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Girit isyanı 
Bastırıldı 

Tafsilat son sahifede 

·-----' FlA 11 ( 5 ) KURUŞTUR Cümhunyeun H c;~mhurtyet eıertnhı bek~, ıabahLın '11car ~ ga.zetedw YENi ASIR Matbaumda buılmqtır 

• 
ıs yan Giritte· 

Silihlı köylüler gece Hanyayı işgal 
ettiler· Valiyi öldürdüler 

~•B,.~,., GI. M·etaksas 
Girit halkına bir beyanname 
neşretti ve asiler üzerine deniz 

ve hava kuvvetleri sevketti 
~ 

Yunan milleti isvanı nel-

Yunan bQ.§Vekili B. Metakscu ve Yunan gençleTi tedir. Başvekilin beyannamesinde şunlar vardır: 
Paris 29 (Ö.R) - Fransız Devlet rndyosÜ At!nadan aldığı c Milli kalkınma h3:reketi dev~. etmekte. iken. milsellAh 

aşağıdaki haberleri neşretmiştir: şahlslar Hanyaya girmışler ve şehrı ~gal etmiŞlerdı.r. Asileri 
Girid adasının Hanya ~ehrinde bir ihtilal çıkmıştır. Şehir U:Sliıne mecbur ~tmeğe ve her vasıta ile .kanuni.~: h&

gecc 400 mUsellAh köylil tarafından işgal edilmiştir. Bunlar kim kılarak Girid halkına sil.kfuıet temın etm~ğ~ kat 1 ~
Venizelosun yeğeni Mit.sotakinin emri altındadırlar. Mitso- rette azmim vardır. Girid halkının vatanp~rver~ğıne ve b~
taki Kandiyenin eski belediye reisi idi. tün Giridlilerin hUk.ilmete karşı dalına gosterdikleri emnı-
G~eral Metaksas Giride hemen askeri kuvvetler, harp yete güvenerek as~eri. her .yar~ımd~ mahrum ~ır~c~

genııleri ve tayyareler göndererek isyanı bastırmak için ha- larına ve Yunan mı~~etıne Gırid~n büt~ _Yunan mılletıle hır 
rekcte geçmiştir. Asayişin yakında bUtün adada iade edilmiş taraf da olduğunu gostereceklerıne emınım. . 
olacağı bildiriliyor. . c Adanın diğer kısımlarında ve bütün Yunanıs~~a m~t-

Ba§Vekil Girid halkına hitaben bir beyanname neşretmiş lak bir nizam ve slikiln hüküm sürmektedir. Ve butiln nul
ve asilere hiç bir yardımda bulunmamağa davet etmiştir. let htiklimetin yanındadır. 
Adanın diğer kısımlarında asayiş ve nizam hüküm sürmek- - SONU ONUNCU SAHtEFEDE -

Yeni 
anlaşma 

J ki milletin müşterek 
menfaatlerini inkişaf 

ettirecektir. 
--0-

. Türkiye ile Almanya arasındaki 
iktısadi münasebetleri günün ihti
}'açlarına uygun bir şekilde tanzim 
edebilmek için, Berlinde yapılan mü
zakereler neticelenmiş, yeni ticaret 
muahedesi imzalanmıştır. 

Yeni gelen T mb··s e 
hu hafta · işliyecek 

Yeni anlaşmanın mahiyetini bü
tün teferrüatiyle bilmiyoruz. Henüz 
muahede neşredilmiş değildir. Yal
nız müzakereleri idare eden ve im
~Lyan heyetimizin reisi hariciye ve-
ka1eti umumi katibi bay Numan Me- Trambüslerin fuaTda tecriLbeleri 11apılıTken 
nemenci oğlu Anadolu Ajansına an- Belediyenin Almanyadan celbettiğl on Pazartesi günü seferlere başlıyacak 
laş?1anın ana ~atları ~~erinde kısa- trambüs gelmiş ve muayene edilmiştir. olan bu trambUsler çok kullanışlıdır. 
k
ca ızahat vermış teferruat etrafında- Altı trambüsün henüz gümrük muame- M" teril ·· d ki ika d · k k i 1.. ·ı ··d J•k uş erone pıangırecc,ara 

ına umatın ven mesını e a a a- lesi ilonal edilmemiştir. Gümrük mua-
dar1ara bırakmıştır. melesi ikmal edilen dört trambüsün dün kapıdan çıkacaklardır. ön kapı otoma-

Bununla beraber bay Numan Me- Kültür parkta sürat tecrübeleri yapıl- tik tertibatlıdır. Şoför bir düğmeye ba.s
neınenci oğlunun prensip noktasın- mı~ ve teslim muamelesi ikmal edilmiş· mak suretile bu kapıyı açıp kapayacak

~n ar:Jattı~ları her i.ki. memleket tir. Altı trambüs de bu gilıilerde teslim tır. TrambUaler gayet kullanışlı ve her 
hsadı munasebetlerının, karşılıklı alınacaktır. türlü konforu haizdir. 

menfaatlerinin inkişafı için kafi bir 
teıninatbr. 

Çünkü Türkiye ile Almanya ara
•ında iktısadi bakımından hiç bir 
~enfaat çarpı§ması mevcut değil
dır. Tersine olarak menfaat birliği 
Vardır. Türkiye - Almanya sanayii
~e, Almanlar, Türkiye•iptidai mad-
.elerine muhtaçtır. Türk - Alman 
tıcar" ·· b ı munase atının karşılaştığı 
:Corluk yalnız karşılıklı tediye müva
~enesinin zaman zaman bozulma
•ından ibarettir. . 

l 934 ve 1935 senelerinde mevsib:: nazaren hazan biz alacaklı ve 
b lan Almanlar alacaklı vaziyette 
U..unurlardı. Fakat senesi içinde 

muvazene temini mümkündü. 

k~learing anlaşmasının çok iyi bir 
rı ıl~e idare edilmesi, hatta diğer 
] earı?glere örnek olacak şekilde iş
~ernesı Almanyaya olan ihracatımı
~ arttırdı. Almanya ise, ihracatımı

Borsa 
heyeti 

• 
yenı 

dün 
idare 
seçildi 

ea tekabül edecek derecede bize mal .-..>....k~~~•~.,..~~.-~IL08;:• 
}'ı]~~~y~t:· Ne~ce iti~ariyle 193~ Borsanın yeni idare heyeti için dün çilmişlerdir. Eski heyetten yalnız Şükrü 
?a alacaklı k a?Jk ~ ~ı yonlark lı- borsada intihabat yapılmıştır. tdare he- Cevahircioğlu intihap edJlmem1ştir. 
}'\ikacldi ki M ı k ~ kap 0

• adar yetine Mazhar 1zmiroğlu, KAwn Taner, Ticaret odasından da iki kişi eeçildlk-
er ez an ası ıhraca- Halim Ali.iyeli, Hifzı Menemenli, Necati ten sonra Borsanın yeni idare heyeti ilk 

- SONU 2 iNCi SAYFADA - Börekçi, Uzllm al.msarı Sabri Menteş, toplant~mı yapacak yeni reiı ve rela 
HAKKI OCAKOOLU Zahire s.imsarı Murtafa Ç&nezoilu ae- veldllerini ıeçecektlr. 

Viliyet meclisi f ev.kalBde 
toplantıya .d~vet ediliyor 

, 

15-inci 
· Yıl hazırlığı · 

· ilerliyor 
SUmerbank bayrak ih
tiyacını karşılamak 

! için tedbir almaktadır 
Istanbul 29 (Hususi) - Cümhu

rlyetin on beşinci yılı hazırlıklarına 

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

I faaliyetle devam edilmektedir. tnhi
.!nrlar :idaresi bayram gUnlerine 
mahsw al~aralar çıkaracaktır. Si
ğara .kufularının Uzerlne on beşin
ci yılı hatırlatacak resbnler yaptı
racaktır. Silmerbank fabrikaları dn 
kanuna uygun Tilrk bayraklan Vilayet, Turistik yollar hakkında hazır .. 

ladığı proje ve bu yolların inşası için lz
mirlilere teveccüh edecek mükellefiyetler 

1 imaline başlamıştır. 
Kanuna uygun olmıyan bayrak 

asılmasına müsaade edilmiyeceği 

için geniş mikyasda bayrak ihtiyacı 
. baş gösterecektir. Bu ihtiyacı kar§ı· bu fevkalade toplantıda konuşulacak 

layacak tedbirlerin alınmasına •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-YAZISI iKiNCi SAYFADA- ' 

ıı şimdiden başlanmıştı?'. 

Yirmi Ağustos Akşamı 
lzmiriçin 
Sürprizler 
günü olacak 
iki binden fazla işçi, 
mimar, dekc-ratör 
mühendis Fuarımızı 
mükemmel bir eser 
haline ko ymağa 
çalışıyorlar 

--0--

Sekizinci İzmir fuarının nasıl muvaf
fak bir eaer halinde yükselmekte olduğu 
ekserimizin meçhulüdür. Şüphe edilemez 
ki bu olgun eseri büyük itina ile işliyen
ler ıimdilik muhafaza etmekte oldukla
rı gizli)ilde, bize 20 ağustos akpmı için 
bir çok sürprizler hazırlamışlardır. Cüm
huriyet rejiminin ve hükümetinin on beş 
yıl içindeki büyük baprılannı ziyaretçi
lere göstermek vazifeaini de tabiaten 
yüklenmiş olan fuar ko~iteai bu vazife
sinde muvaffak olacak hamleler yap-

3 - Y ep yeni bir mimari tarzı. diği tecrübeler, hükümetin yüksek mÜ• 

4 - Çiçek ve orman renkleri.. zaheretleriyle teabit edilen nok.sanJar, 
ASFALT YOl.l..AR her ıene biraz daha kuvvetle çalııılarak 

Dokıiz eylul kapısından fuar sahası- ortadan kaybolmak yoluna girmiıtit. 
na girerken gözlerimizi ilk okııyan nok- Şunu temin edebiliriz ki, hu ıene fuan 
ta. kültüparkı ıaran asfalt yollardı. 936 ziyaret edecek yerli veya yabancı biı 
fuarını gezdirdiğim bir Çekoslovakyalı ziyaretçi için yorgunluk mevzuubahis ol· 
gazeteci hana ıöyle ıöylemişti ı mıyacalttır. ÇünkU 360 bin metre mu· 

- cFuannız güzel.. Ancak tozlu yol- rabbalık Kültürpark ıahasını çeviren 
lar, ne kadar sulanırsa sulansın, insanı ana yolların hepsi asfaltlanmııbr. 
fena halde yoruyor. Mutlaka yorulmadan GOLLERiN ZEVKi 
gezmeği temin etmek lazımdır.> Dünün yangın sahası bugün zengin biı 

Şüphe edilemez ki Enternasyonallik park, bol çiçeklik, büyük bir itina il• 
sahasında bir baılanaıç olan 936 fuan- iflenmi§ tarhlar, gül bahçeleri ve serler· 
nın bariz noksanları vardı. Senelerin ver· _SONU 4 VNCV SAHiFEDE -

m~~ ~~~~b·m~~-F-ı•-ı-ı•s_t_ı•-n~-m~e-s_e_l_e_s_ı•_n_d_e~-
Behçet UZ, bugün beni refakatlerine 
alarak fuar sahumdaki eaerleri göıter
mel inceliğinde bulundular. Hepıinin 

önünde ayn ayn tevakkuf ederek de
ğerli izahat \'erdiler. 

938 fuannı eJe alırken batlıc:a cazip 
ve ehemmiyetli noktaları ıu çizgiler için-
de toplıyabiliyoruz : • 

1 - Elektrik, ııık tertibatı. 
2 - Renk ve dekorasyon .. 

. Beylerbeyinde/ 

Bir amele 
Gene karısını ve • 
kaynanasını 

kama ile öldürdü 
1 

Istanbul 29 (Hususi!) - Dün ge-
1 oe Beylerbeyinde korkunç bir cina

yet işlendi. Liman amelesinden tsa · 
adında blrl bir mUddettir ayrı bu
lunduğu kar~ı yirmi yaşlannda 
Saideyi ve kırk beş yaşlarında ka
ym validesi Semihayı kırda ve ka
ma ile biçaklıyarak öldürdü. 

SONU 3 ONCO SAHiFEDE-

KAHİRE MÜSLÜMAN KOMiTE
SiNiN MÜZAHARETI iSTENiYOR 

Filistin davasının uzlaşmıyan iiç ba§ı eski Kudüs müftüsii, 1ngiliz jevkalli.dc 
komiseri ve Siyonistlerin §efi 

Kudüs 29 (A.A) - Ingiliz makamntı ı sökülmü§tÜr. 
Be1.leem polis merkezinin taarruzunn Roma 29 (ö.R) - Kahire müslliman 
uğramış olduğuna dair haberleri tekzip komitesi reisi Irak kralı Gazi ile Hicaa 
etmektedir. Yalnız bir devriye ile ted- kralı tbtilisuud'dan ve Suriye başvekiU 
hişçilcrden mürekkep bir çete arasında B. Cemil Mardamdan Filistin nrap dava• 
Betleem civarında bir müsademe olmuş- sına mUzaharetlcrini istiyen telgrafları 

tur. 1k1 polis memuru yaralarun~ır. Dün almıştır. 
Filistin yollarında bir çok taarruzlar vu- Italyan gazeteleri Filistinde araplara 
kua aıelmi§tir. T edhifçiler Nablua-tülke- karşı Yahudi tedhiiçilerinin kullandık· 
rlm yolunda bir çok köprüleri berhava lan ıon aiatem bombaların komünist olan 
etmi§lerdir. Reselayn yakinindc beynel- bu tedhişçilerin mUnasebette bulunduk
mileJ demir yoJunun raylarının çivileri lan Moskovadan 2eldiiin1 yazıyorlar. 



_, 

VERGiLER 
Damga resmi kanununda 

yapılan değişiklik 

30 

ŞEHiR HABERLERi J 

Gölcük iş kanununda 

Yeni 
anlaşma 

iki milletin müşterek 
menfaatlerini inkifaf 

ettirecektir. 
Okurlarımız bu kanunu 
dikkatle takip etmelidirler 

Kermesi bu akşam 
başlıyor 

Villyetin hazırladığı Gölcllk kermesi 
bu alqam büyük törenle, yüzlerce da
vetli ve civardan gelen köylünün işti

rakile açılarak pazar günü akşamına 

kadar devam edecektir. Izınlrdeki da-

Bazı hüküIDieri tadil 
eden ek kanunun ·metni 

-BAŞT ARAFI 1 lNCt SAHiFEDE-

tımw finanse edebilmekte müşkü
lata uğradı. 

DSM{I~ t"Umi Jcan,.,.uttd4 ban madd..- • L. K. Nihayet bu hesabın nerede daya
nacağı da malı1m değildi. Türkiye
nin mali vaziyeti harice kırk elli mil· 

!erin değiştirilmesitte ve bu kanunıı ba- bile il&nname sayılır. 
.ıı maddeleT ek!.,,,meıine daiT kanunutt Birinci ve ikinci fıkradaki 

ayın doku.ıuttda Tuml gazetede ı;ıktığ... ilAnnameler müteaddid mües
"' yazml§tılc. Bütün yurldcıJLın yakın- sese ve şahısların ilanlarını 
dan ilgil.,,,diren bu kanunu aynen okur- muhtevi olduğu takdirde her 
lannuza sunmayı fa.ideli buld1Lk: şahis ve milasseseye müteallik 

olanları da bu numara muci-
Madde 1 - 23-5-1938 tarih ve 1324 sa- cibince ayrı ııyn resme tabidir. 

yılı Damga Resmi kanununun 11 inci 71 _ KAğıt veya mukavva Ü· 

maddesinin 13, 15, 16, 28, 32, 51, 53, 59, zerine tertip olunarak umuml 
68, 71, 72, 74, 76, ve 84 üncü numaraları mahallere asılan veya yapıştı• 
aşağıdaki şekilde değiştirilı:niftir: rılan veya başka suretle teşhir 

L. K. edilen ilAnlar ve oynanan ve 

13 - Anoninı şirkE!llerin esas 
mukavelenamelerinin hükfunet
ce kabul ve tasdik edilmiş olan 
nüshalardan her biri 6 

15 - Unvanı her ne olursa 
olsun sermayeyi temsil ebne
yen ve sahibine intifa temin 
eden her türlü aksiyonlar 

16 - Muayyen meblağı havi 
olmayan veya muayyen meb
!Ağa matuf bulunmayan taahhil-
dil mutazammın senetler 

(Muayyen meb!Ağı havi veya 
muayyen mebllğa matuf olan
ları 12 inci madde mucibince 
nisbt resme tabidir.) 

28 - Esham, kambiyo ve tica
rl senetlere aid olarak tanzim 
olunacak her nevi bordrolar, 
numara bordroları ve borsa 
emirleri, zahire ve hayvan bor
salarında kullanılan emtia alış 

ve sa~ beyannameleri 
32 - Alelö.mum ordinolar 
51 - Gerek resmi daireler, 

gerek hususi müesseseler ve 
tacirler tarafından hizmetten 
ayrılan memurlarına verilen iyi 
hizmet vesikaları, Divanı mu
ha.<sebat UAmlaruıın taleb Uzerin• 
a!Akadar memurlara verilen su-
nıtler 

53 - Mekteb gehadetnamelerl 
ve ehliyetnameler: 
Lise ve muallim mektebi şeha

detname ve ehliyetnamelerl 
Yüksek mekteb §ehadetnama 

ve ehliyetnameler! 
(Bu mekteblerln tasdikname

lerinden resmin yarı!lı alınır.) 
59 - Makbuz ve ibraname-

!erle kabzı mutazammın vaze
dilen imza veya mühürler, yol
cuların ve yolculara mah.>ıus 

eşyanın nakliye ücretine d:ıir 

biletler ve puslalar: 
500 kuruş ve ondan aşağı 

mebHlğı muta•ammın olanlar 
500 kuruştan yukan meb!Ağı 

mutazammm olanlarla eşya ve 
kıymetli evrak hakkında teati 
edilen her nevi makbuzlar 

(Bunlardan avam makbuzla-
rile efrad tarafından muayyen 
meb!Ağı mutazammın olarak res
mt dairelere ita olunan mak-
buz ve ibra senedleri ve resmt 
daire hesabına tediye olunan 
mebaliğ ha,kkında müteaddit 
nüsha olarak bankalara veri-
len makbuz senedlerinin mez
k{lr dairelere aiıl nüshaları ban
kalar, şirketler, fabrika ve 
imaliithaneler matbaalar ve alel-
funum ticarethaneler memur 
ve müstahdemlerinin ve şirket
lerde meclisi idare reisi ve aza
larının ve murakıblannm maaş, 
ücret, yevmiye, huzur hakkı, 
aidat, ihtisas zaıruru, ikramiye, 
yemek ve mesken bedeli, har
olrah, tazminat, tekaüd, yetim 
re dul maaşı ve temettü ikra
alyesi gibi her ne nam ile olur
sa olsun hizmet mukabili al-
dıltlan paralar için verecekleri 
makbuzlar 12 inci madde muci
bince ve karzan alınan meballğ 
için verilen makbuzlar da 13 
üncü maddenin ikinci numarası 
mucibince nisbt resme tabidir.) 

68 - Tevzi olunan matbu ve 
gayri matbu i1$.nnameler 

Başka gazete ve mecmualar 
gibi satışı mutad olmayıp ilan
ları yazısından fazla ve yazı
ları daha ziyade bazı ilAııların 
muhteviyatına dikkat ve rağ
bet celbine matuf olan gazete 
§eklindeki matbualar ve ilave
ler, ilzerlerinde fiat vazılı olsa 

1 

oynanacak olan filimlere aid 
sinema fotoğraflan: 

a) Bir metre murabbaının 

\
yarısı ve ondan aşağ olanlar 

b) Bir metre murabbaının ya
rısından bir metre murabbaına 
kadar (dahil) olanlar 

c) bir metre murabbamdan 
40 fazla olanlar 

Ayrı ayrı şahıslar tarafın

dan mütenevvi maddeler hak
kında tertip edilip ayni ka~ıt 

40 veya mukavva üzerine dercolu
nan ilanlardan her biri derco
lundukları kAğıt veya mukav
vanın eb'adır.a göre bu numara 
mucibince ayrıca resme tabidir. 

72 - KAğıt veya mukavvadan 
başka maddeler üzerine tertip 
olunarak umumt mahallere ası
lan veya yapıştırılan veya başka 
suretle teşhir olunan ilanlar: 

Bir metre murabbaının yarı!lı 
5 veya bundan aşağı olanlar 

10 Bir metre murabbaının yan- · 
sından bir metre murabbaına 

kadar (dahil) olanlar 
Bir metre murabbaından 2 

metre murabbaına kadar (dahil) 
olanlar 

İki metre murabbamdan. son

ra her yanm metre murabbaı 
30 ve küsuru için 

(KAğıt veya mukavva üzeri· 
ne tertip edilip bez, kontrpllk 
cam, maden! levha vesaire gibi 

50 dayanıltlı maddeler üzerine ya
pıştınlan veya bu maddelerden 
birile çerçevelenerek mahfuz bir 
hale geürilen iliinlarla oyma 
veya resimlerden terekküp eden 
ziyalı ve zlyasız iliinlar da bu 
numara mucibince resme tabi tu
tulur.) 

Mücessem llAııların resmi bil
umum satıhlarmın mecmuu Uze-
rinden hesap olunur. Doğrudan 
doğruya mağaza vitrinleri veya 

2 otomobil, kamyon, tramvay ve 
saire gibi nakil vasıtalarının 

camlan veya cidarları üzerine 
tertip olunan ilanların resmi, 

5 ilan kısmının işgal ettiği sathın 
eb'adına göre hesap olunur. 

74 - Gazetelere ve mevkut 
risalelere dercolunan .ilanlar: 

a) Küçük ilanlar (bir gaze
te sayfasının bir sütünunda en 
çok 120 harfi geçmiyen ilanlar). 

b) Bir gazete sayfasının dörtta 
birine kadar yer işgal eden 
ilanlar dörtte bir dahil). 

c) Bir gazete sayfasının dört
te birinden yarısına kadar (da
hil) yer işgal eden ilanlar 

d) Bir gazete sayfasının ya
rısından fazlasını işgal eden 

i!Anlar 
Mevkut risalelere dercedi

lecek ilfuılar bu resmin yarısına 
tabidir. 

Resmin tayinine iliinı havi 

1 
gazete veya mevkut risalenin 
sayfası esastır. Resim asli nüs
halardan alınır. 

1 76 - Takvimler: 
1 llansız duvar takvimleri ve 
i!Anlı, ilAnsız ceb takvimleri 

t!Anlı duvar takvimleri 
84 - Su, gaz, elektrik ve te

lefon abonman mukavelena

meleri 
P. Madde 2 - Ayni kanunun 

11 inci maddesine aşağıdaki nu-
10 maralar eklenmiştir: 

86 - ödünç para verme işleri 
ile meşgul olan haklk1 ve hilk
mt şahıslara verilecek izin ve

sikalan 
87 - ödünç para verme işle

rine tavassut edenlere verile-
cek vesikalar 

88 - 86 ıncı 

--- ..., ..... ~. 

numarada ya-

s 

1 

vetliler, emeb'ıl devletler konsolosları, Kamutayda kabul edilen iı kanununa F) 100 üncü maddenin ikinci fıkruın· yon lira kredi açmağa da müsait bu-
vilayet ve parti erkanı, vali, belediye ek kanun ayın on betinde reımi gazet• da clııc;i siııorta idareai> nin kurulmuı lunmıyordu. 
reisi, gazeteciler bu gün saat 15 de oto- de nqredilerek tatbik mevkiine ginni!tir. İçin tesbit edilaüf olan bir yıllık mühlet Yeni tedbir ve kararlar ahnağa 
karla ödemişe hareket edeceklerdir. Bu ka~unu ehemmiyeti hasebiyle aynen 1 iki yıla ve mecbur kalındı. ihracat finanse edil· 
ödemişde hazır bulundurulacak vasıta- neıredıyoruz: 107 nci maddede mevzuuba.hs oigor- medi. 1937 yılı için yapılan müza
lar, misafirleri gölcüğe getirecektir. Madde 1 - it kanununun 35-36-37· ı talara ait kanunlann iodan için konul- kerelere itte böyle gayri müsait bir 

Gölcükte yaşanacak güzel. dakikalar 55-58-61-76-78-100-107 ve 133 üncü mut olan altı aylık mühlet üç yıla ve hava içinde başlandı. Netice her iki 
köylümüzün iştirakile heybetli bir şe- madelerindeki hükümleri a§&ğıda yazılı G) 133 üncü maddede yazılı bir yıl. memleketin satış kabiliyetleri göz 
kil almaktadır. Köylümüz milll oyunlar aureılerde tadil edilmiştir: ide mühlet te iki yıla çıkanlmııtır. önünde tutularak tediyede müvaze-
oyruyacak, dağlı ve benği oyunlarile A- 35 inci maddenin (B) bendinde Muvakkat madde - Bu kanunun nq- neyi temin edici kontenjantman 
milli sporlar, su eğlenceleri, sandal g<>- yazılı nizamnamelerin isdarı için tesbit ri tarihine kadar, lı kanununun 29 uncu usulü ihdas olundu. 
zintileri Gölcükte hareket yaratacaktır. edilmiş olan üç aylık mühlet dört yıla ve maddesi mucibince dahili talimatname· itiraf eylerr.ğe mecburuz ki za-
Yarın muhtelif müsabakalar yapıla- (C) bendinde yazılı genel emirler hak- !erini salalıiyettar makama henüz tevdi ruretle girilen bu yol, büyük bir hız

ı cak, yann akşam da ödemiş - Salihli 
1 
kında.ki bir senelik mühlet üç yıla çıka· etmemiş bulunan işverenlere hu muame- la inkişaf eden iki memleket iktı"8· 

yolu ziyaret edilecektir. nlmı,tır. lelerinin ikmali için bir defaya mahsus diyatı üzerinde pek iyi tesirler bı-
B - 36 ıncı maddede yazılı nizamna- olmak üzere yeniden altı aylık bir müh- rakmadı. 

bir kaza menin isdan için konulmuş 6 aylık müh- !et verilmiştir. Bin bir müşkülat içinde memleket 
3 Müessif le.t üç seneye, Bu kanunun neşrinden evvel ealahiyet- münasebetlerini idame edebildi. AJ-

20 Gazetemiz l. Müdürü bay Abdi So- C - 3 7 inci maddenin birinci fıkra· tar makama verilmiş bulunup ta henüz man •anayiinin inkişafa mazhar ola-
kullu dün birinci kordonda trotuvar !!nda bahsolunan nizamnamenin isdarı muameleleri ikmal edilmemit olan dahili rak satış kabiliyetini arttırması bu 

üzerinden giderken ansızın 218 numara
lı evin demir pancuru açılmış, şiddetle 
itilen pancur bay Abdi Sokulluyu ba
•ından yaralamıştır. Derhal Sağlık yur
dunda Operatör bay Halil Rifat tarafın
dan tedavisi yapılmıştır. Aziz arkadaşı
mıza geçmiş olsun derken bu vesile ile 
belediyenin daima tekerrür ebnesi gayet 
tabii bulunan insan boyundan aşağıdaki 
demir pençere kapaklarının üzerine 
ehemmiyetle nazarı dikkatini celbederiz. 
Esasen bu demir kepenklerin kaldınlına
sı evvelcede belediye tarafından derpiş 

için tesbit olunan bir yıllık mühlet 2 yıla talimatnameler dahi altı ay içinde tudik müskülatın yenilmesine fırsat ver
çıkarılmıştır. edilir veya bunların red ıebepleri itve- di. Bugünkü klearing hesaplan Al

D - 55 nci maddenin ikinci ve 6 linci rene bildirilir. Red ııebepleri bildirilen manyanın lehinedir. Yani Almany:ı 
maddelerde ba.Nolunan nizamnamelerin dahili talimatnameyi ifveren en seç on bizden alacaklı vaziyettedir .• Fakat 
iodan için tesbit edilınİ} olan mühlet ka- hct gün içinde, kendisine valı:.i tebligat bir iki ay sonra gireceğimiz ihracat 
yttlan kaldırılmıştır. daireainde tadil ve ıalah ederek, aynı mevsimi fÜphesiz bu hesaplan b.· 

E) 76 ncı maddede bahsolunan cuz- makama yeniden tevdi eylemekle mü- bartacak, hatta lehimize olacaktır. 
lqtırma ve tahkim> usullerine ait hü· kelleftir.. Türkiyeden yapılan ithalata karşİ 
kümlerin tatbiki hakkında birinci ve ikin- Yukanda yzı]1 hükümlere muhalif ha· kontenjanın kaldırılma11, elbette ih
ci fıkralarda yazılı birer yıllık mühletler ıeket eden i~eren veya ;.veren ,.ekili. racatımıza ferahlık verecektir. 
ikiter yıla ve 1 ka 108 · · dd Alman sanayiını" ·n Tu""rlı:ıy" -~-Lı· § nanunun ıneı ma esinin 8 nu· CC1CA 

78 inci maddenin üçüncü fıkrasında maralı fıkrasına göre cezalandınlrr. satış vaziyetleri de inkiııaf eylediği-

SO edilmiş fakat tatbik mevkiine konama
mıştı. Tekerrür eden ve daima edecek 
olan bu kazaları önlemek için belediye 

50 
kararının ehemmiyetle tatbikine ihtiyaç 
olduğu şüphesizdir. 

yazılı clı ihtilaflannı uzlaştırma ve talı- Madde 2 - Bu kanun DCJri tarihin- ne göre yeni muahedenin iki mem• 
kim nizamnameoi> nin iodan için konul- den muteberdir. leket münasebetlerine büyük bir ge
muş olan altı aylık mühlet ioe bir buçuk Madde 3 _Bu kanunun icrasına İcra nişlik vereceğine şüphemiz yoktur .• 

VekilleTi Heyeti memurdur. Türk ve Alman milletlerinin birbir· seneye ve 

Gençler 
Bugün geçit resmi 

yapacaklar 

!erine besledikleri sempati her halde 

l 
,.·-----··-.ı----. bu genişliğe kuvvet verecek amiller 

A ki ı 
arasındadır. 

CI 1 Ô Üm Prensipte varılan anlaşmanın tat· 
___,___ 

Ofis müdürü 
Ankaraya gitti 

Süre.., ..,anın cenazesı· bikatta da elde edileceği ümidiyle 
T T bu anlaşmayı memnuniyetle karşıla· 

arkada~larının omu- maktayız. 

z:unda kaldırıldı 30 
Şehrimize geldiğini haber verdiğimiz Burnava orta okul d yinnl gil d 

Tilrkofis müdilrü B. Halil Mitat Kara- b rl d ed askunllka kam n en 
HAKKI OCAKOöLU 

"'11 d"" e evam en er P' bugün 
gu e, un sabahki trenle Ankaraya git- nihayet bulacaktır Kampda sk llk 
miştir. Vekaletten talimat alacaktır. ilk" ellefi ti . . · a er m ye erını yapan genç liseliler 

9 E l b 
bu sabah tnınle Burnavadan Izmire ge

Y ıi ayramı için !erek cilmhuriyet meydanıMa geçid 

hazırlık resmi yapacaklardır. 
26 Ağustos zafer ve 9 EyHll Atatürk G~~er saat. onda and içecekler ve 

günü 938 fuannm coşkunluğu içinde bu Ataturk heykeline bir çelenk koyacak-

d h b "'yük' b" ha tl !ardır. sene a a u ır rare e yaşana· 
caktır. 9 Ey!Ulde yapılacak ihtifal için 
bir program hazırlanmaktadır. Bu ilci 

---:=-=---~ 

R, Soydan bulvarı 
günde halkımız ve ziyaretçiler Kültür Refik Soydam hulvannın parke Ut
parkta ve fuarda bir çok sürprizler ve larile döşenmesi bu günlerde bitecektir. 
eğlenceler bu'ıcaklardır. Belediyenin inşa ettireceği büyük tehir 

-=-- hali için, Basmane civarındaki harap ki-
J zins iz balık Usa binası irtimlAk ediJ.miF. Bu bina 

l l 
yık.tınlarak arsası üzerine hal yapıla-

aV ıyan ar caktır. Yeni Izmir müzo:sl de hal bina-
Ç~me kazasının Goni adaSJ civarın· sının karşısında olacaktır. 

da iki tonluk Aya Nikola adlı bir eandal * 
ile balık avladıkları görülen bir kaç ,a- Fuar 
hıs. l 5 sayılı gümrük muhafaza motörü 
lrahndan yakalanmıt ve Çeşmeye getiril

= 
Erkek Lisesini bu ders yılında 1 T '/ " f / ' • 

muvaffakiy"tle bitiren Süreyya b- y l aye meC lSl 
m1nde 22 yaşında bır delikanlı, ev- fevkala"de 
velli gün ansızın kampta rahatsız- top-
lanınıştır. Gece vakti ateşi yükse- [ d 
len genç hayata gözlerini yumm~ anlıya avet 
tur. ölüm haberi bütün Liseliler 
arasında büyük teessür uyMdır- ediliyor 
mıştır. Vilayet makamının büyük bir ehem· 

Vazifesi esnasında hayata gözle- miyetle üzerinde durduğu turistik yollaı 
rini yuman bu gencin cenazesi dün tCJebbU.ü artık kuv'l'Cden. file çakmak 
sabah Karaııtinadaki asker1 hasta- üzeredir. Kamutayda kabul edilen. ka· 
neye getirilmiş ve oradan arkadaş- nunla lzınir vilayeti içindeki. yollardan 
lannm omuzlarında kaldırılmıştır. ekseriai.nin asfalt veya beton olarak ya• 

Silreyyanm bahtsız ailesine ve pılmaaı imkan dahiline girınİ}tir. 
kendisini çok takdir eden arkadaJ- Bu sahada lzmir halkına teveccüh 
1anna taziyetlerimizi sunarız. eden cüzt mükellefiyetlerin, eiizel biı 

"·------------'~ §ehre sahip olmak arzusunu sık sık izhar 

Şehir planı 
eden İzmirliler tarafından seve aeve ye .. 

rine getirileceği §Üphesizdir. 
Bu yolların nasıl başarılacaiı hakksı· 

da bir proje hazırlanmıştır. Bu projeyi 
müzakere etmek üzere vali B. Fazlı Gii· miıtir. Kara sularımızda izinsiz balık av· l Üzerinde görüşmeler 

lıyanlar Nikola Horeneos, Yorg:i, Ni- maç arı yapılacak 2 kola Giryani, Pandeli oğlu Yani ve Niko· leç, vilayet meclioini fevkalade bir top-

' 
il S 1 1 dl Si 

• Vil~ · '- lantıya davet etmiştil'. VilAyet meclisi 16 
a yastır. uç u a ra iyeye verilmifler· avya takımı lzmı"re .. yet ı:mar .. omisyonu pazartesi gü-dir. nü saat onda, viliyet makamında vali- ağusto! sah günü öğleden sonra saat on 

--=-- gelecek nin riyasetinde milbim bir toplantı ya- dörtte fevkalade bir toplantı yapacak. 

Ç
ifte ateş alınca akt B I halkımıza taalluk eden mükellefiyetleri• 

Fudbol federMyonu rejg vekili B. Dan- pedac • ır. e etliye reisinin de iştiral: yollar hakkındaki projeyi tetkik edecek• 
yaralanmış yal ş hrimi imiş d. . eceğl bu toplantıda hazu:lanan şehir t" 

20 

Kemalpaşa kazasına bağlı Zeamet kö· erkaı: ve ;ed:l .anil' • üntspoaslar teşkilatı pHlnı ve şehrin imar işleri ehemmiyetle ır. 
yü imamı Mahmut oğlu Abdurrahman u •ı e em r yap- k mıştır. Haber aldığımıza göre fudbol müze ere. '.""7t1U olacakm. Şehir pi~ 
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Doğanspor 
Nazilliye gidiyor 

Güngör, d~n kazaen çift~ tüfengine a.teı ajanı B. Suad Yurdkoru B Da all kabul edilince derhal Nafia vek1letine 
aldırarak sg kolundan agır 1Urette yara· f _ ' · ny 

8 
gönderilecektir 

lanmıştır. Yaralı hastanede tedavi altı- uar musabakalan hakkında görüşme- _· -=-
!erde bulunmuştur. 

Bir yangın çıktı ve 
ıöndürüldü 

na alınmışbr. Fuar ayında lzmire Çeklerin maruf 
Sliivya takımı gelerek iki maç yapacak
tır. Izm.ir, lstanbul, Ankara ve Trakya 

Şehirde mevcut polis noktalarının ha• muhtelit takımları arasında da bir fuar lkiçeşmelikde Kestelli cadde5inde 87 
rap barakalardan kıntanlması ve daha turnuesi yapılacaktır. Istanbul tehir ta- sayılı köfteci dükHnmda, !Ambanın dev· 

kımında Güneş kulübüne ginn Vahap rilmesile yangın çıkmış ve !ÖndürillmilŞ" 

Polis noktaları 

mükemmel bir hale ifrağı için belediyece 
birer otomatik telefon köşkü yaptırıla· 

1 caktır. Bunun planı üzerinde mimar Got-

ta yer alacaktır. tür. 

5 ye metgul olmaktadır. ~ Tayyare Sineması T~:!~" 
zıh şahısların kendilerinden 

10 ödünç para alanlara verecekleri 
vesikalar 

89 - Bankacılık yapmak üze
re teşekkül edecek limited ve 
hisse senedli komandit §irket
lerle ecnebi şirketlerin Tilrkl
yede açacakları şubelere veri-

5 

l lecek izinlere müteallik İcra 
vekilleri heyeti karaı ' ı.-: -"' bu 
şirket ve §Ubelere verilecek su-

25 retleri 5 
-SONU VAR-

Buııün 28 temmuz ili 4 .Aimtoa 938 de 
ııa BUYUK f1UM BlRDE.N 

Juan Kız hırsızlar 
, : Büyük AıtiK DUCLAS F AIR- iKi SEVIMU KOMiK 
~ bırafmdan temail edil!cnit ft DOZ TABAN VE 

lapanyol tarkılan... Japanyol muzi. BASTI BACAK 
1' kaaiyle ıiialenmİf büyük atk ve Tarafından temsil edilmİ§ 

ihtiras filmi ae§l!li, Zevkli büyük komedi 

Don 

SEANSLAR : DON JUAN : 3.30 - 6.30 - 9.30 DA 
KIZ HIRSlZLARI : 5 VE 8 DE 

.. 

Şehrimiz Doğanspor kuliibünün fut• 
bol takımı bugün 3.45 treniyle Nazilliy• 
gidecek yann Nazilli gençleri ile bir ma9 
yapacaktır. 

* -Odemişte bir koşı.ı 
sahası hazırlanacak 
ödemişe giden vilayet Veteriner mil< 

dürü B. Nazını, ilk baharda ödcıııişd• 
yapdacak at kO§uları için müsaid bir kD" 
şu sa!ıası yeri aramıştır. B. Nazım teJ<rat 
ötlemişe giderek tetkiklerine devam ede

cektir. 
--=--

Amerika piyasası 
Epi zanıand=beri bir depresyon ınoııı· 

zarası arzeden Amerika piyaoası satı 
günler zarfında umumi salüh e,,.rl "6" 
!ermektedir. D•vamlı olduğu ta):ditd• 
bu kalkınmanm Avrupa piyasalarııııl• 
iyi bir surette tesir edeceğine şüphe 
yoktur. 



TE .. LGR;AF HA,BERLERi . . . . . . . - . 
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Nevyork Beynelmilel sergisinde 

Rejim eserlerimiz 
Milli kültür ve tarihi san' at eser

lerimiz teşhir edilecek . 
Bn. Sabiha 

Gökcen • 
Amerikaya gidecek 
ve sergi müddetince 
bir harp . . 

gemımız 

Nevyork limanında 
bulunacak 

Istanbul 29 (Telefonla) - Nevyork 
beynelmilel sergisine hUkilmetimiz çok 
geniş bir ölçUde ~rak edecektir. Ser
ginin açık bulunduğu 6 ay milddet zar
fında bir harp gemimiz Nevyork lima
nında kalacaktır. Ayrıca ilk kadın tay
yareclmlz Atatürk kızı bayan Sabiha 
Gökçenin de bu münasebetle Nevyorka 
gideceği haber alınmıştır. 

Ankara 29 - 30 Nisan 1939 da açıla- Nevyork limanından bir görünüş 

cak ve 6 ay sUrecek olan Nevyork dün-1 inkişafımızı, zirai endüstrimizi ve mü- ri ve satılmağa elverişli mahsul ve ma
ya sergi hazırlıkları etrafında Ekonomi nakalatını muhtelif cephelerden toplu mullerimizin büyük mikyasta satışı için 
hakanlığı ticaret ve sanayi odalariyle bir halde gösterecek ve ihracat madde- stoklar hazırlıyacaklardır. Ticaret ve ea
vilayetlere direktifler vermiştir. }erimizin nümunelerini ihtiva edecek nayi odaları bu hazırlıklarında üzüm, in-
Bakanlık bu direktiflerinde 60 milyon bir ticari kısmı bulunacaktır. cir, afyon, tütün, inhisar içkileri, tuz, 

ıiyaretçinin ziyaret edeceği tahmin olu- Bundan başka Türk sitesi adiyle Türk madenler.deniz mhsulleri ile meşgul ol
Dan bu sergideki pavyonwnuzla yurdu- mimari uslubunda inşa edilmiş bir pav- mıyacaklardır. Bunlar alakalı daireler ta
nıuzu, tarihimizi, sanat ve killtürümüzü yon da yapılacaktır. Türk sitesi ayni za- rafından hazırlanacaktır. 

ve diğer eserlerimizi ecnebilere tanıt- manda harf inkılabından sonra basılmış Henüz tetkik ıafhaııında olan ve ih
mak ve çok güzel bir propaganda vası- Türkçe eserler ile Türkiye hakkında ha- raç maddesi olmıyan ıınai mamulat için 
tası olmisından istifade etmek için vilS- sılmış ecnebi eserleri ihtiva edecek bir de şimdilik bir hazırlık yapılmıyacaktır .. 
)etlerin de dikkat ve alaka göstermeleri- kütüphaneyi Türk yiyecek ve içecekleri- Antika mahiyetinde olmıyan el ve ev iş
lll istemektedir. nin bulunacağı bir gazinoyu, denizcilik leri mamulatı stoklan için de henüz esas-

Bakanlık, siyasi, içtlmatt propaganda, kısmını, ve madenciliğimizin propagan- lı bir karar verilmemiftir. 
her bakımdan TU.Jkiyedekl yeniliği vl! dasına ayrılacak bir kısmı ihtiva edecek- Ticaret ve Sanayi odaları bakanlığın 
ahengi lfade, tıcart propaganda, serma- tir. Vilayetler, müzelerdeki eserlerin fo. dil'ektiflnde işaret edilen i~lerin ba§anl
"9 bakımından memleketteki istikrarı toğraflannı, müze, kütüphane, kapalı ması için birer mahalli komite tc§kil 
ifade etmek Uzere aergiye iştirakiniW türbe ve camilerdeki eserlerin fotoğraf- edeceklerdir. Komiteler sergiye gönde
dört esasa göre ayırmaktadır. Iannı, ihracat el ve ev ıan'tlan mamul&- recekleri eser ve eşya için bir liste ya-

Beylerbeyinde 

Bir amele 
Gene karısını ve • 
kaynanasını 

kama ile öldürdü 
--o--

- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAHiFEDE 

Cinayete sebep Saidenin başka 
biri ile münasebette bulunduğuna 
yetlerin doğru olup olmadığını tah
dair dedi kodulardır. İsa bu riva
k:ik etmek için dün işinden çıktık
dan sonra Beylerbeyine gelmiş, ka
rısı ile kaynanasını sokakta yaka
lıyarak konuşa konuşa kıra götür
müştür. 

lsa burada karısına bir gece ev
vel nerede olduğunu S<>nnuş ve ak
si cevap alınca kamasını çekerek 
zavallı kadına saplamış ve öldilr
müştür. 

Kızının feryad ederek kanlar 
içinde yere yıkıldığını gören anası 
katilin üzerine atılmış fakat !sa 
onu da bir kama ile yere sererek 
öldürmüştür. 

Katil yakalanmış ve suçunu iti
raf etmiştir. 

-------
Papa ırkçılığı tenkit 

ediyor 
Roma, 29 (ö.R) - Papa Vatikanı 

ziyaret eıien mektep talebelerini kabul 

ederek beyanatta bulunmuş ve katolik 
kilisesinin cihanşümullüğünden bahsede

rek Rasist {Irkçı) nazariyeleri tiddetle 
tenkit etmiştir. 

/tal yadan çıkarılan 
bir gazeteci 

Roma 29 (A.A) - Ecnebt matbuat 

birliği reis muavini ve Amerikan muha
biri B. Kremona 17 senedenberi ikamet 

etmekte olduğu Italyadan dışarı çıkarıl
mıştır. Mumaileyh Fransaya mütevec
cihen Romadan ayrılmıştır. 

----:---

Piyangoda 
Büyük ikramiye 

bir genç kız 
-0-

SAHiFE 3 

·s ·oN HAB"ER 
~ . . . . 

. 

B. T.R. Aras 
· Bükreşten döndü Baş

vekille beraber Şef 
tarafından kabul edildi 
İstanbul, 29 {Hususi) - Rumen valide kraliçesi Marinin cenaze · 

merasimine hükümetimiz namına iştirak etmek üzere hariciye vekili 
bay Tevfik Rüştü Arasın başkanlığında Romanyaya gitmiş olan he
yetimiz bugün Zafer torpidosu ile avdet etmiştir. 

Hariciye vekilimizi başvekil Bay Celal Bayar ve Hariciye vekaleti 
umumi katibi bay Numan Menemenci oğlu Boğazda karşılamışlardır. 
Hariciye vekili, başvekilimizle birlikte doğruca Dolmabahçe sarayına 
giderek Büyük Şefe arzı malumat ve tazimat etmiştir. 

Amiral Hamza paşa 
Elmahrusa yatıyla 

Mısıra döndü 
İstanbul, 29 {Hususi) - Mısır amirali Hamza paşa bugün yerli 

mallar sergisini ziyaret etti. Sergide uzun müddet kaldı. Gördüğü inti· 
zam ve mükemmeliyetten takdir ve hayranlıklarını izhar etti. Ve El
mahrusa yatı ile f skenderiyeye hareket etti. 

Berlin anlaşması için 
B. M. Menemencioğlu dün Başve

kili ziyaret ederek izahat verdi 
İstanbul, 29 {Hususi) - Hariciye vekaleti umumi katibi ve Ber

linde Türk - Alman ticaret muahedesini imzalıyan bay Numan Mene
menci oğlu bugün başvekilimizi ziyaret ederek Berlin müzakereleri 
etrafında malfunat vermiştir. Başvekilimiz bay Numan Menemenci 
oğlunu öğle yemeğine alıkoymuşlar ve sonra birlikte Dolmabahçe sa
rayına gitmişlerdir. 

lzmitte usta bahçıvan-
lık kursu açılacak 

lzmit, 29 (A.A) - Ziraat nümune fidanlığında müsteit köylü 
gençlerine mahsuı bir usta bahçevanlık kursu açılmııtır. Bu kursta 
30 talebeye vilayetimiz ziraat müdür ve muallimleri tarafından mu
hitimizin ihtiyaçlarına göre fenni fidan yetiştirmesi bakımı aşı usulle
ri ziraate zararlı olan ha§Cre ve hastalıkları ameli bir şekilde öğretil
mektedir. Bu kurs iki ay sürecek ve her sene tekrarlanacaktır. 

Esas pavyonumuz rejim eserlerine bnı, büyük tariht &bide ve harabelerin pacaklar ve bu liıte ile eşya fiatini ve 

tahsis edilecik ve bu pavyonda, devlet resimlerini zirai, iktısadi ve diicr saha- mikdarını da aergi komiserliğine bildi
köşesi bulunacak, bu köşede millli tarih, lardaki faaliyet ve nümuneleri sergi ko- recekler ve bir de adres kitabı yapacak
ın.illl kültür ve tariht nefis sanatlarımıza miserliğine göndereceklerdir. lardır. Bu kitap sorulacak her ıeye ce
tahsis edilecek bir tarih kısmı memleke- Ticaret ve Sanayi odalarına verilen vap verecek bir §ekilde hazırlanacaktır. 
tin tariht Abidelerini ve tabii güzellikle- direktifle de ihracat maddeleri, el ve ev Aynca propaganda bro~ürleri de bastı· 
rin.J. tanıtacak turizm kısmı, ekonomik san'atlrı ve bil' kısım aanayi nümunele- rılacaktır. 

Gariplikte her zaman Amerika öne geı- -------------------··----------• 

c. H. P. Genyön 

Halk evlerinde 
ve 
, 

acılacak 
' 

kurulur.un kararları 

muayene yerleri 
köylerde kütüp

çer amma, bu sefer rekoru Avusturalya 
kırıyor: 

Sidneyde bir piyango tertip edilmiş; 
·büyük ikramiyesi .. Güzel bir kız .. 

Tabii, piyangoya evli erkeklerin ve 
çocukların iştiraki memnu. Biletler yal

nız bekar ve evlenmek istiyen erkeklere 
satılıyor. Şüphesiz, bu piyangonun bi
letleri onda bir hisse <>larak da satılmı-
yor. 

haneler • 
tesıs edilecek 

Bu piyango Avusturalyada büyük bir 
rağbet görmüştür. Evlenmeye niyeti ol-

mıyan erkekler bile talilerini denemeye 
karar vermişler, birer bile-t alıyorlar. 

Ankara 29 (Hususi) - C. H. P. umu- Halkevlerinin vaziyetleri etrafında uzun 1 açılarak halkın orada ayak tedavilerinin Şimdiye kadar 300 bin bilet satılmıştu. 
.aıi idare heyeti bugün toplanmıştır. Bu müzakereler cereyan etmiştir. Müzake- 1 temini hakkında kararlar verilmiştir. Piyangonun bir tek ikramiyesi var
toplantıda memleketin sosyal ve kültü- el ti . d II Ik 

1 1 
1 Bundan başka köy okuma odalarının dır. O da bu genç kızdır. Çok güzel bir 

r 1 bak d ühi. . k 1 .1 r er ne cesm e a ev eri sosya yar- 1 t .. b 1 . k" 1 .. d . k 1 b bil ··k ·k · · d. e ımın an m m arar ar verı - cvsıı ve ura ara yenı ıtap ar gon erı- ız o an u c yu ı ra.mıye> şım ı 

ıniştir. Bu kararların başında Halkevlc- dım t~şkiUitının genişletilmesi, Halkev- il lerek köylerde bir nevi kütüpaneler te- kime düşeceğini bekliyor. Fak::ıt 300 bin 
linin faaliyeti gelmektedir. Toplantıda lerinde poliklinikler (muayene yerleri) sisi de tekarrür etmiştir. kişi de onu bekliyor . 

Mussolininin yıldönümü 
ve Hitlerin telgrafı 

Berlin 29 (A.A) - B. Mussolininin 
d<>ğuşunun 55 inci yıl dö~ümü münase
betile B. Hitler Italya hükümeti reisi ve 
Iınparatorluk Mareşalı Düçeye bir tel
graf çekm~tir. FÜhrer bu telgrafında 
ezcümle şöyle demektedir: 

•Şahst refahınız ve hem Italyanın ·aza
metine hem de Avrupa sulhuna hadim 
olan mesainiz hakkındaki en samimt te
ınenrulerimi arzederhn. Roma - Berlin 
lllihverini ve hayatınızın muvaffakıye1-
lerle dolu olarak geçen senesi içinde 
imparatorluk topraklarındaki telakimiz 
esnasında dostluğumuzu daha ziyade 
tarsin etmiş olmamız beninı için pek zi
}'ade memnuniyete şayan bir keyfiyet
tir.> 

Roma 29 (ö.R) - Faşist partisi genel 
sekreteri B. Staracenin ırk siyaseti hak
kındaki beyanatını tefsir eden Bulgar 
gazeteleri böylece Italyada yahurulerin 
Vaziyetinin açıkça tahdid edildiğini ve 
hunun yerinde olduğunu, zira Habeş 
harbı sırasında yahudilerin komünist -
f annason cephesinin Italyaya karşı cep-
he aldıimı yazıyorlar. Muııolini bir köylü kızı ile damedi.ı.ıor 

• 

ord • 
uncıman 

Salı S?ÜnÜ Pra~a gide
cek Beneşle görüşecek 

Londra 29 ( ö.R) - Lord ve Leydi Runsiman önümüzdeki salı gü
nü saat 14 te Praga hareket edeceklerdir. İşçi partisinden bay Arthur 
Henderson daha evvel Praga gitmiş olacaktır. Lord Runsiman İn
giliz sefaretinde ikamet edecek ve derhal reisicümhur bay Beneşle, 
Çekoslovak hükümet erkaniyle ve Alman Südet partisinin ileri ge
lenleriyle temasa geçecektir. 

Hint müslümanları ile 
Budistler arasında 

LONDRA, 29 (ö.R) - Hindistanın Birmanya eyaletinin merke
zi olan Rangoon şehrinde vahim karışıklıklar olmuştur. İhtilaf Bir
manya budistleri ile Hint müslümanları arasında bir İslam tarafından 
neşredilen ve Budist dini hakkında hakaretleri ihtiva eden bir kitap 
dolayısiyle çıkan bir münakaşadan doğmuştur. Hükümet bu kitabın 
satılmasını menetmişse de iki taraf arasında ihtilaf devam etmiştir ... 
Şimdi Rangoon sokaklarında lngiliz kıt1

alan devriye halinde dolaşı
yorlar. Takviye kuvvetlerinin a:elmesi beklenmektedir. 

8. Stoyadinoviç'in mem
leket içindeki seyahati 
Misafir /ngiliz ve 
İtalyan harp gemileri 
Yugoslavyadan Ti

riyesteye hareket 
ettiler 
-0--

Belgrad 29 (A.A) - B. Stoyadinoviç
in seyahat etmekte olduğu Petka vapuru 
dün saat 18 de Dobrovnike gelmiş ve 
Lok.rom adaları ile Dobrovnikin meşhur 
Hisarlnr arasında demirlemiştir. 

Belgrad 29 (A.A) - Şibenikten bildi
riliyor: 

Bir kaç gün ŞibE."Jlikte kalmış olan In
giliz harp gemileri Triyesteye gitmek 
üzere dün öğle vakti Limandan ayrıl
mışlardır. Diğer tarafdan keza ziyaret 
rnaksadile Şibenikte bulunmakta olan 
altıncı Italyan filosu da bu gün Yugos
lav sularını terkedecektir. 

Suriye nas yonalistleri 
lideri 

Berut 29 (A.A) - Suriyeli nasyona
listlerin lideri Şehbender Suriyeye av
det etmiştir. B. Stouadiııoviç 

4 Ağustos 938 
Perşembe günü akşamı 

Şehir gazinosunda 
l\~evsimin en büyük dekoratörler 

gardenpartisi 
BUyUk eUrprlzlerl.ı bugUnU. bekleylnlz 
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Eğer İ! dalbudak saracak olur· renecekler .. 
sa o zaman elimizden büyük bir koz T atiano: 
daha kaybetmiı1 oluruz. Hem Janı - Merak etmeyin, dedi. O~oma-
artık bir daha kolay kolay ele geçire· tik telefonda konuşan numaranın bi
meyiz. Bundan sonra kendini koru. !inmesi pek kolny bir iş değil. Sonra 

- Bizim de kendimizi koruma- bilinmiş olsa bile, siz her vakıt için 
mız lazım. Meselenin yalnız elimiz- amcazadenize telefon edemez misi
den cav» ımızın kaçırılmı§ olması niz? Bunda şüphe edilecek ne var? 
ile bitmeyip bizi tehdit edecek bir - Öyle ama beni (Lasavan) ba-
şekil almış olması da muhtemel.. rında olanlarla muvacehe ettirirler. 

T atiano temin edici bir tavır aldı. - Cinayet gecesi başka yerde ol-
- Ne olursa olsun. Biz kuvvet- duğunuzu ispat edecek çok kuvvetli 

liyiz ve kuvvetimizden eminiz. bir Alibiniz var. 
Dedi. Ve ilave etti: Mesele sizin tehlikede bulunma-
- Gayelerimize gelince onları nızda değil.. Çünkü böyle şey yok .. 

kendimiz ve bir de büyük şefimiz- Asıl mesele elimizdeki kozlardan hi
Clen baıka kimse bilmez. Esasen biz rini kaybetmi§ bulunmamızdadır. 
kendimizi hu maksada bağlarken - Acaba polis bu cinayetle Janın 
hüriyetimizi ve hayatımızı peşinen alakası olduğunu nasıl öğrendi? 
fedayı göze aldık. T atiano: 

Bu sükutu Karjak bozdu: - Buna ben de hayret ediyorum, 
- Amcazade.min Liyona gittiği dedi. Her halde tahkikatı idare eden 

ne malum? dedi. müfettif çok yaman bir adam ol-
Gus onu Reynuard sokağındaki malı. Maahaza Jan aleyhinde ellerin

apartımana götürmüş olamaz mı} de kat'i deliller değil oisa olsa bazı 
- Zannetmem ama.. isterseniz şüpheler bulunabilir. 

bir kerre bakalım. Oraya bir telefon - Evet ama bu şüpheler onun 
edelim. ortadan kaybolması ile kuvvetli de-

- Sahi .• Eyi fikir .. Telefon ede- lıller mahiyetini iktisap edebilir. 
lim. G enç kadın bir müddet düıündü: 

Karjak telefonu açh. Janın numa- -İşi ben halletmeğe çalışacağım, 
rasını çevirdi. Ve dinlemeğe koyul- dedi. Çünkü ben icabında yağmur 
pu. yağdırmasını bildiğim halde güzel 

Doktor Cemalyan ve T atiano da hava açtırmasını eh bilirim. Eğer 
Karjakın yanma eğilmişler telefo- Jan Helye yirmi dört saate kadar 
nun öbür tarafından gelecek cevabı tevkif edilmezse vaacdiyorum, on
sabırsızlıkla bekliyorlardı. Mikro- dan sonra da tevkif edilmeye.cektiı' 
fondan mukabil tarafın mütemadi- ve o zaman harekete geçmek için 
yen çalan zili duyuluyordu. hüriyctimize sahip olmuş bulunaca-

Karjak: ğız. 
- Yok .. dedi. Tele fon cevap ver- Cemalyan hararetle atıldı. 

miyor. Fakat a .. dev cüsseli adam - Tatiano .. Tatiano .. Siz çok ya-
sağ elini mikrofonun ağız yerine ka- man bir kadınsınız. Fakat ne olurdu 
pamıştı. ah kalbinizi bana karşı yumu~ata-

T elefon öbür tarafından açılmıf bilse idim. 
ve biri seslenmişti. - Benim küçük doktorum, şim-

- Allo .. Allo.. di ilanıaşk ve tatlı itiraflar sırası ve 
Ve başka bir ses duydular: zamanı değil, hunlardan daha evvel 

Telefon eden kim bay komi- dfü:ıiinecek bir çok ... 
ser. 

Bilmem cevap gelmiyor. Allo. 
Alto .. Ne İ9tİyonunuz .. 

Karjak sapsan kesilmişti. 
T clefonu kapadıktan sonra : 
- Polis .. decli. Janın apartımani

nı polis basmıf, fU halde ondan şüp
he ediyorlar demek? Bu nasıl oldu~ 
Zabıta nasıl öğrendi? Hayret edile
cek fey •• 

Fena halde korku içinde idi. 
- Şimdi bizi de yakalıyacaldar, 

decli. Buradan telefon edildiğini öğ-

Birden kapı çalındı . 
Karjak yerinden sıçradı. 
Orkmüştü.h 
Kapıya dışarıdan vurulan fasılalı 

darbeler üzerine: 
- Niyang geldi, decli. Birdenbire 

korktum. 
Karjak kapıyı açmağa giderken 

Cemlavan Tatianoya: 
-Korlcu onda artık müzmin bir 

hastalık halini aldı, diye mırıldandı. 

-BlTMEDI-

ihracat maddeleri 
Navlunları ile tahmil ve 

tahliye masrafları 
bülteninde incir ve üzüm navlunlan hak- Arpa tonu şilin 15 22-6 

fktıaat veki.leti Türkofiı enformasyon ı Yeni navlun Eski navlun 

londatöylebirfıkrayatesadüfedilmiıtir: Kum darı şilin 16,20 22-6 

Nak/ivat Kepek 11 32-6 
T Aynı limandan Deutache Levante Li· 

lhraaıt maddelerimize cıit "4vlunlar, 
tumil ve tMliye mcmıffan 

iNCiR VE VZVM NAVLUNLARI 
tbraç mevsimine cirmeie ba,tadıimuz 

nada ihraç mallanmıza tatbik edilen 
navlunlann arzettiği ehemmiyet nazarı 
itibara alınarak 1zmirdeki ecnebi vapur 

kumparıyalan .centelerinin ittirak.ile bir 
toplanb yapılllllf ve göriifmeler netice
sinde tenzilatlı bir tarife tesbiti .kabil ol-
m\l§tln. Geçen eene incir ve üzüm için 

nie acentesinin de evvelce 21 tilin olan 
hububat navlunlannı 20 ye ve 26-6 §İlin 
olan yulaf navlunlarını da 22-6 şiline İn· 
dirdiği haber alınmıştır. 

RtGADA TAHMiL VE TAHLiYE 
Riga limanında bazı ihracat maddele

rimizin tahliye masranarı aşağıda göste
rilmittir: 

Tonu Lat olarak 
Hububat dökme halinde 1,20 
Maden kömürü O 90 

ton bapna bidayette 48 ve bilahara 't 5. 5 ' 
Toz, dökme halinde 1,-

şilin üzerinden tatbik edilen tarifeye mu· Küspe » » 1. 35 
kabil bu sene kontinan limanlanna 40 Yao deriler J,50 
şilin üzerinden navlun alınması ve bun· 

dan ayrıca yüzde 1 O risturn tenzilatı ya
pılması tc.•nin edilmi3tir. Diğer maddeler 
için de mühim tenzilat yapılmı~tır. T eıı· 
pit edilen navlun listeleri bilahara bülte· 
nimizde n~rolunacaktır. 

MERStN. LIVERPOL HATIINDA 

Memleketimizden dıı bölgelere sevke
dilen emtianın navlunlarında tedrici bir 
tenezzül vaki olduğu görülmektedir. Bu 
meyanda Mos Huchinson Line Ltd. şir
ketinin Mersinden Liverpola naklettiği 

bazı maddelerimize ait navlon tenzilatı 
•taiıdadırı 

N 
Halkevi köşesi 

30 7 938 cumartesi giinii saat 21 de 
evimiz salonunda Dolaphkuyu Müzik 
kolu tarafından bir konser verilecektir. 

2 - Evimiz bahçesinde her hafta pa
zar günleri Karagöz oyunları oynatıl

maktadır. Bütün yurddaşlar davetli
dir. 

3 - 30/ 7/ 938 cumartesi günU Ar ve 
Gösterit komitelerinin haftalık toplan
t.Wu-1 vardK;, 

Yirmi akşamı ağustos Sanat 
• 

Sekizinci Enternasyonal Fuarımızın 
açılış töreninde bulunacaklar için 

Hayanımız icın • 
kararlar alınaca~ 
Ressamlarmız, mem· 
leti dolaıarak güzel 

eserler meydana 
getirecek 

sürprizler günü olacaktır ••.. 
BAST ARAF/ l iNCi SAHIF EDE 
lo çevrilmi~tir. iptidailik ortadan kalka-
rak bu noksan vnıfın yerini bir olgunluk 
doldurmuştur. insan, Kültürpnrkta do
laşırken evvela gözlerinin zevkini bol 
renklerle, çiçeklerle, zengin ağaçlarla 
tatmin edecektir. 

Fuar sahasında bahçe, park, om1an ve 
ser i; lerinde çııl ıştırılan amele sayısını 
söylersem, kiiltürparkm bugünkü hali

ni görmediğiniz için belki de hayret ede
ceksiniz. Bu işlerde yüz elli kişi r,olışh

nlmaktadır. 

REiS ANLATIYOR 

- Her §eyden evvel, Kültürparkı ve 
938 fuarını dol~an bir ziyaretçi bol 
ışık, renk ve çiç~kler arasında dinlenme 
ve bir kaç saatini istifadeli bir yolda ge
çirme imkıinlannı bulacaktır. Bu ağaçlar 
büyüdükçe Kültürpark tam bir gölgelik 

içinde lcalacak ve ziyaretçileri tntmine 
çall§acnktır. > 

YOKSELEN MüESSESE.LER 

yete ve çalıımalara rağmen maalesef 
fuar zamanına yetiıemiyecektir. Fakat 
atılan temel, Türlr.iyenin kültür sahaıın· 
daki bapnlannı, bilahare de tebarüz et· 
lirmeai bakımından büyük bir ehemmi
yet taııyacaktır. 

tiği neticeleri, Kültürpark sahaıında ıe· 
nenin her mevsiminde ziyaretçilere gös-

Kültürpark müesseseleri, Fransadarı terccektir. 
celbedilen mimar bay Gotyenin hazırlıı· 
dığı veya kontrol ve tas<lik ettiği pliın· 

hıra göre yükselmiştir. Bu sene yeniden 
batanlaa büyük itler, yükselen büyük 
miiessescler şunlardır : 

1 - Ziraat ürünleri müzesi .. 
2 - Etihank pavyonu.. 
3 - Kültür pavyonu. 
4 - Evkaf pavyooa.ı .• 
Bunlar ba~lt başlanna birer büyük 

müessese halinde yükselmekte devam 
ediyorlar. Ziraat pavyonu miliıtakildir .. 

FlUSTlN PAVYONU 
Şimdi devlet pavyonlannı gezebiliriz: 
Son senelerde ıuamızdaki iyi ticaret 

münuebetlerine büyük bir alika cöıte
ren Filistin hükümeti, tUccarlanm tepik 

ederek lzmir fuanna hazırlanmalarını te
min etmiıtir. Bu memleketle olan ticare· 
timizin daha ziyade inkişafı pyanı arzu 
görüldüğünden gösterilen alaka, elbette 
ki yerine manuftur. 

Filistin, kisa tcneler içinde unayi IA• 

baıında büyük hamleler yapmıştır. Filiı· 

Ziraat vekA.letinin bu pavyon iç.in ayır- tinde yetifen sanayi maddelerini bu pav· 
dığı tahsisat kafi gelmediiinden fuar yonda toplu bir tekilde görerek bir fikir 
komitesi yardımlarını cenitleterek Zraat edinmemiz mümkün olacaktır. 
müzesini 40 bin liraya çıkarmıştır. Tür· ALMAN PAVYONU 
kiyede yetifen çqıitli nuılısulleri, Türk Alman pavyonu da yükselmiştir. Fu-
ziraatinin ba,ardtiı hamlelerin, haferatla anmıza resmen iştirak etmİyen Alman
yapılan mücadelenin bir meşheri, olgun ya hükümeti, Türkiye ile geniş işler ya
bir müzesi olan bu müessese ziyaretçile· pan firmalarının İzmir fuarına iştirakle
ri her bakımdan tatmin edecek bir var• rini münasip görmüştür. 

lık ta~ımaktadır. Bunlan ayn ayrı kötcler yaparak zi. 
ETIBANK PAVYONU yaretçilere dağınık bir fikir vermekten· 

Eti bank pavyonu, Türkiyenin yakın 

1 

se, bir arada toplamak fikri ha.kim ol
senelere kadar cSağır.> farzedilen top- muttur. Ticaretimizin yüzde 38 zini ken
rakları altında mevcut madenleri ziya- di hudutları içinde bulunduran bu mem· 
retçilere bol grafikleri ve eserleriyle an· leketle genişlemek istidadını her zaman 
latacaktır. muhafaza eden ticaretimiz, bu vesile ile 

Bu pavyon maden sanayiimizdeki bü- bir mesnet bulmuş demektir. Alman pav

yetlerle, Türk ·Yunan iktıeadi iı birliği
nin abideleriyle süslenecektir. Bu pav
yonda Elenlerin büyük kralları majeste 
Jorjun büyük kıt'ada bir de fotoirafları 
bulunacaktır. 

BOYOK BRIT ANY A 
PAVYONU 

Büyük Britanya pavyonu da mükemmel 
bir eserdir. Bir ticari zihniyetten ziyade 
Türk - lngiliz it birliğinin neticelCTir l 
~mbolik olarak ziyaretçilere anlatmak 
gayesi güdülmüıtür. Belçika pavyonu 
da hazırlanmak üzeredir. 

2000 fŞÇt ÇALIŞIYOR 
Bugün fuar sahasında gece ve gündüz 

olmak üzere iki grup İşçi vıızif e görmek
tedir. 24 saat faaliyet gösteren lzmir fu. 
an, iki binden fazla dekoratör, mimar, 
mühendis, usta baıı. yapı amelesi, park 
amelesi ve diğer teknik işçileri barındır· 
maktadır. 

FUARDA OTOBOS SEFERLER! 
- cBu sene fuar sahası genişlediği 

için ziyaretçilerden yorulanları tatmin 
yolunda bir karar aldık. Fuar sahası için
de, Almanyadan celbettiğimiz otobüale· 
rimiz sefer yapacaktır. 

Bu suretle istiyenler, otobüsle dola
şarak fuarımız hak.kında umumi bir ka
naat sahibi olacaklardır.• 

ADNAN BtLCET 

Altın arayıcılar 
faaliyette 

Kanadadan bildirildiiine ıöre, albn 
ve radyum arayıcılar son aylar İçinde bil· 
yük bir faaliyete eeçmietir. Büyük he· 
yetler halinde macera meraklıları Ka-

nadanın en şimalllie doğru yola ç~ 
lardır. 

Bunlar, buz ve kar tabakaları üzerine 
çadırlar kurmakta ve altın arama.la ça

lışmaktadır. Şimdiye kadar iki gram rad
yum bulmuşlardır. 

İki yıldan beri altın anyan bir heyet 
te zencin bir altın madeni bulduiu gibi 
2 3 bin beyaz tilki derisini de Kanadaya 
aevketmitlerdir. 

Evlenemiyen kızların 
ıigortası 

ANKARA, 29 - Cilmhuriyet Halk 
Partisi Genyönkurulu bazı kararlar ver• 
miştir. Bu arada memleket aan'at haya• 
tını alakadar eden mühim mevzular üze• 
rinde rnüsbet kararlara varılmıştır. 

Partimiz yurdun güzelliklerini yerin• 
de tesbit ettirmek ve •an' atklrlanmızın 
memleket mevzuları üzerinde çalışmala• 
rını kolaylaıtırmak maksadiyle bu sene 
bir yurd içinde san' at tetkik seyahati 
tertip etmiştir. Güzel san' atlar akade• 
misince ayrılacak ressamlar bu yıl için 
tesbit edilen on vilayette dolaşarak, 

eııerler vücuda getireceklerdir. Seyahat 
eylulün birinde başlıyacak ve sonunda 
nihayet bulacaktır. 

San'atklrlanmızm yaratacakları eser• 
ler, dönüşte bir jüri heyetinin tetkikine 
arzolunacak ve kıymetli görülenler par• 

tice satın alınacaktır. Ressamların yol 
paraları ve zaruri masrafları Partice öde· 
necektir. 

Bu yıl gezilecek vilayetler, Edime, 
Bursa, Konya, Antalya, lzmir, Antep, 
Malatya, Trabzon, Rize ve Erzurum ola· 
rak tayin edilmiştir. 

YERLt MALLARIN SERGILERl 
Yine dünkü toplantıda yerli reseam• 

ların vücuda getirecekleri eserler açın 

kendilerine bir cCümhuriyet Halk Par• 
tisi Pirisi> verilmesi karar al tına alınmıt 
ve bu hususta tetkiklere ba§lanmqbr. 
San'atkarlarımıza daha müsait çalıtm• 

imkanları hazırlıyacak ve onların emek· 
!erini karşılıyacak olan bu pirisin nasıl, 
ne şekilde ve kimlere verileceği aynca 
ilan olunacaktır. 

Elifleri sergisi için de bazı kararlar ve
rilmiştir. Türk san'atının en güzel husu• 
siyetlerini ta~ıyan Türk elişlemelerinin 
bu sergide teşhir olunması kararlqtınl• 
mıştır. Sergi bu yıl için Beyoilu Alqam 
kız san' at mektebinde açılacaktır. 

------ -
Adliye tarihinde 

bir hadise 
Bir idam mahkumu 

son arzusu olmak 
üzere hayat arkaclafı 
kadınla evlenmek 

istedi 
Polonyanın azılı haydutlarından Gre

ııor Viykovski, müteaddit cinayet ve 
muhtelif suçlarından dolayı idama mah• 
Um oldu. Varşovada b8fl lı:fllileceii za• 
man da, dünya adliye tarihinde timdikl 
halde ilk bir hadise kaydedildi. 

tdam hükmünün yerine getirileceği 
sabah, kendisine hayattaki son arzusu 
usulen soruldu. idam mahkUınu, uzun 
yıllar beraberce nikahsız yaşıyan ve 
kendisinden şimdi iki yaşında bir de ço-

Avrupada evlenemiyen kızlara mah- cuğu olan hayat arkadaşı kadınla derh.J 
sus bir sigorta usulü her tarafta tatbike evlenmek istediğini aöyledi. 

başlanmıştır. Hollandadan sonra, Fran- Mahkômun son arzusu, bu tek.ilde 

sa ve Belçikada da tatbike başlanan bu beklenilmiyordu. Buna rağmen 80ft ar• 
usulle, otuz yaıına kadar evlenemiyen zuya, • iaafı kabil olmak prtiyle • ria• 
kızlar bu türlii sigortalara kaydolunmak- yet gerekti. Ba da kabil olabilirdi. Ha• 
tadır. pialıane direktörlüğü, derhal evlenna• 

Kayıt muamelesi yapıldıktan sonra kız için yapılması gerek formaliteleri hazır• 
evlenirse verdiği paralar sigortacılara latb. Nikah kıyıldıktan on dakika eoıa .. 
kalıyor, evleneme:zae ihtiyarbkta mühim ra da, haydudun bqı celladın baltau al
bir parayı sigorta şirketinden tamamen tında gövdesinden ayrıldı, boynundaa 
alıyor. kan fışkırarak yere yuvarlandı! 

·Mahkemenin 
az bulan bir 

kararını 
davicı 

tabanccuını çelıtifi gibi hasmını 6ld6rdii 
yük terakki eser1erini toptu bir ~kilde yonunda teıhir edilecek Alman sanayi Duon ve Bartelmi çok eakiden ve te· ı verilen tazminattan hem de düımaDJlll. 
yapacaktır. maddeleri ziyaretçiler için üzerinde du- bebi anlatılmıyan bir kin yüzünden b ir· verilen cezanın azlığından ıikiyetçidir .. 

EVKAF PAVYONU rulacak bir hususiyet olacaktır. birlerine darpıdırlar. Maamafih o Dusonun tehdidini muhak• 
Evkaf pavyo:rn, fuarın 9 38 senesinde- YUNAN PAVYONU Bir gün kartılqtıklan sırada yine kav- kak bir gün yapacağını da düıünerck bir 

ki oıı.r.ese:fo·.i arasında yer alıyor. Evkaf Dostwnuz ve müttefikimiz Yunanista- ga etmifler ve bu kavga Duonun bir tabanca satın alml§tır. 
umum m~eertü;:.Unün cürrihuriyet dev· nın gösterdiği alaka ile münasip olarak' yumruğu ile yere yuvarlanan Bartelmi· Nihayet müddetini ikmal eden Dur 
rindeki çalı..,.., lnrı r. ı, elde ettiği terakki· yükselen inşaatı tamamlanan Yunanistan nin bacağının kınlma11 ile neticelenmiş· son Hapishaneden çıktığı gün Bartelıni• 
yi tebarüz e• t ' ::n bu eser, Türk mimari- pavyonu, ecnebi devletler pavyonlarının tir. ye rastlıyor. Yine kavga başlıyor. Bar• 

sinin en güzel eserleri ara.s~adır. Bu en mükemmdidir. Mahkemeye verilen Duson bir buçuk telmi : 
pavyonu haz• rlıımak için lstanbulda ve Yunan iktısat ve ziraat nezaretlerinin ay hapse ve Bartelmiye 300 frank taz. - Mahkeme sana tam ceza verrneıı 
iz.mirde yüzlerce maruf aan'atkar, de· müşterek t.ahaisatiyle güzel bir pavyon minata mahkUın edilmittir. di. Ben vereyim senin ceunı da gör. 
koratör tezyin::ı1çı aylardan beri çal~mış· yapılmııtır. Fuar saha!llnda bize verilen Bu karar iki tarafı da memnun etme· Diyerek ate, etmiş ve Duaonu öldür• 
tır. Çok geniş bir aaha kaplıyan pavyo- mahimata göre, bu pavyonda teşhir edi- mİ§tir. mÜftÜr. 
nun her bir penç.eresini bir san' atkir ve lecek Elen sanayi maddeleri, grafikler Duon : Tevkif edilen katili Fransız barosuıı.ıll 
nzun emekler neticesinde meydana ge- ve nümuneler yakında bir Y wıan vapu- - Oç yüz frank tazminat .enin neyi· namdar avukatlarından Metr Şuon '(~ 
tirmİ§tir. ru ile getirilecektir. Yunan pavyonu, ne .• Hapialıaneden çakayun da bak ca· Rozener müdafaa edecekler ve cinayeti 

KOLTOR PAVYONU Yunanistand a turizm hareketlerine ver- nını elimden kurtarır mısın) öldürülmek korkusu yüzünden iflediiiJ!I 
Kültür P&VYODIL. cö.terilen h iinil ııi- d iii ehemmi)'eti teb~riiz ettiren h ususi- Demiotir. Bartelmi ime hem lı:endiaine ileri süreceklerdir. 



KARILI iMPARATOR 
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BJZANS SARAYININ iÇ YVZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Her kes imparatoriçeye düşmandı 
F akatSebastiyano tek başına onu ve hatta bizzal impa
ratora karşı bile himaye ve müdafaya karar vermışti 
Odanın içi söylediğimiz gibi ka-ı Hayır .. Hayır .• Teofano kimsesiz Diye bir hayli düşündü. Fakat 

ranlıktı. değildi. bu düşünce yerini pek çabuk daha 
Pençeresi yoktu. Onu bir müdafaa edecek vardı. mühim ve Sebastiyanonun kafasını 
Sebastiyano, içeri girdikten sonra Ne olursa olsun Sebast!yano ken- buradan diğer düşüncelere terketti. 

kapıyı kapattı. El yordamı ile duvar disini fakirlere ve ibadete bağlanuş - Hele bir sabah olsun .. Hele şu
kenannı yoklıya yoklıya köşeyi bul- imparatoriçesini herşeye, her türlü saray muhafız kumandanlığı vazife
du. entrikalara ve hatta.. Hatta bizzat sine bir başlıyayım, ondan sonra na-

Buraya çöktü. Kendi kendine ve imparatora karşı ela müdafaa edecek- sıl hareket edeceğimizi düşünürüz .. 
yüksek seale: tL Diye mırıldandı. 

Ooh.. dedi. işte şimdi rahat Şarap, eyileri büsbütün eyi ve kö- Artık anlamıştı ki bundan sonra 
ve entrikasız bir yer buldum. ima· tüleri de büsbütün kötü eder derler. göreceği islerde eski kabadayılık 
nım şarap ta yanımda olduktan son- Sebastiyano, kafasında işte hep sökmiyecekti. 
ra dünya artık bana vız gelir. Hele bu düşünce olduğu halde mütema- Önünde açılan mücadele sahası 
Üç gündür hasretini çektiğim şu cen- diyen içiyor ve içtikçe de imparato· ve vurusmak için en müsait olan 
net suyundan bir yuvarlıyayım. riçeyi bütün entrikalara karşı koru- cer meydanı> değil, kahbeccsine ka-

Sebastiyano içmeden evvel adeta mak azmı, karan bir kat daha kuvvet panların, tuzakların kurulduğu ent-
ıarhos gibi idi. Birkaç saat içinde buluyordu. rikalı saray muhiti idi. 
gördükleri ve duydukları onu büs- Odanın karanlığına gittikçe gözle- Şişeleri boşalttıkça muhayyelesini 
bütün serseme çevirmişti. ri alışmıştı. Bulunduğu köşenin mu· işleten Sebastiyano son şi•eyi de ba-

Saray İmparator Vasilin matemini kabil köşesinde ve yerde bir ot min- şına dikmek üzere iken bir patırtı, 
tutarken yeni imparatoriçe gizlice der bulunduğunu farketti. bir ayak sesi duydu. 
aarayclan kaçıyordu. Bunu ilk önce Bu odada böyle bir ot minderin Kulak kabarttı. 
bir aşk macerası zannetmişti. Halbu- bulunması hayretini mucip oldu. Koridorda bir yürüyen vardı. 
ki imparatoriçenin Bizana fakirlerine Buna bir mana veremedi. Belki odasına gitmekte olan karısı 
ııara dağıtın< "·a gittiğini öğrenmişti. - Koskoca sarayın içinde ve her idi. 
Sonra İmparator saraya yine gizlice taraf ipek yüzlü yataklarla dolu iken Fakat ayak sesleri, çok ihtiyatlı 
sevgilisi ve kocalı bir kadın olan Zoi- hatta cariyeler bile ipekli yataklarda olarak tam Sebastiyanonun bulun-
çeyi ~ıştı. . . .. .. yatarlarken içi ot dolu ve çuval yüz• duğu odanın kapısı önünde durdu. 

Eskı ımparatorıçenın buyuk ada- lü bu yatağın burada ne i~i var) -BiTMEDl-
Ya sürülmesi mevzuubahisti. 

Yeni imparatoriçenin zamanindan 
evvel ölümü için entrikalı tertibat 
alındığını his9"tmişti. 

Hıristidi saray nazıri olacak ve 
kendi de saray muhafız kumandanı 
tayin eidlecekt~ 

Bütün bunları Sebastiyano birkaç 
saat içinde öğrenmişti. 

Ve kim bilir daha da neler öğrene
cekti 

Fakat o, her nedense herkesten 
fazla İmparatoriçe T eofanoya fazla 
acıyordu. 

Evvelce dayaktan ve şerefsizlikten 
kurtardığı Prenses T eklanın yeniden 
Ylldızı parlamak vaziyetinde kendi
sine kafa tutmasına çok içerlemişti. 

Suriye ne olacak? 
Alman gazeteleri bir 
taksimden bahsediyor 

Bu neşriyatta Arapları kışkırtmak istiyen 
Alman propagandasının rolü görülmektedir 

Berlin - Alman gaze~leri Sancak ve yapıldıkte.n aonra Haleb dahil olduğu 
halde ıimali Suriyenin Suriyeden aynla· 

Yapışık ikizler lngiltere 

Uzerinde 
tetkikler 

çok mühim 
yapıldı 

Türkiyenin silah
lanmasına yar
dım ediyor 

~Ü.yk~~~·~ .. ;~·b~·b·i~ 
~ Bu tetkiklerle ~ . . . 
~ kat'i surette ay-. 

dınlanmıştır 

"Uyku sinir siste
minde vukua gelen 
bazı vetirelerin bir 
muhassalasıdır ... ,, 

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

Gorki T ccrühevi tababet enstitüsü, 

geçen ıene doğum evlerinden birinde do

ğan birbirine yapışık iki küçükkız kar
deş üzerinde çok enteresan tetkiklere de

vam eylemektedir. 
Bu yapı~ık ikizlerin iki başı, dört 

kolu, fakat omuzdan itibaren bir tek 
vücudu vo.rdır. Bu ikizler, yedi o.ylık ol· 
muılardır, mükemmel yemekte, kilo al
makta, etraflarında olan bitene alikadar 
olmakta ve gülmektedir. Her biri, ayn, 
ayn kendi ismine cevap vermektedir. 

Profesör Anohinin idaresi altında bu 
fevkalade acayip ikizler üzerinde yapıl
mo.kta devo.m eden tetkikler, ilme çok 
kıymetli elemanlar vermit bulunmakta· 
dır. Bu arada, bilha•sa, şimdiye kadar 
münalcaşa götürür mahiyetini muhafaza 
etmiş olan uyku acbepleri meselesinin 

kat't halline pek ziyade yardım etmek
tedir. Uykunun, kanda. hipnotoksinlerin 
toplanması neticesinde geldiğini ileri 

süren hümoral na7.ariyesine göre bu ikiz 
çoc.akların dajma ayni zamanda uyuma

lan icap ederdi. Halbuk~ eberiya VU· 

kua geldiği gibi, bu ikizlerden bir baş 

uyurken Ött"ki ha~ uyanık. kalmaktadır .. 

Bunun verdiği netice tudur : Demek ki 
uyku, ıinir sisteminde vukua gelen bazı 
vetirelerin bir muhaaaalasıdır. Bu suretle, 
akademi iz.asından Pavlovun nazariyeei 
teeyyüt etmiı bulunmaktadır. 

ikizlerde müşahede edilen hastalıklo.r 
esnasında yapılan tetkikler de, hutalık
Jann ink.i,afında sinir eiıteminin pek bü
yük bir rol oynamakta olduğunu iabat 

etmiştir. 

KAN VERMEDE YENiLiKLER 

830 kan verme merkezi vardır ve bun .. 

lar, 19 3 7 aenesi zarfında 72 bin kan 
verme ameliyesi yapml§lardır. 

Halen Sovyet doktorlo.n, kan verme 
usulünü, ye.nıklann, tifoit akarla.tin gı"bı 

haatalıklann. cild, göz ve kulak haatalık
lannm ve bazı nöeops$ haatalıklann 
tedavi.sinde kullanmakta ve çok muvaf
fo.kıyetll neticeler almaktadır. Bittabü, 
kan verme, kan zayetmelerinde ve muh~ 

telif anemilerde de yapılmaktadır. 

'CöZ HAST ALIKLARIYLE 
MOCADELE 

......... YAZAN ......... . 
Basil Davitson 

•••••••••••• 
us Temmuz tarlhll 
"The Sphere,, mec· 

muasınd"iln 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu mecmua Istanbul ve Ankara m:ın· 
=alarile Türkiyede mektep ve gençlik 
"aaliyetine dair bir çok resimlerle süs
!ediği bu yazıda Londra anlaşmalariyle 
Ingilterenin Türkiyeye açtığı krediler
:len, Türkiyenin umum! kalkınma hare-

Moakovada Helmboltz Oftalmoloji ketlerinden ve cümhuriyet devrinde I.s
merkez enotitüaünün ikinci umumi kong- ~bulda ve Ankarada görülen değişik· 
resi. yakınlarda nihayete ennit ve bu 'iklerden bahsettiJ<Wn sonra sanayi faa
konfere.nsta müzakere edilen trahom iyetine geçerek şöyle diyor: 
meselesi ile bu hastalıkla mücadele vası· c Ankara, Atatilrkün kurmak karan· 
talan üzerinde yapılan görii}meler, bil- nı verdiği Türk endüstri binasının esa· 
hassa büyük bir alilr.a uyandınnı~tır. mlır. Endüstri işinde hiç yoktan baş'. ı· 

Bu konfenuısta tebarüz .l'ttiğine göre, yan Türkler sadece Balkanlarda ildel 
Sovyetler birliğinde umumi kültürel ve Jlduğu üzere geniş mikyasta istikrazlara 
ekonomik kalkınma, trahom haatalıkları kapılmaktan kurtulmuş olmakla kalma
milı:dannda kuvvetli bir azalma doğur· mışlar, memleket içine yatırılmış olan 
mu!Jtur. Nitekim Çuvaşistanda trahom ecnebi sermayesinin büyük bir kısnunı 

vukuah, aon on aene içinde yÜzde 4 7 da satın almak kudretini gösterebilmİf' 
gibi çok büyük hir nisbetten yüzde ona, !erdir. Türkiyenin sanayileşme progra· 
Kareli.standa do. yüzde 33 ten yine aon mı tevessü eden pazarları istismar etme
on aene içinde yüzde 1; e düımüıtür. yt ve Türkiyeyi, hiç bir lı:azaııç teıniıı 

Sovyetler Birliğinde trahom haatala- etmeden bUtün varını vermek korkusu
nnın azalmuı sebepleri arasında.. bu haa- na kapılmaksızın Avrupa milletleri ea· 
tlıkla mücadelede kullanıle.n diapanaer mieına girmek üzere teclıiz etmeyi ;. 
usullerinin do büylik bir mevkii vo.rdır. tihdaf ediyor. Çünkü Türkiyede kapitll· 

Sovyetler birliğinde trahom tedavi- lasyonlar devri ve onlardan alınan den
sinde orijinal bir çek yeni usuller tatbik ler unutulmamıştır. 
edilmektedir. Meaeli, ağır trahom vak- Türkler kendi başlarına kMi dereced• 
alannde.. ölüler üzerinden alınml§ skle· bilgi ve tecrübe edininciye kadar §im

rotik ve karniyei lamio. aşılanmaktadır. dilik eenebl mütahassıslar angaje ediyol' 
Vak'alann eberisinde, bu yeni usuller, !ar, ecnebilerin fikirlerini alıyorlar v• 
müessir neticeler vermiştir. çok ihtiyatlı bir surette ecnebi kredisi 

Konferana esnasında. dünyanın ekser kullanıyorlar; fakat bütün bunlar mu 

memleketlerinde körlüğün eaaa sebebi- vakkat bir zaman içindir. Türkiyenin 
ni teşkil eyliyen Glokom hakkında. do. her türlü harici yardımdan müstağni ola· 
bir çok mütahassısların raporlan dinlen~ rak kendi kendini idare edeceği zaman-
miıtir. Rossel, Zazeruka. F radkin gibi lar ergeç gelecektir. 
tanınmıı profesörler de dahil olmak üze- Senelik sınat istihsal kıymetleri 1922 
re bu alimler, Glokomun inkipfını ne- denberi her sene devamlı bir terakld 
be.ti ainirsisteminin vaziyeti ile alakadar gösterıniş\U". 1933 de hükümet 20 milyon 
bir halde mütalaa eylemektedir. türk liralık sermaye ile SUmerlıankı 

Valide imparatoriçe Etkarinaya rla 
eski velinimetinin kansı olması ba
brnınclan sadakat gösteriyordu. 

Suriye hakkında bir çok haberler neşrin· 
de devo.m ediyorlo.r. Bremer Nachrichter 
bundan evvel diğer Alman gazetelerinde 
yer bulan aıağıdaki yazılan yazmakta
dır: 

cağı, ancak petrol mıntakaoı olan Elce· Moskova kan venne Enstitüııil, kanın 
zirenin mukadderatı henüz tayin edilme- muhtelif unsurlarından bbbi surette isti

G öz huta.lıldanmn tedaviainde kan kurdu. Mensucat, mineral, selluloz, c:ım 
verme bahsine hususi bir celse tahsis ve kimyevi maddeler istihsali için tanzim 

edilmit ve konfer..,,., bu husuata, profe- edilmiş olan beş senelik p!Anı finanse 
sör Rodiginanın bu usulün to.tbikinde ilk etmek üzere bu ınikdar o zamandanberl 
alınan neticeler hakkında verdiği enle- 65,500,000 a çıkarıldı. Memleketin muh
resan raporu dinlemiştir. Sovyet alimle- telli yerlerinde, bilhassa Kayseride ve 
ri. karniyei lô.nıia karhalannda, gözde Nzillide kurulan mensucat fabrikaları 
skrofül hastalıklarında ve bazı gözbebe- ile Izmitteki kAğıt ve kimyeovl madde!~ 
ği bulanıklıklannda kan vermenin genit fabrikaları elde edilen terakkilerin can
mikyaata müeuir olduğunu isbat eyle- lı misalleridir. 

Fakat çok genç ve çok ta güzel 
olan imparatoriçe T eofano her ne· 
dense Sebastiyanonun üzerinde daha 
büyük bir tesir bırakmıştı. 

Bu tesir, güzel bir kadının her 
hangi bir erkeğin üzerinde bıraktığı 
hayvani tesire hiç benzemiyordu. 

Bu tesir, ekser haydut ruhlannda 
tneknuz olan zaifleri koruma ve ka
badayılık hislerine pek yakındı. 

Koskoca bir İmparatoriçe bugün 
bütün sarayda büyük bir entrikaya 
kurban gönderilmek isteniyordu. 

Bu zavallı kadını evvelce sağlı
İiında imparator Vasi! müdafaa et
tnişti 

Vasi! öldükten ve valide impara
toriçe Etkarinanın da artık nüfuzu 
kalmadıktan sonra onu himaye ede
cek kim.,, kalmamıştı. -

Fraıuız • Türk dootluk muahedeeinin 
ve Sancak hakkındaki anl~rnarun neşre
dilmesi münasebetiyle Sancaktaki Türk 
askeri mahfilleri takirben üç ay sonra 
Sancaiın Türkiyeye ilhak edilebileceğini 
oöylemiılerdir. Ancak bu ilhakın vesait 
ve yolu hakkında henüz bir anl"fma elde 
edilmemiıtir. Belki İptida Sancak parla• 
mentosu ııeçi.lecektir. Bu parlamento da .. 

ha ıimdiden temin edilmiı olan Türk 
ekseriyetine istinaden bu ilhakı karar aJ .. 
tın alacaktır. Belki de ilhak için bir ple· 
bisit yapılacaktır. 

Sancaktaki Türk aokeri mahfillerinin 
iddiasına göre h~r ha1de şurası kafi ve 
muhakkaktır ki Türk askeri kıtaları San-

diği, aynı zamanda alevilerin meakün 
bu1unduğu mıntakanın Fransızlann Lüb-

nan mıntakası ile birle~tirileeeği ve bu 

suretle Suriyenin geriye kalacak kısmının 

deni:ulen tamamen ayrılacağı, ondan 
aonra da Franso.nın belki Suriyenin bu 
bakiye parçasının müstakbel mukadder&• 

h ile alakadar olmıyacağı ve bu suretle 
Suriye. maverayiıeria ve Fi1istinden mü

rekkep bir arap devleti teıkili için yol a· 
çılnUJ olacağı ıöylenmektedir. 

Otomobil çarpmış 
Atatürk caddesinden geçmekte olan 

311 numaralı hususi otomobil beş yaşın· 
da Necip isminde bir çocuğa çarparak 

cağı hiç bir vakit terketmiyeceklerdir. hafif surette yaralanmasına sebep ol-
Başkac~ Sancağın Türkiyeye ilhakı mustur. HMise tahkik edilmektedir. 

fade olunması bahsinde çok enteresan 

tetkiklerine devam eylemektedir. Eenoti· 
tü, kan plaamaaının bir kiıiden diğerine 
geiçrilmesi imki.nlanru teabit etmİfıir. 
Diğer tarafte.n, Enstitü, inaana az mik
dardo. keçi. köpek, inek ve ko.z gı"bi bo.
zı ho.yvanlann kanlarının nakledilmeei 
bahsinde de çok entereae.n tecrübeler 
yapmııtır. Bu usul, bilhaaaa mide ve ba
ğıroaklo.rda vücuda gelen karha gi
bi bazı ha•talıklnn tedavisinde çek iyi 
gelmektedir. 

Kanın Sovyetler Birliği dahilinde en 
ıızak kötelere kadar nakli için, Enstitü, 
kan muhafazası ve nakli bah•inde husu· 
•İ metotlar ve hususi tC§kilat vücuda 
getirmiştir. 

Kan verme keyfiyeti, Sovyetler Birli· 
ğinde çok geniı bir mikyasta tatbik olun
maktadır. Halen, memleket dahilinde 

mitlerdir. Bu programın en mühim kısımlarm-
Bıw göz hutalıklannın tedavisinde dan birini teşkil eden Karabük çelik fab

eMice aşılo.nmuında teknik terakki ve rika.sı inşaatının mukavelesi, Krup'a re
uaullere de müteaddit raporlar tahsis kabet eden Brassert lngiliz firması ta
olunmUJtur. Bu o.rade.. ezcümle Kazan rafından temin edilmiştir. Bu mukave
üniveniteainden profesör Adaıniukun lenin kredi muameleleri her iki tarafın 
cKamiyei lamianın kısmi aşılanmaaında büyük hüsnU niyeti ile başarılmış ve 
mütahedelerimin Saratov üniversitesi 1937 senesi baharında inşaata başlarunış
doçentlerinden Y arotevııkinin cKadav- tır. Son zamanlarda Ingiltere ile Türkiye 
ra ensicesinin aşıle.nmuı> raporları bil- arasında yapılmış olan kredi anlaşmalan 
hassa pyanı kayıttır. bu muvaffakıyetli teşebbüsden doğmuır 

Sovyet alimleri, konferansta, ensice tur. Sanayileşmeyi diğer istihsal saha
aşılanması keyfiyetinde elde edilen tec· larına teşmil için bir ikinci beş senelik 
rübelerin eyaletlere de yayılmakta oldu- plfuun tatbikine girişilmek üzeredir. 
ğunu ve bu eyaletlerde yapılan ameli· 
yatların da muvaffakıyetle neticelenmek-
le bulunduğunu teobit eylem~tir. 

YAZAN: Basil Dcıvids01ı 

Halk masalları 
k ·--- - ~ Seksen sandık hediye! rinde canı pek sıkılıp lalasını alarak miyere : köşk vardır. Salkım Sünbül derler. 

seyahate çıkar. - Aman lala .. Burası bulunmaz Bir kızındır. Bu pınar da onundur. lngiliz kral ve kraliçesi Parise gelirl.,,. 
Yükte hafif pahada ağır biraz eşya bir yer, çok canım sevdi. Şurada bir Yılda bir kerre gelip üç gün burada ken 50 sandık ve bavulla gelmişler, gi-

ile birer ata binip saraydan epeyce kaç gün oturup eğlenelim. oturur. Onu bek.liyen kırk tane dev derken de 130 sandık ve bavul götürmüş-
ayrrıldıklarında şurası burası derken Lalası da: vardır. Siz nasıl korkmadan buralara !er ... Bir çok seyahatin aksine olarak, 
birkaç günlük yol giderler. Kırlan - Aman şahım, ne kadar olııa geldiniz. Haydi sizi duymasınlar, gö- giderken yükleri fazlalaşan kral ve kra· 
geze geze gitmekte olsunlar, bir gün burası kırdır. Gece vakti bövle yalnız rürlerse öldürürler. Sonra size yazık liçe memleketlerine bu .sandıklarla Jı... 

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

40 kız bir kardeş Ana baba 
bir pınar başına vanrlar. O güzel a· başımıza kalmak olmaz. Bu"ünlük olur. Dostluk olarak söyliyorum. diye taşımışlardır. 

- 6 - ğaçlar, akar suyun üzerini kaplamış, eğlendiğimiz yeter. Birkaç günden Durmayıp gidiniz. Bu hediyelerin çoğunu, dost memle-

D 
etrafını yeşil yeşil çimenler bürü- sonra yine geliriz. Der. Padisah hem korkar hem de ketin,· küçük prenseslere göndeTdigı"' he-

iye pek çok sevinirler. Padişah ta onu o kadar severmi• .. Ça" J • 1 b ·b· k D d d'şah b' I la k d k 
S b 1 

• muş. gı çagı uz gı ı su a ar. erse e pa ı ır tür Ü ayrı - mera e ere : diyeler teşkil etmektedir. Bunlar arasın-
onra her biri başlarına gelenleri ki yarım saat i e yanından ayırmaz- M h 1 b' hah d h' 1 b 1 Ca baba b 1 kız a sus yapı rnış ır ~e tarzın a mayıp ıç o mazsa u gece o sun - nım u nası dır, da Pari.sin ve Lyonun güzel bir maketi 

~ttaya koyup anlatarak görüştükten mış. . gayet hoş .. insana oturdukça ferah burada kalalım dedikte lalası artık der. Böyle verde oturmus kırk bek-
llonra kızlan oğlanlara nikah eder- Günlerde bir gün padışah birdenbi- verıyor. , ne yapsın, olmaz diyemez ve: çisi vardır. Ben bunu ne yapsam gÖ· vardır. Parisi göremiyen Prenses EJi. 
ler. , r~ hastalanarak bir~? gün yatıp he- Padişah bunu görünce babası öldü - Peki şahım.. rebilirim) zabet ile Pre"5es Margaret Rozbu şe-

K ' ' · h h e !aç ed ] b' birlerin küçük bir modelini ellerine alıp 
ırk gün kırk gece düğün yaptık- Kım, oca, er n ı er erse ır öleli ahuvah ederek yas tutmadan Diyerek orada kalırlar. Epeyce ihtiyar gülümsiyerek: 

lan sonra ölüp ölünceye kadar bir türlü çaresini bulamazlar. Eceli de hiç bir yeri görmemiş onun için: oturduklarında şah yerinden kalka- - Ey yiğitler. Sizlere çok acı- oynayacaklardır. 
1 · ld • d en s ··ı·· b Bundan ba•ka, iki küçük Prenses, he-

Yerde lar D" d - ld k ge mış o ugun an onra 0 ur. - Aman lala, şurası pek has.uma rak iraz dolaşır. rım, geliniz buralarda durmayınız. ' 
Yaşar . unya a sag o u ·ça S h Ik d' h ··ıd··· ·· .. Anı men hemen kadar bUyük birer bebek 

arslanla k 1 d h d'I ki · aray a ı pa ışa ın ° ugunu gitti. Biraz oturup hem eg"lenelim, - an ne de güzel yermi•, in- Derse de şah yine üzerine dü•er. bedi dilmiş' tir ap an a er ne ı e erı .. d .. k.l . d • 1 h k I • • ye e 
olurs · .. gor u erın e ag ayıp ay ırışır ar- hem de yorgunluk alırız. şaallah şuraya bir köşk yaptırayım Herif bunun güzelliğine bakıp kendi · 
kad: :.ap~? yakı§~lar. Ötnce:ı:-e sa da ne çare, ölüm geri dönmez ya, Dedikte lalası: da böyle yaz günleri gelip otururum. kendine: ~,--•İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ;;!miiiii9'~ 
rahat) ~~ .1: §~!e met çe meyıp cenazesini kaldırıp bir türbe yaptıra· - Pek güzel olur şahım .. Doğ- Diye lalasına söyler. O da: - Olsa olsa dünyada gu"zel bu ' 

a omur surerler. ak · · .. 1 A / 
S 

r ıçıne gomer er. rusu oturulacak yer. Adeta insanın - Peki, olur falan.. kadar olabilir. Tam Salkım Sünbü- nne er 
alkım Şahzade babasının öldüğüne gün- böyle yerler gamını giderir, gönlünü Deyip oturmadalar iken görürler- lün e§i .. Hemen güzellikten yana hiç Dikkat ediniz çocuklarınız zayıf-

Sünbül 
Bi r varmış bir yokmu§, evvel za. 

illan içinde bir padi~ah olup bir de 
oğlu varmı§. Öylekim güzellikte eşi 
Yoknıu§. Her kim görürse askından 
deli divane olurmu~. · 

de bin türlü yanıp yakılır, bir çok açar. ki uzaktan elinde bir desti ihtiyar bir ayırdı yok .. Yarım elmanın yarısı bu layor mu? Burnu kaşınıyor mu? 
vakıt yas tutarak dünyayı görmez Diyerek bir kat ta lalası Şaha is- adam gele gele pınarın ba,ına gelip yarısı o diyerek Şaha döner: Uykuda salyası akıyor mu? Ço-
olursa da yaşı yirmi beşe varmış ol- tek vererek oturup birer kahve, çu- varıp destiyi o sudan doldurur. - Ey yiğit, der. Bundan bir saat cukta solucan vardır. Derhal 
duğundan vezir vüzera bir yere top- buk içerler. Şah merak ederek: ileri, bir yüksek dağın alanında bu· ı tSMET SANTON1N BtSKtl"V1T11 
!anıp karar verirler ve bu oğlanı tah- Bir de o ağaçlar arasında öten kuş - Ey baba sen kimsin) Buraya rada bekli yen kırk devin anası var- veriniz. Eczanelerde kutusu ( 20) 
ta oturturlar. ve bülbüllerin türlü türlü sadalannı nereden geldin. dır. Hemen gidip ona yalvar ki o se- kurııştur._ 

Gel zaman git zaman oğlan padi- da işittikçe artık buradan bütün bü· Deyince o da: ni hem saklar hem de bu kızı gör-
şahlık ede durmada iken günün bi· tün hoslanırlar ve ayrılmasını iste- - Buraya yarım saat ileride bir mek icin ne yapaca2ım öğre~ır. 
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idare etmelisiniz 
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kadar in melisiniz 
bulunmalısınız. Memleketi bizzat 
o zaman adalet hüküm sürer 

Hasta kız ' · • müddet sonra: j bir hükümdar sıfatiyle ruhlara inan- hami ruhlarımızı taşıyan cesetlerdir! 
_ Anne t uedi. Bu yabancı misa- mıyordu. En son zamanda, münec- Ruhların görünmez olduğu sizce de 

fi:- sevgili kralımıza benzemiyor mu? cim ve sihirbaz Nostradamüsün tec- ~alumdur. Bi: insan~n. da görünme~ 
Bir gün köyümüzden at ü~~rinde ~~- rü~i ile .ruhların baki ve. m~vcut Ihı:. ru~. sa.~esınde hızı ıslah etmesı 
çerken kralımızı görmüştun degıl olduguna ınanmak mecburıyetınde mu~kundur! 
mi? kalmıştı. Buna rağmen bu hasta «insan demek, herşey demektir, 

Ve, zavallı köylü ana şu cevabı kızın hangi kuvvet ve cazibe ile ken- haşmetli kralım! 
verdi: di önüne çıktığını ve ne için hare- - Şimdi anlıyorum, Nostra~a: 

- Belki kızım. Fakat ben Allah- kete geçtiğini bir türlü tahmin ede- müsl tebaam olan halkın kıymetını 
tan dilerim ki bu eyi kalpli yabancı miyordu. ancak şimdi anlıyabiliyorum 1 Aynı 
krala benzesin 1 dedi. Kıyafetini deği~tirmiş olan kral zamanda saraylanmdaki insanların 

On birinci Lüi köylü kadına: on birinci Lüi Nostradamüsle geceyi da şeytan ruhlu kimseler olduğuna 
- Neden?. Yoksa kralınız çok bayan Gravenin kulübesinde geçir- tamamiyle iman etmiş bulunuyo-

fena bir mahluk udur? diye sor- di. Fakat kral bütün gece, bu baya- ruml Ben saltanat sürdüğüm sene-
du. nın Anyese tamamen benziyen gü- ler içinde vakıa çok kötülükler ~ap-

lere 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~~asyooal sosyalizmE 
• . . ---•·---
: Bu • cereyan şimdi 

Macaristanda sür
atle terakki etmek .. 
tedir. 

•••••••••••••••••• 
Müfrit sağlar git-

ti kce vaziyete ha-
• 

kim olmağa baş-
lamışlardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Kralın fena bir mahluk olup zel kızım aklından çıkaramadı. tım, fakat tebaamın bu kadar hor ve Son ayların hadisesi Macaristan'da ye-

olmadığını bilmiyorum; fakat bed- Gözüne bir türlü uyku giremiyen hakir kalmasını istemedim, onlara ni bir vaziyet yaratm~tır ki ilerideki in- Macar F~tleri 
baht olduğunu biliyorum, söyledik- kral, nihayet Nostradamüsten bu yardımlarda bulundum, fakat sa- kişaflan tahmin edilebilir. Bu hAdiseler kaya, kimi iç politikaya alt meselelerle sermaye) bir fedaklrlık zihniyeti taş1' 
Jerine göre, kralımızı tebaası hiç sev- huta kız dola)Usiyle hasıl olan vazi- rayımdaki iblisler bu yardımlarımı iç politika hususunda, tesir yapmakla alAkalıdır. Bu iki .sahayı sıra.siyle gözden ı'malrı icap eder ki buna rıza gösterme-
miyormuıl Sarayda bile, kansı bile yetin izahını i.tedi. kendilerine mal etmişler, beni alda~- kalmamıştır. Şim<liye kadar dış politika geçirelim. mektedirler. Bu yüzden sosyal ihtilaf 
ondan hoılanmazlarmııl Zavallı Nostradamüs: mışlar, benimle alay etmişler ve nı- husu.sunda, İtalya ve Almanya'ya karşı Macaristan'ın resmi dış politikası ma- vahtmleşmekte ve müfrit cereyanların 
hal, bir odada tek başına, keder ve - Ey kral, dedi. Bil ki bütün gör· hayet tebaamın haklarım da çalıp olan sempatilerini izhar etmekle bera- ltbndur. E.m başvekil Jül Karolyl, geçen propogandalarına müsait bir zemin ha· 
ıabrap içinde yaprmıı1. _ düklerimiz bir sarabtan ibarettir, da- durmuşlardır! ber, ihtiyatlı bir hattı hareket muhafaza haziranın 22 sinde, yüksek mecliste onu. zırlamaktadır. Esasen, geniş bir zirai 

cBir kralın böyle olmasına §8fl- ha doğrusu uzun bir rüyadan 1 Bu - Haşmetli kralım, işte hunun etmiş olan bu memleket, şimdi, ister is- Şöyle kısaca izah etmişti: •B. Kanya'nın reforma kadar varacak olan bu fedakar.. 
yorum doğrusu l Kral, en kuvvetli, uzun rüyanın arkasında da hayah- içindir ki, memleketi bizzat siz klare temez, daha sarih ııurette vaziyet almak politikası, sulhçu yollarından meıtalibimi- lıklar sıkıntıyı ancak kısmen izale ede· 
en zengin, halktan büsbütün baılul mız vardır 1 Bu rüyanın veya hayatın buyurmalıaınız 1 Siz halka kadar in- mecburiyetinde kalmaktadır. Bunun zin tahakkukunu istihdaf etmektedir.• bilecektir. Muhafazak!rların başlıca 
bir mahluk değil midir) On birinci bir sonu vardır. Bütün marifet, bu melisiniz 1 siz, tebaanız arasında bu- l-ıangi istikamette olacağı tahmin edile- Halbuki n.asyonal - sosyalistler buna mazeretlerinden biri budur. Herkese kA
Lüi neden iradeyi kendi eline almı- sonu eyi getirmektir. Ancak bu sa- lunmazsamz, adalette bu memleket- '"ıilir. tarafdar değildirler. Bütiln acı inkisar- fi gelecek kadar toprak yoktur. Gen• 
yor, neden yanında kendisini seve- yede hayat, hami bir ruhun sayesin- te hüküm sürmezl B. İmredi hükumetinin, aleyhinde al- !arın menbaı olan sulhçuluğa lanet edi- bir zirai proletarya fazlası kalacaktır ki, 
celc bir zevcesi olduğu halde mem- de mümkün mertebe elemsiz ve ke- - Nostradamüs.. Senin söyledi- dığı bütiin tedbirlere rağmen, müfrit yorlar! Macaristan'ın sabrı tükenmiş ol- bunların hayat seviyelerini yükseltmek 
leketini Allahın istediği ve emrettiği dersiz, çok defa da vicdan ıstırapsız ğin gibi hareket edeceğim, artık l sağcıların devamlı terakkileT elde ettiği duğunu ve ads.leti elde etmek için yal- için toprağın verimini a.rttınnak ve zira
,ekilde klare etmiyor, anlıyamıyo- geçer. Hele ... Anyese bu kadar benziyen bu inkıir götürmez bir hakikattı.r. Gerçi, nız kendi kuvvetine güvenmesi icap e't- at vasıtalarını tekemmül ettirmek icap 
rum? Bu oldukça karİşık ifade, kralın hasta kızcağız için ne yapmak lazım- c;ağc1ların başlıca şeflerinden biri olan tiğini söylemektedirler. Mütekait yarbay edecektir. Bu da uzun bir zaman işidir. 

Biraz susan köylü kadın ıunlan karanlık ve mustarip ruhunda belli dır, bana söyle!.. B. Salasi üç ay hapse mahktlm edilmiş- Törek'in kanaatlarını neşreden bir silrü Fakat ne de olsa, bu hoşnutsuzluk müfrit 
da sözlerine katb: bir ferah ve ışık husule getirdi. Ve: - 5 5 - tir. Fakat bu mahkumiyet katı bir ma- müfrit risaleler elimin altındadır: cHa- propagandasının istismar etmesini bildiği 

- Zararı yok. Allah kralımıza e- - Hayatta rastladığımız insanla- F ransanın deli, şımarık, halktan hiyeti haiz değildir. Son zamanlarda bir yallere kapılmadan, korkunç hakikate bir faaliyet zemini olmaktadır. 
yiJikler ihsan etsin. Rahmetli kocam rın da ruhumuz ve hayatımız üze- kaçan ve zalim hükümdarı on birinci kararnamenin bazı memurları lc;tifaya yakından bakmıya cesaret edelim reviz- Hülasa, resmen siyasi parti diye ta
kral aleyhine en küçük birşey bile rinde tesiri olur mu?. diye sordu. Lüi, şimdi tavına gelmiş demir gibi mecbur etmiş olması da her halde cere- yonizm batıl itikatlarını reddedelim. Ye- nınmış olan ve kısmen aleni olarak ça· 
dü ünmezdi. Ben de öyle yaparım t - Hayatta rastladığımız insanlar idi. Nostradamüs te usta bir demirci yanı durduracak değildi~; .partinin bU1:°' ~Ane revizyon'umuzu yapacak olan bi- lışan macar nasyonal - sosyalizmi sür· 
dedi. da birer ruh demektir. Yahut bizim -BITMEDI- su hala bir arı kovanı gıbı işlemektedır. ziz. Bunun için de bütün memleketi as- atle inkişaf etmektedir,Şimdiden meclis-
&~~~~ 8~~. h~ ~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~-~~~~~~yfu~~s~~~~~b~tirm~W&>~~~,~~~~~~~llb~m~ 

derin bir düşünceye düşürdü. Krahn --Zar ah Leander gelmemesi için iki polis memuru önünde di eseri olan •Asker amentü'sünü oku- u; tarafından temsil edilmekte olan bu 
yüzü, yumuşamış ve çok değişmiş, nöbet beklemektedir. Diğer müfrit grup- yoruz: cereyan bir kuvvettir. Macar parlrunen-
hatta gu .. zeUecamica idi. Nostradamüs tar da aynı vaziyettedirler ve her taraf- A"'"ttevt macar kılıcına inanıyorum! 

" y ..... tosu, daima, hüktlmetlerin istedikleri 
te, bu mesut değişikliği sevınç ile -' da yeni azalar kaydı faaliyetle devam Ebedi macar askerine inanıyorum! v d kl b' h 
SCVTediyordu. etmektedir. Kont Fos:ı.eUcs'in partisi Macar OTdusunun kudretine iruını110- yDogur ı:.._.~rı 1: ~ur olmb uştu~. Bil. 

J. • • • kil arany...-.UD aeçun ra.orınu u vazıye 
Kral birdenbire hasta kıza: B •• t • • •• h t • • b • vücudu parti içın hır tehlike teş rum t d ği tirm k tehlik . . tm kt eli 
- Kızım senin adın nedir? diye U un şo re ını ır eden bu zengin adamı çıkarmıştır... Pa~çalanmış Macaristan'ın dirileceğine' e .ş e ~sıru arze e e r. 

Sordu. s u da irmi bin hektarlık toprakla- . 1 Eskı kanun, geçen ılk baharda B. Sala-
uç Y ınanıyorum. ., . . . B H b , b" "k b' 

çe 1 cevabını aldı. t d •• f b 1 d rında bir kaç yahudi çütçiyi çal.I§tırmak- 1nanıyorum! 1na ıuyonım! 1nanıyonım! sının. muavını. . . u ay~ uyu ır 
k esa U e Orç U Ur · 'd' ı Faka b rti ahs• . ebenyetle seçılmesıne manı olamamıştı. - Pek güzel, aç yaşındasın} ta ısrar etmesı ır. t, u pa , Ş ı Tasrih edelim. Dirilmekle kasdedılen, . . . v • 

· f l ı b' f' · k b intihap gızlı yapıldıgı zaman vazıyet ne - Bir haftaya kadar on altı ya- kıymeti aza o mıyan ır şe ını ay e- bütün macarları bir araya toplıyacak ? • . k 
flma basacağım. Yeni senemi şen ve derken, •hırıstiyan nasyonal - sosyalist su.rette hudutların tashihi değildir. İs- olacaktır· Gerçı, gelecek seçım anca 

mesut kutlamak istiyorum. Halbuki YıJdızJarın başından geçenler cephesi> ismi altında, bir hamlede diğer tenilen Karpat'lardan Adiryatik'e kadar iki s:n~ sonra yapılacağına göre, henüz 
hastalandım. Eyi olacağımı da pek partilere mensup dokuz mebusu kazan- harpten evvelki büt~ Macaristan'dir. vaktıınız vardır. O zamana kadar da baş· 
ummıyorum. Fakat ben genç yaşım- mıştır. Kurşuni gömlekliler, yeşil göm- Macaristan'da hiç bir aklı başında ma- ka çareler bulunabilir. 
da ö1mek istemiyorum. lekliler üniforma taşımayı meneden hü- kul adamın bu neviden hayallere kapıl- İktidarda bulunanlar tehlikeyi sara• 

Kızcağızın görüşme tarzı da, ıul- kumetin kararnamesiyle alay etmekte- madığını söylemek lüzumsuzdur. Fakat hatJe görmektedirler.Ciddi surette muka• 
mü altında ölen bedbaht Anyesin dirler. Bunlar diyorlar ki cBize renkli bu aşırı formüller tesirini yapıyor ve vemet edecekler mi, yoksa başka yer• 
görüşmesinin aynı idi. Zavallı Anyes gömlek giymeyi mencderlerse, bankalar kütleleri teshir ediyor. Macarm askeri lıerde görüldüğü gibi, elden geldiği kada· 
«yaşamak istiyorum, ölmek istemi- ve karteller yüzUnden son haddini bulan cesaretine bas vurulmac;ı beyhude değil- rını kurtannak maksadiyle tavizden ta· 
yorum dememiş mi idi} fakirliğimizle birbirimizi tanımak iınka- dir. Cesur ve disiplinli bir asker olan ma- viı.e mi gideceklerdir? Bugün sırf şahsi 

Kral, mahiyetini bilmediği halde, nını buluruz ... > . .. .. . . car, eğer kendisine emredilirse, serabın 
1
sebepler ve führer namzetlerinin çoklu-

bu benzeyiş karşısında ruhunun bur- Şu tarzda 1ehdıtler de gorulmektedır. peşinde ve memleketinden başkalarının ğu dolayısiyle dağınık bulunan mütenr· 

kulduğunu hissetti. cYahudilere ve komünistlere satılmış menfaatleri uğrunda ölmesini bilecektir. rızlar müşterek bir kumanda alt!..'1da top-
Nasıl bir harika idi; bu hasta kız olan Şuşnig'in başına gelenler bizi idare Onun içindir ki müfrit sağ cenah paro- lnnırlarsa, hükumetin mevkii büyük bir 

kendl.sı·ne neden bu kadar yakın ve edenlere ders olınadı.• Daha başkalarını k h 1• . . . k • 
d h k 

. . . 'k d b'l' lası artık pazarlıktan vazgeçme . aya ı tehlıkeye gırecektır. Bu da mer ezı Av-
hakim oluyordu? ve a a uvvetlılerını de zı re e ı ı- b . d 'l . t k t k f k t 'd ki k kl v b" b"t" tt ir rcvızyon ı enmeyı er e me , a a rupa a arışı ıgı us u un ar ıra-

Kral, bu derin tesirler altında ken- rim. . kuvvet yoliyle tam bir kurtuluşu temin caktır. 
disini tutamadı, oturduğu yerde yü- Macarıstanda müfrit cereyanların . . Ç k 1 .. .. , . b' ebnek ıçın hazırlanmaktadır. e os o- Müfrit sağ cenahın süratli terakkisi· 
zünü iki eliyle kapadı ve hüngür, onune set çekılmış olduğunu sanmak ır • . . h k k 

h • 1 , 'lh k vakya hadısderı bu harpçı are ete ıy- ne açık bir delil de bu temmuzun 1().. 
hüngür ağlamağa başladı. k a:d.? ur~ Avus~~{'a ;ı~ 1 b a ma ~~- metli bir gıda getirmiştir. « Çekoslovok-

1
nunda Abadsalok'ta yapılan seçimdir 

Çe ha I! uCm en gukn er el e kenzd~r ır ya'yı yıkınız> moda formül haline gel- Geçen umumi seçimde mağlup olan nas· 
- Yabancı zat, ağlamayınız böy- ahı. ereyanı uvvet enme te ır, ve . . B 1 b b cesaret ihtiyat 

Je 1 belki ancak Macar hükumetinin enerjik m:şti:· ununa era er v • • • d'- yonal sosyalist B. Zoltan Mesko nam 
karlıgı elden bıraktırmadıgı ıçın, şım ı- ili" ' · k t O b'T f · t t Diyerek yatağının içinde doğrul- bir tedip hareketi bunu durdurabilir. . kk d ze gıru oymuş u. na u un aşıs e-
lik Yug.oslavy .. a ve Romanya. ha ın a .. ~ekku .. 11-ı' değil' , yalnız kendi grubu mü· du. Bunu yapmak istiyor mu? Ve bilhassa .... 

Kral : yapabilir mi? Nasyonal sosyalist ideolo- tek kelıme soylenmemektedir. zaharet ediyordu. Müfrit sağ cenahın bü-
- Kederlerini ayaklandırdım . Kız jinin gördüğü bu itibar kimi dış politi- Kısacası, hükumetin politikası, hece- tün nüansları onwı etrafında birleşm.4 

kardeşini hatırladın, değil mi} .. Kız riksiz ihtiyarların politikası, onun ihti- değildi. Resmi namzet de milli müdafaa 
kardeşciğin ne zaman öldü? Söyle hr. Vukuf ehli gencin lehinde mütaleada yarkArlığı ve tedbirliliği de korkaklık bakanı general Ratz'dı ki hilktlmet par-
de onun istirahatı ruhu için duada bulunmuştur. diye tasvir ediın:ekted.ir. Artık inanma- tisinin en meşhur hatipleri tarafından 

· bulunayım 1 dedi. Artistlerin filim kumpanyalarından tu- dıkları sulhçu bır revızyonu beklemek- müdafaa ediliyordu ve hatta bizzat baş-
Nostnıdamüs, bedbaht Anyesir tunuz da, hizmetçilerine varıncaya kadar ten bıkarak, sabırsız vatanperverlerin vekil bile gelip bir nutuk söyl~ti. Se-

ruhunun bu hasta kızcauızın vücu- Ziırah Leander aralarında olan anla•mazlık haftalarca en cilretkAr nazariyeleri ve en macera- · al ni 1 ılın t r- eralın ezl e y • ÇlDl e rey e yap ı.ş ı. "-Rn ~ 

duna girmiş olduğunu anladı. Ve İskandinavya memleketleri sinema nalı bir isim, değil mi~) Ufa tarafından gazeteleri işgal eder. Başlarından geçen perest proıelere kulak kabartmalarında ci bir ekseriye't kazanacağı santlıyordu. 
aynı zamanda da Anyesin ruhunun alemine iki büyük yıldız hediye ettiler. angaje edilen artistin ıon muvaffaluyet· en küçük vakalar büyük alakalarla kar- şaşılacak bir şey yoktw'. Fakat, hudud Halbuki netice şu oldu: General Ratz: 
bu Çe isimli güzel kızcağızın vücu- Bunlardan birisi lsveçli Greta Garbo, lerinden biri Le Habaneradır. Gelecek şılanır, fakat bu güzel mahlUklann ha§- dışına çıkmadan da daha el~e dokunulur 4467 rey, Zoltan Mesko: 3357 rey. 
dunda kralı himaye edecegv ini de öteki de Norveçli Zarah Leanderdir. mevsimde de, Zarah Leanderin «Ana lanna ehemmiyetli vakalar da gelmez realiteler, ve daha kolay fetihler vardır. Zaf 

1 
k lmamış liberal! 

. er par a o tır ve e· 
anladı! Bu sonuncu artist §Öhretini bir tesadüfe vatan> adlı filimini göreceğiz. değildir: Bakın işte şu dilber Süzi Ver- Sosyal reformların lüzumu Macans- . Esti K . . dediği 'bi 

N d h bek b 1 d H"-~ .. d' 1 . v B G" b" ,.. 'ktid rın organı c unn ın gı 
oatra amüs, ru un asına ta- orç u ur. l&llyesını ın eyın: * non uşagından dayak yemiş deseler ina- tan'da, bilhassa . o~ oş un ı chakikatte bu hüktbnet litikasmm bir 

mamen inanmış bir filozoftu. Her Zarah Leander zamanımızın en büyük Sinema artistlerinden mahkemeye ve- nır mısınız) Halbuki Annamlı bir uşak mevkiine geçtiğindenberı herkesçe kabul •
1 

b' ...... :di po 
· b d d h 1 · d b. · ld F k t h 1 1 R 11 d b · · · ll k .. l k" ük" b mag u ıy.,.... r.> ınsanın yanı aşın a a, ami bir artist erın en ırı o u. a a o, aya- ri enler de o ur. o erin e dünyanın en enı nıçın evden kovuyor, diye eline ge- edilmektedir. Ente e tue uç ur-
ruh bulunduğuna inanmış idi. Bed- tında ilk ve son defa karşısına çık.an fır- adil hakimleri, en belagatli ve mahir a - çirdiği sağlamca bir şemsiye ile Süziyi juvazi, partizanlar, ziraat işçileri büyük 
baht Anyesin ruhunun da, on birinci aattan istifade etmeseydi, Norveçteki vukatları, en kanlı suçluları, muannit da- yatak odasında yakalamış bir güzel ıslat- bir sıkıntı içinde yaşamaktadırlar. Bu 
Lüinin hami ruhu olduğu artık ta- küçük köyünde unutulup kalacaktı. Bir vacıları olarak muvaffak olan sinema mıştır. sınıflardan her biri için hususi davalar 
mamiyle anlaşılmakta idi. aralık bu köye, Norveçin en meşhur rövü artistlerinin ııahiden mahkemelerle ne Avrupada zenginlerin kokusuna do- mevcuttur. Şimdiye kadar teklif ve tat- Moskova _ Gıda endüstrisi sahasıll" 

- 54 - lruplarından biri gelmişti. Zarah, yağ- alakası olabilir~ laşan ve oturdukları otellere müşteri gibi bik edilen çareler çok kifayetsiz olmuş- da, 1938 senesi zarfında, 146 yeni fal:r 

Sovyetlerde 

Nostradamüsün inandığı bu hal, mura, kara bakmadan, sabahtan akşama Fakat şunu söyliyeyim ki Amerikan girip yükte hafif pahada ağır eşya1 i!e tur. Bilhassa ziraat proletaryasının v~- rika, frigorifik ve atelye işlemeğe açıl~ 
o zaman insanlar için fazla malum kadar trupun direktörünü bekledi ve ni- mılhkemeleri dünyanın en garip davaları çıkmak istiyen hırsızlara cotel faresı> ziyeti pek naziktir. cSob veya cSag> caktır. Bunlar. 619,000,000 rubleye Jllıı 
olmıyan bir hakikat idi. Papas güru- hayet bu mühim §ahsiyetin huzuruna ka- ile mqgul olur. Bu garip davalann da- derler.. sosyoloğları bu vaziyetin pek acıklı tab- olmuştur. 
hu da mukaddes kitaplarda muhtelif bul olundu. Tecrübe için bir şarkı eöyledi vacı ve suçluları ekseriya artistlerdir. Rol işte Fransız artistlerinden Danyel Pa- !olarını çizmişler ve bu yüzden mahke-
şekiller altında gösterilmiş olan ruh- ve bir ufal rol yaptı. Çok geçmeden icabı bir genç artist bir yıldızı öpmüştür. rola Kan şehrinde istirahat etmekte iken melerin takibine uğramışlardır. En cidi KIZIL ORDU SERG1S1 
lara - nedense- inanmaz görünmekte memleketinin en meıhur artistleri arasına Fakat kız derhal mahkemeye beni sahi- bu otel fa.rel~rinden birisi .. a~~istin yatak politikacıların nutukları da bu acıklı . . _..\ıl· 
idil Tabiat harici gibi görünen ruh girdi. Bundan sonra da merhale merhale den öptü diye müracaat etmiş. Fakat odasına gırmış, masanın ustünde duran realiteyi meydana koymaktadır. Fakat Kızıl ordu ve kızıl bahriyenın yw;dll 
hadiselerine de, Papas1ar şeytanın yükselmiye baş)..ıdı: Viyanada, sahnede müdafaa kolaydır: rol demek en tabii pırlantalı altın kol saati ile, çok kıymetli hakiki reformların yapılınası için, ikti- ci tesis yıldönümil dolayısile ı.toslt0~çill"' 
eseri göziyle bakıyorlardı. kazandığı muvaffaluyetlerden sonra, tallit demektir. Ne kadar tabii ve candan bir pudra kutusunu ve iki bia beı yüz darda bulunan ekonomik kuvvetlerin açılan büyUk artistik sergiyi, i1d •Y 

--~-L .......... ~-·~~~~-~~-~~~· ..... ~~-.....ı ..... .-.-.__.,.._~~~~~-&-----------~~~~--....... -~~~~~~--~~~--~ . _d_ 



Y A V R U L A R A G J D A Tahsin Piyalanın Aşçı baıı marka 
fennin en son terakkiyatına göre 

pirinç unlart 
yapılmıştır ••• 

. 

ETiLERiN yurdunda lngilterede 

KAYNANA 
lren. taaaTVUJ'lannı anlatb ve anne- ı nesi de kendisini bekliycn sevg:ilisini bul-

ıinin cevahmı bekledi. mıya .. 
Pencereleri Monso pa:rlana bakan Madam Moluvanın sevgilisi orta yaşlı 

tevklo döşenmiş küçük bir salonda anne bi.ı adamdı. Kendisini on üç seneden
ve laı: brşı karşıya oturmuşlardL ikisi beri .,,dık, gizli ve platonik bir aşkla se
birbirine çok benziyo.du. Fakat madam viyordu. Madam Moluva, evli iken çok 
Mohnaıwı açılı: k11mral saçlanna, gayet dürüst bir kadındı. Kocıwnın ismine ve 
mahirane boyanmıı tatlı çehresine. fidan hatırasına hiyanet e tm edi. Kocasa öldük
boymta. vücudunun tatlı inhinalanna ba- ten sonra çok sevinen aşıkına : 

Dünyanın ilk şairi kasidelerini ltyon 
kaleleri· dibinde yazdı .•. 

sivil hava ordusu 
kuruluyor 

fngiltere~ hava kuvvetlerini her dev 
letten üstün bir seviyeye çıkannaia ça. 

llf!rken, yine hiç bU mvnlekette yapıl· 
muruı bi(Ji.ik bit lCf"bbiiae Kiri§miıtiı: ı 

kanlar bu olgun kadını on dokuz yaşın- - Düşün, ben bir anneyim .. Evli i
daki kızına tercih edebilirlerdi. tren de ken ş~rcfimi kocam için muhafaza et· 
koYll kumrel saçları ve on dokuz yaşının miştim. Şimdi de kızım için temiz kel
tanıvetİ1'le çok güzeldi. Fakat anne, kız mağ:ı borçluyum, demişti, bekle de kı
)'anyana durunca bahflar daha ziyade ZJ~ evlensin ondan sonra .. 

ilk defa olacak, hava nazırı tarafındıw 
resmen bildirildii:in• gi;ro, lngilteredı 
hi• mİlyQn kitilik biP eivil hava ordu u 

te§kil edilecek.tir. Bu orduya. işticak iJı.. 

tiyari olacaktır ve 18 ile 5 O yaı araauı. 
daki kadın, erkek her kes kabul edil.,. 
cektir. 

cOrdu> tamamiyle eivildic, hiç bit 
askeri teşkilatı veya talimlerine tBbi de

lildi•. Yalnız. buııiin b11 şekilde hunla. 
nan hu harısi bir kimıe İltene aeferbeJ' 
lik ilanında, hava ordusunda vuife ala. 
bilecektir. 

madam Moluvıuun üzerinde toplanıyor- Hüg l.ariviyer bir aşıktı, sustu ve bek· 
du. l..dl.. 

.. Annesi cevap vermedi.. Odada ses
sizlik uzayıp gidiyordu. !renin oabn ' tü
~endi: 

- Anne. neden cevap vermiyorsun~ 
Madam Moluva düşüne düşüne, ke

limelerin Üzerinde duTa dnra cevap ~er~ 
di: 

- Bu hususta düşüncel~ daima 
ikinci derecede kalmalıdır. YavrUJiı~ a.a.ıl 

karar vececek, sensin.. Bana kalırsa Ro
ge Nuvartriye, ya§, servet ve şeref bakı~ 
mından sana çok rnünuip bir eş olur. 

- Fakat anne, bir genç kız evlenir • 
ken yalnuc kendini iotiyen adamm yaşı
hı ve parasını dÜ§Ünmez. Tabii onun 
baıka düşündükleri de vardır. Rogeyi, 
bir delikanlı olarak, nuıl eöyliyeyim, 
ııahsi itibariyle nasıl buluyoHun) 

- Yavrum, Roge, çok yakından ta· 
nıdığun bir adam değil .. Y akııılıJı bir de
likanlı.. Zeki görünüyor. Geriye bu ya· 
k.,ıklı delikanlının huyları, adetleri ka
lıyor .. Bunları tabii sen benden daha eyi 
bilinin .. 

- Fakat ann.,,, Roge o kadar çekin· 
gen, o kadar kapalı ki.. Onunla konu
ıurken ncteli veya düşünceli olduğunu 
hile anlamıyorsunuz. Böyle bir adamın 
karakterini ıınlaınak çok ıı\iç oluyor, yal· 
nız acaba bu meeelenin evlenmekte çok 
büyük ehemmiyeti ...... mı) 

Madam Moluva .ıüzel gözlerini tava. 
na dikti: 

- Diııle kızını... Vakıa İnAn pek eyi 
huylu ohmJ'an, yahut biraz tahakltümü 
ııeYen brr erkekle e...ıendiği valot bile 
rnceut olabilir. Nitekim bi.ıbirini delice
sine ıeven inaa.nlarm mesut olamadığı 
vak.idir, Ben bunun bir çok miaallerini 
gördüm. (Az daha, ben de evlilik haya
bnda hiç mesut olmadım, diyecekti, 
fakat kendini tuttu.) Omit ederim ki 
evleneceğin delikanlı müsamahakir, eöz 
euılar, müıfik bir adamdtt. 

lren canı aılcılmış bir tavırla: 
- Müııamahaya ihtiyacım yok, dedi. 

- istikbal hakkında ıimdiden hü-
tüm verilemCL. Belki un müaıu:nahaya 
muhtaç olmazaın, falr.at kocanın bir çok 
hareketlerine ııöz ;yıırnmalı: mecburiyetin
de kalının .. Aile hayatında karıılıldı ou
rette kan Uo kocanın kusurlarına ııöz 

Y\lmmam ııarttır. Bu olmazsa evlilik ha
yatı bir cehennem olur. 

- lnaan bqkasınm lru.uruna ııöz 
Yummadan da gururunu muhafaza ede-o 
bilir. Gururunu muhafaza. edebilen bi.ı 

kadın da. hiç bir z:aman kocasiyle kavııa 
etmez. 

Madam Moluva bu nokta üzerinde 
rnünah,.ya devam etmek istemedi. 

- YaYrUm, aana bütün samumye-
timle bir nasihat vereyim .. Yeni ev1i kan 

koca araoında ııeçimsiılik. bilhassa k&T
nananın b..,uıdan çıkar. Anne, damadı. 
1uzını elinden çalan biP mah!Uk olarak 
lelAltkl eder. Ve onu bi.ı türlü sevmez. 
itiraz etm.,,, Bu bir kanun kadar tabii 

Ve doğrudur. Ben dulum, oen de biricik 
kııtmaın, fU halde ben çok kıskanç. çok 
korkulacak bir kaynana olabilirim. Va
k.a böyle olmai;ı istemem. Fakat böyle 
01acağun muhaklı:alc. Binaenaleyh siz ev
lendikten ıonra sizden uzak kalmayı ter .. 
cih ederim. Biz o vakıt sadece ilci arka

daş olarak kalırız. Birbirini çok seven, 
flta sıra rörcn, beraber bir kaç saat ge
çiren, haftada bir veya iki defa beraber 
;~mek yeyen iki arkadq.. Ben hiç bir 
ışınize karışmam. Siz aonnadan hiç bir 

rnesele hakkında fikir söylemem .. Ne de
rnek istediğimi anlıyoraun değil mi) 

İren heyecan içerisinde dü2ündü: 
t7-avallı annem, beni ne kadar çok ae
viyor, benim için nelere katlanıyor, > fa
kat 0 d hisJ • • • . L • • a erını açıga vunnax: ısılemı-

Yen. heyecanlarını içinde ııaldıyan bi.ı 
rnahlilktu. Binaenaleyh 
söylemedi ve sadece: 

- latikhal ne olursa olsun, anne, ben 
lenin kızınım ı.. dedi. 

Madam Moluva, kızım tefkatle ku
c•kladı Ve sonra her ikisi ayrı ayn evden 
çıktılar C k k • • cnç ız ar ada"larına anne· 
llYle k • onu~tugunu anlatmıya gitti, An-

i ş te bugün Madam Moluva sevgilisi
ne kızının _yakında evleneceğini müjde· 
liyecekti. O bu habere çok sevindi: 

- Memnun oldum, dedi. Artık be
nimle evlenebilirsiniz. Bir vakitler ko~ 

canmn ~erefi içjn teklifimi reddettiniz. 
sonra kızınızın saadetini ileriye -sürdü~ 
nüz. Şimdi artık hiç bir mani kalmadı. 

- Biraz dah.. bekle, dostum.. Bu 
meseleyi ileride konuşuruz. K.:nm ev .. 
lendikten sonra ben .çok serbest kalaca
ğım. O vakıt sizi daha sık sık görebili:. 

lirim. 
lren evlendi ve madam Moluva, kt· 

zına anlatbklannı tamamen tatbik et
ti. Yeni karı kocadan unkta yaşadı, On
lııra nasihat vermedi. Onlara sual aor

madı .. lTenle kocası arasında bir anla~ 

mamazlık sezdiği dakikalarda dahi bu
nun farkına varmamıt gibi durmağı ter .. 
cih etti. 

Bütün bu hüsnü niyetine Tağmen bu 
rolü oynamakta devam edemedi. Bir 
gün kızının evinde yemek yeyorlardı .. 
Yeni le.an kocanın arasında bir fırtına· 

nın dolaştığı besbelli idi. Madam Mo
luva boş yere neıeli görünmcğe çalı~ .. 
tı. lren ve Rogenin bakıtlarında yıldı

rımlar dolaşıyordu. 

- Madam Moluva: t:Ne olursa olsun, 
benim bu ite kanımamam daha doğru 
olur.• diye düşündü. Yemek biter bit
mez : 

- Ben gidiyorum artık, dedi. 
Roııe oturduğu yerde kımıldadı: 
- Nasıl, kızının yanında kalmak iı· 

temİyor musun) 
Madam Moluva, Rogenin ne demek 

İstediğini anlamamış gibi ııöründü ve 
kekeledi: 

- Ben sanıyorum ki .• 
lren kendini tutamadı ve bağırdı: 

Londra- The Truth mecmuas111dan: 
Halkın kesesinden yapılacak yeni aarfi
yat işlerinde ihtiyatla hareket etmek el
bette ki münasip olur, fakat çok teınen
ni ederiz ki, geçenlerde parlamentoda 
bahsi geçtiği veçhile, Ankarada Atinada 
kine benzer bir arkeoloji mektebi tesisi 
i.çin tahsisat temini işine .bu İfi terviç e
denler tarafından li.z:ımgelen tefenüat 
hazırlandıktan sonra- layık olduğu ehem
miyeti versin. Ankarada çalışacak böyle 
bir ilim milcssesesinin lngiliz .. Türk dost· 

luğunu pcrçinliyeceği şeklindeki politik 
iddia hiç şüphesiz doğru ve ehemnıiyet· 
lidir; fakat bu te§Cbbüoün arkeolojik 
kıymeti de ondan *§•it değildir. 

Eski medeniyetinin iç yüz.ünü öİtren
mek istiyen kimse İçin Anadolu, Yunan 

topraklan ve adaları kadar, hatta bazı 
kimselerin iddialanna göre ondan daha 

Kumarcılar 

...... İngilizler """: ---Ankarada bir ar-
keoloji mektebi 
açılmasına 

: 
: ehemmiyet 

büyük 
verı-

• 
~ yor/ar 
······~·····1··························· zengin bir üıkedir. 

Anadolunun şimali garbi köşesinde 

llyom kalelerınin harabeleri v .. rdır ki bu 
duvarların dibinde dünyanın ilk şairi ka
•idelerini yazmıftı. 

Daha a~ya doğru sahil boyunca 
bir ıürü eski Yunan kültür merkezlerinin 

harabeleri vardıt. Yunanistan henüz ka

ranlıklar devrinde iken lyonya kültürü 

evvela buralarda doimuttu. Fakat mo
dern Türkiyenin dünyayı tenvir edebile
ceği aahalar oadece klaıik membalara in
hisar etmiyor. Ankaradan 100 mil me
oalede bulunan Boğazköy henüz esrar ile 
dolu olan Eti imparatorluğunun merke
zidi.ı. 

Eski dünyada pek 1 üyijk rol oynıyan 
Etilerin lisanını dahi bugünkü ilimleri· 
miz henüz aölcememjıJerdir. Tarih mü.na ... 
sehetleri ve mukayeseleri ile aliik.adar o~ 
lan kimseler bunların başlangıcını ve 
müteakip inkitaflarını milattan on bq a
sır evvelinden aramıya başlamJ§l•.du. 

O zamanlar müstemJekeci olmıya" Eti
ler Mıtır dominyonlan üzerine aarlr.ar· 
lı:en M111nn Filistindek.i oadılc bendeleri, 
eu1h taraftarlan firavun Ahenatonun lr:a
nımıulılc politikasına kaptı bot yere pro
testolar yağdınyorlardı. 

Kaçakçı Haham 

Sivil hava ordusuna yazılan her ket 
haftada bir şiling (25 - 30 kuruş) gib( 

cüz'i bir ücret mukabilinde tayyal'ecil.ik 
öğrenecek ve tayyarelcrde staj göre• 
cektir. Sonra kendilerine diploma veri~ 
lecektir. 

Yapılan tahminle.. ııöre, ei'lil hava 
ordusuna bir milyon · kiti iştirak ·edecek· 
tir. Oc•etin az olmMl havacıl,ğa esasen 
hevesi bulunanların bu orduya iştirak.ini 
kolayla~tıracaktır. Çünkü, hevcskô.rlar 
için açı1an hususi tayyarecilik mektep· 

!erinde, bir saatlik uçuşa l;ıugün bizİIQ 

param .. la l O - l S lira alınmaktadır. Dip
loma Üc•eti de derecesine ııöre, 100 • 
300 lira araaıııdadtr. Halbuki hüküme
tin sivil hava mektebinde, haftada biı 
ıilingle ders görenler, bir sene sonra be
dava diploma alacakliırdır. B~ auretle 
bir sene zarfında verecekleri Ucret an~ 

cak 1 O - 15 lira)'I bulacaktır. 

Bundan başka , her tarafta açılacalı 

olan bu hava mekteplerinde ve talim aa· 

halarında günün her saatinde çahşmalr 

kabil olacaktn. Bu da, hafif iılerle met" 
gul bulunan kimselerin, ne zaman vakit• 
leri müsaitse o zaman ders görmelerini 
mümkün kılacaktn. 

Hava nezareti tarafından verilen ka· 

rarın tatbikine ııirişmek için de•hal h• 
zırlığa başlanmıftır, ilk olarak. bu o.dı> 
nun talim ve tatbikabnda kullanılacal 
olan hafif •istem tayyare mevcudu art> 
bnlacak, bunun için yeni tayyare fabriı. 

kaları kurulacaktır. 

Sivil hava ordusunun bir de planör 'ili< 

besi olacaktır. 
Bu auretle talim ııören ve tayyareq 

ola.n halkın bir muharebe zuhurunda itt 
rek orduya, ııerek tehirlerin müdafııaot• 
na büyük hizmetleri dokunacağı iimi1 
ediliyor. 

Şiddetle takip 
edili yarlar 

- Hayır anne, o, benimle me~gul 
olmamak için, eeni yanıma çivilemek 
istiyor, sen de benimle mcşııul olmamak 
için bahaneler yarabyorıun. Kaynana 
olmamak perdesi altında anne olduğunu 
inkar ediyorsun. Bizim oaadetimiz leli- Ti ed L -0---k.. d Muh El-, r e anca ınev ıın e tar 

Hakiki haham değil mi? 
IZMtR MEMLEKET HASTA

NESI DAHlLI HASTALIK 
LAR MUT AHASSlSI 

DOKTOR 
kelimiz ııaııa vız ııeliyo•. Bize çok lakayt kah · d k dıkl 
k 1 

masm vesın e umar oyna arı 

a ıyonun .• 
Sustular. Anne düıünüyordu. Sene- görülen Recep, Mehmet Hoş, Mustafa 

lerce kocasının kavgalarına tahammül Dirik ve Osman Güner cürmü meşhud 
etmifti. Senelerce kızı için her şeye kat- halinde yakalarunışlardtr. Kahvehane 
lanmıştı. Şimdiden sonra genç karı ko- üç ay müddetle kapadılınıştır. 
canın kavgalariylo meşııul olması lazım- § Tirenin Uzunkuyu mevkiinde Mus-
mlf .. Hayu, artık bu çok fıula idi. tafa oğlu Kemal Yarmış, Hüseyin oğlu 

iki gemide ve ''Tevrat,, kitapları ara
sında gönderilen bir milyon franklık 
(Heroin) in de musaderesi emri verildi 

Celal Yar~ın 
Muayenehanesi : !kinci Beyler 

sokağında Fırın kar,ısında (2S} 
numaradadır. 

Madam Moluva bu dakikada Hüg La- Ali ve Ahmet oğlu Şükrünün üç kağıt 
riviyerin tatlı baluılarını düşündü ve açmak suretile kumar oynadıkları ve 
•ükilnetle: saf köylüleri aldatarak paralarını dolan

- Artık istediğinizi yapınız, ben ev- dırdıkları görülmüş, hepsi de yakalana-

Dünkü oayımızda Pariote bir hahamın 1 kadar yapt,ğı kaçakçılığın blô.nçoıunun 
mukaddes it.itap içlerinde nasıl heroin henüz tcsbit edilmediğini ve kaçakçılığın 
kaçakçılığı yapbğını yazmıştık. Dün ge- ı on milyon frangı ..,!lğım yu:maktadır-

TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 1018 TELEFON 2S4S 

leniyorum, dedi. rak adliyeye ver~tir. len Pari• gazeteleri bu hahamın timdiye lar. Yapılan tahkikatta elyevme aeferde IZMIR BIRtNCI iCRA MEMUR· 

K N ' ""' . . .. . . . . ~. 

Sağla~. bir insanda kanin mikdarı ağırlığının on birde biridir.Ve milyarlarca lormizi, beyaz yuvarlacık
lardan m~rekkeptir. Kanın uzviyetimizde oynadığı rol pek mühimdir, Vücudumuzu tqkil eden bir hü
ceyreye.~zım olan gıdayı derhal götürdüğü gibi ölmüf hüceyrelerin enkazını da sürükleyip çıkarır. Ayn· 
ca da vu.~udun lüzum gösterdiği mıntakalarda da yeni uzvi İn§t'lar yapmak kudretini haiz kimyevi mad
deleri~ hucreleri de ihtiva eder. Demek; bir insan saltanatının bütün azamet ve §evketiyle yaıaması için 
bu milyarlarca muhafız ve imara ordusunu iyice koruyup bakmuı ve daima tazeleyip çoğaltmuı li
zımdır : itte bunun için 

Kan, kuvvet, iştiha şurubunu tavsiye ederiz 
FOSF ARSOL; tababetin esuını tetkil eden ve umum doktorlanmız tarafından takdir edilen en mühim 

ilaçların gayet fenni bir surette birlettirilmesinden yaptlmı! emsalaiz bir hayat ek.iridir. Bir !İfe ıizlere 
hayatın bütün zevk ve ne§elerini arttıracak ve yll§adtğıruz müddetçe halsizlik, yeis ıstırap 

~korkaklık, tembellik göstemıiyecektir. ' ' 
FOSFARSOL'u; diğer mukavvi ilaçlardan ayıran baflıca hassa; devamlı bir surette kan, kuvvet, İ§

tiha temin etmesi ve ilk defa kullan3.lllarda bile ıızami bir hafta içinde tesirini göstermesidir. 
FOSFARSOL; muhakkak bir surette kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir i§tiha temin eder, adale ve ıinir

leri sağlamla§tınr, uykusuzluğu, fena düıünceleri, yorgunluğu giderir,mul!\lll'İd inkıbazları geçirir. Vü
cuda daima gençlik ve dinçlik verir.Zeki ve hafızayı parlatır. insan makinesine lhım olan bütün kalori 
ve enerjiyi vererek tam manuiyle azim ve irade sahibi eder. Ve her tetebbüsünde muvaffakıyete kavuı-
turur .............. .. 

FOSF ARSOL, günq gibidir. Girdiği eve nqe, güzellik ve heyecan saçar, her eczanede bulunur. 

bulunan cJerozalem• ve cVil Dö Strez- LUGUNDAN: 
burır> vapurlarında haham tarfından Klll'Jıyaka Selimiye sokak 8 No. 
yükletilmit içle•i hecoin dolu ve biı mü- lu evde ikamet etmekte iken halen 
yon iki yüz bin frank değerinde doksan ikametgahı meçhul Necmiye Halil 
oekiz tevrat kitabı vardır. tarafına 

Bu ııemilerin uıı" nyacalı:lan limanlara Kı t Ak l • il • N yme sunun zmır ncı a-
telaizle mal(\mat verilmiştir. Oralarda terliğince tasdik ettirilmi, bir kıt'a 
yapılacak rattırmalarda bunlar da ele ge- mukavelename ile İcar' ettiği Selimi
çirilecektir. ye 8 No.lu evin müddeti icari bitmİf 

Pario zabıt.uı, kaçakçı haharrun ouç olduğundan tabb ifgalindeki gayri 
ortalı:lnru bulmak için tahkikatını ııeni,- menkul ifbu ilanın nl!§l'i tarihinden 
!etmiştir. itibaren on bet gün içinde tahliye ve 

Bu tahkikat F ranaız zabıtasını bir teslim etmeni:z ve kiranın yenilendi
üçüncü plwn tevkifine oevkeımittir. Bu ğine veya uzabldığma dair bir itira
üçüncü tah11n hüviyeti birincinin hüvi- zınız vana yine ilanın nefrinden iti
yeti kadar mühimdir. baren bet gün içinde istida ile veya 

Diğer taraftım Amerika zabıtasına da !ifaben icra dairesine bildirmeniz li
keyfiyet habec verilmit ve Amerika po- zıındır. 

liai hahaının kansının oorııusunı> yapmıt- Aksi takdirde on be§ gün hitami
tn. Sek.iz çocuk anaN olan bu kadının da gayri menkulün zor ile tabliye 
kocasının yaptığı kaçakçılıktan haber- edileceği tahliye emri makamma 
dar olduğu zannedilmektedir. kaim olmak üzere tarafınıza ilinen 

Paristek.i musevi mahafili bu kaçakçı tebliğ olunur. 2759 (2546) 
hahamın oahte bir haham olduğunu ve ---------------
adının Amerika hahamlarının isimlerini notları bile vardır. 
tllflyan büyük rehberde mevcut olmadı- Şimdi, körlerin, iliın ve sanetten ol· 
iıru ileri sürmektedirler. duğu gibi eğlenceden de istifadeleri için 
---------------!bir çare bulunmuştur. Kendilerine mah-

Kör/er briç oyna- sus bir şekilde yapılan iskambrucrıe 

b l 
amalar artık briç te oynıyabUeceklerdir. 

ya i eceh! Londrada bir kulüp tarafından çtka-
Körlerin de herkes gibi bir çok işleri rılan bu iskambillerin üzerinde sayılar 

görmesi, muhtelif icadlarla kabil olmak- elle hissolunacak şekilde, kabarık olarak 
tadır. Bu gün oruara mahsus, kabarık yapılınışttr ve körler bunlart parmakla
harfli kitaplar, gazeteler, hatta musiki riyle yoklıyarak oynuyorlar. 
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=·······································: 
~ RADYO ~ 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ANKARA RADYOSU: 

Öğle neşriyatı: 

Saat 13.30 Karışık plak neşriyatı 13. 5 O 

i>lak.la Türk musikisi ve halk şarkıları, 
14. 15 Ajans haberleri. 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18. 30 da plak neşriyatı, 19. 1 5 
te türk musikisi ve halk şarkıları (Mak
bule), 20.00 de saat ayarı ve Arapça 
neşriyat, 20. 15 te türk musikisi ve halk 
şarkıları, (Hikmet Riza), 21.00 de Şan 
plakları, 2 1. 15 Stüdyo salon orketrası, 
22.00 de ajans haberleri, ve son. 

1STANBUL RADYOSU: 
öğle neşriyatı: 

Saat 12.30 da plakla türk musikisi, 
12.50 de havadis, 13.05 te plakla türk 
musikisi, 13.15 te Konser: Novotniden 
naklen orkeııtra M.Kemal Akel idaresin
de. 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18. 30 da hafif müzik: T epebaşı 

belediye bahçesinden naklen, 19. 15 te 

konferans: Prof. Salih Murat (fen mu

sahabeleri), 19. 5 5 te borsa haberleri, 

20.00 de Grenviç rasathanesinden nak

len saat ayarı Belma ve arkadaşları tara

fından türk musikisi ve halk şarkıları. 

20.40 hava raporu, 20.43 te Ömer Riza 

Doğrul tarahndan arapça söylev, 21.00 

de saat ayarı, orkestTa, 21.30 da Nec

meddin Riza ve arkadaşları tarafından 

türk musikisi (Sabah faslı), 22. 1 O da 

müzik variyete: T epebaşı belediye bah

çesinden naklen, 22.50 de son haberler 

ve ertesi günün programı. 2 3. 00 te ııaat 

,_ 
Senede 

YURDDAŞ. DiKKAT! 
yedi yüz mllyon insanı hasta eden ve bunlardan sekiz 

mllyon~ınu öldüren en mUthlş Afet satmadır. 
VATANDAŞ ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivri sineklerin bu akla hayret verici cinayetlerinden 

korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da ( KiNiN) dir .•• Kinin sıt
manın emsalsiz ilacıdır. 

Bevne1milel hb ve sıtma cemiyetleri de sıtmada yalnız kinini kabul etm1stir 
------------------------------------------Bugünün tababeti kininin bu harikulade kuvvetini arttırmak, halsizliği, kuvvetsizliği, kansızlığı ön-

lemek ve sıtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı nebatat hülisala
lariyle birlettirerek BIOGENtNE müstahzarını hazırlamıştır. 

Sıtmadan korunmak ve kurtulmak icin en birinci devadır. 
' Kanı temizleyip çoğalın. Kırmızı kürrecikleri arttınr, adale ve sinirleri kuvvetlendirir, iştihayı açar, 

dermansızlığı giderir .. Sıtma parazitlerini öldürür, sıtmanın bütün ıekillerinde ıifa temin eden bu yük
sek tesirli ilaç her eczanede bulunur 

~ ayarı. 
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AVRUPA JST ASYONLARI: 

SENFONILER: 

HAFİF KONSERLER: 

7. 1 O Beri in kısa dalgası neşeli musiki 

(8.15 devamı), (9.45 hafif mwiki) 8. 

50 Paris Mondiyal plak 9.45 plak 12 

Paris mondiyal koruer nakli 12. 15 Ber

lin kısa dalgası Eski Avusturya halk mu

sikisi ( 13 de 15 ıe kadar hafif musiki) 

13. 15 Paris mondiyal konser nakli ( l 4 

keza) 13.25 Paria orkestra ( 14. 30 de

vamı) 15.30 Paria mondiyal Varyete ve 

fantazi parçalan 17.45 Berlin kısa dal

gası h sonu konseri (18.50 keza), 18 

Paris mondiyal konser nakli 19 Bükreş 

küçük plak konseri 20 Berlin kısa dal

gası neşeli hafta sonu programı 22. 1 O 

Varşova Leh musikisi 22.35 Peşte rad

yo orkestrası 22.45 Bükreş Lokantadan 

konser nakli. 

RESiTALLER: 

9.30 Berlin kısa dalgası Bachın eser

lerinden piyano - keman ( 1 O. 15 askeri 
şarkılar) 11 . 15 .Koro 15. l 5 Beethoven-

den piyano sonatlan 18 Peşte işçi korosu 
18. 15 Berlin kısa dalgası halk ıarkıları 

ve koro 19.1 O Varşova şarkı resitali 19. 
15 Berlin kısa dalgası piyano-keman 
sonatları (Bch) 20 Varşova Keman 
konseri 20.1 O Bükreş Posta memurları 
tarkı söyliyor 2 0.45 şarkılar). 

DANS MUSiKiSi: 

19.20 Peşte 21. 15 Bükreş 24.1 O Peş
te (Plaklarla) . 

tZMtR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

Yeni Asır gazetesinin 26 Haziran 
938 Pazar nushasiyle çıkan Ak de
niz mahallesinde ve ikinci kordonda 
4 No da mukayyet arsanın sabfına 
mütedair bulunan ilinda ikinci aab
tının 15 gün sonra 11-8-938 Per
ıembe günü saat 1 O da yapılacağm
nın yazılmuı 1izımgelirken sehven 
4-8-938 Perıembe günü aaat 10 da 
yapılacağı yazılinıt olmakla keyfiyet 
tashihen ilin olunur. 

2751 (2550) 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Yeni Asır gazetesinin 27-7-938 

günlü nüshasında beher metre mu
rabbaı 250 lruru§tan 1120 lira mu
hammen bedelle ve 12~938 Cuma 
günü sal\t 13 te ihale edileceği iii.n 
edilen 63 üncü adanın 448 metre 
murahbaındaki 11 sayılı arsa ilanı 
hükümsüzdür. 2757 (2549) 

-Beher metre murabbaı 300 lru
ru§lan 1338 lira bedeli muhammenli 
63 üncü adanın 446 metre murab
baındaki 11 sayılı arsasının satışı 
baş katiplikteki şartnamesi veçhile 
16-8-938 Salı günü saat 13 te açık 
artırma ile ihale edilecektir. lstirak 
"?tmek istivenler 100 lira 50 hıruş
luk muvakkat teminat makbuzu ve 
1a banka teminat mektubu ile ıöy
'enen gün ve saatte encümene gelir-
er. 30-2-9-12 2757 (2548) 

1 - Basın birliiji hakkında 14-
7-938 günü ve 3511 No.lu kanun. 

2 - Toprak mahsulleri ofui hak-

iWTiYATLI DAVRANINl2: 
SICAK'GAR-BAŞLIYOR 

R c~~ So!Juk. fta_ua Doktpfar>ının Yühs<;R, .. 
t9 Deglmf<2rlndrın [Jiranrıvuel r:aydafan ni 
~ S~M . R.aftattlk. .U:.0110171.i. 

~ 
20; 
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) 'JgRJ;;5i'Ya SATJŞ 
5.AJ.liE,iNiN SESİ v~ - AC:ENTELER.iNDe: 

Izmir Merkezi: Saman iskelesi 12 

l=h ...... 

~anda 24-7-938 gÜn ve 3491 No.lu aaı mii::!!!!!!ll9all ... m?Jr"llm'ID•-----------mı 

Faris hapları, nebati maddelerden 
yapılmış emniyetli müshil ilacıdır 

1 tanesi linet, 3-4 tanesi amel verir. 

Sancı, ve yel, ve rahatsızlık ver
mez. 

Inkıbaza, hazımsızlığa, uyku
suzluğa, bunlardan mütevellit sinir 
rahatsızlığına iyi gelir. Evinizde 
bulundurunuz. 

Kutusu her yerde 15 kuruştur. 

{an un. 
3 - Damga resmi kanununun ba

~ı maddelerinin değiıtirilmesine ve 
'·m kanuna bazı maddeler eklenme
;İne dair 9-7-938 gün ve3478 Nolu 
~nrm. 1 

4 - 927 ve daha evvelki bütçe 
;enelerine tealluk eden zirnmetlerin 
·asfiyesi hakkında 13-7-938 gün ve 
~497 No. lu kanun. 

5 - Umumi mülhak ve-hususi 
'1ütçelerle idare edilen daireler ve be
. "?diyelerle sermayesinin tamamı 
1evlete ve belediyeye veya hususi 
· darelere ait daire vemüesseseler a
rasındaki ihtilafların tahkim yolile 
halli hakkında 16 / 7 / 938 gün ve 
3533 numaralı kanun. 

6 - 16-7-938 gün ve 92108 No. 
)u kararname. 

Belediye ilin tahtasına aaılmqbr. 
Bilinsin. 2756 (2547) 

-- "°""' llllUN2171 

DlŞLERlN ÇUROMEStNDEN BiR ÇOK HASTALIKLARIN 
DOöDUöUNU HER KES BIUR 

BRONZ 
DIŞ FIRÇALARI DtŞLERt ÇOROMEDEN VE KiRLENMEDEN 
KURTARIR. .. Her eczane ve tuhafiyeciden arayınız. 

CllaB iri .. = E' ,....., E 5 --il Daimi Encümeninden: 
Şehit Fadıl okulu helilannın onanlması 2873 lira 84 lruruı açın tu

tariyle ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklile
rin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları teminatlariyle 
birlikte 18 ağustos 938 perıembe günü saat 11 de tl Daimi Encüme-
nine bq vurmaları. · 

Bu İfe ait keıif ve ıartname Nafia müdürlüğünde tetkik edilebilir. 
ı763 (2545) 

şeKıller o.ıuu-- •. •• kte \u•'-•· h ... ~·-ed nse- inanmaz gorunme . d' Bundan sonra da mer aıe ıuc d "dafaa kolaydır~ rol oeıu~ .... - - d b·r pudra kutusuııu .... --lara - n e . •L: _,_,_:~- .... n1'h gır 1• • _ • ,,: . . -~ .. ..t,._ ganne e \mu . . ~· ,__;ı __ ... 'hn ve can an\ 1 _ _ . __ ...... . 

Siz de bu kren1den şaşmayınız! 

BALSAMIN 
Sıhhat bakanlığının resmi ruhsa

tını haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima üs
tün ve eşsiz kalmıştır . 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

vücuda getirilmiş yegane sıhhi 
kremlerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil 

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

Krem Balsamin 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı 
ve halis acı badem ile yapılmış gün
düz ve gece şekilleri vardır. 

KREMLERi 

KREM BALSAMtN; öteden beri tanınmış hususi vazo ve tüp şek
linde satılır. tNGIUZ KANZUK ECZANESi. •. 

BEYOCLU - tST ANBUL 

M JDE •• u 
~ÜPAPLI, 

TORNAX 
SÜPAPSIZ 

~VE 
... 

STANDARD 

Motosikletleri 
OiKKAT: 

geldi 
Tornaks 

mutlaka görünüz. · 
motorlarının her 

parçası mevcuttur 

M. ALiM ŞENOCAK 
Bc..fturak Kemeraltı cad. Emlrler çar,ısı kar,ısınd~ 

Tel. No. 40'79 

GRIPIN 
Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 

diş adele ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMATtZMA, GRiP VE EMSALi HAS. 
TALIKLARA KARŞI BiLHASSA MOESSIRDIR 

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

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

Taklitlerinden aakınınız ve her yerde ısrarla Gripin iateyiniz 

Şark sanayi kumpanyası Türk 
Anonim Şirketinden: 

Kurut 
Fener Tip 5 90 cm 750 

( 85 cm 682 
Bozkurt Tip 6 ( 80 cm 654 

( 75 cm 626 
( 70 cm 598 
( 85 cm 664 

Kelebek Ti9 9 ( 80 cm 637 
( 75 cm 610 
( 70 cm 583 

lıbu fiatler fabrikada teslim ve bedeli pqin ödenmesi meırut 36 111. 

bir top için asgari bir balyalık (Yani 25 to!) satl§lara mahsustur.) 
1 - 24 top almak isti yen müt teriler yukarıdaki fiatlere yüzde iki 

zamla mal alabilirler. 
İstihlak vergisi kanununun son tadilatı üzerine fiatlerde yapılan 

tenzilat vekaletin tesbit ettiği 1 ıubat 938 tarihli fiatlere göre uygun 
olduğu tasdik olunur. 

. .,_,, 

Ticaret odaai resmi mühür ve imza 
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Nazarı Di • a e 
• ___ L,_ 

Mensucat makinalan Ot fezgalılcrrı bildmum ICllQ')'I mmnny-

lorı, TermJcn, Makkaplcn, Frezeler ve•aire" 
cPLATI• markalı pamuk çıkrıldan-ve yedek parçalan. 
Pamuk preselm. 
BABCOCK VE WtLCOX her kuvvette buhar kaznnlan. 
Her nevı demirler ve borular. 
Her sistem kompretıörler. 
Dekml ~ maden ocakları demiryollan i8'aat malumeleri.. 
MARATHON markatı her cins torna, imalat, kalıplık çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü halitalı halitasız çelikler ve •• 
TlT ANlT sert maden takımfan. 
Bu ihtiyaçlarınızı llf&ğıdaki adresten temin edebilirsiniz : 

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

Telefon: 2413 Posta Kutusu 234 
1-13 (84ı) 

"-=----_. ............... _. ... ._ ...... _, 

, Fenni ~özlük için •• , 

KE -AL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cins ve çefitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe ıiferik, silenderik, dubl fuvayye 
tatlarla altın, nikel, pilatin, haı baga ve sellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ycrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torları için göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

on 

No. 9260 No. :1360 
DATMON markalı bu fenerler iki ve üç pillidir. iki yü:ı: elli ye 

iiç yüz metre mesafeyi tamamen aydınlatır. Ayarlıdır. 
Bu fener ucaz olması itibariyle çok satılmakta ve takdir edil

ınekedir. Geceyi adeta gündüz yapan bu fenerlerden çok istifa
deler yapılmaktadır. 

Bu fenerlerle canlı bir mahlUlru diri diri tutmak mümkündür. 
Çiinkü ziyasi gözdeki hassayı kamaftll'ır, tavsiye ederiz. 

~ 
O oy ç e O r i y ant b an k 

DRESDNER BANK ŞUBESi 
IZDliB 

.MERKE.ZI : HKRLJN 
Almangada 175 Şubeal Mevcuiiur 

8.ıı maye Te ılıtiyat akçesi 
165,000,000 1-taybemıuk 

Törkiyede Şubeleri: lSTANBUL ve IZMIR 
J\fıeırJa Şubeleri: KAH)RK ve JSKIUIDIUUYE 

Her tiirlii hırnka ınnnırı11lillnı ıfA '"" knhnl Pılı>r 

I 

TURKIYE 
CUMHU RİYETt 

i l 

_ı 

:f.lllllll!!!!mll!llmmıı .. ~--------------............. J 

Ağız bütün mikroblara daima 
bir kapıdır. Ve unutmayınız 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ve hatta zatürreeye yol açtık
ları, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide humması, apandi
sit, nevrasteni, sıtma ve romatiz
ma ya-~·ığı fennen anlqılmıthr" 
Temiz ajız ve sağlam d~ler umu,. 
mi vücut sağlığının en birinci fal'• 
tı olmu~r. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Radyolin) dit macunu ile 
garanti edebilirsiniz ve etmelisi
niz. Bu suretle mikropları imha 
ederek ditlerinizi korumuf olur
sunuz. 

açık 
ki: 

RADYOLIN 
ile dişlerinizi aabah ve aktam her yemekten sonra fırçalaymız .... 

Nakliyat sahiplerinin ve kamyon 
şoförlerinin nazarı dikkatine 

Vilayet makamından: 
Vıli.yet toaeleri üzerinde seyrüsefer eden yük kamyonlıuüıin istiap 

hadlerinden fazla yük tahmil etmelerinden toaelerin vaktinden evvel 
harabiyetine ve bu uğurda sarfolunan tamirat ve İn§aat paralarının 
heba olmasına sebebiyet verildiği anlaıılınıı bulunmaktadır. Bu halin 
önüne geçmek ve yollan vaktinden evvel tahripten vikaye etmek 
üzere viliyet umumi meclisine niyabeten vilayet Daimi encümenince 
alınan 31/3/938 tarih ve 357 sayılı karara tevfikan : 

1 - Kamyon sahip ve toförleri ıs eylUI 938 tarihine kadar lzmir 
belediyesi makina mühendisliğine müracaat edip kamyonlarının fab
rika tonajını tayin ve tasdik ettirecekler, bu tonajı gösterir mezkUr 
mühendislikçe mühürlü küçük levhalan toför mahallinin dıJ siperine 
hariçten kolaylıkla görülebilir tekilde çivi ile tesbit eyliyeceklerdir .• 
(Kamyonlarda azami yük hiç bir suretle üç tonu tecavüz edemiye
cektir.) 

2 - O tarihe kadar tonaj levhasını tesbit ettirmiyen veya bu lev
hada yazılı tonajdan fazla hamule tatıdığı alikalı zabıta memurlan ve 
Nafıa yol çavuılan tarafından tutulacak zabıt varakalariyle tahakkuk 
eden kamyon ıoförleri ve mal sahiplerinden müştereken gayri kabili 
temyiz olmak üzere ( 25) lira para cezası alınacaktır. 

Keyfiyet nakliyat sahipleriyle kamyon toförlerinin ehemmiyetle 
nazan dikkatine arzolunur. 

12 - ı9 - 24 - 30 2486 
. 

(2418) 

zmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

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

Saglaoı Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağmı:ı: elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

wıt.ıMrn sA Tış YERLERı wrıfıJı~ 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

SAHlFE 9 

DEUTSCRE LEVAN Fratelli S co 
TE-Ll IE Vapur acentası 
G.H~!uJI· ROYAL NEERLANDES 

KUMPANYASI 

1 
~M l vapk uru k18171938 de bek- ]UNO vapuru 25/7/938 de limanı 

cnıyor. a çı araca br. ı- R d 
iLSE L M Rus.s 20171938 

mıza ge ıp otter am. Am.terdam '" 
• vapuru Hamb ı· 1 - - --k 1 --'-urı ıman arı ıçın yu a acas:tır. 

de bekleniyor. Mal çıluuacaktıL SVENSKA ORlENT LINlEN 
YALOVA vapuru 22171938 de bek- CDYNIA motörü 2817/938 de bek 

}eniyor. Rotterdam, Hamhurg, Bremen lemnekte olup {Doiiru) Anvera Rot· 
için yük alacakbr. terdam. Hamhurıı, Danimıuk Te Baltılı 

AMERICAN EXPORT LINES ı- ani . . -"L al k 
SERViCE RAPtDE ım an ıçm ,~ aca br. 

- SERViCE MARlTlME ROUMAIN 
EXETER vapuru 15 temmuzda Prre- PELEŞ vJ>pu= 30/7/938 de beklen· 

den Nevyorka hareket edecektir. 
mekte olup Malta. Cenova. Marsilya "' 

SERViCE MARITIME ROUMAIN Cezair limanları ic;in yülı: ~ yolcu alır. 
BUCAREST 

DUROSTOR 24 d Handaki hareket tarihleriyle nnlun· 
vapuru temmuz a . 

lardaki değişikliklerden acenta mesuh· 
beleniyor. Köstence, Galatz ve Oanup t LL I D b f I --•-·ı•t · -ye ~u etme&. a a az a DIDt a ıçın 

limanlım için yük abıcakhr. ikinci Kordonda FRA TELLi SPERCO 
STE. ROY ALE HONGROISE 

DANUBE MARtTtME vapur acentalığına müracaat edilmeıi ri· 
ca olunur. 

TISZA vapuru 16 temmuzda bekit"- Telefon 1 4111 / 4142 / 2663/4221 
nİyor. Beyrut. Port - Sait ve Lıkenderi- 1 ____________ _ 

ye limanlan için yiik alacakbr, 
TISZA vapuru 3 aiiustosta bdJ~i

yor. Danup limanlaTJ içjn yük alııtcaktır. 

nAndald hareket tarihleriyle nav
lunlardaki deitWltlilclerden acenta me
sulivet kabul etmeı<. 

Daha fazla taf•ilaı almak için Birin
ci Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur aeentalığma müra-
caat ~dilme~l ric:a olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

Olivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

Vapur arentast 
BİRiNCi KORDON REES 

R!NASI TEL. 2443 
Ellerman Une.. Ltd. 

LONDRA HAT11 

DESTRO vaı>Uru 7 haziranda 
Liverpool ve $yanseadan gelip 
yük cıkaracak. 

CA V ALLO vapuru 7 haziranda 
gelip Londra ve Hull için yük ala
caktır. 

"UmdaJ,, umumi 
deniz acenteliği 

Ltd. 
HEI 1 ENtC UNES L TD. 

HELLA.S vapuru temmuz nihayetin· 
de bek.lenamekte olup Rotterdam, Ham-
burg ve Anvers limanlarına yük. ala· 

cakhr. 
ONITED STA TES AND LEV ANT 

LINE LTD. 
HEL VIG vapuru temmuzun ikinci on 

beşlik günlerinde beklenilmekte olup 
Nevyork limanı için yük alacalı::br. 

BAALEBEK vapuro 15/1 7 eyli\l ara· 
Blnda belı:lenilmekte olup NeTYork için 
yük alacakhr. 

BALKANLAR ARASI HATTI 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor 

Balkan ittifakı il<bsa.t lr.onteranaınm 

ııeyyah, yolcu ve yük için tı.aiı ettiği bat. 
ta mensup Yugoslav bandıralı 

LOVCEN 
Lüks vapuru 13 ağustosta 18 de 

FLAMlNIAN vapuru 22 hazi· Constanza, Varna ve Burgu limanlan 
randa Liverpool ve Svameadan için hareket edecektir. 
gelin yülc cıkaracak. L O V C E N 

DRAGO vapuru 25 haziranda Lüks vapuru pazartesi 22 ağustoa oaat 
Londra, HuJI Te Anventen gelip 12 de lzmirden hareket edecek Pire, 
yük çıkaracak ve ayni zamanda Korfu, Adriyatik limanlan, Venedilr. 
Londra ve Hull için yiik alacaktw T rieste ve Şutal< limanlan için yolcu ve 

Tarih ve navlunlardaki değişiklikler- yük alacaktır. 
den acenta mesuliyet kabul etme~ Gerek vapurlann muvual&t tarihleri, 
- 1;:.;;= ·~ __ ı...• ullı L.'--'- gerek vapur isimleri ve navlunlan bak-

•!!!!!!!!!!• t™••Ye a DU&U& km~-- ahh it mahkemesinden. wo acenta bir ta üt a ına girmez. 

Karpyaka bahanye malıalleai §e· Daha fazla tahillt almak için Birind 
._1_ 

1874 
kak 

6 
Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

taret 90....,. 10 n11mın.-

ta 'h "-' oda b" tfak b" •':. umwnl deniz acentalığı Ltd. müracaat J ,... U' mu ve ır mııa:ıır -~"--~ - 1 
bah • .. emil R , . mah = nca o unur. 

çeyı. muft v aııte ait ev - TELEFON : aın - 4072 
kememızce satılığa çıkanlmıftır. 

Bu evin muhammen kıymeti 500 istekli olanlar ihale günü olmı 
liradır. Açık arbrman lznıirde ah- 31.8.938 tarihine müsadif çal'fambıı 
kamı tahsiye aul hukuk mahkeme- günü saat onda gelmeleri, bugün 
si baakitiplik dairesinde yapılacak- vüzde yetmit be§İııi bulmadığı tak
tır. Müzayedeye ietirak etmek isti- dirde en çok artbranm hakkı malı. 
yenler yüzde yedi buçuk pey akçası fuz kalmak üzere kat'i ihaleai on bet 
peıin olarak verecektir. Kat'i ihalesi gün sonn., yani 16 eyliil 938 cums 
yapılabilmek İçin yüzde yetmis be- günü saat onda icra olunacaktır. 
tini bulmut olmak prthr - lhalei Daha fazla izahat almak istiyenles 
katiyyeai icra olunacak kimse yalnız ilin tarihinden itibaren on gün için. 
yüzde iki buçuk belediye rusumu de baakitibe müracaat edebileceklai 
verecektir. ilin olunur. (2551) 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

os ANi YE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 ıeuelik tecrübeli idaresiyle bütün E&e 
hıı 11.:ına kendisini ıevdirmi tir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu
lurlar. 

Birçok husus"vetle.-ine ilaveten fiatler müthis ucuzdur. 
lstanbulda bütün Eıre ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çefitleri 

Çan çar 

ECZANES1 
BAŞ DURAK 

Hanı 

Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 



MUZ PERŞt:MHt: 193ts 

SAYrA: to 30 TEMMUZ CUMARTESi 1938 

Girit adasındaki 
il 

ıs yan bastırıldı 
Asiler yakalandı ve kısmen kaçtılar. Hanyada örfi idare ilan 

Bu küçük isyan hareketi Cümhuriyet ·kuvvetleri 
Rejimin sağlamlığını ve hükfımetin Ebre cebhesjndeki ileri zafer hare· 

kuvvet ve basiretini ispat etti ketlerine devam ediyorlar 

Giriddeki isyanı bastırmağa giden Yunan filosundan bir parça 
Paris 29 (Ö.R) - Kandiye valisi B. 

Aristebs muvakkaten Girid umu.mt va

liliğine tayin edilmiştir. Zira eski umu
m! vali Hanyada asiler tarafından esir 
tutulmaktadır. 

General Metaksas nazırlar meclisini 
fevkalade olarak toplıyarak nazırları va
ziyetten haberdar etmiştir. BUtiln vila
yetlerden gelen haberler her tarafda sU

ktlnct hilkilm silrdUğilnU göstermekte
dir. Kabinenin kararlaştırdığı tenkil 
tedbirleri süratle tetbik edilmekte olup 
asayişin sUratle iade edilmiş olacağı tah
min edilmektedir. 

Atina ahalisi isyan hareketini gazete
lerin öğleyin neşrettikleri tabılarla öğ
renmiştir. Hanya hadisesi heyecan uyan
dırmıştır. BUtün millet bu hareketi tak
bih elınekte müttehiddir. 

General Metaksas Korfocla bulunmak
ta olan Kralı vaziyetten haberdar etmiş 
ve kral alınan tedbirleri tasvip etmiştir. 

Hüklimetin bir emirnamesile Girld 
umumi valiliğinin merkezi muvakkaten 
K "'ndiyeye nakledilmiştir. 

Paris 29 (Ö.R} - Hanyadaki isyan ha
reketi Pariste hayret uyandırmıştır. Bu 
hareketin başında Venizelosun yeğeni
nin bulunması, takip edilen gayenin bir 
macera hevesinden başka bir şey olma
dığı kanaatini vermektedir. 

Paris 29 (Ö.R} - Girid adasının Han
yadan gayri diğer bütün şehirlerinde 

büyük bir silklın vardır. Hanyada isyan 
haberini duyan Kandiyeliler evvela buna 
inanmak istememişlerdir. Uu.mt vil~yet 
merkezi muvakkaten Kandiye olmuştur. 
Kanaate göre Hanyalılar birdenbire bas
kına uğramamaları neticesi mukabil ha

rekete geçememişlerdir. 
Pari.c; 29 (ö.R) - Yunan donanma ve 

tayyareleri Pireden derhal hareket et
mişlerdir. İsyanın bastırılması bir gün 
değil, saat meselesidir. 

Paris, 29 ( ö.R) - Hanyada baı gös-
teren isyan hareketi Yunanistanda şayi 

1syan çıkan Hanyadan bir manzara 
olur lmıız umumi bir nefret ve tel°in ha- tamtı.men teessüs etmiııtir. Limana gelen 
vası yükselmiştir. Bütün gazeteler kal- Yunan donanmasından şehre çı\tarılan 

kınına rejimi 11rasında bir kaç türedinin askerler her tarafı sıkı bir inzibat altına 
ouursuz hareketleri ile vaki bu çılgın te- almışlardır. İsyanın müııevvikleri şiddet
ıebbU. cÇocukça> olarak tavsif edil- le aranmaktadır. Halk iş ve gücü ile 
mcktedir . Yunanistanda re1ımın eağ- meşgul olmağa baıılmıştır. örfi idare mu
lamlığı hiç kimsenin oüphe etmiyeceği bir vak.kat mahiyette ve ihtiyat olarak ko
kuvvet ve kudrette olduğunu belirten nulmuştur. 
gazeteler isyanın derhal hasbrılacağı Paris, 29 ( ö.R) - Atina gazeteleri 
kanaatindedirler. hususi ilaveler çıkararak isyanın bastırıl-

Paris, 29 (ö.R) - Akşam gazeteleri dığını bildirmekte, Metaksas hükümeti
Girit adasına gönderilen tenkil kuvvet- nin yerinde ve isabetli kararlarla derhal 
lerinden bahsetmekte, hükümetin aldığı harekete geçerek en kısabir zamanda bu 
acil ve yerinde kararlarla (hadise) ma- baği hareketi bastırmış olmasından do
hiyetinde gördükleri bu hareketin daha layı hükümeti takdir etmektedirler. 
§İmdiden bitmiş sayılabileceğini yaz- Paris, 29 (ö.R) - Paris gazeteleri 
maktadırlar. Hanya isyanının çıkması ile beraber der-

Paris, 29 ( ö.R) - Son haberlere hal bastırılması etrafında yazdık.lan ya
göre Girit isyanı tamamiyle bastınlmış- zılarda Yunanistanda rejimin aağlamlığı
br. Hanyadaki asiler teslim olmuşlar ve- nı ve iııyanın çıkması ile bastırılması bir 
ya firar etmişlerdir. Gönderilen askeri olduğunu kaydederek cYunan hükümeti 
kuvvetler asayişi tamamiyle iade etmit- kuvvet ve basiretini bir kerre daha isbat 
lerae de bir ihtiyat eseri olarak Hanya etti> demektedirler. 

mıntakuında örft idare ilan edilmiıtir.. Paris 29 (ö.R) - Hanya isyan hare
isyan teıebbüsünün takip ettiği gayeler ketiniiı reisi MitSotaki evvelce Kandiye 
henüz malum değildir. belediye reisi ve mebus idi ve Kondilis 

Pariı, 29 ( ö.R) - Hanyada eükGn kabinesinde nazırlık etmişti. 

Elize sarayındaki içtiina 
Franslz kabinesi B. Löbrö~'ün riya
setinde milli müdafaa işini görüştü 

Paris, 29 ( ö.R) - Nazırlar meclisi 
bu sabah saat onda Elize sarayında cüm
hurreisi bay Lebrünün riyaseti altında 
toplanmıştır. Başvekil ve Milli müdafaa 
nazırı bay Daladiyenin emriyle Parisin 
hava müdafaası teşkilatına ait mühim bir 
kararname kabul edilmiş ve hava müda
faası genel müfettişi ayni zamanda pasif 
müdafaa müfettişliğine tayin edilmiştir. 

Hariciye nazırı bay Bonne harici va
ziyet hakkında meclise izahat vermiıı ve 
maliye nazırı Marşando da Amerika ha
zine nazırı bay Morgentav ile görüşme
lerinin neticelerini bildirmiştir. Bu görüş
meler iki hükümetin üç taraflı para anlaş-

• masını emniyetli bir iş birliği ruhu dahi-

FFransız tankları 
toplanarak intihap delegelerini seçecektir kındaki müzakereler meselelerine oamil 

Bay Bonnenin verdiği izahat bilhassa olmuıtur. 

Valansiya, 29 (ö.R) - Bu sabah 
saat 9.30 da her biri 10 tayyareden mü
rekkep iki nasyonalist hava filosu Ma
jorktan gelerek )imanı ve şehri bombar· 
dıman etmişlerdir. 

Birinci filotilla limana 5 O bomba at
mııtır. Hiç bir vapura isabet vaki olma· 
mıştır. ikinci filotilla şehrin Navares mın· 
takasına 5 O bomba atmııtır. Dokuz ev 
yıkılmıştır. Fakat ahali vaktinde haber• 
dar edilerek sığınaklara çekildiği için 
ne ölü, ne yaralı kaydedilmemiştir. 

Diğer bir nasyonalist deniz tayyaresi 
Gandia limanını bombardıman etmi§tir. 
Şehrin merkezine yedi bomba dü,mü,, 
üç ev harap olmuıtur. Ahali vaktinde sı· 
ğınaklara kaçabilmiştir. 

Barselon, 29 (ö.R) - Ebre cephe
sinde cümhuriıet kuvvetlerinin muzaffe
rane ileri hareketi devam ediyor. Gir· 
dikleri kasaba ve köylerde cümhuriyetçi· 
ler sevinç tezahürleriyle karşılanıyorlar. 
Cümhuriyet kıt' alarmın maneviyatı mü
kemmeldir ve bunlar ileri hareketine de
vam için önüne geçilmez bir arzu göste
riyorlar. 

Londra, 29 ( ö.R) - İKİ mebuslar
dan teğmen Fleçer tarafından Avam ka-

Ispan11ada siperle-rde haTp 

Ciimhuriyet kuvvetleri güvarileri 
marasında sorulan bir •uale cevaben ha- etmektedirler. Yakında bir cevap vermo-
riciye müsteşarı bay Buttler İspanyol leri beklenilmektedir.> 
cilmhuriyet hükümetinin İspanyadan ec· Teğmen Fleşer eormuıtur : cBu ceva• 
nebi gönüllülerin geri alınması hakkın- hın tacil edilmesini istemeğe hükümeti1', 
daki İngiliz planını sür'atle kabul etme- niyeti var mıdırh 
sini hükümetin bütün plana oamil bir ka- B. Buttler ıu cevabı vermi§tir ı 

bul gibi telakki ettiğini hildirmiıtir. lla- - cBu cevabı bir an evvel alarak ka• 
veten demiştir ld : nşmazlık komitesine söndermeği arz.u 

cZannettiğimize göre Burgos otorite- ediyoruz. Yaptığınız telkini nazan dik" 
leri de İngiliz planını müstacelen tetkik kat~ alacağım.> 

A. Kamarasında sorgular 
ispanyada taarruza. uğrıyan lngiliz 

gemileri lngilterenin prestijine 
karşı bir darbe midir? 

Londra, 29 ( ö.R) - Avam kamara- lunda tahkikat için teşkil edilmekte olan istediğini söylemekle iktifa etmİf ve d• 
ıında içinde karışmazlık komitesinin komisyonun derhal bu hadise için tahlti- miotir ki : 
müıahitleri bulunan vapurlann bombar· kata girişmeaini istiyecektir.> < - Mesele münhasıran l ngi)terey• 
dımanı hakkında bir çok sU'aller sorul- lıçi mebuslardan bay Noel Beyker ait değildir. Karqmazlık komitesine ait• 
muıtur. Bunları ekserisi Ksclon vapuru- sormuıtur. Vapura karşı birbiri ardınca tir. Kanşmazlık komitesinin lzası sıfad

na ne şartlar içinde taarruz edildiği, hü- dört hücum yapıldığına göre hükümet le diğer 2 7 aza devlet gibi lngiltere d• 
cumun şekil ve mahiyeti ve mütearrız Burgostaki ajanını geri çağıracak mıdır"> bu meseleden ıüphesiz kayıılanır .•• 
tayyarenin milliyeti hakkındadır. Harici- B. Buttler : - Hayır, ilk cevabımda- Eğer komitenin müoahitleri vazifelerin! 
ye müsteşarı B. Buttler bunlara cevaben ki hareket terziyle iktifa edilecektir. yaparken ölüm tehlikesine maruz kalır• 
demi,tir ki : Diğer bir mebus : _ Hücum eden tay- !arsa bu vazifeye devamı kabul etmele• 

< - Vapur kömür naklediyordu ve yare ne tiptedir} ri müşkül olur ve bundan da bir takıJJl 
26 temmuzda Candia limanında alçak- Nazır : - Daha esaslı malumat bek- ihtilatlar çıkar.> 
tan uçan bir tayyarenin taarruzuna uğ- liyoruz. ispanyadan gönüllülerin gerialınma.i' 
radı. Hasara uğrıyarak battı. Şimdiye Bir müstakil mebus : - Bu taarruz hakkındaki diğer sualler~ de hariciye 

kadar gelen habeıler taarruzun ka;ııdcn kasdi olduğuna göre sadece ihtarla ikti- müsteşarı cevap vermiıtir. 
yapıldığını gösteriyor. fa edilmesi, bunu müsbet bir hareket ta- ---*---

Eğer tahkikat bunu teyit ederse lngi- kip etmezse, lngilterenin prestijini sars- Londrada yapılan 
liz hüküm eti hava bombardımanları hak- maz mı? 

Başvekil : - Gerçi Candia limanı bir teşrİİ İntihap 
gelecek içtimaı hakkında bir tarih tesbit lngiliz kumpanyasına imtiyazla verilmiş-
edilmiş değilse de ihtiyaç halinde nazır- tir. Fakat lspanyol arazisidir. Eğer bu 

lar reisicümhurun istirahat için çekildiği 
Vizij §atosuna giderek toplanacaklardır. 
Bay Lebrün nazırlara veda ederken ihti
yaç halinde ağustos ayında da müzakere
lerine iotirake ha.zır olduğunu bildirrniı
tir. Bunun üzerine bqvekil bay Daladi
ye kendisinin ve arkdaılannın Viziye 
gitmelerinin imkansız olmadığını söyle-

limanı müdafaa için biz lspanyol arazi
sine girersek harbe İştirak etmiş oluruz. 
Buna niyetimiz yoktur. 

linde tatbik için tam fikir birliğini mey
dana çıkarmıştır. Bay Marşando eski 
Avusturya borçlarının tesviyesi hakkın
daki müzakerelerin neticesi hakkında da 
izahat vermiştir. Meclis ayan meclisinin 
içte birinin yenilenmesi için yapılacak 
.. tihap için 2 3 ilk teşrin tarihini kabul 
elmiftir. Belediye meclisleri 18 eylulde Çin - Japon harbi, Çekoslovakya hak- Hükümetin nazırlar meclisi halinde miıtir. 

Bir mebus mazide hücuma karşı İngi
liz gemilerini himaye için ecnebi kara 
sularına girildiğini gösteren emsal oldu
ğunu ıöylemiııse de bu sual cevapsız kal
mqbr. Baıvekil henüz sarih teyit edici 
haberler almadığını, müstacel b ir rapor 

Londra 29 (A.A) - Perşembe günil 
Londrada teşrii bir intihap yapılmıştır· 
Muhafazakarların namzedi olan East Vi· 
lesenin intihap dairesinden rakibi olan 
amele fırkası namzedine karşı 3731 reY 
ekseriyetle mebus intihap edilmiştir· tn· 
tihabat neticesinde muhafazaklr n,aını.e.o 
de 16009 rey verilırıi§ olduğu göriilınilf" 
tür. Amele fırka.sının namz~i Morpab 

12278 rey kazanmıştır. 
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