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sonucu 

~trna sa•a,mm tefi 
~E:FIK SA YDAM 

ara, Aydm, Antalya, 
d Babkesir, Eski§ehir 
•
11 
t, fstanbulda Yaluva s' Kocaili, Konya, Ma-

l ~tnsun ve Sivas illerin
. arttan 15 Temmuz , ,t kadar fU satma sa-

~tlu~Jar1 ahnm1ta1r: 
-bu~uk ay i~inde dok-

1~1t 919 hin 899 ki,iye 
"ilrdar. 
lardan 154 bin 700 
tta daJak görülmü,tür. 

- t Yiizde nisbeti 16.81 
. tuttnaktadar ki ~ok iyi 

' ~ nu~ saydabilir. 169.198 
;1tl kad10 ve ~ocugun 
k a bak1lm1§br. 

it il~da yazd1g.m1z 919 
4,,t '' vuranlardan 140. 
· 8Ya bakalm1, ve ken 
lt k·k~nin dag1blm1~hr. 
1 >' 11•ye de korunma 

'P•lrna,hr. 
~~an i~inde dag.blan 

11 ~ ~ilo 844 gramdar. 
11 •• a~ka ~ocuklar i~in 

Yt k' • •n,, •nin ampulü har-
t · S1tmadan !nska:d kuvvetsiz dü§mÜ~ 
tkt: . kuvvet haplari 
>'•l dir. 

tltr Yukarda saydan 
ltti \ Gem]ik ve Ezine 

b l\&11111§ ve ~ab,ma
~·~lardar. 

tl'" lli.~ alk1§ 
1 h.r an isminde Ber-
' 1\ o~iihendis elektrikle 

itad 0 rnatik bir alk11 
t •tain· etrni~tir. Bu alet 

e d 1 fevkaläde güzel 
~', ~~lt„~!~ektedir. Radyo 
$ ~1 1lill e i~tilen alkt§ 

tt nered ld"·· . 
t,~deti b .en ge 1g1nr 
l lti k !r gazeteci, 
'd1~1 tnd1 kendilerini 'll llt1n1 k f t . . 1~ sott e~ e mi§b. 
~\ltll kra bu zahmete 

•~. al111ayacak de-

No. 

3882 

Milli tak1m1m1z pek büyük bir zaf er elde etti 
Coban Mehmelle Saimin zaferi ~ok alk1§land1 

---- ---- --- ••oo„ -----------
ßULGARLAR DISKALIFIYE EDILDILER 

istanbul [Özel) - Balkan 
güre§ §BDJpiyonlugu müsa • 
bakalarmda bugün Taksim 
stadyumunda devam edildi. 
Binlerce seyirci stadyumu 
doldurmu~tu . En enteresan 
futbol ma~lannda dahi bu 
kadar kalabahk olmam1~tir. 
Korgeneral Fahreddin Altay 
da seyiclier arasmda bulu
nuyordu. Stadyum . kapasm· 
da Türk, Yugaslav, Rumen, 
Yunan ve Bulgar bayraklan 
as1h bulunuyordu. 

banba Bulgar Gorgiyefi 6 t yere yuvarlal'lad1 ve koskoca 
dakika 13 saniyede tu~ la vücudile rakibini zorlamaga 
yendi. Bundan sonra Yugos- ba~lad 1. Mukavemete ~ala§an 
larm 928 olim.piyadmda ~am- Romen, Mehmedin bir oy'1nu 
p'yonluk alan m~~hur Kai- kar~1s10da ~a§1rd1 ve sarh 
ka\' i~ ilc Mustafa gü re~ tiler. yere gelcrek maglug oldu. 
Muslafa, rakibini ~ok zorlu <:;oban Mehm ed, rakibini 1 
vaziyetlere dü~ürdü. 20 da- dakika 28 saniyede yeniver-
kika devam edcn güre~ ne- mi§ti. 
ti cesinde Mnstafa say1 he- Bugünkü müsabakalarda 
sabile galib ilän edildi. tak1m1m1z ~ok eyi netileler 

Ag1r s1klettc Yugosl .v ald1. 
Bul a l d" b ·· Bega~, Romcn ~U§avay1 he- g r ar un ve ugun 

sabile yendi. Yunanli Levos yaphklari müsabakalarda dai-
ta Bulgar Dimitri ~akama· maglup oldular ve müsabaka 
d - d h"k l'b d harici edildiler. 1gm an u men ga 1 a - 11~ ri;q 11;'1 11.;11 
dedildi. llludl b1u1ll 11.;id bj,„u 

~-~--~~--~-oo~~--~~~-~~~-

ßogaz)ar meselesi hakk1nda 
~ok önemli bir diyevi 

Cenevre, 15 (A.A) • 
Özel aytar1m1z bildiriyor : 1 

silähs1zlanma bahs1 dolay1sile 
gerek konseyde ve gerek 
silähs1zlanma konferansmda 
siras1 geldik~e daima itaret 
ettigim bir nokta vardar. 
Yüksek sambleenin önünde 
söz ah~1m da bu noktaya 
bir defa daha temas i~indir. 

D1~ I~leri Bakamm1z Dr. 
Tevfik Rü§tÜ Aras Uluslar 

Sosyetesi asamblesinde a§a· 
gadaki diycvde bulunmu1tur: 

Umumi müzakere esnasm· 
da teslihat bak1mmdan her
kese e~it muamele yap1lma
dan bahsedildi. J u müuase· 
betle silahla11 azaltma husu
sunda e~itlige var1lmak im
käm has1l olmamasma kar§l 
derio teessürlerimi bildir
mekten kendimi mennede
medim. Mamafi silähs1zlanma 
konferans1 i§lerinin tevak
kuf halinde olmasma ragmen 
bu husustaki ümidimiz tama
men kaybulmu~ degildir. Bu 
·~' ~ ·~ p.;q ~ 11ilo111 ~ .... „ hi •• u li.odd llWi! 

Bilirsinizki Lozan andlat· 
mas1 baz1 süel hükumleri 
muhtevidir. Ve bu hüküm
ler diger baZI andlatmalar
da mevcud hükümler kadar 
§Ümullü olmakla beraber 
milli ülkemizin bir k1sm1nda 
müdafaa vas1talar1m1z1 tebdid 
edecek mahiyettedir. Bu hü
kümlerden Trakyaya aid o
lanlar kom§u ü~ hükumeti 
ilgiliyen siläs1zlandmlm1t böl
geler ihdas etmektedir. Bu 
bölgelerin durumu dedigin 
gibi ü~ hükümeti ilgilemekte 
oldugu i~in onlarm muhafa
zasma karar vermek hak
kmda kendilerine aittir. Bu 
sebeble Lozan andla§mas1n1n 
bu hükümlerinden bahsetmek 
niyetinde degilim. F akat bo
gazlar meselesi bu vaziyette 
degildir. 

Ona aid olan süel hükum-
ler Türkiyenin sahil mubafa
zasa haklarma ve memleke
timin bogazlarla ayr1lm1f olan 
iki bölgesi arasinda ge~it Te 

[ Sonu 4 üncüde ] 
li.;11 IP"<:! ll;_q ~ 
lliuill 1:.di ~'"'d llhdll 

llk güre§ 56 kiloda Bulgar 
Yorokf ve Yugoslav Tos 
aransmda oldu. Tos 6 daki
ka 46 saniyede rakibini ye· 
nerek ma~1 kazand1. Rome :i 
Tozar, Yunanh Trisi 2 daki
ka 58 saniyede yendi. 

Hüseyin , Yug oslav Tos'u 
12 dakika 13 saniyede tu~la, 
Ya§ar, Yogoslav Molovi~i 3 
dakika 3 saniyede tu§la, Sa-

Türk iy e Hava Turu 
61 kiloda Romen Rinya 

Yugoslav Y agovi~i 3 dakika 
31 saniyede; Yunanh Ralis, 
Bulgar Boris Mu~anofo 7 
dakika 23 st..niyede yendiler. 

66 Kiloda Saim, Yugoslav 
Nogari mü11abakaya gelme
diginden hiikmen; Romen 
Borlavan, Bulgar Teodoru 
6 dakika 28 saniyede mag
Jup ettiler. 

72 Kiloda Y ogoslav Fi§el, 
Romen Batova 'y1 4 dakika 
18 saniyede s1rhm yere ge
tirmek suretile yendi. 

79 kiloda Yugoslav Dis
kolman Yunanh Vokakisi 
say1 hesabile; Romen Kaka~ 
Bulgar l~akyeki 11 dakika 
44 saniyede tu~la yendile r. 

87 kiloda Romen Zivris-

im Yunanla Vatanidisi saya 
hsabile yendilea. 

Bundan sonra Bulgar iva-
nof Fi§eli yendi. Nuri Yu
nanh Vefakisi say1 hesabile 
yendi. Romen Lizenbah ra
kibi Yunan Stanof Panoya
nisin sirhm 5 dakika 34 sa
niyede yere getirdi. Romen 
Kako§ Yugoslav Fis Kolmam 
say1 hesabile maglup etti. 

Sira günün en mühim kar
§lla§masma gelmi§ti. <:;oban 
Mehmed üzerinde k1rm1z1 bir 
mayo oldugu halde alki§lar 
arasmda ringe ~akb. Rakibi 
Romen ~a~arva da <;obanm 
yamna geldi. 

llk hamlede Romenin boy
nundan yap1§an Mehmed, 
bir iki sars1§ta $a§arvay1 

ff~~~~·········· „ .•.. „~~~~-1\l 
~ 20 iLKTE~RiN - Pazar ~ 
~ . genel nüfus say1m1 ~ 

1 i Say1m yurdumuzun her tarafmda ayni günde yap1- i 
: l 1cak ve bir günde bitirilecektir. i 
tt Bunun i~in herkes yalmlz bulundugu yerde yaula- n 

II cakhr. ~ 
· ~ B A ~ V E K Ä L ET 
i lstatistik Umum Müd · V -

• 
zmirde nihayet buldu. Kahraman u~manla-

r1m1z1n §erefine §arbayl1g1m1z1n verdigi §Ölen 
Eski§ehire dönecek olan 1 

kahraman konuklanm1z §ere· 
fine evelki güe öyleyin uray 
tarafmdan ~ehi~ gazinasunda 
elli ki§ilik §Ölen verilmi§tir. 

$3lende mütahkem mevki 
komutam general Rasim, liva 
komutanlar1, Hamidiye mek
teb gemisi komutanlan ve 
konuk tayyarecilerimizle ar
kada§larm hava kurumu ba§• 
kam, gazeteciler hazar bulun
inu§lard1r. Ziyafet ~ok sami
mi ge~mi§ ve sonlarma dogru 
yarba§kam B. Suad §U söy
levi vermi~tir. 
Y AR~ARBA YIN SÖYLEVi 

Sevgili konuklar1m1z, kah
raman Türk ~ocuklar1; 

Güzel yurdumuzun sema
larmda yal~m daglar, ye§il 
ovalar a§arak yapbgm1z bu 
ruhi vazife u~u§unu lzmirde 
bitirdiniz. izmirde ba§lay1b 
gene §ehrimizde biten bu 
§erefli vazifenizin büyük bir 
muvaffakiyetle ba§ar1lm1§ 

sayar1z. 
Yurdumuzun bir taraftan 

r;elik aglarla ba§tan ba§a 
örülürken, diger taraftan da 
hava kuvvetlerimizin motör 
gürültülerile havalardan da 
gartan §arka cenubdan §i· 
male dogru uzamas1 yurdu 
müdafau1 i§inde yerdeki ka-
dar göklerde de kuvvetimiz 
oldugunu ulusa ve acuna 
göstermi§tir. 

Sizlerin bu ugurdaki bn
yük kabiliyetinizi, kahraman 
hgm1z1 yiizünüze kart• öift· 
necek degilim. Hakiki kah· 
ramanlar ögülmek ve ögtin· 
mek istemezler. 

F akat §Unu söylemelim ki, 
Türk ulusu size her zamn 
gögsünü gere gere güven
meknetir. 

Y apbgm1z büyük vazife 
(Sonu 4 üncüde) 

[•l [•l [•] 

Italyanlar 
- - - ---- - - -----

Yumu§amak yolunu 
tuttular m1 ? 

Belgrad, [Özel] - italyanlarm Habe§istan lüzerinde bir 
manda kabulüne yana§ma§ istemesi haberi sulhu seven 
~evrenlerde ~ok eyi tesirler has1l etmi§ ise de bura siyasal 
mahafili Mussoliniyi memnun edecek bir mandanan Habe1i1-
tan tarafmdan zor kabul edecegi ve Habe§istanan kabal 
edebilecegi bir manda ile Mussolininin memnun edilmeaiaia 



Türk sularrnda 
~-------~~----„----------------

lneiliz z1rhl1s1n1 nas1I babrd1m? 
--------------------=:= ----- --- ----

Bunu denizalt1 gen1isinin J{ahran1an kuman 
dan1n1n agz1ndan dinleyiniz 

-8-
Jyi ni~an alabilecek vazi

yette idim. Yalmz gemiye 
yakla§makta degil, ayni za
manda torpiliu hedefine isa
Iini temin etmekte de büyük 
bir gü~lük vard1. <;ünkü tor 
bilin yoluna tesadüf eden 
kü~ük bir gemiye isabet et
mesi ihtimali vard1. 

Gemiye ni~an alabilmek 
i~in pek ince ve kar1~1k bir 
manevra yapmaga mecbur 
oldum. ~ükür ki deniz sakin 
degilcti. Sert bir rüygar Ada
lar denizinin satlunda pris
kopumuzun görülmesine mani 
olan kmk dalgalar ko§luru
yordu. 

Rasad zabitim priskopu 
d11ar1 ~1kard1. 

- Alh yüz yarda dedim, 
fakat zannederim bundan 
fazla yakla§makta kabildegil. 

Gemiye iyi ni1an alacak 
bir vaziyette bulunuyordum. 
Fakat, bu Allahm cezas1 kü
~ük gemiler mütemaya torpi
lin yolu üzerinde gidib gel
mekten biran farig 0Jm1yor
lard1. Bunlara o kadar sinir-

. leniyordum ki torpil bunlar
dan birisine isabetle mükem
melen babr1rsa hiddetimi 
teskin edecektim. 

'TorpiJ a te~ 
lyi sabrettin: Fakat niha

yet yol bulmu!jtu. Vak1a yu
kar1dan bir kü~ük gemi ge· 
liyordu. Fakat bir torpille 
mü1erref olmaga havahe~kar 
oldugunu gösterecek kc-dar 
süratle gelmiyordu. 

- Torpil ate§ ! 
Kumanday1 verdim : 
- Priskop i~eri !.. 
Derhal dahp su altmda 

yoJ almaga ba§lad1k. Prisko
bumuzu görmediklerinden 
emindim, deniz dSllgah oldu
gu cihetle bulundugumuz yeri 
tahmin cdecek kadar torpilin 
seyrini görebilmeleri de kabil 
degildi. Seri bir nazar atfet
mek ifin pr.iskobu ~1karma
ga mehya torpilin infiläkm1 
i§itmegi bekliyordum. 

Uzaktan madeni bir ~arp
ma sadas1: hedefe vurmu§
tnk!., 

Priskop d1§ar1! 
Ve ( Macestik ) in yava§ 

yava§ yan batmakta oldugu
nu gördüm. Vak1t zayi ede
cek s1ra degildi. Döstrovi
yerler geliyordu. Biz altmt§ 
kedeme dalarken göllelerin 
üzerimizdeki suyu yard1g1 
01 i§itiyorduk. Tehlike sa
hasmdan tamamile uzakla
§lDcaya kadar süratle yolu
muza devam ettik. 

• kam1za bakbm, ( Macesti k ) 
dalgalarm altmda kaybol
mu§tu, yar1m mil mesafede 
dösroviyerler ve takib ge
m1lerinden mürekkeb bir 
filotila görünüyordu. Bunlar 
bi er millik bombalarile mü-
temadiyen suyuaray1p altüst 
ediyorlar ve ve istikametim
de ilerliyorlard1. Bunun seyri 
bile insam üamege kafi idi. 
21 - V bu tehlikeli yerler
den elinden geldigi kadar 
süratle uzakla§b. 

torpil ag1 delib gc<;n1i~ti 
Bana sonra anlabld1gma 

göre, sahile pkan Anzaklar 
Uzerine §iddetli bir ate~ a~
mt§ olan ve Mancistikin ezici 
bumbard1ma01 altmda bulu
nan Türk alaylan, birden 
bire cesim geminin yamndan 
su, duman ve inkazdan mü
ts§ekkil büyük bir sütunun 
yükseldigini gördüler. Dört 
dakika zarf1dda Teryomuf 
gibi, Mancistik de tamamile 
aläbora olarah bath. 

Bizim torpilimizin yirbb 
ge~tigi, geminin etrafmdaki 
torpil aglar1na bir~ok adam 
takm1~b. Batan gemi bunlar1 
da sürükliyerek götürdü. 

Maamafih, (Macstik) m mü-
rettebabnm k1sm1 azam1, ge
miye isabet vak1 oldugu an
da zaman kaybetmeksi1in 
tablislerine ~itap eden bir 
Frans1z torpitobotn tarafm
dan kurtar1lm11lard1. 

21 - U iki gün daha ba§
ka harb gemileri görmek 
ümidile etraf1 kola~an etti. 
F akat, meydanda görülür bir 
tek gemi yoktu. f ngilizler 

· büyük gemilerini tamamile 
Mondoros adasmda tesis et-
mi~ olduklar1 limana ~ekil
mi§lerdi. 
Kü~ük bir A\man tahtel

bahiri koca lngiliz donanma 
sm1 <;anakkale harbinin en 
mühim bir anmda hapsetme
ge muaffak olmu~tu. 

Sahilde ~ok kanh, fakat 
semresiz bir bogu~ma gör
mekte olan Anzaklar a~1ktä 
durup 38 lik toplarla Türk 
siperlerini mütemadiye pamuk 
gibi atan devlerin yard1m1-
nm yoklugunu pek ac1 bir 
surette fhissediyorlard1. 

Kimbilir; bizim topu 250 
yarc!a bir uzunluga malik 
olan ufac1k sefinemiz <;anak
kale harbmm neticesi ve A 1-
manyadan hareketimizi mü
teakip elimizde ocaklar1m1z
da yanm1yan yag ile deniz 
ortasmda kald1g1m1z vak1t 
verdigim karar umumi harbm 
umumi macaras1 üzerinde 
belki de mühim bir ämil 0J-

• 

Güzel bir kadrn 
~..,..---------------~· OOt~--------------------

KocasJß)ß k1skan~l1g1ndan 
kurtulmak i~in yüzünü 

kezapla yakt1 ! 
( J)ünkü Say1dan Devan1 ) 

M1sirm kleopatras1, en gü 1 d1rd1m, sonra fir~aly1 evvelä 
zel ve en §tk kadm1 ertesi yanaklanma, sonra burnuma 
gonu bu köylü elbiselerile sanrada ~eneme gezdirdim. 
M1s1rm sokaklarm1 gezdi. Ko Derim ate§te k1zdmlmt§ bir 
camm hafiyeleri d e kar~1da- masa altmda yanar gibi yan 
ki sedde gezdiler. Kahn ku· dt. Bütnn 'kuvvetimi topla-
ma§larm i~inde, kahn siyah d1m, Aynaya bir daha bak-
tülün aarasmdan dünyaya ba- hm. 0 güzel penbe tenin 
kan iki gözüm bir kat daha üstünde ~irkin , igren~ k1r-
dikkati celbetti, onun ~azi- m1z1 kuyular, k1rm1z1 kan 
besine tutulanlar bu köylü oturmu§ k1rm1z1 kan otur-
kadmm arkasmdan yine gel- mu§ kuyular hasil olmu§tu. 
dile. Bl! ff.irkin ~er~eve, gü- Güzelligimden, beni M1smn 
zelligimin aksine perde oJa- ikinci Kleopatras1 yapan gü„ 
mad1, Kocam bununla da zelJigimden yalmz iki göz 
mani olamadm1 gprdü. Ben kalmi§h. Bu ~irkin ~ehrenin 
de arbk ne yalmz ve ne ko- ortasmda onlar iki bayku§ 
camJa sokaga ~1kmamaga . gözü gibi ~irkin, ve i. orkun~ 
karar verdim. Bu da k1s- bak1yorlard1. Bayku~un in-
kan~ kocam1 tatmin etmedi. sana ha,yet veren ac1 sesile 
Günün hi~ beklemedigim bagird1m. 
muhtelif saatlarmda eve - Oooh, arhk erkeklerin 
sokaga 'r1k1b ~1kmad1g1m1 ba~1 bir daha ba'la dönmi-
tefti§ ederdi. cekL Evet bana degil, fak t 

Perdelerin, pancurlarm s1k1 benden dönecekti.„ Bunun 
kapa ... 1b kapanmad1g1m, d1- hüsramnr daha duymuyor-
~ar1dan a~1lacak güzlerin dum. Asid derinin i~ine nü-
beni bulup bulm1yacag1m fuz ettik-re, bu zahm gazm 
ara1 dl. Bazan öyle kaskan~hk altmda yamp tutu~tugumu 
buhranlar1 ge~iridi ki, ayak- duydum1 ac1dan ölüyordum. 
lar1m1n albna abhr, yüzünü <;ene kemiklerime kadar yan 
parahyarak a~lard1. Kacamm mg1m1 duydum, gözlerim dön 
bu 1zdirabma tahammul ede- dü, dö§emenin üzerine yu-
miyordum. Onu tetmin et- varland1m. 
mek i~in elimden geien her Sesimi duyan hizmet~iler 
!ieyi yaphm. Kendikendime ko§up geldiler. Tibbi tedavi 
dü~ünüyordum. Bu güzelligin yap1Jmc1ya kadar asid kemik 
bana ne faydas1 vard1? Ko- lerime kadar yakm1~b. Ko-
c;amm izhrabmm menbag1 bu camm, mecnun a§kt kar~1-
güzelligim degiJ midi?. Bun- smda. elimden teminati ver-
dan kocam1 kurtarmak i~in mi~tim. 
kendimi öldüremezdin. Ve Yüzüm gozum sarg1Jar 
bunun onu mes'ud edecegi i~inde hastaneye naklettik-
de §Üpeli idi. Güzelligimi leri zaman arbk kendimde 
tahrib etmekten lba~ka ~are degildim. Beni k1skan~hgm 
yoktu. ve a§km bu zavalh kurba-

Bundan sonra erkekler mm ameliyat masas1 üzerine 
arbk bana bakm1yacak, beni yahrd1klar1 zaman em1mm 
takip etmiyeceklerdi. F'akat bütün doktorlar, bütf.n cih11n 
bunu nas1l yapmah? .. Yüzü- a~kmm bu §ekilde bir teza-
mün muhtelif yelerini b1~akla hürünü ilk defa görmü§ oldu 
kesmegi dü~ündüm. Fakat lar. 
elime ald1g1m b1~ag1 oynat- Kocam yatag1mm yanma 
mak i~in ellerimde kuvvet geldigi zaman Y ahuda kadar 
bulamad1m. Birdenbire akh- gynabkar bir adam hali ta-
ma geldi. Asid, bu parlak s1y1yordu. ~imdi daima yata-
penüe deriyi sür'atle tahrip g1mm yamndad1r. Evde bu 
eder, ve degdigi yerleri ya- yaglar ~1khktan sonra ~ehre· 
karak k1rm1z1 lekeler b1ra- min ald1g1 heli görmcgi pek 
k1rd1. merak ediyorum. Onun ba~1-

Buldum, buldum, diye ba- m eller1m arasma ahk, göz-
g1rd1m. . . Bunu asitle yapa- lerimin i~ine ~eker: 
cag1m. Bu ke§fin arkasmda - Arhk hi~ bir erkek 
bir de 1stirap oldugunu hi~ bana bakmiyacakl„ Sen, ya 

FiRENGi 
1 ~if a bulur birl = ~en 
i hastal1kt1r ! § F1kralardall 

istanbul - Ars1ulusal bir ~11111111~~„ . ~„~-~~ 
~öhreti ol~n Paris Üniversi- Kirn mi~? 
tesi emraz1 cildiye ve efren- Tüfengiyam Hazreti 
ciye ve prof esörü ve Sen riyariden bay Gani, 
Lüi hastanesi uzmanlarmdan §Bkirdatarak postanede11 l 
(mütehassislarmdan) doktor girdi. 
Gougeraut T1b fakültesinde Sirbndaki yüzba~1 
büfün toktorlar1m1zca ~ok mas1 i~inde kendisini d 
önemli say1lan bir konferans lara hükmedecek bir ko 
vermi§ ve frenginin bulunan sahib say1yordu. 
en son tedavi tarzlannt an- Gedib geien yolcula 
Jat:nt§br. Salonda Rektör kimsenin ehemmiyet ve 
Cemil BilseJ T1bbiye dekani digini görünce, hayrette 
Nureddin Aii Berkol, bir~ok m1~„ Koskoca bir Arn• 
profesörler ve doktorlar, süel yüzba§tsma herkes 1 e 
ve sivil bh talebeleri haz1r durmasm.. $a,tlacak f 

d V ' bulunmu§lard1r. ogrusu · 
Cemil Bilsel, profesörün Bu hiddetl~ sertel 

derslerile, yaz1larile, ilmi ara§ ad1mlann1 gem§let~r.e~i : 
hrma ve bulu~larile bütün tacmm ka~t§tna d1k1l 
dünyaca me~hur oldugunu, ~oy bre mektup~i ! · · 
dört yd evveJ memleketimize Önündeki zarf1 pulla . 
gelip gezdikten sonra ders- me~gul olan postac1 b 
leri ve yazilarile memleketi- irkildi : 
mizi ~ok iyi tamtarak bir - Efen.dim ... 
Türk dostu oldugunu göster Var mi bana blemle~e 
digini söylemi§tir. mektup ? .. 

p,ofefesör Gougeraut Bü- Postac1, korku i~inde 
yük .$efin idaresinde sür- r1ldand1 : 1 
atle ilerleyen bir ulusun - Siz kimsiniz bayilllf 
genc üniversitesinde konfe- Bu suaJ, Arnavuduo 
rans vermekten pek memnun halde azametine dokunlll" 
oldugunu söylemi§ ve frengi Nefesini i~eri ~ekerek : 
tedavisinde kullamlan muh- _ Be be be be ~ 
telif usullere ge~mi§tir. Te- kimim bre? . Senin eo 
davide ~ifanm nas1l kuntrol k„ . ? 
edilecegini izah eden profe-

or m1 . 

sör, frenginin kabili tedavi ~·---
olduguna inananalardan bu- Ni~an 
lundugunu, bin hastadan ~u l<u1 tamr m1111' 
belki ancak be§ ve ya alb- - Tamnm ! 
smm ~ifa bulmiyabilegini - Ni1anbmd1r ? 
söy)iyerek ~öyle demi~tir: · \_ Hay1r ni!jancHhr 1 

11
- Binaenaleyh be me- _ Ne demek 1 

seJe ailevi, soysal i ve nesli _ Yani turnayi göl 
feläket doguran fibir mesele vuruyor 1 
oldugu i~in benim noktai na- - Anlayamad1m ! 
zarim hasta i~in 10 y1l de- - Senin anhyacag10• 
vam etmesi Jaz1m geien bir ~ikte senin gibi bir 
sigorta devresi kabul edil- buldu mu hemen kafe.!! 
mesi gerektir. Bu sigorta - zec 
devresinde. ~iringa yapmak l)i~ Dok torU 
~art degildir. Ag1zdan veya ff. TahsiD 1 
merhem halinde ila~ almak . a ~ 
kabildir. Bunun i~in dt sene- 2 inci Beyler S. tl• 
de iki defa birer tedavi dev- kar§tsmda 37 numaraY• 
resi ge~irmek laz1mdir." mi~tir. Telefon 3774 

• • 
Amele i~in yüzde 70tenz 

Devlet demiryollarmdan : 
15 Eylul 1935 tarihinden itibaren b~§l ki§iden miit 

olmak veya be~ ki~i ücreti vermek §artile Aydmba~tl b' 
ve Erz„1rum-Sankam1§, B~rsa-Mudany~,. Samsun·Sa~JI et 

harir olmak üzere biti§tk §ebekedek1 1stasyonlann h 
y • d" k „ ere birindcn digerine i~ bulmak veya 1~ten onme uz 

hat ede~ek amel~ i5in yüzde 70. te.nzilät yap1h~. ul 
Bu tenzilattan 1stifade etmek 1stiyen amelemn b 

J"n yerin en büyük mülkiye memurundan ve bu ~et 
bulun adtgl yerlerde köy ihtiyar meclislerinden b1re 
ka ahp istasyonJara göstermeleri läE1md1r. . . 

Fozla tafsilat i~in istasyonlara müracaat etmebdir· 

dü§ünmiyordum. Üzerime ka sen sen de bukm1yacak m1- ~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~· „ 
k b J ? D . b b .,• ~~~~~~~~~~-'~~~w~ il '1 T l Im elbiseleri, a a papu~ ar1 sm enm unun ccva m1 - • - e 1 

13 - 16 ,,,;' 

giyecek ve bu delik de~ik ondan degil, zamandan bek- m T A y y A_ R E Si~e~as1 3105 
mu~Jard1r. yüi.ümle insanlar arasma kor l!yorum„. Kocam, yüzlerce ~ 18 EYlJJI... (~anjan1ba gunu A(:IL.IY 

k kusuz kar1cacaktim. as1rdanberi neslinizi, cinsinizi ~ f'l' ) 
1 

t Bir saat sonra usul ile ar (Ar as1 var) ~ ~ Bu senenin en büyük, en müstesna 11m er10 „ 
Asidi haz1rlad1m, aynamn ~ürüten k1skan~ligm en izh- ~ cnen TA yy ARE sinemas1 ge~en sene kazand1iJ' ~;:l~:k:k~:t:k)fc:Jot:k:k1d:k ::lc*:k:k:/d::k:Jot)fc[•] karc151na gert1m. Uzun uzun rab rekmic: bir cüz 'üdür. ~ 1 k f' t] rds 

;t( M'JI K h >+ :r .,. .,. -.: ~ bete bihakkin mukabele etmi§ o aca t1r. 1a a 
i( E L H A M R A l 1 

i ~~pn ~n: a s 1 )f. son defa benin i~in bir ~eref Hepiniz ba~kalarmm gözle- i!i zilät yapilmi§hr. ..1 
"9( ••• >+ kocam i~in bir izhrab men- rini kar1lanmzm üzetinden .i ~ h f•} }eJ' 
~ ---( SON GU AH )--- lt bag1 olan güzeJ ~ehreye son - Sonu 4 ündidc - ~ Senenin §8 eser 1 m 
~ w son bir defa baktim. Koca- ~ FOLI BERJER KIRMIZI <;t<;EK Bir feläket yüzünden öksüz kalau iki ~ocuk karde~ ~ 1• ~ 

mm gözyac:larmm menbagvt Alemdar ote 1 ~~ M . e ChevaJ1'er'1'n PERGÜNT olmu§lar. Büyümü~ler, biri kanunu temsil ediyor -.: ~ aunc 
V i L L i A M P 0 V E L ! olan bu gül gibi yanaklar1 ~ ~ahe eri Abdülhamid Türk~e 

ebediyen dir daha ona 1zti- ~lüst{""ciri: 1 \•cih ~ MONTE KRITO KARYOKA Digeri kanun harici bir adam oJmu~tur ~ . . 
C L A R K G A B L E rab vermiyecek ~cJ<ilde ha- Telgraf adresi : ~ ZEVK GEMISI Ali Baba Türk~e „ rab etmek, bu iki riregyi istanbul Alemdar oteli ~ GENE YA<=-AYACAGIZ · SRARI Bu birbirine Zit yarablmt§ iki eski arkada§ ayni kadm1 >f.)t .,. :r ~ "-1 P ARIR E 

seviyorlar M y R N A L O y ezmek, yok etmek läz1md1. Telefon: 22932 ~ Anna Sten ve Frederik JAN DARK 
J~te bundan sonra kocamm Adres: Sirkeci ~ March'in büyük fi!mi . BAROrJ 

1 l b. f'l AYRICA )t t 'b k Jb' h ·· Bu mu"kemmeJ otcl m·u·s- ! SEN HENl.MSI.N ' <;INGENE Herkesin görmesi e zem o an 1r 1 m. )t muz ar1 a J uzur ve su- ~ l U 
..,1;1 PARAMOUNT dünya havadisleri ~ kfm bulecakh. tahdemininin gösterdikleri ~<r~ Elizabet Bergner' HAVA F LOS ~ 
"" k t t kd' 1- :~ YU„ Z SENE SONRA A (;.K UGRUNDA -- 14 Eylül Cumarte„inden itibaren -- Yava!j~a kü~ük si~eyi a~- neza e ayr1ca a 1re a- ... "" 

!iE:f.:EBB~~~t~1m~,~k~u-~~ü~k~f~1r~c~a!:y1~i~~~in~e~d~a~l-~-y~i~k~ti:r·~-~---l~-=~6~E~~~~~·~~ ~c:o.~„„~.~~~·~~~~~~-~~~~~~·::•:•:•:::=. 



( Hallun s„1 ) 

C%<JClbafl S 
•• 1 111!;,1111~11111'-=U~IP,::tl.1111~'111';.'lf'~~~l';'ll~"11()!1;q~~~~.~~P;tll';'IP'·~· 

U ey man hh1idlm11ll lh11lllb 1 1tt11lh1„t1lhod!llbUodl1olill :ir'h1u1d11Wllb1111dl1..;'",JI0111ullll11odllltliiod••Uillll111d~lilßlk1illll1uodllb1itlh1u1llll11dlllloNill. 
~~ ~g 

1ri9:i1 s V 1 ed e 1 ~·A l~mirlilere Fe r i d [•1 agam m1 es1 o m1yan1n t•l 
t:+t H t .. ·· 1 b. t l - t ·· d d. [•'1 

Kolonya ve 
esanslar1 

Her tasavvurun üstünde 
lätif ve sabittirler 

Bahar 
Alt1n dan1las1 
Yasernin 
Unutn1a beni 
S :!nin icin , 

Ful 
J)alya 

l\1anulva ,., 

isimlerile yap1hr. 

Taklitlerini almamak i~in 

. Feri·d i~im ve ~tike-
hne d1k1cat 

ediniz. 

M. DEPO 

S.'Ferid~ifa eczanesi ~?~~"'.e,1 

liayabn1n -k;ymetini bilenler 
S1bhabnm esas1 oJan midelerini bozmamak i~in 
1 midenin yard1mc1s1 olan di~lerini 

RADYOLIN di§ macunu 
ve kendilerini her türlü ac1 ve n:d1raptan 

her zaman kurtaracak 

f'+} aya 1 vuru { 1r cn1e us un e ir. [•J 
1

~~ Saglam mide iyi ve temiz yemek ile elde edilebilir. I+] 
[+Ä Bunuda: +l ,.„.,, +1 

~ Kemeralbnda Ala1ehir ~i 
.;•~ Lokantas1nda (!1 
r!i Bulalfüirsiniz. Bu lokanta en iyi ve temiz yemekleri [+'! 
f•l ~ok ucuz fiatlarla mü~terilerine takdim etmek muvuf- l•l 
~.;~ fakiyetini de kazanm1~br. :~~ 
1•) Adres: Barut Ham Sokagl Kö!lesinde [+] 
v+";~q ~,,~q ;.''• 1i;iw;111!;'''';' ~"+ i;r11.; 811;q1;ir~"'.:"·~~~·11~1111:iiri;i1•;i1•i;iir+• 
i:: :äh1 ,.Jh 11dll1 " lt11111>h Nt 111 dlil..Uitllliöo1dllaod b1u1I llu1ul'Jou1~b1111ll1'111illlb111dlloMiflhu1illh1dllb1ulllb11dlllh11llfh1111l1::.~ 

"'\' oro·anciJarda jH No. ~1 kine in1aläthancsi 
b 

Mehmed Sabri ve 
Ahmed Hamdi 

Alelumum fabrikalar ve motörler ile döküm i~leri reka">et 
kabul etrnez fiatle s1hhatta ve saglam olarak yap1hr 

. Gripin gülla~lar1n1 Furuncular Okusun 
~ evlerinde ve yanlar1nda bulundurmag1 ihmal etmezler! Fmnlar i~in hamur yogurma makineleri gayet saglam 

~„„„„„.„„„„ .... ~~~~-r-r')l ve kolayhkh olarak ehven fiatla yap1hr ifler mutlak günü 
& senede 4:00 den f azJa terzi ycti~tinnekle ~ gününe teslim edilir deoiz i§leri vapur ve motör tamirah 

Jtarafa§ ß~~~iY~;du Ruhsar 
1 

_v_e_s-.ef.-ainiiiiieiiiim.,.akine vaz'• derubde edilir. 

Hüsnü Müessesesi n 1 D R A R T A H L i L i 
Bir aenede terzilik diplomas1 veren ciddiyetile tamn- ~ K• A 

..... bir müesse1edir. Bir bayan bir sene sonunda kendi Q 1myager Abdüsselam Ak-
~'tkine göre karyola tak1mlar1na varmcaya kadar hem i •• 1•• L b t 
~zlann1 ha:arhyacak ve hem de terzilik san'ahm ögren- ~ gun u a ora uvar1 
"it olacakbr. U Saghk Bakanhgm müsadelerile 2 inci Beyler sokagmda 
~ D&nya durduk~a yafayicak olan bu san'at bilezigini ~ Beyler hamam1 yanmda 72 nu :nnrah daireye ge~irilmi1tir. 
"-uza takmakta bir an tereddüd etmeyiniz. ~ Amerika, ingiltcre, Fransa, Al a ya ve lsvi~rede 'fedkikab 

TaJebe .Kaydina ha~JanmJ!;'tJr. ~ kimyeviyede bulunan PASTÖ \;nst;tüsüode idrar ve kan 
.._ ,., tahJiJJeri KÜRi enstitüsünde Smai ve maden tahlilleri üze-

,...,..'s;t:M~„ .... „„„-..„ •• J;;;;::.tS~~ .;;IJ;;;;::.tS~ 
rine ~ah~an Kimyager A. Akgünlii her tahliJi bizzat kendi· 

Gü ""el uz·sar si yapmakta oldugu gibi saym etibbamn gösterdikleri lüzum 
1.1 n ~ üzerine hususi ara1trrmalar da yapmaktad1r. 

Laboratuvar hergün sabah yediden 

DOKTOR 
A. KEMAL TON A Y 

RakteriyoJog vc bula~1k ile saJg111 
hastahklar n1iitehass1~1 

gece ona kadar a~1khr 
Telefon: 2205 

HUSE·YIN KAYIN 
Mobilye Evi 

Her arad1g1n1z ~1k, temiz, lüks 

Ve izmire gelenlere müjde 
izmirin cenneti ve yegäne aile bah~esi Bahribaba Park 

Gazinosu saym balk1m1zm zevkini ve ne,esini bir kat daha 
arhrmak i~in büyük bir fedakärhg.. daba göze alm1fbr : 

Methur radyo okuyucusu Bayan Fahire'yi ve Bedriye 
Sübeyli gili müstesna ses krali~elerini ve bütün Türkiyeee 
tan1nm1:J yüksek saz heyetini getirmi1tir. 

Kemani Cemal, kemen~e Anastas, piyanist Anjel, 
klarnet Hasan, banju ~evket, banende artaki 

Okuyucu bayanlar 
Fahire, Bedriye Süheyli, Faide, Belk11, Bedia Selma 

Hergün varyete numaralara Gardinar artistlerinin 

Me1hur Mi1eller 
ve ne'e yaratan sahneler y1ld1z1 Bayan kü~ük Semiban1n 

Eminesini görünüz ve dinleyiniz. 

ZINET 
Mobilva 

~ Fabrikas1 
En lüks ve en saglam, en 

cazib yimek, yatak, misafir 

odas1 tak1mlarm1 lzmir pana
y1r1nda 128-129 nu'llarada 

ve lsmet pafa bulvaranda 41 
numarah mobilya metherin:le 
satdmak üzere te§hir etmek
tedir. 

Mobilyaya k1ymet veren 
zevatm görmeleri käfidir. 

=====================
Sa nh sancag1m1z1 ~ere-
file n1ütenasib almak 
ve takn1ak isterseniz 

~adirvan altmda 10 numa
rah dükkända 

BAYI~AK<;I 

~ükrü 
Ulu bayrak 
Ticarethanesinden aliniz. 

Burada senelerdenberi her 
boyda bayraklar model üze
rine ve gayet saglamdir. 

C. H. Parti bayrag1 da 
mükemmelen yap1hr. 

Toptan ve perakente s1-
pari1 kabul edilir. Azim1 ko
laybk gösterilir. 

• 
Ikt1sad1n 

~aresi buluachi 
fstanbuldan geien mlite

bass1s1m1z 150 rengi neredea 
buldu ve buldugu bu renk
lerle gftne1in ve haYanm 11-
cagile terdea, tozdan barap 
olan feyleri yeni 1ekliae ge
tirmek i~in bütün düfilnce
leri kaldird1. 

Hayret verici bu ifte eaki
ciligin yenicilikten fark1n1 

1 ~ ~ünkü harap olmuf bir elbiae, 
1apka, yün, ipek, iplik ku-
ma1larm atilmas1 dütünlllr
ken yeni hale geüren, siyah1 
bile beyaz yapan bir mucidin 
~1kmas1 ve Kemeraltinda 8 
numarada Istanbul l1tim be· 
yahanesinde bulunmas1 ikb· 
sadm biricik yard1mc„1d1t. 

GARANTi 
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Orta Avrupa 
0000 -

Ve Cenubi Almanyaya 
gönderenler i~in 

mal 

Ankara Türkofis Ba,kanh
glndan Odam1za geien bir 
yaz1da: 

Orta Avrupa ve cenubi 
Almanyaya yap1lacak ihraca
tm Köstence yolundan ge~i
rilmesi i~in hükümetimizJe 
Romaoya arasmda bir anla~
ma pro1es1 haz1rJand1grm 
bildirmekte ve himdiden bu 
yolun tercihi ürünlerimizin 
~1kahm :kolayla~bracagmdan 
fayam temenni oldugu iläve 
etmektedir. 

Bu yolun ba,hca fiadlar1 
funlard1r: 

1 - Köstence yolu Tri
yeste hatbna nazaran sür'at 
bakun1ndan yar1dan f azla 
k1std1r. Triyeste yolu ile on 
bir gün .slren bu sevkiyat, 
Romanya Köstence ile bef 
ründe yapmag1 taahhüt et
mektedirler. 

Y a, Meyva ve zebzelerle, 
yumarta ..aldiyabnda iki yol 
arumda ba bdar bilyiik bir 
mlcldet farlra Kistence mü
nalrelabn1n faidelerioi gös
termege klfidir. 

2 - Romeo 

- Ba1tarah 2 incide -
~ekmek i~in kuduran ayni 
•abfilerainiz. Fakat benim 
ciuimin i~inde, hi~ bir asnn 
Ye bi~ bir cinsin kad1n1 gü
aeHi;ini •tk i~in tahrib ce
aaretini giSstermedi. <;ar,af, 
pe~e, hep sizin bu k1Skan~
hj'lmz1n alimeti fankas1d1r„ 
Ne dine, ne ilrfe bßbtan et
•eJiniz. 

SlheyJa baa1m1n yatag1 
pnanda kendimi ne felsefeye 
M de bütünceye verdim„ 
Yabnz, aadece bir insan, bir 
erlrek gibi dDtßndüm„ 

M1a1nn bu gen~ ve güzel 
bd1n1 kocas1n1n 1stiraplar1-
M nihiyet vermek i~ilJ keo-

elile, kendi güzeJligini, 
•di atk kaynayan ruhu-
8D büyiik maküsu olan 

1,sizel ~ehreaini yakm1f, ha-
p etmif ti. Ben sadece bir 

iuan gibi diitünüyordum: 
eba, M1s1rm ikinci Kleortraai ismini verecegi M1-

_.n diier güzel kad10lar1 
,..aandan ge~erken serinyon 
•.-. tahtlar1 i~in basret du-
_. tahlar gibi bu da güzel-
)iine basret duym1yacak

?„ Ba1ka erkekler on
lan ytlzOnß ~evirirken aca

kocas1da beraber ~evir
~ecek mi?„. Bu aikin, ve 

.,.il'l„„D~bg1n kurbamn1, ... bu 
1rablann arkasmda bek
en bir isyan ve nefret 
mba1 kaynamiyacak m1?„ 

·mbilir, bunlara zaman an
Süheylä hao1m hasta

eden ~1kbktan ve haya
llavu1tuktan sonra - cevab 

-Mrecek. -

SON 

eyyahgeldi 
sabah Jiman1m1za geien 

~·---1z banderah Providans 
ile teblimize 200 

ab 1elmiftir. 

idaresi Köstenceden vapur
dan bo~altma ve yükleme 
i~leri i~in italyada o1dugu 
gibi ayr1ca bir mutavas1ta 
ihtiyac olmad1g101 bildirmek
tedir. 

3 Nakliye ücretlerioi, 
masraflar dahil oldugu hal
de Romen Seyriscfain acan
talar1 Türk liras1 üzerinden 
tabsil edebilecekleri gibi Le
histan, cenubi ve vasati Al
manya i~in de dogru kon~i
mento kesebileceklerdir. 

Köstence limani, Türkiye 
ibracat emtiasmm merkezi 
ve ~arki Avrupa sevki i~in 
transit tarik olarak kabul 
etmek iktisadi menfaatlari-
maza uygundur. 

Türkofis, tuccarlarm1zdan 
bu yolu ihtiyar etmelerini 
ve ihracat sezonunun ba§
lamas1 hasebile bu tarikin 
kendilerine (tavs1yesini bil
dirmektedir. 

Hükümetimizin büyük bir 
ebemmiyet verdigi bu yolun 
kullan1lmas1ndan iyi netice
ler elde edilebilecegi kanaa· 
bnday1z. 

Arkeoloji 
Bizans1 yeni

den yarat1l1yor 
Kamäl Atatürk Türkiyesi

nin en büyük bir gayretle 
modrenle1tigi malümdur. Fa
kat Türkiye; aym zamanda, 
~ok önemli presti1 unsuru 
olan uzak ge~mitinin iz ve 
bakiyeler.ni yeniden~ canlan
darmaya ~ah§1yor. 

Bu bak1mdan latanbulda 
yap1Jm1~ olan arkeolojik ara1 
brmalar, Bizans fmparatorla
rm1n saraymm rger~ek yerini 
saptam11lard1r. 

Bu arada bir de büyük ve 
mozaik döteli ge~it meydana 
~1kar1lm11trr Bu ge~idin hip
podrome 'a göre amudi bir 
galeri oldugu samhyor. Gö
rülüyor ki Türklerin de ye
rinde bir övünmeyle söyle
dikleri gibi, Istanbul gögsün
de barand1rm1, oldugu veya 
biribirlerini kovalam111 veya
hud da biribirine girift su· 
rette ya,am11 olan medeni
yetlerin bütün eserleri yer
dan ~1karild1ktan sonra dün
yada e,siz bir yer olacaktir. 

La Revii'den 

Tasarruf 
Damla den1Jeagöl olur 

Tasarrufa riayet eden her 
aile daima mes'ut. Bir ku
ru1 daha olsa ne olacak 

deylp ge~miyelim ~üokü dam
la damla" göl:olur. 

Orta halli bir ailenin 30 
tirahk tuhafiye etyas1 ald1-
gm1 dü1ünelim. Ucuzluk Ser
gisinden ahrsa aldanmak 
olmad1g1~gibi askari yüzde 
yirmi ucuz ahr. Bu ucuz ab1-
la bir ayd 10 bir y1lda, 120 
on yalda, 1200 elli y1lda 
6000 kazamr. l11te tasaarru
fun büyük bir mahsulü. 

Tuhafiyeye ait her ihtiya
c1mz1 Ucuzlok Sergisindeo 
aluuz. 

( Nalloa Seli J 

C nk1r1da 
Depreme oldu 

<;ankir1 15 (A.A) - Bu
gün birisi saat 6,5 de digeri 
7,15 ve 8,45 de ü~ dda ba
fif~e:deprem oldu. Deprem 
llgaz i~erisiode!de duyul
mu§tur. __ _..!.& __ _ 

Soyguncu ~ete 
Soyguncular 1 ölü. '.! 

varah h1rakt1lar 
..; 

Erzincan [Özel} - Kema
bm Güvercinlik dercsinde 
jandarmalar1m1z ile ~arpi§an 
soyguncu ~etesi bir ölü iki 
ag1r yarah b1rakarak ka~

m1§br. 
<;etenin re1s1 Babo ele 

ge~mi~tir. Ka~an soyguncu
larm arasmda 12 yarah var
d1r. <;ete jandarmalarim1z 
tarafmdan §iddetle kovalam
yor. 

Büyücülük 
Yapan bir kad1n 
yakay1 ele verdi 

istanbul - Fatihte oturan 
Ayte isminde bir kad1mn 
gizli olarak biiyücülük yap
makta oldugu haber hnarak 
takibine bqlanm111 ve zabita 
memurlarmdan Nihal tarafm
dan cürmü me1hud halinde 
yakalanm1,br. 

Ay1enin büyücülük yapt 
makta oldugu ögranilince bir 
gün Nihal kendisine müra
caat; etmi§ ve bir dileginin 
yerine getirilmesini istmi,tir. 
Ay,e kar11sma ~1kan mü1te
riyi görünce memnun :olmu1; 
evveli bir liraJ steei1tir. Ni
hal 1üphe:uyand1rmamak i~in 
istenen bu liray1 hemeo ver
mi11tir. 

Büyücü kadm da bu para 
ile bir mendil sahn alarak 
mendili okuyacagm1 ve bu 
okunan mendile M1s1r~ar~1-
sandan alacag1 baz1 ~eyleri 

koyarak bürüyü onlarla ya
pacagm1 ve M1s1r"ar11smdan 
ahnacak büyü malzemesi i~in 
de on dört lira daba läz1m 
oldugunu söyliyerek bu pa
ray1 da birka~ gün sonra 
getirmesini ~söylemi§tir. On 
dört lira verilirken de Ane 
cürmü me§hud halinde ya
kalanmt§br. -----·-
Dt§ akan1m1z 

- Ba~taraf1 1 incide -
ta§1m itlerine ag1r zararlar 
getirmektedir. Bu hal mev
zuubahs hükümlerin kabulu 
siras1ndaki mevcut vaziyet
letde derin degi§iklikler hu
sule gelmi§ oJmnsma ve bu 
vaziyetlerin bugün bile bir 
irok tebeddüllere maruz bir 
halde bulunmasma ragmen 
bugün devam etmektcdir. 

Bu münasebetle a~ag1daki 
noktay1 sarih bir surette or
taya sürmek isterim: 
~ayet mevcut muahedelerle 

tesbit edilen vaziyette dcgi-
11iklikler vukua gelirse, Tür· 
kiye bunlar1 bogazlarm as
keri rejiminde icabcden ta-

1 

diläbn icrasma "abeste k1l
mak zaruretinde kaJacakhr. 

Kayseri kombinas1n1n a~1l
ma törenind.e 

Ankara 15 (A.A) - Kayseri kombinasmm a~1lma töre· 
ninde bulunacak olan Sovyet Rusya ag1r endüstri komiser 
yar1mc1s1 bay P1atokofun ba§kaohgmdaki heyet bugün eks
prese baglanan özel vagonla Ankaraya gelmi§ ve durakta 
ekonomi bakam Celäl Bayar, ilbay ve ~arbay ile yard1mc1lar 
Sümerbank genel direktörü ile ba§ta Sovyet büyük el~isi 
Karahan o)mak üzere Sovyet büyük ~el~ilik i§yarlar1 ve ga
zeleciler larafmdan kar§1lanm1§lard1r. Bir polis müfrezesi 
de konuklar1 selämlam1§br. Saym konuklar1m1z Ankara pa
lasa müsafir edilmi§lerdir. Halk komiser yard1mc1s1 bay 
Pitokof bay Karahan ile beraher ekonomi bakanhgma gide
rek Celäl Bayara bir göret yapmi§ ve ondan sonra bay 
Vorobiof ile birlikte il ve ~arbay1 görete gitmi§tir. 

Demiryollar1m1z Ergani- Osma 
niyeye vard1 halk sevin~ i~inde 

Ergani ( Osmaniye ) 15 [A.A] - Dogn Anadoluyu hahya 
baghyan ve Cumuriyet idaresinin ~eJikten timsali olan de
miryolu Eergani - Osmaniyeye u)a~mI§br. 

Yeni bir hayat müjdesi olan bu önemli hädise bütün hal
km co§knn §enlikleri ile kar§1la§IDJ§hr. Bu munasebetle bü
yüklerimin adlan ~ükranla a01lm1§hr. 

Bodrum sahillerinde büyük 
bir ka~ak~1 yakaland1 

Bodrum 15 [A.A] - Sahillerimizde ka~ak~1h'i yapan ünlü 
takilerden Altmdi~ Niko admdaki §erir gümrük muahfa:r;a 
motörler1miz tarafmdan yarab olarak yakalanmt§ ve Bod·· 
ruma getirilmi11tir. 

~·11 11"!1111 ~-~ 
~. .e'.- '11 ·-· .... 

lli.111 

(Rikt) in G.ezi§i Türkiye hava 
Etraf1nda turu bitti _______ „ _______ _ 

Yeni Lorens, veni bir 
"' 

!Hv pesinde mi? 

Atina (Özel) - Romadan 
alman haberlere görerHabe-
11standa son zama11larda yeni 
petrol imtiyazlari elde etme
ge muvaffak olan [bay Ri-
ket] in Süvcy§ kanah ile 
M1sir aramnda mekik dokur 
gibi s1k s1k dola11masma 
büyük bir ehemmiyet veril-
mckte ve bu yen gorunu1 
Loransm yeni bir av pe1inde 
dola§hg1 söylenmektedir. 

Sovyetlerin 
----oo'---

l\laksad1 ne in1is ? 
' 

Paris, [Özel] - (Yesuis 

(Ba1taraf1 1 incide) 
u~u,Jara , vurd mildafaas1 ba
k1m10dan önemli bir i,, bir 
ba§ar1k oldugu kadar hava
lar1m1zm tecim postalarmm 

~ok muvaffakiyetli i1 göre
ceklerini göstermek bak1m1n
dan da bir hususiyet ifade 
etmektedir. 

Biz kavgac1, kavga istiyen 
bir ulus degiliz. Cumuriyet 
hükiimetimizin acun genel 
bari§1 i~in kulland1g1 a~1k 

siyasa ve ~ahoma buou en 
zaif gözlere bile göstermitlir. 

istiyorsunuzki ulusel eko
nomik ve sosyal durum t th 

bir bari§ havas1 in~inde in
ki~af etsin ve insanlar insan
ca ve mes'ud ya§asmlar. 

Hükümetimizin ve büyük 
iderecilerimizin dt§da kullan-
d1klan bu siyasa, yurd i'rin
de u!Jsa! bünyemizin her 
bak1mmdan ve daima ileriye 
gitmesi de istihdaf etmek 
suretile bütünlenmektedir. 

Siz yigit tayyareciler, biraz 
evvel söyledigim gibi bu son 
yapbgm1z muvaffak1yetli u-
~u1larla gösterdiniz ki u~ak
lar yalmz yurd müdafaasm
da <\egil, fakat memleketin 

Halk1n Terc 
~ 

man1 Olan. 
(Halk1n Sesi) Gaze~ 
Tahrir Heyeti Direk' 

törlügüne 
Mahallemiz lki~eflD.; 

Hasta mahallesini Hasta tf' 
kagmda senelerdenberi 
lagtm bulunmad1g1ndan e 
rimizin sulari mecburen u 

miyetle sokaklara akma 
dir. Hele evlerinde kl 
bah~e ve avlu1u olm1yaalr 
s1kmb ve 1zbraplarma pa'f" 
yoktur. 

Bu derdimiz yetmiyormllf 
gibi bir de evlerimizin an ... 
den sular ak1yor diye iki glO 
önce Belediye zab1ta melll-' 
lara tarafmdan zab1t verek•' 
lart tanzim edilerek hanele· 
rimize b1rak1lm1~ ve bu sr 
retle cezaye ~arpilmam11 j,

leniyor. 
Memleketimizin s1bbi ifl': 

rinde Uray1m11m gösterdijl 
aläkay1 dü,ünerek her ID•· 
hallede .>ldugu gibi (Hastl) 

sokagmm da bu ~irkin maO 
zaradan kurtar1lmu1 i~ 
muhterem ve gayyur 1arbar 
biJm1z1n himmetini gazete" 
niz vasitasile iatemegi 111r 

ballemiz nam1na muvahk ff 
münasib g6rdiijim0zil bil-
dirir ve bu i1tirbam1D11o9 
bir an evvel neticelend· 
mesini sonsuz hDrmetlerY 
mizle yalvar1nz. 

Mümessil Nuri, Ratip GI" 
)eryßz, Bakkal Giridli 
Kadri, Mebmed, Ali, Mur. 
tafa, Halil ~i~pler, Hr 
san, Hüseyio, Sabriye, Cr 
mal. 

- „ 
Ege'nin 
Tarihi 

lzmir ve mtllhakabnm ~
iyi tan1d1ii bay Ekrem Ozall 
tarafandan bu adla bir eael 
yazm11b r. Metber baslDl eybr' 
de nefis bir 1urette llaa1la0 
bu kitab 15 kurat fiatla „„ 
tihka ~1kar1lm11br. Tav1iy• 
ederiz. 

Sanat 
Merakl1lann• 
Müjde •• 

KiiltOr itlerile ytlk1eldik~ 
milcellitlik sanab dabi yOk" 
selmege ve sanatklr yetit"' 
mek ihtiyacandadar. Bu Cihc' 
tini nazar1 dikkate alan (Ali 
Raza) mücellitbaneai ilk mek" 
tebini bitirmit ve aanatklt 
olmak istiyenlerden bu baß' 
zarf1nda mllracaat edece1' 
olanlardan iki ~1rak alacatJlll 
haber aldak. Portout) gazetesinin 11 Bir~ok 

limanlarda ftalyap vapurlarma 
mal yüklctmek i'rin tutulan 

Mücellithane Yeni Kavaf" 
lar ~ar11smdad1r. Sanat 111e"' 

Bu u~u~lar1n12m, ~ok sev- 1 
gi büyük Baibakammizm rakhlar1n1n bu f1r1attan itti"' 

ekonomik ve tecim hayahn
da da mükemmel i1 göre
cektir. 

it~iler arasmda zaman zaman 
ilän edilen grevlerin Sovyet 
ajanlar1 tarafmdan yap1lan 
te§vikler neticesine vukua 
geldigini„ yazmas1 üzerine 
Frans1z hükümeti Marsilyada 
bazi ara§hrmalar yapilmasm1 
emretmi~tir. 

Bu haberi yazan gazete, 
"Bu i~lerden Sovyetlerin ne 
maksad güttüklerini „ sor
maktadir. 

' fade etmelerini tav1iye ederis
emi lerile hava korumas1 i~in 1 _,,,.......,._,..........., ....................... _,..,......_-~ 
yurdda ba11lam1§ olan genit ettiginiz yüksek muvaffalJi" 
hareketin en canh ve h1zh yetlerle timdi daba ~ok caDll 
bulundugu bir siraya tesadüf bir surelte g6rmllttt1r. 
etmi!i bilhassa 11ayam dik- Sizi ve blltün kabra111-' 
katbr. arkada,larnazi y.urda yapt•" 

Türk ulusu, her müdafaa g1n1z bu ll~ bllytlk biz~et"' 
i~ n veridigi paralarm ne ten dolay1 lzmir naJ1Una ~ 
kadar hayirh bir i~e sarfe- isim doktor Beh~,t Us' 
dildigini ve ahnan f eyizli vek11eten hararetle teb ... 
neticeleri hac1bj1m1z1n kayd ederim. 


