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Gotye 

TÜRK - ALMAN TİCARET ANLAŞMASI 

Mallarımızı kayıtsız olarak 
Almanyaya-i_hraç edeceğiz 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
Berlin müzakerele- 5 ~•A• 
rini idare ve imza 
eden N. Menemenci
oğlunun yeni anlaş· 
maetrafında v~rdiği 

mühim izahat . . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lstanbul, 28 (AA) - Almanya 1le 
ticaret anlatması udine memur Türk 
heyeti reisi hariciye vekaleti umumi ka
tibi Numan Menemencioğlu bu sabah 
saat 7.25 te ekspresle Berlinden ıehri
tnize gelmif ve istasyonda ba,vekil na
mına hususi kalem müdürü bay Baki Se
des, Almanya büyük elçisi, hariciye ve-
1ttJeti mensubini, ajans ve matbuat 
mümessilleri tarafından karıılatımlftır. 

Kayıtsız ve tahdidsiz olarak ihraç edeceğimiz iizilm ve incirlerimiz 
bi olacağı işi idi. Biliyorsunuz ki 19 36 Almanyaya vaki olacak ihracat hacmini 
senesinde altnu, milyon lirayı bulan daraltmak zaruretinde kalmı,tı. 

.. 
Atatürkün val
delerinin mak
bere·plan.ını ha-

zırladı 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz, 

dün l>ğle vakti refaktinde fuar baı 
mimarı profeaör Gotye ve belediye 
İnpat bq mühendisi bay Cahit bu- ' 
lunf uiu halde. vali B. Fazlı Güleçi 
:ıiyaıet ederek Atatürkün validele
rinin makberesi etrafında göl"Ü§me

lerde bulwunU§tur. 
Profesör Cotye, dünyanm en bü

yük dahisini dünyaya getiren bü
yük: anamn Soğukkuyudaki makbe- , 

resinin alacağı müstakbel ıekil bak
landa bir plan hazırlaıDlfbr. Bu 
makbere bir bahçe ve park içinde 
olacaktır. Profesör pl&nıru izah et
IDİftİr. Bu mühim it yakında İnfa 

faaliyetine kuupcak ve gençlik 

ı burasını daimi bir ziyaret yeri yapa-
cakbr. : 

s()')(,~j 
Mareşal Ankaraya döndü 

Ankara 28 (Husust) - Büyük Erk~ı Harbi
ye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak bu sabah bura
ya geldi. Istasyonda Vekiller, Milli Müdafaa ve 
Büyük ErkAnı Harbiye ErkA.nı ve bir çok zevat 
tarafından karşılandı. 

-----' YENi ASIR Matbauında buılım,tır 

Fuar hazırlığı devam ediyor 

Polonya vapurları beda
va mal getirecekler 

Belediye Rem Fıuı.rda tetkiklerde 

Fuar hazırlıklarına bilyUk ehmmiyet- Odesadaİı lzmlre bir vapurla getirlle 
le devam edilmektedir. cektir. 

Sovyet Rusya paviyonunda teşhir edi- üç salondan ibaret olan Sovyet pavl .. 

lecek nümuneler ve eşyalar ay başında - SONU 4 IJNCIJ SAHiFEDE -
lstanbul, 26 (AA) - Hariciye umu

tnt kltibi bay Numan Menemenci oğlu 
tehrimize muvaaalatlannı mütealip ka
bul ettiği Anadolu ajanaı muharririne ıu 
heyanatta bulunmuıtur. 

- Bertin müzakerelerinin esasını teşkil 
eden meselelerden en mühimmi Türk
Alman muahedelerinin hangi rejime ta-

Türk ihracatı ayni aene içinde Almanya- Geçen aene AJmanyaya giden heyeti
nın muadil bir ihraç imkan ve kabiliyeti miz Almanya heyeti ile tam bir mutaba
bulamaması yüzünden Türkiyenin külli- kat dahilinde bu gayeyi temin için Türk 
yetli mik:darda alacağı kalması gibi bir emteasının Almanyada kontenjana tabi 
müvazeneaizlik tevlit etmi' ve hükümet olmasını binnetice ihracat yekununun 

Türkiye ekonomisini korumak gayesiyle _SONU 5 iNCi SAHiFEDE -

Kral Majeste Faruk ağus

Japonya 
ilk zaaf işaretini 
vermiştir .•. 

-0--

450 milyonluk Çini kendi arzusu
na boyun eğmeğe mecbur etmek 
için bir kaç haftadan fazla sünniye
cek olan bir «tecziye> seferine giri
len Japonya tahminlerini altüst eden 
bir vaziyet karşısındadır. 

Harp bir aeneyi geçtiği halde Çin 
ınilliyetçileri mukavemet azımlerin
dcn hiç birfey kaybetmediler. 
Yakı& Japon orqusu bir çok büyük 
şehirleri zaptetmiştir. Pekinden ve 
Nankinden sonra Hankeu kapılarına 
dayanmıştır. On milyonlarca nüfusu 
ihtiva eden topraklar Japon istilası 
altına girmiştir. Bununla beraber 
Çang Kayşek ordulannın sonuna ka
dar mukavemet azmi hiç gevşemişe 
benzemiyor. 

Çinliler de harbin ilk günlerine 
nazaran, heyecan, yurd aşkı, istik
lal alevi eksilmemiş günden güne 
artmıştır. 

Mücadelenin bu şekli Japon em
peryalizmini maddi ve manevi 
ağır bir İmtihana çekmiştir. Şimdi 
ınilitarist partinin en müfrit erkanı 
bile Çinin milli vicdanındaki uyanık
lığı hissediy;orlar. Anlıyorlar ki bu 
kavganın yarınki şekli bugünkünden 
kat kat çetin olacak, şimdiye kadar 
katlanılan fedakarlıklarla mukayese 
edilemiyecek derecede büyük feda
karlıkları icap ettirecektir. Japonya 
llzak Şarkın en büyük askeri devleti 
aıfatiyle mevkiini büsbütün zaafa 
uğratmak tehlikesile karşılaşmadan 
senelerce sürecek olan bir harpte de
vama muktedir olaınıyacaktır. 

Çinliler bir varlık savaşı yapıyor
lar. 

Sovyet Turkstroy başmühendisi · 

lzmjr ekmek fabrikası 
hakkında izahat verdi 

Sovyet mühendisi lzmirdeki fabrikanın gün
de yüz ton ekmek çıkarabileceğini söyliyor 

Izmir ekmek fabrikasının avan projesi 
Jzmir, !stanbul, Ankara ve lzmitte ku- muharririmize apğıdaki izahatı vermi,

rulacak ekmek sanayiini meydana ge- tir: 

tirmiye talip olan Sovyetler birliğinin - cKıymetli belediye reisiniz Dr. 
T urkstroy müessesesi, kurulacak fahri- B. Behçet Uz' u makamlannda ziyaretle 
kalara dair avan projelerini Türkiyedeki iki mülakatta bulundum. Malumdur ki 
mümessillerine göndermiştir. Turkstroy mensup olduğum Turkstroy müessesesi 

baş mühendisi B.Nikola lvanof Clün bir - SONU 2 tNCI SAYFADA -

Edirnede 
kongrası 

bir arıcılık 
toplanıyor 

İnsanlık tarihinin kaydetmediği 
ıstıraplara katlanarak kurtuluş mü
cadelesinin zaferini temine uğraşı
Yorlar. Bu imanla hareket eden bir 
orduyu mukavemet edemiyecek 
hale sokmak için milyonlarca kilo
metrelik araziyi çiğnemek icap ede
cektir. Japonyanın askeri kudreti bu 
işi yapmağa yeter mi? Bu ayrı bir 
meseledir. Buraa öğretmenleri Edirnede 

.~er halde mali kudreti böyle bir Edirne 28 (Hususi) - P~ye ikinci vazife alacaklardır. 
ınucadeleyi sona erdirmekten uzak- arıcılık kursuna gittiğini evvelce bildir- Edirne 28 (Hususi) - Ağustosun bt
br. eliğim 7 kültür ve ziraat muallimi kursu rinci günü Edlrnede kiırulacak büyük 

Japonya günden güne ağırlaşan bitirerek şehrimize avdet etmişlerdir. arıcılık kongresi ile yine o gün açılacak 
mali vaziyetinin tazyiki altındadır. Birinci kursa giden 6, ikinci kursa gi- ve he§ gün sürecek olaıi arıcılık kursu-

tosta Istanbula geliyor 
latanbu1, 28 (Hususi) - Mısır do 

nanma kumandanı ve kralın yaveri 

Hamza pa~ bugün Taksim deki Cümhu 
riyet lbidesine çe1enk koymuıtur. Val 
Muhittin Üstündağ, kumandanın ıerefi 

ne Büyükderede bir öğle ziyafeti ver 
miştir. 

EJmahrusa yatının mürettebab kara 

ya çıkarak müzeleri ve camileri geı.miı 
)erdir. 

1stanbu1, 28 (Husıai) - Mıaır kral 
majeste Farukun ağustos ayı içinde cEJ 
mahrusu yatı ile memleketimize gele 
ceği ve lstanbulda Atatürkü ziyaret ede 
ceği bildiriliyor. 

Kralın bu :ziyareti hariciye vekilimlzi 
aon Kahire ziyaretinde tekarrür etmi 
bulunuyordu. Kral F aruka Mısır harici 

ye nazırının ve Mısır ordusuna mensup 
ümeranın refakat edeceği öğrenilmiıtir. 
Ziyaret Türk • Mısır dostluğunun daha 
kuvvetli olarak izharına vesile olacaktır 

filistinde 
gittikçe 

i Birgenç 
1 ... 

de-I Vapurdan 
nize düştü ve 

boğuldu 
Evvelki sabah Karııyaka seferini 

yapan Dokuz EylUl vapurunda ce- ; 
1 

reyan eden hadisenin tahkikatına 

ehemmiyetle devam edilmektedir .. 
Bu hadise, bazı yanlıı malCımatın 

ıuraya buraya aksetmesine vesile 

teıkil etmiıtir. 1ıin iç yüzü ıudur ı 
Konak iskelesinden 8.35 te ha

reket eden ve Karşıyakaya gitmek 
üzere yola çıkan 9 Eylul vapuru 
tenha idi. Vapurda ancak on beı, 
yirmi kişi vardı. Mesrure isminde 

on iki ya,ında bir kızcağız da, va
purun kamarasında validesiyle bir
lilde oturuyordu. 

Vapurun dıı güverte parmaklık
)an yanında bir oahıı dolafIDakta 
idi. Bu, 24 ya,larında, eilik çehreli 

bir gençtL Kendisi evvell kestiği 

bir karpuzu mideaine lndirmitti. 

- SONU iKiNCi SAHtFEDE -

Majeste Fan.ık 

Kumar 
Yüzünden bir 

cinayet oldu 
Evvelki gün saat on altı sıraların

da Cumaovası nahiyesinde fect bir 

cinayet işlenmiştir. Bu hususta r.a
' bıtaya akseden ilk haber §Udur: 

c Cumaovası nahiyesinden Cam
baz Ahmedin bağında bekçilik ya
pan Ahmet oğu Halil, El.Azığlı Ib
rahimle birlikte oturmakta. idi. 

ömer Halile ait bir av çifte tU
fenğinl kmcalarken nasılsa atq 
aldırmış ve çıkan kurşun Halilin 
aağ gözünden girerek beyninden 
çıkmıştır. Halil derhal ölmüş, suç
lu Ömer yakalanmıştır.> 
-SONU 4 ONCO SAHiFEDE-

suikastler ve tedhişler 
korkunç olmaktadır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aka camii imamı da Ömer camii imamı 
gibi cami kapısında öldürüldü ve bu 
hadise korkunç husumet ve hücumlara 
büsbütün hız verdi 

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

Tedhi~ hareketlerine sahne olan Teldvivden bir manzara 

Londra, 28 ( ö.R) - Akkadan bil- fada yeni bir husumet cereyanı uyandır
diriliyor ı Diln alqam Filistinde yeni- mı,, Arap ahali yahudilere karıı ıiddet 

den vahim bir euiltut olmuı ve Akkl ibrazına devam etJı:ıiştir. Yukarı tehrin 

camll hnamı, geçenlerde Kudüsteki ya~udilerle meskun .kısımda bir bomba 
Ömer camii imamı gibi, ay~i ,artlar da- ablmıı, bir yahudi Kadını yaralamnııtır. - SONU 2 iNCi SAYFADA - den 7 muallim Ağustosun birinde açıla- nun hazırlığı yatacak Yfyecek J:üwrlık

SEVKET BtLGIN cak olan Arıcılık kul'8 ve kongresinde - SONU S iNCi SAHiFEDE - ·----------• hilinde &ldürillmilıtür. Bu cinayet Hay- - SONU 5 1NCI SAHiFEDE -



28 TEMMUZ PERŞEMBE 1938 

lzmir Türkol is müdürü B. Halil 
Mitat geldi ve vazilesine başladı 

,,,_--------------------~--~ 1 Japonya 
ŞEHiR HABERLERİ 1 ıık zaaf işaretini 

Sovyet Turkstroy bas mühendisi 
' 

lzmjr ekmek fabrikası 
hakkın.da izahat verdi 

BAST ARAF/ ı iNCi SAHiFEDE üçüncü ekmeği yuvarlak çıkaracak, fran-
colayı da francola ııeklinde imal edecek 

; ... . · 
Elim ziya 

Gazetemiz bq muharriri B. 
lsmail Halda Ocakoğlunun 
Forbeo kumpanyası Alqehir 
müdürü bay Kimil Ocakoğlımım 
pederleri Akhisar tüccarlanndım 
bay Mustafa Ocakoğlu bir kaç 
aydan beri devam eden ba.stalı
ğından kurtulamıyarak dün Ala
tehirde vefat etmiıtir. 

Merhum faziletkir ve yüksek 
bir ahlak aaiıibi idi. Ebedi ziyaı 

ailesi kadar kendisini seven ve 
takdir edenleri de çok müleesair 
etmiııir. 

Bu elim ziya münasebetiyle 
Ocakoğlu ailesine ııamimi taziyet

ıunar Ye bat sağlığı 

** Merhumun cenazesi dün Ala-
ıehinle merasimle kaldınlmış ve 
aile kabristanmda ebedi medfeni
ne tevdi olunmUflur. 

1 

Nevyork 
lzmirdeki ekmek fabrikasını kurmıya ve ambalajlıyacaktır. icabında yarım ki- s • • • • 
taliptir. lzmirde kurulacak ekmek fabri- !oluk ta yapacak tertibat · ilave olunur.> ergrsı ıçın 
kasma ait avan projemizi kendilerine Ş h • • J b • k ' 
teklif mektubumuza leffen takdim ey- NAZiLLi KOMBINASI e rımız e ır omr-
ledik. Şeraitimiz gayet müsaittir. iki yıldanberi Nazilli dokuma kombi- te faaliyete geçti 

Türkiyenin sanayileşme hareketine nasında Turkstroy müessesesinin bq 939 yılında Nevyorkta açılacak sergi-
Turkstroy müeaseaesinin devam etmekte mühendisi aıfatiyle bulunan B. lvanof, de hazırlanacak Türk pavyonu için !s
olan ittiraki bize, bu sahada dm yeni Nazilli kombinası haklrnıda muharririmi- tanbulda olduğu gibi ııehrirnizde de bü
ve istifadeli çalışma imkanlarını hazırla- zin vaki bir sualine aıağıdaki karşJığı yük hazırlıklara başlanmıştır. Bu sergide 
maktadır. lzmirdeki ekmek fabrikasının vermittir: Türkiyerıin yeni çehresinin her türlü ef
projesi, yevmiye yüz ton ekmek imaline -cCidden mükemmel bir eser olan ıanelerden uzak bir şekilde temsil edil· 
elverişlidir. Tertibatı buna göre dütünül- ve Sümerbank müessesesi tarafından tam mesi için ııehrimizde vali bay Fazlı Gü

müştür. Normal olarak günde 75 ton ek- bir iı zihniyetiyle idare edilen Nazilli l<çin riyasetinde bir komite teşkil edil
mek imal edecektir. kombinası arhk tam randmarunı vermiye mi~tir. Komiteye daire müdürleri da. 

lıtanbul ve Ankara için hazırlanan başlaıruıtu. Biliyorsunuz ki 60 kadar bildir. 
projeler de bunun aynıdır. Yani buralar Türk mensucat ustası Sovyet Rusyada Nevyork aergi komitesi bu muazzam 
dalc.i fabrikalar İçin de yevmiye yüz ton teknik maliımatlarını arttırmı~lar ve ol· hAdiseye lzmirin aurcti iştirakini tekarrür 
dü~ünülmüştür. İhtiyaca göre projelerde gun halde yurdlanna dönmü~lerdi Ge· ettirecek ve çalışmalarını muntazam ıu· 
değişiklik yapmak ta mümkündür. rek bunlar, gerek bir buçuk sene içinde rette iktısat vekaletine bildirecektir. Ko-

Binası betonarme olaca.km. Zelzele yet:İfen yeni elemanlar. Türk işçiainin na· mite ilk toplantısını yapmıştll'. 
ihtimali nazan ib"bara alınarak terb"batı ..ı bir enerji ile çall§maya muktedir ol-
alınrnt§br. Fabrikanın her teri motörize doğunu göstererek eserler vermişlerdir .. 
olacaktır. Türk İfçileri cidden muvaffak oluyorlar. 

Bilirsiniz ki. A'fTUpada ekmek aanayi- Nazilli fabrikası fimdi, yevmiye iki 
inde Sovyetlerden ileri giden memleket ekip iJÇİ kullanmakta ve 1600 kişiye it 
yoktur. Yalnız AmerikaWar bizim kadar vermektedir. Muhtelif renklerde ince 
llerlemiflerdir. Sovyet Ruayadaki büyük deaenli bumalar ve pazenler hazırlıyor. 
tehirlerde sekiz, onar fabrika vardır. Gerek köylü ve gerek tehirli için hususi 

lzmirdeki fabrika birinci, ikinci ve kumat tipleri çıkaracaktır.> 

Gölcük 
Kermesi yarın açılty<'r 

Yarın akp.m açJacak olan Gölcük 
kermesi hazırlıklan tamamdır. Kermesin 

muvaffak olabilmesi için Parti ve Vil&-

Karpuz • -----------------··------------ yet bütün fedakarlıkları yapmıı. civar
yıyen genç 

9 Eyini vapurundan de
nasıl düştü • 

nıze 
-BAŞT ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE-! durdu. Denize indirilen bir sandal, deni-

ze yuvarlanan şahsı aramış ise de hiç bir 
Mesrure, bir aevki tabit ile bu gencin ııey bulamadı. Bir kaza eseri olarak de
hareketlerini takip ediyordu. Karpuzu nize yuvarlanan gencin dü~esiyle bat .. 
midesine indiren phıs (Ki hcnÜz hüvi- ma~ı bir olmuştur. 
yeti meçhuldür) bir karpuz kabuğunu Bu vaziyet karımnda ilkönce küçük 
denize fırlatmak. üzere zincirin yanın- Mesrurcnin bir vehme kapılarak böyle 
dan eğilrniıti. Nasıl olduğu anlaıılamı- bir iddiada bulunduğu zannedildi. Fa
yan bir tekilde denize yuvarlandL Der- kat, içinde cHalib adı yazılı bir kasket 
hal acı çığlıklar yükseldi. bulununca iıin rengi ciddileşti. 

Bu çığlıklan ilk işiten vapunın çarkçı Dün cesedin aranmasına devam cdil-
b&§ısıdır. miıse de bulunamamıştır. Tahkikata 

Vapura stop işareti verildi. Vapur ehemmiyetle devam edilmektedir. _________________________ _. ......................... _.. ......... ,_, __ 
Cü.mhuri yet 

madalyaları 
Lokanta, gazino ve 
Barların kontrolu 

C. H. P. Umumi merkezi, on beşinci Şehrimizde lokanta, gazino, bar ve eğ-
cümhuriyet bayramında kullanılmak ]ence yerlerile kahvehanelerin ve ote!
üzere bir madalye müsabakası açmııtır. !erin kontrol işlerine belediyece büyilk 
1 5 inci yıl hatırası madalyelerinin bir ta- ehemmiyet verilmektedir. Bu işi takibe 
rafında Büyük önderin kabartma re- bazı sivil memurlar tayin edilmiştir. llı
sirnleriy]e altı ok işareti, diğer tarafında tiklra sapanlar hakkında derhal zabıt 
da cCümhuriyetin on beıinci yılı hatıra- tutularak müesseseler! kapatılacak ve 
11• ibaresi bulunacaktır. Bu müsabakaya haklarında ceza! hükümler tatbik edile
Milli san" aıkiirlarımız iıtirake davet edil- cektir. Dün 25 lokanta, otel ve aşçi para 
miılerdir. cezasile tecziye edilmişlerdir. 

dan gelecek köylülerin ve lzmirden ge-

lecek davetlilerin esbabı istirahatleri te-
min edilrnittir. 

lzmirdeki davetliler yann öğleden 

aonra aaat on beşte Alaancaktan hare
ket edecek hususi otokarla ödemiııe. 
oradan da otomobillerle Gölcüğe gide
ceklerdir. 

Gölcükte yapılacak deniz eğlenceleri, 
mehtap 8.lemleri, deniz müsabakaları 
çok güzel olacaktır. 

--=--
Lise kampı bitiyor 
Liseli gençler yarın 

bir geçit resmi 
yapacaklar 

Liselilerimizin Burnavada yapmakta 

oldukları a~kerlik kampı yarın eona er
mektedir. Bu münasebetle yann sabah 
saat onda Cümhuriyet meydanında Bü~ 

yük Şefin arudı önünde bir geçit resmi 
yapılacaktır. 

--=--

Bir infilak 
Evvelki akpm saat 24 raddelerinde 

Karııyakada Hürriyet aokağında Y o
ğurtçu Mustafarun 11 numaralı evinde 
vulrubulan bir infilak bütün mahalleyi 
hatta Soğukkuyu aemtini bile ayağa kal
dırmıı ve kesif bir kalabalık evlerinin 
sanılmasından ve gece yansı vukubulan 

bu infilaktan heyecana diitmil1o infilak 
olan evin önüne toplanmııbr. 

lnfil&k o kadar kuvvetli olmuıtur ki 
Soğukkuyu karakolu memurlan ve bu 

Sandalye kavgası yüzünden 

Bir musevi gencini sekiz 
yerinden yaraladılar 
Yaralayan da 

hadiseyı nasıl 
musevidir. Suçlu 

anlatıyor? 

vermistir ..• , -BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 

Bunu inkar etmeğe kalkışmak 
beyhudedir. 

Diğer taraftan beynelmilel hadi•e· 
ler Japon emperyalizminin hu
dutsuz inkişafına göz yumacak ma· 
hiyette değildir. 

Uzak Şarkta mücadelenin başladı
ğı günlerde İngiltere ltalya ile ihtilaf
larını halletmemiı bulunuyordu.Bu
gün böyle bir ihtilaf kalmamıştır. 

İşin hik!yesi eski, cinayet yenidir. tkl dalye vardı. Bu adam bir sandalyede Sovyetler, Mançuko eınmnda ba~ 
çeşmelikte çirkin sokağında oturan Ur- 1 oturuyor, ötekisine de ayaklarını koyu- gösteren hadiselerde Japonyanın bü· 
lalı tsak oğlu Salamon Amon, dün sabah yordu. Yanına gittim. tün kozlarını tecrübe ettiler. Tehdit 
Alsancakta Mustafa bey caddesinde epi- - Ver şu sandalyeyi, dedim, ben de manevralan sökmedi. Moskova 
ce zamandanberl aralan açık olan Moiz oturacağım. kendi noktai nazarında ısrar etti. 
oğlu !saka rastlıyor ve çakı ile sekiz ye- Komşuluk hatın için vermesi !Azım- Bu ısrar karşısında ilk defa ola· 
rinden ağır surette yaralayor. Yaralı has- dı. Vermedi. Kavga ettik. J'!u işe canım rak Japonyarun gerilediği görüldü. 
tanededir. Suçlu tevkif edilmiştir. sıkıldı. İçimden: cBen sana gösteririm> Japonya bu suretle yogrunluğu-

Cinayetin sebebi, incir çekirdeği dol- dedim. Hakikatte bunu unutmll§tum. nun ilk işaretini verdi. 
durmıyacak kadar ehemmiyetsizdir. Sabah kendisine rastlayınca sellm ver- Düne kadar dünyaya meydan 

Suçlu şöyle anlatıyor: dim. Bana hakaret etti. okuyanJaponya diplomatlan birden-
- Bir akşam işimden yorgun gelmiş- Onun bu suretle hareketi beni mlite- bire müthiş realitenin sesini duyar 

tim. Evde yemek yeyince lki çeşmelikte- essir etnllşti. Kavga ettik. Bir işdir ol- gibi oldular. 
ki '<ahvehanelerden birine gittim. du ve yaralandı.• Japon emperyalizmi inkişafının 

r yoktu. Sandalyeler meşguldü. Sa- Suçlu yakalanmış, adliyeye verilmiş- s?n merhale~inded1 ir.. Bukndadn. ile-
la A.m nun 8 ag· ının altında bir san- tir. rıye geçmege ça ışması en ı var-

mon ° Y 1 • · · hl""k 1 ed k · B 

Yirmi dört saatin hadiseleri 

Bir adam, metresini 
ustura ile yaraladı 

bir 
.., 

Bir adam da, 
bıçakla agırca 

kahve garsonunu 
ya:-alamıştır 

Tepecikte müessif bir h&dise olmuı ve 
bir delikanlı, yakın tarudıklarından bir 
kadını ağır surette yaralamış. kendisi de 
yaralanınl§tır. 

Tepecikte oturan Hasan oğlu Cemal, 
kendi evinde oturan yakın tanıdıldann• 
dan bayan Zekiye ile bir türlü geçine
memektedir. ATalannda nik&h gibi bir 

kayıt olmadığı halde, 25 yaılannda bir 
kadm olan Z•kiyeye Cemal tahakküm 
etmektedir. Genç kadın bu tahakküme 
tahammül edemiyor ve ikide birde kaç-
mak. fırsatlarını gözetiyor. 

Cemal, yine bir kavııa esnasında 

Zekiyeye hücum ederek usturaile boy
nundan kendisini yaralıyor. Ağrı bir ya
ra alan genç kadın feryada başlıyor. lo
te bu eanada suçlunun aklı hAJına gel· 
mitti. Kurtulll§u firarda buluyor, 

Cemal kaçarken ayağı kapaklanıyor. 

Usturanın üzerine düıerek kendisi de 
yaralanıyor. iki yaralı memleket hasta
nesinde tedavi altına alınmışlardır. 

** Evvelki gece saat 21 sularında Ço
rakkapıda Hacı Ali caddesinde l 36 
sayılı kahvehanede de bir yaralanma 
h&diseai olmuştur. Demirci Em.in Öze.an 
isminde bir adam, kahveye gelmit kah-
ve garsonu Nusret oğlu Mustafaya çal• 
mı~tır. Bu tam bir kabadayılık alô.meti 
imiş. 

Nusret oğlu Mustafa, Emin Özcanı 

yatıfbrmak istiyor. Fakat muvaffak ola· 
mıyor. Esasen Emin Özcanın karde9i, 

bir gece evvel ayni kahvehanede kahve
ci Arap Mehmetle kavga etınİştİ. Bun
dan muğber olan Emin Özcan bıçağını 
çekerek Mustafayı ıol memesi altından 

yaralam11tır. Suçlu yakalanmıttır. 

Mühim Temaslar Arifesinde 

lzmir muhteliti haftaya 
Aydınla oynıyacak 

lstanbulun Altı'lar muhtelitinin 
söyleniyor lzmire geleceği 

Ağustosun yedinci Pazar günü lzmir 1 dan ıüphe görülebilir. 
muhteliti, mevsimin ilk hazırlık müsaba- lzmir muhteliti, Aydınlı misafirlerini 
kaaıru Aydın muhtelit takırniyle yapa- ağırlamak ve kardeııçe bir temas yapmak 
caktır. İzmir şehir takımının fuar ayında için eyi hazırlanmaktadır. Bilhassa Adil, 
yapacağı üç temsili maça hazırlık mahi- Sait, Ali, Enver milli küme maçlannda
yetinde olan bu karıılaşma, büyük bir ki formlarını muhafaza etmektedirler. 
ehemmiyet taşır. Çünkü Aydın futbolu- Kuvvetli lzmir muhtelitinin misafirler 
nun değeri bizce çok yakından malfun- karşısında müoait bir netice alması muh
dur. Kendileriyle müteaddit defalar boy temeldir. 
ölçüşmelerimizde aralarında kıymetli IST ANBUL TEMAS! 
cevherler bulunduğunu reyiilayn ııörmiif. 
tük. • 

Genç Aydın tehir takımı, bu sene ge
çen aenelerle kıyas kabul etmiyecek ka
dar kuvvetlenmiıtir. Harbiye takımının 
değerli bir uzvu olan B.Muhterem, lzmi. 
rin Nurullah ve Zihni gibi tanırırnl§ fut
bolcuları da elyevm Aydın muhteliti 
kadrosunda bulunuyorlar. Şevkinin de 
iltihalciyle Aydınlılar cidden kuvvetli bir 
kadroya aahiptirler. Bu itibarladır ki 7 
Ağuatoa kartılatmuı, neticesi bakımın-

Fuar münasebetiyle lzmiri ziyaret ede

cek olan lstanbul tehir takınu hakkında 
lzmire akseden haberler aporculan hiç te 
memnun etmİf değildir. lstanbullu takı
mın ııeçen ıene olduğu gibi Altılar muh
teliti kadrosundan ibaret kalacağı fayi 
olmll§tur. Eğer böyle olacaksa, ıüphe 

edilemez ki bu temaa ehemmiyetini kay
bedecektir. Bu takdirde lzrnirin ( B) 
muhtelitini misafir takımm karııaına çı

karmak daha doğru olacaktır kanaatin-
deyiz_ 

ıgı ıçın te u e er arz ece tır. un-
da §Üphe edilemez. Alman gazete
leri bile Çin cephelerinde, bilhassa 
Japon ordu•unun gerilerindeki vazi
yete ait yazılannda Japonların mu
vaffakıyetsizliğini ihsas ediyorlar. 
Gerçi Japonya Çinde kat'i neticeyi 
alıncaya kadar diğer komşulan ile 
mesele çıkarmak istemiyecektir. Fa
kat ıirndiye kadar bir harbe sürük· 
lenmek tehlikesi karşısında çekingen 
hareket eden devletler Japonyarun 
zaafını hissedince aynı vaziyeti mu
hafaza edecekler mn Buna ihtimal 
verilemez. Çinin tamamen Japon 
nüfuzu altına geçmesi başta İn
giltere olmak üzere Amerika, F ran
sa ve Sovyetlerin hayati menfaatle
rine karşı ağır bir darbedir. Şu halde 
bundan sonraki aylarda bu devletle
rin Çine daha büyük ölçüde yardım· 
larda bulunmaları, Çinin mukave
metini arttırmağa çalışmalan bek
lenebilir. Çin bir kerre kuvvet• 
lerini tamamen tensik imkanını 
elde ederse Japon tazyiki kendi 
kendine gevşiyecelc ve ihtimal ki 
günün birinde bizim milli sava
şımızda olduğu gibi, Çinliler de 
Japonları denize dökmek imkamnı 
bulacaklardır. Böyle bir §eY bu
gün hayali görül•e bile senelerce sü
recek olan bir yıpranma harbinden 
Japonyanın muzaffer çıkmıuı im· 
kan•ız olunca mukadder netice bun· 
dan başka birşey olamıyacaktır. Me
ğer ki Japonlar daha önceden mute
dil bir anlaşma ile harbı durdunnağa 
muvaffak olsunlar .• 

ŞEVKET BiLGiN 

Zavallı ihtiyar 
Evvelki akşam Torbalının yeni köyün· 

de bir hadise olmuştur. Romanya göç
menlerinden olup Yeni köyde yerleştir!· 
len göçmenlerden Ömer, su almak üzere 
değirmen sahrıncına gittiği zaman ayağı 
kayarak sabnncın içine düşmüş ve bo
ğulmll§tur. 

Halkevi köşesi 
iı~=~27""~ 

1 - 30/7/938 cumartesi günü saat 21 
de evimiz salonunda Dolaplı kuyu Mü· 
zik kolu tarafından bir konser verilecek· 
tir. 

2 - Evimiz bahçesinde her hafta pazaı 
günleri karagöz oyunları oynatılmakta· 
dır. Biltün yurddaşlar davetlidir. 

3 - 29/7/ 938 cuma günü saat 17 de 
Kitapsaray ve Yayın ve Dil, Tarih, Ede
biyat ve saat 18 de Yönkurul toplanusı 
vardır. 

·········································~ Bu nasıl gizli iş i 
Hila! eczaneai aahı"bi eczacı Ke· : 

• mal K. Aldqm lzmirlilere bir -aiirP- : 
riz • hazırladığım öjreniyoruz. T e- : 

• lefonla edilen mahut müracaat!- : Tayyare Sineması T~:~~" 
Bugün 28 temmuz ili 4 Ağustos 938 de karakolda balunan inzibat memurları ------------------------------

" aziz üstadımız böyle bir hazırlıktaD i 
haberim yoktur demekte ise de .,,... : 
:&İplik sevmediğimiz için fU kadar : 
cık haber verelim ki (Zümrüt danı· : 
lası) kolonyıwnm Mukülen • er-' 
kek Feminen - diıi kokulan etrafın
da hazırlanmakta ve ııi:di 1 tutuhnak
ta olan bu aiirprize vakıf bulımUJO" 
ruz. Rekii.m üstadımız İslediği ka· 
dar ııiz1i tubnakta arar ebin, daha 
fazla malfunab timdilik nrmek is
temiyoruz. Bugijnlük bu kadar. 

tKJ BUYUK FIUM BlRDEN 

Don Juan Kız hırsızlar 
Büyijk Artist DUGLAS F AIR- tKJ SEVtMU KOM1K 

BANKS tarafından temsil edilmif ve DOZ TABAN VE 
lapanyol f&lkılan... İspanyol muzi- BASTI BACAK 
kuiyle ıüslenmit büyük aık ve Tarafından temsil edilınif 

ihtiras filmi neıeli, Zevkli büyijk komedi 
SEANSLAR : DON JUAN : 3.30 - 6.30 - 9.30 DA 
KJZ HIRSIZLARI : 5 VE 8 DE 

" eazzıızzzzzı t 2 tttti 2 2 za 

hldi•e yerine derhal yeti1mi1o dumanlar Bugün borsada se- 1 yangın 
içinde bulunan infillk evine girmiılerdir. 

HadiMyl tahkik ettik. Burada baz:ı çim yapılacak Fatih mahallesinde Damlacık cadde-
kirnıeler eğlenmekte iken ve zabıtaca yen! borsa idare heyetini seçmek üze- sinde Ibrahiın Şinasinin sahibi ve fırıncı 
henüz mahiyeti teahit edilemiyen bir t Mustafarun kiracı bulunduğu 75 sayılı 

re borsada kayıtlı Azalar bu gUn saa 
madde atetlenmiıtir. işte bu infillk bü- . ahşap odun deposımdalı:i kuru pınarlann 
tün mahalleyi heyecana dütürmilt gece l0-l2 arasında reylerin! kullanacaklar- üzerine atılan yanık bir slğaradan ateş 
yataklarından fırlıyan h iL sokağa kaç- dır. Borsa salonu seçim için bayraklarla çıkmıştır. Ateş derhal çatıya sirayet et
mııtır. donatılmıştır. Seçim heyell huzurunda miş ise de yetişen itfaiye tarafından 

Zabıtaca tahkikata devam olunmak- reyler kullanıldıktan sonra sandık açı- derhal söndürülmü§!Ur. Zarar cüz'idir. 
tadır. lacak ve seçilenler anlaşılacaktır. Bina sigortasızdır. 

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



Lord Halifaks'ın beyanatı 
Südetler meselesinde lngiltere resmi 
bir rol oynamaktan içtinap ediyor 

Paris, 28 ( ö.R) - Lordlar kamara
aında beyanatta bulunan İngiliz harici
)'e nnzm Lord Halifaks milletler Cemi
yetinden, Çckoslovakyadnki vaziyetten, 
Lord Runıiman tarafından Pragda oyna
nacak rolden bahsetmiş ve bilhassa şu 
son nokta hakkında demiştir ki : 

< -Hükümet bu meselede resmt bir 
rol oynamaktan içtinap eder. Lord Run
alman hususi mahiyette hareket edecek 
;Ye asla lngiliz hükümetinl angaje etmi-
1ecektir. Esasen Lord Runsiman beni 
ıörmeğe geldiğinde bu vaziyeti kendisi
ne izah ettim ı cAnladım, dedi, beni 
hir gemiye koyarak akıntıya bırakacak-
11nız.> Vaziyet te tamamiyle böyledir. 

. Bununla beraber hariciye nazırı Südet 

. meseleaintn halli hakkında nikbinliğini 

ifade etmiıtlr. 

Roma 28 (ö.R) • Lord Halifaks Lord· 
lar kamaraaında İngiliz • ltalyan doıt· 
luiundan hararetle bahaetmiı ve Roma 
Serlin mihverinin ula bozulamıyacağını 
Ye un.en İngiltere tarafından böyle bir 
aaye takip edilmediğini izah etmiıtir ... 

Hariciye nazın ilave etmiıtir ı 

< - Jtalya ve lniiltere arasında tesis 
edilen dostluğu bozmağa matuf bazı 

cereyanlar mevcut olduğunu görmek bi· 
.pm için bir tesir mevzuudur. ltalyan 
hükümeti ıimdiye kadar iş birliği hak
kındaki iyi niyeti bize ciddi aurette ispat 
etmiıtir ve iki memleket arasındaki an
laımanın yakın olduğunu ümit ettiğimiz 
mer'iyetini emniyet fikriyle bekliyoruz .. 
Bu dostluğun neticesi Akdenizde emnl· 
Jet teais olmuıtur. Bunu hemen bir Fran· 
11z • ltalyan anlaımasının takip etmiş 
olmasına mlitecasiriz. Bazı ideolojilerle 
Roma - Berlin mihverini Paria • Londra 
ınihveriyle tearuz ettirmeğe çalıpnlaı 
olmu~tur. Böyle bir •İya•etten içtinap 
9tmelidir. Zira bunun hiç bir muvaffakı,.t ihtimali yoktur. 

Lordlar kamarası hariciye nazırının 
beyanabnı tasvip etmiotir. 

Parla, 28 (ö.R) - HükOmet erklru 

Ingiliz harbiye nazın Belisha Fransız eTkıinı harbiye reisi 
general Gamelinle beraber 

ıaat on yedide harbiye nezaretinde baş- mitesi İngiliz kral ve kraliçesine yapılan 
vekil bay Daladiyenin riyaseti albnda parlak kabul resminin hatırasını uzat
kabine meclisi halinde toplanmıılardır.. mak üzere Pariı ıehrine bir plake tak
Bu müzakereler bilhasaa lyan intihabatı dimine karar vermiştir. Komite reisi 
tarihinin teıbitine tah.W edilmiştir. Ya- Fransız • lngiliz dostluğunun en güzel 

nnki nazırlar meclisinin 2 3 ilk teşrin ve sulhçu bir ifadesi olan bu mera.simin 
tarihini kabul edeeeği>tahmin ediliyor. hatırasını ebedileştirecek olan·bu plake-

nin takdimi dolayısiyle belediye meclisi 
Paris, 28 (ö.R) - Paris tenlik ko· reisine bir mektup yazmıştır. 

Halk 
Türkülerini toplı
yan heyet Ak

hisarda 
Akhisar 28 (Yeni Asır) - Kültür ba

kanlığınca halk türkülerini derlemeğe 

memur edilen mütahassıs heyet dünden 
beri buradadır. 

Bu heyet otuz beş gündenberi faaliyet 
halinde bulunuyor ve Ege vilayetlerini 
dolaşıyordu. !şe ilk önce Kütahyadan 
başlamış, sıra ile Afyon, Denizli, Aydın, 
lzmir, Manisaya gelinmiştir. Beş kişi

den mürekkep olan miltahassıs heyet 
azasile konuştum. Bana şunlan söyledi
ler: 

- Şimdiye kadar yüz otuz yedi lehçe, 
dört yUz altmış beş türki.i tesbit ettik. 
Her yerin kendine göre hususiyetlere 
malik bulunduğunu gördük. Bilhassa 
Afyonda milli cidali terennüm ederek 
o eski hatıraları canlandıran türküler, 
Deniz 'de bağlama ile söylenen halk şar
kıları, Izmirin zeybek havalarile Mani
sada aldığımız (genç Osman) şarkıları 

kaydedilecek kadar kıymetlidir. Şimai
ye kadar altı vilayet gezdik; görüyoruz 
ki şehirler büyüdükçe hususiyet azalı
yor, yanı Lehçe tilrkülerdeki orijinal 

,ltayboluyor. Bunun için büyük 
yerlerde derleme yaparken mevzuu kil
çülc ~rlerin, bilhassa küçük yerlerde 
oturaıı eski adamların okuduğu parça
lardan. aldık. Bazı yerlerde de eskiden 
aşiret halinde iken sonradan köylerde 
iskAn ~lmiş adamlar bu1ldurarak iyi 
parçalar elde ettik. 
Mütahassıs heyet, kıymetli kültürcü

lerimiz.den tarih, dil, coğrafya fakültesi 
türkoloji doçenti Dr. Tahsin Banguoğlu, 
Gazi terbiye enstitilsü öğretmenlerinden 
Cevat Memduh Altar ve Halil Bedi Yö
net.gen, Riyaseti Cümhur flartnonik or
kestrası şef muavini Hasan Ferit Alnar 
ve teknisyen Riza Yekşen'den müteşek
kildir. Ak.hisarda dündenberi otuz beş 
kadar türkü ve on beşe yakın da lehçe 
derlemişler ve yanlarında getirdikleri 
fenru vesaitle derledikleri parçaları ayni 
zamanda halka dinletmişlerdir. Mütahas
sıs heyet bu gün buradan ayrılarak 

Samsunda da tetkikler yaptıktan sonra 
Balıkesire geçecektir. 

Toprak 
Mahsulleri ofisi 

SON HABER 

Leh hükiimeti Praga 
yeni bir nota gönderdi 

Prag, 28 ( ö.R) - Çekoslovak komünist unsurlarının Leh aleyh
darı faaliyeti sebebiyle Leh hükümetinin Praga yeni bir nota gönder
diği haber verilmektedir. Bu nota 22 temmuzda Leh sefiri tarafından 
Prag hükümetine verilmiştir. Ayni mevzu üzerinde 22 martta ilk bir 
nota tevdi edilmiş ve Çekoslovak hükümeti buna 7 mayıs ve 1 tem.
muzda cevap vermişti. Pragın son cevabı Leh rnüddeiyatını tatmin 
için alınan tedbirleri sayıyordu. Ancak bu tedbirler Var§ova tarafın
dan kifayetsiz telakki edilmiş, bu sebeple yeni bir nota gönderilmiştir. 
Leh ajansı Çekoslovak otoritelerinin zekredilen hadiseleri ve Çek ko· 
münist partisinin faaliyetini tasfiye için bildirilen tedbirleri çocuk 
oyuncağı gibi telakkiye mütemayil olduklarını yazmaktadır. Halbuki 
bu faaliyetin devam ettiğini gösteren yeni hadiseler kaydediliyor. 

Leh hükümeti bu sahada tahaf fuzi bir hareket için Çekoslovak po• 
lisine yardıma hazır olduğunu bildirmektedir. 

Hitlerin yaveri tekrar 
Londraya gidecek mi? 

Berlin, 28 ( ö.R) - Salahiyetli Alman mahafilleri bay Hitlerir, 
yaveri yüzbaşı Viedmanın tekrar Londraya giderek bay Çemberlay• 
na Führerin hususi bir mektubunu tevdi edeceği haberinden malu
matları olmadığını bildiriyorlar. 

Diğer taraftan Fülirer ~nsölyenin bugün Berline dönerek bu iı 
hakkında yapılacak bir konferansa riyaset edeceği hakkında ccneb1 
gazetelerinin verdikleri haber tekzip edilmektedir. 

Süveyş mıntakasında 
İngiliz askerleri için yapılacak kışla 
masrafları Mısırla paylaşılacak 

Kahire, 28 (A.A) - Öğrenildiğine göre Muhammet Mahmut pa. 
şa Süveyş kanalı mıntakasmda İngiliz askerleri için yaptırılacak kısla
lar meselesinde Londrada mali bir anlaşmaya varmıştır. İngiltere~ ilo 
Mısır bu kışlaların inşaat masrafını yarı, yarıya yapacaktır. Şimdiye 
kadar İngiltere inşaat masrafının ancak dörtte birini kabul etmekte idi 
İnşatın umumi masrafı 12 milyon İngiliz lirasıdır. 

Türk - Iran hudut 
komisyonu işini bitirdi 

1940 Nevyork dünya sergisin
de Türk pavyonu için 
yapılan hazılık ilerliyor 

Erzurum, 28 (A.A) - T rabzonda toplanan Türk • lran hudut ko
misyonu mÜzSkereleri bitmiı ve memleketlerine dönmekte olan !ran 
heyeti bugün buraya gelmiştir. Heyet vali bay İ§Can ile müstahkem 
mevki komutanı general B. Toydemir tarafından ılıcada karşılanmıı 
ve İstanbul kapısında bir kıt'a askerle vilayet ve müstahkem mevki 
ileri gelenleri tarafından selamlanmıştır. Misafirler şerefine bu akşam 

Ankara - Ekonomi bakanlığınca, bu Ordu evinde bir ziyafet verilecektir. 

Olimpiyadı Hel
sinki şehrinde 

yapılacak 
Helsinki 28 (ö.R)- Olimpiyad komi

tesi 1940 olimpiyadlarını Helsinkl şeh
rinde tertip etmeği kabul etmiştir. De
niz mUsabakaları 21 temmuzda yapıla
caktır. Helsinld ile Stokholm arasında 
yeni denizaltı telefon kabloları kurula
cak ve bu da bütün Avrupa memleket
lerile telefon muhaverelerini kolaylaş

tıracaktır. 

Yeni ve büyük bir 
Trasatlantik gemi 

yapılıyor 
Londra 28 (ö.R) - Ingiliz ticaret fi

losunda şanlı bir ad taşıyan, çünkü 22 
sene mütemadiyen mavi kordelayı mu
hafaza eden cMaritanga> adile yeni bir 
transatlantik 1939 senesinde Nevyork 
dünya sı?rgisinin açılışı sırasında hizmete 
başlamak üzere bu sabah Liverpol ci
varında Birkenhed'de denize indirilmiş
tir. Bu vapur Londra limanına bağlı ola
cak ve ilk defa olarak böyle bir ransat
lantik Tems nehri vasıtasile Ingiltere
nin payitahtına kadar çıkacaktır. 

ANKARA - 30 nisan 1939 da açı
lacak ve alb ay sürecek olan Nevyork 
dünya sergisinde memleketimizin en iyi 
tekilde temsili yolundaki ça)ıımalar ııln 
bir safhaya ginniıtir. Bu hazırlıklarla 
uğrqmak üzere Genel Kurmay mümes
silinin de iıtirakiyle bir vekaletler arası 
komisyonu kurulınuıtur. 

Her vekalet, bu komisyonun kararla
rı dairesinde ve kendi sahasına ait faa
liyete girişmiş bulunuyor. Dünya sergi
sindeki resmi Türk pavyonunun dahili 
dekorasyonlan için san' atkarlar arasın

da açılmıf olan müsabaka da bugünler
de neticelenecektir. Müsabakaya gönde
rilen eserleri tetkik etmekte olan jüri 
heyeti lstanbulda toplantılarına başla

mıştır. Nevyork dünya sergisinde Türk 
komiseri Suat Şakir de bu maksatla Js
tanbula gitmiş bulunuyor. 

Amerika hükümeti, memleketimize 
resmen ayırdığı pavyondan başka, dahi
linde satış yapılacak olan ayn bir saha
yı tahsis etmek auretiyle de memleketi
mize bir cemile eseri göstermiştir. Bu 

- ~ · 
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INGILTERENIN ENO "MEYVA T•ızu" 
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MARKASİ GİBİ TANITİLMİS DUNYADA YOKTUR 

ENO "MEYV A TUZU" sonderece teksif edilmis 
bir toz olub, ~anüle ~eklindeki mümasil müstahzarlar
dan daha kat'ı bir tesır icra eder. Mukayeseden sonra 
ENO "MEYVA TUZU" almakda israr ediniz. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

E N O 
INGILTERENIN·'·MEYVA TUZU" 

"FRUIT SALT" 

ayın ilk on beş günü içinde neşrolunarak Erzurum, 28 (A.A) - Vilayet içinde tecrübe için yapılmış olar. 
yürürlüğe giren toprak mahsulleri ofisi pancar ekimi çok iyi neticeler vermiştir. 

kanununun tatbiki etrafındaki hazırlık- ----===------------=--..,.,,,==---=---~---.; 
lara devam olunmaktadır. Ekonomi ba-
kanlığı ofisin merkez teşkilatının kurul Viyanalılar 
masını temin için bir kararname projesi Dolfusun 
hazırlamıştır. Bu projeyle ofis umum 
müdürlüğüne Afyon inhisarı umum mü
dürü B. Hamza Osman Erkan, umum 
müdür muavinliklerine afyon inhisar 
umum müdür muavini B. Şakir Turalı 

mezarını 

ziyaret ettiler 

B. Çemberla yn 
Mısır başvekili şere .. 
f ine bir ziyafet verdi ıaha evvelce başka bir memlekete ki

ralandığı halde muamelesi İptal olun
muf ve Türkiyeye verilmiştir. Paıis 28 (ö.R) - Viyana ahalisinin 

mühim bir kısmı öldürülen eski şansöl-2500 metre murabbaı genişliğinde 

olan bu sahaya bir Türk sitesi kurulacak· 
tır. Türk sitesinde, Türk içkilerini sata· 
cak bir gazino, Türk yemekleri bulundu· 
rulacak bir lokanta ve bir Türk kahvesi 
tesisi düşünülmektedir. Bundan başka 
bir kütüphane de kurulacaktır. Site 
Türkte küçük san' at ve elişlerinin teşhi
ri ve satışları da yapılacağından bu mev
zu üzerinde esaslı hazırlıklarda bulunul
maktadır. Sergideki Türk pavyor.~an 

kıymetli tarihi eserleri de ihtiva ede
cektir. Kültür Bakanlığı bu hususta mü
zeler idaresine emirler vermiştir. Türk 
tarih kurumu da bu sahada harekete geç• 
miştir. Kurumun muvaffak eseri olan 
Oolmabahçe sergisinden de azami istifa
de edilecektir. 

ve Istanbul ziraat bankası müdüril Ha- ye Dolfusun mezarını ziyaret etmek su
mid Kuray, umumt katipliğe de Osman- retile hissiyatını göstermekten kaçınma
lı bankac;ı Galata şubesi müdürlerinden mıştır. Mezar çiçeklenmiş ve hatırı sa
B. Sırrı Aksunun tayini tensip edilmiş- yılır miktarda çelenkler konulmuştur. 

Londra 28 (Ö.R) - Başvekil B. Çem· 
berlayn Mısır başvekili Mahmut paşa 
şerefine bir ziyafet vermiştir. Bir ço. 
kabine Azaları bunda hazır bulunmus· 

~ 

!ardır. 

-=-
Kullanılmayan tren 
biletleri, paralar yol

culara nasıl iade 
edilecek? 

Sergideki Türk pavyonunda bilhassa 
ehemmiyet verilecek bir kısım da turizm 
köşesidir. 

1939 Nevyork dünya sergisi Amerika 
istikla.Jinin 150 inci yıldönümü ıenlikle
rine tesadüf ettiğinden, muazzam teza· 
hürata da sahne olacaktır. Son günlerde 
dünya turunu muvaffakıyetle yapmıı 

olan tayyareci Hughes, dünya havacıla· 

nnı bu şenliklere ve Nevyork dünya ser
ııiııine çağıran davetiyeleri de taşımak
ta idi. Meşhur tayyarecinin yolu memle· 
ketimizden geçmediğinden, Türk hava 
kurumu üyelerine hitap eden davetiyeyi 
Paris büyük elçiliğimize tevdi etmiştir .. 
Bu davetiye ıehrimize gönderilmiş ve 
alakadarlara bildirilmiştir. 

tir. Kararname yüksek tasdika arzedil
miştir. 

Ekonomi bakanlığı ziraat ofisinin ser
mayesini tesbit edecek ve devir ve tes
limi yapacak olan komitenin teşkil ha
zırlıklarıyle de meşgul olmaktadır. Ko
mite Ekonomi, Finans, Ziraat bakanlık
lariyle, u~turucu maddeler inhisarı, 
ziraat bankası ve ziraat ofisi delegelerin
den teşekkill edecektir. Sermaye tesbit 
edilerek devir ve teslim de bitirildikten 
sonra ofis esaslı vazifelerinin başarılma
sı faaliyetine başlıyacaktır. Ofisin mer
kez teşk.ilAtına ait tali memurların ta
yini etrafındaki hazırlıklar da ilerle
meldedir. 

Tarsus 'ta icme 
t 

suyu . 
• 

Sondajlar' da bir ar
teziyen kuyusu 

bulundu 
Dahiliye vekaleti belediyeler imar 

heyeti tarafından yaptırılmakta olan Tar
sus içme suyu tesisatında işletmesi çok 
pahalı olan filitre yerine yeraltı suların-

Brü ksel de Faşistler dan istifade edilmek üzere sondaj yap
tırılmıı ve sondaj neticesinde 2 1 O met

b i r hadise çıkardılar re derinlikte arteziyen bulunmuş ve IU 

Roma 28 (ö.R) - Brükselde bir anti kendi tazyikiyle zemin üzerine fışkırmış
faşist sergisinin açılması dolayısile hA- ur. 
diseler olmuş, Faşistler serginin came- Bu auretle tabii ve tazyikli bir şekil 
jlcanlarmı kırmışlardır. 1ki kişi yaralan- toprak albnda elde edilen ıu az bir it
mış ve zabıta işe müdahale ederek 5 ki- letme masrafiyle T anus kasabasına iaa-

• · i tevkif etınisür. le ve tevzi olunacubr. 

Hudsinger General 
harp şurasına 

edildi 
tayin 

. . Ankara - Devlet demir yolları işlet 
Berut 28 (Ö.R) - Surıyedeki Fransız ··d·· ı··w·· h h b . . me umum mu ur ugu er angi ir sc-

kuvvetlerının sabık baş !kumandanı ge- beple kullanılamıyan biletlerden hangi· 
neral Hodzinger yüks

1

ek harp şurasına lerinin bedellerinin iade edilebileceğini 
tayin edildiğinden cSfenks> vapurile Be- tesbit etmiştir. Buna göre yolcunun fade 
ruttan hareket etmiştir. etmek istediği biletin kullanılmadığına 

---* kanaat getirilecek, biletin satıldığı gil-

R 
nün akşamına kadar istasyon gişesine 

omanyada cı- ibraz edilecek ve henüz hesaba geçmemiş 
' bulunacaktır. 

kan karışıklıklar Bu şartlar tahakkuk ettiği takdirde 
bilet, sahiplerinden geri alınacak ve ip-

Rangoor 28 (ö.R) - Hindistanın Ran- tal edilmiş bulunan damga pulları hariç 
goor şehrinde çıkan karışıklıkların kur- olmak üzere bilet bedeli sahiplerine iade 
banlan 4 ölü ve 90 yaralıdır. Bazı Hint- edilecektir. Fotoğraflı ve fotoğrafsız na
liler mağazaları yağma etmişlerdir. Zırh- ma yazılı biletlerin bedelleri, ancak bi
lı otomobiller yollarda devriye geziyor- Jetin üzerinde isimleri yazılı yolculara 
lar. iade edilebilecektir. 

4 Ağustos 938 
Perşembe günü akşamı 

Şehir gazinosunda 
Mevsimin en büyiik dekoratörler 

gardenpartisi 
sUrprlzlerle tiugUnU 
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Kontes güldü. iıtedikl ri kimıenin çok zengin olan 
_ Bu tecrübe )hım bir tecrübe Jan Helye olduğundan gafil değiller

idi. Çünkü doktorun kliniğine gizlice di. Onların ikiıi de Guau evvelce ta
giren adamın muhakkak ıurette ka- nımış olabilirler. Çilnkü Guı ta ilk 
pıyı anahtarla açmaıı IAzımdır. Hal. zamanlar onlar gibi bir hayduttu. 
buki kapının kilidi gizli bir kilittir. Herifler meaeleyi Guıa haber ver
V 6 dört anahtan da dördümüzdedir. mekle iki taraflı ve lr.&rlı bir iş gör
Aradan ııeçen pek lr.ıaa bir zaman müt olamazlar mı) Bunlardan ba,ka 
içinde anahtarların bulunmaeı !hım- ve mesela aralarında geve2;elik eder
gelen kimselerin üzerinde olup ol- !erir.en Gus iıi eezmit olamaz mı) 
madığının bilinmesi ille akla gelen Vııkıl bütün bunlar hep faraziye 
tedbirdir. Bu tecrübeyi yaptık ve ve nazariye .• Bu faraziye ve nazari
gördük ki anahtarlarımız yanımız- yeler b~ vaziyette bir fayda vermez· 
da .. Fakat anahtarların yanımızda ler. Bize reialite lazım. Evveli. birbiri 
olması bizi içinde bulunduğumuz mize karşı olaıı itimat ve emniyeti
çıkmazdan bir adım bile ileri götür- mizi muhafaza etmeliyiz. Şüphe ku
miyor. Avımızı elimizden kaçıran runu aramızdan uzaklaştırmalıyız. 
kimse bir beşiııci anahtar temin ede- (Av) mıızın elimizden kaçmış olma· 
mez mi? Ve bunu da dördümüzde sının, kaçırılmış olmasının ehemmi
bulunan anahtarlardan birinin kalıbı yetini azaltmıyalım. Fakat yine eyi 
ile yapamaz mı) dü ünelim .. Bir Jan Helı•yi elimize 

Karjakla Cemalyaıı birbirlerinin geçirmekle ne gaye takip ediyorduk? 
yü:derine bektıktan sonra nazarları· Jan Helyeyi kanun nazarında müş
ru kontese çevirdiler. kül bir vaziyete dü,ürmek ve onu 

lklıi de ayn ıebeplerden T atiano- ~büyük maksat> ımız için elimizde 
ya kartı büyük bir itimat ve bağlılık kıamen olıun erdiğimizi iddia ediyo-
gösteriyorlardı. rum. 

Doktor Cemalyan kalp noktaaın- Cemalyan tasvip etti: 
da güzel kadına kartı çok husastı. - Evet .. Planımızın büyük bir 
Karjak ise, kaba haydut ruhu içinde kısmı tatbik edildi. Fakat tam mu

dar. bir zekaya '.'8hip olduğundan vaffakıyeti için Jan Helyenin (mad
Tatıanonun hakikaten ıayanı hay- deten ve manen) bizim elimizde ol
ret zekası karşısında daimi bir tak- mruıı lazımdı. 
dir duymakta idi. Konte• iıe bu iki Tatiano: 

adamı tıpkı bir k~kla ııibi b~ ka ~,. - O kendinin şimdi müşkül bir 
ka taraflardan elınde tuttuglJ ve ıa· vaziyette olduğunu biliyor. O bir 
tediği ıibi oynattıiJru biliyordu. • t · ı d·- · k ·d· Ad ı tte 

Be · fik . . ··- k . emaye ış e ıgıne anı ır. a e n 
- nım rımı ogrenme wter k k • k d b'zd de k' k 

• • • J_J• B . 1 _JL' • l'k or tugu a ar ı en çe ırune • 
mmnız, ac:uı. u ıfte ut tC<lJ.Jırsız ı ted · 
bizim hiç birimizde de~il, kullandı- ;!,~r"ak· 
ğımız adamlarda .. Bu ad ınlar ken· 

1p k·. r- _ _ · h ' 
d'I · ·· d""" · · · d il - e ı ama .. ....a:enın atırasıııı 
ıkerınle gkosktetd ıgım~ dıtğı'."lla a 1: acaba unutınamıı mıdır} 

yı o aca a ar emın e ı er ga ı- D kt C ] • o or ema yan: 
ba. Mesela (Luavan) barında gece Be • ("lac ) tesi-
şef garson az daha polisin tazyiki al- . - n'. ~aptıgım 1 ın 

d b . • • . hl'k 1· 1 b.I k. rin<kn emınım. tın a ızım ıçın te ı e ı o a ı ece p k' y 1. , J" d • k 
ı .k b 1 -- - --'-t Be _ '- t - e ı.. a po ıs r ıro enın a-

gevcze ı te u UlliiC&J< ı. reı<e T . h.. . . h klu da d ·· .. ·· 
versin tam zamanında m...,,run üu- tı ınıpı· uvıyetı .~ Jn nb !"!unu
rindeki tabakları devirdim de dikka· yor. anımıza gore anın u ışı yap-
tini çektim. tığından ıüphe ediyor mu) 

- Karjalr.a yardım eden Jıu:le ve - Zannrimeın .. Öyle değil mi 
Morcz de ıüpheli.. Cemıılyan. Bix Ot'ııda iken böyle bir 

- ihtimal •• Çünkü orılar rıe ya- zannı bize verecek hiç bir Mdise geç
pacaklarıru ve ne için bu işi onlara medL. 
yaptırdığımızı biliyorlardı. Kıı,çırmak 

Kumar yüzünden 

-BiTMEDi-

bir cinayet 

Bir bağ bekçisinin çifte 
ile gözünü çıkardılar 

Maktul, bir gece evvel oynanan ku
marda arkadaşlarının para
larını tamamen kazanmıstı , 

-BAŞTARAFl 1 iNCi SAH1FEDE- mıştır. lşin iç yüzU şudur: 
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ı 
• 1 anlara Bal 

lngiltere Balkan devletleril ti 
tini nasıl arttırabilir? 

ar -
Londra - Bir lngiliz ga•etesinln bal

kanlarda uzun zaman ya~amıf bir mu

habiri yazıyor: 
Balkan mizahçıları son zamanlarda 

yeni bir ekonomik doktrin le.at etmiıler
dir: cmarks-ism> (markçıldc). Bu tabir 
de tıpkı marksizm gibi Alman mahsulü
dür. Fakat bu yeni marka Balkan iı &• 

damlan için Dae kapitali okuyan bir 
kimsenin girişeceği propagandalardan 

daha tehlikelidir. 
Balkan mizahının bir az ağırca olan 

bu misalinde bir çok küçük manalar var· 

dır. Bu misal vasıtasiyle Balkanlarda son 
zamanlarda ön !lafa geçirilen bir çok me ... 

selelerin es&!I ve Rheplerini görmek ka· 
bildir. Mesel! bu meseleler arasında in· 
giliz nüfuzunun artmaSt, eon zamanlar. 
da akdedilen müşterek harici ıiyaeet an· 

laşma!lı ve saire sayılabiJir. Belgraddan 
lstanbula kadar bütün politika merkez,. 
terinde konuşulan günün mevzuu cmark

ıism> etrafında toplanıyor denebilir. 

TETIC:IK OLVNAN ME'llELE 

lngilterenin Balkan devletleri.ne ikhsa .. 

di ve mali yardımlarda bulunması rıe .. 
selesi şimdi Whitehall' de muhtelif veka
letler mümessillerinden mütetekkil bir 
komi~yon tarafından tetkik olunuyOI', 
lngiliz adamlarının Balkanlarda kartıla,.. 
tıklan müşküllerden biri de Balkan mem
leketlerinden ihraç edilen mallann ziya

d.,.iyle yüksek fiat taşımalandrr. 

BALKAN MAHSULLERi 

Herkesçe maltimdur ki bir çok Balkan 
mahsulleri ve bilhassa buğday ve petrol 
dünya piyasasındakinden çok daha yük
sek fiatlerle arzediliyor. Fakat bu mevzu 
üzerinde yapılan. tahkikat bunun tabii 

eebeplerden doğma bir hareket olmadı ... 
ğını gösteriyor. Hiç bir Balkan memle .. 
keti yoktur ki orada gündelikler -yani 
bir malın ihzarı için sarfedilen mesainİQ. 
bedeli lngiltere veya Amerikadakinden 
düşük olmasın. istihsal fiati do bu yüksek 
saht fiatleri içift rıvhep te,kil edemez. 

MARKÇILIK 

Bu hareketin asıl sebebi <markçılık>· 
tır. Yakın zamanlara kadar ekseri lngilq: 
iş adamI.n için Avrupa Viyanada rıiha .. 
yet buluyordu. Cenubu şarki devletleri 
fena halde ihmal edilmittir. Bunun ne
ticesi olarak Balkan iktısad ve Maliyesi 
ııitgide Almanya ile ltalyanın eline düş

müf ve bu mihver devletlerinin kendile,. 
rine haa bir ticaret tıtrzları olduğuodap, 
Balkanlı tüccar yavaı yavaş adilane fiat 
kelimesiııin mana.sını unutmuştur ve bı.ır 

nun da sebebi h~kiki paranın ınanpsını 
unutmıya mecbur kalmaaıdır, «Bedelleri 
rru>rk ile ödenen malların fiaıleri yük,. 
sek olmalıdır> oöxü Belgrıu:I ve Bükrct 
borşal.arında sık sık iıitilen aö.Ierdcndir. 

:-······· Balkan ·········= 
~ mizahçıları ~ 

retini ve kudretini yeniden tarsin için or
ta Avrupaya teveccüh ediyor. Hiç şüp
hesiz bu da ciddiyetle nazarı itibara 
alınması lizım gelen bir tehlikedir. 

: . : 
1 Mcırkçılık adını ta. İ 

i
l ııyanyeni bir ihti

•adt doktrin keı
f etmiıl r. Balkan

l tcırda. f iat meıeleıi 
1 ekonomik olmak .. i 
1 tan ziyade pıiko- i 
! lojihtir /ngiliz te- I 
1 
ıebbii.ıtı karıııında : 
Almanya teldı· l 

I ............. ~~.~!~;.~: ............. . 
BALKANLARDA FIA T MESELESi 

PSiKOLOJiK MIDIR1 
Bu nazarla J:,akılacak oluraa Balkan 

fiat meaelesi ekonomik olmaktan ziyade 
Peikolojiktir. Fakat Balkan ticaret mah
fillerinin marka bir tM:aret vaııtaaından 
ziyad• bir mizah mevzuu nazarjy)e bak.
mai• ba9lamalan vaziyetin hakiki cep· 
heainin görülmekte olduğuna iprettir. 
Ve madam ki lngiliz ticaret Alemi bugün 
artık uyanmıt ve Belgrat jle Bükrqirı lrı· 
gjltere civarındaki piyaMlardan daha 
sağlam değilse de lıiç olmazaa onlar ka· 
dar oağl m olduğunu <;iretmittir. Bııl· 
kanlı tüccarların makul bir miktarda 
sağlam lngiliz liruını büyük miktardil 
kötü marka tercih edecekleri kuvvede 
muhtemeldir. Bu hususun anlqılması 

Balkanlarda fiatlerin dütürülmesi ıçın 

ilk adımı ~kil edecektir. Binaenaleyh 
Whitfalldeki vekaletler aruı komisyonu 
takdir etmelidir ki eier Balkanlarda in· 
gilterenin hakiki bir ticaret ifjne airişme" 
niyetinde olduiu i.obat edilirse Balkan· 
!arda yüksek fiat davası orta.dan kalkrru, 
olao kur. 

ALMANYA VE TORKIYEYE AÇl
LAN INGILIZ J<.REDILERI 

Son zamanlıırda Alman matbuatında 
jntiıar eden mütıılblar sarahatle göıtefi· 
yor ki lnııilterenin Balkan ıiyaseti Al
manyada ııünden süne artan bir dikkat
le takip olunuyor, ve bu allka lnııiliz oi· 
yasetinin Balkanlarda Alman ticari nü· 
fuzu üzerinde yapacağı tesirler hakkın

da beslenen epdiıeden doimaktadır. 
Tilrkiyeye genif krediler temin eden 

lngiliz • Türk anlatması cenubu ıarkl 

AvrupasıncLm diğer memleketlere de 
tqmil edilecek bir hareketin batlangıcı 
olarak telakki ediliyor, fııkat buna mu
kabil Jngilıerenin Balkan mahsullerine 
lizım gelen pazarı temin edemiyaceği ve 

binaanaleyh kredi ye)uyle ticareti inki· 
ıaf ettirmeli istihdaf eden lngiliz oİyaae· 
tinin neticede zararlı bir mevduat ,ek· 

linde ıec,lli edeceği mütalaası yürütlilü
yor. Maamafih yürütlilen çok m.lnidar 
bir mü!Ahazada Almanyanın ekonomik 
nüfuzunu kırmak için fngilterenin :zarara 

katlanmayı ııöze almıı olın.uıdır. 

Bu mütallalar aruırıda bazı noktalar 
işe gelmediği için zikredilrnemiıtir. Hiç 
kimse inkar etrnu ki Almanya Türkiye 
ve diller memleketler için genif bir pa
zar temin etmiftir; fakat bu pazar, eatı· 

cı tücc•r için karlı blT aaha olamamııtır. 
Çünkü Balkanlı tüeearın ıetılık afyasına 
karfl ıösterilen talep Almanyada bir 
çok donmuf kr.,dilerin huoultine yQ! aç· 
fJ'Uf va bunun neÜıc&&İ olarak donmuş 

kredileri işler luıle sokabilmek için Bal
kan lılıalltçıları pazar intihabından mah
rum ka.larak Almanyayı en ön eafa at .. 

mak mecburiyetinde kalmışlardır. Bu 
suretle bir ~i sun 'f takas sistemi itle ... 
meğe ha~tamt'}hr. Almanya yakuı tarkta 

ekonomik münasebetlerini inkitaf ettir .. 
~k için son ıeneleT zarfında bu takat 
pr~biDi bir hayli U..mil etmittiJ. 

TORKIYE JLE Y APJLAN ANLAŞMA TORK • ALMAN MONASEBETLERI 
Almanya Avrupa cenubu şarkisindeki 

hakimiyeti elinden kaçırmakta olduğu- Hiç ıüplıe yoktur ki Türkiye bakımın· 
nun farktndadl.J'. tnwiltererün son zaman- dan ayanı memnuniyet olmıyan Ti.iılv 
!arda Türkiyede va Romanyo.da girifti- Alman ticaret ınlinas betleri, lnıilteıe. 
ği ticari faaliyet haberleri Berlin gaze~ 

telerirule dngiltersnin Balkanlara lıü· 
cıımu> ve dngilterenin propaıanda hi· 
lesi> gibi başlıklarla il.\n edilmiıtir. 

FRANSA VE TORKlYE DOSTLUCIV 
Alman matbuatı Fransa ile Türkiye 

arasında iyi münuebett,rin mevcudiye· 

tini gösteren lskenderun vekayü dola· 
yısiyle de atet püskürmekten hali kal
mamııtır. Türk ve Fransıı askeri kıt'ala. 
rının !skenderuna girmeleri iizerine Ber .. 

lin • Roma mihverinin Akcleniı'.in idare.. 
sini ellerine ieçirmek ümitleri boııa çık" 

ALMANLARIN t;IODETJ 

ye. Türk imar ve kalkınma faaliyeti eoıı 

safhalarında yardım imkanını verecek 
vaziyete d" ünceyı kadar bir hayli iler
ledt Hatırlardadır ki geçen sene Türk" 
Alman tieareti tam bir inkıtaa uğramıştı. 
Bu da sösteriyor ki il<t11adi münaoebet> 
lerde yegine mühim rolü oynıyan genif 

bir pazar temini dc~ildir. 

Et derdi 
Celep ve kasap cEmin> imzaaı ile al· 

dığımız bir mektupta deniliyor ki : 
cAnadolu gazetesinin bir kaç sün 

evvelki ıayışında ve c.Ş.,hrin et derdi ne 
vakit halledilecekh başlığı altında biı 
yazı gördük. Bu yazıda bay Ali Kor is· 
minde bir müteahhit bazı tekliflerde im· 
lıınuypr. Vilayet ve belediyeye müraea• 
aıle mezbahada kendi keseceği kasaplık 
hayvanlardan haşka hiç bir kasabııı el 
kestirmemesini, kesece1'. olular da bu 
bu hayvanların etlerini kendine aabna~ 
ğa mecbur tutulmasını teklif ediyor. Bu 
suretle koyun etinin kilosu kırk ve aığıı 
etinin kilosunu da yirmi bet kurup dü· 
ıürcceğini ileri sürüyor. Et alım eatun 
ve kesimini tek bir kiıinin inhisarına 

bağlıyan böyle garip bir teklife idare• 
cilerimizin iltifat göstermiyecekleri mu .. 

hakkaktır. 

Hükümetimiz büyük bir isabetle iktı. 
sadi kalkınma programı çerçivesi içinde 
halkımızla beraber milstahsil köylünüıı 
de korunması mühim bir yer tutmakta ... 

dır. Kasaplık hayvan sahipleri böyle tek 
bir alıcı karşısında kalırlarsa hayvanla• 
rının artık onun keyfine ve istediği tek• 
life göre satmak ve ona boyun efmek 

mecburiyetinde kalacaklardır. D~er ta• 

raftan bütün kasap esnafı da tek bir J<t· 
şinin kar ve keyfine hizmet etmiı ola• 

caktır. 

Tek bir kitinin inhisarına giren her it· 
te ucuzluk değil billkis bahalıldc ve ıı.. 

tiklr olduğu ıimdiye kadar ve bir çok 
tecrUbelerle sabittir. Halkımıza ucuz et 
temini için fzmir ticaret odatının yap .. 
tardığı tetkik ve vat'dığı netice neden na• 

zarı dikkate alınmıyor. Bu tetkik, ka· 
saplar birliii kooperatifi kurulması, mez ... 
baha ve frigorifik tieretlerinden biraz 
tcnzil8.t yapılması ve bu suretle etin ucuı ... 
latdmaeırun kabil olacağını açık olarak 
göstermişti. Eğer bay Ali Korun teltlifi 
tahakkuk ederse • ki böyle bir teıebbüse 
ihtimal bile vermiyoruz, o zaman lzmir 
eti kırk değil, altmıt kuruşa b~e z9r 
yer .. > 

--=--
Halta tatilinde çalı

şabilecek devlet 
müesseseleri 

ANKARA ~ lktıoat veki.lctinln mli• 

rakabesi altında çalı,tırdmakta olan fab• 
l'ikalat'ın hafta tatili kanununun bil' hük~ 

müne tevfikan .. nede 1 S kafta tatil ta• 
vikind n nasıl istifade edebilecekleri 
hakkında §U esaslar kararlaımııtır ; 

iki veya üçer ekip ile çalışan lktısal 

vekô.letinin idareli ve JllÜrakabesi albn• 
da bulunan mü .. seseler eumartesi günU 

fjlat i 3 te baılamak ve 35 saatten qağı 
olMım k üzere ıe.bit edilen pazar taıl· 

lind#n senede i 5 defa i,tifade etmelı 

sıılllıiyetini hliz olacaklardır. Bu ıaüe .. 
seseler terafından istifade edilebilecek 
olan tatil müddeti 35 ı .. ttecı ibaret bu· 
lımduiıına &Ö'4 her llltil lıafwı bir bu• 
çul< i1\iıı eayılaı:aktır. 

Bu aibi ınileuoooler, r•Inı~ C\lmuı.al 
ıünlcri öiilcdcn .onraya tetadüf adaı 
tatil müddctJ.riıule Ifc;J çalıştırdıldarl 
tak.dird40 kaının\ln bu hükmünden yııl~ 
45 CUJlülrlefi iıtifad• •debil~klvdir. 

---*·---
Tiftik cemiyeti 

çif tlilinde 

100,000 e yakın 
ağaç yandı 

~ Hadiseden bir ııece evvel &lil, 
lkincl haber şöyledir: Ömer ve dah.a iki hJ.i bek.çia bai kule
• CımıaovasUlın Karacapııar mevki- sinde birle~erek .kumar oyıı.uyorlar, Jia,. 

lnde Boz Musta!anın b;ığmda 20 yaşın- !il kumarda taliiııiıı yaver eilmesindeıı 
dald Halilin o'lümile ı:ıet.icel~en hadi- istifade !le paraların hepsini kazanıyor. 
ıede dört ki.şideJı şüphe edilmektedu. üç şahıs parasız kalıyor. 

FOTOGRAF' MAKiNESi STOKU 

Hakikaten de öyledir. M.,,ela bugiln 
Yuııoslavyada lüzuınµndan çok faxla fo· 
toğraf makinesi stoku vardır. Bp. p:ıa.

kinei.er Almanyaya ihraç edilen bufday 
ve ete mukabil memlekete itlıal edilmiş
tir. Fakat Yugoslavlar fotografçdığa çok 
hevesli v. meraklı bir millet dt.i;Jdir. 
Binaenaleyh fotograf makineleri kafi d& 
recede alıcı bulamadıiından bunlaruı fi,. 
atleri dütüyor ve b.unun neticeaj o1arak 

ihr~ edilen malların fiatleri yükseliyor. 

SANA YI MAKiNELERi 

Daha mühim bir diier miMI d• sanayi 
ın.akineleridir Bir çok Balkan memleket· 
!eri ve bil"- YuııoslayYa ve Roman· 
ya son iki üç sene içinde Almanyaya yap· 
mış oldukları ihrM:ata mukabil orada!P 
kliring marklarını geri çekebilmek için 
makiııe idı.al etmltludlı. Bu ınııl<inelerl.e 
Avrupanın cenubu §arki.sinde bir çok ye

ni fabrikalar 111eycl- ~mıştır ki bunlıır 
garp ile rekabete giriştikleri takdirde 
masrafl01ını koruyamıyaaı.k vaziyete dil· 
aerl..-. Bu z0<aki endüatr!nin verdiii 
mahıul lnı:jltera veya Asnerik..Ia imal 
edilen aynı maldan daha çok pahalıdır. 

Almanların hiddeti Wiener NeU4te 
Machrichten adlı Viyana aazetesinin bir 
başına.kalesinde ~öyle ifade bulmuttu .... 
cF ransarun unutulmamalıdır ki Türkiye.. 
nin Suriyedeki ekalliyetini him.ye için 
ne kadar hakkı varsa AJmanyanın da 
Çelrnslova~yadaki Alman •l<alliyetini hir 
rnayo için e derece hakkı vardır. Eğer 

Türkiyenin l.J.enclerun üzerine yijriimesi 
doiıru iae Alman ekalliyeti ile nı .. kGn 
olan mıntakalara da Almanların )'ürÜ· 

m.,.i yaııl~ ol;ıın.ııı.• 

tNGIL TERE VE BALKANLAR 

Türkiyo ile yapılan kredi anlatmaları 
ıekliııdc diier Balkan devletlerine de 
yardımda bulunmak hususunda lngilter~ 
tarafından tııkip olunan siy .. setin b ... lı. 
ca gayesi bütün cihanın ekonomik ha· 
kımdan kalkınması ifjni harekete ıetir
m.ektir. Avrııpanın cenubu ıarki.oindeki 

memleketler içinde hiç bir tanesi yoktur 
ki Keçen seneler zarfındtı zaruri ihtiyaç 

maddeleri fiatlerinin yüks•lmesi net4:e• 
sinde b.,zı terıJckiler elde etmiı olmaom, 
fakat bu terakkiler beynelmilel ticaret 
üzerincle li,ıun 1ıelen teışirleri icra •da-
merııiştir, ve }>una da oehep bu ınemla

ketlerde hala cari olan ıı•yri miiaait vıntr 
!ardır. Bir veyrı cliğer ,.kildo ticaret tahr 
didatının sayısı •ayılıımıya=k kadar çok
J;ıır. Mesela YuQanisıı.ııda ithali =mnµ 
e;ya Jiıteoi lngilterenin bu memlekete 
y•pab;Jeceii ihracatı a•i•ri ha.dele indir· 
mektedir. 

Türkiye tiftik cemiyeti, Lalahan istas

yonundaki çiftliğinin civarında ve demil°" 
yolu güzergAhında bulunan bir tepeyi 
badem ağaçlarile teşçir ettirmiştir. Bir 

mıı;şandi;ı: treninin b~casından çıkan kı· 
vılcµnla~ buradaki kuru otlan tııtu§tlll'-
11111§ ;ıteş rüzgllrııı da tesirile bilyUyerek 
400,000 e yııkın badeın ağaçluından bir 
kısmı yanmağa baş~tır. 

Hadi,5ede kaıa de,iil, cinayet kakus\l Suçlular Halilin arkasını takip ediyor
vardır. Taınik edilmeltterur. B\l dört p-- hır Bunlardll.ll Ötne.r keııdisine aU olaıı 
hıs yakalanmıştır.> çifte tüfengile ateş ederek Halili öldü-

Hadise mahallinıı müddei \IID\ltnl mu,. rüy~. Bu ıuretle üç şahıs paralara ,,.JUp 
avini ve bükünıet do1'toru &Jderek fab.- oluyorlar ve aralvında tak!lm ediyor.
lt.ikılta başlamışlardır. Tahkikat ifin bir !ar. s~~hılar "ürümleTini itiraf etrniş
cinayetteıı i.J:ıaret oldu.iu neticesine var- !erdir. 

Fuar hazırlığı devam ediyor 

1--'o o 
va 

ya vapurları beda
m al getirecekler 

.CAST ARAF/ 1 iNCi SAHIFEDl iniş malı1mat VErilecektir. A,rsıulu<0l .ınu· 
yonunun birinci salonu takdiırt salaou ı;iki müsabakalarında kazanan Sovyet 
olacak ve ziyaretçileri Sovyetlerin ha- kadınlarının fotoğrafları da bu salon
yatile tanıştıracaktır. Burada Sovyet en- da bulunacaktır. 
düııtri, ziraat, lctilt\ir ve sağlık hlll'eket· Haber aldığımıza göre Polonya vııpur 
!eri hakkında geniş ölçüde reklam ya- kumpanyaları, Izmir fuarında teşhir di· 
pılacaktır. Ayni salonda kadınların Sov· lecek Polonya menşe-li malları Izınire 
yetle'I' ltirliii.adelti mev)dj, ıayJ.v seçi- ı;.ret ıaJ.n taşıaaJı ~üd etmiş· 
minde Sovyetlerin kadınlara ayırdığı !er ve kejfi eti hükümetimize biklil· 
mllhiın yerler hakkında fotoğraflarla ııe- ınıs1erdir . 

...Jtt ue uı ıs· b" ·• · · ündür . Y h. b' . iz kalına· sanız ıttıgınız g .: 
rlı: kardeşız. a ıç ırım 

ROMANYAOA iHRACATÇIYA VE· 
RILCN YOKSEK PRiMLER 

Bazı Balkıı.n clevletleıi bu harekete 
mu.kabil tedb;. 'er almak busufunda elle· 
rind.en ııelen ber teşebbüse bafvurmuf
]?.rdır. Rom:uı,, cla !erbest dövizli ırıern
leketlere ihrac t yapan tüccara yüksek 
primler verilF...;tir. Fakat hakikat şudur 
ki Balkan ihr.:c>tçılarından bir kısmı Al
manya tarafından mallarına verilen yük· 
oek fiatin sahte cazibesine tutuluyorlar. 
Ve bu yiiks...,, fiatl.,in ralcamdan başloo. 
birıey olmadıklal'llll, yani sa.decccmark» 
olduklarını unutuyorlar. 

MUVAFFAK OlAMIY ACAK 
POL.ITJKA 
Fakat Alm nya keıı.di kendiJMI d• iti· 

raf etmelidir ki Almanyanın Ballı:an po· 
!itik •I buııürı muvaffa)(ıy•tten çok uzak· 
tır, Mihver ıılostu olım ltalyanın ümiılt· 
ri İşe l•lıcnderun a~.ı üzerine l>ir 
hayli 11AJS~ın11tır. 

ltalya milli miifkiil.&ıı ılolayı:ıiyle lıcn· 
dişi mubatarıılı bir vuiyet içindeclir ... 
Alrnanyının Saltıktan Karadenize kadar 
ulaf8.Cak bir cPancerınant devleti hül
yası ise tamıııniylc bot• çıkmıttır. 

ALMANY ADAK! TELAŞ 
Bazı teliişçı kimseler Almanyanın ce· 

nubu şarki Avrupaaındaki nüfuzunun 
böyle birden bire sukut etmesinden kor· 

kuya dü!iiyorlır. S.rlinln anıluo v ıta· 

siyle Balkanların kontrolünü eline ge· 

P~ar temini suretiyl• Balkarı memle· 
ketlerinin Jı.eyeti uınumiyeoinin ekono· 
mik davalarının halledilebileceği gör!!IU
ypr, fak.t bu pazarların, butıiin olduğu 

gibi, oııları b..,ııca ihracatl•n111 bir tek 
memlekete bağlamaktan ve bunun neti

cesj ıılarıık kalkınma eüi atin den feda
k&.rlık. etme~e katlanmaktan kurtaracak 
neviden olması 18.zımdır. Pazar mesele· 

sinin kaili elbette ki kolay bir şey deiil· 
dir. Fak at hazırlanacak bir türlij 1'red! 
projelerinin muvaflakıyeti için hu me.. 

selenin halli kat'i surette 15.zımdır. 

250 milyon dolar 
değerinde bir mücev

her "rol yaptı,, 
çirmek limitleri suya dü~müştür. Holivudd.a çevrilmekte ol n bir fi. 

Fakat bazı iddialara göre, bugiinkü limde 250 milyon dolar kıymetinde ha· 
/\Jmanya ümjtlerioin boıa çıkması ilo lıikl biT mücevher kullanılmaltt'ldır, 
baıiçtekl prestijini kaybetmek iswniye., Rol icabı ı..al<ild mlkıvher bulunma· 
ceği için Avrupanın cenu'bıı ıarkioinıle • .,,.burl <rduiı'mdaa iN b.ı. Jus.• 
muvaffakıyetsizliii:e uiıwan Mitler ıllh· metli bir mücevher Los Anjelos tehrinin 

Lalah;uı isiasyoıı memu.rµ, hadiseyi 
der~) demiryollar idarülııv ~ber vel°" 
mlş ve idare, ateşi önlemek için amel• 
ile bir de heyet ııönderın!ilir. oıııer ta· 
rJftan vaziyetten haberıbr edilen tlft;!k 
cemiyeti reisi ve Yozgat mebU11U JJ. Sil· 
leymaıı Sırrı l~z. Vııli B. Nevzat Tın· 
dol!ana müracaat etmiştiı'. B. Neyµt 
Tandoğan derhal Jazımgelan emirleri ve
rerek lı&dise yeriıu: muavinl.ıııinden B· 
lialitle, bir sub;ıy kumandaııında !:ılı 
Jıuıoamıa müf"z i ve bir kamyoal• 
yangın söndürme tılet ve edevatı gan· 
deTl'Üftir. Aııcalı, yerin uuıklığı dolayı· 
sile ateş tesirln.l yapmış ve ancak ağaç
wın dörtte biri yandıktan sonra söndü· 
rülebilıniştir. 

en btiyük kuyumeulannclan birind•n ki· 
ralarımıt va 30 oilahlı ve motooilde•li 
polisi11 n""uet ve him y inde Stüdyoya 
ıötlirillmüştilr. Filmin çevrildiii v• ıııli· 
c:nherabıı klılleıuldıiı ınüdd..t zari,..da 
llllcl,oaua .ınılmd• ~ .ı.I pot• 
nöbet bekiemiıtir. 
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OlJ Yazan: K'7maı:;in ;;k} Düşmanları.• 
Filistin de 

suikastler 
BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFE.DE 
Hayfa· TelAviv yolunda bir bomba pat• 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
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Sen bunları nereden biliyorsun? 
Tütünün zararlarını 
nasıl hafifletebiliriz? 

lamış, iki çocuk yaralanmııtır. T ellvİv• 
de iki polis memuru ağır surette yaralan· 
mıştır. Bir yahudi ve iki Arap ta yarak· 
lar arasındadır. Mandater devlet ordusu 
tarafından tedbirler alınmıştır. Başlıca 

merkezler askeri muhafaza altındadır .• 
Nablua • Kudüs yolu sekiz kilometre İm· 
tidadınca Araplar tarafından tahrip edil
mittir. T elaviv - Kudüs yolunda hadise· 
lor olmuf, bir çok taksi ve otobüslere 
hücum edilmiıtir. Artık bütün otobilsleı 
aillhlı muhafaza altında ifliyecek.lerdir. 
T eliviv yahudi milli konseyi gönülle 
kaydı için bir beyanname nqre~r .. 
Bunlar sivil muhafız vazifesi görecekler· 
dir. Bir çok genç yahudiler tarlalarım bı
rakarak gönüllü yazılmağa baılamıtlar· 
dır. 

Ben daha öyle şeyler, öyle sırlar biliyorum ki, eğer 
faş edecek olursam sarayın altı üstüne gelir 

.. Prenaea Tekla, Sebaatiyanonunllikelidir. 1 Ve eğer böyle ise ona karşı fena-
'~dan baklayı çıkartmak ister Sebaatiyano, cevap vermeden çe-ılık yapmak şöyle dursun f~nalık ya-
Rıbı Ye merakla sordu. kildi. panlarla mücadele edecektı. 

- E .. Hem de.. Doğruca küllıan dairesi tarafına - İmparatoriçe döndü mü "> 
- Hem de imparator hazretleri koştu. Diye sordu. 

ltenciiJerini sıkan bir zevceden kur- Küçük avludaki kapıya bakacak- Nöbetçi : 
tulınanm yolunu bulmuı olacak.. b. - Yarım saat evvel döndü •. De-

- Sebutiyano.. Sen benim de imparatoriçe dönmüş müydü} di.. Yarın yine ayni saatte çıkar ve 
~~ediğim bir çok ,eyler biliyorsun. Bunu merak ediyordu. saraydan gaybubeti ancak iki saat 

ır çoklannı da tahmin ederek bu- Kapıyı açık buldu. sürer .. 
luyoraun .. Fakat eminim ki fU saat- Kapıdan çıkb.. Sebastiyano cevap vermeden nö-
te İnıparator hazretlerinin yanı11da Biraz ötedeki nöbetçi hali yerin- betciden aynldı. 
1'iın var .• Bilemezsin.. de duruyordu. Külhan kapısından girdi .•. Kendi 

Tekla, hiç değilse tek bir noktada Sebastiyanoyu görünce rengi ath. kendine söylendi : 
0~aun Sebastiyanodan fazla şey bil- - Aman.. Dedi. . Beni ele sakın - O kada r karısık isler ki.. Ka-
dığini göste rmek istemişti. verme.. İmparatoriçe hazretle rinin fam almıyor .. H er halde i;ç gündür 

Sebastiyano gayet ciddi : gizlice gittiğini benden başka bilen sa rap icmediP.imden olacak.· Hele 
- Bilmiyorum .• Dedi.. Çünkü yok .. Sonra mahvolurum. ;ahmetli Vasilin şarap mahzenine 

keraınetim yok .. Siz imparatorumu- - Merak etme... Fakat nereye bir uğrıyalım bir kaç Rişe atalım, ba-
llın Yanından yeni teşrif ettiniz... gittiğini söyle .. Söylemezsen peşine kalım sonra ne olacak} . . . 
E:ier talili madam Zoiçeden sonra düşüp anlamak kabil.. Hem o za- Şarap mahzeni çok genış hır yer-
l'aıuna ba§kaaı girmiş ise ondan ha- mani§ meydana çıkar, sen de hapı di. 
berirn yok.. yutarsın.. Sarayın bodrum katını i§gal edi-

Haydudun bu cevabi ve sakin hali N?.betç! bir müddet düşündü. Te- or ve bir çok bölmelere aynlıyor-
l eklanın yelkenlerini bütün bütün reddut edıyordu. • " du. .. .. . 
&uya indirdi. - Söyle.. Hangı aşıkının.. Han- Sebastiyano dalgın ve duşuncelı 

C:L'"ti· kan - . k gi hovardasının koynuna gidiyor. bir halde bodruma girdi. 
ueoaa yanonun aı ıse, oca- B l .. be • • dd""d·· .. t ... 1 k l ga"' ihtiya 

~
llıun büyük eırlara büyük insanlar . I u a~a , no tçının tere u unu çmrdege ve ya nız a ma -

Memleketimiz için bu maddeyi ne ta
rife ne de tahkika lüzum yoktur. Bunu 
herkes eyi tarur. Bütün inceliklerini bilir. 
Ve bittabi tbalı karıştıran parmağını ya
lau kabilinden bir çok vatandaşlarımız 
ya bu iıi meslek edinmek ve yahut ta gö
renekten dolayı mükeyyifatın başlıcası 

olan tütünü sigara suretinde kullanır. 
Amerikada ve bilhassa gemiciler arasın· 
da revaç bulduğu gibi tütünü çiğnemek 
suretiyle kullanmak bizde hemen taam-
müm etmem~ gibidir. Sigara öyle kuvet
li bir itiyat hasıl ediyor ki şuur ve man
tık' ın bütün müdahalesine rağmen terk
edilemiyor. Ve zaten tütünün ehemmiye
ti olması da bundandır. Tiryakilerinin 
ağzından "5.k eık iırltiriz: t Çok defa niyet 
ettim, Bir türlü bırakmağa muvaffak 
olamadım.> 

Bir başkası bırakamadığını itiraf et· 
melde beraber siaaranın zararlarını ha
fifletmek İçin çare aramaktadır. Biz bu 
yazımızla tütünün zararlarını hüliaa ede
ceğimiz gibi hiç değilse fena tesirlerini 
hafifletmek için lüzumlu bazı tedbirleri 
de kaybedeceğiz. 

Asıl mevzua geçmeden evvel tütünün 
kısa bir tarihçesini yapmak faydalı ola
caktır. Mente hakkında rivayetler muhte
lif olmakla beraber en kuvvetli olanı 
Kristof Kolomp hikayesidir. akıf 1d w •• d""k k l ıza e ettı. cı va ı. 

\' o ugunu gor u çe o - y I S ha . B" k · ı ak bod 
hıldarını kabartıyordu. ded-:- I anı ıyora?n . e hstıkykanod·· · d ırk aç şışe şarap a ar rum- 1492 senesinde Kristof Kolombun ge-

Teki . ı.. mparatorıçemız a ın a an cı h . . misi Küba adası kıyılarında demirler. 
_ B a · ed bil" .,. böyle fena ve kaba düşüncelere sap- Odasına gitse karısı gelecektı. Tayfalar adaya çıktıkları zaman erkekli 

unu sen ner en ıyorsunr akl b"" .. k •. ah . 1. O N "d · d. d""su""nerek k Diy h kı d m a uyu gun ıs ıyorsun... .. ereye gı eyım ıye u _ adınlı herkesin ağzında yanmış kömürle 
_ ~ ay r ~.. . . Evliya gibi bir kadın .. Ve nereye git- koridordan geçerken hAtınna Leo- dolaştıklarını görürler. Merak saikasiyle 

ki On n daha oyle şeyler bıliyorum tiğini anlamak istersen yann yine nun hocalarını vaktiyle boğduklan tayfalar bu garip adeti pluıslarında tec-

ra;.n al~'~ edece.; olursam aa- ayni saatte Sen Diyome manastırın- odalardan biri geldi. rübe etmekten nefislerini menedemezler. 
Sehuf u une ge •• • • da bulun ve onu orada toplanmış fa- Bu odalar, pençeresiz, havasız Yanmıı kömür diye tavsif edilen bu 

pr . ı~o bu ~en kud-:n ve kirlere götürdüğü paralan eliyle da- adeta zındana benzer yerle;di. madde geniı yapraklara sanlmıı bir ot-
enaeaı urküt°!ek ıçın earfettikten ğıthktan sonra manastınn küçük Tam da onlann önünden geçi-

lonra devam etti : kil" . d d" .. k k Allah d d tan ibarettir. Ve hplu ıimdiki sigara gibi 
- Be · } ık'- Sal ısesın e ız ço ere a ua yor u. içiliyor. Yerliler buna Tabakoz diyorlar. 

mm e aç 1tonuşunuz. - t .... · · ·· ·· .. B' · · · k f k dıracak .. . . Saldır d . e tigını gorursun.. - ırısıne ~rer ve a ayı ce e- Merak saik.asiyle ve tecrübe için haılı· 
iliz. M~ goaterınız.. B"e~- Sebaatiyano fafırdı.. • rim .. Buraya kimse gelmez .. Diy~ yanlar buule selen garip bir hiaain tesi-
de '--ndi . eme ~ormd~~~· le ~ Acaba nöbetçi doğru mu aöyli- rek odalardan birini ach. ny· le bır-L---orlar. Ve adadan bir hay-

&e mıze gore utunce nmız yordu} _ BiTMEDi _ ........,. 
Var .• imparatorun yanına gittiniz..... li yüklendikten eonra seyahatlerine de-

Sevgilisini ber~~r .gördünüz! im~- Tu·· rk - Alman t• 1 vam ediyorlar. Vatanları olan ispanyaya 
tator aevmedigı ımparatorıçe ile IC3ret 30 aşmaSJ geliyorlar. Buradan bütün ispanyayı ve 

kendi itlerine kanpnak istemesin- Avrupayı istila ediyor. 
den korktuğu annesini saraydan RAST ARAFI t iNCi SAHiFEDE dikleri ihraç kabiliyeti de önümüzdeki Bizde tütün istimali 1605 te başla-
U~Jaştırmak istiyor. Valide impa- bir hayli azalmasını icap ettiren bir mu- sene içinde Türk ihracatının karşJanabi- mışbr. tik zamanlarda enfiye suretiyle 
~toriçenin büyük Adaya götürül- kaveleyi müzakere ve imza etmişti. Al- leceği ve tediye müvazenelerinin bir ta· buruna çekilip keyiflenmek suretiyle ia
ltıeai için bir emir kafi .. Fak.at impa- dıiı vazife bu suretle pek te zevkli ol- raf leh ve aleyhine olarak ihlal olunun- timal edilen tütün nihayet sigara şekline 
~toriçe için bir sebep 18zım .• O ae- nuyan Türk murahhaaı hey~ti 1937 mü- yacağı ümidi kavisini verm,.ktedir. giımittir. Ancak fU muhakkak ki memle
oebi de bulmak için beni ve karımı zakerelerinde tam bir muvaffakıyet el- Türkofia, yakında yaptığımız anlaıma· ketimizde tütün itiyadı kolayca intişar 
ltıernur edeceksiniz. Bunu açıktan de etmit ve bu sene bize daha zevkli bir lar hakkında icap eden etraflı malılmatı edememiştir. Zira zaman zaman istimal 
8çığa ne diye söylemezsiniz de bili- müzakere imkinmı bAzırlaınışbr. gazetelerimize verecektir. Ben şeflerime edenler hakkında şiddetli cezalar tatbik 
~or musun.. Bilmiyor musun gibi Türk - Alman tediye vaziyeti ihraca- malılmat arzetmeden daha fazla tafsila- edilmiııtir. 4 üncü Murat 1620 de tütün 
~Urnaz yollardan yürürsünüz?. bmıza konulan kontenjanlann hiç değil- ta giremem. Bu kadanru ilave edeyim istimal edenleri ölümle cezalandınyordu. 

Tekla, hem dinliyor, hem de susu- ae tevaü imk&nını bahtedecek. kadar mü- ki ticaret itilafından başka bu defa ban· 4 üncü Mehmet bu yasağı kaldırdı. Ve 
~ordu.. aait bir manzara arzediyordu. Şu kadar kalar yerine hükümetler tarafından imza o zamandanberi de tütün istimali hüyü-

Sebastiyanonun iae canı sıkılmış- ki Almanlar bu tevessüü arzu ve kabul olunan bir klearing anlaşması bir de dükçe büyüdü. Hatta sigara kullanmak 
tı. ettikleri halde ihracatımızı büsbütün Avusturyanın Almanya ile birleşmesin· erkekliğin şanında!\ addedildi Sigara 

- Başka bir emirleriniz var mı} serbest bırakmayı ıon zamanlarda itti- den mütevellit vaziyetleri derpiş eden içmiyen erkeğe ckız gibi> denirdi. Fa-
Dedi. haz ettikleri umumi tedbirlere nazaran bir hususi protokol Berlin müzakereleri kat zamanımızda daha ilerisine şahit olu-
- Hayır.. Çekilebilirsin. icap muvafık bulmıyorlardı. Müzakerelerin neticesinde imza olunan vesaiki teşkil yoruz. Sigara yavaş yavaş kadınlığın da 

~erse yine çağırırım. Fakat iyi dü- esasını bu nokta teşkil etmiı ve neticede etmektedir. Bütün bu vesikalar mümkün şanı oluyor. Kibar kadınlarımızın küçü
fUn Sebastiyano.. Sadakatin ve sa- bütün Türk mallannı hiç bir kayıt ve olduğu kadar ıadeleııtirilmiş ve Türk- cük el çantalarında pudraların, rujların 
raydaki hizmetin ne olursa olsun tahdide tibi olmaksızın Almanyaya ih- Alman mübadelatının esas vasfını teşkil yanında sigara paketti ve kibrit kutusu 
a&alctlu kimselere nasıl hitap edile- raç edilmeai temin olunmuştur. eden tabiiliğe ve normalliğe uygun me· da kemali ihtiramla mevki işgal etmekte· 
bileceğini öğrenmezsen akibetin teh- Almanların son aene zarfında göster- tinler haline getirilmiştir. dir. Hele genç kızlarımızın bu garip ade

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

Ana baba bir 40 kız 

-5-

kardeş 

Bunlar şaşırarak her biri götüre
bildikleri kadar alacaklarını alırlar. 
Yolu tutturarak şuradan geldik, bu
.radan gittik diye sürüp giderler. 

Masallarda tez gelir, yakın vakıt
te oğlanların şehrine varırlar. 

Anası babası da işi gücü bırakıp 
çocuklarının hasretiyle yanıp yakıl
makta iken onların, yanlarında kırk 

Dev ise balığın tutulduğunu anlı- vin bir kolu kırk arşın uzunluğun- kız ve iki de arslan ve kaplan olarak 
Yarak ateşler saçıp yeri göğü zangır da, artık her yeri de ona göre.. geldiklerini gördüklerinde artık dün-
2:angır aallıyarak gelir. Bunlar korkuyu bırakıp sevinçle- yalar kendilerinin olmuş gibi sevinir-

Sa d ] b ler, hepsi sarmaş dolaş olup kavuşur-
rayda bir zezele olmuş gibi her rinden ken i erine ir türlü ağlama 

Y~r depreşip oynar.. Kız, kafesi gelip kızlar da: larGetirdikleri altın ve elmaslarla bir 
elıne alır almaz: - Ey kardeşler bugün bize bü- çok para edinip artık zengin olur

- Ey kardeşler, §İmdi murada yük bir gündür. Hepimiz canımızı lar 

erdik. k~~rdı~. N~ce yıllar biz.burad~ ha- Kızların da söylemeleri üzerine, 
d'· ~er demez güvercinin birini öl- pıstık. Şımdı canımı~ı sıze bagışla- batka bir tehirde bulunan ana ve ba-

Unir. Oğlanlar : dık. H~r n~ edersenız, r.~~z. balannı aramağa kalkıştıklarında bir 
d - Eyvah.. Ne yaptın, nasıl kıy- Dedıklerınde sarayın ıçını eyıce gece atslanla kaplan onlar uyurken 

11j) . gezerler, yoklarlar. doğru kızların şehrine varıp arslan 
d .. ediklerinde kız öbür güvercini Her yanı yangın yeri gibi olup kızlann babasını kaplan da analannı 

e 0Id~rür. gittikçe yıkılıp dökülmekte olduğu- sırthyarak sabaha kadar oraya geti-
• evın yan canından ziyadesi git- nu görürler. rirler. :i: oldu~.ndan hemen elini uzata- Hemen hepsi birden ölüm korku- Onlar ne oldu diye korkularindan 

fe kafesı. ICapmak üzere iken kız bir sundan yalın ayak başı kabak dışarı titremede olsunlar berikiler de uyku-
'Yad edıp: çıkarlar. Uzaktan seyre tmekte olsun- dan kalkınca kızlar a na ve babalannı 
j):' Eyvah, gittik.. lar sanki evvelden de yerinde hiç onlar da çocukların. ·· :~rek: 

rG ıyerek öbür güvercini de öldü- birşey yokmuş gibi koca saray yerle - Çok şükür dünya göziyle gö-

te geniş mikyasta iştirak etmelerine bir 
türlü akıl ermiyor. 

Tütü ne §ekilde kullanılırsa kullanıl-
31n şu tekamül devresi esnasında bir çok 
değişiklikler göstermiştir. Bunların tetki
ki muhakkak ki kültür ve etnografi nok
tasından çok enteresandır. 

Memleketimiz için tütünün evsafını. 
içim kıymetini, ekildiği toprağın ehem
miyetini uzun boylu izaha lüzum yoktur. 
Tütünün ticarette fomantaayonun rolünü 
köylülerimiz de bilir. Bu muamele cma
sında tütünün tabii vasıflan değiıir. Kim
yevi ve fiziki bu tahavvülahn neticesinde 
bir çok maddeler husule gelir. Fakat yine 
bu maddelerin içinde bir tanesi vardır ki 
bunu da bilmiyen yoktur: Nikotin. 

Nikotin denilen bu zehir kendi baflna 
uçucudur. Bundan dolayıdır ki tütünde 
baııka bir madde ile birleşmit olarak bu
lunur. Doktorlukta Nikotin bazı sinir 
menşeli hastalıklarda muvaffakıyetle kul
lanılmaktadır. Ancak hayvan tecrübele
riyle anlaıılmışhr ki Nikotin hatın sayı
lır zehirlerdendir. Zira fazla miktarda 
Nikotin vcrilmiı hayvaiılann aar' a nöbe
tine benziyen titremeler gösterdiği mü
phede olunur. 

Tütünde Nikotin baıılta bir madde ile 
birleşmiş olarak bulunduğundan ancak 
yandığı zaman husule gelen amonyağın 
tesiriyle açığa çıkar. Ve suda eritilmesi B·e dev ~erhal geberir. Serilir. bir olur. Taşı toprağı bütün elmas, rüştük . 

ır de oglanlar ne liorsünler. de- altın kesilir. -BiTMEDi- için sigaranm aflza konan ve tiı1t'lbiilde 

YAZAN: Dr. NlYAZt tLHAMt 

ıslanan ucunda toplanır. Oraaını koyu 
kahve rengi bir hale koyar. Şu kirli kıs
mın küçücük bir parçuını kopanp ağıza 
almak Nikotinin ne kadar acı bir madde 
olduğunu anlatmağa kafidir. Sigarada 
Nikotin te~kkülü; içilen tütünün rütu
beti nisbetinde fazladır. Bundan fU ne
tice çıkıyor ki tütün kuru oldukça sıhhat 
noktasından daha elverişlidir. 

Şu kısa izahattan ıonra mevzuumuza 
geçebiliriz: 

Tütün kullananlarda başlıca iki dere
cede hoşnutsuzluk görülür. Biri ilk baş
lıyanlarda müşahede edilen nahoş hisler
dir ki; baş dönmesi, göz kararması, gö
nül bulantısı, kusmak, isltal ve cild so
lukluğu ve fazla salya akması, boğazda 
yanma hissi gibi bir hal ile kendini gös
terir. Bazı bünyelerde §U baflangıç arazı 

daha şidd etlidir. Bunu bir nimet gibi te· 
lakki etmeli. Çünkü sigara içmeği tecrübe 
eden o tahıs artık sigarayı ağzına almak 
değil hattı aipra içilen bir yerde bile 
oturmak istemez. Bazılarında hafiftir. 
Hoş bir şuur bulanıklığı içinde itiyat ha
line gelir. Ve bundan aonra asJ müzmin 

Paris, 28 ( ö.R) - Filiatinde yeni Jr.a. 
r11ıklıklar olmuıtur. Kudiit ıehrinin or· 
taamdaki bir polis karakoluna 150 kiti· 
lik bir tedhiKi çetesi hücum etmi§tir. Bu 
taarruz esnasında uiler üç polisi öldür· 
müıler ve karakoldaki tüfen.k ve cepba· 
neleri alıp götürmüılerdir. Diğer bir çe. 
te Hayfa civarında bir yahudi itletme· 
sine hücum etmiıtir. 

,Buradaki kolonlar kırmızı hava fi 
şenkleri atarak polis askerleri imdada ça 
ğırmışlardır. Bu sayede hücum püskür. 
tülmüştür. Asiler ciddi zayiata uğnunı1-
lardır. 

Otobüslere kartı yapılan bir çok ta· 
arruzlar sebebiyle hükümet dört ağustos
tan itibaren otobüslerin pençerelerinl 
demir kafeslerle himayeye karar ver• 
mittir. 

tütün tesemmümü dediğimiz tablo mey- Edirnede bir arıcılık 
dana çıkar. 

Ancak hemen ilave edilmelidir ki tü· kongraaı fopfanıyor 
tünün ihtiva ettiği Nikotin miktan fazla BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE 
olmakla beraber o niabette fazla teaem- ları bitmiştir. Kun görecek ancılar bu 
müm görülmiyor. Bunun sebebi şudur: çevrede en az 10 i§lek istasyon üzerinde 
Tütün yandığı zaman Nikotinin büyük çalışacaklar ve tecrübelerini görecekler
bir kısmı harap oluyor. Ve bir kısmı da dir. Bu kurs ve kongre hakiki ancılığa 
dumanla gidiyor. Çok az bir kısmı ağız- istikamet verecekür. Yüksek maat ve
dan imtisas ederek vücudumuza kanıı- kileünden bir atın bulunması beklenf· 
yor. Sigara henüz yakıldığı zamanlarda yor. Peşteden gelen 13 ancı muallim bu 
dumanda Nikotin yoktur. Fakat içilmeğe kurs ve k®grelerde vazife alacaktır. 
devam edildikçe teşekkül eden iilvt mad Şarapcılık lwrau 20 Ajusto8da ve zi. 
delerin muvacehesinde Nikotin açığa çı- raat vekaleti yük.sek enstitUSUnUn gön. 
kar. Bundan dolayıdır iti Nikotinin en derdiği tallinat uyarına Te~ 
çok teşekkül ettiği zaman sigaranın ilk açılacak ve mUddeti UzUmlerin devıirmı 
yansından sonra içilmeie devam edildiği :ıamanı 15 gUn aürecektir. 
takdirde görülüyor. Bundan _çıkan netice 
tudur ki: Sisaramn ınuhtemel olan za
rarlanm az çok hafifletmek için yanya 
.kadar içilmesi keyfiyetidir. 

Dumanın ciğerlere çekilmesiyle Niko
tin imtisası yüzde yirmi beş nisbetinde 
artmaktadır. 

Çocukluğunclanberi sigara kullanan· 
ların sık sık sordukları bir sual vardır: 
cSigaranın zararlan nelerdir> Ve zarar 
görmemek için giinde kaç tane içmeli'>> 

İtiraf etmeli ki bu iki suale kat'i bir ce· 
vap vermek mümkün değildir. Fikirlerde 
ayn)ık olmakla beraber biz burada en 
ziyade rağbet kazanmıt olanlarını mev· 
zubaha edeceğiz. 

Sigaranın vücuda zararlı bir madde ol
duğu muhakkaktır. Düğüm noktası ıu 

ki, acaba tütün bu zaran yalnız bqına 
mı yapıyor'> Yoksa baıka kötü bir iti

yadın mesela alkol kullanmanın refaka
Lini de icap ettiriyor mu~ Hadiselere, va
kalara bakılırsa evet demek l&mngeli
yor. Çünkü şu sayacağımız zararlar daha 
ziyade tütünle beraber alkol kullananlar· 
da görülüyor. Ve hunun içindir ki biz 
tütünün aleyhinde aöz söylediğimiz za
man biri atılır cbunlar hep nazariye 

Ben küçükten beri İçerim. Demir gibi· 
yinı.> der. Bilmiyor ki bu it bir bünye 
ve istidad itidir. Ve baıka bir itiyadın 
da refakati lazımdır. Tütün ilk tesirlerini 
hazun ve teneffiia cihazuıda göaterir. 
Ağızlarında muannit bir tatsızlık vardır. 
tltihaplanmaya müsaittir. Ve hasıl olar. 
yaralar da kolaylık.la seçmez, Ve bun
dan dolayı da aiızlarında ve burunla
rında yarası olanlara tütünü menediyo 
ruz. lııtihalan azalmıııtır. Hava yolJan 
müzmin bir iltihapla maluldur. Hele aa· 

bahlan arka arkaya gelen adeta boğma

caya benziyen öksürükler müphede olu· 
nur. Adeta moranrlar. 

Kalp ve damar sisteminde de tegay
yürler görülür. Kalp çarpması, kalp na· 
hiyesinde nahoı ağnlann zuhuru ender 
deiildir. Hasta endişeye Clü,er. DoktM• 
lan dolaıır. Bilmiyor ki ilacı kendisind, 
dir. Sigarayı bırakmakla heroey yoluna 
girer. 

Damarlar Nikotinin daimi tesiri al
tında vazifevi olarak daralır. Şiryan ne
fiki artar. Bunun neticesinde kalp yoru
lur, zayıRar, Zaman zaman bilhassa ha
reket eanasında damarlar muvakkater. 
kapanır, o nahiye beslenemez. Kramplar 
olur. Hasta bir müddet duraklar. V' 
sonra yoluna devam eder. 

Asabi cümle noktasından tütün tirya
kı1eri bilhaaaa uykusuzluktan sinirli olma· 
larından ve el titremelerinden ıikayet 

ederler. Mide Ye bajınaklar da aalibl 
kalmaz. Kabız ve iaba1 birbirini takip 
eder. Ahenksizlik görülür. Ko.iklikten 
ıikayet ederler .. Görülüyor ki müzmin 
tütün teaemmümünün .fU nahot tezahüra
tı ııhhat noktasından hiç ihmal edilmeğe 
deirnez. 

Şimdi ikinci suale geçiyorum! Zaraı 
görmemek için kaç ıigara içmek. ve nud 
içmeli~ 

Güç olan cevaplardan biri de budur. 
Zira vakalar gözlerimizin önündedir. 
Kırk aenedenberi günde 2-3 paket içip 
te belli belirsiz ıikayetlerde bulun.anlann 
yanında bir kaç eenedenberi günde bia 
paket sigara içerek fevkalade zarar gör. 
düğünü ve günbegün görmekte olduğu· 

nu hikaye edenler de vardır. 
Demek oluyor ki Nikotinin muzır to 

sirlerinin müııahede edilmesi için her şey. 

den evvel bir zemin ve bünye lazımdır 

Ancak biz böyle bir zemini ve bünyeyi 
ölçebilecek aletlerden mahrum olduğu. 

muz içindir ki sigaranın külliyen fU yu· 
kandaki arazını düıünerek hep zararlıdıt 
diyoruz. Ağır hastalık halinde iken bile 
;udan, yemekten evvel sigara iatiyenleri 
;ok gördüğümüz için de inanıyoruz ki tÜ· 
tün itiyadı çok kuvvetli olarak yerle,P
yor. Ve bundan dolayı da tütün kullan· 
maia al11mıt olan bundan mahrum olun
:a tam bir insan telilli olunamaz. Tahir 
~aizse tütünün bazı ruhi faydaln da yok 
değildir. Bin bir türlü endiıelerin dol· 
:lurduiu ıu günkü hayatta havaya halka 
\ alka yükselen beyaz dumanlara dalma
:un sükWı verici tesirini kimse inkar ede
"llez. Bu hassası dolayıaiyle tütünü terk
: tmektense zararlarını hafifletmek çare
'eri düıünülmü§tür. 

Onları da §Öyle hülisa edebiliriz : 
iki günde bir paket içmeli, b&.§ka İf-

1erle meaul olurken sigarayı unutmalL 
Tütün mümkün mertebe kuru olmalL 
Sigaranın aiız ucu tükürükle ıslatılmr

;nalı. Ve ıigara yarıya kadar içilmelidir. 
Aiızlak kullanmalıdır. 

Dr. N. lLHAMI 

ismet Santonin 
Bisküviti 

Bağırsaklarda yaşayan solucan
ları düşilrür. Bu suretle çocukla
rın bilyilmaine, i§tihasına, yüzle-

rine renk ve kan gelmesine y81'
dım eder. Eczanelerde kutusu ZO 
kuruştur. 
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Nostradamüs, herşeyden evvel tan hasta kızma seslendi: kavradı; çünkü kendisi de, hasta kı-
kendi serbestliğini bekliyordu; kral-1 - Kızım kalk. Bize muhterem iki zı görünce aynı hisse kapılmıştı: Bir 
da husule gelen bu değişiklik tabii misafir geldi, onların hal ve hatırla- müddet evvel. kralın hususi odasın
kendi hürriyetini de temin edecekti. rını sor 1 belki bu zatlar üzerinde, da gördüğü hayalet ile bu köylü kız 
Bu hürriyet zamanı da henüz gelmiş uzak diyarlardan getirilmiş bir saadet arasında zerre kadar fark yoktu 1 
değildi! Bunun için, on birinci Lüi- tılsımı vardır. Bilirsin ki uzak yerler- Köylü kadın bile, hasta kızının iki 
ye: de keskin tılsımlar yapılır! Belki eyi- yabancı üzerinde husule getirdiği ga-

- Haşmetli kralım, halktan bazı- Hk fırsatını bu zatlar bize getirmiştir 1 rip tesiri gördü ve anladı! Ve: 
lariyle görüşmek, benim kanaatime dedi. - Yabancı misafirler, hasta kızın 
göre, fena olmıyacak 1 Bir ev kapısını Hasta kızcağız başını Lüi tarafına size yaptığı tesiri görüyorum, fakat 
çalalun, Senjermen köyü halkından çevirdi; kral, on birinci Lüi bu has- bu tesir pek tabiidir; çünkü kızın bir 
kimlerin hakiki mesut veya hakiki ta kızın yüzünü görünce, ihtiyarsız müddet evvel ölmüş bir ablası var
mustarip olduğunu daha yakından bir hareket yaptı ve bir çığlık kopar- dı, iki kızım da birbirlerine pek çok 
öğrenmiş oluruz. Siz de, bu sayede, mamak için kendisini çok büyük benzerlerdi. Birini ötekinden ayırt 
kim olduğunuzu hiç bir kimseye bil- ~çlükle tutabildi. etmek mümkün değildi 1 • 
dinneden istediğiniz şeyleri sorabile-ı Dedi. 
ceksiniz 1 dedi. - 5 3 - Kral - Benim de ölen bir hemşi-

Deli kral, Nostradamüsün bu fik- • Bu hasta köylü kızı, kralın o ka- rem vardı; tıpkı bu kıza benziyordu 1 
rini de memnuniyetle kabul etti. Ve dar sevdiği ve onun için en müthiş işin tuhaf tarafı da hasta kızın ya- Amerikalı tayyareci Hovard Hiighes'in tayyaresi Burjede iken 
hemen karşısındaki bulunan evin ka- bir vicdan azabı çektiği Anyesin ay- bancılardan irkilmemesi ve gözlerini 
pısım çaldı. nı id~ ı. . . . Lüinin gözlerinden bir türlü ayırma- Alınan kısa mevce idaresine mensup Rica ederim irtibatı kesmeyiniz. Rica iddia etmezler. Fakat onlar da unnedi· 

içeriden tatlı bir kadın sesi: lk~ ın~~ h.ırbırıne ancak bu kadar ması idi ı. Eduard Roderih Dietze isminde bir rad- ederim bana yardım ediniz: Rica ederim, yorlar ... 
_ Kimdir 0 L diye sordu. benzıyebıhrdı ! yocu Amerikalı tayyareci H. Hugbes 11 tam teferruatiyle bilmem !Azım! Rica m!A Hughes hasarın çok ehemmlyetll 
Kral, sesine acıklı ve ıstıraplı bir Nostradamüs, kralın halini eyı -BiTMEDi- teırunuz ile 12temmuz arasında geceleyin ederim d~ününüz bir kere, ben nasıl olup olmadığını bilmiyor. Fakat biru 

§ekil verdi ve : Almanya üzerinde uçarken kendisiyle karaya inerim? Eğer tayyarenin ... > sükOnet bulmuş gibidir. Şimdi Amerika'· 
- Bir dilenci. ihtiyar bir adamla Bu yıl mekteplere Adana defterdarfı. dört defa konuşmuş ve bu mükileme «RİCA EDERİM, BANA YARDIM ya naklin yapılmasını rica ediyor. 

beraber yolunu kaybetmi~ ve gün- J 500 parasız talebe ğınJa bir sahte Amerika radyoları vasıtasiyle Amerika EDlNlZ:> Fakat mUkAleme biter bitmez Hughe.t 
lerdenberi aç kalmış zavallı bir di- dinleyicilerine verilmiştir. Bu mü.kale- Hughes'in tayyaresinde ne görüldüğü- tekrar Paris'i istiyor. Korku ona bir ttır-
)encil dedi. alınacak cek hadisesi meyi idare etmiş olan Dietze o gece ha- nü etraflı olarak bilmem lazım. Bunu lü rahat vermiyor. 

Kralın bu sözleri üzerine köy evi- İstanbul, 26 (Telefonla) _ Bu yıl Adana' 26 ( Hususi ) _ Vilayetimiz şından geçenleri cSiben Tage> mecmu- gören ne tarafta bulunmuş, iskele tara- cBundan başka Moskova'ya halieı 
nin kapısı birden açıldı, başı örtülü orta okullarla liselere parasız ve yatılı defterdarlığı muhasebe müdürlüğü ka- asında şöyle anlatmaktadır. fında mı? Sancak tarafında mı? önde vermenizi rica ederim . Arlık mesafe 
bir kadın: olarak alınacak talebe mikdarı t 500 e leminde Mehmet Ali namında -birisi adı- 11 tem.muz gecesi de diğer bir çok ge-lmı? arkada mı bulunmuş bilmeliyim! o kadar uzak olmasa gerek. Tahminen 

_ Oı·n karde•lerim, fakir euim si- ık l b b l celer gibi heyecansız geçeceğe benziyor-
1
Has .. ar .. ne vak.it vukubulmuş bilmeliyim. saat 9 ile 9,30 arasında orada yere inece--

y • ç an m~tır. Geçen yıllar u mikdar in na bir sahte çek tanzimi suretiy e ban-
zindir, giriniz içeri! Evet, ben de olduğu halde ancak 300 • 500 talebe kadan 872136 lira bir para çekilmiştir. du. Öğleden sonra geç vakit birleşik,Butun bunları teferruatiyle bilmeliyim. ğim. Rica ederim, hangi mevoe üzerinde 
zengin değilim, kızım hastadır; fa- alınabiliyordu. Vekalet bu yıl 1500 tal• Muhasebe müdürünün imzası evvela Amerika Devletinin en millıim radyo Bizde heyecan içindeyiz. Ne yapaca- Moskova ile irtibat tesis edeceğimi tayin 
kat biraz kuru ekmeğim var; bunun- benin tamamen alınabilmesi için hazır- taklit ve resmi mühür de çalınmak sure- şirketi olan Neşinal Brodkasting Kem- 1 ğımızı d~ünüyoruz. Hadi Paris'i arıyo- ediniz.> 
la siz bu ak•Am için doyabilirsiniz, tı'le bankadan alınan bu para ha·kkında peni'nin Avrupa mümessili bize telefon ' ruz. Fakat tayyare limanını bulmak ka- Hughes kendisine teklif ettiğimizi 

r- lıklannı ikmal e~tir. Parasız ve yatılı 1 
Yanna Allah kerimdir! dedi. b' ta afd d ft d 1 k d"V ta fd etti. Ve dünya uçuşu yapan Hovard Hug- bil değil! Zira vakit gece yarısını çok Moskova'da tecrübe etmek istiyordu: 

talebe müsabaka ile alınacak ve müsaba- ır r an e er ar ı • ıger ra an 
On birinci Lüi, arkasından ihtiyar b ta tahk.k t b 1 t Bu gu" 1A hes Almanya üzerinden geçerken onunla geçmiş! Ve tayyare limanından birisi ~ağıdan tayyaresine bakılarak ne gibi k · k · f ,,. 1 v t za ı ı a ı aş amış ır. n a a- 1 

Nostradamüs te geldigv i halde, fakir aya gırme ıs ıyen eenç er agus osun kad 1 dli t 1. _.:ı:ım . uh telsiz irtibatına geçmemizi ve konuşma- 1 bize cevap verse de bütün bunları gören hasar olduğu yukarıya söylenmek. Hug~ 
· · d. · .. .. k d d v ar arın a yeye es ım ı:uı esı m -

ve alçak tavanlı kulübeye girdi. yınnı ye ıncı gunune a ar ya ogru- temeldir. mızı ve Amerika'ya telsizle vermemizi kimseyi nasıl bulmalı ve bir yerde evin- hes Amerikalıların onu Mosk.ova'na beık4 

Kulübe ancak bir odacıktan iba- dan doğruya vekalete. yahut bulunduk- S h ,. k . ı ·ğ. rica eyledi. Hovard Hughes Amerikan de uyumakta olan bu adamı nasıl cel- lediklerini biliyor. Orada kendisine h~t 
retti. Taban topraktı: duvarlarda lan vili.yetin kültür direktörlüklerine Orgu a l m l l dinleyicilerine dünya uçuşu hakkında betmeli? hangi bir suretle yardım edilmesini ÜJllld 
fazla rütubet izleri vardı! Odada aüs müracaat edeceklerdir. imtihanı bizzat malOmat verecekti. Tayyarecinin imdat sesi tekrar edip ediyor. 
namına hiç bir•ey yok, fakat bir kö~e Kabul şartlan Türk olmak, muyyen Ben her vakitki gibi hazırlıklarımı durmaktadır: cRica ederim, her şeye baş Haydi Moskova ... 

~ Adliye bakanlığı geçen yıl olduğu gi-
ma• ... •ında VJllbani çiçeklerle süslen- yqta bulunmak, hastalıklı. sakat ve ku- b b l d yıtpbnı. Alman radyo girkct.inin yabancı vurunuz, rica ederim bir tecrühe yapı- Fakat Amerika gene geliuor: LittleJJ 

_.... J - i u yı a sorgu hakim vekilleri için J 

mi• bir Meryem heykeli vardı 1 surlu olmamak, fakir bir aile ocugv u ol- ülkeler şubesi ekseriye enh'5a bir zaman- nız!> bir nakil ôatia. Huğhes :Kabul ediyor. 
Y ~ehrimizde bir imtihan açacaktır. lmti-
Ev sahibi kadın misafirlerine otu- dum•nu mlibeyyin vesika göstermekçtir.. da halli icap eden böyle apansız vazifeler Biz aşağıda ne yapacağımızı bilmiyo- Bütün Amerika radyo başında. Birleşik •- han günü henüz tesbit edilmemiştir. lm-

racak yer gösterdikten sonra, hemen Müsabaka imtihanlarına bir eylwde baş~ tihana bundan evvelki imtihanlara girip karşısında bırakıldığından bu gibi şey- ruz: Nihayet bir çıkar yol bulduk. Do- Amerika devletlerinin üç büyük radyo 

Yeyecek hazırlamagw a koyuldu. lanacak ve 
1
·mtihanlar u"ç gu"n devam lere esasen hazırdım. Fakat içimde bü- lambaçlı bir yol ama bir çıkar yol: Lond- şirketi yüzlerce istasyonlariyle mükfile-te muvaffak olamıyan sorgu hakim ve-

Biraz sonra, kuru ekmek ve bir edecektir. killeri ile hiç imtihana girmemiş aorgu yiik bir heyecan vardı. ra ile irtibat. Elbette orada bulunan memizi dinliyor. Zira Hughes haklı olan 
kase su kralla müneccimin onune * hakim vekilleri girecektir. imtihanda Zira gökle yer arasında görünmiyen Amerikalılar vatandaşlarını korumak heyecanı içinde son mükalemesinde tay-
geldi. Kadın, ağlar gibi bir sesle: muvaffak olanlar doğrudan doğruya sor- meçhul bir yerde uçan bir kimse ile ~in insanın ne yapması kabilse yapacak· yaresine arız olan hasardan bahsetmişti· 

- Ekmek kurudur, suya batın- Tapu ve kadastro gu hakimliğine tayin olunacaklardır. konuşmak hakikaten heyecan veriyor. !ardır. Bütün Amerika heyecan içinde. tJçUncÜ 
nız ki biraz yumuşasın 1 Siz~ verile- Apansız bir haber Amerika' dan geliyor: A VRUPA'NIN IDÇ GöRMEDl~t nakil yapılıyor. 
cek katığım yok. Fakirlik bu, Mer- okulu mezunları Orman işleri genel Paris'ten uçuşa devam için hareket tehir BtR MÜKALEME.... Bu esnada Berlin'le Moskova arasında 
yem ana bizi daha beterinden koru- Tapu ve kadastro genel direktrölüğü, direktörü B. Hüsnü edilmiş ve sah günü yapılması muhte- Dünya talolyarecisi Hughes bize, aşa- Londra üzerinden yeni bir mUkAlexne: 
sun 1 Bu geceyi burada geçirmek is- lstanbuldan ıehrimize nakledilmiş bu- melmiş. ğıya soruyor, biz bu suali Londra'ya bil- Hughes oraya inecektir. Hughes tayya .. 
terseniz, size eski fakat temiz bir ya- lunan tapu ve kadastro okulunu bu yıl Yaman İşe başladı Şu halde yarı gece boşuna çalışmış diriyoruz, Londra Paris'e soruyor, Pa- resine dikkatle bakılmasını ve bir Arıza 
tak hazırhyabilirim. Zaten başkası muvaffakıyetle bitiren memurlan Üe dı- Orman işleri genel direktörlüğüne ta- olduk. Gece yarısından biraz önce eve ris'te hareketi göı:,enler telefonda. Hug- varsa bildirilmesini rica ediyor ... > 
da yoktur. dedi. f&rldan okula devam eden gençleri yur- yin edildiğini yazmış olduğumuz Ekono- dönerken u..fak bir hayal sukutuna uğ- hes tekrar tekrar soruyor. Daima yeni Birdenbire Paris'ten bir telefon haberi 

• On birinci Lüi, bu kuru ve yavan dun muhtelif yerlerindeki tapu teşkilatı- mi bakanlığı teftiş ve mürakabe heyeti ramış bir vaziyette idim. Fakat içimden bir suali bildiriyoruz, daima yeni cevap- geliyor: tayyareyi iyi bilen bir Franst.ı 
ekmegwi yemek için büyük bir gayret , d B h re"ısı· ve mu"•t ._.1. b H.. .. Ya bir his, bir ön duyu bana ihtiyatlı hare- lar geri geliyor... ta .. tah nih t trafl tafsi na tayin etmeıı:te ir. u ususta hazır- ., eşar veıı:ı ı ay usnu - yyare mu assısı aye e ı -
sarfetti. l . 1· . 1 d k l man dün yeni vazifesine ba•lamıo.tır.. ket etmeık lüzumunu anlattı. Ve bir de- Fakat Hughes'in bir türlü teskin ol- J1>tı ven·yor. Hughes'm' yukarıda nasıl anan tayın. ısteaı gene ire tör üçe tas- :ır .. klik 1 it 

Ve sonra, yüzünde bin ıstırabın Uzun m·u'ddet m kt ·ı·k 1 gv·ınde ğişi · o ursa bana derhal haber veril- madığı anlaşılıyor. Gittikçe acele ediyor. . ef v • • • d 
d 'k dil · ti" B ·· ] d k 1 b. · e epçı ı mes e · · .. . . . . . genış n es aldıgını u:ıtıyoruz Şu hal e izi bulunan kadına: ı e mış r. ugun er e 0 u u ıbren- .. d .. 1 .. k 11. lik 1 b mesını mustacel olarak Parıs'ten nca Zıra tayyaresıne ne olduğunu kendi ken- -s · 
ı t bl. t ıl akb mu ur u ve mua ım yapmış o an u . . . . . hasar 0 kadar tehlikeli değil' .... 

- Görüyorsun ki ben buraların ere e ıga yap ac r. k. 1 k . d k ettım. disıne izah edemıyor. es ı mes e taşımız aynı zaman a e ono- v . . . . . . . . Kendisi ile irtibattayız. Hughes ile 
yabancısıyım; çok uzaklardan geli- -O-- · b k nl v .. t -'-"l'v' 'f · Eve vardıgım sırada haber bana ye- Bu esnada ıçımızden bırıne ıyı hır 

mı a a ıgı mus eşar vcıuı ıgı vazı esı- . . konuşuyoruz Bu esnada diğe hafif bit 
yorum. Kralınız size bundan eyi Emniyetle yeni tayin ne de devam edecektir tıştı: Hovard Hughes saat 1,30 da Paris'- fikir geliyor. «Şimdi neredesiniz, Hug- .. . . . .'. r .. 
buğday dağıtmıyor mu~. Benim al- · ten hareket edecektir. hes?>-«Çok yukarıdayım 4,600 metre mursileyı ışıtıyoruz. Bu ne olabılir? ... 
dığım haberlere göre, kral Senjer- Ve ferf ifer Du•• zeltme Saat 2 de tekrar makinelerimizin ha- arasında.> Fakat nerede olduğunu bil- Bu olsa olsa··~~ h8:1°dolsun, te~ 

k .. ·· h Ik · b l b wd E · · l . l d k d t _. . di li t . B' k an1 ıflı D memurlaımızdan bın bıraz Rusca bill-men oyu a ına eyı ve o ug ay mnıyet lf en gene ire törlüğü po- şın a o uruyor ve .,..erı n yor araş ı- mıyor. ır ere aşma zay yor. o- . .. . ,1 
ve halis gümü~ florin dağıtılmasını lia direktörleri ve emniyet &.mirleri ara- Dünkü sayımızda İran veliahdının ni- rıyorduk ve yarım saattir uğraştığımız lu bir kar fırtınası içinde geçiyor. Fakat yo~: Evet, hır Rus mursilesl Hughes 
emretmiştir. Ve yine haber aldığıma aında yeni nakil ve tayinler yapılacakbr. şanlanmasma ait bir haberde Farsca ve- halde bir cevap alamıyorduk. müteakiben sesi sanki yanı başımızdaki çagı.rıyor. . . 
göre her sene kral aynı emri vermİ§- Bu husustaki kararname projesinin ha· ya İran dili denilecek yerde bir yanlış- HUGHFS CEVAP VERİYOR.... odadan geliyormuş gibi gene açık ve sa- Bız Hughese . haber v:nyo~: cB~ 
tir 1 Nih ahizemizd b . ik rih olarak i<::itlliyor: susar susmaz dikkatle dinleymiz. Bil' 

zırlığma baolanılmış bulunmaktadır. lık olarak Acemce denmiştir. Bu müessif ayet · · e ir ses işıtt : ~ Ur il sizin}" irtib k 
Köylü kadın ba•ını salJadı ve: Hughes cevap veriyordu. cHughes bir Alınan tayyare limanına m .s e e at tesis etme istiyor. 

H h ba
-s d d bö * hatadan dolayı özilr dileriz. . Bız susuyoruz. Heghes de susuyor. 

- ey at, ya ncı in aşl .. y- Amerika'ya şu kısa haberi verdik: uçunuz. Bulutlardan ininiz, aşağıya yak- 0 imdi dinli B' ka dakika a 
le birşey ne duyduk, ne de gördük. 225 gün süren uyku IZMIR SULH HUKUK HA- cNakil başlıyabllir.> Iaşınız, bizim tayyare limanımız üzerin- ! •-krar ylior. ır ç sonr 
Çok sevdiğimiz, göz bebeğimiz kra- Sofy . _ ~,1 1 

. d p 
1 

KtMLIOlNDEN: Roderih Dietze Hugbes ile konuşuyor, de uçunuz. Tayyaremize dikkatle bakıl- sesıS~ gle teyor.kk:Ur edebilirim. . , 
ıunız hız• e bazı ~eyler ı'h•"' b a §UDeno.uer ame esın en av ov iz . d O .d • k·ı· .. k .. 1 anl ılı ük.Al . « ıze nası şe . > :ır ...... n uyursa mır e rman ı areıı ve ı ı soz ço guze aş yor ve m· it eme masını nca ederiz ve ne olduğunu size Veda edi En __ ,_e diekl ri• 
bile, saraydaki asilzadeler bunlardan adında ~ir Bulgar. geçen sen: ilk. ldnun avukat Murat Çınar tarafından Amerika'ya naklediliyor ve oraya pek yukarıya bildirirler.> yoruz. SIUlllllll e 
bir habbesini bile bize vermezler, ayının ikinci günü evine donmüş, çok Bumavanın altın dağ köJünden güzel varıyor. Hughes'in keyfi yerinde. Hayır maalesef olamaz. Bulutlar mizi kendisine bildiriyoruz. O teşekkilt 
kendileri yağma ederler ve hemen yorgun olduğunu .söyliyerek yatağa yat- Hamza oğlu Mehmet, Huan oğ)u Tayyarede her şeyin yolunda olduğunu üstünde kalacağım. Memleketi bilmiyo- ediyor. Teşekkürü 0 kadar heyecanlı, 
yutarlar! cevabını verdi.. - mış. Fakat adanı o kadar derin bir uy- AJi, Ali oğlu Şükrü, Yuıuf oğlu bildiriyor. Radyo nakli nihayet buldu. rum: Nerede olduğumu bilmiyorum. Bir o kadar samimi ki söyliyecek söz bula-

Kral, bu sözlerden maıyet erkanı- kuya dalıruş ki kendisini uykudan uyan- Ali, lımail oğlu Haaan, lımail oğ- Fakat Hughes konuşmakta devam ediyor dağa çarpabilirim. Bundan başka çok mıyor .. Yalnız csizin bu iylliiinizi na• 
nın nasıl insanlar olduklarını anla- dırmak için neler yaptılarsa boşa gitmiş. lu Mehmet ve lımail oğlu Hüıeyin Tayyare limanı Löburjeden ona telsizle uzakta olduğumu ve hududunuzu geç- sıl karşılıyabilirim. Siz benim için ne 
dı; demek oluyordu ki, iradeleri sa- Bu adam tam 225 gün deliksiz bir uyku aleyhlerine muhakememizin 938 bir haber göndermişler. Fakat bu haberi tiğimi zannediyorum.> yaptınız bilseniz?> sözlerini tekrar edi-
ray duvarlarından dışarıya çıkmıyor- uyumuş. Uyku esnasında kendisini aunt 1485 numaraıile açılan Devlet anlıyamamış. Kendisine yardım etmek- cLOTFEN AMERtKA'YA BtR yor. 
du bile 1 Bu hakikati öğrenmek Lüiyi olarak beslemiştir. ormanlarında yaptıkları tahribat- liğimizi ve bu haberin hakikaten kendisi NAKtL DAHA!> Biz yalnız vazifemizi yaptık. Fakat 
çok hiddetlendirdi. Az kalsın kim ol- Pavlov bu uzun uykudan daha birkaç tan mütevellit 138 lira 83 kurut için olup olmadığını ve muhteviyatının Bu esnada Nevyork'dan müstacel bir buna fırsat bulduğumuzdan ütihar du
duğunu meydana çıkaracaktı 1 Fa- gün evvel uyanmış, sanki hiç bir oey yok- tazminat davasının cari muhake- neden ibaret bulunduğunu öğrenmemizi mükaleme: Lfttfen bir nakil daha, çabuk, yuyoruz. 
kat Nostradamüsün yaptığı bir işa- mu§ gibi işine gitmiş, kendi.sine bir teY· meıinde istiyor. Zira Hughes artık Parisle irti- dinleyicilerimiz hummalı sabırsızlıkla --------------
ret, aklını başına getirdi. Kadına tek- den haberi olup olmadığını •ormuolar, ~üddeiale~hlerin namlanna ~Ön· batta değildir ve altında susan Alemle bekliyor. lZMIR AHKAMI ŞAHSiYE 
rar sordu: fakat o hi bir §eY hissetmediğini, fakat derilen davetiye varakalannın ika- bizim vasıtamızla irtibatta olmasından Fakat şimdi kabil değil. Şimdi Hug- SULH HUKUK MAHKEMESiN-

- Sana irat getirecek bir akann, pek tatlı bir uykudan kalkmıı gibi oldu- metgihlannm meçhuliyetine meb- memnundur. hesin Akıbeti milyonlarca Amerikalıların DEN: 
yahuwt• nafakanızı ~ hazırlıyacak bir ğunu söylemi§tir. ni bili. tebliğ iadesi ve vaki ta)ep Telefonu açıyoruz ve şunu öğreniyo· haklı tecessüsünden daha önce geliyor! lzmir Namazgah Alay bey cad-
erke.gın, koca~ •. og1un yok mu? Na- üzerine ili.nen tebliğat ifasına ka- ruz: Evet telsizle verilen haber Hughes Şimdi bildiğimiz şundan ibaret: desi 20 ıayılı evde Gabi hacı Şük-
sıl oluyor da ıkı kadın yalnız kalmı~ , rar ~erilmit olduğundan muhake· içindir. Tayyaresi hareket ederken sol Löburje kumandanı tayyarenin sol te- rü kızı Veliye mahkememiz tara" 
bulunuyorsunuz? K J R A l J K menın muallak bulunduğu 14/9/ tekerleğin hasara uğradığı görülmüştür. kerleğinin kırılmış ve tayyarenin cida- fından heczedilerek umur ve hu-

- Ah .. Ah.· Kocam borçtan do- 938 tarihine müıadif Çarıamba GökyüzU ile görüşüyoruz ve bu fena rma doğru kopup gitmiş olduğunu gör- ıuıunu görmek üzere kendisine 
layı zmdana atıl~~ş v.~ s~~ıntı ve ke- Yeni Tuhafiyeciler, Doktor HulU.i cad- giinü ıaat onda muhakell?ede h~- haberi vermek bizim için kolay olmuyor. düğünü zannediyor. Tayyareci fevkala- lzmir Morahane ıokak 318/S ıa
d~den zı~da.n?a ol~~stur, ~ızımw da d~inde ve civarında 2 ve 3 odalı mUsta- zır bulunmalan veya bır vekil Biz de yukarıdaki sesin nasıl değiştiğini, de çabuk hareket ettiğinden tekrar yere yılı evde oturan Süleyman 0ğlu 
z~.•f .. o1dugu ıçın, ~u~~k hır soguk kil ve konforlu ev ve yazıhaneler kira- göndermeleri akıl halde muha- sese Adeta bir karanlık çöktüğünü ve ~. tayyare bir kaç defa sıçramış ve Akif Tın ile Cedit ve ıüvarı nıa" 
yuzunden hast.~ du.ş~u. . . lıktır. kemenin gıyaplarında görüleceği kelimelerin evvelkinden daha çabuk nihayet tekerlek sola çarpılmış ... Fakat hallesi mümessili Ömer Tuğrul "a". 

- Kızı~ı g~rebılı~. m.~yım? . Müracaat: Doktor Hulô.sl caddesi No. davetiye makamına kaim olmak olarak yekdiferini takip ettiğini lşitiyo- belki de yalnız böyle görülmüştür. Her ıi tayin edilmitlerdir. Keyfiyet 
Bunun uzerıne koylu kadın, hır 64 TELEFON: 2256 üzere ili.nen tebliğ olunur. ruz. şey bUyUk bir silratle cereyan etmişti. !!an olunur 

kö~ede yorgan altında büzülmü~ ya- S. 7 H. 2 (2544) 2736 (2542)' cRica ederim benden ayrılmayınız. Diier görenler de hic bir $eyi ka.t.ij·c::tlel • 2738 (2539) 
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ANKARA RADYOSU: 
Öğle neşriy ı: 

açakçılık yapan am 

dı. Ne tah?.mmüllU Her güoldi rı"bi. retıif ~plak maaası-,ku.yet ettiğini duy 
"-' ihe • • «" • • imzalarbn bir kızdı yarabbi 1. 

• • • teÇİr• 

Saat: 14.30 Karışık plak n~y:ah 14.5 
plakla Türk musikisi ve halk şarkıları, 
15.15 Ajans haberleri 

Akşam neşriyatı: 

üs··n mu a des top
a ... n dindaşlarayollıyo

rum diye Heroin kaçak
çı ığı yaparken yakalandı 

r ek 

kapı 

O enberi gazeteeiydi. Cueteye 
reldiği gün, çocuk denece bdmı ~nç
tl, Ne büyük gayeleri vardı}. Uk önce 
i'Ondelik: kro • dalu i -.. .harid 
hadiselerin ınahtemiyetine sokacaktı.O. 
hiç bir siyasi v• içtimaf cereyana körö 
k.~ kendini hptınnQıacak. ka.d.ar o

kumuştu. Görüşleri ve zekası, hadiseleri 
keudi hl ın l"DiMıqine Tiln<:ak ka· 
<Iar luvvetliydi. 

ilk y c ir ru:a cö-
tiird üğü günü hatırlıyordu: Bu yazı, yir
nı.1 otuz •tıı içinde, içtimai lı~ d.M' 
bu ün fecaatini akııectirecek k~atteydi. 

Şişman ctahrir müdürü> nün gözleri 
kağıtlarmın üzerinde dola~ırken, tfttlen 

n bağa göztükle · arkasındnn 

fikirlerinin bu yağız suratta hasıl edeceği 
~leti ınenkl t İp ecli~d .. 

T uru birdenhi ıa mı lıal-

Sant 18. 30 da Karışık plak neşriyatı. 
Polis vukuat defterind • d:şe doku· 19.15 te türk musikisi ve halk şarkıları 

nur hiç bir vakaya rıw.byamadı. (H. Riza), 20.00 de saat ayarı ve arapça 
Gö lerinin önünd • u • arat ~efinin neşriyat, 20. 15 te türk m ·kisi ve halk 

abus suratını görüyord şarkıları (Salahittin), 21 .00 de sıhhi 

* Ona o akşam kat'i dili ihtar et· 
tiler 1ı.:i. çok yakın bir tuihte ioine nÜ1a• 
yet "Verilecektir. 

Yazı işleri müdürü, beş on satırlık za-
~ raporlannı adeta k re ına elin· 

konuşma; mevzu, cebellk. lik, 
yalancı gebelik. 2l.1 S te s .. dyo salon or 
kestrası, 22.00 d ajans babeıleri. 

tSTANBUL RADYOSU: 
öğle neşriyatı: 

Paıisin altıncı dairesinin sakin bir so- hüviyeti.Dizi söy leyinjz. 
r.ın0a bir kitap cildcismin. dükkanı Siy®, sakallı kendini tanıttı.. 

önünde ıir tak.si durdu. - Ben Nevyorkun Broklin mahalle-
Taltsiden kırk yaşlarında kadar talı- si musevileı:i. hahamJyı.m. 

min edilen uzun ve siyn sakallı bir zat İsmim hak Layferdir. 
indi. Diğeri de ke.ııdW şi;yle bildirdi. 

Saat: 14.30 PIAkl Türk m~~ U.50 :Bu adanı. cildci dükka.nında pak az - Benim. de adını. Herman GPUdien-
havadis, 15.0S p.. Türk musiki.;ı 15.30 kaldı. El.inde bir takım kitap paketleri nerdir. Ç~c~ı,ın. 

~ aldı. Hakuet ede.ı rı im sesle 

ça ma- muhtelif plak n rlyıtı 16.00 500 ile döndü. - Bu paketlerde ne Tat? 

. Otamobil harC'ket etti. Sen jark bu1va- - Nevyerkta musevilere gönderdiği-
Ak;;am nesny h: da d d d . tb . d·1· ·1 lm din kita 1 * Saat 18.3:.0 da plakla daıl$ m~ rm '17 numara a dur u. Bura an oto- mız ranı ı ı ı e yazı ış .~an. 

&« v it ma.tha a dcmdü. l 9. ı 5 te Settar Kömü.ıcü ve ukadaşlan mobile.. daha gen~ bir adam bindi. Tek- i'akat zabıtanın daha evvelden ogı;en-
Bas akl n tırmarurkeo n•f~er gibi tarafından tüık · · · (Rast. rar 1\tıreket ettiler. Ve bor.sa binasında diği sarih malCtmatı vardır. 

1dila ketl açıl b larm zahlı. KııçckctLılc ycpan j&aham 
..,ıu1cırdu. Zayıf ' len ılac.kmış g._ Kürdili, U~ak), . Pa er ınn un en ak 

1 
c·ı<k· 

hi. ül~rcJ . Saçlannm el • dea l~ri. 20.00 de Grenviç rasathanesinden Gen~ adam kitap paketlerini aldı ve cildli kitaplar oldtiğu falat ~Jerihe ma- y a il'. ı ı: 
·• J ' • k taahhüd1·· larak k • - Benim ~ tert-l .. -ı,. &eroin bu• fır: n bir ter kuyruk sokumuna naklen saat ayarı Müzeyyen Senat ve uzer ermı yazara u 0 seT- hirane bir ~Jtil<:M oyalara eT()1?l kon- . .._.,....-,.. . . 

kadar süz.ülüyotdu. Metdiven bqında, arkad~an wafiridll tirk m · · i' Hl- \etmek üzere postaneye. girdi. dttğa gönilmü§tür. lund an habenm yok Oe,JU\Ştir. 
i · at tef'm' yarı ·· yan alayta şak, Hüseyni, Kürdili, Eviç) 20.40 ta Uzun sakailı adam otomooil ile tekrar Beher Jtitapda 80 gram beroın btihıa- rda haberin olmaz. Insan 
çarpılan abus suratı onu kar~ıladı. hava raporu, 20,43 te ömeT Riza Doğ. ~i~ lffikkanına döndü. Yeniden kitap muştur. Bö'yTece yakalanan litaplann aca\ r i ur 

- Altheti'nizden ))~ağt endişe et- rul tarafından arapça söylev, 21.00 de paket?eri a!dı. Ve tekrar oorsa postane-- sayısı kırk danec:rır. Postaya evvelce te&- mtr? 
mi§tik. Mister Tomson sizden ümidi ke- seat ayan: orlettra, ZJ.~ da Mırzaffe'f sine Ilın edilmi~ olaılJar da zaptedilrnfştiı.. SUab c cevabı venniŞti.t: 
since zabıta raporlarını bir arkadaşınıza tıkar ve arkadaşları tarafından türk mıtt- l>ekiıymıdu. JCitap pa- Paketlerin fizerlerhideltl adres Nevyork- - Haham bir din adamı,_ bana rlca 
temin .tti:ıdik .• B.inuoaley zahmetini:r.e silis! (Kürdili Jricazilr). 22.10 da Vıyo- kirtlerini almak üzme iken Yanlarında ta u~u madeler kaçakctlığı yap- ett1. BU k~tf.ınn içinde K1ldüsün rnu· 
ihtiyaç l:.almadı .. Cüte güle evinize dQ.. lonsel solo: Muhitin Sadab Komttva- iki ki§ ~ öMiıı. makla maruf bir adamın adresidi.'r. kaddes toprn~ var. 

nebilixs~. hmu proEes<;rlerinden, 22.SO de eoa B1:ı: .iti kiŞ hemen kendiFeriırl takdim Elde edilen heıoin miktarı 18 kilo Onu va~larından \lzak ya~an diw 
Ya7 m görü,ürüz. haberler ve ertl!!li günün programı, 23. etUkzo. olup bunların değeri 600.000 franktır. da§larımıza bir tesenı olsun diye gön· 

- Fak.at.. 00 ~ saat ayan. - Polis :komiseri All:xtyez ve pols Hero.iııler kitapların içindeki oyuklara deriyoruz, dedi. Ben de inandım. 
- Hayrola? Sizi heyecanlı görüyo- müfctti~i Klavel.. Lütfen oizf merlteıe lüiçük kağıt keseierde konmtı§fur. Zabı- PariS zabıtası tafı!tikatr gerriştetmek· 

' A RUPA ıı.s:TA.5,YONLARJ! kadar takip edtteksirriz. Daha evvel 4e. ta bu işde suç ortağı olarak cildc;iyi c1e tedir ... 

SE.N.fONlLER: -------~----~--~-----....... ~~-----~--~-- Bir herim. var .. 
- fru- haber ha? 

Prag erlin -Evet •. Blr intihar haberi.. 
b g~cdi. Gözleri se- ve HAFlF KONSERLER: ma lar 

u ıru ' · ) .•• Nihayet, 

- Yawum. lıiç yok l.i. yuma ~esden socn. bir adam öldiir~din 
bir istidat vaadcdiyor .. Çalışırsanız mu- ha? 1 .. 

7. 1 O Beri in bıQ. dalgası hllif mu.siki 
(8. tS c.lcnrw.). (9.30 eski Av.ustueya 
halk rnacikisi) 8.5 O Paıjs moııdi,ynl plalc 
9. 15 plak 9.45 plak 1o.35 plak. l2 keza 
12-45 Beılin kın. eh~ cıki ır.ıusiki 

R"1'ç:atı:n, 13 hafif mı:ıııtllci ( l •.30 deva.
mı), 13. 15 Paris mondiynl ko~ nakli 
~ l4 ~eza) U.25 Bülqq ~~1,\ e>r-

onbaharda milli takımlar da vaffak olll«:abınız:. Aııeak •• Kalemi eli~ Ev •• ihıtret ~itt öklür~ilmiı-
ad memlek. • b unbn,.le ti. T ak 

mukayyet olduğunu unutmamalıdır. is. k 

fDr ktonikini YJTttt, sepete ath. Ve ga- - Tuuı:ıııın~· 
zetede gösterilen i,1 l,aşarmağa uğraştı. kaıcl 

On eenedw muhabirlik yapıyor. Ken- - K~. 
d Ge · i~tiyar mal $iyle k•-isi~ beraber ~ başlıyardarclan f>ir - nç mı, 

zum, haydi teker teker sordurma, an-
p· n gu e-

lerinde imzalariyle yazı ne~retmek hak
kına sahiptirler. Bazıları yazı müdürlü~ü 

rt • erdir. 

inin:. 

ocağının sönmesi lazımdı. Mesela 

§U beyaz etekliği üzerinde nar çiçeği blü
ziyle gelinciklere benziyen güzel kız, kro
kodil is.karpinkıinin ucıtnda aekeık 
birdenbire l:öşenin P>irinden çılıverecek 
kıskanç bir S.Şığın bıçağı altında c 
aeydi ne olae b) 

Polis me n, bü!Ud · · ele~ 
Cesine vak'a ye • koşan meraklı ftal~ 

balığı önlemeğe " şacak, ıelincik.lere
benziyen güzel kızın cesedi üzerine bir 
aiyah örtü çekilecekti. 

T omscn ~alan 9"'1yacd, katilin ve 
tnak.tulün adını sanını öğrenecekti. Etck
len sevinçten zil çalarak idarehanenin 
basamaklarını tırma pımtronu.ıa, 
Yll21. müdürlerine, <yannmak> tan do
ian bir hazla sütunlu d.lduraee•tı. 

cDün ıenc yüıeğimizi param parça 
eden bir cinayet i lendi.. ve yan ~akiki 
Yan muhayyel bir aak mac;erası hikaye 
edecekti. 

Zıt anaııt, ite laangi 
~ h9st'ıtn...M.. ıind hıçkı-

lat .. Ne soğukkanlı adamsın sen~. 
Kısa cümlelerle hadiseyi hülasa etti: 

ll~mctıacht 

Netıırut. herif, scTincmldm 
ladı. G.ünkrdenberi gös 
dürüst muameleden utam:ıaa:g;r~ 
sonun boynuna sarılacak, şapır, §Upur 
öpecekti .. 

- Vak'a enteresanı mı To~on? En
teıreııımı olmeşa bile !O!eırİn kudretli kale
min ona ehemmiyet kazandırabilir. Ma
de ki, kadın Te ıüzeldirl Deiil 

·) R · · ar~ın kC§ki .. 

- Resmi mi. ipe .. 
-Bram> T o .. Acaba diğer ga;;ce. 

teler aldılar mı} .• 

- Zanncbniyorum ~dim.. Çünlü 
'-"ab PQtisıt alsedeü heniiz bir saati gew,;
medi. 

Yuı itleri nWdini yem Jı,ft. eayfa ro· 
kisi çizer ve hadiseyi en ha, sütunlara iı-· 
ret ederkn. T omson, geni' çıplak masa
nıo ın J$$1~ köşesine ili,iverdi. KafasS'lı 
avuçlan arasında sıkıyor, maholan bir 
h&;ra.tıa adık "Ve ırapıa c,eçen be, eene

lik. ömrünü hafızasında topıulamaj& uğ-
ıyord. 

- Nihayet bir adam öldü.rdü.n ha). 
[yet.. tstihbaıat . bliı dL 

. büy ·· arşıl şmalar 
~e.maaı ~ l 4.30 devamı~ .. 11.Ai B.edin BliJ.ü:.eş (A.A) - Romanya fudbol fe-,tir. · 
km a.a lıJ k.onıten ' 1 S.SG de- derasyonu öniimüzde!ti son bn?ıarda yn- Bu karşılaşmaların rc.vall§ maçları ge-

) 18 P . M d" 1 k ki" pıI'm:ılc üzere aşağıdaki millr '.karşılaşma- lecck pazar gfinll Buda.peşte ve Pragı:is 
vamı arıs on ıya onser na ı . .. . . . 
Ui.l-0 p~ ç- a orkestra ı9 Paris ları tesbıt ve tekarrur cttir~tir: • yapılncaitı:r. 
ı:noa~ ~ k ri 19. l 5 Bölr 6 Eylill~ :Bcl~cdda Yugoslavya ile~ 
''' !L· 20 n ~- '- ( 25 eylul.de Bukreşde A.lhıanya mifiii ATLETiZM 
U11 ın.11suu n te •~• erse ı 

fil ·ta) 20 Berli kııra ası .U takımı ile,. 
ıa it ; 20.lG Bübci! IG ilk teşrinde Bü'ItreşdeMacarist.anla, Stokhohn (A.h.) _ Bu yr1 A.'VTUpada 
it.enser .idi lO.JO. V karwk k .ZS PJt. teı,.c;-rinde Pragda Çakos!Qvakya yapıbD k:al3rma ilk defa 

ser 22.30 Berlin kısa dalgası henf ma• .ile, ~ ·raıt edea A rilt:aJ.Uarın da katl:Tıdık-
Çekoslovakya ile yapı1'acak olan maç Iın entemasyonal atı ti%m müsabahla-

OPERALAR, OPERETLER: 
1 S.30 Paıiıt mondişa\ cl..e Conlte 

Or,, isimli iki perddik. opexa 1 ı Vax

şova Leharın operet parç 20.lS Pq .. 
te Vadinin cOt llo> op~ast ZJ.3> 
Bülucı Veıdinin <Travi.atıuı opcxaaı.. 

Bene~ tarafından konmuş .otaD küçük rı Olimpiyad seyirci 
ahtant 'ltupasının finar mnç.ı oTacaktır. inünd baştarmştır. 

MERXEZ AVRUPA KUPASI 
Alman netiCefer pmlard'n-: 

Pra'g (A.A) - Merkezi Avrupa kır 
lOOi METRE S'ORAT KOŞUSU: 

pası için hu gilne kadar 520 maç yapalı- 1 _ JOmoın Amerika ,4 .tanfye 

arası 

a ac 
G1.J.LLE 

1 - Kreek E5tonya 16,&'5 metr 

2 - BerlUnd Fenlandfya 15,62 metre 

3 - Berg tsl'eÇ 15,42 metre 

SlRIKLA YCKSEK ATL A 

I - Varof B. A. 4.1'!!1' metre 

2 - Alaermea Esfonya 4 metre 

3 - GüstaVS<m 1sves 4 metre 

UÇ AD1M 

tre 

~ 2a5! gol atıiimştır. Bu hesaba göre 2 _ Stenovfst Isveç ı&, 7 saniye 

ODA MUSfKfSi: maçta ak 5 atılmıt 3 - &vmgarten Hofunda 11 saniye Nevyork Vı:,.A) - ~en y1', BlrJ.şil 
18. 15. BesJ.W. k- ~ Beethove- oldu&ru tesbit edilmiştir. Amailt:ayı ed il etınıı 

nin eserlerinde&orLıı musikili l3 Varaova ~O M~.E Frznk Puker, Lab'd'e ter .. 
H _ı R 1 1938-39 YAPlLACAK M1LLt 

ay•n ve n eser erinden oda mu· tip edilen turnuaJa, Hend°eT'SlmU 8/ 3, 
sikisil K:ARŞI.I...AŞMALAR 1 - Mafot B. A. n,s: saniye 3/&, fi/! rrnığlup ~tmiŞtir. 

RES TALI.ER; Prag fA.A> - &n "aharda bir çok. 2 - Bavmga:rten &tanda 4'8,G yeni 

' nı. I! 1ı__ • • ·ıı· k 1 akt ! Hola•aa reli:oru. BoıtS 
\A a _, Bed'in ıusa dalgası Org resıt:ılı mı ı yapı ne ır. tıs, 

( 10.31'> 2ifıar sole) J0'.-0 --kılı prog· 7 A~astosda ÇekoSI'owXya ile Stokholın- 3 - E<lield İsveç, 48,9 saniye -----
..,.,... ~) - A:mertkanm ağır 

ram ( 6 ıs Asker !'18.lıluı), 19.1 O Var- de, 
,ova t 2Q Var O'Q uh musikisı 4 eylul Noıweç_le OS'I da, 
(Piy solo). 2 ilk teşrilltle teltrım orveçle st'.ok-

D .Mll.IS1K1SI: 
holmde karşılaşacaktır. 

Bundan başka Norveç 24 ilk teşrlnd& 
Osloda Lehistan milli takımı ile maç; ~
pacakür. 

BODRUM ~ BAŞKA,; ISViÇFe ırıiITi takımı~ karııWl§maLırı 

1500 METRE siifut &oK:sarlerlnden Toni' GaFento Han· 

rf Levis ile salt günü için. mukarrer olan 
1 - Fensk.e B. A.. 3 da. 4914 sawya maçını yapamıyacaktır. 
2.. ~.oımon. lsveç 3 da..-52,2 saniye Toni' Galentt>, zatiirreeden mmtarip 
3 - Ha:ırtikka Fenlandiya 3 da. 52,S: bu!anmalttadtt-: 

saniye 

KANO 
TIPL~tNDf.N: Japacaktı»:. 110 METRE MANİALI 

Bodrtıın esli çeşme mahal!'esinden 
yerPetdi oğul?annd'an Hasan oğ_lu 
Ahmet karısı Fatma tarafınd'an lm 
m~ min -.e tapunun 26. 'Zl. 
28. 29, 30, 31 Vf!! J.J ımmaraTanndli 

11 eyrtlfae DulMürcle Irian.cfa miliil ar-
1<ırnı ifo; 

2 iı1: t~c TsveçTe, 
Zf ill'c tşfu:db I't'al'ya Jfe BOfonyada, 
5' ikinci tt!şrınde Portekizle, 

=ıttaım:ı:da',. ~ ~ rdcfarla boğulıak . kahSI kar~ 
il otm lar, muvai~ctli ge-

O, •nayet bir • Oldia 
intihar eden b>dm Tom-flaL71i!t ,ali pup. 

l! - }{"otkas metre U-

l
ÇCn bir gun~n neşesiyte koi:teyf içecek
erdi. 

Knrıaı... Ah, T omsOD onı:t ne kadar a
~Yordu & Onuo nlenrru:je hiç niyeti Y"Gk
tu. Dertlerine, ıstıraplarına bir başkasını 
~~tak etmekte hakkı var mıydı? .. O, öm
tun ·· k un sonuna kadar ckeşi~> kalmağa 
·cndini Ç~tan tnnhkUın c hulufl11'o 

Yordu. 

Fabt.. MukaddenWıı • a laz • 
dır. Gü .. b .. d El. b I nun ırın e · ıza etle kar~ıla~tı-
~~· Bu, kimsesiz bir kızdı. Binaenaleyh 

litonlü Yilluek.lercle değjlcti. Diğer t aı. 
tan,. az kazanan d ikanlı. p Iıil bir i _ 

b a~rdu. 
Evlc11eli beş aeu okb.. s.ksıd11., ma-

ıapJa };)... b' ::.. -' 
~ sene ır lltAOa J{A~ılar. T om-

ion onun lıır kerrc tlile tıayatından oi-

sonun karısıdır. 

iZ IR MEMUXET HASTA-
NESt D ·HASTALIK-

LAR OT HASSISI 
DOKTOR 

er ar m 
M yene n ikinci Beyleı 

salaimcfa. für• lm.rtıaında ( 25 J 
numaradadır. 
'FEU'.FOO :- 3915& 
EVi Göztepe Tramvay caddesij 
No . .1018 TELEFON 2545 

JvIERKEZf A VRUEA ıtUPASl 

2 - Fredv-av fS'ffÇ 49,SV. metre hazll' n-

3 - N"orvt'Ç'li So"erlieı ,331 metre 

lzmir Defterdarlığ ndao: 
mD.aNlı kanaaı mucibh:e,- 25 J 3l 93} 

ilik sat.dan. em 
uu.~·"' f amiz; 93&. Genesn· :ıdeD. ıhbmoea. 

c .. 938 ta-

Bu tarihe kadar t wrmiyen bolıdu ... 
m ı tlül'riimleri dairesinde t.afı · ununa fevfi 
muamele yapılacakfir. 

938 taksitinin zaman tediyesine: d8ha t>ir ayhi milifHet kalffiğındm 
ala1bidarfiırm lieweu mensup oltdları maWye f\dJeferine mimlcaatfe 
938 senesi taluitlerini verme en ehenuniıetle ilin olunur. 

2705 {25431 
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IZMIR BELEDiYESiNDEN: IZMIR SULH HUKUK HA-
Alsancakta Hava Gazı fabrikası KJMLt~INDEN: 

binası dahilinde yaptırılacak Hava İzmir Orman idaresi namına ve
Gazı istihsal ocağına ait Temel, Bi- kili avukat Murat Çınar tarafın
na, Çatı ve Baca inşaaatı vahidi fi- dan Bumavanın Altın dağ köyün
yatlar esası üzerinden 24/ 7 / 938 den Hamza oğlu Mehmet, Hasan 
tarihinden itibaren on beş gün müd- oğlu Mehmet, Ali oğlu Şükrü, Yu
detle kapalı zarflı eksiltmeye konul- auf oğlu Ali, lsmail oğlu Şükrü 
muştur. işin hey"eti umumiyesinin aleyhlerine muhakememizin 938/ 
muhammen keşif bedeli on yedi bin 1503 numarasile açılan Devlet 
lira olup muvakkat teminat miktarı ormanlarında yaptıkluı tahribat-
1275 liradır. Vahidi fiyat cetvellerı tan mütevellit 138 lira 83 kurut 
proje, keşif ve şartnamesi 85 kuruş tazminat davasının cari muhake
bedel mukabilinde Hava Gazı mü· mesinde: 
dürlüğünden tedarik edilir .Taşradan Müddeialeyhlerin namlarına 
istiyenler posta ücretini ayrıca gön- gönderilen davetiye varakaları
dermelidirler. Kapalı zarflı ihalesı nın ikametgahlarının meçhuliye-
9/ 8 1938 Salı günü saat 13 de Bele- tine mebni bila tebliğ iadesi ve 
diye Encümeninde yapılacaktır. iş- vaki talep üzerine ilanen tebligat 
tirak edecekler 2490 sayılı kanunun ifasına karar verilmit olduğundan 
tarifi dairesinde hazırlanmış teklif muhakemenin muallak bulunduğu 
mektuplarını ihale tarihi olan 9/ 8/ 14/9/938 tarihine müsadif Çar-
938 Salı günü azami saat 12 ye ka- famba günü saat onda mahkeme
dar Encümen reisliğine vermelidir- de hazır bulunmaları veya bir ve
ler. 24-29-2-S (2651 )2689 kil göndermeleri aksi halinde mu-

1 - Beher metre murabbaı 400 hakemenin gıyaplarında görüle
kuruştan 608 lira bedeli muham- ceği davetiye makamına kaim ol
menli 55 inci adanın 152 metre mu- mak üzere ilanen tebliğ olunur. 
rabbaındaki 6 sayılı arsasının satışı 2734 (2540) 
baş katiplikteki şartnamesi veçhile 
2.8.938 salı günü saat 13 de açık -------------
artırma ile ihale edilecektir.iştirak et-
mek istiyenler 45 lira 60 kuruşluk tZMtR SULH HUKUK HA-
muvakkat teminat makbuzu veya KIMLIOINDEN: 
banka teminat mektubu ile söylenen Hazinei maliye namına vekili 
gün ve saatte encümene gelirler. avukat Sadık Boratav tarafından 

2 - Beher çifti 6 lira 80 kuruş- lzmirde oruç reis mahallesinde 
tan 394 lira 40 kuruş bedeli muham- çerkes sokağında 30 sayılı evde 
menli itfaiye müstahdiminine yaptı- oturan Yusuf Benavet oğlu llya 

FLiT daima ÖlOllRUR , 
• 

Umıutıl i1Poı• · .t. lrtıspl•, • Eff • 
lttanlnıı.. Galata, Voy'loell Ha• 1 

Memurluk müsabaka imtihanı 
T. C. Zıraat bankasından : 

nlacak 58 çift bağlı fotin itfaiye mü· ve Keze Sultana ve diğer kızı Es- Bankamızın şube ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak 
dürlüğündeki nümune ve şartname- ter ve Avram Benavet kızı Rahal üzere müsabaka imtihanı açılacaktır. 
si veçhile açık eksiltmeye konulmuş· ve diğer kızı Coya aleyhlerine Müsabakaya girebilmeak için en az Orta mektep mezunu olmak 
tur. ihalesi 2.8.938 salı günü saat 938/2208 sayı ile açılan izaleyi ve yaşı 18 den aşağı 30 dan yukarı bulunmamak şarttır. 
13 tedir. iştirak etmek istiyenler 29 fUyu davasında Rahel ve Coya 18 den aşağı olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından evvel 
lira 75 kuruşluk muvakkat teminat namına gönderilen davetiye vara- memurluk sınıfına geçemezler. 
makbuzu veya banka teminat mek- kalarının ikametgahlarının mec;· Ankara, lzmir ve lstanbuldaki imtihanlara Orta mektep mezunları 
tubu ile söylenen gün ve saatte en- huliyetine mebni bila tebliğ iade alınmıyacaktır. 
cümene gelirler. edilmesi ve vaki talep üzerine ila- Orta mektep mezunları için altı ay: Lise ve daha yüksek mektep 

3 - Bedeli peşinen ödenmek üze- nen tebliğat ifasına karar veril- mezunları için bir sene devam edecek olan staj müddeti zarfında Orta 
re Kara Fatma dağına dökülen çöp- mit olduğundan muhakemenin mektep mezunlarına otuz; Lise ve daha yukarı tahsili olanlara 80 lira
lerin 1 senelik sallfı 75 lira muham- muallak bulunduğu 26/8/938 ta- ya kadar ve imtihandaki muvaffakıyet derecesile mütenasip surette 
men bedelle ve bqkatiplikteki f&rl- rihine müsadif cuma günü saat ücret verilir. 
namesi veçhile açık artırmaya ko- dokuzda mahkemede hazır bulun- iyi derecede yabancı dili cFransızca, lngilizce, Almanca bilenlerirn 
nulmuıtur. ihalesi 2.8.938 salı günü malan veya bir vekil gönderme- ücretleri emsalinden 1 O - 25 lira arasında yüksek tutulur. 
saat 13 tedir. lttirak etmek istiyen !erini aksi taktirde muhakemenin Henüz askerliğini yapmamış olanların daimi kadroya alınmaları 
!er 575 kurutluk muvakkat teminat gıyaplarında devam edeceğini askerliklerini ifa edinceye kadar tehir olunur. Ve askerde bulundukları 
makbuzu ile söylenen gün ve saatte mübeyyin itbu davetiye varakası müddet zarfında maaşsız mezun sayılırlar. 

ilanen tebliğ olunur. Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olan-encümene gelirler. 
4 - Yolların tamiri için satın alı 2735 (2541) lar on beş liradan aşağı olmamak üzere %20 nisbetinde zamla TEKA

nacak 3000 metre murabbaı kesme -------------

tq bq mühendislikten tedarik edile- BODRUM ASLiYE HUKUK 
cek ketif ve tartnameai veçhile açık MAHKEMESiNDEN: 
eksiltmeye konulmuftur. Muham-
men ketif bedeli beher metre mu Bodrumun dinnil köyünden hacı 

- oğullarından Mustafa oğlu 1285 do
rabbaı 130 lruruttan 3900 lira olup ğumlu Ahmet 1330 senesinde umu-
ihalesi 2.8.938 salı günü saat 13 te- mi seferberlikte ıilah altına alınarak 
dir. lıtirak etmek istiyenler 292 lira harbe sevk edilmif ve gittiği tarih-
50 kuruıluk muvakkat teminat mak 
buzu veya banka teminat mektubu ten itibaren timdiye kadar kendisin
ile söylenen gün ve saatte encüme- den haber alınamamıt ve harbin hi
ne gelirler. tamile emsallerinin askerden ve esa-

ÜDE TABI DAiMi KADROYA alınırlar. 
Yabancı dili bilen ve asgari Lise tahsili olanlar talimatnamesindeki 

§artlar dairesinde beş seneljk muvaffakiyetli bir memuriyet devresin
den sonra bir sene için Avrupadaki bankalar nezdinde staja gönderilir
ler. 

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

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

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

24,26,27,29,31, 2669 (2)04) 

5 _ 670 lira 56 kurut bedeli ke- retten döndükleri halde memleketine 
tifli Karfıyakada Bostanlı mevkiin gelmemi§ ve bittahkik milli müdafaa 
deki mecra kanalının üstünün beton bakanlığının olbaptaki emrine teban 
arme kapakla örtülmesi bat mühen- nüfus ve askerlik kayıtlarına ölmüt
dislikten tedarik edilecek ketif ve tür itareti verilmit&e de likin gaibin 
§&rlnamesi veçhile açık eksiltmeye ölüme muallak haklarının tayini em
konulmuıtur. ihalesi 2.8.938 salı gü rinde kaydı mezlrurun mamulunbih 

nü saat 13 tedir. lıtirak etmek İsti- olamıyacağından ötürü usulen gaip- ••••••••ımı•••••••••• .. ••-----
yenler 50 lira 50 muvakkat temı- Jiğine hüküm ve karar verilmesi ta- , ' 
nat makbuzu veya banka te- lebile mumaileyh Ahmedin kansı 
minat mektubu ile söylenen gün ve kelet kızı Ommühan direk tarafm
saatte encümene gelirler. dan dava açılınlf olduğundan kanu-
17 - 22 - 2~29 2589 (2464) nu medeni ahkamına tevfikan bir ay-

ı - Beher takımı yirmi iki lira· lık ilan dahi yapılmıt olmakla mede
dan bin iki yüz yetmif altı lira mu- ni kanunun 32 inc:i madesi hükmün
hammen bedelle itfaiye müstahdimi- ce hüviyeti yukanda yazılı ahmedin 
nine yaptınlacak elli sekiz takun el- akibetinden malumatı olan kimsele
bise itfaiye müdürlü~ündeki nümu- rİn iıbu ilin tarihinden itibaren bir 

sene müddet zarfında malilmatlarm• ne ve ıartnamesi veçhile açık eksilt-
meye konulmuıtur. bildirmek üzere Bodrum asliye hu

kuk mahkemesine müracaatları ol-ihalesi 5-8-938 Cuma günü saat 
on üçtedir. lttirak etmek istiyenler baptaki kararma atfen ilan olunur. 
doksan bet lira yetmit bet kurutluk (2537) 
muvakkat teminat makbuzu veya -------------
banka teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelirler. kuruttan 191 lira 25 kurut bedeli 

2 - Beheri iki lira yinni bet ku- muhammenli 63 üncü adarım 76.50 
ruştan 130 lira elli kurut muham- metre murabbaındaki 168 sayılı ar
men bedelle itfaiye müstahdiminine sasınm sahtı bat katiplikteki fartna
yaptırılacak elli ıekiz adet ıapka it- mesi veçhile 9-8-938 Salı günü saat 

0AlMO~fıatörii 
CtP varı ~-

DAIMON CEP VANTILATôRLERI 
En ıon icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille ifler. Bir ıa

atte bir kuru,luk sarfiyat yapar. Ağırlığı seksen gram olup zarif 
bir kap içindedir. Bayanlar el çantasında, baylar cebinde tafır •. 

Herkeıin yanında bulunması lazım olan bir ihtiyaçtır. 
Deposu : tzmirde Suluhan civarında No. 28/9 öDEMIŞLI 

HOSEYIN HOSNO ticarethanesi .• 
faiye müdürlüğündeki nümune ve 13 te açık artırma ile ihale edilecek- 'm•nm•-mmma•ma::ıa••ıaaı•ım•••-~ 
§&rtnamesi veçhile açık eksiltmeye tir. lttirak etmek istiyenler 14 lira 50 
konulmuıtur. ihalesi 5-8-938 Cuma kuruıluk muvakkat teminat makbu
günü saat on üçtedir. lttirak etmek zu veya barıka teminat mektubu ile 
istiyenler on liralık muvakkat temı- söylenen gün ve saatte encümene 
nat makbuzu ile söylenen gün ve sa- gelirler. 
atte encümene gelirler. 22-26-29-5 2640 (2489) 

21-26-29-2 2624 (2480) - Belediye emlik ve akaratm-
1 - Senelik kirası 500 lira be- dan eski Halimağa çarıısında yolda 

deli muhammenli 2 inci kordon yalı yeni 863 üncü sokaktaki 6 sayılı 
caddesinde 1-3 sayılı depo ve yazı- dükkilnm bir senelik ican 36lira mu
hane ha§ katiplikteki fartnamesi hammen bedelle ve bat katiplikteki 
vechile 9-8-938 sah günü saat 13 te şartnamesi veçhile açık artırmaya 
açık artırma ile ihale edilecektir. it- konulmuıtur. 
tirak etmek istiyenler 37 lira 50 im- thıı!esi 9-8-938 Salı günü ıaat 15-
ruıluk muvakkat teminat makbuzu tedir. lıtirak etmek istiyenler 3 lira
veya banka teminat mektubu ile söy- lık muvakkat temin~-~ mııkbu:ru ile 
!enen gün ve saatte encümene gelir- söylenen gün ve saatte encümene 
ler. gelirler. 

1 - Beher metre murabbaı 250 22-29-2 & 244~ (2487) 

rk kardeşız. I a nıç oınnuL &auuu -··- - · u 

iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamuöundan At, Tayyare, Köpekba,, 

De§lrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanın aynı tip 
mensucatına faiktir. 

Telefon No. 
Tt>l_graf 

2211 ve 3097 
adresi : Bayrak 

ok ruz~r es- • 

Izmri 

-
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) ~ı;;'5iYa SATIŞ 

5.AJ..lif>iNiN SESi v~ - AC.E.NTELER.iNDE: 

lzmir Merkezi: Saman iskelesi 12 

A .... , 

Istanbul sıhhi müesseseler artır
ma ve eksiltme komisyonundan 

Cinsi Azı Çoğu Muhammen fiat Muvakkat Şartname 
Kilo Kurut Garanti Bedeli 

Karaman eti 80.000 95.600 41 
Dağlıç eti 40.000 57.000 48 88 
Kuzu eti 23.800 31.800 47 7852 524 Kurut 
Sığır eti 53.000 63.600 37 

İltanbul Sıhhi müesseselerin 1938 mali yılı umum et ihtiyacatı ol
baptaki ıartnamesine göre kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

1 - Eksiltme 10/8/938 çarfarnba günü saat 11.30 da Çağaloğlun
da Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komis
yonda yapılacaktır. 

2 - Mikdar, muhammen fiat ve muvakk4t garanti ve §&rtname 
bedeli yukanda gösterilmittir. istekliler tarlnameyi her gün bedeli 
mukabilinde komisyondan alabilirler. 

3 - istekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasiyle 2490 aayıh 
kahunda yazılı belgeler ve bu İ§e yeter muvakkat garanti makbuz ve• 
ya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

4702 / 2657 24 - 29 - 3 - 8 2657 (2500) 

Cildinizin talıris edilmemesını • 
isterseniz 

Dünyanın her tarafından seve seve kullanılan ve 
cildi trattan ıonra pamuk gibi yumu.atan 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanınız 

M JD E •• u 
~ÜPAPLI, 

TORNAX 

~VE 

SÜPAPSIZ 

STANDARD 

Motosikleti en 
l.JiKKAT: 

geldi 
Tornaks 

mutlaka görünüz. 
motorlarının her 

parçası mevcuttur 

M. ALiM ŞENOCAK 
Batturak Kemeraltı cad. Emirler çartısı kar,ısındıl 

Tel. No. 407& 



Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike aJ2DTet1erini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZtN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mini olmakla beraber bütün ııtırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kQfe alınabilir 

._..., .. ~ -.;• .. , ... ... ?. ...... -- : . ~ .: 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

KumbarC!?~ biri 
lı 

2R 

DEUTSCHE LEVAN\ 
TE-LlNlE 
G. m. b. H. ı 

H. SCHUET 

ACHAIA vapuru 16/ 7/936 de bek· 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROY AL NEERLANDES 
KUMPANYASI 

JUNO vapuru 2 5 / 7 / 9 36 de liman~ 
!eniyor. Mal çıkaracakbr. mıza ııelip Roıterdam. Amatordam Ye 

iLSE L • M RUSS vapuru 20/7 /938 Hamburg limanlan için ylilc alacalctır. 

de bekleniyor. Mal çıkaracakbr. 
YALOVA vapuru 22/7/938 de bek· 

lenQ-or. Rotterdam, Hamburg, Bremen 
için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT UNES 

SERViCE RAPIDE 

EXETER vapuru 15 temmuzda Pire· 
den Nevyorlca hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 

SVENSKA ORIENT UNlEN 

GDYNIA motörü 28/7 / 938 de bek. 
lenmekte olup (Doğru) Anven Rot• 
terdam. Hamburg, Danirnark ve Baltılr. 

limanlan için yülc alacaktır. 

SERViCE MARtTIME ROUMAIN 

PELEŞ vapuru 30/7 / 9 38 de beklen· 
BUCAREST 

DUROSTOR 24 d 
mekte olup Malta, Cenova, MarsÜya ve 

vapuru temmnz a 

b 1 
. K" Gal Cezair limanları için yük ve yolcu alır. 

e enıyor. ostence, atz ve Danup 
limanları için yük alacaktır. ilandaki hareket tarihleriyle navlun• 

!ardaki değişikliklerden acenta meouli-
STE. ROYALE HONGROJSE 

DANUBE MARITIME yet kabul ebnez. Daha fazla tafsilat için 

TISZA 16 d h kl 
ikinci Kordonda FRA TELLi SPERCO 

vapuru temmuz a e t>-

ı B P S 
. I k d . vapur acentalığına mllracaal edilmesi ri-

n yor. eynıt. ort .. aıt ve s en erı- I ca o unur. 
ye limanları için yük alacakbr. Telefon : 4111 / 4142 / 2663/4%21 

TISZA vapuru 3 ağustosta bekl~ni-

yor. Danup limanları için yük alacalı:tır. -----------
Ilandakl hareket tarihleriyle nav· 

!unlardakl değiş;Jcliklerden acenta me

suliyet kabul ebnez. 

Daha fazla tafsi!At almak için Birin· 

el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 

ve Co. n. v. Vapur acentalığına mllra· 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Uill!!!!!!lllBIB _____ IR ________ lilm ___ ır;.• caat edilmesi rica olunur. 

Vapur acentası 
BİR i NCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 

Merkezi Keır.....ıtı caddeai 
Beyler Sokağı kö,esi 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

Ağız bütün mikroblara daima açık ______ _ Ellerman Lines Ltd. 
LONDRAHATfI 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 

bir kapıdır. Ve unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen di,lerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza Ye hatta zatürreeye yol açtık-

lznıirden götürülecek 
en ,ık en ince Ye en 
oıakbul hediyeniz ec- ' ları, iltihap yapan di, etleriyle 

zacı Kemal Kamilin ,;/,~'lll'll'''1.'1 köklerine mide humması, apandi

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacakbr. İzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese olmu~, kokuculul 
~~ı:?ini şaşırtrnı§ bulunmaktad1T 

ılal eczanesini, eczacı Kemal 

IC...raciğer, böbrek. laf ve kurnlanndan 
llıütevel!i ııancılannız. damar sertlikleri 
~. ıiımanlık ıikayetlerinizi URtNAL ile 
ll'CÇirirWr: 

~iicutta toplanan uit ürik ve oksalat gi. 
1 nıaddcleri eritir, kanı, temizler, }ez .. 

t•ıı b Of, alınması kolaydır. Yemekler-
den sonra yanın bardak ıu içerisinde alı~ 
tur. 

ING/LiZ KANZU K 
ECZANESi 
BEYOCLU. JSTANBUL 

Kamili ioindt:lci ciddiyeti, kolon· 
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için ıiteler üzerinde Kemal 
Kimil aduıı ııönneU.iniz. 

·----a..------------------------~ UMUM SANAYİ ERBABININ 
Nazarı Dikkatine 

Mensucat makinaları ve tezgahları bilumum sanayi makina
ları, Tornalar, Makkaplar, Frezeler vesaire .• 

P
«PLATI» markalı pamuk çıkrıkları ve yedek parçaları. 
aınuk presel{'ri, 
~ABCOCK VE WlLCOX her kuvvette buhar kazanları. 
her nevi demirler ve borular. 
cıer sistem kompresörler. 
Dekovil ve maden ocakları demiryolları ın,aat malzemeleri .• 
MARATHON markalı her cins torna, imalat, kalıplık çelikleri, 
Tİa çelikleri, her türlü halitalı halituız çelikler ve .. 
B T.A~IT sert maden takımları. 

u ihtiyaçlarınızı atağıdaki adresten temin edebilirsiniz : 

G. D. GİRAS Peştemalcılar sokak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 - izmir 

Telefon : 2413 Posta Kutusu 234 

sit, nevrasteni, sıtma ve romatiz. 
ma ya:•'ığı fennen anla,ılmı,tır •• 
Temiz ağız ve sağlam ditler umu
mi vücut sağlığının en birinci tar• 
tı olmuttur. Binaenaleyh disleri
nizi her gün kahil olduğu k~dar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmelisi· 
niz. Bu suretle mikroplan imha 
ederek ditlerinizi konmıUf olur· 
5unuz. 

RADYOLIN 
ile dişlerinizi sabah ve akşam her yemekten sonra fırı;alayınız •••• 

~: .. ~ . · ,. ~· • 1 "' • 

Kula Mensucat 
F ABRIKASININ 

Yeni gelen mevsimlik sağlam 
UCUZ en yeni renklerdeki 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız 
menfaatiniz iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BJRINCI KORDONDA 

ÇOLA ZADE 
Halı Ltd. Şirketi 

Vltrlnlerlnde teşhir edllmekledlr. LUtfen zlyare 
ediniz, Salış toptan ve perakende 

'J. O _oy ç e O r i y ant bank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

IZ:MiB 
MER.K.EZl : HERLlN 

Almanyada 17fJ Şube•I Mevcuiiar 
Seı maye ve ı\ıtıyat akçesi 

165,000,000 Raylısmark 
Türkiyede Şubeleri: IS'IAliBUL ve lZMlR 

.MıeırJa Şubelerı : KAHlıa: ve lSKENDERlYE 
Her tiir!tt hanka ınuRınAlôtn ı ıfR VI' lrnhnl PılPr 

"Umdal,, umumi 
deniz acenteliği 

DESTRO vapuru 7 haziranda 
Liverpool Ye Syanseadan srelip 
yük çıkaracak. 

Ltd • CAV ALLO Yapuru 7 hazirande 

HELLENIC UNES L TD. -ıelip Londra Ye Hull için yük ala· 

HELLAS 
caktır. 

vapuru temmuz nihayetinp 

de beklenilmelcte olup Rotterdam, Ham· FLAMlNtAN Yapuru 22 hazl· 
burır ve Anvera limanlarına yük ala· randa Lİverpool Ye Syanaeadan 
cakm. ~~lip yük çıkaracak. 

VNrrEJ> STATES AND LEVANT DRACO Yapunı 25 haziranda 
LtNE LTD. Londra, Hull Ye Anventen gelip 

HEl...VIG vapuru temmuzun ikin:! on yük çıkaracak ve ayni zamanda 
betlik gllnlerinde beklenilmekte olup londr.: '"' HuU için yük alacaktır 
Nevyork limam için yük alacaktır. Tarih ve navlunlardald ~lldllder-

BAALEBEK vapuru ı 5/17 eyfıll ara· den acenta mesuliyet kabııl etmez. 

ıımda beklenilmekte olup NC?Tork lc;in -----------

yük alacakbr. ! 2 do lzmlıden hareket edecek Pire, 
BALKANLAR ARASI HATll Korfu. Adriyatik limanları. Venedik. 

ZETSKA '?LOVIDBA A.D.Kotor T ·~- Ş··-L ı· ı · · olcu nc;aucı Te ~ 1man_•n açın y ft 

Balkas itti.lakı Ü<bsat konferanaırun yük alacaktır. 

seyyah, yobı ve yük için tesis ettiği bat· Gerek vapurların muvasalat tarihleri. 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak

kında acenta bir taahhüt altına girmez. 

ta menaup Yugoolav bandıralı 
LOVCEN 

Ltikı vapuru 1 3 ağustosta 18 de Daha fazla tafsi.IAt almak için Birinci 

Conatanza, Varna ve Burııu limanlan Kordonda 168 nwnarada (UMDAL) 

için hareket edecektir. umumi deni% acentalığı Ltd. mihacaat 

L O V C E N edilmesi rica olunur. 
Llih vapuru pazartesi 22 &iuotoı aaat TELEFON : 3171 - •072 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANi YE 
Sirkecide 

Bu h"er iki otelin müsteciri Türkiyenin en e5ki otelciıi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Esre 
halkına kendieini sevilirmi,tir. 

Otellerinde mi&afir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu· 
lurlar. 

Birc;ok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthif ucuzdur. 
latanbulda bütün Eıre ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 
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Cümhuriyetçilerin mühim ir zaferi 
Müthiş hücumlara dayanan Hükümetçiler birden mukabil taarruza geçtiler 

3 gün süren harpten sonra Beynelmilel umumi vaziyet 
. .. 

NasyonalistJer binlerce esir, rrı.alze- Paris ziyareti ve Londra •• 
~oruşme-

terkettiler lerinden sonra salaha me toprak ve tuttu •• yuz 
Londra. 28 (ö.R) - Tayyareler ta· 

rafından sivil aha1inin bombardımanı 

hakkında tahkikat için ispanyaya gön
derilecek İngiliz komisyonu iki İngiliz 

tebaasından mürekkep olacak.hl. Bun
lann birisi hava kuvvetlerinin tekaüt bir 
müfettişi, diğeri faal hizmette bulunan 
diğer bir zahittir. Burgos hükümeti tah
kikatın hava bombardımanlarından baf
ka diğer mezalime de teşmilini talep et
miştir. 

Barselon, 28 ( ö.R) - Oç günden 
beri Ebre cephesinde More de Ebrede 
nehri geçen cümhuriyet kuvvetlerinin 
yaptıkları büyük taarruzun ilk blançosu 
şudur : l 500 kilometre murabbaı arazi 
işgal edilmiş, 4000 esir ve müthiş mal
zeme ele geçirilmiştir.Ebre kavsinin tah· 
dit ettiği arazi tamamiyle i~gal edilmiıı 

ve cümhuriyetçilerin ileri hareketi esna
sında arkalannda bıraktıklan son nas-

yonaliıt mukavemet yuvaları fasılasız 

gelen takviye kuvvetleri tarafından tas· 
fiye olunmuıtur. Ueri hareketi Barselon
Saragoa yo]unun iki tarafında Alkaniz 
istikametinde devam etmektedir. Hükü
metçiler şimdi Alkanize 45 kilometre 
mesafededirler. F ranki.!ıtlerin mukave
meti kırılmıı gibidir ve artık kendini hiç 
bissettirmemektedir. 

Kambezanın cenup istikametinde ve 
Niyaroz - Kaatellon ana yolunun ilk kıs
mı Cümhuriyetçilerin eline geçmiştir .. 
Bunlar Candesaya iki kilometre mesafe-

Paris 28 (ö.R) - Beynelmilel umumt 
vaziyette bariz bir salah görülmektedir. 
Ingiliz hükümdarlarının Fransa seyahati 
ve Lord Halifaksm Fransız nazırlarile 
mülakatları son haftanın beynelmilel 
faaliyetine hak.im olmuştur. Seyahat, 
Südct Almanlarının müdeiyatı hakkın
da Prag, Berlin arasındaki gerginliğin 
azalmasile ayni zamana tesadüf etmiş
tir. 21 Mayısta Ingiltere Fransanın Ber
lin ve Pragdaki müşterek teşebbüslerile 
beliren hareket birliğini bozmak için iki 
seneden beri sarfedilen gayretler netice
siz kalını§tır. Antant kordiyal gerek Ak
denizde, gerek Merkezi Avrupada ken
dini göster~tir. Ingiliz siyasetinin uzun 
denemeleri nihayet iki imparatorluğun 
mukadderatını tayin eden sarih bir siya
sete yol açmıştır. 

Mağlup olan asi kuvvetler kumandanı general Varela ve maiyyeti 

Geçen mart ve nisan aylarında 16 ni
san lngiliz - Italyan anlaşmasile netice
lE!'.11en müzakereler yapılırken Roma ve 

ri alınması hakkındaki lngiliz planını Londra Frankonun zaferini artık önüne 
kabu] etmiştir. lspanyol cümhuriyet hü- geçilmez bir had.ise farzediyorlardı. Bu 
kümeti gönüllüleri saymağa memur edi- sebeple Ispanyadan gönüllülerin alımna-

de bulunuyorlar. 
Barselon, 28 ( ö.R) - Sagontede sa· 

hah 2.30 da tehlike düdükleri çalın

mıştır. Çünkü sahilden 15 mil mesafede 
bir takım harp gemileri şehre karşı harp 
vaziyeti almışlardı. Bunların nasyonalist 
harp gemileri olduğu tahmin ediliyor .. 
Az sonra şark istikametinde gözden kay
bolmuşlardır. 

Pariıı, 28 (ö.R) - Ebre cephesinde 
cümhuriyetçiler nehri geçtikten sonra 
üç günden beri yıldırım tesiriyle yaptık
ları terakkiyi inkişaf ettirmektedirler. 
Barselondan gelen bazı telgraflardan 
Gandelayı geçtikleri bildirilmekte ise de 
resmen teeyyüt etmemiştir. Her halde bu 
hareket gözettiği asıl gayeyi elde etmiş
tir. Bu t;ia Sagonte üzerine nasyonalist 
taarruzunun tazyikini azaltmak için Nas
yonalistleri diğer bir cepheden taciz et
mekti. Şimdi Sagonte cephesinde hüku
met kuvvetleri Nasyonalist hareketini 
muvaffakıyetsizliğe uğratmışlar ve Est
ramador cephesinde de asilerin ilk ,id
detli hücumları karşısında geriledikten 
sonra yeni bir müdafaa hattı tesis et
mişlerdir. 

Dün öğleden sonra Majorktan gelen 
beş tayyare Valansiya limanını bom· 
bardıman etmiotir. Bir ölü ve 12 yaralı 
vardır. 

Paris, 28 ( ö.R} - Baraelon hükü
meti ispanyadan ecnebi gönüllülerin ge-

lecek komisyonun kendisine verilecek sı planı hll.diseler tarafından gecikmiş Ingiliz hükümdarlarının Parisi ziyaretinden bir intiba 
rakkamları kabul etmekle iktifa etmiye- tela.kk1 ediliyordu. Muhak'.kaktır ki bazı mez kinler uyandırmıştır. Bu sebeple arasında gerginliğin en yüksek noktası• 
rek bunları tevsik için esaslı tahkikat ya- Ingiliz mahfelleri Frankoyu Komünizme Franko galip gelse bile mukavemet ocak- nı bulurken Ingilterenin Berlin sefiri 
pacağını ümit etmektedir. karşı Isp· , yada nizamın müdafii gibi gö- larını ezmek için de uzun müddet ecnebi bunu mükerreren Alman hükümetine 

Barselon, 28 (ö.R) - Ebre nehrini rerek ona teveccüh besliyordu. Franko- yardımına muhtaç kalacaktır. Şu halde ihtar etmiştir. 
geçen hükümet kuvvetlerinin ileri hare- nun zaferile birlikte Ingiltere ve Italya Londra general Frankonun ispanyayı Fransa ve Ingilterenin bu azımkAr ta
keti vasi mikyasta devam etmektedir.. arasındaki nizalı noktaları halleden an- komünist tehlikesinden kurtaracak yer- vırları, Pragın soğuk kanlılığı ve Berll· 
Dünkü günün en mühim hadisesi Vila- laşma meriyet mevkiine girebilece>kti. de ecnebi menfaatlerine alet o]masından nin iyi niyeti gerginliği izale etrn.İ§tir· 
manın işgalidir. Kordebanın on beş kilo- Zira I.spanyol milli hükümeti zaferden korkmağa başlamıştır. Ke-ı:a B. Musso- B. Hodza milletler statüsünü hazırlama.
metre şimali şarkil'l i rde nehri muhtelif sonra artık ecnebi yardımına muhtaç lininin Fransaya karşı garip vaziyeti de ğa başlamış, Südetlerin mümeossillerile 
iki noktadan geçen kollar iltis~k temi~ olmadığından Italya kuvvetleri lspanya- B, Çemberlaynı düşündürmüştür. hı- teması temin etmi~tir. B. Nevil Çember· 
etmişlerdir. Cümhuriyet kuvvetleri Vı- <lan ayrılacak ve Franko hü.kümeti mem- giliz Italyan anlaşmasına muvazi olarak layn ile B. Daladiye arasında taati edi· 
lama kasabasına habersizce ani bir bas- leketi imar için istikr'lZ bulmak emelile bir Fransız - ltalyan anlaşması için Pa- len mektuplar Ingilterenin 29 nisanda 
kın yapa~·'· mukavemU imkanı bırak- Ingiltereye dönecekti. ruin tekliflerini Roma red etmiştir. Ger- müşterek olarak tesbit edilen esasa sadık 
maksızın bu rasını zaptetmişlerdir. Hükü- Fakat bir kaç hafta intizardan sonra çi Fransanın karışmazlık taahhüdlerine kalacağını göstermiştir. 
met kol1arı bütün gün mevkilerini tah- cilinhuriyetçilerin inadlı mukavemeti riayet etmediği bir aralık Italyada iddia Hükümdarların Parise hareketi arefe• 
kim etmişlerdir. Nasyonalist tayyareleri Ispanyol harbının daha uzun müdet de- edilmiştir. Fakat geçenlerde Fransa bir sinde B. Hitlerin yaveri yüzbaşı Vidınan 
yolları ve köyleri fasılasız bombardıman vam edeceğini ispat etti. Italya ile anlaş- taraflı olarak Pirene hududunda beynel- Loro Halifaksa Südet meselesinin sulh 
etmi~lerdir. Diğer taraftan Ebre nehrinin manın meriyet mevkiine girmesini B. milel kontrolün iadesine karar verdiği dairesinde halli için Führerin arzusunu 
sağ ve sol sahilleri de birbiri ardınca Mussolini kadar arzu eden B. Çember- halde Italya ayni istikamette hareketini bildirmiştir. Alınan sefiri Von Dirksen 
bombardıman edilmiştir. Asko civannda layn tekrar eski yola döndü ve karış- tebdil eıtmem.iştir. Bu sebepledir ki Ingi- bu teminatı başvekile resmen teyid et
hükümet kuvvetleri Kastellona gitmek- mazlık komitesine tekrar can vererek liz ve Fransız nazırları aralarının açıl- miştir. Nihayet Ingiliz hükü.meti Parisle 
te olan erzak ve cephane yüklü bir tre~ ecnebi gönüllülerin geri alınması mese- ması için her şey yapılan Ispanyol mese- mutabık kalarak Lord Runsimanı Praga 
ni ele geçirmi~lerdir. Bir sahra bataryası lesini yeniden ele aldı. lesinde de nihayet mutabık kalmışlardır. göndermeğe karar vermiştir. Mumaileyn 
ile bir çok mühimmat ta toplanmıştır. Diğer tarafdan anlaşıldı ki Italyan Çekoslovak meselesi de buna müma- Çek hükümeti ve Südetler arasında mU· 

Barselon, 28 (ö.R) - Candia li- kuvvetleri Ispanyada kaldıkça Ingiliz - sil bir ink1şaf takip etmiştir. Anşlusun tavassıt vazifesini gör~ektir. 
manında nasyonalist tayyareler tarafın- Italyan anlaşması ölü bir harften ibaret ferdasında BB. Blum ve Bonkur Fran- Diğer tarafdan bu meselenin halli lçb1 
dan babrılan Delfin İngiliz vapurunu~ kalacaktır. Londrayı taviz yolunda dur- sanın lüzumu halinde Çekoslovakyaya Rusyanm hariç bırakılacağı bir konie
mürettebatı kamilen kurtulmuştur. ölü duran sebep kolayca anlaşılabilir. Har- karşı taahhüdlerini ifa edeceğini il~ et- ransın da toplanmasından bahsedilmiş• 
yoktur. bin uzaması ve v~ti ispanyada sön- mişlerdir. Bunu 24 martta B. Çember- tir. Halbuki mesele Çekoslovakya için 
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Itaıyanın ı·ık sı·yasetı• Çı.nde harp vazı·yetı• takip etı:ni§tir. lngiliz başvekili böyle likeyi bertaraf etmek için dalına uyanı'lc 

B. Stracenin beyanatı Belgrad ve 
Budapeştede nasıl tefsir ediliyor? 

Macar başvekili son Roma ziyaretinde B. Mussolini ile birlikte .. 

Roma, 28 (ö.R) - Faşist partisi 
genel sekreteri bay Starace tarafından 
ırk siyaseti hakkında yapılan beyanat 
muhtelif memleketler matbuatında mü
sait tefsirlerle karşılanmıştır. 

Belgrad gazeteleri bu beyanata bü
yük ehemmiyet veriyorlar. Macar Hir
lap> gazetesi ıöyle yazıyor : B. Starace 

faşist hükümetinin yahudilere karşı ta
kip etmek niyetinde olduğu siyaseti 11üp
he ve tereddüde mahal bırakmıyacak 

şekilde tasrih etmiştir. 
Dikkate ıayan olan nokta bu beyana

tın şimdiye kadar yahudilerin daima 
dostluk ve teveccüh gördükleri bir mem• 
lekette yapılmış olmasıdır.> 

Japonlar, bütün riavetlerine rağ
men çok güçlüklerle karşılaşıyorlar 

Hankeu nıaocdlerinden biri 

Londra, 28 ( ö.R) - Buraya gelen ı Şanghay, 28 ( ö.R) - Pekindeki 
haberlere göre Çinde Japonlar ileri ha- muvakka t Çin hükümeti bu şehrin adı 
reketlerinde müşkülatla karşılaşmakta· olmak üzere Pey • Fing isminin kullanıl
dırlar. Hankeudan Röyter ajansına ge- masını menetmiş ve payitahtın eski adı 
len bir telgrafa bakılırsa Çin otoriteleri olan Pekini iade etmiştir. Buna muhalif 
Yangçe şehri üzerinde Hankeunun 850 isim kullananlar şiddetle cezalandırıla

kilometre ilerisindeki Sukyang şehrinin caktır. 

Japonlar tarafından işgali şayiasını tek- MEKStKA PETROL SATIYOR 
zip ediyorlar. Londra 28 (ö.R) - Meksikada Ve-

Diğer bir telgrafa göre Japonlar bü- rakruzdan bildirildiğine göre yakında 
yük faaliyet göstermeğe devam ediyor- bu limana gelecek olan bir japon vapuru 
lar. Japon kuvvetleri Yangçe nehri bo- Tokyo hüktimeti hesabına 15 bin varil 
yunca Hankeuya doğru hareketlerini petrol alacaktır. Meksikanın japonyaya 
sür'atle ilerletmektedirler. Diğer bir kol petrol vermesi, petrol kuyularının istim.
da nehrin cenubunda Lonşan tarafından lfilrinder.ıı beri ilk defa olarak vugu bu-
ilerlemektedir. la.caktır. 

bir ihtimal dahilinde Ingilterenin vazi- durmak zarureti vardır. Bu iti0ar1a da 
yeıtine karşı alakasız kalamıyacağını bil- Majestelerin Fransa seyahati iyi netice• 
dirmiştir. 21 Mayısda, Çekoslovakya in- lerini inkar etmek imkansız olan bir sa~ 
tihabatının arefesinde, Berlin ve Prag lalı ile ayni zamana tesadüf etmiştir. 

2 Südete ateş e.deıi Çek 
polisinin muhakemesi 
Piezen, 28 (A.A) - Alınan hududu civarında Frankesbah yolun~ 

da iki Alman Südet motosikletine ateş ederek öldüren polis memuru
nun burada mahkemesine başlanmakta ve bu mahkeme gerek Çekos
lovak muhitlerinde gerek Südet Alman mahafillerinde büyük alaka 
uyandırmaktadır. İthamname hadisenin cereyan ettiği şeraiti yeniden 
bildirmektedir. Polis memuru motosikletlere gerek Çekçe gerek Al· 
manca durmalarını emretmiştir. Hadise gece yarısından sonra saat 
3.15 te cereyan eylemiştir. Motosikletler emre itaat edecekleri yerde 
polis memurunun üzerine doğru makine ile yürümüşlerdir. Memur 
da ateş etmiştir. İthamname polis memurunun merbut bulunduğu 
müfrezenin F rankisbat yolunu kontrol altında bulundurmak, nakil 
vasıtalarını durdurmak ve emre itaat olunmadığı takdirde silah isti· 
mal etmek emrini almış olduğunu tasrih etmektedir. 

Müddeiumumi maznunun bütün ihtiyat tedbirlerini almadan ha· 
reket ettiği kanaatindedir. Polis memuru suçlu olduğunu tamamiyle 
reddetmektedir. Muhakeme safahatını takip etmek üzere Piezene bir 
çok Alman gazetecilri gelmiştir. 

Bütün Almanlar mecburi surette 
hüviyel cüzdanı kullanacaklar 
Berlin, 28 (A.A) - Teşrini evvelden itibaren bütün AJman va• 

tandaşlarının mecburi olarak hüviyet cüzdanı almaları icap edecektir. 
Bugün neşredilen bu husustaki 23 temmuz tarihli kararname bütün 
erkek Alman vatandaşlarının askeri mecburiyetlerin başladığı yaş olan 
18 yaşına girmesine üç ay kala bu hüviyet cüzdanını mecburi surette 
talep etmek lazım geldiğini tasrih eylemektedir. 

Bu kayıt hüviyet cüzdanı mecburiyetinin silah kullanabilecek er"' 
kek vatandaşların mikdarının tayinini kolaylaştıracaktır. Ve bu se
beple askeri bir tedbir olduğunu ızöstermektedir. 


