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imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN j • 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müc!Uri.i: j 

HAKKIOCAKOCLU ' 
_ _ A_B_O~NE ş E RA ı T ı 1 

f>EV AM MODDETt 
Senelik •.•••• 
Altı aylık ••••. • 

Türkiye için 

1300 
700 

Hnriç ıçın 

2800 1 
1300 

! ~anghay, 11 ( A.A) - Ro11ter a;ansının mu· 
habiri bildiri11or: 

~ Japonlar Pekindeki siyasetlerini değiştirme· 
mi§lerdir. Diin biTçok kıt'alar Pekin • Souyan 
hattını işgal etmek üzeı-e hareket ettikten sonra; 

1 
§ehirdc miidafa.a tertibatı almt§lardır. 1 

ı Zannedildiğine göre Sııiyan Chahar arasında 
lnılttnan Naki11e karşı büyük mikyasta harekat 
yapılacaktır. 1 

Fiati (5) kuruştur Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Z:sC1·ininfo Bckı;isi, Saba1ılaTı Çıkar Siya.!i Gazetedir YENi ASIR Matbaasında baaılmııtar. 
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Fuar günlerinde 
·-· serefini ve 

~ 

HAKKIOCAKOCLU 
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Sirkecide, Gayret motöründeki 

194 varil benzin ateş aldı 

Motör Ba ırıld 
Altı kişi ağır surette yaralandı. Motör mürette

batından birinin kaybolduğu söyleniyor 
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,Köylümüz Şefe ayran,_ 
!köy ekmeği ve karpuz! 
~ ikram etti i . . . . . . 

Köylülerimiz 
Atatürk'ü: Yine bek

leriz, sesleriyle 
Uğurladılar 

İstanbul, ll (Hususi muhabirimiz
den) - Büyük Şef Atatürk, dün Çek
mece yo1undn Yakuplu köyünü şcrc'flcn
dirmişler, oradnn Mimar Sinnn köyüne 
uğrayarak köylUlerlc görüşmüşlerdir. 

ltalya ve lngiltere anlaşırsa ispanya 
harbı nihayet bulacaktır 

Büyük Şe.fin köyü şereflendirmeleri 
köylı.imüz arasında bir bayram günü ne
şesi uy andınnış, halk derhal Büyük Mi· 
safirlcrini karşıl:ıınış, ağırlamıştır. 

Köylüler Biiyük Ş~fe kavun, karpuz, 
yoğurt ve taze köy ekmeği ikram etmiş· 
Jerdir. Atatürk bu yüce ikramdan mü
tehassis olarak köylillerin sofrasına 

oturmuş, köylülere iltifatta bulunmuş
tur . 

.;.falya ile anlaşmıya razı olmıyan B. 
kabinedeki yerini mu haf aza edecek 

Eden 
mi? 

Akşama kadar köyde kafarnk köylü-
1crle görüşen Ulu Önder, akşam üzeri 
köylülerin: Yine buyurun, her :zaman 
bekleriz, sesleriyle saınimt surette uf;ur
lanmışlardır. Büyiik ~efimiz vatlannda 

Yeni Denizaltı gemileri
miz için tören yapılacak 

iki hin tonluk 
edilecektir 

Bu yıl sekizer 
kruvazör inşa 

geçerek Trakynya 
gitmişlerd ir. 

İstanbul, 11 (Telgraf) - Önümüzde. 
ki cumartesi günü Knsımpaşa tersnnc
sinde iki yeni deniza1tı gemimizin inşa 
merasimi yapılması kararlaştı. Bu gemi· 

SONU DöRDUNCO SAYFADA 

lstanbul, 11 (Telgraf) -Tayya- ı 15.000 lira: 6750 numaraya çık· 
1 
re piyangosu keşidesine bugün öğ- mtştır. 

1 leden sonra ~şlandı. Kazanan nu-} Sonları 50 rakamlariyfo, biten bi-
maraları verıyorum: Jetler ikişer Jira alacaklardır. 

50 000 L• 500 URA KAZANANLAR 
_ ıra 2064 1 9079 29972 12658 23717 . 

' 22021 17467 5020 1936 1 33496 

33494 numaraya 
1 Sonlan 94 rakamlariyle biten bi· 

,•cımrm0z:,,,,:z::::zi!:;*l:*ıt:OWmv:u:zzz:nz:>J!!::ZZ:Z!'ZCll*l:&ilZR z:c:m:aw le ti er ikişer lira olacaklardır. 

34188 337 12 17959 2·745 f 
10.000 URA KAZANAN 

38522 
SONU DöRDONCO SAYFADA 



----~· Eski Avusturya Başvekiline 

Delicesine aşık olan 
genç ve güzel bir kız 

"Sevgilim be, dakikaya kadar gelip beni 
lıaçırmaua kendimi pençereden 

atacafım.,, Diyor 
~Vİpnlmul ~cad

'delerind~n biridir. Bu caddenin 47 nu
~aaaoda büyük bir otel var. Bu ote
lin milfterileri hep kibar, ~ ve zen· 
gin tabakaya menaup imanlar .•• 

Burada Avusturya meDSQCat ,irlı:etle
rinden birinin direktörü B. Kari Volf ve 
Avusturyamn eski bqvekil muavini B. 
Emil F ey de otunn.ktad•. B. Kari Vol
fun bir kana Ye iki küçük çomia 'YU· 

Çocuklara Mari V alner MI- ....,... 
genç bir hizmetçi bclaaa d.d.Llp ppt

yor. Vi,.aaahlana adeti üzere paç ka
dını evin içinde lusaltalımt adı ile ve sa· 
dece Mitzi diye çağınyorlar. 

Bir ..bala. 4 ajuatoe sabahı B. Kari 
Y olf, it..,. 'Ye çoealdan ile birlikte bla
valh için yemek oduanda toplanıyorlar. 
Fakat Mitzi cLaı.. ortalakta yok. Saat 
(lokuz... Bu kadar pç kalktığı biç Ya· 

iti değil. Madam Volf enditeye kapa· 
lıyor ve hizmetçinin odaana koşarak Avuaturyanın eıkı Vı..<ı Şansolyesi Fey 
9e9leniyor: 

- Mitti ... Mitzi neredesin) Saat do
kuz ... Daha hila uyuyor musun) 

Böyle aöylemekle beraber oda kapa
aım llÇID&k i.tİJ'or. Kapa kapalı Ye arka
sındaa kilitli. lçeridea de hizmetçinin 
cevap veren - pıliyor. 

itakan. gelan. beni alsın ve Baden' e gö
türsün.. Beı dakikaya kadar gelmezse 
lamı cimi yok. kendimi farlabp pençe· 
reden aşağı atacağım .. 

Ba,. Volf hemen telefona sanhyor. 
Fakat Bay Fey'i bulmanın imkanı yok. 
Kapı ve kilidi o kadar aailam ki, öyle 
bir jki sallama Ye sanma ıle açılacak 
gibi değil ... 

Polise baba veriliyor. 
Polis. ka.,.Jı bpJan açmak için an· 

cak hU8USİ bir karar almak liz&m geldi
ğini. bunu karar almadan yapmak aala· 
hiyeti dlflnda olduğunu söyluyor. Otelin 

içi, pençerenin Önii, Mıtzi
0 nin oda ka

p•uun önü büyük bar kalabahkla dol-

l Yeni. lo~ir mahsulü 

Ticaret odası reisi incir YClf !:!mba";!; 
inhisar 

m t k •ıt• inhisarlar ~reei Buınava Vapur acentele
rinin toplantısı 

Dün öğleden evvel Türkofis müdür
lüğünde müdür B. Cemal Ziyanın ~ 
kanlığı alt.anda ve şehrimizdeki bütün 

ın a -~~!~a gı ı ;:·~~= =~;:: 
incir mahsulünün ne zaman lzmire :: kı:;.:§b~~~:?;: 

1 v • h •• b Jt• d v •ıd• 350 bin kilo kadar şaraphk ge ecegı enuz e 1 egı ır yah ve miaket üzümü alm 

vapt. acentelerinin iştJrakleriyle bir Pazar günü Avrupadan tetkik se- ı eden bir muharri.rimize demittir ki: nan ~ümlcr bağlardan 
toplantı yapılmıştır. yahatinden avdet etmiş olan Tica-I - Bu hu.usta karar vermezden doğruya tnhisarlar idaresini 

Bu toplantıda vapur aceıı+elerinin tet ve Sanayi Odası Reisi Bay Hak- evvel bir kere mıntakayı gezmek ferdeki fabrikasına ve deve 
kontUı_antal ~vlun fiatlerini yübelt- kı BalclOğlu dün Aydına gitmitti.r. vaziyeti görmek lizundar. Her sen; taaiyle nakledilmektedir. 
~ek ıstemelerı mevzuu etrafında g5- Bay Hakkı Balcıoğlu Aydın ve Na- de bu böyle olur. Ayın 19 una ka- mezkur fabrikada p~ 
ruşmelerd~ b~lunulm~ştur. . zilli havalisindeki incir mıntakasım dar havalar müsait gitmez de iki bin olunmaktadır. 
. ~be.~ aldıgın\ıza ~ore navlun fiatl~- dolaşacak ve ilk incirin İzmire ne çuval incir getirilirse nasıl olur. Ke- ---
rmın yuıts?1t~1memes1 h~~unc1a h~ vakit ve ne miktarda gelebileceğini za yine havalann ıeairiyle o gün Hılzı•sıhha mec 
nıet h:r şey .~lduğu ~ıbı çok büJtik tesbit edecektir yirmi bin çuval incir birden gelirse 
h~ıyetle yurumektedır. Alfı~a~la- Malum olduğu üzere geçenlerde bu da doğru olmaz. Onun için Vilayet hıfzıssıhha meclisi. d 
r~ da bu. hususta ıcap eden kat 1 direk- Türkofiste alakadarlaruı yaptıkları vilayetin de tasvibi ile yarın Aydın den evvel sıhhat müdUrlUpnd 
tifler verilme~tedır.. . bir toplantıda tzmire ilk incirin gel- ve Nazilli havalisine giderek hakiki müdürü doktor B. Cevdetin 1 

.. öyle ~:ıhmın .edıhyor kı acentelerde me günü 19 ağustos olarak teshit vaziyeti teabit etmeğe çalışacağım. ğmda toplanmış ve vilAyetin sıl 
böy~e manasız_ bır talepte ısrarda devam jedilmişti. . . .. . . . . icap e~e~se belki incirin gelme günü rumu üzerinde müz.akerelerd'! 
etmıyeceklerdır. Oda reısı dun kendısını zıyaret de değışır». muştur. 

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

Elektrik kilovat tarifesi Balkan güres şampiyonası 

Komisyonun tespit ettiği Beş mılli takım 17 Eyl 
tarife tasdik edildj de lzmirde bulunacalt 

Şirketin 
altı 

faz ladan aldığı paralar· 
edil ecele ayda itfa 

. ··-·-·· 
meras·mıe Misafirler parlak 

karşılanacak, program hazırd 
muştur.. Tam bu urada Bay Fey'in lüks k h 1 i af ta evve 11riınizd2 toplanan kilovat ücrctuu ı~oınısyonun kararına ~:V.:%#<1i;,jF:: · 
otofnobili otel öm.inde du .. uyor. elektrık kilovat V' tramvay bilet ücr"C:tt 1 rağmen 18,5 kuruştan almış olduğu içı"n 

Sabık baıvckil muavini, toplanan ka- ' labalığa eoruyor: tarife komısyonu birkaç gı.in süren ca- aldığı 'bir kuruş fazla pnrayı yine halka 
_Ne var> lışmalarından onra yeni altı aylık elek- ıad ctmesı lazımz lm kL idı. Çünkü 
Me8ele,.i anlayor. rik ve tramvay tarifelerini tesbit etmiş geçen altı ayda komısyon elektrik ki-

- Hay hay, diyor, i tedı·i olsun... h r ıki tarıfe n~fıa veknleüne tasdika lovat ücretiru 18 5 kuruştan 17.5 kuru
Ve doğnıca hizmetçinin o~fa kapısın:ı gonderilnu.o;lı Dun vekaletten n.'.lfıa şır- şa ındırmışlı. Şirket altı ay ucreü hep 

giderek aesleniyor: ket ve muesses leri komıscrlığine gelen 18·5 kuruştan alm!itı. Bu dda komis-
- Mitzi. bak ben geldim. Seni biraz hır t lgr fta clcklrık kilov::ı.t u~reti ta- yon elektrık kllov t ucretını 16 5 ku-

b 
L( if · tasd 1 1 

d • . • Jt . ru.ş!l ındırdıgı hald rk t halktan f:ız-
e&; ettim. değıl mi yavrum. Haydi üzul- r e .. mın ı c o un u u ve bır wm- 1 lm ld • 

Mari Vahıer me .. · Aç kapıyı da istediğin yere gide- ınuı.dan muteber bulunduju bildirilnı· a a ış 0 
ugu parayı aad" ~tmek içın ır halkın sarfiyat faturalarını bır temmuz-

- Buradayım madam •.. Odamda ve lim •. • W:· Keyfıyet komiserlikten derhal elek- dan başlamak ve altı ay devam etmek 
açık duran pençerenin önündeyim. ar- Fakat Mitzi inannuyor: trik ve tramvay şirketi ile belediYfYC üzere 15.5 kuruştan tam d k 
kanıda gecelik entarimdea b.ıtka feY - Siz Bay Fey değıl iniz, beni aldat- bildirilmıştır. bu suretle geç n allı ay ::in:e :;:ıu:~ 
yok. Ayaklanna da çıplak. Kapıyı arka- ma.k istiyorsunuz. Eğer doğru cöylüyor- Evvelce de yazdığımız gıbi bundan olan fazla paralar bu alta ayda halka 
sandan kilitledim, beldi,.orum. aanız. eviniz.in mutfak pençeresinden evvellu altı ayda şırket halktan elektrik odennuş olacaktır. 

Bu deli saçman eözlenlea bir te7' an- bana bakmaz. Ben buradan sizi görür, ----~-------~---_;... __________ _ 
lam2yan bayan Volf soruyor: öyle inanırım. ş h Milli güreşçilenmız 

_Deli ıni oldun, ne,oi bekliyor-> Ba,. Fey Mitz.inin dediğini yapıyor. e irler araSJ telef ODU lzmirde yapılacak olan beşinci Balkan leceklerdir. 
- Bapelül hdlaYi.İ e.,. F.mil FeF'i Ceeç bdaı. SOYpiani mutfak pençere- güreş şampiyonasına ait programın ilk 5 - Tren battı üzerindeki b 

bekliyorum. Hava giizel ... ç.ı..,.,.kl• sinde görür görmez onun tekrar kendi Kuran Porto·· r l1Ji3 kı· nesı·- kısmı teshil edilerek Fuar komitesi baş- tasyonlarda misafirlere bölgeler 
geçen hayanmı diifündüm .. · Bop geçea odasına donmesini beklemeden kapıyı kanlığına gönderılmiştir. Program şu- tüpleri tarafından merasim yapı 
gençliğimi dütündGm. Artık canuna tak açarak yamna koıuyor ye kollan arasana dur: çok iyi bir misafirperverlik gösU 

etti. Eğer bet .dakikaya kadar Bay Fey atılıyor. e b 1 l - Yugoslav ve Bulgar milli takımla- tir. 
gelip te beni bandaa alman beraber s .. ge~ kaduun hayatında tattığı nın tecru•• e erı• yap ld n 14 EylUl salı günü saat 10.22 de Sir- Yunan milli takımı Direkt 
Baden'e götünneae kendimi pençere- en tatlı ve mesut dakıkadır ... Fakat çok ) J keci istasyonuna muvasalat edecekler- bir vapurla Izmire gelecektir. 
den apğı atacaina- k ... süren bir dakika... dir. 16 EylQ.l Perşembe gUnü 

Bayan Volf hemen kocasma koprak Çünkü Mıtzi. 9CYgt1iainin kollan ara- Bursaya veya Uşaka yar .Jımcı bı·r :Qunları bir komite karşılayıp taJ•in leye kadar gezdirilecekler 
mmeleyi aalabyor. smda otomobille Baden'e değil. iki bas- a edilecek bir otele götürecek ve öğle ye- sonra istirahate bırakılaıcalıdaı"dl 

Bay Volf da lıizmetçinin kapımun ta bab:a ........ arumda ye ha.ta oto- • rnakJ.08 1• ıa" Ve edı•tecck meği yedirecektir. 7 EylQ.l akşamı müsa 
önüne geliyor: mobili ile ~e sötürülü,.or. 2 - Romanya mWt takımı da 14 Ey- nacaktır. 

Mitzi. aç it Salnk ......... aıuaYİDİ. ..,. .. 1rı.. Şelairler lal salı günü Romanya vapuriyle saat Programın alt kısmı ayrıA t 
- apcJ'L . • _ _._ emclpn arasa telefonun İzmir • ts- geldiğı anlaşılmıştır. İhtiyacın bu su- 14 de Galata rıhtımına muvasalat ede- lerek bildiri!' ecektir. 
- Açmam... a.-... yok "9MI"· hMta otomcılMI = ano• • uzan tanbul ve lzmir - Ankara tesisatınuı ih- retle karşılanarnıyacağı ... ~1 ... _1c1ı· • • Ben • -1..1.:%..:_ - d L • L--.. L-- L_L.._L .-::...1- -...U--.1~ • cu~u gı lÇtn Cek Ve bunlar da karşılanarak ayni Ole- ••• 

81Ze awma=a tr'9Ue•ven .....,. ~ azun ~taa eoara ...,_ ---.. tıyaca kifi olmadJiı w bilhassa iş roev- Uşaia ah t Bursa le go'"türülecelderdir, 
ıum .a.. elki bepSi maaYiai &.r -.,-.,.: simi ol.- -"' zamanda bt'iyJen yet- vey u ya yardımcı bir C:-. k 1 
Fey•i ~ O.. c:aa n p.ildea - 2.a...0. m... mediii m.tlıOmdur. Keyfi,et Nafıa Ve- ~e ~kon~ münasip ola- 3 - Her üç milll talama saat 17 de r UQr On~era 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~t~~-~e~~~ ~~~~~~~~k~~ (~18~-l~~I 

davasında IDlf ve devre ac1edinin arttırılması, 1s- .. ı.mportör m•kmesini kurmak =:ı;.apurla Bandırmaya hareket ima delp4.Belgrad radyo. 

tanbul hmlı1e gCSrüşürken hmlriO ae ıçm tehrimize gelmiş olan ecnebi müta- . .. Türkçe Spibri Bay Mehm 
ayni ~ lstanbulla göıi.iJebihnesi husas bunun temini için ve vekllete 4 - 15 EylQ.l Çarşamba günu saat man Paaiçin apğıdaki 
için bir kuranportör makinesi .koyuJma- keyfiyeti izah etmek üzere dün Ankara- :::.ıeıe Bandırmaya vasıl o~cak olan mi- mir Enternasyonal Fuarı 
sı tensip edil.mit ve bunun için. bir ma- ya gitmiftir. ır r, ~lt ~ çarı ıçtiktea sonra ki konferamııu ~' 
kine l----..&. Pek rakaada b' -...:1·--- makine ,__ 7.10 tremyle hmıre hareket ve akpm 1) ... ::n •• tn.a .. .. ısrnar~u. ar y~ ----- au- t 21,20 de İzmire -.-- pazar IUJlU 

Makirıe ş~ getirilerek yerine nulmak auretiyle işin halledileceği ve ::W,, muvasallt edecek- timiz -:_aliyle 20,30 da. .. 
konu.lmUJ Ye düıi tecrübesi yapılmıftır. haUan tehirler arast telefonları ile IÖ- Takımlar tzmirde . 16 aguatoe pazartesı guD 

Bir alacak 

Hukuk hikiminin da
bir ihtan Yapılan tecrübede gerek tstanbtaldan ·· ek · · merasimle karşıla- eaatte F ramazca 

ve gerekse Ankar: dan l rin if rupn ıç.ın ua&1erce beklemekten kur- rup kendilerine tahsis ıedilm1f olan ote- 17 .. toe h .. .. 
Diin ikinci sulh hukuk mahkemesinde J - Senin fimdi kaç düzüne sandal a .ses e çok hafi tarilacağı muhakkaktır. le otobüsler ve otomobWerle nakledi- Türkçeagua 

88 

gunu 
8 

bir alacak dawanun duruşması sırasm- ı alacağın vardır. Ve bunların tutan :: • 

vacıya 

da hakim B. Beh~t Turk davasını bo- dir? 
zuk bir Türkçe ile anlatan mlddeiye Müddei, elinde tuUulu ~ faturayı gös-
sordu: &eıwek: 

- Sen Turk d ğıl misin? - Buyurun... Dedi. 
- Evet Türküm... - Ne yazıyor bunlarda? 
- Kaç senedir, buradasln? - Okumak, yazmak bilmeoı ..• 
- On dört sene var... - Okumak bilmezsin, yazmak bil-
- On dört senedir burada oturuyor- mezsin, Türkçe bilmezsin, "davanın ne 

sun da, Tiır ç yı ogrenemcdin mi?Gü-e· olduğunu bilmezsin, sonra ne olacak? 
lım Turkçcyı söylerken berbad ediyo - - Beyim, ben istiyor bu adamdan 

sun. Vakıa bu lafları ·, lemek mevzu yet nış lira.·· 
hancindedir ama, bır Turk vatanda!;ı - Peki ama, o da sana vermiş bir~k 
ol aklı ım dolayasiyle hıtap ediyorum para... Otuz liraya da sulh olmuşsu-

Şımdi sana terceman ta, uı etsek gucü- nuz? 
hl17.e gitmiyecek mi? - Anlamadım ..• 

Müddei, hlkimin bu hıtabına cevap Haklın guçlı.ikle, davanın cereyanını 
veremedi, hlkim mücl4eialeyhin veki- mıldde~e aıılat.b. ve her iki tarafın de-

2 FiLM 
BiRDEN 

6 ajmtoı 937 cuma 

1 -

TAYYARE SiNEMASI TELEFON 

3151 
pabnden itibaren tekmil aeyircileri kahkahalara gark edecek derecede gilllnçlü bir filal ile 

çok heyecanla çok güzel diğer bir film g6ıteriliyor 

MEYDANI EDI KANTO~ tara~ından temsil edil~iı çok 
eglencelı, çok gnlOnçlO aynı zamanda 

çok zengin komedi 

2 -HiNDiST AN IHTiLAli 
wı ı nıı• 

Ronald Kolman gibi dahi artist ile 50 
artist elli bin fikür.an taraf1ndan tem· 
sil edilmi, büyük bar ve ibtilil filmi 

SEANS S..\ATLARI -Hindiıtan lbtilili 3,30 ve 7,30 da i 
Fiatler 

DUHULiYE 
Er Me elam s.ıo Ye 9,10 da = ---'-~---------------T.alehe v~ rn~ulrlar 

20 
10 



YINIASIR 

Fratelli Sperco 1 N. V. Olivier Ve Şü. 
V A 1 

W. F. H. Van Der LıMh"ET 
apuru cntası Zee & Co. Vapur acentası 

ROY ALE NEERLANDAIS DEUTSCHE LEV ANTE LINIE BtRJNci KORDON REES 
KUMPANYASI G. m. b. iL BINASI TEL. 2443 

RHEA vapuru 18 aiuatolta An- HAMBURG Lllerman Unu Ltd. 

teımden diplomalı 

oı, tabipleri 
M~mlelıd lıaslanesl dil tabibl 

Mumffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ '-a (Doina) IWlmclw, Aımter- «YALOVA• .aparu 25 Aius- ELi.ERMAN UNES L 1D. 
~ Hamburg limanları için yük to.a dojru bekleniyo~-~ott~dam, . DRAGO vapuru 1 O ağustosta Hutalannı her gia sabah 

.• Hamburg ve Brenıen açın yük ala- Liverpool ve Svanaeadan gelip yük saat dokuzdan baflaJarak 
~ YapUna S eylulde cakbr. çtkaracaktır • 

.......... Awtermm n Ham- AMERiKAN EXPORT LINES LESBIAN vapuru 20 ağmtoeta Beyler • Num• ude S. 21 
~I............. lwırebt edecek- Tbe Export,St~hip Londra, Hull ve Anversten gelip namaraltmaa,.....ehrinde 
•·· Corporation yük çıkaracak ve ayni zamanda Li- kabul· ederler. 

s.lüfel 

f .......... Daima Radyolin ......... . 
Çünki o sizin hem dişlerinizi hastalıklarda~ hem 
paranızı yabancılara gitmekten kurtarmışhr 

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

RADYOLiN 
Müstesna bir formülle ve 

lı.anü itina ile yapıldığı ve re
abet kabul etmez bir fiatle 

satıldığı için yurdda ecnebi 
• mamulAtınm hikimiyetini or-

CANYMFDES vapuru 22 ey- «EXHIBITOR• vapuru 18 A- verpool ve Glasgov için yük alacak.- Telefon : 3921 
laıd; Burgu - Varna ve Köstencc iustosta bekleniyor, New-York br- •-----------mat 
~ için yük alarak hareket ve Baltimor için yük alacaktır. ALGERtAN vapurü15 ağustosta purlana iaHaleri Ye navlun lk· 1 

tadan kaldınnaştır. Kazandı
ğı bu rağbet sebebiyle elde hiç 
stok bulundurmadığından da 

i mütemadiyen taze ihzar olu-tdec:ektir.. «EXPRESSıt vapuru 3 Eylfıl- gelip Londra ve Hull için yük ala- retlerinin değiıikliklerinden me· 
SVENSKA ORIENf UNIEN de New-Y ork için yük alacaktır. NOT : Viirut tarihleri, va- ıuliyet kabul edilme&. 
8ARDALAND --ı.::..:: t PiRE AKTARMASI ~r-· ,_.... ,.... - • • • - ......... ~· ~""~ .. ~~=~.._•l'!!sc...,.ı:ı'IÇ',... • ...,..,,.,,,,~•-111-ıııım ___ _ 

1:..... ~u e yevm SEYRi SEFERLER 
.......... m1a olup 12 .. ...,... Rot- EXETER 13 Aw lerdam . « » vapuru gus-

, Hamburg ve lskandmav- tosta Pireden Boston ve New-
h limanları İçin yiik alacaktır.. York için hareket edecektir. 

VIKtNGLAND motörü 23 ağua- SEYAHAT MODDETt 
... Rotterdam - Hamblirg ve Is- PiRE - BOSTON 16 gün 
lr...ciinavya limanlanna hareket ede- PiRE - NEWYORK 18 « 
~ .. · SERViCE MARITIME 

•• ROUMAIN 
GDYNIA motörii 2 eylUlde Rot- B U c K. R E S T 

lerdam - Hamburg ve İskandinavya ccDUROSTOR» vapuru 29 A-
~ hareket edecektir.. iustosta bekleniyor. Köstence, Su-
stRVICE MARtTIME ROUMAIN lina, Galat% ve Galatz aktarması 

ALBA JUUA vapuru 16 ağus- Tuna limanlarına yük alacaktır. 
~ M it Mar-!• ı! ___ ._ STE ROYALE HONGROISE 

a a ve auya ~ DANUBE MARITIME 
""- hareket edecektir.. . «BUDAPESTı. motörü 13 A-

SUÇEA VA vapuru 7 eylôlde ğuatoata bekleniyor, Belgrad, No
t.felta ve Marailyaya hareket ede- visad, Comaono, Budapeile, Bra-
~ .• tislava, Fiume ve Linz limanları 

"ole ~·'- '--L 1 ed için yük alacaktır. ı , u ve y11& IUllJU er .• 
JOHNSTON W ARREN LINES .................. 

llftndaki hareket tarihleriyle nav
lunludaki değiıi.lderdcn accnta me
•uliyet kal>ul etmez.. 

Daha fazla tafsilat için ikinci 
l<ordonda FRA TEUl SPERCO 
"apur aceatal.ğına müracaat edilmc
•i rica olunur .• 

TELEFON : 4142/ 4221 /2663 

LTD. 
LIVERPOOL 

dNCEMORE• vapuru 29 A
ğustosta bekleniyor, Liverpool ve 
Anven limanlarından mal çıka
racak ve Burgaz, V ama, Köaten
ce, Sulina, Galatz ve lbrail liman
larına yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

uNORBURG• vapuru 17 Ağua
Ufak lc:ra Memurluğundan: to.a doğru bekleniyor,Rotterdam, 

... __ yatmazden evvel PERLODENT dit 

macununu kullanmak surelile a~ızınız• 

yıkamayı kendlnıze bir vatlfe bllinlz. 

'PERLODEN~ kıyas kabul etmez bir,, 

. . 

muuıddı taaffOndOr. 
Borçlu, JCaraaiaç mahallesin- Hamburg ve Bremen için yük o.la-

cı.. Dıbardık oğlu Bekir Mu5tafa- cakhr. ' 
)t o&.. borcunuzdan dolayı ipo- DEN NORSKE f 
&eit ,-aptajmız haneye 19/7 /937 MIDDELHAVSLINJE · 

~•s . a 500 " baia 150 lira «BOSPHgRt~» Omotörü 26 
~. .... Wir eclilmittir. Bir d"ı-t - Ağu:otosta Dicppe ve No:-veç li-

-·-r.A'~ V'f:"'1~·~·"1 "'N4Hı ., .... o&c ~~·. 
~~ve~ ... ~ .AGr~ .'4~ ~4. 

t.....ec:eginis Yana ilin tarihinden manları için yük alacakbr. 
........ 10--.. :-:...ıe c1a:-:.,ı·n 1 •-~ .. _..... «BAALBEK:ıt motörü 23 Eylul-
~ , 1208 •yılı cloayalarma tab- de . bekleniyor. Dieppe, Dünke:-k • 

lıiaııen YeJ'• tifaLen bildirmeniz. ve Norveç limanlo.nna yük l!la-

PE RLD ... D-ENT 
' , . 

2794 (1510) caktır. .,, 
2EES 2! .. 

- Cicim ıana Eczacı Kemar Kamil kolonyası gefrdim 
- Belli Hilil eczanes;ne uğramışsın .... 

Kolonyan "Gönül,,mü, Bahar çiçeğimi, Zümrüt damlasımı, Al
dn rüyamı, Fulyamı, Yaseminmi ? .. 

- Eczacı Kemal Kamilin olsun da hangisi olursa olsun Deme· 
tinımiydi kokusundau tanı bakalım..... · 

TURAN Fabrikaları mamulltıdır. Aynı xamanda Turan 
tuvalet ubunlarını, traş sabunu ve lcremi ile gilıellik krem• 
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yaloıı toptan aa
htlar için lrmirde Gazi Buh•arında 25 numarada umum acen
telık Nef'i Akyaıuh ve J. C. Hemsiye müracaat ediniK. 

DOKUZ 
EYLUL 
baharat 
deposu 

Posta Kut. 224 Telefon E4S& 

Bütün çeıitleriy -
le kıymetli hediyeli 
aalıfuıı lzmir F ua -
rmda 

22 lstanbul Üniversitesi Artırma, Ek
siltme ~e Pazarl_ık komisyonundan: ;::.,..,.~ 

1 --83877 lıra 54 kurut ketıf bedelli latanbulda Gureba baata- den ilin eder p _ 
la.nesi kulak, boiaz, bunm, kiliniii bitirme ve barici•e 0 -__. • av 

ı .-- yonumuzu mutla-
)'on kısmı tamirat ameliyatı toptan kötürü olarak kapalı zarfla ka · 
eluiltmeye konmuttur. ~~ etmeje 

2 - Bu ite ait tartnameler ve evrak funlardır: 
A) Eksiltme f&J'bıamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Nafıa itleri teraiti umumiyesi, 
D) lntaata dair fenni fartriame 
E) Kctif hüli.aa cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
F) Projeler 

. lıtiyenler bu fartnameleri ve evrakı bet lira bedel ile üniver
•ıte rektörlüğünden alabilir. 
(} ~ - Ekailbne 26/8/937 perfembe günü ınat 15 de lstanbul 
nıversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. 

it 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 5443,83 lira muvak
at teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış 1937 senesi

l~ ait 100,000 yüz bin liralık inşaat müteahhitlik ve:sikasını ve 
•caret Odası vesikasını haiz olması lazımdır. 
5 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir sa· 

'l evveline kadar Oniversite rektörlüğüne makbuz mukabilinde 
'°eıilmit olmalıdır. 
d 6 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü mad

ede yazılı aaate kadar gelmit olması ve dıt zarfın mühür mu
~ ile iyice kapatılmıt olması ~thr. Postada olacak gecikme-

bbul edilmez. 13. 171 21 4826 - 2699 (1487) "''"" .. 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

narak piyasaya çıkarılır. 
Radyolin kullanınız; sade 

dişlerinizi temizlemek, koru
mak ve güzelleştirmekle kal
ma7.Slllız, verdiğiniz para da 
kendi cebinizde kalmış olur. 

\ 

Daima RADYOLiN 

\ 

J 

Saç Eksiri 
Saçlann dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojea 

saçların köklerini kuvv~tlendirir ve besler. Komojen saçların 
gıdasıdır. Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen Kanzuk ıaç ekairi maruf eczanelerle ıtriyat mağazala• 
nnda bulunur. 

Telefon 388Z 

ZAflYET 

KANSIZUK 

VEREM 

ISTIDADI 

ROMATiZMA 

VE 
ADEMi 

FEVKALADE 

EYITESUU 

~YARDIR 

M.Depo S.Ferit Şifa eczanesi 
.... iiiliiiiiii&liliim&iiıiimiiliiiiiiliiiiiiiiillııliiiiiiiilii~~~~ ~:~--iiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiililliiliiiiliil. 

EMLAKi MiLLiYE MODORJYETINDEN: 
Güzelyalı Oçkuyular mevkiinde farkan Hamalbatı kerimesi 

Muhsine zeytinlik ve merası l[arben kısmen Giritli Osman zey-
tinlik ve merası ile kısmen Murat ve HaMmın zeytinlikleri tima· 

len Abidin bağ ve tarla ve zeytinliği ile kısmen boca Haaanın 
tarla ve bağı cenuben Giritli Osmanın zeytinlik ve merıuı ile 
arsalarını tefrik eden bir duvar mevcuttur. Mecmuu 225 dönüm 
mukabili 207 dekar zeytinlik harap bağ ve tarla ve mera arazi 
üzerinde 2500 ili 3000 zeytin ve badem ağacı kule, ahır, ev ku
yu \•e havuzu mevcut olan bu gayri menkul (13762) lira (50) ku
rut muhammen bedelle ve bedeli 8 sene ve sekiz müsavi tak
sitte ödenmek üzere kapalı zarf usulü ile ve 15 gün müddelte 
salıfa çıkarılmııtır. 

ihalesi 23/8/937 pazartesi günü saat 15 dedir. Alıcıların 
% 7.5 teminat yabrmaları ve kapalı zarflarını yevmi mezkUr
da aaat 14 e kadar Milli Emlak Müclürlüiünde aatıt komisyonu 
riyuetine tevdi etmeleri. 2733 (1508) 



Sabite ıu YEPll ASIR 

Japon filosu Çin sularında bulunuyor 

çinin harp hazırlıkları tamamdır 
Japonya Çin askeri diktatörünün tespit ettiği şartları 

kabul ederse sulh olacak 
Bütün Çin liderleri tespit edilen dört şart üzerinde ittifak 

taraftan da harp hazırlıklarını tamamladılar 
ettiler öte 

.......•....•......•.. ~ ........................................................................................................... .. 

ispanyada askeri vaziyet 
. . 

Bir m~hasara ve yıpranma 
liarbı devaılı ediyor ... 

Huesca ve 
uzun zaman 

T ruel şehirleri Cümhuriyet ordularına 
mukavemete muktedir olabilecekler mi? 

Pekin §Chrinin tayyareden alınmış bir fotografı 
Şanghay, 1 l (Radyo) Şang-

hayda Osu önünde demirlemiş bu
lunan birinci japon filosu 20 harp 
gemisinden mürekkeptir. Yalnız 
zırhlılar bu filoya dahil bulunmu
yorlar. 

JAPONY ANIN SEFER 
HAZIRLIKLARI 

Tokyo, 11 (Radyo) - Hüku
met Tokyodaki muhtelif bankalar 
ve mali müesseseler direktörleri ile 
temaslarda bulunmuştur. Çindeki 
sefer masraflarını karşılamak üzere 
yüzde 3.S faizli büyük bir dahili is
tikraz akdi düşünülmektedir. Hüku
met ayni zamanda payitahtın hava
dan her hangi bir taarruza karşı mü
dafaasını kolaylaştırmak için Tokyo 
§Chri yakınında beş büyük hava is
tMyonu daha in§8sına karar venniş
tir. 

NANKtNDE HEYECAN 
Vaşington, 1 f (Radyo) - Nan

kinden alınan haberlere göre, milli
yetperverler Japonya aleyhinde mü
cadeleyi her zamandan ziyade bir 
§İddetle istiyorlar. 

SARI NEHiR TAŞTI 
Şanghay, 1 O (A.A) - Sarı neh

rin sularının yükselmesi yüzünden 
vukua gelen tuğyanlar Kiangsu 
eyaletinde büyük şimal kanalı bo
yunca yayılmaktadır. 

Pih Sien hükumet binası tama

olan kuvvetlerinin miktarı 70,000 
tahmin olunmaktadır. 

Şanghay, 11 (A.A) - Cantral 
Nevs Çin ajansının bildirdiğine gö
re, Hankendeki japon konsoloslıa
nesi memurları japon tebaasiyle bir
likte şehri terketmek için emir al
mıştır. 

Nankin, l 1 (A. A) - Röyter 
ajansı ·bildiriyor : 

Bir taraftan Japonya Çin hattı 
hareketini değiştirmediği takdird'! 
müzakere teşebbüsünde bulunmıya-
cağı hakkındaki kat' i kararını mu- Diinfül neıeli lspanyol kadınlan bugün cephelerde bulunuyor 

hafaza ederken diğer taraftan Çin Roma, 11 (ö.R) - İspanyada askert vaz'ıyed etmek olmuştur. Bilbaoyu yük bir mukavemet görmemişlerdir• 
hükumeti harp hazırlıklarına devam vaziyet hakkında alın:ın tafsilat şudur: Santander istihlaf ediyor. Şarkta Hu- Asiler büyük zayiata uğramışlardır. 
etmektedir. Çin mahfelleri Çinin Madrid cc-phesinde Uzerada nasyonalist esca ve Teruel orduların etraflarında en 
şartlarını ve muhasemattan sakan- topçular, cümhuriyetçilerin mevkile- çok harekatta bulundukları iki §imal ve 
mak hakkındaki samimi arzusunu rini §iddetle bombardıman etmişlerdir. cenup noktasıdır. Huesca üzerine şim
daha açık bir surette bildirmiş oldu- Gölgede hararet derecesi 49 dur. Cehen- diye kadar 50 binden fazla obüs ve 
ğu ve binaenaleyh B. Kauagel Nan- nemi sıcaklar hasebiyle askeri harekat bomba d~üştilr. Eski katedral hara
kine gelerek Japonyanın ne istedi- imkfuısız bir bale gelmiştir. Trüel cep- be haline gelmiştir. 

3000 ASt KURŞUNA DtZtLDl 

Daily Heraldm Cebelüttarık muhabıii 
bildiriyor: cGeçen hafta nasyonalist 15" 
panyada başgösteren bir sıra kıyamıard' 
3000 den fazla isyancı kurşuna ciiz.ihnif' 
lerdir. Malaga şehrlnın şarkında, }dof" 

tilde Frank.o ordusundan isyan eden aS" 
ğini açık olarak bildirmedikçe Çin besinde kayde şayan bir~cy yoktur. Ri- -- ŞEHtR MUHASARADADIR 
için büyük bir harp için haz1rlıkları- ales cephesinde yalnız tayyare faaliyeti 
nı tamamlamaktan J:>aşka yapılacak vardır. 

Çin askeri dik.tatörii Mare§al bir şey olmadığım kaydediyorlar. Roma, 11 (ö.R) - Salaınanka rad-
Çan-Kai-~eyk nutuk söylüyor Bütün Çin liderlerinin Çan Kay Şe- yoları bermutad Barselon hakkında bir 

halletmeğe karar vermiştir. .. kin dört şartı üzerinde mutabık ol- yığın h;O>er veriyorlar. Bunlara göre 
JAPON GEMlLERl duklaı:ı bildiriliyor. Japonlar bu Katalonya hükümet reisi Kompanis 

Şanghay , 11 (A.A) - Bu sabah §artları kabul ettikleri takdirde sulh a1cyhinde bir suikast yapılarak muhte; 
Şanghay civarında Vı>sung·a 20 ja- olacaktır. lif yerlerinden yaralanmış ... 
pon harp gemisi gelmiştir. Yoksa askeri şefler Japonya mü· Madrld bu haberleri yalanlamaktadır. 

Tokyo, 1 1 (A.A) - Askeri ma- zakereden imtina ettiği takdirde mil- Teruel, 10 (A.A) - Havas ajansı mu
hafil hedefleri Pekin ve Tiençin Jetin ne suretle müdafaaya hazırla- habirinden: 

On beş batarya topa malik olan hUkü- kerler şeker fabrikasında h.ala muka~ 
mctçiler 20 hin askerle bu şehri muha· met ediyorlar. Bunlar fabrikanın bU
sara etmişlerdir. Teruele gelince 200 tün girl§ yollanna mitralyözlerle bAJdıll 
defa hava hücumuna uğramışhr. Maa- oldukları gibi tayyarelere karşı da tat• 
mafih bu şehrin müdafaası mükemmel yare topları kullanıyorlar. Asileri tiıJ1" 
denebilecek bir şekilde organize edil- diye kadru· mevkilerinden çıkarmak )(a• 

miştir. Halk daimt surette tehlike işa- bil olmamıştlr.> 

retlerine kulak vermektedir. Halkı teh. TOFENK SESLERi 

olduğu anlaşılan Çin merkezi hüku- nacağım tesbit edeceklerdir. _ Hükilınetçiler · diln Nasyonalistlerln 
----- --- Çin hükumetinin harp tertibatı· hatlarına karşı ufak mikyasta b!z takım 

miyle su albnda kalmıştır. 

F 

like anında barındıran sığınakları Faslı 
askerler yapmışlardır. Hini hacette 50 
bin kişiyi istiap edebilen bu sığınaklar 
yeraltı yollarla birbirine bağlanmış olup 
yeryil%Unde biricik yeraltı bir şehir man 
zarasını vermektedir. Bununla bera
ber bu 9ehir de Puntal Lazaronun şima
li garbisinde Navazoya kadar ilerlemiş 
olan hükümetçi kuvvetler tarafından 
ciddi surette tehdit edilmektedir. Hil-

Madrid, 11 (A.A) - Miill müdaf8' 
nezareti neşretmiş olduğu bir tebUld' 
asilerin elinde bulunan Castio Del~ 
kasabası dahilinde tUfenk sesleri gcİfn~ 
diğer mmtakalarda yine tüfenk' sesJe 
işitilmiş olduğu bildirilmektedir. 

J 

~ ~-
ı· ~ 

Şanghaydan bir görüniiş 
Şanghay, 11 (A.A) - Japon mn- meti ordularının hareketi ile ciddi 

kamalı, Şanghay belediye reisi ile surette meşgul olmaktadır. Merkezi 
yapılan görüşmelerden 80nra 1-fo- Çin hükumetinin Luiyuau - Pekin 
u~jao hadisesini diplomasi yolu ile demiryolu oo\•unda tahaşşüt etmiş 

nın bittiği bildiriliyor. Çin hükumeti taarruzlar icra etmişlerdir. Maksatları 
Japonyanın daha uzun müddet Ti- onlar>;n mevzileri. arasındaki münakal~ 
ençin -Pekin bölgesini ve Sahar Sui- hatlarını ele geçirmek idi. Bu taarruz
yuan ve Samiyi işgal etmelerine larm kAffesi tardedilıni.c:t.ir. 
müsamaha edilemiyeceği kanaatin- Nasyonalistler yeniden bir takım mev-
dedir. ziler ele geçirmişler ve cephelerini tev-

Çin makarnalı ahaliye harbin si etmişlerdir. 
uzun süreceğini ve başlangıçta bazı HARP CEPHELERJNDE V AZ1YET 
mağlubiyetlere maruz kalınacağını Londra, 7 - İspanyada haıp gittikçe 
ve fakat millet bütün ahvalde hüku- manzarasını değiştirerek istikrar bul
mete tamamen müzaheret ettiği tak- muş gibidir. Taraftar toplamak için 
dirde Çinin muharebeden muzaffer vilayetlerde yapılan çılgınca yarışlardan, 
çıkacağım anlatmaktadır. miinakalfıt, şimendifer iltisak noktaları, 

TEYID EDiLMiYOR limanlar ve yabancı hudutları elde et
Not - Dün Roma radyosunun mek için mücadelelerden sonra büyük 

Şanghay bombardımanı hakkında tecavüzler mukavemet merkezlerinin 
verdiği heyecanlı haberleri diğer rad- teşekkülüne yardım etmiştir. Madrid 
yolar ve Anadolu Ajansı henüz te- hala askeri harekatın başlıca merkez.idir. 
yit etmemişlerdir. Gündelik tayyare bombardunruıları, 

CEPHEDE topçu düelloları, Sierra Guadarama, Gu
T okyo, 11 (A.A) - Gazetelerin ada1ajara, Karabanşel ve Usera mınta

Tiençinden öğrendiklerine göre ja- kalar:mda küçük taarruzlar birblrlni ta
pon kuvvetleri cumartesi günü Je- kip ediyor. 
hol eyaletinin bir kısmını İ§ga) et· ŞiMALDE VE CENUPrA 
miş olan Çin)i)eri saatlerce muhare· Şbnalde ve cenupta harbm en mU-
beden aonra tardebni§lerdir. hbn hedefleri madenlere ve lbnanlara 

kilmetcifor son bir muharebede sevkül
ceyş ehemmiyeti büyük olan Albaraken 
köyünü işgal etmişler ve asilerden bü-

Barselon, 11 (A.A) - Bir suikast pe" 

ticesinde reis Campanlsin yaratandıl' 
hakkında Nasyonalist radyo ıstasYoı;" 
tarafından neşredilen haber t,anıaıniY; 
asılsızdır. Barselon şehrinde sil~ 
hüküm sürmektedir. ,,,. 

Fransız gazeteleri 
Vapurlara yapılan taarruzları 

endişe ile karşılıyor 
Paris, 11 (Ö.R) - Fransız matbuatı ve bilhnssa sol cenah gnzeteleri he

nüz hüviyetleri tesbit edilememiş olan tayyarelerin vapurlara taarruzları 
hakkında endişelerini izhar etmekte ve bu taarruzların gizli nıaksatiarl~ 
asiler tarafından tertip edildiğini yazmaktadırlar. Gazeteler beyneınıUc 
kaideleri çiğneyen bu korsanca tarnızların nihayet bulması icap ettiğinlı bU 
ınaksatla alAkadar bUtiln devletlerin teşriki mesaisine ihtiyaç olduğunu 
kaydediyorlar. General Franko bu mesele hakkında Fransa ve tngiltet; 
hükUm.etlerinin notalarına cevap vermemiştir. Asi generalin bu 'Vaz)ye 
de mevcut ,Up})eleri kuvvetlen~. 
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Pravdanıiı bir makalesi 
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' bAŞT ARAFJ BtRtNCt SAHtFEDE • 
~~tarı bulunduğunu ileri sürmekte-

z 
he yoktur ld, faşist memleketler teca

vüz politil~alarını takip ederken Tür
kiy den arazi elde etmek yolundaki 

plftnlarmı ekonomik ve kültürel iş bir-
Jigi gibi muhtelif Rckiller altında ve her. ş • 
vasıtaya müracmıt ederek gizlemişler- ! 
dir. 

Tarih göı,i.ermiştir ki, Türkiye bir za. 

""~~ zamanlardaki birçok lıarckctlcr 
4Urkiycnin bu snhada mühim kazanç
lar tahakkuk ettirdigini göstermekte
dir. Türkiye, Türk topraklarının mü
lecavWn genişleme ;} olu üz.erindeki coğ
l'i!fi vaziyet.inin memleketin emniyeti 
!..;,. manlar hu plfuıfarın farkına varmış ve 
~ ..... munzam bir tehdit olduğunu hesa- ra s 

anı le m ez 
e 

t 

• Almanyadcl 
Bir hadise 

Berlin, 11 (A.A) - Alman müzele 
nin ıslühı işi maarif nazırı Ruste tev 
edilmiştir. Bu işe ilk kurban gidecekl 
rin başında eski Nnsyoncl Sosyalist ma 
buat şefinin kardeşi olup şimdi Lon 

ııa katarak bilhassa müştcrtk emniyet onlara karşı enerjik bir tarzda muka-
~kilat.iyle nlnkadar olmaktadır. Bu vcmet etmiştir. Hnyati menfaatleri mü- Paris, 11 (A.A) - B. Mussolininin Mussolininin Mesinadaki nutkunu uzun bir sulhperverlik arzusu beslediğine pek 
lİYasi meselede Türkiye kuvvetli mü- tecavizlcrin tmı.rr..ızu karşı.sında istiklu- nutku hakkında Journnl gazetesi şöyle boylu tefsir ediyorlar. inanmıyorlar. 

da bulunan Ebcrbard Haufistangel bu 
lunmaktndır. Bcrlin sruıat akade 
profesörlerinden yedi tanesi gelecek sil 
mesterden itibaren dcrSJerini terked leitabıl menfaat ve iş birliği rabıtalariy- lini muhafaza etmek için Türkiyeyi hü·ıyazıyor: Matin gazetesi diyor ki: cltalyan ba~- JNGfUZ CAZETELERJNJN 

le hağlı bulunduğu Sovyet politikasına tün kuvvetlerini snğlnmlaştırmağa mec- B. Mussolini lngiliz efkarı umumiye- 'ekilinin sözleri Sicilya halkı kadar bita· TEFSlRLERl • 
taklll§maktadır. Ayni zamanda hiç şüp-1 bur etmektedir. 

1 
sini teskine matuf bir .n~tuk ir:ıt ctmi:- raf mii~hitleri de alakadar eden muaz- Londra, 11 (Hususi) - lngiliz ga-

ceklerdir. 

Berlin ~ + tir. Fakat bununla Sıcılya manevrala- z::ım bir hadisedir. Zira Habcşistnnın zeteleri de Mussolininin Sicilya seyahati 
p 3rk10 da rının büyük bir mana ifade etmekte ol- fethinden, Bingazi ve T rablusun kıy- ile fazla meşguldürler. Fakat geçen se-

-.--11Ct:O-ım::ıı:mı:ıı:::zı=ıı:mm::mııii--..... --IK!D duğu bir hakikat olmaktan çıkamaz. Bu nietlcndirilmesinden sonra ltalyanın sik- neki haleti ruhiye artık yoktur. Musso

Cevap veriyor y 
mancvrnlar Akdeniz havzasının belki let merkezi cenuba geçtiğini, timdi her lininin Hindistan yolunu kesmek için Si
de en mühim mıntakalarından birinde yerden ziyade Sicilyanın Mussoliniyi il- cilyayı bir üssülhareke olarak kullanmak 
yapılmaktadır. Bu mıntakada büyük İç gilendirmektc olduğunu gösteriyor.> isteyip istemediğini soran gazetelere te- Berlin, 11 (A.A) - Yarı resmi bi 

Alınan menbaından bıldirildiğinc gö 
Reich hükümeti Amerika tarafından 4 
ınuhte)ıf hükümet nezdinJe sulh le · 
de yapılan tebligata yakında müsbet bi 
cevap verecektir. 

denizi ikiye bölmek ve ~ark ile garp "SEYAHATIN SlYASt CEPHF.St sadüf e<lilmiyor. Tefsirlerde son Lon-
arasında havadan, karadan ve denizden Faşist. temayülatiyle mnruf olan Jour dra görüşmelerinin bıraktığı iyi hisler 
bir baraj vücuda getirmek çok kolay- cazctcsi ise bu seyahatin siyasi cephe- ha.kimdir. 

Bir koskoca arbedeye sebebiyet verenler 
Cürmü meşhut mahkemesine verilmişlerdir 

dır. Bu sembol gözden kaçacak bir §ey siyle.. meşguldür. Mussolininin ftalyayı Londra, 11 ( ö. R) - İtalyan bü
dcğildir. mesut bir millet haline koyduğuna İna· yük dçisi Bay Grandi, bugün hariciye 

Çin - Japon ihtilufından bahseden Fi- nan bu gazete 1talyan diktatörünün bü- nezaretine giderek hariciye mü!'lte an Ticaret kongresi 
l<;VVelki gece yansı1 Bahribaba Sahil min sorgusuna hitaben: 

gnro ı;nzetesi diyor ki: tün kom§ulan ile iyi münasebetler ida- ile görüşmüştür. Bu ziyaretin İtalyan 
Atinn, ı 1 (A.A) - Ticaretin geni 

lemcsi için aktedilmekte olan beynelm'i 
Jel kongrelerin 19 ııncusu dün Atin 
akademisi salonunda kral namına mn 
arif nazın B. Y orgakopulos tarafında 

açılmıştır. 

~k gazinosunu altüst eden mühim bir 
hadise olmuş ve vak'anın failleri Malat
taıı Nuri Akçay ve·Necip Soybaş ynka
lazıarnk cilrmü meşhut mahkemesine 
t<inderilmişlerdir. Hadisenin malıiyeti 

Japonlar Mançuri imparatorluğunun rnc ~tmck arzusunda olduğunu kayde- başvekili tarafından Sicilyaya yapılan 
- Evet, ben Cümhuriyct mar:iının ~hdast ile nçılmış olan siyasete devam dercilt diyor ki: cMussolini Sicilyaya ziyaret hakkında izahat vermek için vu-

çalınmasını istedım. 1 etmekten başkn bir şey yapmamaktadır- harpcuyane maksatlarla gitmemiştir. ku bulduğu zannediliyor. lngiliz resmi 
- Marş, her yerde, her zaman ç:ılı- lar. Japonyanın tecnvüzlcrinc bir niha. Bunu blunt kendisi söylüyor.> mnhafilinde beslenen bütün hüsnü niyc-

nır mı? k b'· ·· d"" f ti S 1 h ] · • "kb" 1 "' yet verme te utun unyanın men aa o cena gazete en aynı nı ın ige te rağmen bu ziyaret hayretle karşılan-
- Çalınır... vardır. Çinliler Japonya ile olan ihti- İştirnk etmiyorlar. Bunlar SiciJyada ya- mışb. Zira lngiliz - ltalyan münasebet-

llıdur: 
~uri ve Necip, henüz isimleri anlaşı

~ıynn iki nrkndnşla birlıldc evvelki 
~~ yarısı sarhoş olarak Bahribnba Sa
'lllPark gazinosuna giderek bir tarafa 
rıturnıuşlardır. Bir müddet keyflerine 
devanı ettikten sonra; bunlardan Nuri, 
t<ırsonu çağırmış, yanık Ömer söylen
lllesini istemiştir. Bir fenalığın önüne 
~eç mek için yanık Ömer söylenmiştir. 

- Resmi mnrşlar çalınmaz, çalınsa laflarında arfctmekte olduklan faali- pılacak manevralardan sonra Mussolini- lerinin son şekli bir yeni nümayiıti yersiz 
bile ayakta dinlenir; sen, keyf olmazdan I yetleri ilham eden hesabı gizlememekte- nin söy]iycceği siyasi nutku merakla saydıracak mahiyette bulunuyordu. ltal-

Kongre lizası krala ve ba§'\'ekil B 
Metaksasa hararetli telgraflar çekm~ 
lerdir. evvel, is başında dn marş söyler misin? l dirler. beklemekte i eler de ltalyan ba~ekili- yan elçisinin izahntı memnuniyetbah§ 

::-. Her z:ıman s?yle:i~ Fa~t Bay 1 Pnris, t 1 {Hususi) - Gazeteler, nin bütün Avrupa meselelerinde samimi görülmü tür. Mensucat 
fabrikaları 

}lukim; bcnım bu sıparışıın ne dıyc ka- •••••••••••••••••••••••••11111
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hariciye 

aknt, bittikten sonra Nuri tekrnr gar
~l'lu çağırmış, Cümhuriyct marşmın ça
llnınsını istemiştir. 
l3aş garson hariçten şnrkı .siparişinin 

~niyet dircktödiiğünce menedildiğini 
ıöyJcnıiştir. 

Arzusunun yerine getirilmediğini gö-
~ ~uri yerinden fırlamış ve sahneye 

bul edilmesin, ben bir Türk genciyim; 
bir şi~e bira.ya, istenilen her kanto ve 
marşlar söylenirken benim talebim ne 
diye reddedilsin? 

Hfıkim diğer suçluya da sordu: 
- Arkadaşım !.>u marşı istedi reddet.

tiler. üstelik garsonlarla birlik oldu-

lar ve bizi öyle bir dövdüler ki dişlerim 
kırıldı; saatim çalındı. 

Suçlu C<!binden altın mamül kırık diş
lerini gösterdi '\'e ifadesine dc..v:unla: 

- Ben esasen birşey yaµ..•nış değilim. 
~ı: Arkadaşım Nuri biraz yüksek ba.ğırdıi'h 

- Cu urıy(; marşını iSf.iyoruz, 'biz içindir ki, ben de müşterek snyıldım. 
'turk vlfıd.ıyız, demiştir. Şahitler dinlendi. Suçlulardan Nuri-
Zabıta memurları Nuriyi teskine ca- nin sayısız sabıl.ası okundu. Neticede 

!ışırken işin içine Necipte. kanşınış, ~a- hadisenin umumi bir yerde, halkın hu
&alar devrilmiş, şişeler kırılmıştır. zur ve rahatını bozacak mahiyette vu-
~ecibin çıkardığı beşli tabanca zorla kubulmasma binaen suçluların tcvkifl

~indcn alınarak, bin müşktilatla kara- ne ve Nuri taı-illından gösterilen bir mü
'Ola götilrülmUştür. Hadisenin mahi- dafo=ı şahidinin aranılıp mahkemeye 
~t!ti budur. gönderilmesi lçjl emniyet dircktörlüğü-
~nkat, dün duruşması yapılan bu da-

1 
ne tezkere yazılmasına ve mahkemenin 

~ın suçlularından Nuri Akçny haki- 13 Ağustosa talıkine karar verildi. 

A. Celal Bayar 
Muğla, 11 (A.A) - Ekonomi Ba

~ı B. Celal Bayar bu sabah Milas yo
lıı ile hareket etmiş, bir çok Muğlalılar 
1'rafından uğurlanmıştır. llbayımız da 
~druma kadar kendilerine refakat ede
tcI.tir. 

lngilterede körlere 
yardım 

Profesör Hirş 
Tıp fakültesi hıizıssıhh::ı ordinayüs 1 

profesörü Hirş,refokatinde doktor Bay 1 

Muhiddin olduğu halde mezbahayı, ço-

cuk yuvasını gezmişler ve dün Selçuka 
gitmişlerdir. Profesör orta J'..nadohıda 

tetkiklerine devam edecek ve ağlebi ih
tinıal bir gün knlmak üzere tekrar şeh-
rimize uğrayacaktır. 

B. Ali Riza 
Kültür direktörü B. Ali Rizaya ma

Avusturya 

v s urya, 
r \oP ıdı 

ı 
de 

nazırı . 

an top-

Viyan~. 11 (A..A) - Hariciye nazırı B. Guido Şmit Traunsee §tılosunda 
tatil kurslarının küşndı münasebetiyle yaptığı beyanatta czcilınle demiş
tir ki: 

- Avusturya tam mfuııı.siyle .Alm.ah 'toprağıdır. Bugünkil Avusturyruıın 
Alr.ıan olan mahiyetind ıı hiçblı kimse uphe edemez. Bundan çıkan neti
ce şudur ki, Avusturya siyaseti bUyük Alman milletinin mcnfaatlerlnacn 
ve snadetlerinden hiçbir zaman ~yn kalamaz. 

Keza Avusturyanın coğrafi vnziyeti kendisini büyuk cenup devletine bağ• 
lamaktadır. Avusturya - İtalyan dostluğu tabi: bir şeydir Avusturya bU
yük milletlerle sıkı ve dostane milnasebat idarnesini nrzu etmektedir, Ancnk 
Anısturyaya sokulmak isteyen yabancı unsurları reddeder. 

n 

B. Hull'ün beyannamesi · 

ır devlet Amerika .. 
teklifine "eve ,, dedi 

Berlin, 11 (A.A) - B. Hull'un 16 Temmuz tarihli beyannamesi hakkın
da tcfsiratta bulunan Korespondans Politik gazetesi ezcümle diyor ki: 
Şimdi muhtelif devletlerin cevopları Vaşingtonn gelmiş bulunuyor. Al

manya da ınUsbet bir surette cevap vermiştir. Hemen hemen bütün cevapla
rın da müsbet bir surette olması iyi aIAtnet olarak ndde<lilebilir. Bu suretle 
takriben 40 millet D. Hull tarafından bildirilen dış siyasa prensipleri esası
nı kabul etıniş bulunuyorlar. Bütün devletler siyasetlerinde bu prensip
lerden mülhem olmaları ve verilen teminatın tatbikatta yerini bulması te
menni olunur. 

londra. l 1 (A.A) - Mex meşhur 
~lonıobil in aatçısı Lord Nuffield kör
~e yeniden 35,000 lira vermiştir. Lor· 
lln şimdiye kadar bu suretle verdiği 

baraJann yekunu 6 milyon liraya baliğ 
arif vekfıletince bir ay izin verilmiştir. e:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ 

Almanya a}ll:ıuştur. 

Kent dükü 
b··Belgrad, 1 1 (AA) - Kent Dük ve 
~ U~e.,i akşam Kuangeyc gelerek Naip 

01a misafir olmu~lnrdır. 

Çinlilerin yardımı 
Şanghay, 11 (A.A) - Deniz n§ırı 

icnılcketlerde bulunan Çinliler tarafın-
'n büyük mikyasta yapılan teberrüat 
~~·esinde harp sermayesi artmaktadır. 
I Un alınan paraların yekunu 44.000 do
\ra baliğ olmaktadır. 
.ı Yeni Zelnndadan Çinliler dün 250000 

B. Ali Riza iznini Bursada geçirecek ve 
kendisine bölge sanat mektebi müdürü 
B. Muzaffer vekalet edecektir. 

Nüfus kaleminde bir 
hadise 

Dtin nüfus müdürlüğ kalem kıs
mında bir hadise olmuş ve maliye 
memurn olduğunu söyliyen Sabri 
ndında bir yurtdaş işinin geç yapıl-
mnsmdan muğber olarak nüfus me
murlarına bağırıp çağırmıştır. Ve 
söylendiğine göre elindeki bir hüvi
yet varakasını do nüfus memurla-

ve Times muhabiri 

an ya 
birinden 

ime in muha
memnun değil ---------------..... ----~-----

Alman Times 
neşriya(ı ile 

talebini şiddetli 
tenkit ediyor 

" 01nr ·· d • 1 d" gon ermış er ır. rından bir bayanın ba~ına atmıştır. 

Londra, 10 (A.A) - Bütün gazeteler 
Almanyanın Times gazetesinden Berlin
deki ınuhnbirini geri çağırmasını talep Japon gemileri Bay Sabri, hakbnda tutulan bir za· 

~ghay, 11 (A.A) _ Jki büyük ve bıt varakasiy1c birlikte Emniyet mü· 

<lort küçük Japon harp gemisi topları dürlüğüne ver"Jmiş ve Kemeraltı ko
lıal"p ni~mındn olduğu halde limana gir- rakolunda hakkında tahkikata ba~

etmesini protesto etmektedirler. 

l'ııişlerdir. Bu gemiler hiçbir hadise ol- lanmıştır. 
l'ıı<ı1 dun Voosung istihkfunlarını geçmiş~ 

Times gazetesi, Dr. Voesmannın ha
riciye nezaretine müracaat ederek Al
manya hüküınetiniıı vaz.ifcsini mezk(ır 
hükümetin tasvibine iktiran edebilecek 
şekilde ifa etmemekte olan B. Nonnan 
Ebbultun geri çağınlarak yerine Nns
yonnlizmin resmi haberlerini daha iyi i 
aksettirecek olan başka bir muhnbir gön-

1 deı-ilmcsini istemekle olduğunu Timcs 
gazetesine bildirilmesini talep ettiği 

t!td' ıtı· ır. Limanda ba§kaca 12 Japon gc-
tsi bulunmaktadır. 

Bir yaralanma 
hadisesi 

d C:urnaovasının Efem Çukuru köyün
d etı, Abdullah oğlu Mustafa ayni köy
ll~ Ali oglu lbrnhim taraf)ndan sopa 
,;, dövtilcrck ağır surette yaralnnmı~-

1 Y nralı memleket hastanesine cetiri
l°!!'(!k tednvi altına alınmıştır. Suçlu lb-
~iın l nknlanarak adliy~~·c verilmistir. 

Bir hakaret 
ve sarhoşluk 

davası· 
Mustafa ve Ömeri tahkir ve umumun haberini teyit etmektedir. 

huzur ve rnhatini bozmaktan suçlu kah- Times gazetesi Alınan muhabirleri
veci Hakkının dün muhakemesi yapılmış nin mesleki :faaliyetlerine müteallik es
ve hemen kararı ''erilmiştir. baptan dolayı değil meslek haricindeki 

Müştekilerin davadan fcrngatine mcb- faaliyetleri dolayısiyle hudut harici edil
ni amme dıwnsının i kııtınn ve yalnız miş olduklarını kaydetmektedir. 
ııarho ltıktan dört gün hafif hapse ko-ı lngiltere hükümeti bu esbabın mahi
nulmnsınn '\·e tevkifine knmr vcrilmi§tİr. yeti hakkmdn tasıihatta pulunmalıdır. 

Hiılcr ı:c Nörat 
Times dil or ki: 
Alman hükümeti hakikaten böyle bir 

tedbir ittihaz ve tatbik edecek olursa 
B. Ebbuttun yerine daha hoşa gidecek 
bir muhabirin ta~ in <.>dilmesi tabii mcv· 
%UU bahsolamnz. 

Bir 

e çikada 
--o 

Alman casusu 
yakalandı 

Brüksel, 11 (A.A) - Eupen polisi 
muhacir olduğunu söyliyerek iki sene
denberi Eupcnde oturnn Almatı vaizi 
Schecklisi te,vkif ctmlştir. Vaiz casus
lukla itham edilmektedir. Sclıecklis ol
dukça ınürcıffeh blr haı_rat geçjnnekte 

e motosikletle sık sık Alırian hududu
na gitmekte idL Bu tevkif hadisesi hak
kında adliye makamatı ketum 
maktadır. 

. . 
ıcın , 

Ankara, 11 (AA) - Jktısat Vcka 
!etinden: 

5 /7 / 9 3 7 tarih ve 2/ 17005 sayılı k 
rarnamcnin (Gümrük resimleri tenki 
edilen maddeler) listesinde dokuz a 
müddetle gümrük Tcsmi 100 Kg. içi 
bir liraya tenzil edilen 650,000 Kg. te 
tek teli 20 metrik No. dan ince Kangar 
ipliklerinden i lemck isteyen t ~ilci a 
nayi ruhsntnnmelcrindc yün mcnsucn 
i!\leyeccklerine dair meşruhatı buluna 
mensucat !abriknlannın bu müddet za 
fmda i~lemck üzt-re kaç kilo ithal etme 
İstediklerini e) luhin 12 ııinc kadar bi 
i tida ile lktı at Vekaletine bildirmcle 

Ağustos ayı içinde Bask cephesi 
tamamen temizlenecekmis 

' 
Roma, 11 (ö.R) - Nasyonalistler kaynağından gelen haberlere göre Ge-

neral Frank o şimal cephesini tnk\.iye etmeğe karar vermiş... Ağustos ayı 
içinde bu cephede kat'i mahiyette taarruzlar yapılarak Bnskların son mu
kavemetlerini kırmak için ne lAzımsa yapılacakmış... Santanderc karşı ya
pılacak taarruza birçok tayyareler iştirak edecekmiş ..• 

Filistin hakkında hazı~lanan ra-
por komisyona tevdi edildi 

. - . ·-. • :::: . ·-..__, __ 
Paris, 11 (Ö.R) - Filistin meselesinin bugünlerde kat'i :.:eklini alaca~\ 

anloşılıyor. Filist.inin taksimine olt olan Pel projesi mandalar komisyonun· 
da bulunuyor. Bu komisyon son senelerde Filislindeki vnziyetc ait rapor· 
lann tetkikini karar altına almıştır. Beklenen rnporlar \•e vesaik gönderil· 
miş bulunduğundan komisyon bugünlerde toplanacaktır. 

Zürihte toplanan siyonist kongresinin taksim projesi nleyhinde bulundu
ğu malumdur. Kongre temennilerini mandalar komisyonuna bildirmiştir. 

Amman, 10 (A.A) - Maverayı Şeria hükümeti Filistinli tedhişçi unsur
ların seyahatlerini kontrol etmek maksadiyle Mn,·erayı Şcria ile Filistin 
nrasında pasaport usulü ihdas etmiştir. 

Yunan kr.alı pek yakında lngil-
tere kralını ziyarete gidecektir 

Londra, 11 (Ö.R) - Temin edildiğine göre Jngiliz sarayı, Belçika ve Ro
manya krallarından sonra üçüncü bir z.iynreti daha kabule haz.ırlanmakta
dır. Yunnn kralı Jorjun bu ziyareti ilk teşrin ayı oı lalnrında yapacağı umu
luyor. 

Bu ziyoretlerin hedefi hakkında gazete} r tefsirlerde bulunuyorlar. M~
jestc lngillcre kralı i.iç kralla Avrupayı altlkndar eden başlıca meseleleri 
görüsmü!] ve görüşecektir. 

lngiliz silahlanma programı 
havalarda son haddine varıyor 

Londra, 11 (A.A) - Deyli Telgraf gazetesinin deniz muhabiri yaz.ıyor: 
D2niz makamları emirlerinde bulunan deniz hava kuvvetlerini geniş mik· 

yasta arttıracaklardır. 1940 senesine kadar şimdi me\•cut 200 kadar tay
yare 685 e çıkarılacak ve lüzumunda bu adet de nrttmlacakttr. Mevcut ve 
170 tayyare nnkledebilcn beş tayyare gemisi modem bir hale getirilecek 
ve 1940 yılına kadar yeniden beheri 23.000 tonluk beş tayyare gemisi dahR 
yaptırılacaktır. Bu gemiler 350 tayyare naklcdebileceklerdir. 

Bundan başka bütiln diritnavtlarla kruvazörlerin 2 - 4tayyare ile tcchizl 
mutasavverdir. Harp gemileri her ti.irlU tipten deniz tayyareleri arasında 
tanrruz ve müdafun tnbycsi bakımmdan yeni bir teşriki mesai si&teml tan
zim edilecektir. 
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Japon yanın hakiki cehresi 
' 

• 

ır ~e a ~ 
• 

ır a ı 
Birinci kısım : Tefrika Numarası : 11 

Flavi ·içeri girdi. On sekizinci asır kostiimii 
içinde hayret verici bir derecede cazibeli idi 

Y oshivarada kadın! 
eden zihniyet 

Talebe 
yüzde 

sayısı hersene 
HULASA: ti. Burasını ezber biliyordu ve k.endi
&nm Danyel de Villebon duldur sini alakadar edecek bir şey göremiyor-

11e iki kızı vardır: Frcmauvaz ve Ni- du. Duvann içine doğru yerlcştirilm~ 
kot Bu aonımcusu yiizba§ı Jerar kitap raflarını gözden geçirdi Bunlar 
Damit ile nifanlanmıık üzere iken ıu-- üzerlerinde isimleri yaz.ılmamış nefis 
ba11 Laoata bir •efere gönderiliyor ve 1 ciltlerdi. Gelişi güzel bir tanesini nldı 
&nm nifa• mercuimini yaptırmakta ve açtL Bunun bir cRüya tabirnamesı> 

• 
esır yüz artıyor.o 

Japon sahnesinde dünyanın en meşhur 
san'atkarlariyle boy ölçüşecek 

san'at kahramanları vardır 

lnönünde bir havacılık şehri kurulacak 

tereddüt göateri11or. Bu hareketinde olduğunu ,görerek hayrete düştü. Dl- Tokyo, (Japonya röportajları) - kobul etmediler. Saat dörtte başlay~n 
metresi Flavinin tesirine kapıldığın- ğer ~t_aplar da bu çeşittendi. Demek .. ki 

1 

Kendisiyle cörüşt\iğünüz japonlar halim temsil onda bitecekti. Yerimize geçin· 
dan şüphe cdümektcdir. Flnvının oynak, serbest, hayali ve muf- insanlardır. Münasebetlerinde büyük ce kulislerden bir işaret duyuldu. Sonra 
Diğer taraftan Baronun ahbapların- sit mUfekk.iresi en safiyane kitnplar-,nezaket gösterirler. fakat Volanın başı· perde yavaş yavaş açıldı. Japonca bil· 

dan Mark Scutrıu ta Nikole göz dik- dan hoşlanıyordu. na geçtiler mi tehlikeyi hiçe aayan bir medi.ğimiz halde artistlerin kudretleri 
mi§tir. Emeline nail olmak için, Ba- Bazı akşamlar, Sent-Antuvan ma- halleri vardır. Payitaht yollarında yıl- daha ilk ba1'ı~ta hissediliyordu. Alman-
ronla cvlenmeği aklına kat.rmU§ olan rangozun kızı Flavi de Mareyin kona- dırım gibi kopn otomobilde, biz bu his.- lann temaşa ~ehri olan Bayrut veya 
Flavi iz. Jcumpcı kuru11or. Flavinin ğına bir hayalet gibi gelerek Baron de sin tesiri altında idile. Arkadaşım ıo· Viyana sahnelerinde görülebilen bir de
caki arkadaşlanndan Odet Nikolin Vıllebonun zevcesi olup olmıyacağını föriin nazarı dikkatini celbebnek istedi. kor zenginliği nazarı dikkati celbediyor
oda hizmetçisidir. Ve Flaviye casus- anlamak için rüya tabirnamesi tizcrine Şoför biç bir oey duymamış. hiç bir oey du. Orkestrada çalışanlar siyah kimo
luk etmektedir. Odctin ni§anlısı Be- eğiliyor olmalıydL Mark boş durmak-! nnlrunamış göründü. Işıklar içinde yü- nolar geymişlerdi. Etrafımıza bakıyo
ting isminde lngiliz bir sctıfis McırkSas- tan sıkılarak LuW bir akşam gazetesi lzen payitaht caddelerinden cYoshiva- yoru:ı:. Koca tiyatro binasını dolduran 
mu ile biTlikte N'ikolin ba§ıM gc!ecek alrnağa gönderdi. Ilk önce resimlere ra> ya vardık. Y oshivara 192 3 fela- seyirciler piyesin heyecanına knpılmış
bir at kazan hazırlıyor. Bu kumpa baktı .• Sonra başlıklara göz gezdirirken ketinde yer sarsıntwndan yıkılmış. yan· lardL Elektrikle müteharrik aahneler 
muvo.f /cık oluyor ve at sırtınd4 tehli- nazarlan bir serlevha üzerine dikilip 1 mı~. içindekilerden pek azı kurtulmuştu. yepyeni dekorları, sanatkarların göz ka-
keye düın Nikoli Mark kurtanyor. kaldı: cBir Fransız yü.zbaşısı arkadan ONSUZ OLAMIYORLAR maşbran elbisderi, projektörler rengi-

Uçmayıı hazırlanan iki gl?TlÇ 

kanıa ile vurulmuştur.> Japonlar onsuz olamıyorlar. Burada. renk ı~ıklariyle bu heyecanı artırmak 
Kampta tıçtt§lar ı,ıapan talebelerden cTabü yapacağız. 

- Her halde bir otele kapağı atabl- Telgraf şöyle idi: nz zamanda yine binlerce ev yapıldı. ic;in hiç bir şeyi ihmal etmemi§lerdi. 
İnönü havacılık kampı (Hususi suret- ınak şart oldu artık ... > 

tirdim. cKolomba (Ingiliz Hindistanı) cNa- Asakusa caddesini geçince dar. dolam-ı BJR SAHNE HUSUSiYETi 
- Sonra arkasından al rezaleti ve yad> transatlantik vapuru Lc;keleye uğ- baçlı sokaklardaki evler önünde gelip Bu Bnhnenin hariz hususiyeti kad~n 

mahkemeyi. Seni çok takdil." ettiğim ray~c~ diğer yolcularla birllkte kara· geçenleri avlamağa çalışan adamlar var-ırollerint de erkekler yap~:ordu.. En 
için hapse atıldığını istemem. ya ınmış olan yüzbaşı Jerar Dansit yer- dı. Bize rehberlik eden cYamada> tun· çok hayranlık uyandıran aktorler bır ka· 

- Ben de başka yerde oturmağı ter- li bir hamal tarafından bir kama darbe- luı anlattı: dın lcahraman rolünü yaşatanlardı. Bir 
cih ederim. siyle yaralanmıştır. Bunu takip eden - Bir vakitler buranm manzaruı japon kriti~i aktörlerin kadınlara ait rol· 

- tngilhler kadını fethetmek llz1lll4 bir arbede neticesinde hamalla onu mil- çok alaka uyandırabilirdi. Sohğa ba- , leri aktörlerin aktriatlerden çok daha 
geldiğini söylerler. Fransıılar da Kor- dafaaya kalkışan gemi ateşçi muavin- kan odalarda, yaldızlı parmaklıklar ar- 1 iyi yaptıklarını iddia ediyordu ... B~ id
:r.eyin Jisaniyle tekrar ederler ki; cTeh- ]erinden biri halk tarafından patakla.o- k.uında yer alan süslü kadınlar ziyaret- 1 dia miinii.sız olmakla beraber uzerınde 
likesiz galibiyetin zaferi şansız olur.> mışlardır. Yfu.başının yarası kolun- çileri teshire çalışırlardı. Demir kafesle- 1 durmıyarnk biraz aktörlerden bahsede-

- Anlaşılan bana yine .•• Şerefsiz bir dan olup tehlikeli değildir.> ri andıran bu tek.il barbarca telakki edil- Jim: 

te giden arkadaşımız yazıyor) - Türk Usta haklıdır. Burası, hele ge 
hava kurumunun Türkkuşu şubelerin· seneden sonra bir çok ziyaretçi top 
de A bı·övcsi nlmış olan gençlere yük- cak hususiyette bir .hava şehri o 
sek yelken uçuşu öğretmek için lnönil Çocuklarının uçmasını görmeğe 
sırtlarında kurduğu kampı muhakkak analar, babalar, talebelerini seyre 
görünüz. Çünkü eğer sizin yaşınız geç- öğretmenler, yeni Türkiyeyi an 
ınişse küçüğilnüz veya oğluiıuz, tnönil- i">liyenlerden yüzde yüz cümhu 
ne muhakkak gidecektir. Gcnçleriıni- eseri olan kanatlanmış Türk neslini 
zin askerlik hizmetlerine ait kampları- kik etmek istiyen yabancılar ve ni 
m İnönü kampında ve diğer kurula- yazın, yorgun Asabını dinlendirmek, 
c:ık hnva kamplannda yapacnklnn yüzüne yer Ustünden bakmak iste 

macera hazırlıyorsun. Mark gazeteyi elinden bırakırken Fin- diğindcn terk.edildi. Şimdi ziyaretçilere Japon artistleri hııkikt bir hanedan 
hakkındaki kararı biliyorsunuz. ler 1nönünü dolduracaklardır. 

- Milyoner olduğumuz zaman kolay- vi içeri girdi. On sekizinci asır gölgesi ancak pansiyonerlerin fotoğrafları gös- telkil ederler. Kadınların ıınhneden ha• Inönüncle yeni bir hayat tekevvünü 
ca fel'dli oluruz. altında saçları pudralanmıştı. Fakat terilir. Eskiden Yoshivara utanılacak 1 riç bırakılmı~ olmuı bunun ba~lıca sai- vardır: Çalısmalar, konuşmalar, gaye-

Lülz kapıyı çaldı ve resim için giyl- Matktan beklediği hayranlık sayhası ye- bir yer sayılmazdı. En tanınmış ailele-ıkidir. On ne_sil cvvel~i cedle.rin~en b~ş- ler, hep bir hususiyet taşıyor. Türk is-
Jecek kostümle bir provacınm geldiğini rine §U haberi aldı: re mensup olnnlor .zevk kadınlarını r lıyarak hepsı J:omedıyen yetı~mış ak tor- tiklalinin garantilerinden biri olmak de-
blldirdi. Genç kız elinde büyük bir ku- - Yüzbaşı Dansit Kolombada... muhteşem ziynetleri seyretmek için bu· !er vardır. Sahne sırlarını babalarından ğerini taşıyan bu kuruluşu bütün Türk 
tu He girdi. Kndın hafif bir titreyişle tekrarladı: rn,yn gelirlerdi. E.n büyük artistler hele 1 öğrenmişlerdir. Kikucoro Onoye gibi gençliği yakından bilmelidir. Gazete-

Flavi: - Kolombada ..• Pel.i ne olmuş? Utamaro modellerini hep Yoshivaradn !Joponyanın en çok iftihar ettiği sanat- mız bu va7.Üeyi, İnönü havacılık rö-
- Uzun sürdil bu dikiş ..• Dedi. - Yaralanmış... nrardı. Bugün Yochhrara artistik mnn- karlar Şogune.t Jnponyasını .tekraf ynm- port<\Jlarına sütunlarında geni~ yerler 
- Ev'et bayan, fakat bizim kabahati- - ölesiye mi? zJrasmı kaybetmiştir. tıyorl:ır. Kigugoro gök mavisi renginde vererek elinden geldiği kadar yapmıya 

miz doğil... M.: Piyer Lehort ~limizde - Hal ır, hafifçe... Bu muhaYcreyi perde w:kasından din· brodeH l.inıono u ile başka bir çağdan çalışacaktır. 
hazır bulunan kostümleri beğenmedi. Flavinin Sl:!rtleşen çehresi Uzerindc le)'en bayımlnr meraka dü§erck perdeyi i gelmiş sanılır. O Japonyanın en büyük ~ 
Bize yeni bir kostüm sipariş etti. Ku- kaşlar birbirine.)aklaştı. Mark havadisi nrn.ladıkça güzelliğin son zerrelerini bile. akt<hü ve en meşlıur dansôrüdür. Jest- Jnôııü }ıav~l . .ampmd~ki 1alche sa.).ıc;ı 
maşları ısmarlamak için Liyona y~a- yük!ıek sesle okuduktan sonra ilave etti: k~ybetmiş zavallı çehrel:;r sırıtıyordu.. lcriy!e .. seyircilerini teshi.r ~der Bazan bu seni! 150 c'ıır. Bu sayı; kampın ılk 
ta mecbur kaldık. - Bu znbiıin talisizliği devam ediyor. Bunlard Musmcllcrin cann yakın alnn Dullın 1• Öazan S:ışa Gıtrıy~. bıı.7.ım devresi olan geç ... n yıl 60 idi. Gelecek 

- Öyleyse p:ılıalıya çıkacak... l"lnvi istihkar ile mukabele etli: cazibesi, çııpkın tebessümleri yoktu. Cü- Charlcs Lnughton gibi Ulem,ümul şöh- sene nyni artış nisbetini muhafaza ede-
- Bayır bayan ..• Kostümü size ki- - Talisi?.lık mi? Aptal... Hı;ilerindeki calilik ruhlannın ho,luğunu. lret kazanmış snnatk5.rları andırır. rek nihayet 2:)0 veya 300 olacağını tah-

ralayacak, sonra lüks rezervamıza ko- l\lnrk ay::ığa kalkarak onu bileklerin- rıeşelerind~ki ıstırabı aksettiriyordu. Yo· Hıılbuki s:ıhnesinin çok sevilen sima· min cdelıilirsinlz. 
.,acağ•• den yakaladı.· shivaranın en şayanı dikkat olan tarafı !arından Liri de Sadanji 1şikava'dır. k .... 1 Bu mikyasta 1nöııüııti.n gelecek sene i 

- MUessescniz pek iyi teşkilitlı doğ- - Flavi, onu sen gönderttin ve sen evlerin scssi:diğidir. Bu kelimenin ına- cMııskclcr heykeltraşı> piyesinde lıüytik mevcudunu hesap ettiğinizi duyan cğeı· 
""'"'U... vurdurdun, degvil nu·'. nasın11 gelince Çinliler bir kelime oyunu 'kudretini göstcrmİ;ltir. Bu piyes No ..... Tüı·kkuşunun salahiyetli bir memuru 

••• - Her tarafta mu"'nasebetlerim buna ile c Yoshivaranın> saadet '-'aylası oldu- tiyatrosunun bir mnskeler oymacısı ile d anl d h 1 dU 
J ise, tahmininiz eki y ışı. er a · -

Istirnhat odası pek aydınlık olmadı- da yaramasın mı? ğunu söylüyorlar. Fakat buraya egece· kızının ve bir Daymiyonun hikayesidir. zeltecektir. cFakat şu yapılmakta olan 
(!ından Flavl terzi tuvalet kabinnsına - Sakın... si~ soknklar> diyenler daha çoktur. 1 Dahi s~~at~r ~1~~ artist Bi.htiy;~l~dıkça binaları görmüyor musunuz? Bunlar 
.;ıkmnğı teklif etti. Marka dönerek: - Kimden? lçınde yaşayanlara soraraanız Yoshi,•a· ı cesı:ıkreti·nı· ·ny ek ı:ord. •v. ır sı u ııohrun buraya toplanacak olan yüzler değil, 

- Beni burada bekleyiniz azizim, kos- - Kendinden, ura Jeran seveceksin. r~y~ cs~falet girdabı> diyeceklerdir. De• jmas .esı.~ı .. yapm.'ı r. ıstc _ıgı ~~ma.n çe re- binler için kurulmuştur.> 
lümlimil size göstenneğe geleceğim. - Onu hiç görmedim bile ••. rınliklennde on binlerce kadını eriten iye 1-tbır olum manusı aksedı.> or. Her yeni hayat gibi, lnönUnUn boş 

Odada yalnız kalan Mark biraz do- - Görmeden nefret ettin ondan... bir girdap... eykeltra~n kızı silahşorun metresi· ve sessiz meydanları da bir bava kampı 
A~ı ve bir vitrindeki bibloları seyret- - BiTMEDi - CONAH TELAKKISl dir. Bir gün sevgilisinin bir pusuda öl- haline getirilmek karan verildiği za-
- Japonlar. rrarp ulemi gibi bizim de di- düğünü büyük nnzla babasına bildiri-
.::::;;;: c B 1 b man burada geniş inşaata lüzum gör\ll-on ı•kı• defa sabıka-il nİ telakkilerimize ve muaşeret udabımı·ıyor. aba yn:m ir ölümü daha Önce-- • d h ı müştür. Cünıhuriyetin memlekette 

zn göre nşk kelimesi etrafında yauttıüı· ı en issetmi~ o nn dehasına itimadını 1 d b 1 .- .. 1 ·d k yerine koyma ı:: iste iği bütün ted ir c-
mız cnyıp ve nünah:. teltıkkisini bil· yenı en ·a:zanıyor. Aletlerine sanlıyor. 

Y k • • ı .. K rin nrkasında bir inşa projesi göı·ürsü-

a n esle) Para arı aşı- mczler. Buradaki kadınların bedbaht azının teessürden, kederden Litkin olı:ın 
f h b k k ni.iz. Çiinkü hiçbir işimizi çadırda ve-oluşlarını nonnal hayat dı~ında kalmış çe resine a ara yeni bir maske işle· 

bulunmalarına atfederler. Japon kadı· yor. Sanl\llna karşı aşkı babalık aşkının ya baroka ile görmek istemiyoruz. Bu 

k k ı d acıta ı_ v t prensibin yabancı gözlerde takdir uyan-

ı nının hayntta biricik gayesi ve neşe sı· rını l)Ogmuıı ur. 

rır en Ya a an B d 'k 1 ı c-_ d ·· · 'k dıran nice misalleri vardır. Pancar cki-ğınağı olnn çocuğa sahip olmak saade- u raınatı ro ae .;ı.:ın an11 Işı ava· 
k-b k k A aJ mi üzerinde elüd yapmıva gelen Almnn tinden mahrumdurlar. Zira evlenemez· nın a ına varaca pe az vrup t sa· " 

lNöNONDE BtR HAVA ŞEHBl 
KURULACAIC 

lnönünün bir hava şehri ;rapı 
şimdiden karar verilmiş gibidir. M 
gelecek sene buraya bir süril hangar 
) npılacaktır. Bir tamir atölyesi, 
nör inşa atölyeleri, Eskişehirden 

olmıyan 1nönünü, Eskişehir ile b 
tiren güzel yollnrdan 'sOnra Esk' 
deki hava tesisleri, burada yapıl 
la birlc;ıincc koskaca bir hnvn şehri 
dana gelecek ..• 

Biz !nününden n) rılacagımız 

elektrik tesisatı yapılmağa başl 
tı. Burada büti.in enerjiler hir 
birleşiyor demektir; evvela tabia 

enerjisi olan fasılasız rüzgar, insan 
cünlin en haşmetlisi olan uçnuık ve 
nin enerjisi olan elektrik... Elek 

inanınız ki en çok bu yayla gecele · 
yakışacaktır. lnônünde yakında 8 
uçuşlan başlıyncak. Onun için y 

plfuıörlerinin havalandığı yüksek 
ye kadar elektrik tesisatı yapıla 
Bu tepeler yüzlerce kilometreden 

züktüğilnden lnönü gecelerinin 
buradan geçen trenlerden tutunuz 
Eskişehirden, Bozhi.1yükten \"e yi1Ö 
ce köyden gözükecek. Buralarda 
bir hayat ve hareket başlarken, ele 
ğe olan hasreti gördükten sonra, göıı 
Kütahya santralını o kadar çok 
ki... Işıklı Türkiyenin bizim için 
büyük ideal olduğunu \ 'C bize neler 
zandıracağını, modern olan her yeni 
dise bize hir daha hatırlabyor ..• 

TALEBE YATAKHANELERi 

hk • 1 nntkar bulunabiür. Kabuki sahnesinin profesörler, şeker fabrikalarımızın ya-
Cür mÜ meşhut kanununa tevfikan ma emesı er. yıtdızıa .. 1 senede )·arım milyon kazanır· nı başınuaki güzel binaları görünce: ınönunde ı6o nr kişilik uç taıebe 

EN FECt BAHTS17..LIKLARI kal ızl b takhanesi yapılmaktadır. Bu bize. 
görüldü. Üc, ay yirmi gün hap ise mah. k.u.'" m oldu Fakat bedbahtlıklarını daha ziyade !ar. Fakat kadın rollerini gören artist- cSiz, fahri arın a erdber güzel nu anlatıyor ki, yalnız bu seneki 

lerin kaz d h f 1 d s-t•• şehirler de kurmuşsunuz. Bir taşla iki 
MP<:hur '-'nnkesicilcrden Mestan oğlu Suçlu, hakkında cilrmu me§but ya- feci yapan şey bu değildir. Yamada bu ancı a 8 a:z a ır. u un lar, gelecek devrede burada 500 
~ " ma1-·a1· · likl · v k k h t kuş ... > dcınic:lerdi. Eskişehir tayyare 

Mustafa, çoktanbcri piyasada görünmez- pılarak no'bctçi mahkemeye tevdi oiun- faciayı ıöylece anlatmıştır: A.Y ınce 1 erıne ragmen er e a • -s beyi birden toplıvacak .•. Fakot b' 
lar 1 k b · b · tJ • d mektebi ve oradaki havacılık tesisatı ile " 

b dan kı - Yoshl·varada 1 d h ın ·ay etmıyen u artıs erın ne en h d kcn, dün birden ire mey a çı nı~" muştur. . ya,ayan ar an er ki, bu bir salon kadar rn at ça ır 
·-:r bu kadar k b v ' ld'V· • 1 ak tnönünde in.,~lar, birbirine konı«udur. 

\•e bir vatandaşın canını yakacağı sıra· Hlkiın, dosyayı tetkik etti ve suçlu- birinin hayntında bir facia vardır. Jçle· ço egem ıgını an am ıt ··~ mıyacak mı? lnönüniin her yeri.D8 
d güçtür. *** Memleketin tam ortasında komşu iki da yakalanmıştır. Hadise çok entcre- nun, yankesicilikten, hırsızlıktan, cerh- rin en çoğu ailesinin ıerefini kurtarmak dır kurulabileceğine göre, hu 500 

.. ~.~~:~:~ üç gün evvel mt..ıireten : k::d:~::::.:.~hokuuu teshil etli ~.: =~::ı;::.ı~,;:,~:.um~~:t.c:~ t;;:;·;~··p·iy;·~·g~~~ ~;'.,1.ev;,:;~ 0~;::'.hğmm iki merkezi ~~'~·nii';;:~:~: !~::'!;;:~:~en M 

ıehriınlzc gelen Musa oğlu Musa adında - Bu cezaları çektin mi? ödemek kudretini kaybetmek yüzünden BAŞT ARAFI BiRlNCl SAHiFEDE KAMPTAKİ BtNALAR sine, teker teker sordum: 1'I 
bir vatand,..cı., tzmiri döruniis dolaşm1cı. - Bırakırlar mı? iflasa sürüklenirse kızı babasının şerefi· 1.000 LtRA KAZANANLAR _Kar arkadaşınızı gelecek sene 

-Y .., - -s 1nönünde kurulmakta olon binalar :s 
ve yorulduğu için lkinci Kordonda üzüm - Neden çaldın? ni kurtarmak için kendini fedaya mec- 30913 34222 raya göndereceksiniz? .,. 

b d şimdilik altı tanedir. Bunların içinde ,.. 
kurumu önünde istirahatte bulunan bir - Çalarken \:imse görmedl Fakat ne ur ur. Yaptığı mukavele ile bir udi 200 URA KAZANANLAR Vaidler çok büyüktür. Yüzlere 
arabanın altına girerek cckellni ve ayak yapalım, biz sabıkalıyız. Yakaladılar, mahldlm veya esir gibi Yoshivaraya J 2084 14342 9306 23204 19389 boyu doksan metreyi aşanlar var. Ya- dar çıkıyor. En temkinlileri on ~ 

b vı p 1 ni buradaki altı bina bir kasaba kadar JliS • kabılannı çıkarmış ve bunları yasdık getirdiler. ag anar. atronu eermaycaini paha ıya 11829 5672 12081 24327 423 üzerinde konuşmaktadırlar. _ .. .-11 

yaparak, uykuya dalmıştır. Suçlunun sabıkalan nazara alınarak aatmak için arzu ettiği tekilde geydirir, 337 49 14449 1920 30061 17941 geniş olacalc... en ihtiyatlılar gibi besa.p edelim: ~ 
Sabıkalı Mestan, bu şah.sın yabancı Uç ay yirmi gün hapsine ve derhal tev- .üsler. Zavallı kız terütaze girdiği bu 25192 25071 4620 8629 Bu binalar 1nöni.ine şarktan girdiğiniz deki rakam yiııe binin üst.Undcd~; ... 

ve paralı olduğunu anlrunış ve kendisi- kiline karar verildi. cehennemden ancak ihtiyarlam11 olarak 100 URA KAZANANLAR zaman şu şekilde sıralanmıştır: Ta- lnönündeki binaları .kur~~ .. ıee.~ 
nin derin bir uykuya daldıktan sonra, •••• ••••• • •• •• •••••••••uuııuı•u• ...... çıkar. f 8190 30 7 69 S 23 3 284 7 7 1 7908 mir hane ve depo, yemekhane ve ders- mühendis, yaplıgı işın buyukl.ua;; 
başının nltındnki çeketi aşırmak fu.ero Manevra VE AILf..Si 8299 9585 3255 22092 24866 h~e. kız talebe koğuşu, hürolar, er- kavramıştır. Bu· tek taşın cğr~ 
fırsat koijamıştır. Aileai onu yine kabul eder. Mcmleke- 33336 35974 22477 19884 19270 kek Uılebe koğuşu... ~ersiz konmasına gönlü rnzı değil.. eoı1t 

! !usa, harıl harıl uyurken, l\Iust:.ıfa hazırlıkları tin itiyadı budur. Babasını felakette gör- 28960 24304 26522 2670.3 280l 2 Buralar asırlnrdanbcd çimento ve cBaşkn şeye benzer mi hiç? ~ d 
arabanın altıı{n girmiş ve Musanın ba- melt istemeyen kız kendi saadetini dü- 3365 8227 17149 16821 8071 beton yüzünü ilk defa görüyor. Bina- ket benim torunlarımı bile nffcf.nlcı. 
şının altından ceketi alırken Musa uyan- - BAŞTARAFI BiR1NC1 SAHlFEDE - tünemez .••• Yoshivara. Japonyanın en 21114 14439 13622 7529 10892 !arın hepsi betondur. Etraflarına gü· yor. ~ 
mış, sabıkalıyı kollarından yakalamıştır. ler donanmamııın sekiz ve dokuz nu- çok intiharlar vuku bulan yeridir. 28022 7 434 25 240 12387 1885 zel bahçeler yapılacaktır. Ağaç bu- Bir milletin bütün fertleri taraf ııt'i 

Fakat sabıkalı, Musadan daha güçlii maralı denizaltıları olacaktır. TtYATROLAR VE SiNEMALAR 24907. rada cok kqlay yetişiyor, çünkü su bol· bu kadar benimsenen bir da\'anı~ 
kuvvetli olduğu için, bir silkinmede Mu- İnşa merasimine başvekil lsmet !nö- Tokyonun klUilt tiyatroeu olan Ka· 50 LtRA KAZANANLAR dur. vnffak olmamasına imkan var A--1 
sayıdevirmiş,ceketivekunduralarıala· nü ile şehrimizde bulunan vekiller ve buki - Za'da 2500 koltuk vardır. loca 28280 16189 23136 9018 30521 Binaların yapılışı lnönünüleriçiobir CEMAL KUT 
rak İkinci Kordona doğnı koşmağa baş· mebuslar da iştirak edeceklerdir. lar bizim tanıdığımız localara hiç ben· 11007 31382 7335 2682 34218 kazanç kaynağı olmuş... İnşaata dol- • - • I .ı,. 
lam~ • Diğer iki denizaltı gemimiz de Avru- zcmez. Bütün bir ailenin rahatça otur· 17958 39312 26770 19635 4328 gun Ucretle amelelik yapmak onlann B • k b frıııfl6 
M~ derhal kalkmış, hırsızın ar- pa tezslhlarında ~ edilmektedir. 937 muını temin edeçek eurette yubltlarla 22655 410 169 hiç ummadıkları bir iJ... Bir ustaya ır ÇOCU .. .. 0 .6 ~a)da ' 

kumdan bağırmağa ~laınıı, sabıkalı deniz programımızda ayrıca dört açık doludur. Mevkiler 1 O frankla 1SO frank 50 bin liralık büyük ikramiye sordum: c:Siz burada bu bc:lar güzel Kahramanların ~rduucil 50!4~ 
u ellerindekini yere atarak kaçmalıl deniz muhribi ile lelciz bin tonluk iki aruında twvril eder. Kumm halı- rutlıyan 33494 numarah biletin bir binalar yaptıktan sonra nahiye merke- •yılı evde oturan uç yaşında 
..... etmlpe de tanı noktanm &ıClnde kruvutiri!n qa edlhcııll ~ Ju Unriade ~ ... siı'A· ~ lanirdeclir. Bu talili ntand.t dnde buM ben_....... kuıwlı: ..,.. ~ X-•11• dere keJııarlllUI 
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Bilbaoda adı anılmıyan adam: 

·~ rankocu generalleri halk 
var &evmiyor, fakat korkuyor Piyasada durgunluk 

General Franko: diyorki: ''Mücadele bitince Is
inlialleri silecek bir kral lazımdır.,, Pamuk, buğday, arpa, bakla • panya ıçın 

Krallığa 
başkası 

namzet 
değildir 

olan adam Prens Asturie'den fiatlerinde gevşeklik var 

11-ıı Bilbao - Alctamları pek dalgalı 
~ denizler sabaha !cartı gijnah-
Sıı • kadınlar gibi durgun olurlar .. 
ııı nftı ortada işlenen bir günah var
~~ ııibi, bunu affettirmek istiyen 
ili rıaları vardır .. Bilbaonun bu
~~ n ii hali de işte buna pek benzi-

~ .. 
~irtle derin bir sessizlik var .•• 
\~ ~~ kaybolmuş ... Franko 
Iİııt\'vetlerının Bask merkezınde ha-
"<İt 0'?184ı, •. dıt '!ö~ünüşiyle fazla 
~ fCYm degışmesını temin etmedi. 
Nt ~ eskisi gibi tıkırında gidiyor .. 
\~e normal hayat avdet etti .. 
~k~~lar açıktır ve alış verişlerde 

ıaı gibi tad vardır .. 
~ıi-f~ikatte, Cümhuriyet kuvvet
ç~~nın_ şehri terkedişinden ve Fa
tı ıdaresinin şehirde hakim olu
'( !~~an halkın haberi yok gibidir. 
~. iti ve eski idareler arasında lehe 
ı~Ya aleyhe bir fark aran-uyanlar 
~~ bulamıyanlar bile vardır.. Hal
ı~- neşesi azalmıştır .. intizar dev
i~' memleketlerini hakikaten ıe
~ bu namuskar insanlara doku
ı,,:fir· Yazın ' yakıcı sıcaklarında 
~ :Yelere ve plajlara akın eden 
~~ ~ bu yıl şehirden ayrılmadı .. Eğ
~ yerleri dolup boşalmakla be
~ r. ~a~iki ne~ede'.' eser yok .. Her 
~tıı bırbınne netıcenın ne olacağını 
~or .• 

. 
• 

• 

~t' n, çolc az devam eden tetkik
~ 'll'ı ve temaslarım esnasında şu-
tı;İi kani oldum ki ~s~nyol hallcı, : • 

. . 

. , 

~ı kavgalarına bıgane lcalmakla Preııs Asturie 

tı;~:. r. ?eheme~al Cüm_huriyet ta-
1 
yialara yol verenler vardır. Ben ya

~tank ıltızam edıyor .. Eger general I rın için fazla bir şey düşünemem .. 
~1~1 ° he I B. ~n~ yanyana gel- Hak ettiğim galebeyi istiyorum.Son
'ı~ v~. a .kı bırer bırer davet ede- ra, devlet idaresi yine mücadeleci 
~ rnutalaalarına müracaat etse- ve salim fikirli kimselerin elinde 
'~e halkın yüzde doksan beşi Fa- kalacaktır .. Parti mücadeleleri de
~% tara.har olmıyacaktır. Ancak varn edebilecektir.. Bunu düşün
~llİ belk:_ ~e. tazyik ı:ıeticesinde medim .. Siyasetten daha iyi anlıyan-

etmeı< ıstıyeceklerdır.. lar bunu düşüneceklerdir .. 
ı:ı 11 •• KA~NLIK NOKT AlAR Askeri harekatın sonu alındık

,~~ g~°: . Bılbaoda ağıza alınını- t:ın sonra ordudan çekilmek ve is
~t<I bırıcık ad, general F rankonun tırahat etmek isterim .. Fakat ben. bir 
liJ; ~1:· Evvelce bu general çok se- kral olmak istemem.. Hatta devlet 
l~tk 1•• Şimdi ise sevilmekten ziyade idaresinde de faal kalmak benim için 
'İiy 11Yla mahmul bir hürmet gö- bir zevk değildir .. » 
~h)'· _Halk Frankocu generalleri, YENİ REJiM 
r~1 erı bol bol alkışlıyor .. Alkışlı- Generalin asıl tasavvur ettiği 
ılı1 11ntına bu da korku zorundan- devlet şekli henüz karanlıktır.Onun 
~ bir şeyler hazırladığı da tahmin edi-
f:.:~ranlık bir nokta var.. lir .• Kendisi diyor ki : 

lı~ g~r general F ranko ispanyada «Milletin nasıl bir karar verece-
ı~r:•k zaferini tamamlamağa mu- ğini merak eder dururum .. Bana ka-

lı a olursa rejim ne olacak ~ lırsa ispanya için mücadele devresi-
lııı/.ak bir görüsle Faşizm, dive- nin sonunda bütün infialleri silen 
ııı: l<: .. Bence bundan daha fazla ·bir bir kral lazımdır. Ben kralcı deği
~ııı olacaktır .. General tedbirli bir lim. Korporatif bir cümlıuriyet bile 
~~ııı dır .. Askeri muvaffakıyet ka- kafamdan geçer. Bu, şahsına mün
~1 aınakla beraber memleketi için hasır bir diktatörlük sayılır. Her şey
'•~ tasavvurları var .. O, bir gi:>rüş- den önce ispanya milleti sulhcü bir 

t esnasında şöyle demişti : krala ihtiyaç hissediyor.» 
"i~ 1-falk kitlelerini idare etmek F ranko yukarıdaki esaslı fikri or-
'lı:ıııı~nları ideallerinden ayırmak taya attıktan sonra devam eder: 
~'ta ır.. idealist, ferd haklarını «Yeni monarşi, eskisine benzemi
\;IQ n bir sınıfçıdır .. Kendisi için yecek bir ruhun ifadesi olmalıdır. 
'iJı;; a bir tefevvük hakkı arar. Ve- Halkın ne istediğini değil, ne istiye

ı:<:ae idealini silah olarak kul- ceğini tayin etmelidir. Halk ne ister, 
~ı··. Fal.at bir korporatif idareyi bu biraz da yangını idare eden mü-

cılerden ziyade çalışkan ve eok essirler ıı:ibidir. Rüzgar her şeyden 

ihracatçılar mevsim hazırlıklarına faaliyetle devam ediyor 
Son haftayı teşkil eden 4-10/8/937 tarihlerinde şehrimiz ticaret ve zahire 

borsası tarafından her gün neşredilmiş bulunan borsa satış listelerine göre mez-
• 1 kur tarihlerde borsada cereyan eyliyen muameleler şöyle hü!Asa edilmiştir: 

rıda işaretlendiği gibi 6.25 - 6.375 ku· 
ruş arasında fiatlcrle 733 çuvaldan iba
rettir. 

ÇEŞME PLAJLARI 
l ler yJ binlerce zjyaretçiyi çekmeğc 

muvaffak olan Çeşme pl&jlan, senenin 
en civcivli. günlerini geçiriyor. Oteller 

hıncahınç dolu ... Bir çok kimseler sırf 
otelsizlilı:ten plajlarda kalamıyor ve di
ğer İstirahat yerlerini. dolduruyor. 

ç:.,.meye neden daha fazla rai<bet 

Haftalık fiati 
Eşya isimleri 
Muhtelif buğday 

Satılan miktar Kabı Asgari Azami 
4 375 4 625 

Geçen senenin bu haftasında bo~da 
42 çuval nohudun 4,6875 - 4,75 kurut 
arasında satıldığına göre fiatlerde bari& 3564 • 

c Arpa 
Bakla 
!Kumdarı 
jNohut 
!Ilurçak 

1585 
1096 
209 
733 
173 

bir tereffü mevcuttur. 
BURÇAK: 
Talep az olduğundan muamele de az

dır. Burçak piyasası normaldir. 
SUSAM: 

Alelumum deri işleri borsa haricin. 
de cereyan eylediğine göre yaptı~ 
tahkikatta deri piyasasının normal b~ 
raddede bulunduğu anlaşılnuştır. 

ÇEKiRDEKSiZ tl-Z-OM: 
1 Eski mahsul üzerine muameleler ta. 
1 mantiyle durmu~ gibidir. Hafta satışı 
1 kilosu 18.5 kuru~tan 16 çuvaldan ibaret
tir. 

1 Yeni mahsul piyasasının açılmasına 

kadar üzüm üzerine iş beklenmemek· 
tedir 

Yeni ınahsul piyasasının ise geçen 
günkü ncşriyatımızda da kaydettiğimiz 

1 gibi horsa idare heyeti korariyle fovka· 
liıde bir hal zuhur etmediği takdird~ 
19 ağustos perşembe gilnü açılacağı an
l~ılmıştır. 

UMUM! PiYASA VAZ1YEI1: 
sız olarak deniz suyuna girmek için gün- Gcnl'l bakımd.'.lll piyasada mahsüs bir 
de en az dört lira feda etmek llzım. Bit- durgunluk vardır. Halen ihracat tacir• 
tabii buna yemek dahildir. leri tarafından kuvvetli istihzarat var-

.., 
gösterilmediğini hayretle karşılıyanlar 
var. Bana kalırsa bunun sebebini ılıca 
köyü sakinleri daha yakından bilecek
lerdir. Halk oraya istirahat ctmeğc gi
diyor. Otellere yerleşmek için sıra bek
lemek ve epeyce bir şeyler feda etmek 
li.zım .•• 

Oteller pahalı... Konforsuz, teşkilat-

llJca köyünde öte beri satanlar epey- dtr. Üzüm ve incir piyasalarının açıl ... 
ce nazlı hareket ediyorlar. Bu belki de' masını müteakip işlerin heyeti umumi• 
halkın gösterdiği rağbeıten ileri geliyor. { yesinin hararetleneceği muhakkak gi. 
işte bir n1iıali. .• bıdir. 

- SONU ALTINCI SAHiFEDE - ABDt SOKULLU 
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~-==~D~ü=:=:ıny~~7n sonu nasıl olacak? ·-Kaplan aray_!'_1!,___adal!!.. 

o 

' 

ukaddes ti salılar 
alı za ha la 

Papaslaı> cahil halkın ellerinden yeryüzündeki ser
vetlerini alarak gök yüzündeki cenneti r.asıl satarlar? 

1943 Y 1 d ~···w;;;;;;~~····"G;::~:ii~~-·~:i;~~E 

•••• Geldi .. 
desti. 

Yutkundu, gerindi. 
Ciğerini, yüreğini 

Hayvanın karnını 

yedi. Sonra 
ı in :da biri 1943 •enesinde kıyame-: 

Etin kopacağını haber veriyor. E 

Kıyamet mi kopacakmış 
Dünyanın sonu hakkında şimdiye 
kadar yapılan kehanetlerin kısa 

bir tarihcesini yapıyoruz 
t 

EBu korkunç haber bu adamın: 
:befİnci kehanetidir. ilk defa: 
E1923 de · kıyamet kopacağını: 
Esöylemişti. Sonra 1921, daha: 
E~onra 1930 ı.ı~ 1935 ele dünya·: 
Enın son bulacağını iddia etti.E 
EKehanctleri boşa ~ıkan buE 
E:ıdam ıimdi de 1943 de kıya-: 
Emeti haber veriyor. Bütün ev-E 
E 1clki iddiaları gibi bunun daE 
hoş ve bir safsatadan ibaret ol-E 
E 1uğunu ı;övlemeğe hacet yok .. : 

Krvamet korkusu ı"lk defa insanları ayetler getirerek halka : • l L l k• • 
·J : 'Ja vesile i e ON:ır arımıza e• ı-: 

bundan 937 &ene evvel yani 1000 se- - Dünyada işlediğiniz ı,..\innhlarm • d • 
d :.Jenberi k·vc:met ve ünyanın: nesinde büyük bir telaşa düşürmüştü. kefareti ünya ma1ıdır. Yarın, kıyamet • J k h • 

._ :ıomı lıakkında yap an e a-: 
O ~amandan bu zamana kadar geçen koptur.tan sonra cehennemdeki yerinizi • I d • 

..... :-ı<>tleri. b·•nlarm etrc- ın a çcrı-: .... ıJlar ve asırlar içinde bu korku ara sı- şimdiden cennetle değiştirebilirsiniı:. • k . . .. 
J :.-ilen lrr1ldakları. ürremızın: 

l d. · d h" b" k"t 1 000 Paralnnnızı, mallarınızı öte dünya" a be-
ta tnze en ı ıse e, ıç ır va 1 

J : 10nu haklnndaki muhtelif, dü-E 
d k. d h d · d lmadı raber götürecek degvilsiniz va ..• Onl:ırı • eencsin e ı e şet crecesın e o J • •• I · b"ld. · • 

1 kr d 1 ··unce erı ı ırıyoruz. » : 
'
•e ı"n••nlar ı"lk aldanı"ın tesiri altında ar- ki İ!eye va e iniz \'e cenneti !atın a ı· • • 

..,_ ~ : ........................•.....•..•.•..... 

" 
da yaralanarak su 

E rtesi gün, prensin u~aklan can
lı b ir keçi ile bir kapan kurdular .• 

Biz yine bu kapanın karşısında 
ve y ine bir ağaç üstünde yer aldık. 

Bakalım keçinin kısmetine ne çı
kacak ~ 

Zavallı hayvan ağaca bağlı vazi
yette, başına gelecekleri biliyormuş 
gibi kıvranıp duruyor .• 

Kurulan k apan, gelecek avı ya
kalamak için değil, sadece avın cin
sini anlamak içindi .. 

Onu gö recek v e eğer tutulmağa 
değer ise o zama n daha b~ka ted
birl0r alacaktık .. 

Gece olmuştu .. Epey zaman geç
ti .• 

Sık ağaçların arasından sessizce 
süzülerek gelen bir Pars gördük .. 

gitti 

J 
birine büyük bir Parsın tutulrnıı§ ~ 

tık dünyanın batacağı, 

fllyİa ve kehanetlerine 
etmez oldular. 

alt üst olacağı nız. yatağa dü~tü. Kuynıklu yıldu: çok wun-
0 kadar aldırış Bu kurnazca sözler cahil halkın ü.:c- du. Rengi kan renginde idi. Tıpln elin

ıinde beklenen ve umulan tesiri yaplt. de alevden bir kılıç yer yüzüne İnmeğe 
Hristiyan dininin eadık cahilleri bü- hazırlanan bir deve benziyordu.» 

Pars ağır ağır keçiye yaklaştı •. 
Karşısında oturdu •. Onunla alay 

ediyormuş gibi uzun müddet sey
retti .. Yalandı .• Gerindi .. Sonra kalk
tı .• Keçiye koca pençesiyle bir tokat 
vurdu .. Hayvan bir kaç metre uzağa 
fırladı .• Pars keçinin gırtlağını ko
pardı .. Pençesiyle kamını deşti •. Ci
ğer 'e yüreğini yedikten sonra yine 
ağır ağır r.ığaçların arasına dalarak 
kayboldu .. 

yun etini timsahların bekçisine ver
di. Bekçi et parçasını uzun bir bam
bu değneğine takarak ihtiyar ve 
mukaddes timsahın· burnuna uzattı. 

duğunu haber verdiler. Hakik~\ıı 
çok mükemmel bir şeydi .• Bu b;ıı 
ilk avımız ·oldu. 

• 
~ • I~ Filhakika hristiyanlığın 'Zuhurunu ta

kip eden ilk senelerde başlayan ve ufok 
tefek· vesilelerle daima tazelenen cdün
yanın sonu> korkusu 1 000 tarihine ka· 
dar insanlan yüzlerce defa can ve mal 
ltaygusuna düıürmüııtü . Onuncu asır 
ise hu knygunun en yüksek derecesini 
kaydeder. İtiraf etmek lazım ki, keha
netlere hadiseler de yardım etmiştir. 

Din rabıtası, aJlah korkusu, cennet, ce· 
hennem diişüncesi ve kör bir taassubun 
bütün hızı ile dolu dizgin yol aldığı 
c:ınuncu asırda cahil insanların böyle hiç· 
ten ııeheplerle heyecana düşürülmesi pek 
kolaydı. 

tün dünya mallarını kiliselere, manastır-! AHm bir ad~_m on .~l-~ıncı ası~da kuy
ruklu yıldızı boyle gorur ve boyle tas

ı vir ederse cahil halk üzerinde yarattığı 
tesiri artık siz düşünün 1. 

Niyet sahibi , büyük bir heye
can içinde, gözlerini timsaha dik
miş, bekliyordu •. 

Son Altes PatiaJa maharacaeı~ 
misafirleri ile birlikte bulund~ 
muz yere oldukça yakın bir ~ 
de olduklarını haber aldık ve 01

•1• 

mobilimize atlıyarak nezdlerine bt 
tik .. Son altesin yatı kalabalıktı·· ,, 
vetlileri arasında bir Afganlı pre~. 
prensin iki kaynı, son altesın (j. 
mimi dostu olan bir Fransız M· ~ 
yine bir Fransız karı koca: baY 

Başta kilise olmak üzere bütün din 
adanılan daha 996 seneııinde dünyanın 
t 000 seneşinde son bulacağını, kıyame
tin kopacağını, (Deccal) in çıkarak yer j 
yüzünün altını üstüne getireceğini her 
tarafa ilan etmişlerdi. 

Garip tesadüf ••• 996 yılında Oky.ı
nwıta öyle müthit bir fırtına oldu ki.. 
adeta deniz gökle karıııtı. Bunu, kıya· 
met alameti olarak gösterdileT ve tesa
düflerin birbirini kovalaması bu alamet-

lara ve J>Qpııslara bağışladılar. 
Tarihin kaydettiği bu (Mal bağışla

ma) vesikalarından birinde şöyle yaı:ı· 

lıyor: 
)erin eayısım artırdı. .Kıyamet gününün yaldqn:uuı dola-

99 7 ilkbaharında . bir kuyruklu yıldız yuiyle ben ve karım, ağırbğını üzerimiz
göründü. 99 kışında o kadar çok kar de hissettiğimiz bütün günahlarımızın 
yağdı ki, bütün Avrupa aylarca kar al· kefareti için ve cenabı hakkın (sadaka 
tında kaldı. .. veriniz .• Sadakalanmz aizi günahlannız-

Kar, insan boyu değil, ev boyu ~·uk- dan kurtaracakbr) emrine uyarak bü-
9C1di, binlerce insan ve yüzlerce hayv~n tün mallanmız evleriıniDt bailarumzı, 
sürüsü mahvoldu. Kardan sonra yag-ı bahçelerimizi, ~yırlarmnzı, hayvan sü-
mur başladı. Nasıl yağmur;. bardaktan rül' • • • rmanJ ' '"- tarlalanmızı 

• w ennnzı, o arım--. , 
değil, tenekeden bo§anırcasına hır YaK- '- ı • nkul bütün vanmızı menau ve gayn me 
111ur .• Ve bu yağmur, fasılasız tamam uç kiliseye hibe ve hediye eyledik.» 
ay sürdü. Bütün ekinler harap oldu. Kilisenin ve papasların kurnazlığı ve 

Kar ve yağmuru pek tabii olarak bü- cahil halkın budalalığının derecesini an-
yük bir kıtlık takip etti. Artık 1000 ııe- I Ve bu zavallı halk elı'n ayorsunuz ya.. • -
nesinin girmesine az kalmış!ı. de avucunda bir şey bırarkmıyaralc, bü-

ölüm korkusu ... Cennete girme~ ar- tün günahlarından sıyrıldığına, anadan 
zusu, cehennemden kurtulmak emelı ca- do .. ma ir ve pak olduğuna emin doğ-
h'l .. h Ik b" ·· ·· ahi g P ı ve muteassıp a ı utun gun arın· ruca cennete gitmeğe ve istirahati kalp. 
dan tövbeye ııevketti. le ölüme hazırlanıyordu 1 ... 

Böyle bir fırsatı ele geçiren ckilisc> *** 
:hiç boıı du~r mu? Papaslar paçalan aı· Nihayet 1 000 inci sene başladı. llk 
vadılar.' incilden, mukaddes kitaplardan günler hiç bir fevkaladelik, görülmedi. 

B k l k _..J Jdnma mahkum ve asılacağı günü bilme· 
İT ati ya alan ı den bekleyen zavallılar gibi bütün in

Dün şehrimizde zabıtaca bir ka- sanlar kıyametin kopacağı anı büyük 
• til yakalanmıştır. Kiliste bir kadı- bir ıstırap içinde bekleyorlardı. 
nı öldürmüş olmakla suçlu olarak l lele Jsanın ölüm yıl ve gün dönü
aranmakta olnn Mahmut oğlu Meh- müne rastlayan cMukaddes cuma> yak· 

! met a~ın~a birini~ ş~h:imi~de bu-, !aştıkça korku artıyordu. Acaba ... Aca
Jundugu ıhbar edılmesı uzerme :za- ha kıyamet mukaddes cuma günü mü 
bata. : takibata koyulmuş' ve çok kı- kopacaktı ... 
sa bir zamanda katil Mehmedi ya- Mukaddes cuma da geldi geçti ..• 
kalıyarak adliyeye teslim etmiştir. Jlkbahar oldu. Ağaçlar çiçeklendi ... 

Mehmet, adliyece yapılan sorgu- )'apraklandı ..• Yaz, sonbahar ve kış, 
eunu müteakip tevkif olunmuştur. tabii aeyirlerinde geçtiler. 
Bugün jandarma muhafazasında ci- Ne kıyametin koptuğu vardı ne de 
nayeti işlediği Kilis'e gönderilecek- dünyanın altının üstüne geldiği ..• 
tir. Bu vaziyet ve topyekun ölümün ge-

wv.z:;B.uur;:..ay.2'.u~/Xk~JJJF.LJ .. :;c7;~ i~;;:;~:·rta~i~:a::~::7n ~::::~ 
te, dıne \'e kılıst'ye kar~ı olan ınan ve 
iymanlarını sarstı. 

Bir bina aranıyor Bu tarihten sonra uzun zaman kimse 
artık kıyamete kulak asmaz oldu. Husust bir hastane yapılmak için 

açık manzaralı, havadar, bahçeli ve *** 
yirmiye yakın odaları bulunan sıh- Aradan altı uır geçti. 
hi bir bina ve birbirine bitişik iki . On altınc ı asırda yeniden bir kıya. 
bina aranmaktadır. Sıhhat Vekaleti- met telaşı görüyoruz. Bu tela~u 'eren de 
nln kabul şnrtiyle beş sene kontrat bir ckuyruklu yıldın oluyor. 

1528 yılında gözüken bu kuyruklu yapılacaktır. Hastane kanuna uy-
yıldız hakkında cerrahi ilminin babau gun bir plan dahilinde geniş arsası 
olarak tanınan meşhur Ambroise Pare olup ta hususi hastane yapmağa mu-

vafakat eden}crlc on senelik kontrat ~öyle yazıyor : 
ta yapılabilir. « - Bu kuyruklu yddu: o kadar 

ı Maamafih, 16 ıncı asırdaki kıyamet 
1 korkusu da onuncu asırdaki korku g~hi 
dipsiz çıktı. Tarihçiler, onuncu asır ıle 

' d k•' . 1 • 

1 

on altıncı asır arasın a anın erın tam 
yirmi beş defa kıyameti haber verdikle
rini kaydederler. 

On altıncı asırdan sonra da dcvarn 
eden bu kehanetlere karşı halk büııbü-

tün lakayt kaldı . 

1 Pelci amma, kıyamet hiç mi kopmıya
I cak ve dünyanın sonu biç mi ıelmiye
cek 7 

1 Umumi bir kaide vardır: Ba~langıcı 
olan her şeyin sonu da olur. 

1 Şu halde dünyanın da bir sonu ola
cak ... Fakat nasın 

1 Evvelfı bilinmesi lazı~ bir nolta var. 
Biz dünyadan bahsediyoruz, kainattan 
değil. Kainat, içinde bizim dünyamız da 
dahil olduğu halde bütün alemdir. Kai
natın sonu yoktur. 

O, bizim dünyamızdan evvel de var· 
dı, bi:<lm dünyamızdan sonra da var 
olacaktır. Bugünkü ilim bunu böyle ka
bul ediyor. 

Bizim dünyamız, daha henüz bir ça

mur külçesi halinde iken bizim gibi da· 
ha pek çok ve bizden eski dünyalar var
mı~. Bunlar şimdi yok olmuş .. Ve bu
gün çamur halinde var olacak yeni bir 
çok dünyaların mevcut olmadığı da nın-
lum değil. . 

Ve yine biz, ltainat içi~de yok olan 
bir çok yıldızların, dünyaların göçüp 
gitmelerini duymayoruz bile ... 

Gün gelecek, bizim dünyamız da yok 
olacak ve bu yok oluş kainatın umurun· 
da bile olmıyacak . . . 

*** Madem ki, dünyamızın bir sonu var, 
bu son ne zaman ve nasıl olacak~ 

Dünyanın sonundan maksat da, üze· 
rindeki hayatın sönmcsidir. Buna kür
ıemİzin eonu değil, ineanların eonu de
mek daha doğru olur. 

BazJarı bu cson» u susuzlukla görü
yorlar. Bunlar diyorlar ki; yer yüzünde 

ıu ve mayi maddeler gittikçe azalryor. 
Bu azalma nihayet o dereceyi bulacak 
ki, insanlar susuzluktan ölecekler ..• 

Yine bazıları, güneşin hararetini git· 
tikçe kaybettiğini iddia ediyorlar ve 
dünyanın sonunu hararetaizlik ve ziya· 
sızlıkta görüyorlar. 

Başkaları da yeni bir tufan ile yer yÜ· 
zünde hayatın söneceğine kanidirler. 

Ve bütün bunların hesaplanna göre 
dünyanın daha en &§Ağı bir milyar eene 
Ömrü '"ardır. 

Son olarak bir Amerikalı istatistik ali· 
mi diyor ki: . 

- Yer yüzü 2 12 O senesine kadar 
üzerinde yaşayan İnsanlan besleyebile
cek. Ondan sonra ise İnsanlar, yaşama
ları için birbirlerini öldürecekler. 

Şu halde İn'8nlığı ortadan kaldıracak 
yine insanlar olacak 1. .• 

*** Son harplerde öldürücü, mahvedici 

Prens : 
- Su içmeğe gidiyor, dedi . . 
Parsın ayak izlerinden iki yaşın-

da olduğunu anladık .. Prens ve Flor
yan bu vahşi hayvanın yakalanma
ğa değer olduğunda ittifak ettiler. 
Ve onu tuzakla elde etmeği kararlaş
tırdılar .. 

*** Bir değil bir kaç tuzak birden kur
duk.. Artık avımızın yakalanması
nı beklemekten başka i~imiz kal
mamıştı .. 

Timsah, ilk önce aldırmadı.. Bur
nunu havaya kaldırdı .. Başını sağa 
sola çevirdi .. Nazlandığı belli idi .. 

Nihayet ağzını açtı ve eti kaptı. 

Niyet sahibinin yüzünde ümit
sizlik ve hayal kırıklığı apaçık oku
nuyordu .. Zavallının babası ağır 
hasta imiş .. 

- Eyvah .. Dedi, Babam iyi olmı
yacak.. 

Fakat daha ümidini büsbütün 
kesmemişti . . Gözlerini tepedeki tür
beye dikti.. Papuçlarını çıkardı .••. 
Oraya doğru tırmandı .. 

Şimdi de dua etmeğe gidiyordu. 
Penbe entarili, çıplak ayaklı ho-

ca bize : 

-Eti mukaddes timsaha kendi-Yanımıza ihtiyar bir Hintli yak-
la niz u7.atsanız daha iyi .. ~tı : 

- Muvaffak olup olmıyacağı- Dedi •. Floryan hemen beraber ge-
nızı anlamak ister misiniz, dedi.. tirdiğimiz büyük bir keçi eti par-

Floryan cevap verdi : çasını Bamhonun ucuna takarak 
- Elbette muvaffak olacağız.. uyumağa hazırlanan hayvanın bur-
- Burası Hindistandır .• Ne olaca- nuna dayadı •. 

ğı asla evvelden kestirilemez .. Ne- Timsah, ağzını fırın kapağı gi
ticeyi ancak ilahlar bilir .. Onlara da- bi açtı ve bir hamlede eti kaptığı 
nışmak hiç te fena olmaz. Şurada gibEi yufttu .• d l "k ld" 

k k d k dd . tra ımız an ses er yu se ı. 
pe ya ın ~ mu a es tıın.sahJ_ar _ Olacak .. Olacak.. Niyetiniz 
var .• Oraya hır Haç eylesenız pı§- l k G·· .. ·· d 
ma 1 o aca .. ozunuz ay ın •. 

n o mazsınız.. . D k k dd . h b" 
Fi k ı w eme mu a es timsa ıze 
oryanın u agına fısıldadım. "k l 1 v k 

. avımızın mu emme o acagını, ur-
- Mukaddes timsahları görmek duğumuz tuzaklara istediğimizden 

fırsatını kaçırmıyalım ")" b" d" v• • • •• d l • y 1 d" "'ld""k .. a a ır avın uşecegım muı e emış-
o a uzu u .. f 

ihtiyar Hintli anlatıyordu . . ı .. Şu halde Cengel kralı elimize 
- Bu mukaddes timsahlan bura- düşecek demek .. 

ya bir evliya getirdi .• Yakınında bir Tesadüf bu. Cengele döndüğümüz 
kaynar su kaynağı var .. Onun ya- zaman prensjn uşaklan tuzaklardan 

bayan A. J. C. vardı.. 11 
Maharacanın hususi dokt0~ 

Fransız Blondel ile av ınern\J 
1
, 

Hutteri davetliler arasında saf~ 
yorum.. Çünkü onlar Son A t~r 
her gittiği yerde takip etmekted

1 

ler.. .., r 
Biz, Maharacanın bulwıdugu )'lİ 

re geldiğimiz zaman onu kalaba ~ 
bir halk kitlesi tarafından san)~~ 
bulduk •. Halk, heP. bir ağızdan YP' 
varıyordu : . , ,. 

- Ey sahibi kudret efendırn~r 
Ey fakirlerin hamisi •. Senin ya 
mına, himayene muhtacız .. 

Bizi kurtar .. 
- Derdiniz nedir ? ı;. 
- Bir kaplan .. Şimdiye kadar ~ 

rülmemiş büyüklükte korkunç Jsıl 
kaplan her gün hayvanlanmıt ~ 
mühim bir kısmını parçalıyor. Bil r 
Şer adındaki bu kaplandan bizi l<ıJ 
tar.. • . d~·· 

Son Altes bir müddet düşun 

Gözleri parladı.. • b~' 
- Şimdiye kadar görülmernıŞ 

yüklükte bir kaplan mı dedinİt·· 
- Evet.. 61' 
- Pek ala.. Ben bu kapla?1 del' 

düreceğim. Sizi Bara Şerin şerrıfl 
kurtaracağım.. Merak etmeyindr , 

-ARKASI YA~ 
nındaki gölcükte yaşıyorlar .• içle-

rinde en ihtiyarı onların reisidir.... Çeşme. plaA 
1
. ları 

Gönlünüzde ne varsa niyet tutar 
ve bu mukaddes timsah reisine bir iıı 
parça keçi eti uzatırsınız .. Timsah BA'.ŞTARAFI BEŞ1NC1 SAHiFEDE ' Uykudan kallcma saati sekiz, ele~ 
eğer uzatılan eti büyük bir i~tahla Günlerden pazar günü .. lzmirden ge· girme saat on, öğle yemeği saat :,'' ~ 
kapar ve yerse niyetiniz olacak de- len otobüsler hıncahınç dolu.. Balık al- uyku 2-5 arası, gezintiler eaat 6-8 ~ ,j· 
mektir •. Eğer et parçasını kapmakta mak istiyorsunuz, size haber veriyorlar. yemek 8,30 da, müzik, dans ve aıaıt 
nazlamrsa taliinize küsünüz. Çün- Taze halılı: gelmiş. . Fiatini soruyorau· lenceler aaat 9.30 - 11 arasında.. ;,.ı 
kü yapacak başka şeyiniz yoktur.. nuz. Aldığınız cevap şudur: • 1 Deniz zevkine varanlar için e~. ~· 

Yürüyoruz.. Kızgın bir güneş - 100 kuruş... ~ .. ~. yüzme saatleri gecenin eaat on b•7e1· 
altında kavrularak yürüyoruz.Kan- Satıcıdan tenzilat yapmasını istemeie eabahın eaat yedisidir. Bu ıibi pro 

1
(, 

d 
• . ,, 

bur inek sürüleri, keçi sürüleri ile hakkınız yoktur. Faraza isterseniz karıı- yonel denizciler eaat 1 O enizını ~ 
karşılaşıyoruz. Bir su kaynağı başın- laşa~ağınız cevap şudur: 1 bulundukları kafilenin neşesine katılı1' ~ 
da konuşan kadınlar bizi görünce - Daha ucuza almak istersen tzmire için alıyorlar. ~I 
hemen yüzlerini örttüler .. Yazık .• git ... Burası mesire yeridir. OTOBüS iŞ dıı)I 
Çünkü hakikaten güzel şeylerdi.. Balıkçıdan ıu cevabı aldıktan eonra Maalesef l~ir • Çeıme ara••"j)ııtif 

Daha ileride bir kaç kadın, su .akır. gö:.ı:ünüz ba§lı:a yerlerde dolaşma- otobüs servisleri de iyi tanzim ed ıP' 
dolu tulumları başları üzerinde ta- sın. Balıkçı bu i~ten alınır, bu defa size: değildir. Bu işi yoluna koymak ve; Iİ' 
şıyarak uzaldaşıyorlar. Yol kenann- - 120 kuruştan aşağı vermem. Js- tazam otobüs servisleri ihdas ettll 
da iki müslüman mezarı .• Mezar teraen git dolaş, o zaman hiç satmam, zımdır. J01' 
taşları mozayikler)e aüslü.. cevabını verir. pJ.). ·ııi• 

Palmiyelerle dolu bir vahaya gel- F.SKJ BJR HAY AL Bize göre, bu gibi eğlence yerle~,t-
dik.. Tepede bir türbe görünüyor.. Esle iden beri Çe~melilerin bir arzusu sıkı surette kontrol edilmesi icaP. e fi'' 
Palmiyelerin biraz ötesinde bir ba- var. Yakın Yunan adalarından Çeımeye Mesela plajda teabit edilmiı bır iif 
taklık kenarında birbiri üstüne is- gelmek isteyen Yunanlı halk için pasa- yoktur. Fiat müstec.irin arzu.sun•• ~111i 
tif edilmiş gibi duran yığınlarca port kolaylığı yapılması istenir durur. terinin tahammülüne göre değioir: "'" 
ağaç gövdeleri.. Hayır bunlar ağaç Bu mesele haJJedilmiıı değildir. balıkçının aatııı hesabı gibi mantıı;• 
gövdesi değil, dinlenen, uyuyan iri· Bu meaele ha1ledilse de Çeşme plajla- gun bir iş... ffl~· 
li ufaklı yüzden fazla timsah.. n, konfor itibariyle fazlaca bir ıey te- Bir viyolonist bir de piyanistte;lifot• 

Çıplak ayaklı, diz kapaklarına min etmediği halde pahalılık hususun· ıekkep bir müzik ekibi plaja g 1,. 

kadar İnen penhe gömlekli bir, hoca da epeyce ileridedir. Her ııeyden evvel •Maksatları gezmektir amma işin 9'fır ,,. 
bu hayvanları : Çeşmeyi ziyaret edeceklerin istirahatle- rafı daha cazip görülüyor. Bu~un ~~~ 

- He •. Hep •. Hep.. rini temin etmek, fırsattan istifade yol- n zavallı plaj müdavimlerinedır. 
1
,ri' 

yeni keşifleri gördükçe, medeniyetin, 
ilmin, fennin, toptan öldürme, yok · et· 

me sanatındaki korkunç teraltki!erine 
şahit oldukça ve hele delicesine yapılan 
öldürme hazıılılı:lannı · duydukça kıya
metin ancak bu suretle, İnsanların İnsan
ları yok etmesi j)e kopacağı n~riy:Si 

Diye, tıpkı tavuk çağırir gibi ba- larına baş vurmaktan ziyade misafirleri geldi diye daha sabahtan itibaren EJ'' 
§ına toplamakta.. memnun etmek §arttır. felere yüzde yüz zam yapılıyor. iJ 

Bataklığın etrafında, mukaddes N~ELI DAKiKALAR müzik dinlemek nasibiniz değilse• ,,. 
fon~lardan meded ummağa gel- Çqme plajlan, istirahat etmek İste- hem yemeklerinizde, hem de sorun;~ 

. . müthlş bir ıeydi ki, on~n verdiği lı:or(Izmlr posta kutusu 321.} e mü.ra--
lu.İdan, debfetten halk aruında yüder

_caa_t.!11!1!1Jl!!!!!!!!ll!!!!!!!ll __ s""'-!!'!!'ı._s ..... 6-~ .... ı4""'8""'0)-• a üiJilclii. aw..:._ .... ....,., 
bütün nazariyelerCJen daha ziyade akla 

mİ§ beş on bacı 1.. Var.. yenler itin .cidden güzel bir yerdir. Otel- iınız odada bu yüzde yüz zaın~~. 
içlerinden biri, bir Hindistan ga- lerde blanlann mek mevkiindeeini:ı. A1tei takd• 
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lzmir Eanal ve Ahali banliui 
Bu akfUD Awupa iıtuyonlarm- Alqehir tubeainden aatm alclı-

dan dinlenebilecek .eçme iım 11138 defter ııra numarasın. 
program da kayıtlı Ye 2:3/11/929 tarih Ye 

POST PARIZYEN (312.8 m.) ~ Nu •• 50 h~saelik bir adet müe&aia-

21 40 
~ ,___ •• • 

3 
s h b lik bi11emm makbuzunu kaybet-

. - .,,an. ~ ... en, c. - °" 4 er- r 
ler; 24 - Dans müziği. ımy. • • • lmak .. •-"L-

geçerek muka- enısını a uzere mezlUU' 
PARIS P. T. T. (431.7 m.) bankaya müracaat ettiiimden 

Ciz ayakta kızgm1ağmdan çıldıracak Viyoletta kendinden 
bir hale gelmiıti.. Manivcl, Buaai. bun• bele etti : 
ı., gibi dııha yüz kadar cesur maiyet kı- - Cüzel prenaim.. Ben de sizi sevi· 
1-çıannı çekerek ortaya ablddar •• Fan- yorum.. Kollannızın ara.unda can ver• 
ı. da kızgınlığından atqler saçarak göz,: mek en büyük aaadetimdir.. Sizi sevi
ltrüıi semaya dikmek istedi.. Fakat bu yorum.. 

b.Jtışlar Pardayanın üzerine akb.. Çün- Bu sırada korkunç sevinç sadalan tek
~ şövalyenin hareketi ve kahramanlığı rar alevlendi.. Ş:ırl uzaktan bakıyordu .• 
cidden insanların yapabüeceği bir iş Etrafında birden bire bir boşluk ha.il 
deiildi .• Parisin ne kadar yankesici. hn- oldu .• Herkesin kaçmakta olduğu görü· 
llt. Ve katil alayı varsa. hepsi bu büyük: lüyordu.. Asilzadeler. muhafızlar ahali 
lı:aıabalıktan ve herkesin asın. kesin he- tabanı kaldırmışlar kaçıyorlardı. Tribün· 
~nı içinde çırpınmasından iatifado lerin üzerinde yalnız Favsta kalmış, so
ederck vurgunculuk yapmak için Crev luyarak müthiş küfürler savuruyor kız-
1'eydanma akın etmiflerdi.. Çok cesur gınhğından inim inim inliyordu .. Her ta
cılan bu hırsız alayı, Esperans otelinde rafta. nehire , sokaklara doğru insan 
~valyenin kahramanlıklarını gördük- sürüleri dereler gibi akıyordu .. 
'-ı sonra ona karıı derin bir HY&İ bes- Maiyet alayının hayvanları botan
'-nişler ve bilhasaa Lüizonun ötekine mq, sanki delirmiılerdi .. Dört yüz ka
'-erikine ıu adamı kurtarın demesi üzeri- dar hayvan k~niyerek, çifteler atarak. 
1'e hepsi Pardayanm imdadına koımu~- halkın bağırl§malarından bü,bütün 
ltrdı.. kudurarak ahaliyi teperek çiğniyerek her 

Müsademe şiddetli oldu .. Hırsız ala- tarafa do(:rru dört nalla koşuyor'. dağı· 
h ahaliyi ayaklan albnda çiğniyerek sa- lıyorlardı .. 

h aola .kaçırta kaçırta nihayet asker• Nasıl olmu~ ta bu beygirler salıveril
lere hda.r dayanmıştı.. ~pl§ma bütün ~ti .. Bir kaç saniyet evvel bu hayvan
IWdotiylc denm ec19'ordu .• Ymni ka- lann albsını sekizini bir nefer tutuyor

d._ uker ve )°&ftkl!Iİei öldü ve yaralan- du .. Muhafız ve asilzadelerin telaar hü
dı.. Y aralJann iniltileri baydan kadınla- cuma kalkaealdarını anlıyan Pardayan 
tı11 acı acı feryatları hallcın delice silah hayvanların yanına sokulmu~. elil)dcki 

bllfına diye bağır~malan meydatu lor• kılmcaıiı kamçı makamında kullanarak 
~u içinde bımkb.. · . muhaf ızlan tekme ile devirmiş. bey1rir-

ş 1_ '-1 '-ta L.t..t.. 11 v le,ri harekete getirmişti .. Kılınç darbele-u ,ıı;anşııı; ı.. SOgUAAan ı ıgını mu-
L • • ıini yeyen hayvanln.r delice etrafa saldı-
'"'IU& edebilen babtiy&rlar kayalaruı 
~nde bir ı.&dİMnİD cereyan etmek- nyorlardı .. 
le olduiunu görerek hayret içinde kal- Bir iki ltüme hayvanı böylece tahlan
rt\ışlardır .. Elbisesi kılınç darbeleriyle de- dırdıktan •onra Pardayan bir kahkaha 
1 salıverdi .. 
ilt dctik olmu•, üıtü b••ı kan içinde göz-

lerinden ale:lcr n~n Pardayan as- Çünkü hayvanlar artık Pardayarun 
~erlerin arasından bir top güllesi gibi yapwbrmak istediğini kendiliğinden yap-
fırl y· l ,,_, uh f masa kalkışnu~lardı .. Bet yüz beygirin 

&nlJf ıyo ettayı tutan ~ m a ıza d d-'·· 
(C ·) d. h le Şö"....J • ]u mey an ~ halkın üzerine saldırmasa 
liftte en .. ıye d~y ırm~~-· d d ~eelnm : adeta meydanı bo~altmııh .. Favata bir 

ı mutema ıyen nava a ur er çı- ,_ l v 

ti a:o tugun üzerine yuvarlanmıı bayılmlf 
Yordu .• Bu kılınç aon defa muhafızlar- b • h ld kaldı.. Dük Dan.,,,olem ı.u 

""" birinin lca(uına inerek onu yere ır a e .. o 
fevkalade manzara kar~ısında donup 

hıvarJadı.. Diğeri geriledi.. Pardayan 
Jt kalmıştı.. Arkasından gelen bir tıes işit-
endindcn geçmiş olat\ Viyolettayı kol-
~ tj: 

rı arasına alarnk geriye döndü .. SCciir- · - tleril Tam nşk ynpacak zamanı 
de oturanlarla beraber, şu hali gören buldunuz.. 
Dür, de.Ciz : B p O u ardayanın sesi idi. da bir hay-

- Öldürünüzl" - Oldüriinüzl.. Diye vana atlamış. dolu dizgin Sen nehrine 
bağırdı •· d v ·ı ı · d Ş 1 d s- 1 · , f'. ~ ogru ı er ıyor u.. ar a ova yqnın 

8 stil ise ~endi! kendine: arkasından ' fırlatlı.. Rıhtımın üzerine 
- Mağlup oldum. diye .homurdandı. çıktıkları zaman Pardayan şu tati'llab 
Muhafızlarla yıınkesiciler' arasında verdi ·: 

~lıyan çarpı~ma şiddetlenmişti .. Asil- - f faydi knçmızl Hemen otele kıı-
:e.deler tribünlerden atlıyarak yalın lu- pa.nınız... Beni ornda , bekleyiniz .. 

ınç Pardayanıa ÜzCTİı'le saldırdılar.. ! Genç Dük soluyarak aordu : 
Pardaynn kızcağızı Sattın kotlı:.rı ara· _ Ya siz } 

••na brrakh .. Şarl Dan;olem üstü ba~ -;- Beni takip ediyorlar .. Onları al-
ı>ıtrça parça olmuş kendinden gcçmi~ datmak peşime takıp götürmek ve bu 

bir halde idi.. Bütün kuvvetini topla- \'asıta ile sizi kurtarmak istiyorum .. 
dı .. Vfyoletta gözlerini açınca Şarlın kol- f:ger bernber k açarsak ncrçye saklan
ları arasında bulunduğunu gördü .. Ken-
d dığımızı öğrenirler, o zama,n, şimdi yap-
İaindc korkudan eser kalmamı~tı.. İki tığımız ~ürültüye mukabil bizi sararak 

'CVgilinin gözleri parladı.. felakete uğratırlar .. 
Pnrdayan ileri diye bağırıyor, Şarl, _ Fakntl.. 

0
nu takip ediyordu.. Dangolemin bir - Allah n:kına L:rıçınızl. . i şte geli-

~linde kılınç, diğer elinde Viyolcttası y
0

orlar. 

l'rıeerasındnn tıışmış dereler gibi llidi- Pardnyıın kılıncı ile Şaılın bindiği 
)ordu .. Nereye gittiğini ı kendisi de fnr- hayvanın kı çına vurdu.. Hayvan can 
~nda değildi .. Faknt Pardaya~ daha ev- acısiyle yıldırım gibi ha~ekete ba;ıladı. 
~el kaçac.ıık yolları çİzmİf bulunduğu Şarl v'e Viyoletta kurtulmuşlardı.. Vi
~İn onu takip etmek kafi idi .. Korkunç yolcttan'ın üzerinde kala~ beyaz gömlek 
dovüşrnc deva m ederken Şarl tribü- onlar iç.in ancalc acı hatıralar uyandı
tıGn yanındaki hayvlınlan Pardayana rıcı bir vasıta olarak kaldı .. 
~Ö~terdi. Oraya doğru yürüyorlardı , Ön- Birden bire Grev meydanından yük-
tıne çıkan biri : şelen scclcr Pardayanı ~iddetle titretti. 

- Ccbcr diye bağırdı : .Şö~·alye yirmi dört saat jçind~ geçe• 
Bunu söyli> en adamın ayni dakika- fevkalade hadiıteler gözünün önünde 

da,.,. b • · ı. · 1 d w .. • ti.il "'..~ erm~ gıuı yere yuvar an ıgı go- canlanıyor, ildeta bu hayalatın esiri bu-
du .. Pnrdaynn : llunuyordu .. 

- A.. Mösyö Manivcl imiş .. Dedi.. Gizle Favsta tribünün 'üz~rinde yı-
Artık kılıncını sapından tutarak yü- kılıp kalm~lardı .. Artık Nolrdnm kili· 

l'iiYen Pardayan koşınava )ü;zum görmi- sesine, Luvr sarayına muzaffer gitmek 
)()r, önüne çıkanlar al kan içinde yere mevzuubahis değildi .. Delice 1'açLfınala
~\'arlanıyorlardı ,, Pardayan da iki ko- ~iyle ahaliyi darına dağın eden hay
lından, boğnzından yaraİı olduğu halde vanlardan dli kadan bir kaç dakika 

:~ bnlar için?c k~ma~ .k~lıncmı el~- içi~de toplandı,,. B~ ~ayvanlaria muh~fı.z 
n hırakmıyor, fkı sev,gılıyı Şarlle Vı- kıt atından cllı kı~ı Pardayanın takibı-

)olcttayı himaye ederek yürüyordu.. ne memur edildi.. Takip edildiğini an· 

.. Yirmi kadar ııailzadenin hücumuna ılıyan Şüvalye hayvanını mahmuzla
:ıc~aınnk üzere iken hayvanların bulun- dı .. Canı yanan biçare hayvaij inliyerek 
lıgu yere gelmişlerdi.. sıçradL. Yıldınm aür'atiyle dar bir so-
Şövalye lcılıncını diflcri arasında tu- lkağa atıldı.. Halli ta onun pe1inden geli-

tuYor, asilzadelerin : yordu. Şövalye ahaliyi §aşırtarak Şartla 
- öldiirÜJlf .. öldürün diye bağın~- Viyolettnnın kurtulmaaından çok mem

~-1anna kulak vermiyor, Şarlle Viyo- nundu .. 
.. 'ttayı k.ıldırarak hayvanlardan birinin Hayvanın nalları kıvılcımlar çıkan• 
~~rirı~ bindirdi.. Dük bir rliyle diz- yordu .. Arkasından ölüm sözleri yük-
ltlnl<'r' d 'w ' )' 1 d '}' ' · ' ı· d O L• k k 1 ~ ·v • ı. ıger c ıy e e sevgı ısını tutu- se ıyor u.. ar uır so n tan dıgcrıne ge-
)ordır .. Ahali Forkutlnrdnn ' birinin ceb- çiyor. önüne geleni deviriyordu,. Sent 
~n ellerinden alınmasından mütevellit Antuvan caddesini baŞtan ba1a geçti.~ 
1• ~ınnliklta bıığır~malarına devam ey- Beygirinin kasırga gibi yolda yürüyiifü
?()rlardı .. Parda'yan beş altı yiiz muha; nü yollarda görenler şa,myoı'lardı. : Ta
l~la Grev meydanını dolduran yirmi kıpçifcr : 
~n 1t· · · 1 b L 1 T 1-ı' ışının ya nız aoına ıı;ar,ı arına geç· - utun, tutun! 

1
' • YÜrüyorda.. Diye bağırıyorlardı .. 

· • · · · .. . .................. ~..... Ahali dolu 'dizgin eeçerke~ ywnruk-
'-t· Şarl atın üzerinde aevgiliaine a~ını lannt Pardayana uzatarak : 

•t etti : - Hınazl.. Oinlizt.. Diye laaykır~ ... 
du .. -·····-

19 - Orkutnı konseri; 20,30 - Piya'AO; zayi ettiiim makb11ZW1 hükmü ol-
21 • H4berier; %4.45 - Kita~ konseri. madıjını ilin ederim. 
CEZAtR (3l8.8 m.) Alatehir Mütevelli oğlu 

Mehmet Targat Ekinci 
22 - Viy4na müziıji; 23 - Çiga1' mü.zi- 1 • 3 (1506) 

ği; 23.30 - Dans müzi6i; 1 - Arop m~ ·111---··------· 
ziği. 

STRAZBURG (349.2 m.) Diş l:lekimi 
19.15 - Kouer ve .abofon •olo; 20.30-

Şan konseri. 

TUL UZ (328.6 m.) 

19 - Dans müziği; 21.40 - Komer; 
21.30 - Ope-ret parçalan; 22.45 - Tango; 
23.35 - Viyana orkeıh"CUI. 

A~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

BERLIN (356.7 m.) Hastalanın Birinci Beyler 
20,20 - Piycmo, Juma" ve vivolotuel .obk 36 numarda kahul eder. 

(Lcı mtı;ör); 21 - Danı müziği; 23.30 - Sabah 9 - 12 
Hafif müzik. Öğleden sonra 3,30 - 6 
LONDRA (342.1 m.) Randevü için telefon ediniz. 

19 - KonuT" ve varyete; 20.30 - Çigan TELEFON: 2946 
orkestruı; 23.25 - Orkema. I . lk. . I M I .. 
ViYANA (506.8 m.) danız.;m mcı cra emur U&UD· 

22.25 - Koue1'; 23.30 - Hcıfif Av1&S'&ur- Bir alacaiın temini istifası em-
va müzi6i. rinde haczedilen 250 lira kıyme-
BROKSEL {483.9 m.) tinde belediye arsa bonolarının 

aatılllluına karar verilmittir. Bi-
21 - Bü11ük orkeıtTtı koMm (Opera rinci arttırması 13/8/937 tarihin. 

ve opc-ret havaları) de cuma günü saat 14 te dairede-
BUDAPEŞTE (549.5 m.) dir. ltbu arthrma neticesinde tak-

22.55 _ Çigıa" orkutraa; 23.30 _ Şım dir edilen kıymetin yüzde yetmİf 
konseri; betini bulduğu takdirde en . çok 

arttırana ihale edileceii aksi tak-
V AR~OVA (216.8 m.) dirde ikinci arttırmanın 14/8/937 

23 - Piyano ve ıon kon.seri. tarihinde cumartesi günü saat on 
BOKREŞ (364.S m.) birde .. yine ~~irede icra kı~ı1!acaŞı 

ve yuzde ıkı buçuk dellalıyenın 
20.50 - ~aT'f..."1; 21.45 - Orkestm; 22·45 - mütteriye ait olduğu ilin olunur. 

Orkema; 22.45 - Gece kon.teri. 2799 (1510) 

t Z M 1 R 
lzmirin 

en 
değerli 

KÜLTÜR LİSESİ~:ı::~:~ 
burada 

Yatılı - Gündüzlü : Kız - Erkek 
Kültür Bakanlığınca resmi liselere muadeleti knbul edil~crtir. 

l- Orta ve lise sınıflarına yeni talebe kaydına başlanmıştır. 
2- 20 ağu$tosa kadar kayd~ı -yenilemeyen eski talebenin yerine yeni 

talebe alınır. 
3- Yatılı talebe ücreti üç tflkş,İ,tte 200 liradır. Memur ve mütekait çocuk

lnnQdan % 10, kardeş Çocukların birincisinden tam, diğcncrindcn 
';ô 15 tenzilat yapılır. 

4- Çocuklnrııu ŞC}ğwm bir Türk tCtbiyt?Si ve olgun bir mnlumat ile ye
tiştirmek isteyenlerin hQI' gün sant '9 dan 12 ye knanr Beyler sokağın• 
<laki (Kültür Lisesi) .ne mürncanlatı. · (1459) 

oı;rs.ADıK~AKSEKi 
Tilkilikte . Telefon 3206 

Y 
Sabık Te

0

vfikonta Oteli 
• • 

enı temız 

mefruşat 

Banyo 

Bol hava· 

Ucuz fiat . 
IRnirin en ltauadar yerinde ve denize kar1t levlıalaae lôtif man

:zaralı colt temis oe emniyetli yewline oteldir. w: :__ ~ 

Emlak ve Eyta~ . Bankasından: 
' • · · : · No. İu 

Esas No. Y eı-i · ' ' 
1 

Eski yeni 
C. 114 Karfıyaka Aİay . bey • 

Naldöken tram\tay 
caddesi ada 30, ~-

Nev'i 
Depozito 
T. L. 

sel 13 · 57 /155 Ev ve dükki.n 350.-
A. 1134 lzmir Birinci Karan· 

tina tramvay C. ada 
698, parsel 8 ' · 447 taj eT 650.-

lzahatı yukarıda yazılı emli.kin bedelleri pefin Yeya taksitle ve 
C: 114 No. lu gayri menkulün takıitleTi %9.5 faize ti.bi olmak kay
dıyle 27 /8/937 cuma günü ıaat 11 de ihalesi yapılmak üzere pa
zarlıkla arbrmaya konulmuthır· 

lat,5kli olanların hizalarında yazılı dePozitoyu veznemize yatıra-
rak artırmaya girmeleri ilan olunur. 11, 21 2785 (1503) 

ı __ 

lzmir Vilayeti · Veteriner 
lüğünden: 

direktör-

Yük~ek Ziraat Bakanlığının lzmir ehli hayvan sergisi bu yıl 
Bocada Tiliyet tarafından ye;ni yaptırılan pavyonlarda eylulün 
birinci Ye ikinci Ye üçüncü günleri açılacaktır. Sergiye cetirilen 
klU'aklara. taylara, ineklere ve q.klerle katır 11palarına muhte
lif derecelerden iki bin bet ya lira ikramiye Yerilecektir. 

Sersiye kayıt au•meleN Veteriner direktörl1iiüncle aiuato
- OD MtİDÜ Mthy.c.k ft ota IHriDcle bitecektir. 

. . Z776 (1507) 

7 ' o 
Salıile T .. Posta Telgraf ve Telefon mu-

dürliiğünden : 

Umumi telsiz telefon • 
neşrıyatını 

almağa mahsus tesisat 
1 - 3222 Nu. lı telıiz kanununun 7 nci maddesinin A hkra

ımda yazılı umumi telsiz telefon nefriyatını almağa mahsus te
ıisattan her mali sene için alınacak ücretler ataiıdaki fıkralar
da gösterilmittir: 

A) Yalnız kulaklıkla dinleyebilen kristal dedektörlü limba
aız ve hoparlörsüz ahizelerden 2 lira. 

B) Meakenlerden nüfusu on binden az olan yerlerde bet ve 
nüfusu on binden çok olan yerlerde on lira. 

C) Kara ve hava nakil vasıtaları ile liman dahilinde çalıf&ll 
deniz nakil vuıtalanndaki tesisattan on lira. 

D) Liman haricinde çalı,an yolcu vapurlarının salon veya gü
Tertelerine mevzu tesiıattan otuz lira. 

E) Nüfusu on binden az olan yerlerde umuma mahsus kah
vehane, çayhane, kıraathane, pastahane, lokanta, birahaneler, 
.-azino, ıinema, tiyatro, dans salonu ve barlarda otellerin umu· 
mi salon ve bahçelerine mevzu tesisattan on lira. 

F) On ili yüz bin nüfuslu tehirlerde (E) fıkruında sayılan 
umuma mab.aus mahallere mevzu tesisattan birinci sınıf i,in yir
mi, ikinci sınıf icin on liradır. 

G) Yüz ili iki yüz elli' bin nüfuslu ~ehirlerde (E) fıkrasmda 
sayılan umuma mahsus mahallere mevzu tesisattan birinci sınıf 
için otuz, ikinci amıf için yirmi, üçüncü sınıf için on lira. 

H) Nüfusu iki yüz elli binden fazla olan 4ehirlerde (E) fıkra
sında • &ayılan umuma mahsua ınahallere mevzu tesisattan birin
ci ıınıf için elli, ikinci sınıf için otuz, üçüncii sınıf için yirmi, dör
düncü ıınıf için on lira. 

1) HalkeYleri, spor kulüpleri, askeri kulüp ve mahfeller, ha.
taneler ve mektepler ile belediyelerin menafii umumiyeye ha
dim tesisatından be• lira. 

J) Spor kulüpleriyle askeri kulüp ve mahfellerden gayri Jcu. 
lüplere, bankalara ve telsiz e.lıcı satan müesaeaelere mevzu te
aiaattan nüfusu on hinden az olan yerlerde on, on ili. yüz bin 
nüfualu tehirlerde yirmi, yüz ili iki yüz elli bin nühulu tehirler· 
de obn, iki yüz elli binden fazla nüfuslu tehirlerde elli lira. 

K) Yukarıdaki fıkralarda aözü aeçmiyen bilümum tesisattan 
on lira. 

2) Birinci maddedeki ücretler beher teaisahn yalnız bir ho-
parlörü mevcut olduğuna göre tesbit edilmif olup bu tesisattaki 
hoparlör adedi birden fazla olduğu takdirde beher fazla ho
parlör için keza her sene yüzde yirmi bet niabetinde fazla ücret 
alınır. 

3) Birinci maddenin E) fıkrasında sayılan umumi mahaller 
mahalli belediyelerce tasnif edilmemit ise birinci sınıf ücrete 
ti.bi tutulur. 

il HUSUSi TESiSAT 
4) Kanunun 7 nci maddeainin B fıkrasında yazılı abone olan

lar .için matbuat, borsa gibi haberleri nlmağa yarayan hususi 
tesisattan keza her mali &ene için on ila yüz bin nüfuslu ş.ebir· 
lerde elli ve yüz. binden yukarı nüfuslu şehirlerde yüz lira alı
nır. 

IJl iLAN REKL.AM VE TRANSMiSYON 
5) P. T. T. idareiimn telsiz postalarından biri vasıto.aiyle neşr 

ettirilerek ilan ve reklamlardan açağıdaki cetvelde gösterildiği 
veçhile ücret alınır. 
Günde bir defa okunmak 

üzere* ilan müddeti 
Beher def ası i~in kelime 
başına alınacak ücret 

Gün Ay Lira Kurut 
1 o 30 
3 o 25 

12 o 20 
1 o 15 
3 o 10 

Bu ilrn ve reklamlardaki kelimeler telgraf kelimelerinin ta
dadındaki esadara göre sayılır. Ve beher ilan ve reklamda mev
cut kelime adedi besten az elliden fazla olamaz. 

6) P. T. T. idares.inin telsiz postalarından biri vaaıtasiyle ya
pılacak trasmisyonlardan beher saat ve keari için 60 lira ücret 
alınır. Ancak gerek devlet müesseselerinin gerek hususi mü
esseselerin yaphracaklnrı bu trasmisyonlar için stüdyo ile tras
misyon yapılnc~k mevkiler arasında vücuda getirilmesi mukte
zi neşriyat devresiyle telefon devresinin P. T. T. idaresi tara
fından lüzum gösterilecek ,ekilde tesis masrafı alakadar mü
eneselere aittir. 

Aksi takdirde trumiıyon talepleri kabul edilmez. 
7) Be~ ve albncı maddelerdeki ilan reklam ve trasmfoyonlar 

için alınacak ücretler devlet müesseselerinden ve menafii umu
miyeye hadim müesseselerden üçte bir olarak alınır. P. T. T. 
idaresin;n ilin, reklam ve trasmiayon1an ücrete tibi değildir. 
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SACLIK·SO&UKLUK•EKO . Jtıi 

KELViNATOR iki defa daha az işlediii 
DEnEUİR 

halde aynı rand5man •!de edilen yesJıne Miuk hava dolapları 

18 Ay Veresiye =:,atış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

" ..: . 

- JZMtR - S....a 9kelesi (Büyük Kardiçab Haa) 
AYDINDA : Mı,\ et C.. - öDEMIŞTE : H. A~i Güler 

. MU41..ADA. : Ah-et s.lwi Aan.., ..... 



Sahife 8 

,..,. ... w - . .. 
Kulak, Boğaz, Burun butalık-

lan mütebaısuı 

Doktor Operatör 

Sami Kuf a~çı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Cöztcpe tramvay cadde-
si 992. Telefon: 3668 

1-26 (481} 

ÇEŞME 
llıcalarında 

iki kat ve tek katlı evler, ban
yo aulariyle birlikte aablıktır. 

Taliplerin ılıcalarda Bay Hüsa
meddine müracaatları. 

1-15 (1302) 

il 

. . . ·'. -·· . ,~~ ..... "--- - . ': ............. ~-

Türkiye 
. Kızılay Kurumu 

~ 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

lzmir eczanesi TELEFON : 2067 
-·:~ı 

Kulağınızda küpe olsun! 

f N t-ıtÜOHİ$ 
\sTil\APTAN 
~ONRA ••· 

TAM Nt.~'E 
"~ S\HHATE 
KAVUŞ1-4AK--=-

Kullanmakla kabildir! 

NEVROZiN 
:•••••ü••••b······,····························································=······ : uır am ede neıle ve gripi geçirir. Harareti sür'ati;! : 
E düşürür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak i 
~ NEVROZfN almak suretile çarçabuk defedilebilir. : 
~....................... Kat'i Tesir ........................ = 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

fki§tt • "?" ı#"MF s+Et 

Amerikan· Kız Kolleji 
Eşrefpaşa sokağı No. 241 -- Göztepe 
lzmir Amerikan Kız Kolejinin kayıt müddeti 1-28 Eyh'.'ıle ka

dardır. ikmal sınavlarına 24, deralere de 29 Eylulde baflana
caktır. Mektebe devam edebilmek için gerek yeni ve gerek 
eski talebenin kayıt muameleleri tamamlanmıf olmalıdır. 

Adres: Posta kutuau 111 Telefon: 3401 
12-14 1.!i09 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsi:n dolayısile yeni çıkardığı ku"maşlar : 

Sağlam Zarif 
VE UCUZDUll. 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

lflf.tt./M SATIŞ YERLERi W/~{~/~ 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 
..,,,. Mfit •:ma:1 ısae " il 

Salih,i Kurşunlu Banyoları 1-
Şifa hassaları muhitimizdt. tecrllbe ile nbit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyettedir 

. H~r türlü istirhat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga
zıno hülasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyo'arda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi otomo• 
bili Salıhli istasyonunda emre amadedir. Her aileye müsta-
kil oda verilir. 

Fiatler: Banyo dahil olmak üzere insan başana otelde kısr· 
yo!a 100-75 diğer kısımlarda gene insan başına y;tak;;z 
1 inci 50, ikinci 40, üçüncll 30 kuruştur. 

M~steciri : KEMAHLl AHMET HAMDI VE ALI BALCT 

En Parlak 

Kudreti 

Daimon Elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç baıka pil kullanmaz. 

Umum deposu : Sulu hın ci•ırandı 28 • 9 Hlbnl U& 

Ôdemiıli. 

• 

Pamuk 
Nazarı 

12 ACaUSTOS P~EMBE ıtt 
1 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
F abrikasınııı Namdar 

CIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Pedemalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer dikif makinaları kumpanyası karsı~ında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 IZMlR 

' J ·-----"''Jta"4-!!!tWW ZW U RE 
lzmir P. T. T. Müdürlüğünden: 

1 - 3222 sayılı telsiz kanunu l Ağustos 1937 tarihinde mer'i· 
yet~ girmittir. Bundan sonra yapılacak telsiz tesisatı ve alınacak 
radyo cihazları için derhal ruhsatname almak lazımdır. Bu ka· 
nunun muvakkat maddesi mucibince 1 Ağustos 1937 de mevcut 
telsiz tesisatı ve radyo sahipleri Ağustos 937 içinde ruhıatnaıne 
almağa mecburdur. Bu ruhsatnameler P.T.T. merkezlerinden alı• 
nacak 15 kuru,Iuk damga puluna tabi matbu beyannameler ınu· 
kabilinde derhal verilir. Ruhsatnameler meccanidir. Yalnız 25 
kuru,luk damga puluna tabidir. 

Radyolardan alınacak yıllık ücretlerin icra Vekilleri Heyetin· 
ce kabul olunan tarifesi gazetelerle ayrıca neşredilecektir. Btı 
tarifeye göre nüfusu on binden fazla olan yerlerde ikametgah· 
lardan eskisi gibi senede on lira ve nüfusu on binden a~ağı oları 
yerlerde senede beş lira alınır. lkametgahlardan gayri yerlerdeJI 
alınacak ücretler için ayrıca gazetelerle netredilecek tarifeye 
veya P. T. T. merkezlerine müracaat etmek icap eder. 

937 mali senesine ait ücretlerin eylul 937 nihayetine kadar 
P. T. T. idarelerine tesviye edilmesi lazım gelir. Eylul sonuna ka· 
dar veri imi yen ücretler o/o 20 f azlasiyle tahsil ve teşrinievvel nİ· 
hayetine kadar vermiyenlere bir ihbarname ile on beş giinlük 
bir müddet verilir Bu on bef gün içinde de borçlarını vermiyeıı· 
lerin ruhsatnameleri iptal ve haklarında kanuni tnkibata teveı· 
ıül olunur. 

2 - Telsiz kanunu mer'iyete girdiği tarihten evvel tediye edil· 
mİf olupta 937 mali senesine sari olan ücretler 937 senesi için ah· 
nncak ücretten mahsup edilecektir. 

3 - Bu kanunun h\ikümlerine göre esasen ruhsat verilmesi 
caiz olmıyan kimaelerden verici veya hem verici ve hem alıcı tel· 
siz tesisab vücuda getirenler hakkında bir seneden üç seneye ka· 
dar hapis cezası hükmolunur. Ve tesisat zapt ve müsadere edilir. 

Ruhsat alması caiz olan kimseler tarafından ruhsat alınmak· 
sızın verici veya hem verici ve hem alıcı tesisat vücuda getirilir• 
se bir aydan altı aya kadar hapis veya 100 liradan 1000 liraY" 
kadar ağır para cezası hükmolunur. Ruhsat almaksızın yalııı:ı: 
alıcı tesisat veya cihazı vücude getirenler veya kullananlar hak· 
kında 25 liradan 250 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur: 

Seferberliğe hazırlık veya zamanında ve yahut hazarda örf• 
idare mıntakalariyle her nevi askeri memnu mıntakalarda biriıt· 
ci fıkrada yazılı fiili itliyenler hakkında 5 seneden 10 seneye ka· 
dar ağır hapis ve ikinci fıkrada yazılı fiili itli yenler hakkın~~ 
1 seneden 3 seneye kadar ağır hapis ve 3 üncü fıkrada yazılı fi ıh 
itleyenler hakkında ise 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir· 
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BEYOOLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TOrkiyenin en eıki otelciıi 

BAY OMER LUTFIDIR 
• •••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli id•· 
reailc bütiln Eğe balkana keo• 
diılni ıevdirmiıtir. 

Otellerinde miaafir kaJaolar, 
lı endi evlerindeki rahata bu· 
lurJar. 

Birçok hunıiyetlerine iJiveteP 
fiaUer mlithiı ucuzdur. 

J ~' . . . ·.·· 
. .· .·. .·· ~ '· .. -

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretilc rekabet kabul el .. 
mez fiatler dahilinde satılmaktadı;. 

Adreı: Kestane pazarı Bardakçılar ıokak numara 12 
F. PERPINYAN 


