatta mevkilerde 
yer bulamadıklarından dolayı güver
te yolculuğuna boyun eğmeğe mec- • .......................................... : 
bur kalanlann haline acımamak el- Memleketimizde hayat ucuzluğunu te-
den gelmez. min için havayici zaruriyeden başlıca 

Şu kadarını kaydedelim ki hay- maddelerin salim bir ıekilde piyasalara 
vanlar bile nakledilirken muhakkak arzı, Dahiliye vekaletinin verdiği bir ka· 
daha müsait şartlara mazhar olmak- rar iktizasındandır. Vekalet bu cümle· 
tadırlar. den olmak üzere Ankara, İstanbul ve iz-

Kadın erkek, çoluk çocuk birbir mirde ekmek fabrikaları kurulmasını mu· 
üzerine yığılan ytJrddaşların seya-
hat esnasında nasıl bu ıstıraba ta- - SONU 2 iNCi SAYFADA -
h~mül eykdikkrine akd erdirm~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hakikaten çok müsküldür. E d • 
Şüpheyokkib~vatandaşlariçle- r7urum a ımar 

rinden lanet okumakta ve çaresizli- _. 
ğe boyun eğerek bu yolculuğu yap-
maktadırlar. Amma, Denizbanka dü-

§en vazife bu feci vaziyetlere seyirci Bu sene en mu··hı·m ı·ş 
kalmak değildir. 

Elbette Denizbank buradaki . fU· 

besinden her hafta rapor almakta- il d b• • ı kt 
. ;iı~in~~~~~~~;:itl~~e:!~~e~~~ yı arın an ırı o aca ır 

Nihayet ağzına kadar tıka basa dolu Erzincan 2 7 (AA) - Deraim-On
bir limandan diğer limana giden va- cık ile Erzincan arasındaki 36 kilometre
purların vaziyetini ve hesaplarını lik. yolun toprak teaviyoai bitmiı ve bu 
görmektedir. suretle buradan T unceliye kadar motÖr· 

Geçmİ§ yılların bu aylara ait ista- lü motörsüz vaaıtalann gidif ve gelifine 
tiatikleri de dosyalarında bulunmak imkan hasJ olmuıtur. 
gerektir. Erzurum 2 7 (AA) - Bu •ene Er· 

Şu halde halkın ihtiyaç ve ıshrap- zururn vilayetinin en mühim İ§ yılların· 
larına karşı tedbir almak lüzumu ne- dan biri olacakbr. Başlanan büyük yapı 
den hissedilmiyor~ ve imar işleri ço~ ileri safhalar arzet

Vapurların kifayetsizliği ileri sü- mektedir. Vilayetin husuat bütçesinden 
rülecek olursa, biz bunu makul bir ve imar birliğinden girişilen ioler 900 bin 
tnazeret olarak kabul edemeyiz. lirayı geçmektedir. Bu meyanda biriıi 

Deniz nakliyatını üzerine alan bir beı sınıflı ve 29 u nahiye ve köylerde 
idarenin ihtiyacı karşılamak vasıta- beşer üçer sınıflı 30 ilk okula 200 bin 
lannı temin yolunda her tedbire ve liralık, büyüle ıinema, Erzurum tehrinin 
her imkana baş vurması gayet tabii- elektriği, betonrme köprü ve menfezler 
dir. de parke kaldırımlar, doğum evi nümune 

Nerede kaldı ki, yalnız ekspres evleri, sıhhat istasyonlan, kaymalcam ve 
Postalarına ay;..lan lzmir vapuruna nahiye müdürleri konakları, parklar bü· 
- SONU 2 iNCi SAYFADA _ yük fidanlıklar ve teferrüah olmak Uzere 

HAKKI OCAKOOLU · - SONU 4 ONCO SAHiFEDE - Vçüncü Umumi .l'tfüfetti§ Tahsin özer 

- SONU 2 lNCt SAYFADA -

·Su işleri1 

Ege ovaları 
1 Dört sen: sonra ta- , 

mamen sulanmış 
olacaktır Fuardan biT görü.nil§ 

---0--

Su lşlerl umum mUdU
rUnUn gazetaıere 
mUhlm beyanatı 

Fuarın aç~ gününün yaklaşması do- geçen senelerde rastlanmıyan bir canh· 
layısile bir çok ekspozanlar §ehrimize lık içinde devam etmektedir. Bu ıeM 
gelmiye başlamışlardır. Dün Istanbuldan fuarda bol eğlence, bol ışık, cazip ve 

l--YAZISI 2 iNCi S~HIFEDE 
kalabalık bir kafile gelmiştir. ucuz bir gece hayatı, .ucuz alış veriş na-
ış MERKEZİ zarları çekecektir. Fuarda her paviyon 
938 Fuarının hazırlıkları, hakikaten - SONU 2 lNCI SAYFADA -

f RaiiaCia.&öii"vüi=üiiöaiariiaii·iiiiiiiaiai!·~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

H~yf a dehşet içindedir 
Dün de bir çok bom
balar bulunmuştur 

Roma 27 (ö.R) - Hayfadan bildirili- birini takip eden suikasdlarile bir çok 
yor: Dün arbedelerle geçmiştir. Yüze arapların ölümüne sebebiyet vermiş ol
yak.ın ölü ve yaralı kurban veren son malan burada heyecanla karşılanmıştır. 
bomba faciasını belki daha müthiş şekil- Yafadan gelen haberlerde ise arapların 
de tekrar ederek bir suikasd meydana yahudiler aley~de daha şiddetli bir ba
çıkarılmış ve şehrin en kalabalık bir ye- rekete başladıkları bildiriliyor. Yafanın 
~e konulan cehennem makinesi patla- yahudi mahallerinde bir kaç makinalı 
madan bulunmuştur. bomba bulunmuŞtur. 

Dün akşam vu1ru bulan kanlı bir ar
Roma 27 (ö.R) - Kahireden alman bedede bir kaç yahudl ve arap ağır su

haberlere göre yahudi tedhişçilerin bir- -SONU 4 ONCO SAHiFEDE -

lspanyolca 
l Ve fazla gürültü çı
·kararak konuş'an yüz 

kişi dün cezalan
dırıldı 

Yurddaş, 

Türkçe konuş ... 
Türk yurdunda yaşıy~, Türk 

sıfatını taşıyan, bir Türk gibi bü
tün h~arôan istifade eden gayri 
Türk yurddaşların bu sa.mim\\ da
vete uymalarını istemekten -daha Y 
- SONU iKiNCi SAHiFEDE - 1 



Fuar iş merkezi 
Ziraat müzesi ziraat ve köylüyü: kal
kındırma davamızı canlandıracak 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE fulla yetişemlyecektir. Ziraat veklletı 
1 tarafından inşa ettirilmekte olan ziraat 

bu sene satış yapacaktır. Fuar pavlyon-
1 
ürü.nleri milzesi ~tı ilerlemiştir. tn

larında yapılacak satışlar, kazanç vergi- ! şaat Ağustosun ilk haftamıda tamamla
aine Ubi olmadığından bittabi çok elve- 1 nacak"" dekorasyon i§leıine bll§lanacak
rlşli olacaktır. Yeni çıkan 3470 sayılı ka- . tir. 
zanç vergisi kanunile, fuarda satılac~k ZIRAAT MOZESl 
malların, fuar dahilindeki lokanta, ga-

ŞEHiR HABERLERi 
Büyük sulama tesisleri 
942 yılında bütün Ege ovaları fenni 

sulama tesisleriyle sulanacaktır 
rino, tiyatro ve dansinglerin kazanç ver- Büyük Şefin ve aaym başvekilin bil-

gisine tAbi olmadığı tasrih edilmiştir. yük ehemmiyetle nzerinde durdukları Su i1leri umum müdürü "Yeni Asır,, a mühim izahat verdi. Cellat 
Ucuzluk yüzde yirmiden aşağı olmiya- ziraat ve köylü kalkınmasının bir remzi k l ' b 
caktır. Bu hususiyettir ki, bu sene fu- olan ziraat müzesinin olgun bir eser ola- gô/ÜnÜn uru yan kısım arında zer i yafa aş/andı 
arın bir iş merkezi haline gelmesini te- rak ziyaretçilere açılması etrafındaki ha- Adana, Menin. Silifke Ye Bursa ha- rinde sapanlar olduğu halde derhal İl baraj büyük bir eser olacakbr. 
min etmektedir. ıurlıklar, ziraat Telı::i\inin verdiği talimat Talisinde naha vekaletinin meydana ge- başına geçmekte ve büyük bir nete ile lzmir hinterlandında Menemen ovası, 

üzerine hızlanmıştır. Bu müzede teşhir tireceği sulama tesisleri etrafında tetkik- bu ıulak ve münbit arazide ziraat yap· Gediz ovası, büyijk Mendres havzaaı 
edilecek maddeler ve grafikler hazırlan- fer yapan su işleri umum müdürü bay 

1 maktadır. Sarayköyden başlıyarak kamilen ıulana
rnaktadır. Bilha.sa ziraat maddelerimize Salahettin Düge lzmir havaliııinde de j Bu suretle meydana çıkan arazi hazi- caktır. Bunlar kısım kısım ihale edilmek-

ODALAR PAvtYONU 

Izmir ticaret odası, fuara geniş ölçüde Arız olan haşerelerle memleketimizde na- tetkiltlerine devam etmektedir. ı neye aittir. Bu arazinin civar köylüye mi, I tedir. lnşaab dört senede ikmal edile-
iştirak etmektedir. Izmit ticaret odası, sıl mücadele edildiği ve ne ıtibi neticeler Dün Cellat gölü tesisabnı gören ve ala- , yoksa göçmenlere mi verileceiini Mali- cektir. 
odalar paviyonunda hususi bir köşe ki- alındığı z:iyaretçilere anlatılacaktır. Bu kodorlardan izahat alan bay Salôhettin ye vekaleti tensip edecektir, Dört sene ıonra Ege ovaları sulanacak 
ralamıştır. Eskişehir ticaret odası buse- müzenin direktörlüğüne tayin edilen ha- Düge, cYeni Asın a aşağıdaki izahab bittabi bu suretle iatihsalô.t ta artacakbr.~ 
neki fuarda ağızlık, iğneler, lüle takım- ~at enstitüsü direktörü B. tğriboz A:n- vermiştir : ECE OVALAR! 
ları ve taş işleri teşhir ve üzerinden sa- karaya gitmiştir. Alacağı talimata göre - Cümhuriyet hükümetinin büyijk Ege ovalarının sulanması işi etrahn- * tl§ muamelesi yapacaktır. son hazırlıkları idare edecektir. Bu mü- başanlanndan biri olan Cellat ıtölünün daki çalışmalar bir hayli ilerlemiştir .. , Şehrimizde tetkikler yapmakta olan 

ATIŞ POLIGONU 

zede, Büyük Şefin traktör kullamrken kurutulma.ı ve islah ameliyesi işi arbk Bakırçay i•lah ameliyesi İşi bir buçuk 
alınmış bir fotoğrafı mücessem olarak son safhadadır. Mahallinde yapılan iş- milyon liraya ihale edilmiştir. Bu ıene 

Nafıa vekaleti su işleri umum müdürü 
bay Salahettin Düge dün Aydın mınta
kan sulama grubu müdürü bay Memduh 
Manisa grubu müdürü bay Kadri ve pro-

görünecektir. \ leri göTdüm. Cellat gö]ü, ancak bir bu.. inşa ameliyesine başlanacak ve islihat üç 

Atış poligonu inşaatı ilerlemiştir. Bu * cuk ay ıonra tamamen kurutulmuş bu- ıenede ikmal edilecektir. 
poligonun otomatik hedef tertibatı dün cPravdas gazetesi, sekizinci lımir fua- lunacaktır. Hafriyat bu ıene bitiyor. Ya- Cedizdeki Marmara gölü münakasa- fesör Gnıner ile beraber çalıftTUI ve eu· 

lama işleri etrahndaki taporlan tetkik 
etmiftir. Bay Salalıettin pazar gllnü tch· 
rimizden aynlarak Ankaraya hareket 
edecektir. 

Almanyadan gelmiştir. rma tahsis ettiği bir makalede sekizinci mı şimdiden kurumuf ve tarla hol·ne ya çıkarılmıştır. Menemen ovası ıulama 

ırbı:rOR PA vtYONU 
fuarın büyük bir muvaffakıyet kazan- gelmiştir. Cellatta bundan ıonra tahki- kanalı da münakasadadır. Bugünlerde 
mıya namzet olduğunu, bu fuarda Sov- mat Te bllZ'l köprüler yapılacakbr. ihalelerinin yapılacaiını umuyorum. 
Y"'tler birliğinin büyük bir paviyon inşa Sular çekildikçe, civardaki halk elle- Marmara gölünde meydana getirilecek 

24000 liraya inşa edilecek olan büyük ettirdiğini , Sovyet ziraat ve sanayi mad
kültür pavlyonu dün müteahhidine ihale delerinin fuarda geniş ölçüde tasnif edile
edilmiştir. Kültür paviyonu bu seneki ceğini yazmaktadır. 

Manisa - Uşak takımları arasında 
iki maç yapıldı 

Manisa 26 - Manisa pınpiyonu Yd
dırım takımı. Up.lı: sporcularının danti 
tlzerine iki maç yapmak üzere Ufaia sit· 

mİllİr. 

Cumarteai ııünü 4 hin seyirci huzurun· 
da ve hakem B.Necminin idaresinde ya· 
pdan birinci maç 1-1 beraberlikle neti
celenmiıtir. Manisaldar daha üstün bir o· 

yun oynamıtlardu. 
Pazar ııünü Uşak muhtcliti Afyon, 

Kütahya ve çr,.nıden gelen oynncularla 
takviye edilmit olarak sahaya çıkmqtır. 
Bu maç 0-1 Upkm galibiyetiyle netice
lenmişôr. Manisa takımı bu ikinci maçta 
dahi daha teknik ve canlı oynamqbr. 

HALIM CORCAN 

Ekmek fabrikası 
BASTARAFI 11NCl SAHiFEDE 

vahk bulmllf, keyfiyetten alakadar be· 
lediyeleri haberdar etmİflİ. 

Almanyada büyük bir firma. lzmirde 
kurulacak ekmek fabrikası hakkında 
yapbrdıiı bir etüdü lzmir belediyesine 
göndermiJti. Belediyemiz. ,ciırin ekmek 
ihtiyacını temin edecek olan bu tetebbüs 
llzerinde meıgul bulunmaktadır. 

ÜZeTe dün şehrimize gdmit ve be1ediye 

reisi Dr. Uzu makamında ziyaretle ilk 
olarak lzmirde kurulacak ekmek fabri
kaaını meydana getirmeie talip olmU§
tur. 

B. Nilı:ola lvanof Sovyet aanayÜnin bu 
aahada yaptıiı hamlelerden bahsederek 
lzmirde kurulması teklif edilen fabrika
nın yevmiye 2 5 ton ekmek çıkaracağmı. 
geııiJ Te ihtiyat cihazlariy]e mücehhez 
olacağmı, ııehrin her hangi bir vaziyette 
artan ihtiyacı karşısında randmanıru art· 
tıracak tertibab -bulunacaiıru belediye
ye bildirmiş ve kurulacak fabrikalar bak· 

Belediye reisi 
Yukarı mahallafı 

gezdi 
Belediye reisi doktor Behçet Uz, dün 

sabah beraberinde mühendisler bulun
duğu halde yukarı mahallAttaki inşaat 

ve tamirat faaliyetini teffu; etmiştir. 
Reis, ıehrin yukarı mahallatına büyük 

•hemmlyet vererek senelerdmberi bir 
türlü yanılmıyan lil~m ve yol işlerinin 
büyük bir intizam ve süratle ikmali için 

alakadarlara emirler vermiştir. 

--=--
Genelik • kampı 

u.eJilerin Burnavada açılan askerlik 
kampı cumartesi günil merasimle bıpa
nacaktır. tstüadeli bir kamp hayatı ge
çiren gençler cumartesi günü Bumava
daki sıcak mublte veda ederek o gün 
Izmire ineceklerdir. Gençler saat onda 
cümhuriyet meydanına giderek törenle 
Atatürk heykeline çelenk koyacaklardır. 
Bu münasebetle bir de geçid resmi Y' 

pılacaktır. 

--=--
Borsa idare heyeti 

Türk gençliği 
Avrupada yüzümüzü 

ağartıyorlar 

Ankara hukukundan iyi bir derece ile 
mezun olduktan sonra adliye veklleti 

ilk 
Bu 

okullardan 
sene mezun 
olanlar 

Kültür direktörlüğü bu yıl vilayet için
de üç ve bef dershaneli ilk okullardan 
mezun olan talebeler hakkında bir ista

tistik hazırlamıfbr. Bet derahaneli ilk 
okullardan lzmir merkezinde 2635, 
ödemişte 160, Tirede 145, Bergamada 
207, Menemende 140, Torhalıda 42, 
Seferihisarda 60, Kuşadasında 69, Ke
malpaşada 127, Bayındırda 61. Kara· 
burunda 41, ÇCJlllede 11, Dikilide 42, 
Foça.da 69, Urlada 78 olmak üzere 4000 
talebe mezun olmuştur. Oç deraaneli ilk 
okullardan mezun olanların sayuı 191 1 

l
dir. Bunlann 3777 si erkek. 2114 ü kız
dır. Hepsinin de dip1oma1an verilmiştir. 

Orta okullardan mezun olan talebe
nin dip\omalan hazırlanmıı va tasdik 
için vek!lete gönderilmiştir. 

Acele ye lüzum 
var mıydı? 

hesabına Belçikaya gönderilmiş olan de- Urlanın Y elki köyünde Mehmet Ali 
ğerli gençlerimizden Bay Faruk Erem oğlu Ali, gece vakti 13 Y&ftlidaki nİfan· 

secimi bu sene imtihanlarında da iyi bir netice im Hafizeyi kaçırarak taarruzda bulun-

d h ' · · t isti't.--"-e muvaffak o\mn•tıır. muş ve yakalanm,.br. Zavallı kızcağız Borsa i are eyeti aeçımı yarın saa u..>cl.Ll-4 ...,. 

1 O - 14 arasında Borsa binasında yapıla- Son gelen Belçika gazetelerinde oku- muayeneye sevkedilmiştir. 
caktu. Müddeti munkazi olan heyetin duğumuza göre geçen ııene Belçjkadaki --=--
yerine seçilecek olan yeni borsa heye- yabancı talebeler arasında derece almı- Sahibini yaralayan at 
tine mühim vazifeler teveccüh edeceğin- ya muvaffak olan Bay Faruk Erem bu Urlanın Y eliti köyijnden Bekir oğlu 
den bu seneki seçime daha fazla bir yıl Belçikalı talebeler de dahil olduğu Hüsni! Muğlalı harmanında çalışırken 

ehemmiyet atfedilmektedir. Yarın bor· halde sınıfın yüksek dereceli talebeleri kendisine ait beygirin bir tekmesiyle ba
sa ıalonu bayraklarla donanacak ve SC• arasında yer almıştır. ıından ağır ıurette yaralanmıf ve haata-

çiciler sandığa reylerini atacaklardır. Belçika gazetelerinin de takdirlerine neye kaldmlmııbr. 

lsvicreli talebeler 
• 

Efesi gezecekler 
Dün 1 3 lsviçreli ünivemte talebesi 

gelerek ,ciırimizdcki otellerdn birine 
yerlettirilmitlerdir. Tal ebeler dün ıeh· 
rin f"YUU temaşa yerlerini gezmişlerdir. 
Bugün Bergama, yarın da Efes harabele· 
rini ziyaret edeceklerdir. 

--=--

mazhar olan bu Türk gencinin muvaf
fakiyeti bizim de göğ.!ümüzü kabartınış
tır. 

Bir kadını 
Jilet bıçağıle 
yaraladılar 

Ç<'cuk oyunu 
Karşıyakada Şayeste ıokağında 8-1 O 

sayılı bakkal Alinin evinde bir h&dise 
olmuştur. 1 O • 14 yaşlan araıında Ha
luk, Orhan, Nevzat ve Bora adlanndaki 
çocuklar oyun oynadıklan mrada bir 
mikdar lı:arpiti toprağa gömmüılerdir .. 
Karpitin infilak etmesiyle küçük Nevzat 
yüzünden yaralanmı§tır. 

Türltiyenin aanayilctme hareketine, 
memleketimizde kurulan bqlıca mensu· 
cat fabrikalarına ittirak suretiyle yar
dımda bulunan Sovyetler bir!iii aanayi 
tctkilô.b lzmir. Ankara ve l.stanbulda ku
rulacak ekmek fabrikalarını meydana ge
tirmeğe talip olmUJ ve belediyemizle 
dün ilk temas yapı]mışbr. 

Yeni of is müdürü. 
kında teknik izahat vermiştir. T·· k ,._ lzmir b · ··d" ı-··· ta ur ona fU eu mu ur ugune -

T &ntnlllif bir mühendi• olan B. Niko- • dil R .,_ t k · bay 

Evvelki akşam saat 18 sularında Do
laplıkuyuda bir hadise olmuş, 

0

bir adam 
genç bir lı:adını jilet bıçağiyle yaralamıı· 
br. Dedebaşında oturan Karaburunlu ls
mail, bundan bir sene evvel bereber ya· 
,.makta olduğu bayan Servet isminde 
bir kadını tekrar evine getirmek istemiıJ 
ve yolunu beklemiştir. Bayan Servet tü
tünameleaidir. 

lspanyolca 
yın e en oma 1.u..are onseyyesı 

la lvanof bugün de belediye reisiyle te- Halil Mitat Karagiille bu sabah oaat 
mas edecek, bilahare lstanbula ve An· 
karaya giderek alakadar belediyelere 
teklif mektuplarını verecektir. 

Nazilli fabrikası bqmühendisi olan B. 
lvanof. hükümetinden aldıit talimat 

' 

Tayyare Sineması T:.':!~n 
BUGON 28 TEMMUZ 938 PERŞEMBEDEN lTIBAREN 

2 MUHTEŞEM F1LIM BiRDEN 

Bir kış gecesi l Don Juan 
•• 

ruyası 
Cihanın tanıdığı ve bildiği ve aevdiği 

yegane artist 

DUGLAS F AtRBANKS 
Güzel ve dilber ıırtiat 

MAGDA 
S N A y D E R T arafmdan yaratılmıı mev&imin en 

Tarafından enfes bir surette giizel filmi.. Boğa gürqleri.. Nefis 
temsil edilmit muzikah pr- İlpımyol prkılan çok muhtqem 

kılı - eğlenceli aahneler.. Görülmedik heye-
OPERET canlı vak'alar 

SEANSLAR : BiR KIŞ GECESl ROY ASI : 3.30 - 6.30 ve 9.30 
DON JUAN : 5 VE 8 DE 

dokuzda Brioni vapuru ile ıehrimize ge .. 
lecektir. Evvelce İzmir ticaret odası iı.

tihbarst tefliği, Atina ticaret konseyyeli· 
ği vazifelerinde bulunan B. Halil Mitat, 
lzmirde tanınmış bir simadır. 

Durak yerleri 
Genç kadın, alakadar olmadığını ıöy

lediği lsmailin evine gitmek İstememiş, 
bundan müteesair olan lımail bayan Ser
veti jilet bıçaiıyle ba1111dan ve sai kolu 
üzerinden yaralamıtbr. Yaralı haatane· 
dedir. Suçlu yakalanmııbr. 

Buca. Burnava ve Karşıyakaya İ§liyen 

otobüslerin durak yerleri değiıtirilmiştir. 
Buca otobüsleri milli kütüphane önün· 
den hareketle E'.§refpaşayı takiben Buca· 
ya gidecektir. Karııyaka otobüsleri Sa-
man iskelesinden, Burnava otobüsleri de Kaza kurşunu 
Emlak bankası önünden hareket ettiri· Menemende bir kaza olmUJtur. Yirmi 
lecektir. Bu suretle hükümet meydanı iki yaşlarında Ahmet isminde bir genç 
intizama kavuımuş olacakbr. bir mikdar yükle evine gİtınİf, yükü in-

--=-- direceği ıırada belinde bulunan barabel· 
Bir hırsızlık lum tabancası yere düşerek çıkan kurıun 

Torbalının Yenikö, ı,,3çmen evlerini kaburga kemiğine aaplaDDUfbr. 
inşa etmekte olan müteahhit bay F adıla Yaralı haataneye kaldınlm11br. Kur
ait bir çok malzeme çalınmıt ve bunlan ııwı henüz vücudundan çıkanlamam11-
çalanlar yakalaI1Jlllfbr. br. 

Ve fazla gürültü. çı
kararak konuşan yüz 
kişi dün cezalan

dırıldı 
- BAŞTA.RAFI 1 lNCI SAHiFEDE 

haklı, daha tabii bir şey olamaz. 
Bu talep ayni zamanda bu yurd
daşların kendi menfaatleri iktizası. 
dır. Zira onlara yaşadıkları muhit 
içinde bekledikleri samimiyeti te
min etmektedir. 

Buna rağmen Türkçeyi iyi bilen 
bazı Musevi yurddaşlarm umum! 
Y"'rlerde lspanyolca konuşmak me
rakını terkebnedikleri göriilmek
tedir. 

Dün sabah inciraltında lspanyol 
diliyle faz.la gürültü çıkardıldan 
görülen yüz kişi, belediyece birer 
lira para cezasiyla tecziye edilmiş
lerdir. 

28 TEMMUZ PERSEMBE 1 

Denizhan 
Halka savgı 
göstermeğe 

mecburdur 
BAST ARAFI 1 iNCi SAHIFED 
haftada iki sefer yaptırmak ta mün 
kündür. 

Çünkü pazar günü lstanbulda 
kalkan vapur pazartesi eabe.hı b~ 
raya gelmekte ve aalı akşamına ka 
dar burada kalmaktadır. ÇarşamlJ 
'.'lkşamı lstanbul limanında buluna 
lzmir vapuru per§embe, cuma, cu 
marteai günleri limanda bağlı duı 
maktadır. Sıkıntı ve zaruretler kar 
şısında limanlarda tevakkuf müd
detlerini aagari hadlere indirmek 
alınması lazım gelen tedbirlerin eı 
basitidir. 

Eğer maksat mutlaka halkı tıkı 
basa, üstüste istif ederek nakleyle 
mek, az masrafla çok para kazan 
mak sevdasına kapılmak ise, bu 
takdirde bu kötü zihniyetten Deniz 
bankı kurtarmak milli vazife halini 
alır. 

Halkımızın aabır ve tahammülü· 
nü suiistimal eylemekte fayda yok· 
tur. Halkın istirahat ve huzurunu 
bozmaktan kaçınmak, halkın seva· 
hat emniyetini temin eylemek, De
nizbankın daima göz önünde bu· 
lundurmağa mecbur olduğu vazife· 
!erin esasını teşkil eder. 

Bugün latanbula gidebilmek için 
on, on beş gün evvel yer ayırtmak, 
umumi harbin acı hahralanndan bi· 
ri olan ekmek vesikası ister gibi, gi
şeler önünde bekleşmek, memurla· 
ra yalvarmak, yakarmak her halde 
bugünkü rejimin kabul edebileceği 
bir iş değildir. 

Rejim.halka sevgi ve saygı göıı
termeği amirdir. 

Biz de Denizbanktan halka aaygi 
göstermesini istiyoruz. 

HAKKI OCAKOGLU 

Gölcük 
da 

yay/asın· 
kermes 

BAŞT ARAFI 1 NCI SAHiFEDE 
metreye Indirilmiştlr. Ve turistik biı 
yoldur. 
ödemişten Bozdağ köyüne ve Gölcil• 

ğe getirilen elektrik enerjisi de pazaı 
günü merasimle açılacaktır. Bu cere
yandan Gen ev, Birgi de istifade edecek
tir. Bozdağda kış sporları için hazırlık· 

lar da yapılmaktadır. 

--=--
Yangın 

l.smetpaşa bulvarında lzmirli T alats 
art tütün deposunun ikincikabnda amele 

Hamdi tarafından atılan birıigaradan 

yangm çıkmıı ise de büyümesine mey· 

dan ...erilmeden derhal yetifesı itfaiye ta· 
rafından aöndüriilmiittiir. 

Zarar elli lira kadardrr. Bu depo ve 
ernteam ıigortalı idi. 

Halkevi köşesi 
1 - 30/7 /938 cumartesi günü saat 

2 1 de Evimiz salonunda Dolaplıkuyu 

müz:ik kolu tarafından bir konser verile
cektir. 

2 - E virniz bahçesinde her hafta per
felllbe ve pazar günleri Karagöz oyunla· 

n oynablrnaktadır. Bütün yurddaşlar da· 
vetlidir. 

3 - 28/7 /938 perJembe günil aaal 

1 7 de köycüler komitesi top\anblı var• 
dır. 

lZMtR ASKERUK ŞUBESi RE· 
ISLIGlNDEN : 

Yoklamalan yapılmakta olaıı 
1334 .doğumlu yerli ve yabancı er
lerin evvelce yapılan ilinda timdililı 
temmuz 938 nihayetine kadar de
vam edeceği bildirilmit ise de görÜ· 
len lüzum üzerine bu müddetin kat'i 
olarak 10 ağustos 938 ça!'§&mba gü· 
nü zevaline kadar temdit edildiği ve 
bu gününe kadar gelmiyen ve yokla· 
malannı yapbnnıyanlar hakkında 
askerlik kanunundaki cezalann tat· 
bik olunacağı ilin olunur. * Malul subay ve eratla tehit ye· 
timlerine badema ancak haftanın cU· 
martesi günleri tütün ikramiyesi teV· 
ziatı yapılacağından alakadarlarııt 
yalnız cumartesi günleri Vilayet 
mektupçuluğundaki tevzi ko~Y~ 
nuna müracaat etmeleri lüzumu 11811 

olunur. 
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TELGRAF HABERLERi 
. '· . . - ... .• ... ... 

Südetler ve Ingiltere 
Lord Runçiman Çek 

mutavassıt rolü 
pa yıtahtında 

oynıyacak 
Almanını öldüren polis Çekoslovakyada iki Südet 

memurunun dün muhakemesine başlanmıştır 

, 'SÜ~t partisi umumi merkez binası 

Prag 27 (Ö.R) - Almanya sefiri liu fakatini istihsal çarelerini anyaca:ktır. liz milleti tarafından tasvip edilmi~r. 
aabah reisi cümhur B. Beneş tarafından Alman matbuatının iddia ettiği gibi Çek Onun varacağı netice adalet ve uzlaşma
bbul edilmiştir. Yarın da başvekil B. hükilmetini cyola getirmek> teşebbüsü nın ifadw, yani yatışma ve sulhun şartı 
Hodza tarafından kabul edilecektir. mevzuu bahis değildir. olarak tezahür edecektir. Bu neticenin 

Prag 27 (ö.R) - 21 Mayısta Çe'kos- 2 - Lord Runsiman bir hakem değil, gerek Alman Südetler, gerekse Çekos-

Müstakbel 
Iran melikesi 
Kısa bir zamanda 
Acemceyi öğrendi 

lovak intihabatı esnasında Şeb yolunda bir mutavassıt olacaktır. Yani her han- lovak kabinesi tarafından kabulU mese
Henlayn partisine mensup iki Südet Al- gi bir bük.mil mecburi olarak vermiye- lesinden Ingiltere alakasını kesemiye
mnnını öldüren polis memurunun muha- cek, fakat bir hal çaresi teklif edecek- cektir. Filen Ingiltere Südet meselesi
kemesine bu sabah Pilsen askeri mah- tir. Gerçi bunlar arasında fark çok de- nin halline karışmış ve bağlanmış olu-
k nd 

Pren!f Muhammed Riza Pehlevi 
emesi e başlanmıştır. Polis < Dur > ğildir. Mütavassıtın teklifini kabule Çe- yor. Bu da Ingiliz siyasetinde hayırlı bir . . . . . 

emrine itaat ctmiyen motosikletçileri koslovak hükümeti hukukan mecbur ol- inkişaf olup vaziyetin en cesaret verici . Pans 27 (Ö.~) ~ Ka~reden bıldırı
durdurmak için ateş ettiğini ve mermi- mamakla beraber manevi sebeplerle bu- safhasıdır. lıyor: İran veliahdile nışanlı bulunan 
lerinin isabet etmesinin tesadüf eseri ol- na iltihak zaruretinde kalacaktır. Yani 4 - B. Çemberlayn Pragın hilsntı ni- Prenses Fevziye !randan gelen Muallim
dutunu söylemiştir. Südet şahitler poli- filen hakem usulile tavassut usulü ara- yetini takdir etmiş ve Berlinin de sulh !erinden İran dilini öğrenmek hususun
sin yolun ortasında bulunduğunu ve mo- sındaki fark az olmakla beraber Çekos- yolunda tesviye arzusunu teyid ettiğini da çok istifade etnıi~ir. ~ir sene~e var
tosikletin feneri tarafından tenvir edildi- lovak hükümeti için manen hissedilir ilave etmiştir. Çekoslovakya hakkındaki madan Prenses Fevzıyenın İran lisanını 
il cihetle tesadüfen isabet ihtimali ol- bir farktır. Bir hükümetle ona tAbi bir takdir bu hükümetin soğuk kanlılığı do- iyice öğrenmiş bulunacağı kanaati var
nıadığını ve bilakis nişan aldığıru iddia parti arasında chakem> teklifi ;izzeti nef- layLc;ile pek yerinde olduğu gibi Alman- dır. Prense.! çok zekidir. Ana lisanı olan 
etmişlerdir. Diğer polisler ayni motosik- sini rencide edecek bir şey olurdu. Hal- ya hakkındaki cUmle sadece bir Usl<1p a.rapça ka~~r Türkçe, Fransızca ve lngi-

. letçilerln diğer bir yerden geçerken de buki t3vassut teklifinde ve bunun ka- oyunu değildir. Almanyanın Londradaki lızceyi de iyı konuşmaktadır. lranm mUs
polislerle alay ettiklerini ve az kalsın bulünde onur kıncı bir §ey yoktur. teşebbüsü işlerin şimdi iyi bir mecraya takbel melikesi ayni zamanda İran tarih 
blrlsinl ezecek olduklarını bildinnişler- 3 -Lord Runsimanm her hüküınetten girdiği intibaı vermiştir ki ihmal edile- ve ~ebiyatını ehemmiyetle takip etmek-

- dir. Müddet umumt polisin kAfi derece- ve bu ~ ;LOndra aüktiıDetinaeın rn.iyecek .Pir hadisedir. tedir. 
de ihtiyat tedbiri almadı~ ileri süre- müstakil olarak faaliyette bulunacağı Hulasa Lord Runsimanın intihabı ve 
rek iddianamesini muhafaza etmiştir. bildirilmektedir. Bundan istifade ederek böyle nazilt bir meselenin bütün mesuU-
Celse, hAdisenln mahallinde tetkiki için b~zı bedbin ~ütalblar yürütülmüş, yetinin bir şahsa yükletilmesi cilretli bir 
hilamilddet talık edilmiştir. Lord Ru.nsimanın yapacağı tekliflerle hareket telAkkt edilse bile sulh yolunda 

Paris 27 (Ö.R) - B. Çemberlaynın Ingiliz hükümetinin angaje olmıyacağı bu cürete lüzum vardı. Bahusus ki bu
beyanatı ve bunun muhtemel neticeleri ve bunu kabul ettirmek için otoritesih.i .nu da mübaHlğa etmelidir. Şahsi ma
hakkında Fransız mahafilinde şu müta- teraziye atmıyacağı iddia edilmiştir. Bu hiyette hareketine rağmen Lord Runsi
IAat yllriltülmektedir: satht bir görüştür. Şunu göz önünde tut- man Ingiliz umumi efkhını hesaba ka-

---*'---
Satl'!'kat yemini 

Berlin 27 (ö.R) - Bir çok protestan 
rahipleri B. Hitlere sadakat yeminini 
red ettiklerinden bu yeminin verilmesi 
için tayin edilmiş olan mühlet 30 ~ylQle 
kadar uzatılmıştır. 

Evvell bizzat lngiliz başvekili tarafın- mak lAzımdır ki bu memuriyete şahsi tarak hareket edecektir. 
dan SUdet meselesindeki teşebbüse ve- bir mahiyet vermekle B. Çem'berlayn Zira muhalifler de dahil olduğu halde Filistine sevkiyat 
rllen şilmul dikkate şayandır. Çekoslo- Pragdaki Ingiliz sefirinin ve Çekoslovak herkes onun intihabını tasvip etmiştir. Londra 27 (ö.R) _ Sömilrğeler na-
v~k hükümetinin milletler statilsünü, hükümeti bir şahsın ıi°vassutundan kı- Bu bakımdan kendisi Ingiliz hissiyatını zırı B. Malkolm Mrucdonald bu gün öğ-
Sildetlerin muvafakatini elde edemeden rılmış olmaz. Fakat dahili bir meselesi temsil edecektir. Ingiltere yavaş yavaş, leden k .1. . 
P 1 to te d. t k b · tin hakk d bt b. mili · fak k •• la k 1 ki 8 .. d 1 sonra A vaın amarasmda Fı ıstine ar amen ya v ı e me mec unye - ın a ecne ır etın tavassutu at atı o ra an aınıştır u et er önderilm k .. . .. 
d k 1 .. .. .. ı ak k d" · · 1 b" ha ,_ 1 d 1 . d ç k 1 :..1_ bük" . . g e uzere 236 polisten murek-e a masının onunu a m arzusu var- en ısını yara ayıcı ır reKet o ur u. mese esm e e os ovcuı.. · umetının ke e . b' k kil edildiw. . . 
d B st t .. .. . . ti . . o·- t afd in ·1· hüküm" .. • h k ·ı . . -· b' h d d B P y nı ır ıta teş gını bil-ır. u a unun ıyı ne ce vermesının ıger ar an gı ız eti u u- ı erı geçemıyecegı ır u ut var ır. u . . 
§artı da budur. lngiltere Çekoslovak bil- kan ve şeklen serbcstisini muhafaza et-, itibarla Lord Runsimanın vazifesi sulh d~~ıştir. Bu polisler talim müddetlerini 
kümeti nezdinde bir tazyik yapacak de- mekle beraber manen kendi seçtiği, iti- için iyi bir garantidir. Bir adamın ve en bıtınnce ~anda ~.indeki polis teşki
ğildir. Sadece mutavassıt olarak Praga madını haiz mütavassıtm teklliile angaje j büyük bir demokrasinin reyi verilmiş !Atını ~kvıye ebnek uzere hareket ede
gidecek olan Lord Runsiman makul bir olacaktır. Bahusu~ ki bu tavassutun in- olacaktır. Bundan ise kimse şüphe ede- ceklerdir. 
ınilliyetler statüsüne Südetlerin muva- tihabı parti farkı olmaksızın bütün Ingi- mez. 

Cümhuriyetçiler muvaf l~kıyetli çarpışmalar yaptılar 

Korbera Cümhuriyetçiler tarafından 
zaptedildi 2500 esir alındı 

Cebelüttarıka yerleştirilen toplar A. Kamarasında görüşüldü 
Barselon 27 (A.A) - Ebre cephesin- Barsclon 27 (A.A) - Dün saat 15,30,bahis etmiştir. 

de cümhuriyetçiler dün Andesanm iki da Frankist tayyareler Tarragoneyi bom- Bu suale cevap veren harbiye nazırı 
kilometre yakinine kadar gelmişlerdir. bardıman etmişlerdir. Sekiz ev yıkılmış-

1 
Hor Belişa demiştir ki: 

Bu çarpışmalarda iki bin beş yüz esir tır. Altı ölü ve yirmi beş yaralı vardır. - Cebelüttarrk yanındaki toplar eğer 
almışlardır. Cümhuriyetçiler Korberayı oldukça kuvvetli ise Cebelüttarıkı bom-

zapt etmişler ve Ebre nehrini G<>ndesa Londra 27 (A.A) _Avam kamarasın- bardıman edebilir. Fakat bunlara karşı 
Kaspo mıntakasının karşısında Ribar- d . . uh 1_L t rti . d H d müessir surette hareket olunabilecektir. . . a ışçı m a t.-ıe pa sın en en erson 
roya ıle Fliks arasında 150 kilometre Ceuta civarındaki toplar da bütün toplar 
uzunluğunda bir sahada on bir noktadan Cebclüttarık ve Ccuta cıvarında Cebe- gibi muhtemel bir tehlikedir. Fakat eli-
geçmişlerdir. lilttarıkı ve boğazı tehdit eder mahiyette mizde mevcut vasıtalarla bertaraf edile-

Sie.rra Fatarella da zapt edilmiştir. yerleştirilen loplar meselesini meovzuu cek bir tehlikedir. 

Bir lngiliz delegesi lstanbulda 

lngiliz destegihlarına 
on gemi sipariş ediyoruz 

B. Bek 
Varşova 27 (ö.R) - On beş gündcn

beri Baltık sahillerinde istirahatte olan 
hariciye nazırı B. Bek Varşovaya gel
miştir. Albay Bek günlerce Dantzig şeh

rinde kalmış ve umum! komiserin mi
safiri olmuştur. Şimdi Ağustos iptida
larında yapacağı Oslo seyahatine hazır
lanmaktadır. 

Bir facia 

Amerika 
• 

-0--- • 

Hazine nazırı 
Antib limanına geldi 

B. Morgentav 
Paris 27 (ö.R) - Amerika hazine na

zırı B. Morgentav karısı ve üç çocuğile 
birlikte Antil limanına geçmiş ve tren
den inerken merasimle selamlanmıştır. 
Bir Amerikan destroyeri de limanda bu-

Paris, 27 ( ö .R) - Türkiyenin İngiltereden satın alacağı altı mil
yon sterlin liralık harp gemilerinin teslimi hakkında resmi müzakere
lere girişmek üzere bir İngiliz delegesi lstanbula gelmiştir... Bundan 
e~el bir Türk bahri heyeti Londraya giderek siparişi kararlaştırmıştı. 
S!parit ~ilen gemiler bir hafif kruvazör, altı destroyer, üç tahtelba
hir ve bir kaç muavin aemidir. 

Paris 27 (ö.R) - Tulon c Espoir > lunınaktadır. 
tahtelbahrmde bir yangın çıkmış, iki ge- Br~ 27 (ö.R) - Bahriye nazın B. 
mici zehirli gazlarla boğulmUJ, bir diğeri Kampenki buraya gelerek Atlantik filo-
'i!,r yaralenm11tır. .unu teftia etmiıtlr • 

SON HABER 

Ressamların relahı • • 
ıcın • 

C. Halk Partisi 
mükif atı konacak 

İstanbul, 27 {Telefon1a) - C. H. Partisi umumi idare heyeti bu
gün öğleden evvel ve sonra dahiliye vekili ve Parti genel sekreteri B . 
Şükrü Kayanın riyasetinde toplanmıştır. 

Toplantıların birinde partinin ilk çalışmalarına ait işler görüşül
müş, ikinci toplantıya vekaletler müsteşarları da iştirak etmiş, Cüm
huriyetin on beşinci yılı hazırlıkları görüşülmüştür. Diğer bir toplan
tıda ressamlann refahı meselesi görüşülmüş, vücuda getirecekleri 
eserler için C. H. Partisi mükafatı verilmesi takarrür etmiştir. 

Ressamlar yurd içinde tetkik seyahatine çıkacaklar, Edirne, İzmir, 
Antep, Malatya, T rebzon, Rize ve Erzurumda çalışacaklardır. Seya
hat eylulde yapılacaktır. Vücuda getirecekleri güzel eserler bir jüri 
heyeti tarafından tetkik edilecek, bunların kıymetlileri Parti tarafın· 
dan satın alınacaktır. 

Eski yüz liralıklar 
tedavülden J<alkıyor 

İstanbul, 27 (Telefon) - Cümhuriyet Merkez Bankasından tebliğ 
edildiğine göre yeni harfli banknotlarla tebdil edilen ve tedavülden 
çekilmekte olan eski harfli yüz liralıklar 1 ağustos 938 den itibaren 
tedavülden kaldırılacaktır. 

Bu tarihten sonra eski harfli yüz liralıklar dokuz sene altı ay müd
detle yalnız Cüınhuriyet Merkez bankası gişelerinde tebdil oluna
caktır. 

Türk - Alman ticareti 

Alman basını yeni an
laşmayı iyi karşıladılar 

Berlin, 27 (ö.R) - Alman gazeteleri pazartesi günü Türkiye ve 
Almanya murahhasları tarafından imza edilen Türk - Alman ticaret 
anlaşması hakkında memnuniyetlerini izhar ediyorlar. Bu gazetelerin 
yazdıklarına göre Almanyanın Türkiye ile olan ticaret blançosu Tür
kiye lehine olarak 1,2 milyon Türk lirası farkla kapanmıştır. Almanya 
bugün ihracatına devam etmektedir. Türkiyeden ithalat eylul ayında 
ba,lıyacağından o zamana kadar Türkiye lehindeki fark on milyon li
rayı bu1ac:aktır. Türkiye 1937 senesinde bütün ithalatının yüzde otuz 
albsım ve bütün ihracabnın yüzde kırk ikisini Almanya ile yapmııtır. 
Gazeteler yeni anla§tllanın iki memleket arasında ticari münasebetle~ 
re daha fazla genişlik vereceğini tahmin ediyorlar. 

Merkez Bankasında 
imdat zilleri çaldı .. 

Ankara, 27 (Telefonla) - Bu akşam saat yirmiyi çeyrek geçe 
Cümhuriyet Merkez bankasında imdat zilleri çalmağa başlamış, bek
çiler ve jandarmalar derhal faaliyete geçmişlerdir . 

Neticede hadisenin basit bir elektrik kontağı olduğu anlaşılmıştır .• 
Umum müdür bay Kemal Zaim de bankaya giderek vaziyeti tesbit 
etmiıtir. 

Bursalı öğretmenler şeref ine 

General Dirik mükellef 
bir zivaf et verdi .. 

Edirne, 27 {A.A) - Buraya gelmiş olan Bursalı öğretmenler gru· 
buna dün umumi müfettiş general Kazım Dirik tarafından bir ziyafeı 
verilmiş ve yemek eğitmenler kursunun kardeş sahasında yenilmiş· 
tir. lki eğitmen ve Bursa öğretmenlerinin kafile reisi kıymetli nutuk· 
lar vermiş ve general Kazım Dirik hepsine karşılıkta bulunmuş, Ata· 
türkün eline aldığı kudretli davanın ileri hamlelerini yapan öğretme11 
ve eğitmenlerin inkılap tarihindeki eşsiz rolünü işaret ederek tariht 
karışan Osmanh devletinin tuttuğu yol ile Atatürk cümhuriyetinin ya· 
rattığı baş döndüren sayılmıyacak kadar çok ve büyük eserlerin mu· 
kaycselerini yapmıştır. 

Bursalılar bugün eğitmenlerin toprak ve arazi üzerindeki çalışma 
tarzlarını görecekler ve yarın sabah bir kol Anafartalar ve bir kol da 
Kırklareli Vize, Burgaz ve Çorlu üzerinden latanbula döneceklerdir. 

Edirne, 27 (A.A) - Edirneliler bugünlerde buraya gelecek olan 
İstanbul muallimlerinin iki yüz kişilik ve Gümülcineden gelecek SOOO 
kişilik Yunanlı dostlarımızın bu ziyaretlerini sabırsızlıkla beklemek~ 
tedir. 

4 Ağustos 938 
Perşembe günü akşamı 

Şehir gazinosunda 
Mevsimin en büyük dekoratörler 

gardenpartisi 
BUyUk aUrprlzlerle bugUnU bekleylnlz 



SAYFA: 4 

ŞEYTAN 
............................. 

VE KUMPANYASI 
.......... 9111 .......................... ... 

Büyük aşk ve macera romanı rzzx:a:ı 
17 -

- Sen vahıi bir herihin. demiyecek kadar tecrübesizsiniz. 
Haydi uslu uslu oturun da vaziyeti 
konuşalım. 

- Sen de serseri bir hasta .. 
ikisi de ayağa kalkmışlardı. 
Birbirleri ile gırtlaımak üzere idi-

ler. 

ispanya ·cephelerinde 
Nasyonalistler, 5000 hükumetçi as

keri muhasara ve esir almışlar •. o 

Delfin adlı bir İngiliz ticaret 
limanında yedi bombayla 

gemısi, Der.ya 
batırıldı 

28 TEMMUZ PlmŞEMBE tai 

Arasıra 1 
Kısa pantolon 

YAZAN; KEMı\L K. AKTAŞ 
Sı<:40klardan fuyt.ıl 'iden bir dostum 

var .. Ceketi atmıf, tapka &dotini kaldır· 
mı§, göğüs baiır açık, bir elinde mendil 
terini silerek yanayakıla eıcaklardan ıi-

kayet ederken: 
- K- ı>Mtt.lon yaptırt.)'lın diyo

rum, ne dersin dedi. 
- Şöyle dizden yukarı ... Ve hemen 

tarife ııiriıti. O... on iki yll§larında çocuk
ların geydiği pantalonlar gibi .. 

Dev cüsseli Karjak yumruklarını 
sıkmı§, doktor Cemalyanın üzerine 
atılmağa hazırdı. 

Tam bu sırada kapı çalındı. 
ikisi de bir müddet mütereddit 

kaldılar. 
Karjak kapıyı açmağa gitti. 
Cemalyan arkasından tak.ip etti. 
Kapının çerçevesinde Kontes Po-

Karjak ve Cemalyan bu tatlı fakat 
otoriteli emre derhal itaat ederek o
turdular. 

- Sizin gibi insanlar böyle vazi
yetlerde, ne kadar ağır olursa olsun 
puslayı şaşıracak olursa sonra ne 
olur? Filvaki mesele mühim. Fakat 
tamiri imkansız değil.. Ve doğrusu 
söylenmek liizımsa ben bu neticeden 
o kadar hayrete de düşmedim. Çün
kü plan çok acele hazırlandı ve acele 
tatbik edildi. Ufak olmakla beraber 
bir çok kusurları olur. Bunları sonra 
konuşuruz. Kafi miktarda tedbir a la
madık. Bu kızılacak değil. belki tees
süf edilecek bir halden ba~ka birşey 
değil. Lüzumsuz yere kendi aramız
da şüphe düşürmiyelirn. 

Roma, 27 (ö.R) - iki günden beri 
lspanyol cephelerinde aııiler lehinde mü
hiın tebeddüller olmuıtur. Diğer taraftan 
hükümetçi Fırkaların Ebre nehrini geç
meğe muvaffak olduklarını kabul eden 
F rankistler bunlann ileri hareketini dur· 
durduklarını iddia ediyorlar. Nasyona .. 

listler beş bin hükümetçi askeri muhasa
ra ederek esir aldıklarını da bildirrnitler

008tuma cesaret vermek istedimt 

- Kısa pantalon geymckte hiç bir 
mahzur görmiyorum dedim. Ama çıplak 

kalan bacaklar yaralı, bereli, iğrenç bir 
ıeyae o baıka .. 
Doıtum atik davrandı: 
- Madt.m ki öyledir, ıu kllA pt.nta· 

]onu ilk önce ıen ıey dedi. 
Ona ıöz verdim .. Şu ııünlerde Kemal 

Kamil Aktaıı k11t. pantaloniyle ııörllne· 
niz ıalun ayıplt,yayım demeyiniz. O ııllz 

vermiştir. Bu iıi yapacaktır. Bt.kalım kı ... 
pantalonıım çocukluiumu ht.tırlatır da 
beni hoplatıp zıplatır mı) 

gozeskonun güzel yüzü belirdi. 
Tatlı bir tebessümle: 
- Ne o küçük güvercinler .. dedi. 

Aranızdan bir kara kedi mi geçti) 

VI 
TATIANO 

Tatianonun yüzü çok sakindi. 
Simasında uykµsuzlukla ıı-eçen 

bütün gecenin en ufak bir yorgun
luğu bile sezilmiyordu. 

Arkasındaki demir pasi rengi tay
yörü siyah suvare elbisesi kadar ken
dine yakışmıştı. 

Cemalyan saklıyamadığı bir se
vinç ve saadet ile güzel kadına bak
tı. Hürmetten daha derin bir alaka ile 
önünde eğildi. Elini öperken dudak
ları Kontesin parmakları üzerinde 
biraz fazla durdu. 

Tatiano: 
-O kadar fazla haykırıyordunuz 

ki sesinizi apartımanın alt katından 
duydum. Nerede ise bütün mahalleyi 
ayaklandıracaksınız .. Ne var? Ne o
luyor) 

Doktor: 
- Niyang size söylemiştir. 

mizde bir «hain» var. 
- Ve bu hain de benim 

mi) 

içi-

değil 

Cemalyan cevap verecekti. Fakat 
T atiano araya girdi. 

Bu sözler sükı'.itu temine yaradı. 
Fakat Karjakın bu meseleden dolayı 
Cemalyana içinden büyük bir kin 
beslediği muhakkaktı. 

Tatiano: 
- Şimdi dedi. Bu meseleyi man

tık yolu ile aramızda müzakere ede
lim, söyle bakalım doktor, senin fik
rin ne> 

- Niyang mühim bir keşifte bu
lundu. Benim kliniğimin kapısı zor
lanmış. Anahtarla açılmış. Halbuki 
kapının gizli kilidine uyan yalnız 
dört anahtar var. Biri Niyangta üçü 
de bizde .. B~n Niyangın elinde ken
di anahtarını gördüm. Bizdeki anah
tarların da yanımızda olması lazım. 

Karjak: 
- Evet .. Dedi. Bu doğru bir dü

şünce. hte benim anahtarım. 
Cemalyan da cebinden küçük bir 

anahtar çıkardı. 
- işte benimki .• 
T atiano el çantasını karıştırdı. 

Çantanın altını üstüne getirdi ve ni
hayet : 

- Hah .• Benimki de işte .. 
Birbirine benziyen üç anahtar ma· 

sanın üzerinde duruyordu. 
-BITMEDI-

- Zavallı dostlarım, dedi. Siz i
kiniz de şaşkına dönmüşsünüz. Gö
rüyorum ki böyle ağır vaziyetler kar
şısında soğukkanlılığı muhafaza e-........ -.,..,....;,,..,..,..,..,..,.. ............................. .. 

Malivede yapılan ye11i 
tayin teri i ve nakiller 

Maliye bakanlığı malmüdürleri ve Dinara Gündoğmuştan Fahrettin Gün
bir kıtım muhasebe memurları ara!'lnda gör, Gündoğmu§A Adana Osmaniyeden 
yeniden bazı nakil ve tayinler yapmıt- Sait Demirol, Oımaniyeye lıpirden Sa
tır. Bunlan yazıyoruz : dık Sağaöz. Seyditehire Refahiyeden 

Isparta vilayetinin Şarki Karaağaç Hilmi Sağun, Kandıraya Yushuftan Na
kazası malmüdürlüğüne Baıkale kazası im Uzman, Tireboluya Arpa.çaydan 
malmüdürü Muharrem Erçin, Bitliı vili- Hamdi Bayramoğlu, Adıyamana Mut· 
yeti Kutum kazası malmüdürlüğüne Şır- kiden Riza Eren, Gedize Kığıdan Nihat 
nak malmüdürü Şükrü Oktay, Van vili- Zeren, Karadeniz Ereğlisine Çemişke

yeti Başkale kazaaı malmüdürlüğüne zekten Salih Yalçın, Yalvaça Beypaza
Beytü~şebap malmüdürü Osman Balcı- rından Murat Ayber, Beypazarına Edre· 
oğlu, Ankara VüS.yeti Kalecik kazası mal mitten Fevzi Ulusoy, Edremite Ergani
müdürlüğüne Torul m.almüdürü Rahmi mi.deninden Enver Aral, Mecitözüne 
Karaman, Gümüşhane vilayeti Torlu ka- Kebandan Cemal Aközcan, Kebana Sil
zası ma1müdürlüğüne Surüç malmüdürü vandan Mehmet Ulusoy, Hopaya Sivri
H. Erdem, Bitlis vilayeti Mutki kazası ceden Ömer Palaoğlu, Hadıma Karaisa
malmüdürlüğilne Artuva malmüdürü hdan Ra~it Açıkaöz. Karaisalıya Ergani 
Mehmet Turan, Tokat vilayeti Artuva Osmaniyeden Memduh Turan. 
kazası Mutki eski malmüdürü Sami Gün- MALlYE MESLEK MEKTEBi 
gör. Muğla vilayeti Mannariı kazaaı mal MEZUNLAR! TA YlN EDlLDILER 
müdürlüğüne Isparta Tümen muhasebe- Ankarada Maliye vekaletinin malmü-

cisi İbrahim Özel, Elizıida Tümen mu- dürü vesair maliye memuru yetİ§tİrmek 
haaebeciliğine Milli müdafaa muhuebe üzere açtığı maliye meslek mektebi bu 
mümeyyizi Mehmet Ali Akı, lspartada yıl 2 1 genci mezun etmiftir. Maliye ve
Tümen muhasebeciliğine Sarıkamış Tü- k&leti bu gençleri bilhaassa ıarki Ana
men muhasebecisi Rifat Fırtagll . Sanka- doluya tayin etmiıtir. Yeni malmüdür
mı,ta Tümen muhasebeciliğine EIA.zığ lerimizle tayin edildikleri yerleri yazıyo
Tümen muhasebecisi Sıtkı Yunusoğlu, ruz : 

Urfada Tümen muhsebe katipliğine Is- Urlanın Sürüç kazaıına Ali Şalcı, Di
parta Tümen muhasebe .ki.tibi Remzi yarbakınn Ergani O.maniye kazasına 
Tercan, lsparta.nın Şarki karaağaç kaza· Abdurrahman Özalp, Elizığın SiVTİce 
SJ malmüdürlüğüne Başkil kazası mal mü- kazatnna F ah rettin Veldet, V anın Gür

dürü Muharrem Ercin, Merzifona Ezine- pınar kazasına Sali.hettin Diren, Eli.zıiın 
den Mustafa Sım Ünal, Ezineye Bitlisten Baskil kaza5ına Hüıeyin Diker, Ağrının 
Mahmut Gönül, Bitlis muhasebesine Çer- Yatn\19 kazasına Kaya Sungur. Siirdin 
keşten Nurullah Erdem, Çerkeşe Kar- Şirnak kazasına Abdurrahman Taşkan, 
gıdan Osman Ayan, Kargıya Gürpınar- Muşun Bulanık kazasına Fevzi Fırat, 
dan Cemil Tezel, lğdıra Yusulelinden Siirdin Eruh kazasına Fahri Özhim, Hak
Hamdi Erol. Y usufeline Sürmen eden karinin Beytüş~ap kazasına Mehmet T o
Riza Özel, Sürmeneye Cercü,ten Fevzi kur. G. Antep muhasebe müdürlüğüne 
Yal çın, Divrikiye Fataada n lbrahim Recai Balkır, Karsın Kağızman kazasına 
Akaltın , Fatsaya Yatnustan Osman Öz Tayfur Demiralp, Erzincanın Kemah 
kanı, Hekimhana Kemalpaşadan Mus- kazasına Hamdi Ergene, Karsın Yushuf 
tafa inan, Kema lpaş;;tya Çeşmeden Ce- kazasına Ihsan Buğra, Erzincanın Refa
mil Bengi, GercÜ§e Safranboludan Sa- hiye kaza.sına Celi.l Erçetin, Erzurumun 
dık Saygun, Safranboluya Bulanıktan Aşkale kazasına Rüştü Haytaoğlu, Tun
Cafer Bayraktaroğlu, Erdeke Eruhtan celinin Çemişkezek kazasına Faik Oy
Şinasi Deren, T arsusa Akdağdan Celi.- man, Karsın Arpaçay kazasına Kenan 
lettin Güran, Akdağmi.denine Muttan Erdem, Erzurumun ispir kaza.sına ihsan 

Kemal Erdem, Muta Çineden Sa.dık Er- Eron- Elizığın Erganimadeni kazasına 
gün, Ululr.ıılaya Aşka.leden Sıtkı Sa- Yaşar Esen, Mardinin Midyat kazasına 
yan, Bolvadine Dinardan lsmail Ban§, Mustafa Eren. 

dir. 
Londra, 2 7 ( ö.R) - lspanyol cümhu

riyetinin Londra sefiri bay de Aakaras 
tarafından ispanyadan ecnebi gönüllüle
rin geri alınmasına müteallik İngiliz pli, .. 

nı hakkında dün F oraynolise tevdi olu
nan resmi İspanyol cevabı bu aktam 

Londrada neıredilecektir . <.:ü;ıhuriyet sııtlanndcı hcırp eden beıınelmilel ıuleeT!eT 

1 

Renandezin kuvvetleri bütün hücumları l lı lnııiliz ticaret ııemw Donaya limanın-

Adetler ne ııt.rip ıeylerdir. Yirmi oene 
evvel ayıpladıiımız ıeylerl timdi ve çok 
tabii ııörüyor, hattl alkı,Iıyoruz .• Modt... 
Cemiyet tel&kkiıi .• alıtltt.nlıklardan bat
ka birtey deiildir. K11t. pt.ntalon olze 
ııt.rip ııörilnebilir. Kıot. kollu ııömlolder• 
nasıl alışmışsak ona da alı~ınz. Hele fU 

yadırgama devrini geçirelim., 

Valansiya, 27 (ö.R) - Bir kaç gün- püokürtmüılerdir. da batınlmıttır. Ma/ork limanından ııe-

denberi ıiddetle deva.m eden muharebe- Asiler Şibere ıimalden hücum etmek len deniz tayyareleri alçaktan uçarak va• 
!er ..ı.il mıntakaaında bir tevakkuf dev- üzere Sıera Spadayı garpten çevirmeğe pur üzerine yedi bomba atmıılardır. 
resine ginnj§tİr. Burada naayonalistlerin çalışm11larsa da bu te§ehbüslerinde de Bunlardan ikisi vapurun güvertesine dü .. 

gayreti bilhaasa Şiber üzerine mütevec- şimdilik muvaffakıyetsizliğe uğrıyarak terek batmııaına sebep olmuıtur. ---*·---
cihti. Düıman yirmi kilometrelik bir ya- intizar vaziyetinde durmağa mecbur kal- cDelfin> tamamiyle kaybolmuıtur. . 
n daire içinde hücumunu inki,.J ettir• mıılardır. Teruel ve Kastellon villyetle- Bu vapur üç gün içinde bCJ defa taar
meğe çalışınıpa da muvaffak olamaıruı· Tinin hududu üzerinde yapılan bu son ruza. uğramııtır. Kanımazlık komiteıi 
tır. Bu hücumlara tayyarelerin müdaha- muharebeler bilh....,. ıiddetli olmuttur. kontrol ıervisinin müsaadesiyle bir kö-

Erzurumda İmar 
--0-

BASTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE 
lizerinde ı;alıtdan 94 parça biiyUk İn§&B.t leoi de tesirsiz kalmıt. albay Leopoldo Valansiya. 2 7 ( ö.R) - cDelfin• ad- milr hamulesinl nakletmekte idi. 

Yugoslavya Basvekili , 

Dış siyasada müstakil 
olduğunu söyliyor 

Belgrad, 27 (A.A) - Spüt iskelesinde yapılan muazzam bir kabul 
resminden sonra başvekil bay Stoyadinoviç beraberinde bir çok na
zırlar ve diğer bir takım zevat bulunduğu halde belediye dairesine git
miş ve orada Yugoslav radikal birliğinin bir konferansında hazır bu· 
lunm~~ · 

Bu münasebetle bay Stoyadinoviç mühim bir nutuk iradederek bil
hassa şöyle demiştir : 

- cOn beş milyon nüfusa sahip büyük ve kuvvetli bir devlet olan 
Yugoslavya bugün elinde bulunan bütün dünya ile doğrudan doğru
ya irtibatını temin etmekte olan geniş sahiller sayesinde harpten ev
velki zamandan daha ziyade müstakil bir harici siyaset takip edebilir.> 

Bay Stoyadinoviç ltalya ile akdedilmiş olan itilafın ehemmiyetine 
işaret ve bu itilafın Adriyatik merkezinde sulhu temin etmekte oldu
ğunu beyan etmiştir. 

Bu sebepten dolayı ltalya krallığı ile yapılan anlaşma ve dostluk 
geçen senenin mart ayından beri harici siyasetimizin müstekar ve d~ 
vamlı amillerinden biri olmuştur. 

Sovyetlerin bir adayı 
işgal ettiği ·söyleniyor 
Tokyo, 27 (A.A) - Havastan : Resmi tebliğde bildirildiğine gö

re, 22 temmuzda bin beş yüz Sovyet askeri Hsintung Funik kar· 
şısında kain ufak bir adacığı işgal etmiştir. Ayni gün zarfında yüz elli 
kadar Sovyet askeri Ussuri nehrini geçmişlerdir. 

Hsintung ve Yolintse köylerini işgal ederek müteaddit evleri ateşe 
vermişlerdir, Saat 21 de üç taraftan hücum eden 500 Japon askeri 
Mançu askerlerinin taarruzu üzerine Mançu sahilini terkeylemişler
dir. 

Çarpışma beş saat sürmüştür. Ölü mikdarı mahlm değildir. 23 tem
muzda Japon makamları Harbin Sovyet konsolosluğu nezdinde ener· 
jik surette protestoda bulunmuşlardır. 

İtalya hariciye nazırı İngiltere 
sefiri ile görüştü 

Roma, 27 (A.A) - Hariciye nazırı Kont Ciano dün akşam İngi
liz sefiri Lord Pert ile uzun bir görüşmede bulunmuştur. SalAh.iyettar 
membalardan alınan malumata göre bu görüşme lngiliz • ltalyan an
laşmalarının tatbiki işi ile alakadardır. Bu mülakat bundan evvelki 
görüşmelerin bir devamı telakki olunmamalıdır. 

lngiliz ordusuna yazı-
lanlar çoğalıyor 

Londra, 27 (A.A) - Avam kamarasında aorulan bir suale cevap 
veren harbiye nazırı, Hor Belişa demiştir ki : 

- Orduya yazılma talepleri 1938 senesinin ikinci üç ayi zarfında 
geçen senenin ayni aylarına nisbetle 3.900 fazlasiyle 15.500 kişiye 
varmıştır. Eğer bu nisbet devam ederse 31 mart 1939 da eksik ancak 
yirmi bin olacaktır. 

Morgantav - Bonne dış 
politika işini görüştüler 

Paris, 27 (A.A) - Salahiyettar mahafilde söylendiğine göre, 
dünkü hariciye nazırı Bonne ve Morgentau görüşmesinde dış politika 
meseleleri mevzuubahis olmuştur. Bay Bonne Bay Morgentau'a 
Avrupada umumi vaziyet hakkında ezcümle ispanya ve Çekoslovak
ya meseleleri ile Fransız· lngiliz iş birliği hakkında sarih malumat ver
miştir. Bay Morgentau bu akııam cenubi Fransaya hareket etmi~tir. 

Nazilli 
Fabrikasının faaliyetı 

vardır. Geçen yıl ba9lanan intutın mü• 
him bir kısmı bitmiıtir. Geri kalan lr.ıoım 
da Eylül nihayetlerinde tamamen bitmiı 
olacaktır. Bu uada iınar birliği nümune 
evleri ve apartımanı daha iki ay evvel 
bitirilerek kiraya verilmiıtir. Ayrıca ~ 
kalede puti ve belediyeyi ihtiva etmek 
W:ere büylik bir binanın inıaatı da 'ihale 
edilmek Üzeredir. Erzurum ıehrinin fen• 
nt ıu teaiaab için aatın alınacak ıu boru .. 

!arı 150 beygir kuvvetindeki ıon ıistem 
bir Dizel motöril ve muhtelif meydan• 

Nazilli 27 (Hususi) - Nazilli dokuma 

kombinası tam randmanını vennlye baş

lam!§ ve butün makineler, azami iğ 58· 

yısiyle faaliyete geç~fu. Fabrikanın çı

karmak iktidarında bulunduğu ince de- !ara konacak elektrik saatleriyle radyo 
senli basmalar ve ince işleT imal edil- hoparlörleri yarın ihale edileuktir. Bun· 
m..ıı:tedir. ludan ba,ka yedi kaza merkezinde be· 

Ankara pastahanesi 
heri 50,000 )iTalık olmak üzere umumi 
muvazeneden hükümet binalan yapıl .. 

maktadır. Şehrin mesireoi olan Ilıca na• 
Ankara 27 (Telefonla) - Ankarada hiyesi altındaki 15 kilometrelik ıoaenin 

büyük bir postahane binası yapılacaktır. 

* Bursa Merinoz 
fabrikası 

Fabrika da 1300 işçi 
çalışıyor 
--0--

Süınerbankın birinci b~ yıllık endils
tri programına dahil olarak şubatta Ata
türkiln kudretli eliyle açılan Bursa Me
rinos fabrikası tekstil endlistrimizin çok 
esaslı ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

Geçen beş yılhk çalışına müddetinde 

inıaatı bitmiıtir. 

Şimdi otomobiller Erzurumdan Ilıca• 

ya on dakikada gitmektedirler. Ilıca kö· 
yÜnÜn bir •u ıehri haline getirilmesine 
çalı~ılmaktadır. Bunun için nümune ev"' 
leri yapılmakta ve aynca modem bir 

otdin de inp.atına batla.nma.k üzeredir. 
Yine llıcada yapılmakta olan nahiye mil· 
dürü konağı ile nahiye ve jandarma dai· 
releri beı ıınıflı ilk okul bin,... bitmelı: 
üzeredir. Bu ıuretle Ilıca tamamen bit 
kuaba haline ııelmektedir. Büyiik imar 
hareketleri tariht Erzurum ..,brinin çev• 
retini daha. ıimdiden ıı:özle görülecek 
derecede değiftirmittir. 

Mısırlı misalirler 
bütün teknik evsaf ve mükemmeliyeti * 
haiz muhtelif cins ve nwnaralarda do- BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
kwna ve örgü iplikleri yaparak kendini muştu. Mısır ne tayyarelere ve ne d• 
piyasaya tanıtmıştır. tanklara karşı gelebilecek silMılarla mil· 
Fabrikanın şimdiye kadar olan ima- cehhez değildi. Topçu alayları pek eski• 

!Atı tamamen m~terl siparişlerine ait miş obils toplarını ihtiva ediyordu. Mı• 
olup bazı kısımlarında iki ekiple çalı§- sır donanması için de ayni şey söylene
mak mecburiyeti bile hAsıl olmuştur. bilirdi. Bir yıllık mesai Mısır ordusunun 
4çilerin günden güne bu yeni işde ihti- kudret harbiyesini çok yükseltmiştir. 
sas sahibi olmaları ve iş akışının yoluna Mısır askerleri en son ve en modem si· 
girmesi dolayısile imalitın randımanı !ahlan muvaffakıyetle kullanabilecek 
tedricen yükselmiş, iş icabı zayi zaman- bir hale gefuilmiş, müdafaa silahları mii
lar en az derecelerine indirilerek maki- hlm mikyasta artırılmıştır.Mareşal Corn· 
nelerin zaruri verim kudretlerine yak- vallin ileride başgösterecek bir Akdenis 
laşılm!§tır. harbinde Mısır ordusunun çok ehemmi· 

Haziran ayında fabrika elli yedi ton ~li bir rol göreceğine kanidir. 
iplik yapmI§tır ki bu miktar vasati 30 Ingiliz askeri heyetinin vücuda getir· 
metrik numara olarak kabul edilse bir diği ~t Mısır milliyetperverlerinl 
milyon 710 bin kilometredir. Bu gün için kMi derecede tatmin etmiş değildir. Ma· 
fabrikada yii7.de 55 i kadın ve yüzde 45 i reşal raporunun nihayetinde diyor ki: 
erkek olmak üzere 1300 işçi çalışmakta- cKuvvetli bir Mısır ordusu evvele• 
dır. Endilstriyel Avrupa memleketlerin- Şarkt Akdeniz için tehlikeli addedllir
de üzerinde daima ehem!yetle durulan ken bugün sevkülceyş bakımından elzeJJI 
ve fabrikasyonun iş elemanını teşkil sayılıyor.• 
eden işçi ve mütehassıs işçiyi ye~ürmek ___ ...,.. __ _ 

meselesi yüzünden de merinos fabrikasi Hayfa dehşet icinde 
fazla sıkıntı çekinemekte, bilhassa iş es- ' EDE 
nasında işçiye makinenin ve işin bütün BAST ARAFI 1 iNCi SAHIF 
incelikleri gösterilmekte ayrıca açılan rette yaralanm!§lardır. Ingiliz askeri ına· 

kamatı şimdiye kadar aldıkları tedbirleri kurslarla bunların tekamül etmesine 
emek sarfedilmektedir. 

Şurası muhakkaktır ki Türk işçisi , 

tez kavrayışı , elinin işi tutuşu ve iş üze-
rinde gösterdiği mahareti ile çok kısa 
denecek zamanlarda kendini işe yarar 
bir vaziyete sokabilmek meziyeti yü

şiddetlendirmişlerdir. Güneş battıktan 
sonra Yafa sokaklarında do~mak ya· 
sak edilmişfu. Şehirde ticari faaliyet 
sekteye uğraml§tır. 

Yeni bir gemi 
zünden bilhassa ecnebilerin beden ve eli- Paris 27 (ö.R) - Loryan askeri linıa· 
mağ faaliyetine de lazım geldiği kadar nında 630 tonluk mayn arayıcı avizonUD 
kıymet vermekte, canlı spor ve gösteri! denize indirilmesi yapı.lmıştır. Bu geınl 
hareketlerinin ardı arkası kesilmemek- bahriye proğramının mühim bir servi· 
tedir. sinin ilk tatbikini teskil etmektedir. 

ündü elir, o ova a vanr-ıcır, uu. "" ........ 
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lçerde ve dışarda Almanya 4 KARILI iMPARATOR 
Balkanlara yapılan 
yardımlardan hoş

nut değillermiş ıs- Yazan: Kemalettin ŞükriJ. 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
.................................................................................... 

Milli 
büyük 

politikamızın 
muvaff akıyetleri -=--

Great Britain end the East mecmua· 

lmparatoriçeye mi aşık oldun yoksa? 
smdan : 

B ı b d ı 1 ŞlMdiye kadar bu slltunlarda blr kaf 
U gar asının 3 yazı an 3f defa bahsettii!imiz vechile Almanya, Av· 

Sofya - (Zora) gazeteainde P.Wey· zalanan Lozan muahedeainin boğular n.ıpaıtın cenubu şarklsindeki memleket. 

Yoksa geceleri yatak odasından kaybolan Teofanının 
kof YUJ70fl abk!mi71e 1921 de imzalanan ve 19.50- !erin garp demokrasilerine doğru tema• 

cCenııbu prld komfQ!Duzım d11 poli· da temdit edilen Saııcalt hakkındaki mu- yUl göstermt!kte olduklarının tamamiyle 
tikuınm parlak. bir mu..,.ffak.ıyeti de ya· ahedeler meTCuttur. Bu iki meaele hue- farkındadır. Almanlar Balkanlara yapı· 
kın ıarlun en yeni hadiaeoi olan Ye 4 biyle Türkiye hilkilıneti hütlin dUn~ lan İn<tillı yardımlarından hoşnut k.al
Temmuzda Ankarada imzalanan TüTk• çok büyük ve muazzam bir örnek Yer- mamışlar ve Türklyeye açtlaıı Ingillı 

gittiği yol senin koynun mu? 
1<redileri meselesi hakkında ne dUsUn· Sebastıya' no bu kadar ileri gittik- ofanoyu da öyle gözetliyecelt ve aa-lyor ve kafi tatbiki de yine Sebasti-

d Franıız dostluk pak.bdır. miıtir. 
ten sonra yavaf yava§ geri dönmesi- raydan çıkar çıkmaz onu da tıpkı yanoya verilmek isteniyor u. Bu muahedenin metni malllmdur: A- Bir memleket kendi hayatt mcoclderi dUklerini halen Bl!'l'linde bulunan Türk 

ni de bildi. beni takip ettiğin gibi takip edecelt- Eski haydut: kit devletler böylelilde devamlı bir dost- hallında azimkAr bir aebatla ça)lfllc&k delegasyonuna açıkça bildirmişlerdir. 
- A-letlıl Prenses hazretleri sin. - Çuvala kim girecek,. Maa afih Berlindek" Tür" k delett•~o-

ou luğun mütekabil hir surette yqamannı ve eyi metodlara milatenit bir faaliyetle m 1 ,_, 
Prens- hazretlen· benun· ne kadar Sebastiyanog ülerek cevap verdi. Derken bunu ima etmek istemiş- a'"' bulunan kıymetli Türk dev ~ ve kendilerine müteveccih politik kom- hareket edecek oluna, büyük bir devlet nunun r~ · 
sadı kve icabında ne derece fedakar - Plan mükemmel .. Yalnız eksilt ti. binezonlardan her hangi biriyle tefriki olmamıı.ııına ve kudretinin dünya muva- !et adamı Bay Numan Menemencioğlu 
olduğumu bizzat bilirler. Şüphesiz olan bir nokta var. Prenses Sehastiyanoya yarı ciddi mesai etmemeği ve bir harp vııkuunda zenceini sanacak bir durumda bulunma- her halde Almanlara vl!'l'eceği cevabı ha· 
verecekleri bir emirleri vardır. Bu - Nedir? yarı alaylı bir tavırla: ~kitlerden her hangi biri aleyhinde bulu· muına rağmen, istediği tebeddülü barlf zırlamıştır. Türkiye, Avrupanın cenubu 
emirleri derhal tatbilta hazınm. - lmparatoriçeyı' gı'ttig" i yerde - Sebastiyano .• dedi. Yoksa İm- k" · d ki diğ mi ketler gı"bi mü nan tarafa hiç hir yardım ve takviyede yoliyle yapbrmağa ve hir çok devletleri, <ıar ısın e er me e • · 

Tekla, uzun zaman saray entrika- ·-L-1ayıp getirdikten sonra onun ye- paratori.-pye a•ık olan sen misin). ki ah d ı bo tekabil ---''ara isü"nad etti"' takdirde 
Y"""" .,... bulunmamayı tekeffül etrnit oluyorlar. vaktiyle hazırladı an mu e e eri z- ,.... u ~· 

ları içinde pi•mi• oldugu· ndan o da rine çuvala gı"rerek onun hesabına daha do;;..usu Teofano sana mı vu- fı har hangi memleketle ticarete gı·r;•meye 
Y • ~· Fransa, Suriyenin mandaterliğini ya- mak üzere yeniden Yetil masanın etra - -s 

3ebastiyanonun bu ric'at kurnazlı- dayak yeyecek birini bulmak. Yoksa ruldu. Ak""mları saray içinden kay- 1 B hazıniır Türkiye ve Balkan ko~•uları 
.,,.--·· pan bir devlet sıfatiyle Türkiyenin kom- na toplamağa muvaffak olabi ir. u iti- · · . ..., 

gı• nı •ezdi. bu i•i yı"ne bizim karı mı yapacak .. bolmasının sırrını yalnız sen mi hi- bi b" grub \l"L.L tm k · u · .... 0 

' '!llsudur. Bu vaziyet, imzalanan pakta bir barla Montrö muahedesi revizyonizm ç ır 8 un..... e e nıye nı ....., .. 
l •ı' açık olar·'- konuşm- '- ı'stedi. Hatırlardadır ki eserimizin birinci lı"yorsun. mıyorlar Balkan tica-"- 'e Almanya 
' ""' aı< kat daha önem vermektedir. Fazla oTa- göklerinin hir krrlangıcıdır. · •dınu -

- Sebastiyano, dedi. Mevkileri- kısmını te•kil eden cPiç kurusuım- - Ka•ki öyle bir-y olsa .. Ama n bUyük" bir hisse alınası pek tabüd.ir 
' •· rak hu pakt Suriye probleminin mühim lskenderun meselesi büsbütün başka nı · 

mizi ayıran mesafe ne kadar geniş da Prenses Tekla geceleri gizlice bi-~e o tali ne nezer .. işin do~rusu Fakat bu gun·· kü hlikirniyeUni tesis ıçııı· 
za ' bir kısmını te$kil eden lskenderun mese- türlü idi. Her iki taraftan komşuluklu 

olursa olsun seninle bir arkadaş, hat- saraydan çıkıp saray zabitlerinden T eofonoyu kıyafetini deği•tirmiş, lesini hal ve bu yüzden iki memleket münasebetleri haiz bulunan bu mcaele kullandığı ftıetodlar tabil değildir. Bu 
ta .. Bir ortak gı"bi go .. riinınek istiyo- birinin evine giderken yakalanmı§ sivahlara bi;rünmüs olarak arka ka- t!'lodlarm nonnal •alde sokulması tama 

beyninde hasıl olan ıiddetli gerginliği bir çok anlaımazlıklar~ münakaşaları ve m ~ -
rum. Biliyorum, sen Vasile çok sa· ve imparator Vasil de vaktiyle ken- oıdan sıvışırken görrliim. Nereye git- mı"yle Alınanyanın elindedir 

- bertaraf etrnittir. gerginlikleri mucip olmuştu. Esaacn me- · 
dıksın fakat unutma ki ben de bir za- disine metreslik eden bu kadının bir tıgın'"' i bilmiyorum. Ve hani ben de 

Türle - Fransız anl~ması, küçük bir selenin ken~ de mürekkep ve ~riftti. 
manlar Vasilin en sadık ve en ba;lı çuval içı"ne konulmasını ve meydan merak etmiyor d...;;.;lim. Evvela bu-

.. -"· sahada ve fakat ıiddetli bir gerginlik ha· Öyle anıyoruz iti komfUlar arumda Sancak 
ve Çekler 

metresi idim. Son gu-nlerde beni terk- dayagı· atılınasııu Sebaatiyanoya em- nu ;;;;,.enelim. ötesini aonrıı. dü~ünü- ah d 1 k "--
"'f"'" dil!lesinin iki memleket arasında nasıl ye- mevcut mu e e erin revizyonu eyu.,.e--

etmi• olmasından dolayı ona kar•ı retm:.+: riiz. Anlıvorum. imparatorla bir ol· 
1 

,_ d-L. 
' • ..,- ni bir yakınlık ve anlatma hamlesi yap· ti. vuıtasız görütmeler e ço,. ...,. güç 

asla kin beslemedim. Ben yalnız Bi· Sebastiyanonun kansı o zaman dunuz. T eofanoyu ortadan kaldır- _,_ d 
tığım Ye ihtiva eylediği mana ib°hariyle hal edilir, hir m .. de teşkil etmede ir. 

asla kin besl .. ~eclim. Ben yalnız Bi· da Teklanın oda hizmetçisi idi. Bir mak için yol anyorsunuz. meni! bir ihtilafı nasıl hertataf eylediği Böyle olmakla beraber Türkiye bu itte 
zanslı olmadıgı" halde İmparatoriçe kurnazlılı: yapmıtlar, çuvalın içine ip ucu buldunuz mu hem aiz inti-

d keyfiyetini ispat etmektedir. de kendi d11 preotijini yülc.elten gıptaya 
olan T eofanoya kızıvorum. Onu kıs· T e1da yerine hizmetçisi girmit ve da- lı:amınızı ıı.lmı§ olacabınız hem e.. 

Bu, belki de, bant yoliyle hal edilmeai değer hir mUY11ffak.ıyet elde etti. Biz. kanıyorum ve .. intikam almak isti- yagı" da Sebaatiyano kendi kansına Sebastiyano austu.. L'- d d •-k -'--- -"- el · · F 
T istenilen be-elmilel bıızı meselelerin komtumUZllD bıı mUYaf•~:retln en o- "' eı~ san.....,.. ınes esmın ...,.. 

Yorum. atın•.... Gözlerini manalı manalı eldaya ,.. U TilrL' -'-'-' sureti h Illnln 
"Y"" tamamiyle olgunlaflllaaını beklemek icap layı memnunuz. ÇünkU,bu muvaffakıyet sa e . uye arası.......... a 

- Fakıı.t benim ögre" ndi;;.;me m\. Tarih tekerrürden ibarettir. Şimdi dikti. k k h f d--' ti · · Alm nı·çm' bu dere- -10'--d•• et ,.,. .,. 1 ettiğin! göstermektedir. Bununla beraber üçü ve nis eten zayı e...ıe e< ıçın anyayı •ç ..,...., - • 

re imparatoriçe T eofano çok eyı" ve de aynı plan imparatorir~e kurulu- -BITMED - llmk 1 _, b L--"-- · E ü"' k la anı ılabilir Fakat anl···•~ 
..,..., ilgili taraAann bu kabil itlerdeki mesaili m Cin vo e veri"i ir ,.~,, .. ,.eım. vet "' o yca aş · ~ 

temiz kalpli, çok namuslu, kimsenin J kendi filiyat Ye icraatlannm ruznamele· eritilmesi mllmltündUr. Ancak bu gibi mıyan bir cihet varsa o da Almanyanm 
fenalı'"-nı istemıy" en bir kadınını•.. Transı"ranı"yen Demı"ryolu 1° e d !eti d-'"' d 1 d .. . b h··-· ..... -''"''"'"'·U uhakemedlr l'" • rine almaları ve tedit ayrılık ve gergin• ev er ıuıüt urum ann a mutecanu u ...,...,..,. ,. ~ u ... "" m • 

- Biraz evvd onun sarayın giz- likler ihdasma müsait bu gı°hi meıeleler bir manzara arzetrneli. bUtün millet, iten- Anlqılan B..-linln yUrUttUğil nazarlyeye 
li kapısından çıktığını sen söyledin. iizerinde risk yaparak yorulmadan çalıo- di nuyonal emellerinin etrafında toplan- ~öre eğer Sancakta bir Türk az!ıiı 

- Doğru.. Fakat nereye gittiğini Iran ko·· rfezı· Hazer malan t&zımdır. mıı bulunmalıdır. o mıntakanın ltis!ni bilfiil kendi idaresi· 
bilmiyorum, Türkiye hükümetf ııerek boğazlar ve Zanırf olan bu keyfiyetler .. yeainde ae geçirebiliyorsa, Çeko.olovakyadalıi 

- Onu da ıı.nlanz. Ben iki aaat· d b 1 gerek Sancak mcocleainde itte böyle ha· muttarit bir faaliyet Ye metodhı hir ça- SUdet ablliyetinin O havaliııin de lll-
ten beridir tıı.hk.ikat yaptırdım. Teo- enı•zı•ne ag"" anıyor reket etıniftir. lışma ve azimle elde edilecek netice. her .ıne hlkim olması lizım gelir. 
fano aon iki ayclanberi odasını Leo- TUrkiyenin halletmek lıtedii( mesele- halde muvaffakıyettir. T'urkiye, beyne!- Halbuki iki mesele arasında P"k sa1!ıl 
nun odasından ayımııf. Ayn yab- ler bugünkü donuna unun ol.mıyan eski milel muY11ffaltıyetlerinl bGtUn ha -r- bir müşabehetten başka bir §eY yoktur. 
yonmıt- Bir kadının yatağım kendi U.1.C. 1936 bülteninde (54 ve mü· uhte etmiıtir. bazı muahedelcrin alıklmmı tebdil et- dıklanmn:a olan maliklyeti lıueblyle ita· Sancaktalti Türlderlıı hakiki ~ ne 
arzuau ile ayınnıı.111 ne demektir hi· tcakip oahifeler) lran hükümetinin 1927 Bu itler, ecnebt ve lran huıual tirket• mek keyfiyetidi. Bu arada 1923 te fm. ıı:anntJfbr. Buna anlamak için Tilrkiyenin oluna olsun, bunların yüzde 50 Y• pek 

lirsin. Daha sonra T eofanonun oda ııeneoinde Bura körfezini Hazer denizine !erine bir kısım hat inııa etmek Gzere mü• --------------- ıu oon 20 yıl zarfında katettiği yola tet- yakın oldıığundut kinue f(iphe edem& 
hizmetine bakan hizmetçi her sabah T ranoiranien fimendiferile bağlamak hu- nakasa ile ihale edi!miıtir. lometreai İ§letilmekte olup Gam • Banı· kik ediniz, görecekwiniz ki kolnfUIDUZ Çelroslonlı:yadald Almanlar ise bu nb-
yatağın bozulmadığını görüyomıU§. tu1unda yerdiği karanı dair mufa.al mıı· 19 3 7 ilk bahannda, mecmu tulü 894 cird kımımm da oene nihayetinden ev• dahı1de muazzam hlr terakld hamlesi betten çok uzalı: bulnuyorlar. F.Aer Al· 
Şu halde İmparatoriçe her gecesini IOmab ntJ?etınittilc. kilometre tutan ve 3 7 parçadan milte- vel fevkal&.de arızalı ilci dağ ıiloileoini yapmlf. hariçte de alı:ıllara durgunluk ve· maıılar, Sancakta oldutu gibi Çei<oslo-
odasının haricinde geçiriyor. Nere- O zamandaııbcri çalı,malar çok çabuk ıekkil bulunan hatbn inşaaına 13 ecnebi geçmek mecburiyetinde lcalan demiıyolu ren muvaffakıyetler elde etmİftlt. vakyada da manevi adaletin tatbik edil. 
dd işte bun lan anlamak lazım. Bir inltitaf ettiğinden demir hatbn içinde bu· ve 14 lran tirketi iıtir&.lc etmekte idi. bir çok ince .. n· at eserlerine lüzum gil9- Bunlar birer keramet midir~ Hayır.. mesl talebinde bulunacak olurlaısıı, 
az evvel İmparator hazretlerine lımduğumuz sene zarfında tamamile bi· Fransız-lran ticaret odan bülteninin terrniıtir. BütUn bunlar yeni Türkiyeyi yaratanın yüksek politika mi!IAhanlarının manevl 
anlattım ve o da esasen sevmediği tecciini söyleyebiliriz. verdiği malilmata nazaran çalı,malann Bu cümleden olmak <Jzere timal lw- kudretli bir tak.ip fikriyle ve daima uya· adalet mefhumundan Gstiln oldulunım 
imparatoriçenin ömrünün kısa ol- Şimdiki çalıpnalan anlatmadan evvel ~f vaziyeti fU tek.ildedir. mında en uzunu 2880 metre olan Ye llllL """' emu ""'™"' --'- har-'-etlen"yle meydana g·'-'t mill·ı L--"'erine bildirilmesi llwımu lılsıJ 

ması için dua ediyor. imparatoriçe fUDU haürlatmak. istiyoruz ki; Tranoira- Bundan evvelki etüdümüzde de gÖ· mecmuu tulü 30 kilometre tutan 8S tü· Yahdetin yaratbğı eaerlerdir. olacaktır. 
aleyhinde en ufalı: bir delil bulacak nien fimendiEeri tek lıat olarak. normal receğiniz veçhile, 1.450 kilometrelik hat• ne!, cenup kısmında ise en uzunu 2SOO Orada bütün ltq.vvetlerin hep beraber Sözün kısası, bqlı başına tapclığı kıy· 
olan için istediği en büyük mükafab ıeniflikte ( 1.435 metre) ve 1.450 kilo- tan 150 kilometresi timaJ mıntakaoında metre olan Ye mecmuu tulü 30 kilometre muayyen hedeflere doğru tevcih edilmit ınetlere göre muamele görür. DUnyada 
vereceğini vaadetti. Benim de hatın- metre azunlu8undadır. Hazer denizi üzerinde Benderwa)ı ile Şahi tutan :rü%den fazla tünel açılımım. bulunduğunu görüyoruz. hakild nazireler sayılı denecek kadar 
ma sen ve kann geldiniz. Bana yap- 1927 den 1932 ye kadar geçen za- araaında (U.1.C. nın 1936 bakınız) ve Diğer cihetten dağlılı: ltuımlar ......ı. azdır. 
tığınız eyiliklerin kargılığını bu su- man zarfında lran hükümeti doğrudan 200 kilometresi cenub mıntakaoında si için iıre yanyacalc ıekı1de ihtiyat ted- Avuataryanın ilha-
retle ödemek istedim. Bir kerre ka- doinıya veya Alman. Amerikan, Fran· Baora körfezi üzerinde Bender. Şahpur birler almak lazım geldiğinden Beyer • kından aonra Maca- Adanada bir reaim 
nn hem İmparator hazretlerinin hem oız ve lnıriliz tirketleri ittirakiyle 800 ki· ile Salehabat arumda olmak üzere 400 Ganıtt, Articuled lokomotifler almdL • • 
de imparatoriçenin oda hizmetlerine lometresi cenupta ve 200 kilometresi kilometrelik bir hat itletilmekte idi. Bu llat edevattan batka lran timen· rİ&tanın &ezdifi end;fe sergısı 
bakacak. Bu suretle Teofanonun sa· ıimalde olmak üzere 500 kilometre ka- Şimal ınıntaka11nın heyeti umumiye- difer nezareti 1937 eencsinde Norveç' Tll)'lnİJI gazetesinin Tuna muhabiri. Adana (Husus!) - Ressam Kemal Ze
ray içindeki hareketlerini göz önün- dar demir yol inııa etti. 1932 de geriye si (Bender - Şah· Tahran 450 kilomet- Hydquiıt Holm firmasına kırk kiıilik di- Avusturyanın Almanyaya ilhakından ren Halkevinde blr tt!im sergisi açmq
de tutacak, sana gelince, seni de bü. kalan inııa edilmesi lizımgelen daha re) 19 ıubat 1937 de hundan bir kaç zel motörü ile mücehhez elektrikli ilU sonra Macaristanda blr en~e h!ikilm tır. Sergi çok beğenilmiş ve daha ilk 
yük adaya gönderilen valide impara- 1000 kilometrelik demiryolu iılerinin ay eonra da cenup mıntakaııının Salô.ha- otoray oiparit etti. sUrdUğiinU anlatan bir yazwnda ezcllm. günlerinde yllzlerce Adanalı tarafından 
riçenin yanına vermesini Leona tek- idaresini lsveç Danimarka grubunun bat - Burucird kamı (250 kilometre) ve Şimal kısmında kullanılacalc olan bu le diyor ki: gezilmiştir. 
lif etmeiii düşürun~tüm. Fak.at Teo- (Kampsa~ ıürelcaıına verdi. 1936 ikinci kanun ayının nihayetinde de makinelerin 2.100 metreli bir yüksekli· c Avusturyanın Almanyaya ilhakın- ----o----
fanonun gizli kapıdan çıktığını söy- Bu tirket ıimendifer nezaretinin kont· Tahran· Gam kısmı ( 160 kilometre) it- ğe ÇJkabilmcsi ve derecei hararetin 54 dan önce, Viyanada hl.aedllen kararsız.- rorumda pancar 
lediğin için bu fikrimi değiştirdim .. rolü albnda müessesenin bilumum tek- !etmeye açıldı. olacağı mıntakalardan geçebilmesi (ta- lık hali bu gUn, Praga ve Buda~_.·ye 'r'' (H ··-•) ,____ ,_ 
Be · 1 1 led" • T nik "d · hh d 1 d Ş h ld 1 450 '-" dild") ı· · .--•~ Adana us""' - Çu .. uruvaua pan· nı evve ce nruıı gözet ı ısen e- . ı ari bcari ve •• i i are erini er- u a e . ......ometrenin 1. 130 ki· savvur e ı azım gelmektedır. g.,..mi•tir Çekoslovakyada olduğu kadar . k . in kiki d 

-...--. · car yetl1tirme ıç tet er evam et-
da ölümü göze aldık. lann dallan fırtınaya tutulmuşlar Macııristanda da ahali, nasyonal ıosya- mektedir. Şehrimizde bulunan pancar 

Dediklerinde, kız: gibi birbirlerine karı,ır. Oğlanlar, ne lizınin Tuna havzasuıda daha ilerileye- mütııhassısları BB. S..bri ve Haşim, Zi-
-Ey yiğitler, bu sarayİn bir hah- olduklarını anlamayıp Tırnaksız dev rek kendilerine kadar gelmeııiııden en- raat direktöt'li B. Nuri ile birlilcte pan-

çesi vardır. Onun ortasında büyük geldi zannederler ve kaçışıp ko•ur- ~e ~yorlar. da k car üretme çlftlili.n• ıiderek ..,.ıcer kıv 
b . h · · d '- • ha 1 1 d k k I "d E.kiden Macarlar Avusturya , en- Uz ind-u ··.ıı--'--ır avuzun ıçın e yan ı<an yarı su maga ş ar arsa a or u ann an . . . . 

1 
bil k k.. mqı ve pancar er ..,.. etu .,........ 

il d 1 b . · b" balık k 1 d bak I B' d di ıstikballerile alakadar o a ece ~ d ktedirl e o u ır yanı ınsan ır yanı arasıra ar a arına a ar ar. ır e .. . . . .. .. !anlı He . . evam etme er. 
laLğında bir hayvaıun karnında ve ku§lardan biri balığın ensesinden hi· çük hır ihümal g~~ydor ed : k r ilci Diğer tarafdan, Çukurova mıntakaaı.· 
ltı k f · · · d il ha 1 .. • d k • d _,_ I k memlekette krallıgı ıa e ere Buda- uh lif 1 . d 1 b .. k a n a es ıçerısın e ye§ f ı uç rı e uyrugun an yW<a ıyara su- kral . di • . nuı m te yer etın e zarar ı oce -
.. . d O bal - t tar d d k 1 . h peştede a taç gıy rmek.. Şımdi 1 1 .. d 1 . . d d l··---L guvercın var ır. ıgı u a an çı armış ar vıra çırpınıp avaya Alm . .• .. ere muca e e ışıne e evam o Ulllwuı:-

b güvercinleri alabilirseniz o vak.it de- kaldırırlar. AvusturyAlma, ani yaya gıttığlne gore, tadır. Bilhassa Selmbeyli bag"larındaki Yine gündüz oldukta eriştikleri güzellikte ir kızın oturduğunu gör- b .. ilk · · t ı..+: ak ı d 
d 1 Ak 1 melerı. ı"le bu gu""zel kızın guz·· lı·· · vin ölümü elinizdedir. Kırk karde§ olduklan yerde hay- huy h . ban 81 esıy e ,....;r yo un 8 midiyo hastalığına kar§ı ötedenberl ya-

yer e kalır ar. şama kadar din e- e ıgın· I d bak I la 1 er angı lr yeni teşebbüs Berlin ile el tak edi'-'· 
nirler. Sonra gece olunca kılın birini den kırk oğlan da düşerek bayıldılar. Deyince kırk kardeş hemen hah· ret e urup mır arken kuş r: 'ttifak tın k d k 

1 
cak ' ki Be il pılan mUcad a Yiye ·~..:..ıu.. Bu-

k ak b" ka · "k G li ' ı e e eme 0 a tır • r n adak! b ğlar 1 ·· 1•• ··nderil daha yakarak yine yola giderler. Kız ise çok vakıtlardanberi insan çeye oşar ır ç saat ~ıtti ten - ~ n~.'. balığın karnı~ı ya.rı- de Habsburglann b lıcs d~mıınıdır. r. . . . a • evv" ce go_z~ı .. go -
Sözü kısa keselim, üç gece böyle oğlu olarak kimseyi görmemiş. Bir- sonra havuzu bulurlar. Bır de ne nız ve dıledıgınizi alınız dedıklerın· 1 H d tta Al aşsk 1 . . .. Un diğı gıbı bu defa da 800 kilo gozta~ı, 200 

b k 1 · · b" k · • k d h · b" ] beli ' j u u man • er ennın gor - kilo k!ikürt ve otuz d t "-'-ürtm Yaparak bir de devin sarayına varır- denbire bunları görmesi ile şaşırdı. a sın a~, ~~ıne . ır aç gemı sıgaca e e~sı?e ır gayret ge ip . erın· mesi, bütün Macaristan& bir elektrik ce- . . . a e p...... .. e m_a-
lar. - Ah .. Oh .• Bunlar ne? kadar buyuk hır havuz .. Etrafında den kımı ok kimi hançerim çıkanp "bl tesir etmlfUr Bilhassa kinesı, kırk kilo arap sabunu gönderil-

Ne görsünler! Öyle bir saray ki, Diyerek telaşla yerinden kalkar. dolaşıp gezinirlerken bir de öteden· ko§U§Urlar. 1:7;' ~ d üt ~dirl ya- mittir. Mahalline gönderilen mücadele 
eni boyu belirsiz. Bir de kapısı vaı içtiği sudan bir bardak doldurup ~ri suyu ~~~e bölüp gelen ala~et E_n ~?çük _oğlan tannya sı~narak ı u~~en:"' Mas::ı.: hükw:~ partisi teknlsy~ Salibin nezareti .altında ~-
ki bir yanından öbür yanına bir ayda hepsinin üzerlerine serpince bunlar hır balık gorup korkularından bıraz balıga oyle hır hançer vurur kı balık makanizm b"' .. al 

1 
ha b larda mucadeleye d<!vam edilmektedir. 

1 Kız . k"ld"I iki 1 A'k ka 1 k 1 ıVe ası, utün yas ya Varı maz. sersem sersem kalkışırlar. : gerı çe ı ı er. . parça o ur. an n arı U§ arı kendi eli altında tutarken nasyonal ııos-
Hemen kırkı bir sıraya dizilip kuş- - Ey yiğit kardeşler .. Siz kimsi· . Balık ise ağzını açarak auyun Üze· ıçerler ve derhal biri aralan qiri de 1 alizm, Macaristanda ehemmiyetli ö- ,. 

ların önlerindeki şeyleri değiştirirler. niz? fn misiniz? Cin misiniz? Bura- rıne ~~r. Gözlerini fırın gözü gibi kaplan olur. ı:ülmiyen bazı ufak tefek liderlerin uy!n. oJucan}ı 
Kendileri de içeri dalıp ne tarafa gi· yı nasıl buldunuz? açıp ılci yanına bakınır. Sudan çıksa Kamından çıkan altın kafesteki, dırwğı hareketler halindeydi Fakat 
decelc.lerini şaşırarak telaılanndan Demesi ile çocuklar da herşeyi bir hunlann kırkını birden bir lokma güvercinlerin üçü de birbirinden gÜ· Avusturyanm ilhakından sonra memle- Gıdalıı.rını solucanlara verirler .. 
0

Yana buyana saldırmaktalar iken bir anlatır. Kız: edecek. Bütün bütün kendilerine zel.. insan tutmağa kıyamaz. ket içinde hissedilen tahrikat 'Macaris- Bunun için en birinci deva IS. 
bir sıraya ufak ufak kırk tane kapı - Bu söyledikleriniz hoş, güz;l korku basıp havuza yak.laımağa ce- Bunlar birbirlerine : tanda Hitler taraftarlarının h~yli artm~ MET SANTONIN BISKOVl-
~~;ürler. Hepsini birer birer açıp şeyler ama, der. Tırnaksız devın saret edemezler. -Eyvah, şimdi bunlan öldürmek olduğunu göstl!'l'di. TIDIR. Solucanlan dütürür .... I 
~~~la'.'nda birer oda, içlerinde hu- dünyadan vücudu kalkmadıkça hep Bir de, nasıl etsek .. Falan diye dü· bize pek zor olacak. Haydi kızın ya· Çekoslovaeyanuı bugUnkü vaziyetinin Çocuiu cılızlıktan kurtarır, Ec. k &ıhı bırer de kız oturmuş nakıt iş- çektiğiniz boşa gider. Çocuklar da: şünmeye daldıklannda öteden Tır- nına götürelim de o ne derse ona gÖ· sun'! bir sük<ln olduğunu ve muhakkak zıı.nelerde kutusu 20 kunı§tur. 

rler. Ta kırkıncı odaya vardıkların· - Pekiila .. Bunun çareai nedir naksız devin kapısında gördükleri re hareket ederiz. surette bir değişiklik vUcuda geleceği 
da öbür kızlann heoeinden baıka söyle de yapalım. Yoksa biz bu yoJı. ku~lar öyle bir hızla ıı;elirler ki ağaç• -BiTMEDi- kanaaU hissedilmektedir. ıa.------------

çocuklar 

Halk masalları 
Ana baba bir 40 kız kardeş 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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An yesin ruhu konuştu 

INGILTEREDE 
Kral ailesine hizmet 
eden dük ve düşesler 

- Lui. dedi. Sana hatıra olmak Üzere ellerime bağla· 
d k 1 b k B 1 b • b 1 lnglllz kralı çek imzalamaz. ÇUnkU onun imzasını 
ığın an l ipi ıra ıyorum. u ip e enı seo ağ amıştın taşıyan çekler ihtiva ettiği meblagdan 
Bununla beraber Senjermen sara- Gece çok karanlık idi. Eğer Nos- hiç bir zaman manasız şeylerle ken- daha kıymetli tutulurlar 

yının kulesinden bekçiler sabahın tradamüs, küçük bir fener almak dimi yormadım, sabahlara kadar eğ- İngiltere kralının ailesine hizmet eden 
yaklaşmak üzere olduğunu sert ses- ihtiyatkarlığında bulunmasaydı, yü- lenceye kapılmadım, ağzım bir zerre tamam iki yüz seksen beş memur vardır. 
!erle ilan ettikleri zaman kralın ve rümek için önlerini görmek mümkün olsun içki görmedi. Bunun için vü- Hemen hemen hepsini 1ngi!terenin en 
Nostradamüsün bulundukları salo- olmıyacaktı. cudum ana kuvvetlerinden hiç bir meşhur asilzadelerinin teşkil ettiği bu 
nun kapısına üç fiske vuruldu ve içe· - 5 1 - şey kaybetmiş değildir! Cevabını kimseler kral ailesinin her işine Il<!zaret 
riye birisinin girdiği ayak seslerin- Senjermen köyü, saraydan olduk- verdi. etmekle mükelleftirler. Mesela bir za-
den anlaşıldı. Henüz görünen birşey ça uzakta ve bugünkü güzel Senjer- Bu suretle, Senjermen köyüne manJar kral beşinci Corca hususi katip
yoktu. mene zerre kadar benzememekte İ· vardılar. lik vazifesi görmüş olan Lord Vigram 

Kral ve Nostradamüs, İstemedik- di. Bugün Paristen on dakika uzak- Karanlık olmasına ve hiç bir yer- ~diki kralın dosya memurudur ve bü-
leri halde büyük bir heyecan içinde ta bulunan ve ormanlarının güzelliği de ışık bulunmamasına rağmen köy- tün kral ailesine ait mahrem evrakı 0 

kaldılar. ile bir çok zevk erbabını ve ziyaretçi den sefalet akıyor gibi idi. bıfzeder. Bundan b~ka kralın tavlaları-
Kral, korkmuş bir sesle: celbeden bu yerde, o zamanlar gü- Kral ve Nostradamüs, sessiz a- na da 0 nezaret ettiği gibi Vindsor kasrı· 
- Anyes sen misin} diye sordu. zellik namına birşey yoktu ve gece, dımlarla köy sokaklarında dolaşma- nm da ikinci müdürildür. 
Oda içini ani olarak soğuk bir ha- ormandan İnen kurtlar yüzünden de ğa koyuldular; kapıların önünde Ingiltere sarayı mensubini bir kaç gru-

va kapladı; kral ve Nostradamüs is- çok tehlikeli bir yerdi 1 durdular, kulaklarını dayıyarak içe- ha ayrılır. Bu grubun en b~ında sara-
temedikleri ve kendilerini tutmağa Nostradamüs, kuru bir çay yata- ride neler görüşüldüğünü dinlediler. yın tababet şubesi gelir. Bu kısımda bir 
çaLştıkları halde titrediler. ğından geçmek için krala yardım et- Her kapıdan dinlenen şey, derin çok doktorlar, operatörler, masajcılar ve 

Bu sırada salonda fosforlu ve ye· ti; bu çay yatağının solunda büyük bir sefalet ve ıstırabın aksi oldu. eczacılar vardır. 
ıile yakın mavi bir ışık peyda oldu; ve karanlık bir orman vardı. Kral bir aralık: Penn Vikontu Da Wson sarayın b~ 
bundan sonra da hayalet belirmeğe Köyden görünmekte olan birkaç - Bu duyduklarım nedir} .. Bun- hekimidir. B~ operatör ise Mister Vilf-
başladı 1 ışık, bu gece yolcularına rehberlik !arın hiç birisi zevk ve saadet görme- red Trotter'dir. Kral ve ailesinin göz!.,.. 

Az zaman içinde salonda sarı ve edebiliyordu. mişler mi? Neden böyle temiz de- rine bakan ve onların göz rahatsızlıkla-
kıvırcık saçlı, çok güzel bir kız ha- O zamanın köylülerinin hakiki ğildirler} Evlerini olsun temizleme-
yali tamamlandı. Kız, çok müteessir esirlerden hiç bir farkı yoktu; za- mek için sebep nedir} dedi. 
idi, elleri hala bağlı ve kanlar içinde vallıların sade kazançları değil, ka- Nostradamüs vaziyeti şöylece !-
bulunuyordu. Ve: dm ve çocukları da kendilerinin ola- zah etti .. 

- Lüi 1 dedi. Sana hatıra olmak mazdı 1 bu devrin köylülerinin en bü- - Haşmetli kralım, dedi. Bu in-
üzere ellerime bağladığın kanlı ipi yük mazhariyetleri eyi kalpli bir Dük sanlar o kadar zavallı ve o kadar de
bırakıyorum. Bu iple beni sen bağ- veya Sinyöre ait olmak idi. Bununla rin bir ıstırap içindedirler ki, tarif 
lamıştıo, ellerim bu iple bağlı oldu- beraber yine rahat ve mesut olamaz- edemem. 
ğu halde beni öldürmüştün. Biraz !ardı; çünkü, kendi sinyörlerinin eyi lstırap ve azap onlarda, yaşamak 
bana yaklaş, vücudumdaki kanlı ya- olmasına mukabil, komşu ve kötü zevkini bile bırakmamıştır. Onları 
ralar üzerine parmağını dokundur 1. sinyörlerin her zaman zulümlerine kabahatli görme; Anyesin sana ver
Eğer gönlün istiyorsa, canımın en uğrıyabilirlerdi. diği yeni ruhla, sen bunların hakiki 
son olarak terkettiği dudaklarından Senjermen köyü halkı, diğer köy· halini görecek ve anlıyacak onların 
da beni öpebilirsin 1 !ere nisbetle daha eyi bir vaziyette dertlerine derman olacaksın 1 

Genç kız hayaleti bunları söyle- idi, fakat umumi bir fakirlik burada 
dikten sonra Nostradamüse döndü, da tesirini yapmakta bulunuyordu! - 52 -
ve: On birinci Lüi, sarayının pek ya- Nostradamüs, gökten düşer gibi 

- Ey ihtiyar sihirbaz; sana da kınında bulunan bu köyün fakr ve ve ani bir şekilde krala: 
• 1< acıyorum. Bu kalpsiz, bu zalim zaruretine hiç dikkat etmemiş ve bu- - Asilzadelerin fakirlere ve hal
kı •ı,. başın beladadır! Kaba, zalim nunla zerre kadar meşgul olmamış- ka fazla saldırmalarını, halka karşı 
ve <> ., •Üncesiz olan insanlar arasında tı. daha İnsaflı olmalarını temin lazım- Kent Dükü ııe Düıesi 

b!la yaşadığın için de seni daha zi- Saraydan hiç bir kirnse köylülerin dır 1 Halk, hadden fazla ıstırap çek-
yade acıyorum. hd!ini bildirmemiş, kralın köylülerle mektedir. Her ıstırap veya sıkınbnın rını tedavi ile mükellef olan Sir Stcnvo-

clnsanlar, nankör insanlar ve dü- temasına meydan vermemişti! da bir tahammül derecesi vardır de- rel Dukelder'dir. Mister Charles Morris 
şüncesiz mahluklardır. Onlar hak ve Kral, hakikati ancak yeni görecek di. ise ailenin hususi dişçisidir. 
ya eyilik veya merhamet bilmezler ve bilecekti. Vakıa, Nostradamüs bu sözleri Sarayın dini işlerine Kentenburi baş 
ellerine küçük bir fırsat veya kuvvet Kral, ihtiyar Nostradamüııe dayan- bir düşünce eseri olarak söylememiş- piskoposu nezaret eder. Onun emri altın- 1 
geçtiği zaman, kendilerinden, kendi mış olduğu halde yürümekte idi; fa- ti. Nasılsa ağzından çıkarıvermişti. da müteaddit piskoposlar ve ruhban var-

1 
huysuzluklarından, kendi delilikle- kat daha genç olmasına rağmen, ça- Sözünü bitirdiği zaman, çok ileri git- dır. Saray kilisesinin baş orgusu Mister 
rinden başka birşey düşünmezler, buk yoruldu 1 tiğini anlamış ve deli kralın kendisi- Stanley Roper ayni zamanda kralın bu
dedi. Kral, bir çocuk kadar eyi bir hal- ne zararı dokunacağını sanmış idi. !unacağı Ayinlerde söylenecek ilfilıileri 

Hayalet, küçük bir hava cereya- le: Fakat kral: de kompoze etmekle mükelleftir. 
nından müteessir olan bir balon gibi - Nostradamüs, seni çok yordu- - Ağzın nur olsun ihtiyar dos- Saray mensubininin en başında baş 
garip bir hareketle tekrar krala dön- ğumu görüyorum, benden çok yaşlı tum, dedi. Ben, senden ancak bu mabeyinci gelir. Bu vazife Mancester dil
dü ve sözlerine devam etti: olduğun halde sana dayanarak yürü- sözleri bekliyordum 1 Halkın vaziye- küne verilmiştir. O, kralla parlılmento-

-Bununla beraber, Lüiye; Fran- meğe mecbur kahyorum; çünkü ha- tini eyi bulmıyorum. Fakat bunun nun irtibatını temine memurdur. ve kra
sanın bu kudretli ve haşmetli kralına yatımda bu kadar çok yol yürüme- sebebini bana izah etmemişlerdi. Sen lın sağ kolu mesabesindedir. 
da çok acıyorum. Çünkü burada, dim. bana hakikati, derdin hakiki mahi- Tetevvüç merasimi, kral ailesine men-
bizim dünyada onu çok korkunç a- Bunun da sebebi aşikardır. Biz ha- yetini öğrettin. sup olanların evlenme ve defin merasim-
zap ve cezalar beklemektedir. yatla yakından karşılaşmamış, ka- Nostradamüs, kralda başlıyan bu !erini organize eden ise Norfolk düküdür 

c:Lüi, yanıma gel, korkma 1 ben palı saraylar içinde, bin bir fesat kar- büyük değişiklikten çok memnun Kralın bütün atlarının kontrolü uhdesi
doğrudan doğruya Anyesim, adetini şısında çok çabuk ihtiyarlamış insan- kaldı. Fakat bu memnunluğu mey

ne mevdu olan Beaufort dükü ise ayni 
bilirim, görmeden hiç birşeye inan- !arız, kusuruma bakma 1 dedi. dana vurmadı. 

zamanda kralın bütün seyislerinin, ara-
mazsın, buraya geldiğimi sana inan- Nostradamüs : 

BiTMEDi 
bacılarının ve adetleri epeyce bir yekfuı 

dırmak için bu İpi, bu kanlı hatırayı - Haşmetli kralım, hayatımda - -
tutan şoförlerinin b~ıdır. Kralın baş 

sana bırakıyorum 1 

K •• ld •• k seyisi albay Sir Artheur Erskine'dir. Hayalet, birdenbire kayboldu. Ol- t 
duğu yerde adeta yok oldu! ocasını o uren a vu a Onun maiyetinde yüzden fazla seyis ve 

tavlası vardır. Kral saltanat arabasiyle 
Salonda derin ve korkunç bir sü-

Ana Kraliçe 

rir ve kralın senelik varidatının mühim 
bir kısmını silip götilren ianelere ve yar
dımlara elinde kalan paraya göre iştirak 
eder. Bütün kralın çeklerine de o imza 
eder. Kral bizzat çek imzalamamalıdır. 
Çünkü sade onun tarafından imzalanmış 
olan çekler ihtiva ettikleri meblağdan 
daha kıymetli tutulurlar. 

Kralın evrakını tasnif ve hıfzile mü
kellef olan Lord Vigram ayni zamanda 
kralın b~ milşaviri vazifesini görmekte
dir. O, biltün hususi hayatını bilen, onun 
her türlü esrarına vakıf olan adamdır. 

Sarayın on altı dane teşrifatçısı vardır. 

Bunlar kralın verdiği partilerde, ziyafet
lerde ve balolarda misafirleri kabul 
ederler, onlara yemek salonlarını vesa
ireyi gösterirler, misafirlerin istirahatini 
temine çalışırlar. 

Krallçenin maiyet erkAnı başlı b~ına 
bir grup ~ eder. Kraliçeye hizmet 
edenlerin de adedi kralinkinden ~ağı 
kalmaz. 

Kraliçenin de bir baş mabeyincisi var
dır. Maamafih b~ mabeyincinin sarayın
daki vazifesi sadece merasim günlerine 

Kent Düşesi bir laboratuvarda 

k d S hk 
A çıktığı vakitler kralın yanına oturmak 

kut husule geldi. 
On birinci Lüi tahtından inmiş a ın seneye ma um hakkı Lord Beauford'a verilmiştir. inhisar eder. Kraliçenin işlerinin mü-

yerde diz çökmüş idi. Kralın St. Tames kasrını ziyareti gibi hiın bir kısmını tedvir eden, onun husu-
Epeyce uzun süren bu sükundan sarayın yalnız erkeklerinin iştirak ettiği si katibi yüzb~ı Richorol Streafiell'dir. 

sonra, kral: Kocasını öldüren katil avukat kadın nuza girdi. Saadetimizi çaldı. Kocam merasimde kralın yanıb~ında, göğsün- Boyu hemen hemen bir doksan olan bu 

N t d ·· ded" Sa . Süzan Dolarisin muhakemesi bitti ve ka- benden ayrıldı ve onu aldı. Buna rağmen de cdiz bağı> nişanının mavi kordelasiyle yüzb••ının vazifesi ""k zordur. O, krali-- os ra amus, ı. na ınan- ..., .-
dım; ve aynı zamanda da bu dünya- til beş seneye mahldlm edildi. ben hfilil kendimi on".° karısı ve onu da Beauford dükünün oturduğu görülür. çenin bütün harici temaslarını temin et-
dan başka bir alemin daha var oldu- Bu cinayet ve bu dava Fransada çok kocam te!Ak.ld ederdim. Kocamın akra- Buokingham sarayında hizmet edenler me:k, onu ziyaret etmek istiyen diplomat 
ğuna da inandım. Yarın burada bir büyük bir alaka uyandırmıştır. Mahke- baları dalma benim akrabam olanık kal- iki gruba ayrılır. Bunlardan bir kısmı karıları hakkında kraliçeye malClmat ver-

1940 olimpiyat
ları nerede 
yapılacak? 

Tokyoda yapılması vaktiyle kararla~· 

brılmış olan 1940 olimipat oyunlarının. 
harp dolayısiyle, orada yapılmaması dü

şünüldüğü malilmdur. Vaziyeti, şimdiki 
halde, ıöyle telhis kabildir : 

1 - Alfilcadar Japon nezareti, 14 
temmuz günü, Japon olimpiyat komite
sine Tokyo oyunlannı tertipten vaz geç· 
mesini <Tavsiye> etmi;ıtir. 

2 - 1 5 temmuz günkü toplantısında 
Japon kabinesi nezaretin bu karannı te· 
yit eylemi§tir. 

3 - Şimdi, kat'ı kararı almak ve bu 
kararı beynelmilel komiteye bildirmek 
vazifesi Japon komitesine dü~mektedir. 

Ancak. Japon komitesinin cTavsiye> 
haricinde bir karar vereceği beklenemez. 

Bununla beraber bu komitenin Tokyo 
olimpiyatlarını tatbik mevlr.iine koymak 
hususunda son bir gayret sarfetmesi de 
uzak sayılamaz. 

Zira habrlardadır ki Kahire olimpiyat 
kongresinde Japon delegeleri bu oyun .. 
ların Tokyoda icrasında ıiddetle ısrar et .. 
miıler : cHer ne olursa olsun Tokyo 
olimpiyatlannı tertip edeceğiz) demiı· 

!erdi. 
Şu sırada, mütahaua ııfatiyle Tok. 

yoda bulunmakta olan Bcrlin olimpiyat• 
lan führeri doktor Dimin lr..ltibi bay 
Klingeberg Japonların • §ayet TokyQ 
olimpiyat1annı tertipten vaz geçerlerse .

bunu son dakikaya bırakacaklarını ıöy• 
lemiıti. 

F ramız olimpiyat komitesi reisi Bay 
Arman Ma.sar, Lö Jurnal muharririy)e 
bir mülalr.at yapmııbr : 

- Beynelmilel olimpiyat komitesi ne 
zaman toplanacak } 

- Zannederim ki, ıimdi Londrade 
bulunmakta olan bu komite reisi Bay 
Bayye Latur, hadiseleri tetkik için bizle• 
ri bir kaç güne kadar toplantıya çağıra· 
caktır. 

- Eğer Japonya vaz geçerse oyunlaı 
nerede olacak) Finlandiyada mı) 

- Zannetmem. Helsingforsda inıası 
lizım gelecek spor tesisleri o vak.ite ha· 
zırlansa bile fin devlet merkezinin, olim. 
piyatlar dolayısiyle vukubulcak yabancı 
tehacümüne kifayet etmiyeceği muhak
kaktır. 

- Başka namzet1ik1er var mı? 
- Elbette.. 1940 da beynelmilel biı 

sergi kuracak olan 1talyada olimpiya\ 
oyunları yapılamaz. Amerika, bizim ıer· 

gi 1939 da olacağından 1940 olimpiyat· 
ları Amerikada yapılsın, diyor. 

- Öyle ise oyunlar Amerikada mı 

olacak ) 

- Onu da sanmam. Amerikada, 932 
de, Los Anceles olimpiyatları yapılmış-
br. 

- Öyle ise nerede ) 
- Size hutusi olarak söyliyeyim ı 

Zannederim kıı oyunları Finlandiya, 
ya bırakJacak, fakat atletik oyunla1 
Londrada yapılacaktır. Fakat bu tama• 
miyle phsi bir fikirdir. Kimseye biroey 
söylemeyiniz. 

- Müsterih olunuz. 
Görülüyor ki Fransız olimpiyat komi· 

tesi reisi bir şeyler bilmektedir. Bu söz· 

!erden de istidlal edileceği üzere komite
ler arasında her halde bazı fikir teatileri 
olmuş ve kı~ oyunları için Finlandiya, 
atletik sporlar için de İngiltere i.tzerindeı 

iptidai bir mutabakat husule gelmiştir. 

"Normandi,, nin yü
züncü seferi 

Fransızların en büyiik gemileri ola~ 
cNormandi> lTansatlantiği ayın on ik.j .. 

sinde Nevyorktan kalkarak, yüzüncü de· 
fa olarak Okyanusu geçmiıtir. 

cNormandi> nin bu yüzüncil eeferl 
münasebetiyle, Nevyork limanında iken 
gemide bir ziyafet verilmiftir... Vapur 

mabet kurduracağım ve adını da menin bilhassa son celsesi 41 derece sı- dılar. oraya her gün devam mecburiyetinde mek, kral ile kraliçenin harici ziyaretle-
ü.k b kal S Dolar' · ekili · b · tin 1 __ , F raneız limanlarında da merasimle kar .. Santa Anyes koyacağım. Yarın se- cak bir hava içinde ve büy.. ir a- uzan ısın v en u cınaye ounuar, diğerleri ise evvelce kral aile- rinin bir biriyle "·-ılaşması, karşılaş-

bir kin b" enfaat s iki il yapıl 1 ~. ıJanacak ve gemide tekrar bir ziyafet 
ninle beraber fakirlere de sadaka da- balığın heyecanlı enzarı arasında uzun .. vey .. a . ır m .. . . a e • sin<! yapı mış hizmete mü.kMaten bazı maması içın· kral memurini ile sıkı bir 

dı- li k ürinin S hak verilecektir. ğıtacağım 1 sürmüş, katilin annesi, kardeşi, maktu- ma gını soy yere 1 uzan - fahrl vazifelere tayin edilmiş kimselerdir. irtibat tesis etmek ile mükelleftir. 
-k !ün akrabaları ve yine maktulün ilk ka- kında merhametini istemişlerdir. Birinc~:ıısmın başında iki kişi vardır. Bir vakitler pek mühim bir vazife te-

Hakikat 1 ertesi gün kral salonun rısının şahadetleri ayrı ayn tesir yap- Suçlu bu itham ve müdafaalar karşı- Bu an birisi kralın husust klitibi IAkkı eden, fakat son asırda eheınmiyeti-
cNormandi> bu yüz •eferi üç .ene 

içinde yapml§tır. Amerika ile Avrupa 
arasındaki yolu dört, beı günde aldığı• olcluğu yerde güzel bir kilisa kurul- ml§tır. sında oturduğu yerde başını dizine değe- Sir AleXan. der Hardinge, diğerleri ise ni kaybeden ve yalnız merasim gün!" erin-

cek kadar egmı• ·• bul kta "di al h na göre daha fazla aefer yapma.aı ]hım-
masını emretti, kendisi de bir çok tddia makamı ile maktuliln avukatı- • unma ı · kr ın azmedarları Sir Ulick Alexan- .. . . . . 

d k 1 d S ·· !ık ğu l d 'dir H ikis" d uhaf 1 bık de muracaat edilen kraliçenm b~ gıy- dı. Fakat, gemi, bir müddet sefer yap· 
sa a a ar ver i. nın hücumları çok sert olmu•tur. Fran- uzanın on uç ay çocu e yevm er . er ı em ız a ayı sa diri" ru·-· . di N rth be lood d"" . 

E • il b "'~- ki.fb h 1 c gı şım o un r uşesı mamııbr. Bundan baıka, limanlarda kal· rtesi gece, saray kulesindeki bek- annesi · e irwm: tev · ane astanesin- subay arındandır. ' 
çiler: sız barosunun sayılı avukatlarından olan dedir. Kain peder ve validesi evlAdları- Kralın kAtibi husustliğini yapan tarafından ifa edilmektedir. Düşes krali- dığı müddeti de hesaba katmak lazım· 

Metr Tample, eski meslekd~ı Suzan Do- hat 1 torunl k dil . · · d · · d tl d dır. - Saat sekiz 1 Eyi hıristiyanlar . . . nm ırası o an arının en erı- AleXander haddi zatında kralın bir nevi çenın aynı zaman a ıyı os arın an-

ı k 1 1 \arisin işlediği bu cınayetm hır tarihçe- rilm . . ist . 1 rdir kil di Kralın dır ev erin" çe i me i ve kapılarını kapa- ne ve esını emış e . b~ve · i "r. her gün huzuruna · 
malıdırlar! diye bağırdığı sırada, kral sini yapın!§, genç kadının çok namuslu Avukatları: çıkabilenlerin en başında 0 gelir. Kraliçenin maiyetinde onun hususi Sovyeller 
on hirinci Lüi bir dilenci kıyafetine ve temiz bir hayattan böyle. bir_.Jenbire - Bu bedbaht afleye şimdi bir mezar Kral ile kabine arasındaki münasebe- işlerine bakan ayrıca sekiz fam donör 
girdi ve Nostradamüsle birlikte sa- uçuruma yuvarlanmasında hiç hır hafif- ve bir de beşik kalmıştır. beşiği de al- ti idare etmek nazik işi onun uhdesine vardır. Bunların arasında kontes Spen- Berfin 27 ( ö.R ) - Pariste çıkan 
rayın gizli bir kapısından dışarı çık- letici sebep görmediğini söylemiş ve: mak suretile felaketini artırmayın. tevdi edilmiştir. Onun için baş vekili ser, Hariciye vekili Halifaks'ın karısı « Revue de deux mondes > Stalinin ile
tı. - O .. Demişti, her şeyi yıkmasından Diye jüriye bitap ederken Suzan da: kralın huzuruna çıkarmak şerefi de hu- Vikontes Halifaks, Vikonte5 Hambleden, ride bir Alınan • Rus ittifakına göz yu-

Saraydaki asilzade ve Prensler, yalnız kendi hayatına değil, öldürdüğü - Yavrumu bana bırakın... sus! katibe aittir. Sir AleXander'in üç leydi Nunburnholme, leydi Helen Gra- macağını iddia eden bir makale neşret-
ve kraliçe derin bir eğlence ve zevk kocasının ebeveynine ve kendi çocuğu- Diye inlemiştir. muavini vardır. Bunlar kralın muhabe- han gibi tngilterenin en tanınmış ailele- miş ve geçenlerde idam edilen Mareşal 
içinde idiler; bunun için kralın daire- na da fenalık etmiştir. Jüri kararı verirk~ çok düşünmilş ratını temin ederler, huzura kabul oluna- rine mensup kimseler vardır. Zugaçevskinin bir Alınan ajanı olduğu-
sinden ve saraydan çıktığını hiç bir Filhakika Suzan Dolarisin on üç aylık ve tereddüd etmiştir. cakların günlük listesini yaparlar, kralın Bundan b~ka kraliçenin altı tane de nu yazmıştı. 
kimse farkedemedi. bir de yavrusu vardır. Müzakere epice uzun sürmilştür. seyahatleri ve ziyaretleri için muhtelif katibesi vardır. Bunlar durup dinlenme- Berliner Tageblat Almanya ve Sovyetler 

Kralın kıyafetini değiştirerek, Maktulün ilk karısı da mahkemede Karar tefhim edildiği ınrada Suzan: yerlerin belediye reislerile temasa gi- den her gün mahrem raporlar yazarlar arasında bir dostluk yaklaşması asla 
Nostradamüsle birlikte ve gizlice sa- şunları söylemiştir: - Mahkfun.mu edildim.. rerler. kraliçenin mektuplarının hususi o'lını- mevzuu bahis olmadığını bu günlük bi
raydan çıkbğını ancak gizli kapının - Ben kocamdan çok menundum. Me- Diye bir kere bay kırmış, sonra kendi- Kralın hazine nazırı saray hesaplarını yanlarını kaleme alırlar velhasıl kraliçe- ricik hakikat komünizm aleyhindeki it-
bekçisi gördü ve bildi! sud yaşayorduk. Nihayet bu kadın ara- ni çabuk toplam!§tır. tutar, saray memurlarının aylıklarını ve- ye ait bütün yazı işlerini onlar yaparlar. Ufaktan ibaret olduğunu yazıyor, 
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\>enia ,.,k4 1-mııllan fuıerinde dur- !inde dol- bö7le bir serseriye verir dia1ıilmipr. 

mi. hı"ç? Akşam neşriyatı: x...ı.. ..:....1...-'-de eıkk -ksr-'iui ------,------------ı. jandarma çaVlJFlnun karmy1e ka- ~ .,... 
oabanna dedi.kod~ ,.._....ıardı. Yeni kalfamn cLıima kibarlığı üzerin- Saat: 18.30 Karışık plak neşriyatı ilk del.a olarak kmoil ede<l Rudcıff Va- ~ t:haıp mi'.laııesıı. ..... llçlar, ~ üt bıı ~aa .lı:aU..,,. 

- Van.b.i yalan söylemiyorum, ba- deydi. Bu bı..dıl: ilk ııünlerde madam 19.15 Türk musikisi ye halk şukılan laatiao ~..., beyaı: puddıeıi istila tüfEi<ler ve dilU hıırp ~ anısı:ııı.da ft a c t. ••• ~ telı:rı.- &il' 
na fırıncının kız kardeşi oö,,tedi, ona da Löfbergi bir ~ ......... kalfanın neza- ~), 20..11 sut...,... ve ~ elli. Bu "'8 .....ı t tl=d• evnlce ya- bir de elbise dolalıı görülür. mipıııılirl 
ınvanırozma lı:arw !.aba- vamq.. Ko- keline daha Ülliia Lir ...-ketle muka- neşriyat 2J0.15 ~ ı..msil ~ zılmıı":: l,m; hae.ıı ~ eiııcma direktörü -:--Bı.ı.aedi.r.D4-.".~Harp .... ü- Bir güa 'fdıh<h ilAa e>tölıet: 
cw ııüıziiyfe cannüş canan. bele etmek m 1 wiyetii ile epeyce üzül- ler grubu tarafmdnı) 2Lll şan ıılildarı v~- ,.ı. • -.y.ıa.. c Şt:,ta > zesınde bunun ne lfl nr? - - a.n ..,..-. --~ Mklam 

Kadın iııteıııiye iııtemiye ..,.mağa mec· müştü ama, '."'"" :ra~. ~ da alıştı. ?l.15 Stüdyo salon orkestrası 22.00 Ajans filmini ölümünden senelere~ ~onra ~ Sile: • • • . .. IJQllD.tq. Buhmıl ~ aka~ 
bur oldu. Çünkü yoldan sırtı çantalı, ko- Nihayet bir lııafta ııçeıwwle kundura- haberleri ve 30ll Ya& perdeye koymak cesaret.uıı gÖOlıeriıa- - Bunuı:ı. lçınde bır lngiliz askerı dort Jıır dıı kvqılma ~-
lıa -ır.ı. -.mad&lan bir adam weçi- cının evi, cliplomaılum ~tuğu bir c:e kadını.ına bıa filme -lacalc d- sene saldı hlmqm •. Diye C>eRp verir- Bu habert baa ~tiftn Wııat -"n 
yord.. K.adm dedikod--. tek.... baş. meclis hatmi .leh. Ddibn!ı her cümleye 1STANBUL RADYOSU: de büyük alaka gösterdilderini görmılit- !er. GoMır ıdi. Fabl bınl-UM bilar .aı.. 
1-.ak için ba adamın çekilip gih • ıi offedoniniz> kelime!~ başlıyor, Oile _.,.,,tı: tür. Patrik Fevler ismindeki bu İngiliz lmıalda abat d eğtnl bildiıdı... 
bekli,.ordu. Fabt 0 durdu. tepeden bmaia bdar ~ans yapma- Şimdi bu eski filimlerln bir çolı: kop- askerinin maceraSl haldhten meraklıdır ET 1ıac; bft ~. 'ft t.'D bç ke?t 
Şapb.mu çak.ardı Te çok U:.ar bir ta- dan sözünü bilirmiyordo. Saat: 14..30 Ptakla Türk musikisi 14..50 yalan çekilerek bütün Ame..-.. oineJna. ve dünyada hiç !dm....,lo bıışına gelme- öll:lm. lı:mtmlan ~e blılım, x.ıç kert 

-la Lir ~- yaparak eordo: Sofraya omrur omnnaz ~nç kıza hi- havadis, 15.05 plakla Tiirl< musı."l<isi .IS..30 lamıda Valımtinonun aederi ııöriilmek· ıniştir. dolabm lı;tnde ._otkıad&ııı dlişllp ba-,ıll> 
_ Affedeniai%, mq1ıur ltundmacı tap ederek: muhtelif pLilı:. neşriyatı 16.00 son tedir. Bu macerayı kencllı.i töJ>le anlatıyor: ..U., hnuıdıltt.D. pad~ ha~ gel· 

Mösyö Löfberg burada nu oturodar1 - Affedenıiııiz malm.tzel, sıhhat ha· Akşam neşri.yalı: StMONE SlMON fAZllET CEMt- 1914 ağustosu idi. Bizim orduyu, Fran· diın! lleri1 Alııt~ WwfHindtft yarm 
Madam Löfberg'in asık suratında tat· berinizi söyle~e beni memnun etmdt Saat: 18.30 Hafif miiı:ilı:: Tepebaşı bele- YETINDEN KO~. saya yollıuruılardı.. Alınan hududundan !IUIUrn blr 1ahlll. ile ayınıR bil dolapl.I 

lı b!T giilümseme yayJd.. Karymnda çok lütfunu esi,.emez misinizi diye bahçesinden naklen, 19.15 spor mü- Simone Simoa Holmıdda claı.. futa bir müddet çarpl}tlktan 90llra alayımız ~ tutuyor, tllı:silril~ tuı-k 
tabiydi, çolı: la"bar biradarn bulunduğu- Kabilinden bir c:ii.mleyi ihmal etmiyor· sahebeleri Eşel Şe6lı: ~ 19..55 ~. Amerilı:ada bii;pülı: nüfuz· bozuldu v~ hemım. büti.ill eı:kadaşlar ~ Müın kopllyOrd\ı. 
mı anlımuttı. du. Borsa haberleri, 20.00 Grencıç ~tlıa- ı... olan ..., bilba- ewlwit lazlar. esir düştüler. Bir ~e bil dol9.bm içlMo, 

- Ben kondun. ifçmyim,ipjz lı:al- Fakat matmav-1 Virjiniye hu teşrifat nesinden nU:len sat ayan Sadi Hoşses dan ~ül eden hziilet ~eri s;. Ben bçmlğa muvaffak oldum. Ci Ahıwı. sO.ngültrinlrı p°laımwı ~ 
<lım. Bir yer bulmak için dola:pyorum. vız geliyor, o anneoiinin diirtmeluine, ba- ve arkadaşları t..rafmdan Türle musikisi mone SUnonu c:emqm .ı-~ varda bir Fransl% kasabı vWı. Oraya sllll • aUıı.ıtıın. ~ llnglileıi U. 
Acaba eyi bir tal;h eseri oluak böyle basının dik dik bııkmaluma ehemmiyet (Süıtinak, Karciar), 20.'9 hava raporu laıdır. Simone Simonun e-rinde -nıl::Gboı· yaklaşırk<!n yolda btr adam gördüm: Or· dolaM·deşlyoriardı. Şll.pMsiı ki ttadJk. 
töhft!ti cin.r kasabalaTda bile i~tilen bir vermiyerek bu kibar ddilı:anlı ile de fı. ~0.48 Omer Rıza Doğrul tarafıwbn arap. lan bir ıw-ı.lı: bidioo.ii üzerine ..bete. mıında odun kesiyonınq, dinl"1UMlt için lan be!l delildim, şan.p ııny1>r!.aıdı. h 
kunduracının yanında boş bir hlfalık rına çırai;yle konUftuiu dilden kona- ç.a söylev 2LOO saat .,an orkestra, 21.30 <İnin mat.keme lıuzunmdalı:i il.deleri 0 oturmuş.. b il kalım ~p yerine do!apbn be-
bulabilir miyim diye sormağa geldim~ ıuyordu: Semahat özdemes ve arlı:adaşlan t'1ra- kadar biiyük bir okaııdal ~alı:lı:i edil • • Kendi.iM sellm verdim ve katı.~a· nim kanlarım ııbealdı. ~t ~mn 

- Talihiniz varmıı, hakikaten onun ihtiyar kunduracı ilk günlerinde de- fından Türk musikisi. (H°~ Neha""1lt tir ki bütün Amerilı:ada geniş t<eıı::. Y1l başladık.. N,. ben <ınun dillıı1 pelt \yl. 31lnıiller dohıbııı 5bilr l!ıre.fına saplandı, 
bir kalfaya ihtiyacı var.. lihnlm1n hareketlerini riyakarhk sandı, Hicaz) 22.10 koı:ıser Novotniden naklen olan <Fazilet cemiyetleri> Sevınili Fran· anlıyordum, ne o benim dillmL hkat hm ille dl~ tarafda bulunuy(ırdum. ..• 

- Eğer yanJmıyonam sayın madam hayli öfkelendi. Fakat kalfa hem eyi ça· orkestra M. Kemal Akel idaresinde, ..., y>.ldlZUlm filimlerine bo kota• onun bana, benim ona iyi blr arbdaı Bu işkence hayatı böyle tam dert :9el'le 

Lölbergle konuşmak ,erefine nail ola- lıııy-or, hem de işten anlıyordu. Onım. 22.50 son haberler ve ertesi günü!) prog. mışlardır. y 
1 

yap- olacağımızı ikimiz de anlamıştık. Ken· devam etti .. 
yorum. için •esini çolı:armadı. Günler geçtikçe ramı 23.00 saat ayarı 90D dislne yardım ettim, epey odun kest:lnı. Nlha~ bir gUn, 1918 ~nlevvellnde 

Kadın memnun memnun sırıttı: o da bu hareketleri tabii bulmağa başla- Akşam evine beraber gittik. Maceramı b!a.badıın Alın&nln çıktı .. Ben de d6rt 
AVRUPA iSTASYONLARI: B lk ı d - Evet.. dı. Al11tı. Hatt.8. kendioi de konuşurkm a 3 D ar a anlattım. O da, karısı da bana çok acı· -.eyi !feç!.rmlş ~!dutum dolaptan çık• 

Jandarma çavuşunun, kansı yanında deli.kanlının sözlerini ve hareketlerini SENFONiLER: dılar. Lill Bosken Wnindeki bu oduncu· tım ..• 
gurunınun bu oureıle okpnmuma çok taklide başladL yu, bazı sıhlıl sebeplerden dolayı aske-
•erinm;,,.; Günler geçtikçe işler daha eyi bir •el:il 20.lO Varşova: Ko~atuvarda ve- Yunanistan Ja Jı'[ re almam><lardı. O da kasabanın odu· D k J, 

..... • ril k b k k · kil "' ..,, enı·· umun an Je-Katra claLa hürmetkar bir hareketle alıyordu. Virjini de nihayet delik.ımlıya . ece üyü onsen na nunu kesmelde m~gul oluyormuş. "' "' 

PJ>kamu Ç>brdı, madam Löfberg bu abşnııştı. Vakıi onun konUfbliu gibi HAF1F KONSERLER: mücadelesi F.pey bir müddet Luinin evinde gizil mir İstihsali 
J'eni iltifata kral llllJayındaki bir nedime· konuşmıyordu ama 110frada yüzüne gÜ· -O-- Katimerini yaşadım. Fakat, bir gün fena haberler Roma, 27 (Ö.R) _ ltalyanuı. garp sa-
Y• yabpcek kadar bir re.eranııla mu· lüyor, merdiven başında lı:arşı\aşt1klazı 7.10 Berlin kısa dalgası karışık musiki Atina - N.Moshopulos dolaşmll)'a b"§ladı: Almanlar şehre yak• hlllerind ""lehassıaluın 4kları 
kabele etti. vakıt tebessüm ediyor, akşam iş bittik- (

8
.15 devamı) 8.SO Paris )ıfandiyal pllk gazetesinde dil meselesine şu yolda de- laşıyorlarmış .. Civar köylerin hepsi Al· e, mı.ı yap 

işçi sözüne devam ediyordu: ten sonıa bahçede ddi.kanlı ile bir defa 9.lS plik 9.45 pllk l0.35 plAk. 12 Paris varn ediyor: man askerlerinin işgaU altına düşmüş. milhlm tecri1beltte ııu.aran FoeJ.imo ile 
- Keac!üerini ne vııkıt rahatsız ede- dolaşmaktan zevk alıyordu. Morıdiyal plak konsori 12 Berlin kısa cGeçen gün bir tramvay vatmanının 1ld Uç gün sonza, VU:yet d.ha tehlike- Clvitawc:clıia anamda bir milyon tolı-

bi!eceğimi aöylemek lıltfunda bulunur Bu iılerden en çok memnun olan ma- dalgas 1i orkestra musikisi 13 hafif konuştuğu temiz ve doğru Yunancaya ~ti,. Almanlar akşama, sabaha §ehtt dan fula ınilaıatislı. demir bulunmakta· 
muaunuz) dam Löfberg, hiddetinden küplere bi- musiki ~.lSdevamı) 13.15 Paris Mon- hayran oldum. Ediplerimiz bu az oku- gireceklerdi. dır.Bu demirlerin oldukça basit bir USlll 

Bu kibarca konuıma karıısında jan- nen .. de fı~ı~cı çaaii_ı Lar~on~u. F akaı o, diyal konser nakli ll.2S Bükreş pllk mu~lardan örnek almalıdırlar. O uman Lui: ile ve magnet lan6ile istiMııll kabil ola· 
darına çavuıunun kansı, aizı bir kllnf hen uz bu ışı tamarruyle cıddıye almış de- k . (l5 d ) l' p . .. ~ •:..... ı Halk ( eksostis) dediği halde bazı - Bura.sı senin için tehlikeli, dfldi ıeh- calttır. Romadan 60 ltiloııuıtnı uzalıda 

ık ''"di. K . k . onserı evamı .. an.s m.un~l'~ bul U 
aç •. ~ lı:a.lm.ıştı. Kendisinin kibar "" endi endine: konser nakli (l4 keza) 17.45 Berlin kısa ediplerimiz (Sahnisi) diye yazıyorlar. rln daha sık mahallesinde kaynanamın unan Lathıın sahi erinden günde 10 
Alemı ka.idderini bildiğiııi eöst~eie .lü- - Sabret1 Larson.cl.iYordu. Bir gün d lg •· k . (l8 ·~ d ) Bu kelime Arapça (Ahn) ve (aeyr) ke- evi var .. Seni oraya gijtilreyim, onuia ton demiri bulunan kumdan mllmatisll 

hi • V 1. bu lı:"b d d a ası ~ sonu onsen ·"" evamı --LI-~ demir is., .... __ , --'"-·'-'--''-. 
z~ saetti. e bunun için onlar gı"bi ge ır ı ar a arn a ne mal olduğunu 18 Paris Mondiyal konser nakli 18_25 limclcrinden mürekkeptir. :mıuan. UD5a1 ~lilıeJUeUli 

vticudu~u eğ~eğe alıpralı:: göaterir, onun da pabucu dama atılır! Peşte asker! bandosu 20 Bük:reş plakla Lügatçı Şemsettin Sami (sahne) keli-
- Sız tqrıf ederken ben de hareket Delikanlının Löfberglerin yanına giri- Saint - Sains'in eserlerinden kon.ser mesinin Yunanca (skini) veya (ahini) 

Madam Belman Goder, Luinln kayna-. 
nası, çok iyi kıılpll bir kadındı. Beni 
memnuniyetle karşıladı ve bir ana gibi 
bakmağa başladı. 

----:---
Almanya mensucat 
endüstrisinde amele 

kıtlığı 

etm~ üzere idim, dedi. Ve arkadapna şinden tam altı hafta sonra icli .. Bir Pa- 21.20 Bül<reş küçüJı: radyo orkestrası kelimelerinden muharref olduğunu iddia 
elini uz.attL zar oabahı Madam Löfberg kalkmış, en 22.15 Berlin kısa dalgası eski Avusturya ediyor. 

Madam Löfberg aynı kibar tavırla: kibar elbisesi sırtında, pençere önüne h 1k usikis a m · · i 22.'5 Peşte Çigan orkest-
- Güle güle canım, dedi, tekrar tq- oturmuş. dinde gazetenin tefrika roma- rası 22.45 Bül<reş küçük radyo orkestrası 

rifinizl bt*lerim.. nını okuyordu. Romanın en tadı yeri idi. 
Sonfll delikanlıya döndü: Şahsından başka birisi için sevilmeğe ta- OPERALAR. OPERETLER: 
- Buyurun, kocam içeridedir. He- bammül edemiyen prena, earaydan kaç- . . . • . . . 

nıen görüımenize hiç bir mini yoktur. mış, ıeyyar ka1aycı olarak diyar diyar 
Kadın kapıyı açtı Te eve girmesi için dola~ıyor. Tamam aradığım buldu. Bir 

ddilı:enlıya ipret etti F ııkat kibar ya- kÖT marangozun un melelder kadar güzel 
banca lıiru: etti: klZI ile tatlı tatlı sevişiyorfar. Şaha için 

- Hayabmda kadının önüne geçmek 
nezakenjrliiini lıiç yapmadmı .. Müsaade 
buyurunuz da arkanızdan yürüyeyim. 

Delikanlı. tamam eski zaman şöval
yelerine yalopr bir nezaketle fapkası 

elinde icadının ilç adım arkasından ge· 
liyordu. Ddibnlmın bu nezaketi kun

duracının kanam çok memnun etmiş

ti. Kunduracmın çalııtığı küçük dükkana 
girdikleri vakıt delikanlıyı aşikar bir gu

rurla takdim etti ve sonra kocasının ku
lağına doğru eğildi ve yavaş sesle: 

- Dinle. dedi, bu adam her halde 
çok asil bir ailenin evladı olacak,öyle 
kibar öyle kibar kil.. 

Dükkanlarında yüksek tabakaya men
sup bir kalfa çalıştırmak emeli, bir çok 
geceler madam Löfbergin rüy.alaruıı .Ü.. 

!emişti.. Öyle ya, dünyada olmaz ne 
var> Çok kibar bir ailenin her evladı da, 
aç, İşsiz, çıplak kalabilir. Yahut daha 
eyiai zengin bir delikanlının hiçten bir 

aebep yiiziinden aileoiyle arası açılır, ba
ba evini terkeder, gurbet diyanna düşer, 
talih neden böyle deli.kanlıyı kendi dük
kanlanna snketmeoin) Alı böyle bir teY 
olsa .. Madam Löfbergln hayli geniı ha
yali tekrar işlemeğe başladı: Kocam ta-

sevildiğine birçok tecriibeleTden ıonıa 

emin olan prens baklayı ağzından çıkar
mak, kim olduğunu söylemek Üzeredir. 

işte tam bu sırada kızı içeri girdi. Bi
risini arar gibi etrafına hakb ve eonra 

sordu: 

- Babamla kalfa nerede} 
Madam Löfberg gözlerini kaldırdı. 

Paylar gibi kızına bakb. Ve kibar kibar: 
- Muhterem pederinizle kibar kalfa. 

sı havanın letafetinden iotifade ederek 
kasaba civarında küçült bir gezinti yap
mak üzere çıkhlar, dedi. 

Yalnız altı hafta evin içinde yaşıyan 
delikanlı yaşayışlarında o kadar derin bir 
inkılap yapmıştı ki komıu kadınların, 
hepsi, hatıi jandarma çavuşunun karısı 
bile kunduracının evinden ayaklarını 
keomitlerdi. 

Genç luz ouatu... Pençereden bakın
mağa, hdın da tatlı tatlı romanını oku
m.ağa batiadL 

Birdenbire merdivende hızlı hızlı ayak 
>ealeri İfİttİ. Kapı açJdL Uota Ve kalfa 
içeriye girdiler. Madam Löfberg, bir ha. 
kıJta kocası ile kalfaanın kasaba civarın
da dolaşmadıklarını. meyhaneye gittik
lerini, zilzurna sarhoş olarak döndükle
rini anladı. 

vaasut ediyor, delikanlı ile babamın ara~ KunduraclDln kansı, kocasının içme
llnı buluyor, biricik kızı Virjini bu deli- sine katiyen tahammül edemezdi. Fakat 
kanlı ile evleniyor!. bu defa müsamaha göstermcğe karar 

Madam Löfberg gazetelerdeki tefri- verdi. 
ka romanlarını heyecanla okur ve kun· Çalıştıktan sonra biraz içmek te belki 
duracı lı:alfaın kJığında prensler tahay- kibarlık icabıdır. Sonra kitaplarda da o
yül ederdi. Dükkana her yeni kalfa ge- kumuştu: clçki adamın mayasını mey
lişinde bu hayal gözlerinin önünde bir dana çıkarır.> Şimdi asJ genç kalfa kim 
defa canlanırdı. Fakat gelen çıraklar ça- bilir daha ne kadar kibarlaşacak, ne za
bucak foyalarını meydana çıkarır ve ma ... rif. ne güzel. ne eşsiz nükteler söyliye
dam Löfbergi yeniden ümitsizliğe dü- ce~tiL. 
türürlerdi. Fal.at şaşılacak §ey doğrusu.. Kalfa 

Bu defa madam Löfberg ümitlerinin -ıeliim vermeğe bne lüzum görmeden bir 
taluıklı:uk edeceğini kuvvetle tahmin edi- İ•kemleyi çekti, çatırdata çatırdata otur
Yordu. Hem artık bu gelişin tam vakti du. Ve sustu. 
idi. Virjini hayli büyiimüı. yirmi beş ya- Madam Löfberg düşündü: 
ıını bulm\lftu .. !,in daha kötü•ü de ku- - Hala kibarlığı üzerinde .. Vakıa ee· 
§ılarındaki fırıncının çırağı Larıonla mer- li.m vermedi ama aizını da açmadı .. 
cimeii fınna vermiş olmasıydı. Fakat Söze kadının başlamasını bekliyor .. Baş 

ODA MUSiKiSi: 

9.30 Berlin kısa dalgası oda musikisi 
konseri 16 Paris Mondiyal oda musikisi 
triyosu 17 Varşova salon kuartesi 20.40 
Varşova Poznan kentet takınu 

RESIT ALLE.R: 

14.30 Bükreş Rumen şarkıları 16.30 
Berlin lasa dalgası Keman solo 18.30 
Berlin kısa dalgası Zitar solo 19.10 Var
şova Sil<!Z}'a şarkıları 19.30 Berlin kısa 
dalgası Org resitali (20 asker şarkıları) 
20.25 Peşte Piyano refakatile şarkılar 

20.45 Bükreş Aida Helke tarafından şar
kılar 22.10 Varşova Sopran tarafından 
şarkı ve sitali 
gçı,dyiaeebhçna-Fei 

DANS MUS!KtSl: 
10.15 Berlin kısa dalgası 18 Varşova 

19 :!ükreş 24. 10 Peşte 

lıyalım da bari üzülmesin .. 
Sonra kibar kibar: 
- Galiba günün yorgunluklarını U• 

nubnak. için prapta aükG.n ve rahat ara .. 
dınız 1 dedi. 

Delikanlı adeta haykırdı: 
- Şunun ıurasında düeyaya ne di

ye geldik. içme, eilenme.. Böyle yqa
maktan ne çıkar .. içtik. hem de adama· 
kJlı içtik. 

Bu ııözler madam Löfbergin yüreğine 
bir hançer gibi saplandı. Kibar oarhoş
lara dair bütün ümitleri suya dütmiiftü. 

Fakat delikanlının hali gittikçe daha 
fena oluyordu. Şimdi madam Löfbergin 
önüne dik.ilmi,: 

- Haydi cadaloz, IU meymenetııiz 
kızına ııöyle de laıllwn, önümüzde hofll 
tepsin. biraz eğlenelim!. 

Diyordu. Artık madam Löfbergin sab· 
n tükenmişti. içinden: 

- Yarın görüşürüz, dedi. Ve klZITU 
aldığı gibi odadan çıktı .• 

Ertesi gün aklı başına gelen kalfa. bü
tün nazikane cümlelerine, kibar reve
ranslanna raimen çantası sırtına, mat
rası eline verildi ve kapı dışarı edildi. 

Fırıncı çırağı, kallanın ~a kahka
ha ile güldü. 

Şimdi kafeali ... luıisirler kalmadıiı 
halde biz bu kelimeyi bir türlü bırakmak 
İatcmiyoruz. 

Oraya gittiğimin ertesi günü Almanlar 
şehre giriyorlardı. Benim vuiyetiın de 
gittikçe naziltlt!ŞiyordtL Berlin 27 (Ö.R) - Almanya memu· 

Bir gün: cat endüstrisi amele latlı!>ndaıı ~i 
Herkes bir chava tutturmuş> gidiyor, cAlmanlar evleri arıyacakm~• dedi- !!lmeldedir. Dokumacılar ~erini mald· 

ve bu Türkçe (hava) kelimeaini de bı· ler. ne ile yapmağa gayret ettiklerinden ( 
rakmıık istemiyoruz. Bu haber madam Goberl Meta ben- otonım sistemlnd1!11 6 otorum slstenıiıuı 

Son zamanlarda (keyfi) veya (keli) den fazla tel~a düşürdü. geçmişlerdir. örğü !~!eri endil!tris! da 
kelimesine de çok tesadüf ediyorum. - Ne yapalım seni nereye saltlıyalım! bu işe yanyan ye~ kimselerin bu· 
Bu kelime de dalbudak saldığından ko- Derken görllne bir yer ~· Jıınmarnamıdmı müteesra-dlr. 
lay bırakamıyoruz. - Dolap! Dedi. ----

Me~yada elan lıalyanca (Fruta) Bu, kııdmın el.bi.!e dolabı idi. Bir bu- Almanyada al.tın 
diyoruz. Can eriğine ( canera) diyoruz. çulı: metre boyunda, bir metre lı:ı!ıdar 
Öteden beriden avladığım aıağıdaki ke- eninde olan bu dolabın içi, yukardan tedavül edilemez 
limeleri de arz.edeceğim. aşığı ikiye ayrıhnı~ır. Bunun bir gözü Berlin 27 (ö.R) _ Alınan hük" ti 

Çahpina: Ne kadar kötü ahenklidir. de ortasından bir rafla ikiye bölünüyor- . bir kan·-'· alt ilıne yeııı .......,. ının para olarak kul,. 
Canab ty ı "k · d" b" k du. Bu raflarda hdınm çamaşırları var-e a: nsanı b sın ıren ır e· .. lmıJmısını menetmiş ve tedavülde bu-. 

lime. Beltes, Peltea, Mezes, yapi, tavani, eh. Rafsız bölmede de mantolan ım.lı 1 altınlar _,.., '= ~ 1 ıl . unan m ™ Uiıl".!!e.ara yatır .. 
faca, çurab~ Bolikos, bostani v.s. ıdl. maiar tmi .,_ 

Madam Gobe lb 
_,_ . . . ını emre ş~. 

B 1 y Ak d r e is=nni mdirdl "" _ un an unan a em.isi kabul eder ---
ben dizlerim ağzımın hiz:asmda, büzü-

roi. ~ terek dolabın ıçine çömeldim... Nikotin hem zehir 

Yi - Faloat burada dört sene kalacağım, bu- hem ilaçmış! 
ugoslov yadaki rasınm bana dört sene bir mahbes ola-

Türklerin h . cağı o anda altlıma bile gelmemişti.. Bu giln]erde Portsınanz'da çok mühim mu aceretı Dört sene hergün evlerin askerler ta- bir tıb kongresi toplanıyor. Bu kongrede 
-o-- ıııfından aranması tehlikesi içinde bu bir çok yeni bulunan ilAçlar gösteri.1"""1<. 

Aıina - Etniki gazetesi yazıyor: dolapta saatlerimi doldurur, gece sabaha tir. Bunlar arasında bilhassa tütünün nl· 
cYugoslavya Türklerinin Türkiyeye kadar binbir ıstırap içinde gözUmU bir· kotin maddesinden çıkarılan ve adına 

hicretini müzakere eden komisyon eyi an lınpmazdmı: Yalnız, madam Gober, asit nikotinik den.en bir hamız vardır. 
neticelere Vatrmftır. Y apJan anlatma gündüz bir llı:! saat yıırumda kalırdı. O Demek ki şimdiye kadar zehir dedi. 
tasdik edilmek üzere Türk.iye ve Y ueoa- zaman dolaptan çıkar, bir ilti lokmalık ğimiz tütün bundan sonra ilAç olaralı 
lavya hükümetlerine arzedilecektir. bir şey yer, biraz manırdım. Bu müddet kullanılacak! Çünkü bu yeni ilaç cüz. 

MOBADtL RUMLAR zarfında madam Gober başucumda bek- z.am illetine ve uyuza karşı birebir geli-

Mübadil Rumlardan mürelı:kep dört !erdi. Kaç kere kadının birdenbire yormuş ... 
kafile 1zmm ziyaret edecektir. Bunlara 

cotkun istikbal hazırlık.lan yapılmakta
dır. Keza Türkiye hültümeti bunlardan 
vize harcı almıyacaktır. 

IZMIR MEMLEKET HASTA
NF.St DAHllJ HASTALIK

LAR MOTAHAS.51Sl 
DOKTOR 

Celal Yar~ın 
Muayenehaneti : ikinci &yler 

sokağında Fırın karııaında (25) 
numaradadır. 
TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1018 TELEFON 2545 

Amerikan marka lataklit ainek ıuyu dünyaca lanUUDJf en tesirli ainelı. 
suyudur. liqenbn yegine dü,mamdır. Bir defa tecrübe yapan lstaldit 
ainek auyundan aynlııınn Tavsiye ederiz. 

DEPOSU ı Suluhan civan No. 28/9 HOSNO öZ ö DEMlSL 
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IZMIR IKtNCl iCRA DAtRESl 
D.No. 938-6360 

GAYRI MENKUL MALI.ARIN 
AÇIK ARTIRMA iLANI 

lZMlR iKiNCi MEMURLU -
öUNDAN: 

Açık artırma ile paraya çevrilecek 
• gayri menkulün ne olduğu:ev, gayri 

menkulün bulunduğu mevki, mahal
lesi, sokağı numarası: Alsancakta 
mesudiye caddesinde kara kol soka
ğında 40 numara tajlı, takdir olunan 
kıymet: 1 OOOlira, artırmanın yapıla
cağı yer, gün saat : Birinci artırma 
2-9-938 tarihinde cuma günü saat 
11 de ikinci artırma 17-9-938 tari
hinde cumartesi saat 11 de. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların !~ 
nnı kökünden temizlemek için (HELMOBLö) kullanınız. 

Böbreklerin çalıımak kudretini artbnr, kadın, erkek idrar zorluk
lannı, eski ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sık 
aık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te
min eder. Sıhhat Vekiletimizin resmi ruhsatını biiz bulunan HEL
MOBLö her eczanede bulunur. 

DiKKAT : HELMOBLö idrarı temizliyerek mavileştirir. 
• • • - ' • .. ...-~ • • ...... 1 

1 _ ı,bu gayri menkulün artır- Yerlı·malı 
ma §artnamesi 19-8-938 tarihinden "itibaren 6360 No. ile ikinci icra dai-
resinin muayyen numarasında her ÇAT AL, BJCAK, KAŞIK 
kesin görebilmesi için açıktır .llinda 
yazılı olanlardan fazla malfunat al
mak istiyenler, i§bu §artnameye ve 
938-6360 dosya numarasile memu
riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya i§tirak için yuka
nda yazılı kıymetin % 7 .5 nisbetin
de pey veya milli bir bankanın temi
nat mektubu tevdi edilecektir. ( 124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerinde
ki haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını i§bu ilin tarihin
den itibaren yirmi gün içinde evrakı Büyijk fedakii.rlıklarla vücuda ge
müsbitelerile birlikte memuriyetimi- tirilen fabrikamızda yerli malı ola
ze bildirmeleri icap eder. Aksi halde rak her model çatal, bıçak, k~ık 
haklan tapu sicilile sabit olmadıkça imal olunmaktadır. Avrupa mamuli
aab§ bedelinin paylqmasından hariç tı ayarına faik olan bu emsalsiz yerli 
kalırlar. malı fabrikasının mamulitmı her 

4 - Gösterilen günde artırmaya yerde ıtravınız. 
lftirak edenler artırma farbıamesini LOKANTA ve Gazinocuların 
okumuş ve lüzumlu malfunab alın!§ nazarı dikkatine : 
ve bunları tamamen kabul ebnİ§ ad Fabrikamız BAŞKURT marka
ve itibar olunurlar. lı YERLi mamulitımızı görme-

5 - Tayin edilen zamanda gayri den, ÇATAL, KAŞIK ve BIÇ.~~ 
menkul üç defa bağırıldıktan sonra takımlarınızı almay~nız: . Bu.tun 
en çok a.-tırana ihale edilir. Ancak mallarımız ~em kalıte ı.~barıyle 
artırma bedeli muhammen kıymetin Avrupanı!"<ınden daha yuksek ve 
yüzde yebnİ§ betini bulınaz veya sa- hem de fıatçe YUZDE 30 daha 
b§ isti yenin alacağına rüchanı olan ucuzdur·. . 
diğer alacaklılar bulunup ta bedel Umumı Sa~ı4 Yerı: lstanbul Tab
bunlann o gayri menkul ile temin takale caddesı No. 51 
edilınit alacaklarının mecmuundan ( Jak Dekalo ve Ssı.) 
fazlaya çıkınazsa en çok artbranm IZMIR BiRiNCi iCRA MEMUR-
taahhüdü baki kalınak üzere artırma LUôUNDAN : 38/671 
on bet gün daha temdit ve on betin- Çilengir oğlu Osman Fehminin 
ci günü ayni saatte yapılacak artır- Cqmaovasından bızır kahya verese
mada, bedeli sah§ istiyenin alacağına sinden alacağı olan paranın temini is
rücbanı olan diğer alacaklıların o tifası zımnında tahb hacizde bulu
gayrİ menkul ile temin edilmiı ala- nan Cumaovası Akçeköy mevkiinde 
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak cece tımarında 130 zeytin ağacını 
sartiyle, en çok artırana ihale edilir. havi tarla 650 lira kıymeti muham
Biiyle bir bedel elde edilemezse ihale mine ile ve yine borçlu vereseye ait 
yapılamaz ve satı§ talebi düter. Cumaovası yıkık minare mevkiinde 

6 - Gayri menkul kendisine iha- §arkan Osman ve Osman ağa vere
le olunan kimse derhal veya verilen sesi garben dere timalen yarım ağa 
mühlet içinde parayı vermezse ihale veresesi cenuben dere ve Osman 
kararı fesholunarak kendisinden ev- ağa veresesiyle mahdut 6885 metre 
ve! en yüksek teklifte bulunan kim- terbiindeki eski ölçü ile 8 dönüm bağ 
se arzebnİ§ olduğu bedelle alınağa 900lira ve yine Cumaovası hacı mol
razı olursa ona, razı olınaz veya bu- la yeri mevkiinde §arkan çay garben 
lunmazsa hemen on bet gün müd- Cafer timalen sarı Hüseyin oğlu veli 
detle artırmaya çıkarılıp en çok ar- cenuben arap Seyfi bağlariyle mah
tırana ihale edilir. iki ihale arasında- dut tahminen 3047 metre ve eski 
ki fark ve geçen günler için o/o5 ten ölçü ile 4 dönüm ha~ 24'0 lira kıyme
besap olunacak faiz ve diğer zararlar ti muahmmine ile 29-8-938 tarihine 
ayrıca hükıne hacet kalınaksızın me- müsadif pazartesi günü saat 11 de 
muriyetimizce alıcıdan talısil olunur. satılığa çıkarılacaktır. Bu artırmada 
Madde (133) sah• bedeli muhammen kıymetin 

İşbu gayri menkul yukarıda göı- % 75 tini bulınadığı takdirde en çok 
terilen tarihlerde ikinci icra memur- artıran talibinin taahhüdü baki kal
luğu odasında itbu ilan ve gösterilen mak şartiyle satı§ 15 gün daha uza
artırma §artnamesi dairesinde satı- hlarak 2 inci artırması 13-9-938 ta
lacağı ilin olunur. 111 ribine müsadif Salı günü saat 11 de 
__________ __:.::...___ sablığa çıkarılacaktır. Bu artırmada 

dahi sabş bedeli muhammen kıyme
IZMIR BELEDiYESiNDEN: tin % 75 ,ini bulınadığı takdirde 
1 - Beher torbası 120 kuru§tan satı, 2280numaralı kanuna tevfikan 

(2880) lira muhammen bedeli ke- tecilen satı§ geri bırakılacakbr. l,bu 
tifli ve açık eksiltme ile satın alına- gayri menkul üzerinde her hangi bir 
cak (2400) torba çimentonun b&§ki- tekilde bak talebinde bulunan elle
tiplikteki §artnamesi veçhile ihalesi rindeki vesaik ile birlikte işbu ilanın 
5-8-938 cuma günü saat on üçe tem- tarihi neşrinden itibaren 20 gün zar
dit edilıni§tir. !§tirak etmek isti yenler fmda daireye müracaatları aksi tak-
216 liralık muvakkat teminat mak- di~de haklan tapu sicilile sabit olını
buzu veya banka teminat mektubu yanlar paylaımadan hariç bırakıla
ile söylenen gün ve saatte encüme- cakhrdır. Satı§ pefin para ile olup 
ne gelirler. taliplerin yüzde 7 buçuk nisbetinde 

2 - Beher tonu on liradan 400 pey akçesini veya milli bir bankanın 
lira muhammen bedelle ve açık ar- itibar mektubunu hi.mil bulunmaları 
t.rma ile satılacak eski itfaiye binası lazımdır. % 2 buçuk delliliye müt
i!e be1ediye mıntakası bahçesinde teri ye aittir. Müterakim vergi borcu 
bulunan kırk ton eski tramvay ray- artırma bedelinden tenzil olunur. 
larının ba1katiplikteki tartnamesi Şartname 9-8-938 tarihinden itiba
veçhile ihalesi 5-8-938 cuma günü ren .her kese açık bulundurulacak
saat on üçe temdit edilmiştir. lttirak tır. Taliplerin lzmir birinci icrasının 
etmek istiyenler otuz liralık muvak- 38-671 dosyasına ve icra münadisi
kat teminat makbuzu veyan banka ne müracaatları ilin olunur. 
mektubu ile söylenen gün ve saatte ------------
encümene gelirler. 2629 (2532) nun. 

1 - Paza•!ıksız satış mecburiye- 4 - Kazanç vergisi kanununda 
tine dair 3489 No.Iu ve 13-7-938 ta- bazı değitiklik yapılınasına dair 
rihli kanun. 3470 No. ve 9-7-938 tarihli kanun. 

2 - Meşhut suçların muhakeme 5 - Adliye harç tarifesi kanunu
usulüne dair 3005 sayılı kanunun na ek Noter harç tarifesine dair 3494 
3 ncü maddesinin değiştirilmesi hak- N,,. 13-7-938 tarhili kanun. 
kında 3498 No.lu ve 13-7-938 tarih- 6 - Matbuat kanununun bazı 
li kanun. maddelerini değ!,foen 3518 No. ve 

3 - Ceza muhakemeleri usulü 16-7-938 tarihli kanun. 
kanununun bazı maddelerini deği§ti- Belediye ilin tahtasına asıluılJbr. 
ren 3515 No. ve 16-7-938taribli ka- Herkesçe bilinsin. 2728 (2535) 

Kara hisar Maden Suyu 
Türkiye 

KızıJay Kurumu 

.m .,, 
~...,.,...; 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni bmir ec:ı:aneıi 

"'?· 
juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju
vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini bahteder. 

Juvantin saç boyalan kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. Eczanelerde ve ıtnyat mağazalarında arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 

Izmir Emrazı Sariye hastanesi 
Baş hekimliğ!nden: 
Hastahanenin 1938 mali yılı ihtiyaçlarından aşağıda tahmini fiati 

ve muvakkat teminab yazılı 108 kalem eczai tıbbiyesi 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konmu§tur. Şartname ve listeyi lstanbulda Sağ
lık direktörlüğünde ve lzmirde Hastane ba§hekimliğinde her gün gö
rebilirler. Eksiltme 11 ağustos 938 perfembe günü saat on birde T e
pecikte Emrazı Sariye hastanesinde toplanan komisyon huzurunda 
yapılacaktır. Muvakkat teminat para veya para mukabilindeki evrak 
komisyonca alınamıyacağından isteklilerin ihale gününden evvel te
m4ıatlarını lzmir mal sandığına yatırmaları lizımdır. 

Tahmin bedeli Muvakkat teminatı 
Kuru§ Kuru§ 
303395 22755 

28 - 1 - 5 - 1 o 2719 (2533) 
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M •• u 
~ÜPAPLI, 

TORNAX 

~VE 

KAN, 
KUVVET, 
iŞTAH 
ŞURUBU 

Sıhhat vekaletinin resmi rubsati• 
nı biiz olan doktorların beğen• 
dikleri bir §Uruptur Kansızlık, 
i§tabsızlık, kuvvetsizlik bilhassa 
nevrasteni, ademi iktidar, midd 
ve bağırsak tembelliğinden do
ğan hazımsızlık ve kabızlarda eri 
birinci devadır. 

Tifo, grip, zatürree, aıbna ne. 
kahetlerinde §ayanı hayret tesii 
gösterir. Vücuda dinçlik cild~ 
penbelik, saçlara, gözlere PaJI\ 
laklık veren bu KUVVET ILAı< 
CiNi sayın mütterilerine tanı~ 
makla müftehiriz. Her eczane< 
de bulunur • 

JDE 
SÜPAPSIZ 

STANDARD 

Motosikletleri geldi 
UiKKA T: T ornaks 

mutlaka görünüz. 
motorlarının her 

parçası mevcuttur 

M. ALiM ŞENOCAK 
Ba,turak Kemeraltı cad. Emirler çar,ısı kar,ıaında 

Tel. No. 4079 

Daim on 

No. 9248 No. 9280 
D A 1 M O N markalı bu fenerler iki pillidir. Ayarlıdır .. Şuleyi 

uzaltır, dağıtır ve toplar .• 
iki yüz elli metre mesafeyi tamamen aydınlatır. Kat'iyyen bo

zulmaz .. Kontak yapmaz. 
Yalnız DAIMON markalı olmasına, Pil ve ampullerinin de 

DAIMON marka olınasma dikkat ediniz. 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsi:n dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar 

Saglaoı Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edioi:ı: 

W,3/JPJ; SATIŞ YERLERi Wdfıl3/Jf 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
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Fikir Biraz Cüretkarane Görülebilir ••• 

Fakat, Neticeleri Şayanı Hayrettir. 

FEMJL , Kadın olmanın yegane 
mahzurunu unutturur. 

FEMIL 
' 

lcad edilince, kadın lnanılmıyacak derecede büyllk 
bir serbestiye ve emsal.siz bir rahata kavuştıL 

FEMIL Her ay tekerrür eden müşkül ve üzücü günlerde 
' kadını bütün düşünce ve eziyetlerden kurtardı-

FEMIL, 
. 

FEMIL, 
. 

FEMIL, 

FEMİL, 

Hayatını ve aile saadetini sigorta etti. 
En ince elbiseler ve en dar banyo mayoları altınd 
sezilmez, kullanan kadın bile mevcudiyetini kati
yen farketmez. 
Mikrop! u bezlerin ve pamuk tamponların kadın
ların bütün hayatlarına mal olan rahim ve tenasüli 
lztıraplarını ortadan kaldırır. 
Kanı emici ve muhafaza edici beyaz ve kırmızı hu
susi iki cins pamuktan kimya harikalarile mikrop
suz bir şekilde yapılmıştır. 

Bayanların (aylık temizliklerinde) en birinci yar
dımcısıdır. Sihhatini seven her kadın, 

~~ VE BAGI 

kullanmalıdır. FEMlL küçük ve yumuşak olduğundan el 
bile taşınabilir. Her eczane ve ticarethanelerde bulunur ... 

GRIPIN 
Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 

diş adele ağrılarını unuturlar 

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

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

olan airJlara kartı ihtiyatlı bulunmuf olursunu. 
icabında günde (3) kaşe alınabilir 

Taklitlerinden sakınınu ııe her yerde ısrarla Gripin i.teyiniz 

. . , . . !, ,.- . :: ~ ... . ... "4•'1ı.• ,,..... , ......... . ..<(. ~· .... ~,,.,... . - ,_ 

-- Fenni S?Özlük için --
, 

KEIWıAL KAMiL AKT AS 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cinı ve çefitleri yakından 

ve uzaktan ııören parfe ıiferik, ıilenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilitin, baı baga ve sellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet cözlülderi, pusula, pertavaız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

lstanbul sıhhi müesseseler artır
ma ve eksiltme komisyonundan: 
Hayd~ Numune hastanesinin azı 600 ton çoğu 700 ton kok 

kömürü ile azı 300 çoğu 400 ton kriple kömürü içinkapalı zarfla yapı
lan eksiltmede teklif edilen fiyat fazla görüldüğünden yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konumuştur. 

1- Eksiltme 10/ 8/ 938 Çarşamba günü saat 11 de Çağaloğlunda 
lstanbul sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğü binasında kurulu 
komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Kok kömürü için 1724 Kriple kömürünün 
tonu 127 4 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti : 1287 lira 30 kuruştur. 
4 - Şartnamesi 472 kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 
5 - lstekliler Cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 oayılı 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuzu 
veya banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflan ihale saatından 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 4669/ 2650 

24 - 28 - 2 - 7 (2499) 

r-----;-:---------- DEUTSCHE LEVAN F ratelli Sperco 
Vapur acentası . Kumbarcrtt biri 

Ağız bütün mikroblara daima 
bjr kapıdır. Ve unutmayınız 
Bakımsızlıktan çürüyen ditlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve batta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide bumması, apandi
sit, nevrasteni, sıtma ve romatiz
ma ya.- ·~ı fennen anlatılmı,tır .• 
Temiz ağız ve sağlam di~ler umu
mi vücut sağlığının en birinci ,ar
tı olmustur. Binaenalevh ditleri
'lizi he~ gün kabil olduğu kadar 
'azla (Radyolin) dit macunu ile 

,_ranti edehilininiz ve etmeliıi· 
ııiz. Bu suretle mikropları imha 
~derek ditlerinizi korumut olur-
;unuz. 

açık 
ki: 

RADYOLIN 
ile ditlerinizi sabah ve a)qam her yemekten sonra fırcalayınız •• -... ~ ~ ~ 

Vakıflar Umum MüdürJüğünden: 
Kapalı zarf usulile bina inşaatı 

eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan it: 
27 haziran 938 tarihinde yapılan ekıiltmeainde talip çıkmadığından 

dolayı ihalesi yapılamıyan Ankarada Bankalar caddesinde Oamanh 
bankası ittiaalindeki Vakıf arsa üzerine Borsa, Vakıf paralar müdür
lüğü ve Apartman binası İn§aatıdır. 

2 - Bu intutın temel kısmı vahidi fiat üzerinden ve mütebaki ak
sam maa miiftemilit kötürü olarak yapılacaktır. 

3 - Kctif bedeli 220446,54 liradır. Bunun 28184,15 lirası temel 
için ve 192262,39 lirasıda diğer kötürü aksamın İnfaaı içindir. 

4 - Bu infaata ait prlname ve evrak tunlardır: 
A- Fenni ve hususi prlname. 
8 - Mukavele projesi ve projeye bağh vahidi fiat cetveli. 
C - Eksiltme prlnamesi. 
D-Proje. 
6 - Yukanda yazıh evrak Ankarada Vakıflar umum müdürlüğii 

lntut müdürlüğünden lstanbulda İstanbul Vakıflar bllf müdürlüğün
den, lzmirde lzmir Vakıflar müdürlüğünden 11,02 lira mukabilinde 
alınabilir. 

7 - Eksiltmeye 5/8/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 12 de 
Ankarada ikinci Vakıf apartmanında Vakıflar umum müdürlüğii İn· 
pat müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

8 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 12272.33 lira teminat 
vermesi ve atağıda yazılı veıikalan haiz olması fartbr. 

A - 1938 yılma ait Ticaret odası vesikası. 
B - 1938 yılına ait olarak Nafia vekaletinden almmıt ve en &§Ağı 

100 bin liralık tek bir bina İn§aabnı yapmış ve muvaffak olmuı bu
lunduğunu bildiren yapı müteahhitliği vesikası. 

9 - isteklinin bizzat yüksek mimar veya yüksek İn§aat mühendi
si olması ve bunlardan biriyle miiftereken teklif yapıp mukaveleyi 
birlikte imza etmeleri de şarttır. 

10 - Kapalı zarfın ihzannda teklif mektuplarının yazılıfmda bu 
zarfların tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde isteklilerin 2490 sa
yılı kanunun 32, 33, 34 üncü maddelerine harfiyen riayet etıneleri 
liizımdır. 

Keyfiyet ili.n olunur. 
22 - 26 - 28 - 31 2635 (2488) ........... .... ............. . 

Turgutlu belediyesinden: 
Taı, kum, Hafu, imli, tesviye gibi itleri tamamen müteahhide ait 

ve raci olmak 9artiyle bedeli ke§fi 1143 liradan ibaret olan Kurultay 
sokağındaki 2010 metre murabbaı adi kaldırım döteme iıi 13/7 /938 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konulmll§tur. 

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

isteklilerin yevmi ve saati mezkiirda Turgutlu belediyesine müra
caatleri. 

16 - 20 - 24 - 28 2571 (2447) 

TE- LlNIE 
G. m. b. H. 

H. SCHUET 

ACHAIA vapuru 1817 /938 de bek-

ROY AL NEERLANDES 

KUMPANYASI 
JUNO vapuru 2 S /7 /9 38 de limanı• 

lenİ)'or. Mal çıkaracakbr. mıza gelip Rotıerdam. Amsterdam 'ft 

iLSE L • M RUSS vapuru 20/7 /938 Hamburg limanlan için yük alacaktır. 

de bekleniyor. Mal çıkaracaktır. 
YALOVA vapuru 22/7/938 de bek

leniyor. Rotterdam. Hamburg, Bremen 
için yük alacaktır. 

AMERtCAN EXPORT LINF.S 
SERViCE RAPtDE 

EXETER Yapuru l S temmuzda Pire-

SVENSKA ORIENT UNIEN 

GDYNIA motöril 28/7 /938 de bek
lenmekte olup (Doğru) Anven Rot· 
terdam. Hamburg, Danimark ve Baltılı 

limanları için yük alacakm. 

den Nevyorka hareket edecektir. SERViCE MARlTIME ROUMAJN 

SERViCE MARITIME ROUMAJN 
PELEŞ Yapuru 30/7 /938 de beklen• 

BUCAREST . 
mekte olup Malta, Cenova, Mannlya v• 

DUROSTOR vapuru 24 temmuzda . . . .. 
Cezair lımanlan ıçın yük ve yolcu alır. 

beleniyor. Köstence. Galatz ve Danup 
limanlan için yük alaeakbr. 

STE. ROY ALE HONGROISE 

ilandaki hareket tarihleriyle navlun• 
!ardaki deıfüilr.liklerden acenta mesul~ 
yet kabul etmez. Daha fazla tafsilat için 

DANUBE MARmME 
ikinci Kordonda FRATELLI SPERCO 

TISZA vapuru 16 temmuzda bekit>· . 
. . vapur acentalığına müracaat edilmesi rio 

niyor. Beyrut, Port ... Saıt ve lıkenderı- ca olunur. 

ye limanlan için yük alacaktır. Telefon : 4111 / 4142 / 2663/4221 
TISZA vapuru 3 ağustosta beklenİ· 

yor. Danup limanları için yük alacııktlr. 

IlAndald hareket tarihleriyle nav
lunlardaki değlş1 kliklerden acenta me
sul!yet kabul etmez. 

Daha fazla tafsl!At almak için Birin· 
el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 

ve Co. n. '" Vapur acentallğına müra· 
caat edilmesi rica olunur. 

Tel. No. 2007 .. 2008. 

"UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HEU ENlC UNES L lD. 

Olivi Ve Şiire. 
LıMITET 

Vapur acentast 
BlR NCI KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 

Ellerman Linea Ltd. 
LONDRA HA Tl'I 

DESTRO Tapuru 7 hazirandı 
LiTerpool ve Svanaeadan ııelip 

yük çıkaracak. 

CA V ALLO Ta~uru 7 haziranda 
gelip Londra Te Hull için yük ala· 
eaktır. 

FLAMINIAN vapuru 22 hazi· 
HELlAS vapuru temmuz nihayetin~ 

de beklenilmekte olup Rotterdam, Ham· 
•anda Liverpool ve Svanıeadan burg ve Anvero limanlarına yük ala-
1elip yük çıkaracak. cakbr. 

ONITED STATES AND LEVANT DRAGO vapuru 25 haziranda 
LtNE LTD. Londra, Hull ve Anversten gelip 

HEL VIG vapuru temmuzun ikinci on vük çı~aracak ve ayıÜ zamanda 
beılik günlerinde beklenilmekte olup Londra ve Hull için yük alacaktır 
Nevyorlı: limanı için yük alacakbr. Tarib ve oavlunlardakl değişiklikler. 

BAALEBEK vapuru 15/1 7 eyllll ara- den acenta mesuliyet kabul etm~ 

•ında beklenilmekte olup Nevyork için 1------------~ 

vük alacaktır. 12 de lzmirden hareket edecek Pire. 
BALKANLAR ARASI HATn Korfıı. Adriyatik limanlan, Venedik. 

ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor Trieste ve Ş..k limanlan için yolcu n 
Balk1111 ittifakı iktıMt konferanoının yijk alacaktır. 

seyyah. yolcu ve yük İçin teoio ettiği bat· Gerek vapurlann muvasal&t tarihleri, 
ta menıup Yugoıln bandıralı gerek vapur isimleri ve navlunları hak· 

L O V C E N kında acenta bir taahhüt altına girmez. 
Lükı vapuru 13 ağu.toıta 18 de Daha fazla tafsllAt almak için Birinci 

Conıtarıza. Vama ve Burgu limanları Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
için hareket edecektir. umumi deniz acentalığı Ltd. müracaal 

L O V C E N edilmesi rica olunur. 
Lüb vapuru pazartesi 22 ağuatoı ııaat TELEFON : 31n - 4072 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki oielciıi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Eııe 
halkına kendisini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok huıuıivetl .. rine ilaveten fiatler müthi• ucuzdur. 
lstanbulda bütün E2e ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 

Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 

1 • ,. ,, - ' ' ~.. ""' .• • .. • • . 
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Faşist konseyi içtimaa çağırıldı 
Konseyin Yahudilere karşı enerjik tedbirler alacağı sanılıyor. 

Italyan Irk nazariyesi 1 Ingiliz - Fransız dostluğu: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-

y ahudilerin ltalyada muhafazasını, Hariçteki Fransızlar kongresinde B. 
fakat tesirsiz kalmasını temin edecek Beren ger mühim beyanatta bulundu 
Habeşistandaki beyaz ırka mensup yabancılardan hiç birinin Habeş 

lokantalarına, eğlence yerlerine devam etmeleri menedilmiştir 

Roma 27 (ö.R) - Resmen bildirildi-ı cırk bütünlüğü> mücadelesile münase
llııe göre yahudi telgraf ajaruı ile Nev- betli görülmektedir. Bu hususta tarunin
york yabudi telgraf bliltenin!n Roma l Jel'de bulunmak imkAnsız olmakla bera
muhabiri B. Edval'd Klelnlerer Italyadan 1 her bazı rivayetlere göre yabudilere kar
tardedilmlştir. Bu zat Leh tebaası olup şı tatbik edilecek enerjik tedbirleri ka
bir çok senelel'den beri Italyada y~a- rarl~ırmağa büyük konsey davet edile
makta idi. Bir kaç ay evvel Tac nişanının cektir. 
flivalye riltbeslne çıkarıl.nu§tı. Söylendiğine göre yahudiler İtalya-

Budape§te 27 (ö.R) - Italyanın ar- dan tardedilmiyecek, fakat memur liııte
tık takip etmek niyetinde olduğu ırkçı !erinden isimleri çıkarılarak bir daha 
(Ra,ist) siyasetine dair F~tst partisi ge- memur namzedlik imtihanlarına girme-

Mühim beyanatta bulunan Faşist partisi 
Romadan bir görünüş genel aekTeteTi B. Staraçe 

nel sekreteri B. Straçe tarafından yapı- . her gün daha ziyade genişlemekte olan hudi aleyhtarlığına sevketmektedir. 
lan mühim beyanat Macar gazeteler! ta-,ler! de men olunacaktır. Gerçi idari me- * 
rafından alaka ile tefsir edilmektedir. mur!yetlerd~ ~ul~ yah~er pek A.~.s Abeba~aki İtalyan valisinin neş-
cPeşter Lloyd> anlaşıldığına göre ita!- ehemmiyetsız hır nısbet teşkil etmekte rettigı bir emırnanıe yalnız İtalyanların 
yanın bu yeni ırk nazariyelerin! en seri 1 ise de hllimliklerde, barolarda ve ol'du- değil Habeştstanda bulunan beyaz ırka 
bir surette tatbik mevkiine koyacağını da bulunanlar için ayni hal vaki değil- mensup bütün yabancıların yerli aha
ve böyle hareket etmekle iyi edeceğini dir. Bunların yekQnu oldukça ehemmi- linin lokanta, kahvehane ve eğlence yer-
yazıyor. yetlidir. !erine gitmelerini yasak etmiştir. Bu 

Yahudilere gelince, B. Straçenin dedi- emirname beyaz ırka mensup kolonların 
ll gibi yahudilerin daima en son fikirle- Roma 27 (ö.R) - Romadan bildirili- yerlilerle birleşerek melez bir ırk yarat-
rln müdafii olduklarını ve ekseriyetle yor: !rkçılık cereyanı İtalyayı b~dan rnalarını menetmeyi istihdaf etmektedir. 
Fa§tst aleyhdarı, hattA miltstçilik aleyh- başa sarmak üzeredir. Şimdi İtalyan ır- İtalya hükümeti Saba kraliçesinin bir 
darı olduklarını Macar gazetesi de mü- kının korunması için yapılan mücadele- selefi olmak sevdasile iğfalkar ve cazip 
§a.lıede ediyor. ler arasında Palermo enstitüsünün şaya- güzellikler taşıyan Habeş kadınlarının 

c Fakat, diyor, yabudiler nihayet an- nı dikkat bir teklifi daha görülüyor. Ens- tesiri altında kalmamaları için beyazla
lamalıdırlar ki bu nazariyeler hayal de- titU Romen yazısının kabulünü tavsiye rın Ha~ kadınlarile birlikte yaşamala
ğil, muazzam realitelerdir.> ediyor. rını da menetmiştir. İtalya bu tedbirlerin 

Giornale D'ltalla ırkçılık hareketinin hem siyah ırkın, hem de beyaz ırkın 

Roma 27 (ö.R) - Büyük F~ kon- ehemmiyeti üzerinde duran mücadele- ruh, dimag ve ahlak temayüllerinin mu
aeyinln ilk teşrinin 1 inde içtimaa davet sini F~izmin mukaddes bir davası ola- hafazası için alınd1ğını iddia etmekte
edildiği haberi Roma ınahafili tarafından rak müdafaa ve İtalyan faşistlerin! ya- dirler. 

Japonlar Kuikianga girmiş 
Japonlar Sovyet müfrezelerinin Ussu

nehrini geçtiklerini haber • .• .. . 
verıyor rı 

Sovvet Rusya 
mıntakasında 

ile 
bir 

arasında Şark Mancuko • 

Berlin, 2 7 ( ö.R) - Alman gazetele
ri Kui .. Kiang ıehrinin Japon kıt'alan 

tuafından iJgal edildiğini haber vermek-
tedir. Ayni gazetelerin iddiasına 

mareşal Çan - Kay - Şek timdi 

göre 

bütün 

hudut muhafaza edilecek 
Japonya ile Sovyet Rusya arasında cere .. 
yan eden müzakerelerin tarihçesi yapıl· 

makta ve Sovyetlerin gayri müsait vazi .. 
yetleri aebebiyle bundan bir netice çık
madığı ilave edilmektedir. 

vassıt vazifesirü gÖrmÜf ve bir çok Çin
lilerin kıtaline mini olmu~tur. 2 4 tem .. 

muzda Nagazakiye gelen ve 2 4 te Oza· 
kaya uğramı~ olan cErnpres of Jndia> 
vapurunda yapılan tahkikat ta bir neti· 

Avam kamarasında B· Çemberlayin, /ngilterenin ita/ya. lngiltere 
anlaşmasını bir ruhi yakınlaşma olarak telakki ettiğini söyledi 

lngiliz hükümdarının huzurunda FTa.nsız ordu.sunun yaptığı geçit resminden intibalar 
Pario, 2 7 ( ö.R) - 600 hin llzası 128 reye .kar§ı 2 75 reyle reddedilmiştir. Londra, 2 7 ( ö.R) - lngiliz kabinesi 

olan hariçteki F ran:nzlar kongresi eabah Müzakere esnasında hariciye müsteşarı bu sabah parlamentonun tatil devresine 
saat onda i.yan meclisinin hariciye ko- B. Buttler sene batından heri beynelmi.. girmesinden evvel aon içtimaını yapmıt" 
misyonu reisi bay Bercngerin riyaseti aJ .. Jel siyaset hakkında yirminci defa olap tır. Bu celsede dahilt meselelerle birlik• 
tında açılmıştır. Bay Berenger bir nutuk rak. mUzakere açıldığını ve harici siyase.. te bir hal sureti bekliyen bütün beynel~ 
söyliyerck lngÜiz hükümdarlarının Fran- le dair hükümete sorulan ıualler yekti- milel meseleler tetkik edilmiştir.Lord Ha 
sayı ziyaretinden çıkan dersleri kaydet• nunun 250 yi bulduğunu hatırlatmıştır. lifaks nazırları son Paris görüşmlerinden 

mit ve demiştir ki : Bay Çemberi aynin beylftlatı şimdiye haberdar etmiştir. Kabine erkanı F ran• 
- tik defa olarak bütün kalplerin ve kadar takip ettiği siyaaetin teyidi mahi- sız hükümetinin mümessilleriyle hariciye 

iyi niyetlerin birliğine tahit olduk. Bir yetinde olmuştur. Başvekil Avrupa su!- nazın arasında tesis edilen sıkı iş birli• 
ecneht devlet re.isi Fransayı cÇürümüo hunu temin için sarf ettiği mesainin niha- ğinden dolayı memnuniyetlerini bildir• 
bir memleket> gibi göstermiştL Bu cçü .. yet muvaffakıyetle neticeleneceğini ve rnişlerdir. Diğer taıaftan nazırlar Çekos" 
rümüt memleket> lngiliz dostlariyle bir- kendisinin bu hususta nikbin olduğunu lovakyadaki Südetler meaeleainin ha!ll 
likte kuvvet ve disiplinini gösterdi. Bu söylemiştir. için Lord Runsimanın mütavassıt olarak 
da nefis bir manzara oldu. Fransa kendi kabulünden dolayı da hariciye nazırını 

İngiliz .. ltalyan anlaşmasına gelince, 
haklarını ve beynelmilel hukuku mu"da- t b .,_ t · 1 d' L d R · ek bay Çemberlaynin beyanatı dikkate de- e rLK e ınış er ır. or unsıman s • 
faaya hazırdır. Fakat memleketimiz yal- releriyle birlikte ilci ag" us tosta Praga ha• 

ğer. Demittir ki : 
nız askeri kuvvetini göstermekle kalma .. 
mı~tır. San• at çehresini de ı~ık albna 
lc.oymuıtur. Paris, Abideleri ve güzel ean
at eaerleriyle, daimi bir sergi olarak ken
dini göstermiştir. Franaa hem kendini 
müdafaaya, hem de güzel eserler yarat
mağa muktedir bir memlekettir. Şunu 
hatırlatmak lazımdır ki dünya sulhunun 
!Ahi olduğu iki kuvvet vardır, bunlar da 
Fransız ordusuyle İngiliz donanma.sıdır. 

Kongre lngiliz hükümdarlarına yapı
lan kabul dolayıaiyle hükümeti tebrik 
eden bir karar ouretinl alkıılarla kabul 
etmİ§tİr. Bu karar reiaicümhura ve bat
vekile tebliğ edilmiştir. Reiııicümhur bay 
Lchrün cuma günü kongre mesaisinde 
hazır bulunacaktır. 

Roma, 27 (ö.R) - Dün Avam Ka
marasında harici eiyaset hakkında mü
him müzakereler olmuıtur. Muhalif itçl 
parti.inin hükümeti takbih eden takriri 

- Biz hiç bir zaman bu anlaımlıyı iki 
taraflı bir pakt telakki etmedilc. Bu pakt 
sadece iki devlet arasında ruhi bir ya

kınlatma teminine yaramııtır. Ve bu da 

diğerleri için bir örnek olacaktır. lapan
yol meselesini Avrupa sulhunu ciddi ola
rak tehlikeye düşürmektedir. Bu sebep• 
ledir ki ispanya dahili harbinin harict 
bir harp fekline girmesine her vasıta ile 
ve bütün fedakarlıklarla çalışıyoruz. 

reket ederek kendisine tevdi edilen mÜ• 
tavassıt tahkik.atçı vazifesini görecektir. 

Berlin, 27 (ö.R) - lngiliz baıvekill 
bay Çemberlaynin harici siyaset hakkın• 
da avam kamarasındaki beyanatı bu sa• 
hah Alman gazeteleri tarafından çok 
ehemmiyetli bir hadise o1arak karşılan"' 

mıştır. Gazeteler bu nutkun eaaslı bir 
tahlilini vermekte ve hattA cObservatör 
Rasist> gibi bazı gazeteler nutkun he .. 
men hemen tam metnini neşretmektedir. 

1ngi1iz .. 1ta1yan anlaşmasının imzasın.. Bu yan resmi tefsirlerde bay Çemberlay .. 
dan beri bir taraftan İngiltere, diğer ta.- nin uzla.oma ve itidal yolundaki samim1 
raftan ltalya vaitlerini tutmuşlardır. Mü.. gayretlerinden müsait bir lisanla bahse• 
naeebetlerimizdeki gerginliğin azaldığı diJmektedir. 

muhakkakhr. Anlaomanın tam manasi .. 
le merİyet mevkiine girdiğini temin ede .. 
bilmek için ancak İspanyol meselesinin 
biilli kalıyor. Bu mesele de halledilecek· 
tlr. ltalya ispanyada çarpıtan ecnebi gÖ• 
nüllülerin geri alınması için bizimle hüs
nüniyetle İJ birliği yapmaktadır. 

Berlin ve Londra arasında bütün ha
yati meseleler üzerinde devamh bir an ... 
laıma temininin imki.neız olmadığı hak· 
kındaki fıkra bütün gazeteler tarafından, 
kalın harflerle kaydedilmiıtir. Hatta bu 
cümle büyük kırmızı harflerle cObserva• 
tör Rasist> gazetesinde ıöyle bir manşet 
halinde intişar etmiştir : dngili.ı başve· 

kili lngiltere ve Almanya araaında anl~ş
manın mümkün olduğunu temin ediyo1. > 

Londra, 2 7 (A.A) - B. Çemberlayn 
Avam kamarasında iredetmiş olcluğll 

nutukta hükümetin sulh gayelerini tarif 
ettikten sonra oöyle demiştir : 

Hiç kimsenin bizim sulhu ara~tırırken 
lngilterenin ıerefini veya hayati menfa .. 
atlerini feda etmeğe mütemayil olduğu .. 
muz zehabına kapılmaması icap eder .• 
Silahlanma programımızın tatbiki oaha• 
oında seri terakkiler elde ettik. 

Günden güne memleketimizin ıilahh 

kuvveti kelimenin tam manasiyle daha 
müthiı bir hal almaktadır . 

Çini müdafaaya. azmeden Çin milliyetperver reisleri 

Paris, 2 7 (A.A) - Gazetelerin mU• 
talaalan bay Çemberlaynin dün Avaın 

kamarasında iradetmit olduğu nutuk 
hakkındadır. Figaro gazetesi yazıyor s 

Japon kuvvetleri mukabil taarruzda 1 tandaohğını terk için açık surette icbar 

bulunmuş ve Sovyet kıt' alarmı geri at- teıebbüsleri çok fo.zlalaşmıt ve halen 
ml§tır. 

Tokyo, 27 (AA) - Domei Ajansı 
bildiriyor : 

fazlalaımakta bulunmuştur.Ayni zaman
da muhakkak olarak Sovyet vatandat-

lan hakkında umumi bir katliam hare-

gayretini Sovyet Rusya ile muvasalU:ını 
ve bu aayede Sovyetlerin ukeri it birli

ğini temin eden yolun muhafazasına tah
sis etmiştir. 

Tebliğ Çank.fufang hadioeai hakkında 
hiç bir imayı ihtiva etmemekte ve aon 
hadiselerin halliyle hududun çizilmesi 

için Japonyanın yeni bir teklifte bulup 
nup bulunmıyacağını da göstermemekp 

tedir. 

ce vermemiştir. Bununla beraber ismi 
etrafında netriyattan çekinen rahibin 

gazetecilerden kurtulmak için Katolilc 
misyonlarının birinde istirahat ettiği ve Gazetelerin Possort körfezinin hudut 

de 
mıntakasından alarak neşrettikleri ..ha

sükUnetten ileri gelen endişelerden 

keti hazırlanmakta ve Sovyet vatandaş

larının oturduğu evlere polisler tarafın· 
dan hususi tartlar konulmaktadır. Bep 

lngilizler Lord Runsimanı fırkalar 

araoında hakiki bir itilaf zemini bulmak 
makaadiyle Praga göndermek suretiyl• 
hayırhahane tavasautlarını teklif için te.r:d 
zamanında İ§e karışmağa karar verınif~ 
!erdir. İngiltere merkezi Avrupaya karf 
takip etmekte olduğu hattı harekett• 
dikkate taY•n bir değişildiği tazammun 
eden bu teşebbüste bulunmak. ouretiyl• 
bütün Avrupaya bir hizmette bulunrnuŞ .. Alman gazeteleri Jngilterenin Çine 

karşı siyasetini deiiştirdiğini iddia et
mekte ve bunu da göze çarpan bir mem· 
nuniyetle kaydeylemektedir. Tokyo, 27 (ö.R) - Per Jakinonun 

8.kibeti hakkında dört günden beri Tok-

berlere göre Sovyetler dün Kingcongun 
haberi olmadığı ihtimal dahilindediI. 

cenubi garbisinde Mancuko arazisine 

Tokyo, 27 (AA) - Havas Ajansı 

muhabiri bildiriyor : 

Tokyo, 2 7 ( ö .R) - Ak§8m harici· yoda endi~ hüküm sürmektedir. Bu ra
ye nezareti tarafından neşredilen bir hip 20 temmuzda Yokohamaya geldik
tehliğde hükümetin Sovyet Rusya ile ten sonra bir daha görülmemiştir. O va .. 

Nişi Nişi gazetesinin Mançuko :.l t mın .. 
takasından aldığı a~ağıdaki haberi neş
retmektedir : 

dahi iki taarruz yapmışlardır. Her iki 
defada da Sovyet askerleri hudut muha
fızları tarafından geri püskürtülmüolerp 
dir. 

Mo•kova, 27 (AA) - Tas ajansı 
Mançuko aruında, bilhassa Faska gölü 
ile T uf en nehri araaıodaki tark mıntaka· 
ınnda hududun kat"i olarak çizilmesine 
çok büyük bir ehemmiyet atfettiği kay
dedilmektedir 

Tebliğde bu huaueta senelerden beri 

kitten beri ne Japonyada, ne de 25 tem- 22 temmuz saat 15.20 de dört topçe- bildiriyor : 
muzda çıktığı Şanghayda kendi.ine teoa- ker himayesinde 300 Sovyet askeri hu- Harbinden gelen haberlere göre Ja
düf olunmamıştır. dudu teşkil eden Ussuru nehrini geç .. pon polisinin kanunsuz hareketleri yü .. 

Per Jakino Şanghayda şiddetli harp miflerdir. Ve Yanlin ve Hsinhsinting zünden Soyyetler birliği vatandatlan 
olurken ecnebi imtiyazlı mıntak.alann köylerini işgal ederek Manco evlerine arasında nefret ve endişe ile heyecan 
müdafileriyle Japonlar arasında müta .. I ate~ vermişlerdir. ıtrtmaktadır. Son zamanlarda Sovyet va-

yaz Rus gazeteleri açık surette bu işaretp tur. 

lerin düşmanlaıı tanımağa yardım ede .. 

Banka Yugoslavya 
morator yomu 

ceğini bildirmekten çekinmemektedir .... 
Bu hareketlerin Japon Mancu makam

larının yalnız malUmatı tahtında değil, 

fakat ayni zamanda müzaheret ve teıvi

ki ile yapılmakta olduğu muhakkaktır .. 
Fakat Japon Mancu makamları vatan· 

daşların karıı1ıklı vaziyetlerinin müteka
biliyet esasına göre tanzim edildiğini her 

halde nazan dikkate almam!§ olaa ge
rektir. 

yapmıyor 
Belgrad, 27 (ö.R) - Banka tedbirle

rinin yanlış bir şekilde gösterilerek Yu
goslayya hükümetinin bir banka mo
ratoryomu yapılmasını derp~ ettiği bil
dirilmiş ise de bunun aslı esası olmadığı 
resmt makamlar tarafından beyan edil
mistir. 


