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Jaıtiyaz s~bibi : ŞEVKET BiLGİN 
aşaıubarrır ve umumi neşriyat müdürü: • l Atatürk 

' , - HAKKI OCAKOGLU 
1~ .A...l30N"E: Ş~~.A.İTİ ,Dolma bahçe sara yında 1 
._!_V~rn~ddetl!Türkiye içinlHariç ıçin 
~_;_~ - 1300 2800 -

lstanbul, 26 ( A.A ) - Reisi
cumhur Atatürk bu sabah Ya-

~ltı Q"ıJ/Jk . . . . . . 700 1300 

lı -=-==--~LEFON : 2697 l iovadan Dolmabahçeye audet 
: buyurmuşlardır. 

ŞAKiLER SON NEFESİNİ VERMEK O ZERE 
.. ~ . . ... . - -· ..- . . . . - . . ... ·------· aziz, 26 f Telgraf J -Ha a fil la 

başardıkları harekat her Türkün öğsünü 
Asiler· eisleri teslim olmak üze di . Çapulcula 
ııesizdır Ordumuzdan aman dilemı ferdir 

ımızın Der im 
kab 

epele inde 
rta ak ha r · ulvidi 

e sa 

·ac, sus z oe cepha 

~dukbr~~-~; ~~=·· 
ff::~:~1:~:01ı:!~a~~bi Başvekilimiz, köşkte Suriye başvekili Sabiha Gökçen'in başarı
~ıt;~':~,!~!:ı7~~~: ucuz:lşerefine bir öğle ziyafeti vermiştir sını takdirle karŞılıyorlar 
~~tcd a aıt olan kanun resmr . 

l~~~:'::;.!~~duğ~nd•n . .'·•bi: Jki memleketi alclka)andıran işler görüşüldü Türk nesli çok iyi yetişiyor 
~cç v k• gun Beledıyc encumenı lstanbul, 26 (Muhabirimizden - Te- v~ Bn. Cemil ıercfine bir öğle ~yafeti Roma, 26 (Radyo) - Uk Türk ka-
tcıı lcarıa ıt toplanmış, mevcut fiat- JelonJa) - Başvekil Jsmet tnönü. refa- vermiıtir. Zivafet netcli geçmiftir. dm tayyareciıi ve kahraman Türk kızı 
it · unun t ·ı Jed·~ · · " Sah ~. itıdirerek b:nzı .. eybe ı1?ı r1~skım~- katlerinde dahiliye vekili Şükrü Kaya, Ziyafetten •onr~ iki Baıvekil TUrld- iha Gökçenin Tunceli harekatında 
~ltıe :y . nzının Ş ıtre ı şı- Hariciye ·veküleu vekili Numan Mene- Y«ı ve . Suriyeyi karııJıklı o)aralt aliltadar baprdığı büyük hizmetlM ltalyan mat· 
0tı iki b ctnıış ve petro1un litresine mencioğlu olduğu halde bu •abah saat ~.ı 

1 1 
• tk''- buabnı yakından alikad8J' etmektedir. 

~· • uçuk k f. t t . l cıoen meae e erı ayrı ayrı te ı-. J!levzuu ,..__ 1 A .. k k Sabih c··k . lftır uruş ıa ayın ey e- on aulannda Ankaradan vehıimize gel- l L!L• •• d bul '-S&Zete er, tatur ızı a o çerun 
t- • y.ApDUf ar ve rum teatıaın e unmU§· 3500 b d 

l, .ı.:.vvc] mişlerdir. Baıvekilin ailesi erkanı da ı~· d - metre irtifada baprdığı bom ar ı· , -
.111 • ce de tah · ... · · · · · ıar ır. • ---• L '_ • • • • t•rket) b mın etlıgırnız gı- refakatlerinde bulunuyordu. H bel" d ··t•k iki k d nuuuarı .uaydederek keAdıaını bır hava 
ı.ıiıle,.di crou fiat1eri kabul eyleme- Başvekilimiz istasyonda lstanbul va- -'-'-~YL ~· a ~u a battlınıni Jt. ·~ def kaı.ramanı ofarak tavsif ediyorlar. 
~ r.. nlar kt · 1 .. mc:nuea;etin munaae e er ıuenn e it.al b·' d biJd' ·ıd·"· .. L:-a g·· ın no aı nazara- Jisi Ostündag, Reisicümhur genel aekre- yan mena un e ırı ıgme go-
"!'ll§a ore, Benzinin yüz yedi buçuk teri, huıuıi kalem müdürü ve yaverleri, müa~e~ ~rler ~apacaiı t?pheaiz ~._ re Şarkta çıhn mevzii baı kaldırma ha-
ı.ıı. rı sa~ tabii bir fiat deg" ı"I d ··r tt" r • d al At· l&kJU edılmektedir. Baıvekille Sunye reketl, TUrkroe cUnlhuriyeti orduaunun ~· ~ckahe - or u mu c ış erm en or gcner ı r . _ . . . . ·~ 
lllı. Lt tten dog~ muQ bir fı"at S . k ı_ d 1 lh Batve"kı1ı arumdakı mlilllitta harıci- dikkat ve basireti' AY'"''"ı"nde ..... :ım;;..:r • ••· ı,C\),;iJt ı.- - aıt. mer ez auman anı genera san, . . .,;.e ~- .,,u .• 
~ L 1_ atte benzinin şişesi yüz üniversite .ıektörü ve dıg"" er bir" çok ye vekaleti vekili ve eİyui müatqaı bay ~oma, 26 (Radyo) -Popolo D'ltalai ... bil G '" 
~ b ıucı "uru . . . . M . . . . . .,c: ı ı a QKfcn 

Uçulı: 1'. § ımı§ ve ~ımdı seksen zevatla jataıyanu <!olduran Jıalkımız Nam. ~lu da hasır 'bıılbaa· paeteaı. ••tanbul mUL:abumden 'aldığa maJiıt Tüdcıve CU"11~·etinin yeni n~sa. 
ı_ itte 11 uruşa aablması l&zımmış. tarafmdıın ıselamlanmışlardır. l:Dllftur. bir mektulmnda Türk sençliiinin çok leri kendi inkılapçı rejimine telif edertic 
h·~ J3eıe:ır. ara~a t~planan bu «Mı§- Baııveld) trenden inince aileıi erka- Yamn (BusBn) tehr:lmize selmealne iyi. baairetli ellerde yetiftiriJdiğini, Ka- zinde, fail yetiştirdiğini yazıyor. 
lt'd· ilıtilaJ ıye ı1c §ırketler arasında niyle hirliltte Akayın Kadıköy vapuruy-ı Başvekil ismet lnönü. !intizar edilen Suriye :fevkalade kom.ise- ı:::::z - -- s 

dii 1Ye çok hevz.uu yaratmıştır. Be: le Heybeli Adadaki köşklerine gitmio- Başvekilimiz ismet lnönü Heybdi Ada- rinin de konuıma.lara iıtira'k etmesi muh· /ngiltere Başvekili Çemberlayın 
~ll ile kadar beklı .0~r~~ «Ma.dam kı )erdir. daki köşklerinde, Suriye Başvekili B. temel addediliyor, 

~~1~~~~:1~::~:~~.:~~:~~ .................... ii~·;;;;;~·· .. ·v;kiii;;;i; ...... T-;;h;~~;, .... gitti._ ............. -. ilk siyasi nutkunu A vain 
t llt\ı§u k b ınce ortaya çıkan yetmiş · • 

:S~k~k::ı~~-i· 1~·•mgelmek- Dicle nehri Üzerinde yapılan vapur kamarasında ·söyledi 
lct l.italaa:vı . u ve yerınde olan bu 
d,.; ~evJ .tırketler kabul eylememiş- • t • • t • ı d • 
~lığ~tib.ha)k lehineyap~ığı fe- gezın ısı gece yarısı ne ıce en 1 

lQek 
8 

ır kısmım ceplerıne ın-
~ Du11 ~das~na kapılmı~lardır. 
ı:1eriııe 1edıyenin kararını mer- Bir askeri tayyare hariciye v. ekilimiz_i Bag., dattan 
d 1 Crtıir .. bildiren acentalar aldık- -

~ll'laJt ~~eri~e 1benzin sah§ın• dur- alarak Kermans, aha kolaylıkla aetirdi 
~ l \>e taz :etıy e bir buhran yarat- o· 
~il. ettirrn rk yoluyle emellerini ka- Bağdat, 26 (A.A) - Anndolu ajan-
()~<\}', e Yolunu tutmuş bulunu- sının hususi muhabiri btldiriyor: 

' btıl'lıpan l . 24 Haziran sabahı saı.ıt 9 da Irak er
~ .ulund Y_? ar . arasında hır anlaş- kfuıı harbiye reisi Bekir Sıtkı paşa Tür~ 
tn·· •lerj 8-~~J aşıkar olduğuna gö- kiye hnriciye vekilinin ziyaretini iade 
~ta}aUsı:ru en :rekabet fiati ( 1) etti . 
~ğa i~ı. .. anlamağa gülünç bul- Dr. Anıs şereflerine İran sefaretinde 
l\ıl'lı k' .~rı Yoktur. verilen öğfo• yemeğinde ibulunduktan 
Ş. ıtrıın ·1 k 
~ •tketler 1 ~ 1'~ abet ediyor} ~~a ikametlerine t~i~ edilen ~sar~yn 
~ll~a tak'. Turkıye satışlarını ara- doncrek Irak· başvekılı hazretlcrıyle 
•t t~ lcahıın etmemişler midir ~. uzun bir mülakat yapmışl&V"dır. l§bu 
dı 0k4r1rıd ında birbirlerine mevcut mülakatta Irak hariciye genel sekrete-

• ~~ c:yJerrı~n Vermek suretiyle yar- ri B. Nusrat Elforisi de bulunmuş ve 
~ '! l'lı\iv 1

.Yorlar mı~ Sene sonunda iki memleketi nlakadar eden mcsail hak-
tı) ~ene} · k ı k d · fk d 1 · · e:. crı arşı aştmJmıyor ın a tcatiı e ar e i nuştır. 

~ek \ıt\irı b • Dr. Aras öğleden sonra Türkiye clçl-
~okl\betten U~akikatler malum iken liğine gidcr<:k Bağdatt.nki Türk tebaa
l~i tur .• Ent hsey1emenin manası sını kabul etmişlerdir. 

Başvekil: Avrupada harbı ıstiyen 
millet yoktur, diyor 

"Bununla beraber dağlarda fırlatılan yüksekce biı 
ses bile bir çiğ kütlesini harekete getirir 

~t dlQqliirnd ernasyonal benzin fiat- - Sonu dördüncü ıahifede - Tahrandan bir görünüş 
~\' e tna)Q ur .• Masraflar ve resim- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••il•••••• •••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sebep olan :Leip:ig kruı:azuni 
'ti!! ~tltırıu :dur .• Şu halde ihtilafın ı R A t• hl• ~ d • ıd 4 YAZISI 4 ONCO SAHiFEDE-

~~.teşkil l.Veyaçokkazançme- esmı e ıg neşre 1 1 
c~l!rrı~~llıet?: ıybor demektir. Hayatı umumiyeyi ihla"'l cu"rmu··yle 
~tıı ·• 1ı:Yer b· u mevzua verdiği :Yqp 1 tld"w • 

~~-~t1~~~~~~~I~r:ı:~: Gayet sanıimi bir. ruh içinde geçen Şirket müdürleri hakkın.;. k· et ırn vaı· . b k 

~~:~~!.~~a:~~=~~:!~:~~~~; mülakatlarda iki taraf münasebetle- da takibat yapılıyor 
~ lQtıhaı Y k hususta hiç te endi-

:~~~:i ·~:~~~nun tesirlerini rinin pürüssüz oldugv u görülmüştür 
b 

f,,,a~ Vard rn gelen daha bazı 
~ "!tSt t - ır · • 
a İ.iı::t 1-.ırifeJer. . d ~. . 
b - et erin· . tnın egışmesı, oto-

~ ~n~: ın ı d" · ı :ı kırı 1
11 fiat} ? ırı mesi lazımdır. 

·~tdc ıttan f erındeki tenzilat yüz-
t~ Ve ~ olduğu ·· k 

Cai 1~ otobüslerde nt a .g?r~ ~. -
' <l~rnd esınnı gos-

.SO~{J ır •. 

~~:~-SAH1FEDE -
~~ OCAKooı.u 

Bnğdat, 26 (A.A) - Anadolu ajan- , Aras ve beraberlerindeki muhterem Esseyyidi Naci Elfuill lle mUteaddit mU-
sının hususi muhabiri bildiriyor: 1 heyetin Bağdadı 7.iyaretlerl Irakta bil- lakatlarda bulunmuştur. 

Türkiye hariciye vekili Dr. Tevfik yilk bir memnuniyetle karşılanmış ve Gayet samimi bir ruh içinde cereyan 
Rilştü Arasın Bağdada vaki olan resmt . derin bir tesir uyandırmıştır. Uç gUn eden bu mülakatlarda iki taraf Türki
ziyarcti münasebetiyle Irak hilkümeti · devam eden bu ziyaret esnasında ek- ye - Irak münasebetlerinin derin ve pU
tarafından aşağıdaki resmi tebliğ neş- 1 

selans Tevfik Rilştü Aras kral hazret- rüs.sfu: bir muhale.set dairesinde cere
redilmiştir: 1 leri tarafından kabul buyurulmuş ve yan ve bu yolda gittikçe daha ziyade 

Türkiye cUmhuriyetinln muhterem relsülvüzera ebelAris Elseyidi Hikmet inkişaf ettiğini görmekle büyük bir 
hariciye vekili ebelim Tevfik Büttü Süleyman ve buiaii• vairl ekselAm - Sona ~ .alUlde -

Dün benzin satılmadı, bir kısım 
otobüsler bu yüzden işleyemedi 

Belediye bugünden itiba
ren benzin satışı yapıyor 

- YAZISI lKlNCt SAHtFEDE -



Ucuzluk kararı 
·-· Her zaman olduğu gibi 

zorluklarla karşılaş
brılmak isteniyor 

•• 
• • 

•• 
··~-• • 
•• 

.. • • 'I 

1 • • • 
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ideal ev kadını 
• ' • • -·- . .._...... Bu mevzu üzerinde haylı yuılar 1 

- Baş taralı birinci aahilede - : : • • zılıp bir hayli de dedikodu yapıldı. ~· 
Nastl devletin yaptığı fedakarlı- k bir türlü, kendisine nasip ve raiiY 

ğm bir kısmının şu veya bu şirketin ser olmryan, ancak hayalinin y.-rat 

cebine gitmemesini istiyorsak ay· J LJ • • •hl [ ,. l E ı • • hoş buldu. 
ni şekilde bu fedakarlığın şu veya rıayatı UfflUffllyeyı l Q CÜTmUy e V enme ffiefaSJffiJ Kimisi: Ağzı hokka, burnu bncle 

bu zatın cebine akmamasını da te- Büyük bir neş' e içinde gözleri ıehla, kavları keman, saçtan 
min eylemek zarureti vardır .• Bizce, ş • t •• d •• ı • h k ma, endamı sülün. 
benzin fiatlerini müzakere eden en- e mu ur erı a ı D • geçmiştir Kimisi : Baldırları, kollan asrn• 
cümenin ayni kararda bu meseleyi Avukat B. Abdurrahman Aknlın bağı, gövdesi iri, . 

halleylemesi icap ederdi. Nafıa Veha"" letı• d t k. kızı Bn. Neyyire ile belediye reis mu- Kimisi: Uzun, kimisi: kısa kadın t 
lzmir otobüs tarifelerinde ba- n. a a 1 a ya l yor avini B. Suad Yurdkoru'nun evlenme seçtiler ve ev kadını manasını b~ka ( 

riz bir müvazenesizlik verdır. Ko· Tren hattını Denizli merasimi dUn s:ıat on yedi buçukta be- lü anladılar. 
nak ile Stadyum arası üç buçuk lediye evlenme dairesinde icra kılın- Kimisi de : Elini, eteğini sıvanuf, 
dört kilometre olduğu halde biletler şehrine uzatacak Dün benzin satılmadı, bir kısım ınıştır. Merasimde Vali B. Fazlı Güleç. bire ~ababtan akf'lma kndar bulaşık 
beş kuruştur .. Yarı yolda inmiş ol- Dcruz.li şehri, de.ıniryoluna on sekiz belediye r isi Dr. B. Behçet UT., adli kar, ortalık süpürür, yemek piıirir, • 

sanız yine ayni fiati ödemeğe mec- kilometre uzak.tadır. Nafıa Vekaleti bal- Otobüsler bu yüzden işleyemedi ~~ mtilki rüe~, şehrimizin h<>mcn hi\-:c~ ~?ğurur, büyütür, besler gözÜ e' 
bursunuz .• Kilometre başına alınan kın dileğini nazarı dikkate alarak bu tun tanınmış sımaları hazır bulunmu:i- nm ır,;ınde kapalı kadından hoşlaş 
ücret e11i parad:ın fazladır.. Konak sene içinde hattı Denizli içinden geçır' - Benzin ve petrol sab"'lan hakkında f l · · · · t · · · b lardır. 1 ve kimisi bunun tamamen zıddını aJ1I 

G 1 al k 1 ed. .., er erının ıntızamını emın ıçın u- . . . ~ . _l,f 

il üze yalı arası tı i ometr ır. mek üzere inş ata başlıyacaktır. Bu aldığımız haberleri ikinci sahifemizde, .. d . 'bar t• ed'I k Genç evlılcnn nik:iliları beledıye re· I bütün günsü ten, tuvaletten, gez.rncı-• 
Altı kuru§ nhnmaktadır •• Yani kilo- suretle Denizli halkı mühim bir kolay- vruimizin beyanatiyle birlikte takd' ~un . edn ıtıbe e~, 1 

atn ı en__ nakar 1 isi tarafından bizzat icra kılınmış, mü-
1 
oynamaktan wkıt bulıunıyanlannı · 

, d · un uzerın en nzm sa ışı yapmaga - ı k . . 
metresi kırk para .. Karaı tina a men- .ığa kavuşacaktır ediyoruz B ifi takip eden muh • • . S l . l d tea ıben caz başlıyarak ciltler dans dıler. 
lere do .. rt kuruşluk bı'let verı.liyor.Ay- . .. u arrır rar vermıştır. atış yer en şun aı ır: t . 1 d.i • 

H t • ·• • •h• • • •: h d arkaJaPanmwn gece yaıumdan sonra 1 - itfaiye binasında belediye· c mLŞ ~r r. .. .. · ... · 
ni sehirdc bu fnrk neden doğuyor.. as ane Ve apıs ane elvcrdikleri en aon maliımat tudur • . h .. J be . Yem kurulan bu mesut yuvanın kut- Dün bir arkadaıım : 

H l ı K k ·ı k .. • nm ususı memur an nzın satışı 1 1 . • . . b' '--d J 
e e mese e ar~1ya a ı c arşı· ttlenlerln kayıtları nasal M k d aldıkta 'dd' kl d u ama ınerasımı saat yırmı ıre ı:uı ar - Aziüm dedi ideal ev kadını rY 

1 t 1 bet b .. b"t" t r "ki ~r e~ en.. . rım ı ıa et· yapaca a.r _ır:·.. .. . biiyük bir ncc:e iç'nde devam e ... lemiş- o1malı biJı· .... ? aş ın sa gara us u un ar a • kapatllacak? tı erı emır uzcrme sabş depolarını 2 - Mılli Kutuphanenın yanında· l' y . lil1'"' • kt t1 
1 

d t.JI . . y.,. musun· 
lzrnir • Karşıyaka yolu on altı ki- k k be . .. . . l . ka d be . ır. enı ev ;:?n ı u ar, saa e enrun - Nasıl olmalı dedim 

lometredir .. Biletler on kuruştur.... Nüfu.~ k.anununun üçüncü ölüm f pıy~a . k nzın satişına ~:~ı kı be edıf~mınta sın a nzın sa· sonsuz olmasını dileriz. - Cnyct güzel oııruw: öyleki bir ti' 
Kilometre başına yirmi beş para d~ vak'nlnn faslında hnstane ve bapisha- o an ~ı~ d.~mpa~?'~ arı ak1tu ur tışı yapı a tır*. ** . , , • • • '' • rafında bile en küçük bir kusuru bOftıl" 
mektir •. Konak - Stadyum tarifesine nelerle vapurlarda, ecnebi memlel:ct- ~e. şe er~hl"~n şe. ılr ed.n Bıratkıın Kızılay mamalı. 

zd K lerde ve bir idam hnkmilnün icrasın- 1 ıntızamını ı aı etmış er ır.. ır - Gazetemizi makinnya verecegı-
nazaran yan yanya ucu ur.. ar- 1 b .. l be · ed ·k - E ! 
şıyaka yolfo.nnm bozukluğu da ltÖZ da veüffnt ed:n1erin ölüm ihbarnameleri·. sım ~to us fer,d n~ı1 t ıarıd edt }:· miz sırada aldığımız müte~mim ma· Kazalara ve vak' al ara - Kafaca zengin olmalı. okurnllf• ~ 

ı K rd b .. l · ne n us hilviyet cüzdanlarının rapte- meyınce se er en a mış ar ır. ş ı- lumata göre Vali ve Belediye reisi k } h 1 h } d . . . 
önüne getiri irse o on oto us en- dilm Uği ve bu yUzden verilen ihbar- yemiycn otobüsler 14 tür. gece yarısından sonraya kadar Nch arşı ev a ar azır a 1 ıkı ve terbıyeli olmalı. 
nin ne kadar yüksek bir tarife ile nam ' ıin bnzı nUfus dairelerince kn- Bu ciddi vaziyet üzerine Belediye Sendikat müdürüyle benzin buhranı Vil yctten, bUtUn okul direktörlük· - E !.. . . . . rıs,ı•, 
çalıştıkları meydana çıkar.. bul ı-tlilmcdiklcri görülmüı..:tür. encümeni akşama kadar içtima ha· etrafında go"ru"şmelerine devam et· ledne· ve okul başöğretınenliklerine bir -. Evırun qtnı., ıııru k~ndı >;!"!, 

1
: • 

Buca, Burnava otobüsleri de aşa- D li -s il' d 1 1 rak · f t tk'k . im .. d .1 . . B d K la el elı ko.rl§tınnamalı? Makina d-• 
ğı yukan kilometre basına kırk para b ı. ~e vckAletinden vilAyete gelenlhn kek m ~ 'laz~yf ıd et ı ethış, mişler ve Neft Sendikat deposunda tam 1 go~ c:ı mı.ş~d un a. 'mday kı,;; bilmeli elinde hüneri bul~nmalı· 
alıyorlar demektir.. ir .c~ ur e bundan sonra bu gibi ölilm l'ud·u b m

1 
uşavır erıy e E e efmakns a- mevcut benzinleri Belediyeye dev· gene mer ezı tat an yenı ım clı 

1 

_ E 1 • 

B f f ı . vaka_arında ihbarnamelere nüfus cüz- ın e u unmuştur. n u bir retmekte mutabık kalmışlardır. sıhht levhaları hazırlanmış olduğu ve .. . • . . lı"" 
enzin iatlerine göre tari e erın danlarının da raptedilmesi bildirilmiş- fcdakar1ık yapılmaaına kanuni im- b iki parçadan ibaret olan bu lc\•halarda .. - Süalenmesını becettb~ı,..Jjlı~ 

indirilmesi ve indirilme karan veri- tir. kan görülemediği anlaşılmıştır. D~n gece y~nsı~dan sonra ~ zehirlenme, suda boğulma, yaralan- gun ıokak sokak gezmemelı, deu 
~i~ken pek açık olan müvn:encsizli- Hastanelere, hapishan~ere getiri- Valimizin bu meselede gösterdi- benzınl_7r Beledı.yenıı:ı ıı~tış. yerle~ı ma, yıldırım ve elektrik çarpması gi-ı bilmemeli, meluike gibi olmalı. 
gın de kaJdınlması, ucuzlugun tam 1 her hasta veya sclıibinln yanla- ği hassasiyet cidden şayanı takditd' olmak uzere tayın cdılen ıtfaiyc hı· bi her hangi bir kaza ı.re vak'a zuhurun- - Sonra 7 rıf' 
ve kamil bir şekilde halkın istifade- en da hüviyet ~lannın b 1 Öğrendiğimize göre Stua Rır~ nasiyle Elhamra yanındaki satışma- da doktor yetişinceye kadar iık ted· - Sonrn azizim evine sadık old 1" 
sine teşmili lazımdır. :ması yüzünden hastane veya ~=- mano müdürü B. Volker, Shell ace~- halline .. naklolunmuştur. v birlerin izahatı resimleriyle gösteril- ıkadar kocasına da sadık, ç~ill' 

HAKKI OCAKOCJ.U hanelerce kabul edilmemesi mümkün ı tası B. Manusso, Shell müfettişlerin- Bugun . pazar olmasına. ragme~ mekte olduğu bildirilmiştir. Bunlann falı olmalı, ~~ dadı, rna 
olmadığı gibi bunlann ölümlerinde d<? den V. Saki, Shell acentası B. Remo Neft Sendık~t .namına gelmış .. ve Iı: mek-tcplerle fabrikalar, polis ve jan- bırakıp. terbryescnı bozmam8h, 

llangi 
muamele erde 
ibra senedi aranacak 
hangilerinde 

aranmıyacak 
Müşterileri namına Tapuya 

merbut emvalin iadesi halinde 

Noterden musaddak ibraname 

aranması h kkında Maliye Ve

kaletinden vilayete emir gel

miştir. Bunda deniliyor ki : 

11-6-1937 tarihli ve 3031 
numaralı kanunun ikinci mad

desi, satın aldığı mala iade 

edecek kimsenin verdiği para· 

dan dolayı hazineyi ibra et

mesini emretmiş olmasına meb

ni 23· 7-936 tarihli izahoame

nin 14 üncü maddesinde müş· 
terileri namına tapuya bağlan
mış bulunun gayri menkullerin 

iadesi halinde müşterilerden 
noterden musaddak bir ibra
name alınmasına lüzum göste

rilmişti. ipotekli tapu senedi 

almış olan .rnüşterilerden noter· 

den musaddak ibraname alın-
ması, onları bir takım masraf 

ve külfete sokmuş olacağından 
bundan böyle aşağıda göste

rilen şekilde muamele ifası 
tensip edilmiştir: 

1 - 3031 numaralı kanunun 
ikinci maddesinden istifade 

etmek suretiyle satın aldıkları 
gayri menkulleri hazineye iade 

edecek olan müşteriler henüz 

tapu senedi almamışlarsa bun

ların yalnız bir müracaat isti

dası üz~rine akdi feshedip ba

kiye borcun kaydını terlun ci· 
hetine gidilmesi, ileride hazine 

iJe müşteriler arasında bir ta

kım ihtilafJarın doğmasını mu· 

cip olabileceği için bu gibiler• 

den izahnarnenin 17 inci mad· 

desinde işaret edildiği şekilde 

noterden musaddak bir ibra

name alınması zaruri görül

müştür. 

2 - Müşterileri namına ipe· 

tekli tapuya bağlanmış olan 

gayri menkullerin iadesi halin· 

de; bu iade muamelesinin, ia· 

de edecek olanın fotoğrafmm 
defteri mahsusuna il akı ve 

hüviyetinin tespiti suretiyle 

tapu memuru ve iki ıabit hu

%urunda yapılması kanun ica

bından bulunduğundan bu hu-

ihbnrna.mclerine hüviyet clizdanlan· Alyoti ve Sokoni müdürü B. Dreck manda demırlı bulunan motordekı dnrma karakolları için temin edilmesi Dedı ammn dayanamııdnn: . Ş' 
nın raptcdilmesine ve sahipleri tarafın- ha~kı~d.a knnuni takibata tevessül benzinlerin de çıkanlması için güm- istenmiştir. - Kapanmsan. ~~neti 1 dcd'; ıı' 
dan kaybedilen hüviyet cüzdanwrı- edılmıştır. rüklerdeıı 1~ gelen müsaade alın- ••nu-"' saydaklannın bepsrnı bar kadın mu _.,. 
nın bu milessesclcrce aranıp bultmma- Bu zevat, benzin satış mahalle- mıştır. Gizli nüfus disindc cem edebilir, eyi dii}ün, bunıa 
sına da imkUn yoktur. Binaenaleyh hıi- rini kapatmak suretiyle havayici za. Bu suretle şehrin benzinsiz kal- Muhtar ve ihtiyar heyet- kan bulunur mu? ~ 
viyet cüzdmıı mevcut olanların raptı ruriyeden mahdut olan benzini be. maması için fevkalade tedbirler nlın- 1 erine nas il ceza - Zaten bende sonunu buna # 
tabii ise de olmıynnların verilecek ih- lediyenin tespit ve ilan ettiği fiatle mış bulunmql<tadır.. tarhedUECek ? mak için söylüyorum ya. Herkes t ~ 
banıamelerle lktifası zaruridir. sattırmamak, havayici zaruriyeyi Devletin hassasiyetle takip etti- 2576 numaralı kanunun beşinci mad- duiu cideal kadın» teranesinde ~ ?u ,,-

- - • saklamak, hayatı umumiye ve niza- ği benzin siyasetine cephe almak is- desinin son fıkrıısı mucibince alınacak !olmalı, bu da olmalı diye; kendisı.rııD "'' y og" U rtçular mı ammeyi ihlal cürmüyle adalet tiyenlerin çevirmek istedikleri ma- cezalnr hakkında diln Dahiliye Veka- 1 sıl olma51 l.azım geleceğini diif~:, 
huzurunda hesap vereceklerdir. nevralann neticesiz kalacağı ve ada- !etinden vilayete bir tamim gelmiştir. hn bre! çene çalıyor, kalem yürut 

C • t 0 *** let huzurunda hesaplarını verecek- Kanunun bu maddesinde (Köyünde lar, beyhude hayalle vakit geçirtndıtııı" 
103 ye l Belediye, otomobil ve otobüs se- leri süohesizdir. mektum nüfus vak'ası bırakan muh- se kendi kadınlarını cideal ev k~ 

Hadisede bir namus tar ve ihtiyar heyetıerinden beş lira- görebilseler bahtiyarlık baı gösterıt 
meselesi varmış Benzin ve petrol sa an acenteler dan on liraya kadar ceza alınır.) kaydı· böyle dedikodulara meydan~ 

nın birçok yerlerde başka başka suret- Cevabını verdi. 
Torbalı knzasınm Yoğurtçular kö- !erle tefsir edildiği ve bu cezanın ha- TOKDtı 

yUnde muhtar Etemi kntil kasdiyle ed •yen• n • "' • ber nlınan her vak'a için mi yoksa mü.
1 

''ZZZ7.Z/J.7..7.7..7.7.7.7-.ZZZ?.Z0.Zz;1 
yaralamakla maznun kayınbirader• ıs- es e ı l teaddit vak'aıar için bir defaya mah- ~ N. k .... h 
mailin muhakemesine dUn şehrimiz ağır- sus olarak mı alınacağında tcreddilde 1 a 
ceza mahkemesinde devam edümi-1tir. erı• ka 1 orlar dü üldü[.tü için vekuletin tamiminde de- Karşıyaka belediye sandık _e~ 
Geçen celsede milddeiumumi miltaUi- niliyor ki: ni B. Hilmi Okurun kerixnesı ııı· 
nsuu serdederek maznun tsmailin kn- - Kanunun beşinci maddesi (Gizli Melahatla ticaret odası merll~ar· 
til kasdiyle değil, ndiyen yaralamak su- • 

1 
d d d v nüfus) silinmem~ ölüm ve kayıp, ya· rmdan ve eski gazeteci arkn~ll-

çundan teczıyesini istemişti. Dünkü ccl- enzJO Satış 3fJ0l Ur Uf U ar, 3 İ- zılmamış evlenme vak'aları defterleri- dan B. Nejnt Büyürllen'in ıırıtıJ 
scde maznunun vekili müdafaasını yap. ni ikinci maddede yazılı müddet için- lan yapılmıştır. Mesut olınnl 
mış ve bu hadisede bir namus mesele- mi z i c a beden tedbir er a: 1 nacak diyor de tasdikli olar.ak ve.rmiyen muhtar ve temenni ederiz. 
si mevzuu bnhsolduğu, Etemin, ken- belediye reisinden veya vekilinden ve- "Z7...7..Y.777-7:/J...Z7~L727.ZZ. 

disine ihtar edildiği halde maznun 1s- Evvelki nlqam belediyenin verd7~irimizc Vali B. Fnzlı Güleç şu be- ya bunların memur ettikleri kimseler- Değişen isimJer ,,ş7)' 
mailin karısı ile görüştüğünü ve sonrn bir karar vilayet idare heyetince tas- yaruıtta bulunmuştur: den mahalli idare heyeti k.arariyle 5 S d rgı ,. -·• 

k · ldızl b' b ıır· "d"n 25 liraya kadar P" .. a ce"'ası B.."llıkesir vilayetinin ın 1 dJll" 
evinin apısı Uzerıne ya ı ır oy- dik edilerek nlakndnrlarn derhal tcb. - Hükümetin benzin ve petrol fiat- .... ... • ...... ... sına bnğlı Çorum nahiyesinin 9 viJJ' 
nuz asıldığını, vnk'a günil 1smailin liğ edilmiş ve benzinin şlc;esi 70 kuruş- lerini indirmek içın' vergiden yaptıgwı alınaçağı, tekrarı halinde de bu ceza- 1 k d Y •wi }3itliS .• ııı 
kendisini kapıda karısiyle görüşürken nın iki misline ve ısrar edenler hnk- Düvertcpe 0 ara egıştıg ' c.r1'cıııı:. 

tnn petrolun da perakende olarak fü. fedakfırlığı her halde bnşknlarına öde- . 1. k yeline bağlı Katum kaza xn .. dv 
görünce Etcmin tabancasına davrandı- k '---d kında <la beş mıs ıne adar arttırıla- kÖfiiP -~ 

w .. _L ik ti . 
1 

resinin 12,5 ktıruştnn satılması Hwm- me m~K:ID a nykındır. Binaenaleyh ev- ) " . 1 k" .. d ktu .. şimdiki bulunduğu Katum ,,. 
gıw nı ve 0 vnkit agır w.uır ne cesı o a lki kn cağını • mır o up oyun e me m nu- . . . Tata"'atl ... 1' 

. . E . . • geldiği bildirilmiştL 1 ve · güne dar yapılnn satışlar üzerin- f T miş ölüm ve k kaldırılarak çevresı ıçmde 1'0Y' 
rak maznun tsmailın temı bıçakla B den ve.rgi tenzilatı ind ildikten sonra tu us ve sı ınme ayıp, ya- hi esinin merkezi olan Tnta"aJl .ti' 
iki yerinden yarnlnyarak knçtığını söy- enzin ve gaz satan acenteler bu ka- üzcrind ır ır: - zılmamış evlı:-nme ve boşanma vnk'ası y . kezi de ~ 

. hnfif ld ğwıdan k . . ran mensup bulundukları şirketlerin tarı .en satış yapılması uzundır. tl 'hti h l . ne ve Tatavan nahıye mcr ıtJ Y 
lemış ve suç~. hnreko ut dilın ~ d~ı Istnnbuldaki merkezlerine bildirmic:. Bunun fevkinde satı"a müsaade edilemi· bırakan mt lıtar vhe ı b' ynr k' e~e~ erın- tum köyüne nakleClildiı<t ve ıcaztıll ol' 
eczada ona gore c c esını ıs- ---~ k . aen haber a ınan er ır va a ıçın ay- . . da 1'atıJl11 1' 
t .. mic:tir. Muhakeme kararın tefhimi ler ve ne yapacaklarını sormuşlardır. ycce tir. n ayn gizli kalmış müteaddit vak'a- Tatav~,. n_a~~~~ nclıl·'- • ..uıweıuı.f' 
-·--s Kumpanyalar satmamak yoluna gi· rak denMırıldıgı Ba ....-esır .. · ~. 

için önilmtizdcki salı günUne bırakıl- Merkezlerinden aldıkları emirde bu fiat lara mnhsu~ olarak bir ceza alınmasına .. 0~· 'b vı Ka ak JlıJllY:..• 
mıştır. 

tlll 1 mr:-r 

Yeni bir iplik 
Fabrika ı da a kurulacak 

Denizlideki 1ktısat bankası, Denizli 
ve Nazilli havnlisinde faaliyette bulun
mak ve bu havalideki dokuma sanayii 
müesseselerinin ve eşhasın ihtiyacını 
temin maksadiylc üç yüz bin lira sr..r· 
mayeli anonim bir şirket teşkil edile
rek elli bin iğilik bir iplik fabrikası kur. 
mak için 1ktısat VC'kuletind"'n müsa
ade almıştır. Bu fabrika doğrudan doğ
ruya mnlınlli pamuklardan iplik istih. 
sal edecek ve Sarayköy, Buldan, Ba
badağ, Kale, Karacasu ve hnvalisindeki ı 
tez fıh sahinlerinc inlik ycfiı:;tir('cektir. 

susta hazineyi ibra etmed ğini, 
müşterınin dermeyan etmesi ve 
bir bak lrnzanması varit gö-

rülememektedir. Ancak rnad
dei knnuniyede göster'fdiği 
veçhile iade olunan maldan \'e 

tediye edilen paradan dolayı 
hazinenin ibra edildiğini ve 
başka hiç bir talepte bulunul-

mayacağının aynen tapu zap· 
tına dercettirıJmesi kanunun 
ruhuna uygun ve maksadın 
teminine kafi görülmü tür. 

derlerse tevellüt edecek bütün akıbetler- _ Gonen kazasına ag ı v . il~ 
üzerinden kat'iyycn mal satmamalan den de mesuliycti kabul etmiş olacak- d~~:l snrahh kakıtmdevcut o~kadıgından lbu nin adı Buğdnylı olarak değ~b~ıl;j/ 
bildirildiğinden diln sabah hepsi satı§ 1 Iardır. Mahaza vilayetçe alınacak tcd· ~. ıker n kan a umum7ı 8 anun79 o an dahiliye vekaletinden vilfiycte 
yerlerini kapamışlar ve bilhassa ben d b .1.~·r ceza nununun ve uncu 

- birleri e ta ü zaman zaman tebliğ dd 1 . h"k .. .. 1 miştir. ,. 
zin satmamışlardır. w• mn c erı u mune gore muame e yn- ·-· - - "lıJ 

edecegız. pılmnsı lazımdır. A · ı ·
15 

konstl 
Vilayet ve belediyenin bu hnreket Hnber aldığımıza göre Neft Scndikat _ , • , .. - merı <:a V ıı50ıo51 

gözünden ıısla kaçmamış ve icap eden nldkndarlara mi.iracruıtta bulunarak şeb· Kabadayıhk Ameriknnın şehrimiz vi~ ~o j; 
L-- k t d hnl t "l dilmişt' ' b ' ' d"lm' Jan viJytııU ~_:!( uuce e c er evessu e ır. rin gnz ve cnzın satışını deruhte et- Alipaşa meydanında arabacı Hiic:e- ğuna tnyın e ı iŞ o le vfP" 

Diln kendisini ziyaretle bu hususta- mek istem~tir. Bu hucrustn henüz v~ yin, Hasan oğlu Aliyi dövdüğlinden ya- Brcndiziden şehrimize geıcrc 
ki mütalaasını nnfamak isteyen bir mu· rilmiş bir karar yoktur. kalanmıştır. sine başlamıştır. 

TELEFON: 3151 AS 

-
matinalarından itibaren B gü kü 

FRANSIZCA SöZLü 2 BüYü~ FiLM BiRDEN 
COŞ 'U LA ARI HENRY GARA T tarafından 

NEFiS OPERET ŞARKILI • DANSLI - EGLENCELI 

temsil edilmiş 

2 - KARiMi ÖLDÜR ÜM Seyircilerini büyük heyecanlar içinde bırakacak 
aile yuvası kuracaklara ibret teşkil edecek büyük aile faciası ,••'' 

3 - M 1 K 1 , ••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANS SAATLERi 
Coşkunlar Barı : 3 - 6,10 - 9,10 da. Karımı ben öldür

düm : 4,45 • 7,55 de. Paıar günleri 1,30 da ilave seansı. 

FIATLAR 
DUHULiYE : 20 

TALEBE: 10 KURUŞTUR 



r • 
-· 1 HaJkevinde . 

SOSYAL YARDIM 

Ü . KOMiTESi 
zerlerınde nasihat ve ibret 

Ve . · 
rıcı yazılar yazılı bastırdığı 

~e~tupluk kağıt ve zarfları B ı • 
zıııır vilayeti kazalarının ceza er ın 

evler d -•ne agıtılmıştır. 

b' Altı çocuk sahibi olan fakir Olimpiyat 
~r babaya iş buluncaya kadar 

Y•rıııi b ı· 1 k . f 1 
1 eş ıra l b:r yardım ya- masra arı 

P• ııııştır. 
KITAPSARAY VE YAYIM Ankara 26 (A.A) - C.H. 

Partisi genel sekreterliğinden 
H lk KOMiTESi tebli~ edilmiştir. 

z•ııı a • ~vi kitapsarayının in ti-
• ı ı M { Türk spor kurumu murakip-

old • çı~ illi kütüpbaneı e !erinin tetkikine istinat eden 
İsi:fu. ~ıbi eserin ve müellifin 
• erını burufu beca sırasile Berlin olimpiyatları sarfiyat lis· 

&oster · • · - d d tırıl ır muntazam fışler yap- .esı aşagı a ır: 

0ıııasına. 1,l.124 lira hazırlık kampı 
fa luyucuların daha ziyade masrafı. (Bu kampa 120 spor• 
ç ~ ala:ımaları için lstanbulda cu katılmış ve 40 gün devam 
ı~ran bazı mecmuaların kitap- etmiştir.) 
k ayıııııza abone olunmasına 37.654 lira, 84 kişi"ik kafıle 
,;•ersvteeril1mliı0ştir. nin Berline gidiş ve dönüş yol 
l\. masraflariyle Almanyadaki 24 

günlük yiyecek, yatacak, elbise 

Caddesı·nde ve malzeme, sporculara verilen 
1 tazminattan hasıl olan masraf. 

~d Yaşında bir çoc.uk Yekun 51.778 lira 

b~ıa neticesinde öldü Amerikanın kararı 
ına,_ ::hah Kestelll caddesinde cık- Vaşington 26 (A.A) - Ha-

Suriye hududunda Akciğer vebası 

Suriye hududunda Vebaya karşı 
konulan tedbirler kaldırılmıştır 

Resmi tebliğ 
neşredildi 

-Bqtarafı 1 inci Sahifede-
memnuniyet duyulmuştur. 

Keza iki taraf her biri için ayni de
recede gaye olan umumi sulh ve refa
ha ve bu gayeyi istihdaf etmek itibariy
le Milletler Cemiyeti sahasında seme• 
reli daha ziyade inkişaf edecek olan 
bütün devletler arasında karşılıklı bir 
anlaşma ruhunun teessüsüne ve husu· 
siyle kendi komşuları olan kardeş mil· 
Jetlerin siya~etlerinde dc:.ııni bir ınuha· 
leset ruhunun kain1 ol ıasına ve bu 
yolda kendi aralarında karşılıklı yar
dımın inki§afına matuf siyasetlerinin 

Y • • b b" k" • J t birbirlerine tamamen mutabık olduğu• 
ırmı eş ın ışıye aşı yapı mış ır na kanaat etmişler \"e umumiyetle bu 

Ankara, 26 (AA) - Sıhhat ve içti- le heyeti ile beraber her türlü levazım dun öle tarafından ve salgın mıntaka- mülakatların istikbalde her iki tarafın 
mai muavenet vekaletinden: go""nderil~'. Ve hududumuz tanıamiyle d k' uh edi'" k mevcut ve ilan edilmiş olan beynelmilel .,. sın a va a z ur etm gı onışu taahh·· tJ · d . . d • · ti" u erı aıı-esm e verecegı ne ce-

Suriye hududunun cenubundaki bir kapandı. devlet alakadar memurları tarafından 1 d d 1 b"" ilk" b" . t 
d k ... B d b k bütün hudut mınta- er en ° ayı uy ır memnuruyc! 

aşiret efradı arasın a a cıger vebası un an aş a temin ve Paris beynelmilel hıfzıssıhha hissetmişlerdir. 
görüldüğü kendi vasıtalarımızla haber kalarında halkın vebaya karşı aşılan· ofü;i tarafından da teyit edildiğinden J • ı • ) • 
alınarok memleketi bu hastalıktan mu- masına başlandı. Mütahassıs mü'."'dele Suriye hududunda vebaya karşı ko- ngJ JZ lf3SJ 

tedbirleri hududun muhtelif ırtıbat 
hafaza için sıhhat vekaleti tarafından kil . .. d .1 ek h d dun açık nulmuş olan bütiin tedbirler kaldırıl- TereffUUne ma~I olunacak 

ınev erme gon erı e.r u u 
her türlü tedbire tevessül edilmiş idi. kısımlarından gelecek yolcuların sıh- mıştır. . .. . Londra, 26 (ö.R) ·- Üç taraflı 

Bu hastalığın mevcut olduğu vaki hi muayeneleri temin olundu. Ve muh- Şımdıye kadar hudut uzcrınde a~ı- para anlaşmasiyle çizilen siya.•ette 
müracaatımız üzerine alakadar me- teH mahallerde tecrithaneler hazır· !anan insanların adedi 25 bini geçmiş- devam etmek ve diğer memleket· 
murlar ile beynelmilel teşekküller ta- landı. Alınan tedbirler sayesinde mem- tir. Başlanılan aşıların ikmali muva- lerdeki vaziyetten doğabilecek teh· 
rafından teyit edilince bu kdbirler şid- leketimiz ha,talık tehlikesinden masun fık görüldüğünden tatbikatına devanı likeleri karşılamak üzere tedbirler 
detlcndirildi. P.asülayne bir mücade- kaldığı gibi 31 mayıstanberi de hudu- edilmektedir. alınmıştır. Maliye nazırı ecnebi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• memleketlerden gelen sermayelerle 

Bir Türkkuşu filosu 1 Yakalanan altını kontrol edebilmeküzereba-

k 1 
zı tekliflerde bulunmuştur. Maksat 

A k k . d k. ·ı A kaça çı ar İngiliz lirasının bir te~effüüne mani 

n ara Y·a }fl)fl e } V} a Ankara 26 (A.Al - Geçen olmak ve Londra pıyasasına akın 
- • bir hafta içinde gümrük mu- eden ecnebi altın ve dövizleri müşa· 

Yetıere Uçuşlar Yaptı 
hafaza örgütü elli dokuz ka· hede altında tutmaktır. 
çakçı 468 kilo gümrük kaçağı B c B 

"'Uıde akta Zeybek Mustafanın aile riciye müsteşarı Valles Vaşing
bir kız h_ır kaza olınu;'l ve iki yaşınd<l ton hükumetin in Avrupada bu
da l\ 0~ı.: tür. Yaşar kızı iki Y•şın- lun:ın elçileri nezdinde bulun· 
Otura~~~yel ve kardeşleri aile evinde dukları hükümetlere son Is· 
k,. e erin çocukları ile oynarlar- d 
"' PEıı panya hadiseleri karşısın a . 

"1llaııı çeı-ede bulunan bir camı hızla Ankara, 26 ( A.A ) - On- Tayyareler bu sabah da sa· 

25,402 defter sigara gağıdı, 23 • • ayar 
buçuk kilo uyuşturucıı madde 

ile iki silah, 25 kesim hayvan Basradan Bag" da
ve dokuz kaçakçı hayvanı ele ~.-. .•• ,•şiar, sag"lam olmıuan cam Rcın- Amerikanın vaziyetini bildir- Z k" . k d k d 1_ Ç 

• ~ , ld - b k yüzbaşı e ınm uman ası al- at 7 de hare et e ereı< an· "'ro..1~-lıa:ıına .... dü<müs ve keskin cam meğe memur etmiş o ugu a • K T 
"" ,.. - " • k tında ve tayyareci Veci binin kırı, Ilgaz, astamonu ve os-ııa "" ı kuçuk Remziyenin boynu- kında dolaşan şayiaları te zip 
h,_: -ıılaııınışt Ağır yaralı ,·aziyeUe etmiştir. de bulundu~u iki tayyareden ya üzerinde uçuşlar yapmışlar 

geçirmiştir. da döndü 

S.M.Karol -""-'laney '--• mu··rekkep Tu""rl'ku•u fı·•.osu du"'n ve saat 10 da Ankaraya dön-~e e "Wdırılan Remziye ha,ıa- Müsteşar Vaşington hüküme· ' • 
.• l><k H' b ·· A k · müşlerdir. "l&o . az Ya;;ayarak ölmüştlir .ı- tinin "aziyetin inkişafını dik· ve ugun n ara ve c var 

tahkikat . • · d b Türkkuşu filosu gezdiği Varşovaya gı"ttı" ili ı:ı. Cev • ını a müddeiumumi muavı- katle takip ettiğini fakat hiç vilayetler üzerin e irer gös- mıntakalarda hava kurumuna 
rı e koyn1uştur. • t 

U.. bir veçhile müdafaa etmek ta- terı uçuşu yapmış ır. yardımı hava hücumlarından Varşova, 2.6 (ö.R) ••• Romanya 
!la Ç kadın savvurunda bu'.unmadığını söy· Dün sabah 6,50 de hareket korunmayı ve Türkkuşuna aza kralı S. M. Karol ve veliaht prens 

,,_tnr•· Ye_ den zehlrl ~ nmlşler !emiş ve Berlindeki Amerika eden fi'.o Yozgad, Yerköy, d b Mişel Leh rei•icümhuru 8. Mosis-
'"" kk o!m:ıyı tavsiye e en eyanna- kinin ziyaretini iade etmek üzere bu-

"'•t '-ı·ı llape!ıda Tutüncü sokuğında Meh- sef. ı"rı"nı"n Alman harı"ciye nazı- Keskin, Yahşıhan üzerinde U· 1 h ıı b"" •· k 
"• ka me,.,r atmış ve a Kın ııyu raya .gelmı"•lerdı"r. "'lıı k ' ı v~ kızı 13 yasında Ner- 1 k 9 'O d h · k" " . • oııı. • rını ziyareti esnasında Ispan· çuş ar ya para ,J e şe rı- bir alaka ve takdir ile ta ı· Vars.ova, 26 (A.A) ••• Havas 

diltıeti ~uı:,u SaniyE·nin e\·inde ye- • d b ki • 1 t 
%il 0~:uny11 Yemeğinden ev sahibi de yol meselesinin mevzuubabse· _!!!ze önmüştür. etti erı uçuş ar yapmış ır. ajansının muhabiri bildiriyor : 

Bagdat. 2G (A.A) - Anadolu ajan 
51nın hususi n1uhabiri bildiriyor· 
Dış i§lerı veki0 i Tevfik Rüştli Arasın 

Tahrana gitmek üzere dün buradan ha· 
reketini ıniltcnkip ekonoıni bakanı Ce
lal Bayur beraberinde Sı.ırnerbank go. 
nd direktörü Nurullah Esııt Sümer ol
duğu halde Basraya gitmiş ve akşamı 
tekrar Bağdacla dönmüştür. 

Frank l.:nıııe ~~ğu halde her üçünde zehir- dilmemiş olduğunu ilave etmiştir. Al •• } k } . • d d"}" İyi haber alan mahfeller Roman· 
~avi •ıneu g<irülmiiş Ye h~psi de Vahnısiyada man mustem e e erı ıa e e 1 ırse ya kralınınVarşovaseyahatidola- Kıymeti 

•zltına alınını<tıı· yısiyle hali hazırda mevcut olan 

SeLı 1raat Vekaleti casusluk Sulh tehlikeye düşebilirmiş Romen - Leh itilaflarını tamamla- d"" .. ··ı k •7 
"z: bl mak üzere yeni bir siyasi veya as- uşuru ece mı. 

" n flşenk gönderdi Valansı·ya 26 (A.A) - Em- - k • · ·ı·f · d"J · -· · be ,,':'0ıııu, •ü k Berlin, 26 ( ö.R) -·· lngilterenin temlekesinin sabık İngiliz valisi me- en ıtı a ımza e ı mıyecegını • Paris, 26 ( ö.R) -·· Kabinenir 
"'11otind~ re. a\'ları için Ziraat Vt- niyeti umumiye müdürlüğü vasi Alman müstemleke müddeiyatını bus Krig bir konferansında Tonga- yan etmektedirler. mali vaziyetini ıslah için frangın kıy· 8 

bin f'n vilayet ziraat ınüdürlüğiine bir casusluk ve vatan hainliği itibarla karşılamasını tenkit eden nika eski Alman müstemlekesinin K t t metini düşürerek yeni bir devalu-
lııev.,·~ '~nk gelmi§tir. Bu fisenkler k u up an h kk d l 
> ... ıı,-ı · · şebekesini meydana çı armış- «Börser Zeitun:r» Büyük Britanya· iadesi halinde sulhun tehlikeye dü- asyon yapacağı a ın a ma i ma-
''"ınıı, .. 'arıyle hız verilecek olan -

· nıuc d ı t B ""k ek şahsiyetler nın bu meselede tarafgirlikle hııre- •eceg-ı"nı·, Almanyanın Tongonı"ka ve hafilde ve parlamento mahafilinde \ri}(ı,."t ha e esinde kullanılacaktır. ır. azı yu s ' d '" ı 
n•n do,~ alkınııı üç a" zarfında bekle- zan altına alınmıştır. Bu bu· ket ettiğini ve Alman sömürgelerinin Kenia müstemlekelerinde tahtelba- O nen er çıkan haberler üzerine, başvekil, 

~ , ı"ad · 1 Ih t hl"k du·· •eceg· i B. Chautemps bu haberlerin esassız ... .,,uz ın··k 11 f k f J ·1 "dde.sıy e bsu. un.
1
e •

1
dey_e ' hı"r hareket u""slerı· tesı"s edeceg-ı"nı· ı"d-.«eti u e e iyelini yerine geti- susta i ta si at sonra verı_e· _ k ı d ld b"Jd" · · M 1. · 

>ann d"l ı ıasının ır vesı e o ugunu yazı· d" . . arş' an 1 o uğunu 1 ırmıştır. a ı vazıyet 
O 

0 1 nıektedir cektir. yor B t ·· . Hakikat su- ıa etmış ve lngıltere Almanyaya ~ • hakkındaki kararlar maliye nazın .,. Ost geçlmslzllği .. u gaze eye gore . . b .. . 
. ''ellıerdc .. R h • dur ki lngiliz zihniyeti diğer memle- :ızı mu~temle~eler :-ermek ıstese Moskova, 26 (A.A) - Şimal kutbu B. Bonnetin Parise muvasala tından 
~ S..br" _surmeli sokağında Hüsc- e Y a 01 ye Ve ketlerin sömürge imparatorluğuna bıle, lngıltere ıdaresınden kalmak seferine çıkan ve Arkrınjelden avdd evvel verilmiyecektir. B. Bonnet pa-
. dınlar~glu Şükı-ü dostu umwni H J t k" T •• kler nail olmasına ve müstemlekeleriniı'istiyen Kenya ve Tongonikayı feda eden dört tayyare mutantan bir şekil- zartesi günü g<'liyor. 
l~İzl·k Mehmet kızı Sakineyi ge· a ep e l ur arttırmasına muhaliftir. Kenia müs- edemiyeceğini söylemiştir. de karşılarunışlardır. Karşılayıcılar Al . 
~bas,~d Yüzünden çakı ile sağ ayak 1 V ~. arasında Stalin, Molotof, Kalenin, Lit· mantar 
~, ar- '"" 1 d _ İstanbul, 26 (Telgraf) - Evve ce a- ç · · k ı k 

. '"I<ıa ıgından yakalanmı§- laniler tarafından tevkif ettirilen ve ekoslovakya as erik anunu ~:ı::m:~:şi::: Egorof ve saiı· zevat Deniz nümayişi mi 
't."k --·-- Reyhanı·ye ı"le Halepte mevkuf bulunan vapacak? { " Profesör Şmit ile arkadaşlarının ge- ı • 
" ı-:atıhlı tayy""r·e Hataylı Türkler tahliye edilmişlerdir Al k ıı• • •tt" C b l""tt k 26 (AA) Alneriras 

&a •v~Ork 2 Antakyaya dönen gen~ler, tezahürata Profesör, kutba haklın olmakla hava tan alınan haberlere gore evvelkı gila ., .,, ;.o l man e a ıyetı mı ı !işi büyük tezahürata vesile olmuştur. e c u arı ' ... - ". . . 

te Zı:t~in•' -~ (A.A) - Nevyork Po;t karşılanmışlardır. raporları tanzim etmek imkfuıı hfi.sıl Cebelüttarık. ~ğazından geçen. Alman 
'ı~tıi tek ·."gtoıhlre bd.onarunaya me_nsup Kanada başvekili b . k h il d v l a il Bar 
tı ~ 1 ır avcı tayyaresı ya- couver hava seferlerinden sonra Ame- selon arasında dolaşmaktadırlar. lyı • ~ ayrama ı•ştıra etmı•yor olduğunu söylemiş ve Moskova. Van· arp gem erı şım ı a ensıy e : 

8,"JG heler e d ~ Berlin, 26 (A.A) - Taç giyme şen- ld .. Al 
v lq snasın a saatte vasa- rika ile Sovyetler birliği arasında bir bir memb_adan _bildi_rı. · iğ.in_e gore · 
d• bu 8,,' "llletı-eük b"ır su·· ratle uçınuş liklerindcn sonra bir müddet dah.ı anJ b d k t 
""1' •rııı h hattı tesis etmenin mümkün olduğunu m ar ır enız nuınayı~ı yapma a· 
~ Çıltııı~ı azan 965 kilometreye ka- Avrupada kalan Kanada başvekili Ma- Prag, 26 (A.A) -- Mebusan ı;tec· likte ilk defa olarak Avusturyalıla- ·ı tmiştir savvurunda bulunmaktadırlar. 
l~;v~tindo ~-_Tayyarenin 1250 beygir kenzie King gelecek hafta Alınanyaya !isi gençliğin askeri talim ve terbiye- ra karşı harp ettikleri Galiçyada te~o~ova, 

2
i; (A.A) _Kremlin sara- Paris,, 26 (ö.R) - B~ba'."1an San.~· 

1 Vardı 11 
"10törü \'e mitralyöz- gelecektir. Başvekilin Hitler tarafından si hakkındaki kanunu kabul etmiş- Zborov muharebesinin yıldönümü ında imal kutbu büyük seferine işti· dere dogru nasyonah•t ilerı hareketı ın-... kabul edileceği öğrenilmiştir. tir •. Ekseri komünistler de kanun münasebetiyle yapılacak milli bay- Yak ed!nler serefine parti ve hükümet kişaf etmektedir. Diğer taraftan nasyo

lehine rey vermiştir .. Aleyhte rey rama Alman ekalliyeti iştirak etmi· ~erkezi icra komitesi tarafından büyük nalistler Madrid cephesine şiddetle hü 
aı._ .................. 111111 ... ı:mm_., 

ÇEŞME PLAJLARINDA 

.. f ... 
••llll'.lil.111'!.o -~t'"' 

l \ 

verenler Almanlar ile Macarlardır .. yecektir .• Buna sebep olarak Çek- bir kabul resmi tertip edilmiştir. cunı etmişlerdir. Bu hücumlar püskür· 
Prag, 26 (A.A) --· Alman ekal· lerin Alman ekalliyetleri tarafından Al L h tülmüş olmakla beraber General Fraıı· 

liyetleri partisinin neşrettiği bir teb- yapılan talepleri şimdiye kadar na- m an - e konun payıtahtına karşı büyük bir ta· 
liğe göre Çek hattının Ruslarla bir· zarı itibare almamış olmalarıdır. MUz • kerelerlnde 111Tuza girişmek niyetinde olduğunu 

- - -~ ~ ld göstermektedir. 

T .. k Al tı·car t muahedesı· anıaşmaya var• 1 ........................................ .. Ur • maD e Berlin, 26 (A.A) -- Yukarı Si-

Heyetı•mı•z Pazartesı· gu·· - :~:vh:ı:;~~a h:=a~~~m~n~::~ r B o R s A 1 
re olduğu nazarı itibare alınarak Al- _ • 
manya ile Lehistan arasında bir 

nu.. hareket edecek müddet evvel girişilmiş olan müza-
kerelere son günlerde devam edilmiş 
ve demiryolları münakalatı, içti
mai sigortalar.iş hakları hakkında bir 

otelciler • 
grevı Fransada 

Paris, 26 (A.A) --- Otel. kahve ve lokanta sahipleri konfederasyo
nu otelcilik endüstrisinde sekizer saatlik beş gün mesai haftasının 
tatbikini derpiş eden kararnam~yi protesyo etmek için üç temmuzda 
bütün müesseselerin kapanmasına karar vermiştir. Bu Lock Outa 
mani olmak üzere konfederasyon murahhasları ile hükümet mümes
silleri arasında müzakereler cereyan etmektedir. 

anlaşmaya varılmıştır. Şimdi hudut 
münakalatı ve ikamet meselesi görü
şülmektedir. 

ltalya 
SömUrgelere U! mllyar 

sarf edecek 
Bedin, 26 (ö.R) - cNazional Zei

tung> ltalyanın sömürge imparatorlu
f.una kıymet vermek için muazzam bir 
gayret sarfettiğini kaydediyor. Yeni 
ekonomik ve askeri yollar, köprüler, Ji. 
manlar yapılmakta, mevcutlar ıslah 
edilmektedir. ltalya bu işi kendi vası
~lariy le başarmak ve bu maksatla 
t2 mih·ar sarfetınek nisetindedir. 

Uzum 
Ç. Fi at 

151,5 Esnaf bank. 12.25 11. 
35 J. Koben 11. 14. 
31 inhisarlar 

217,5 Yekun 

446279 Eski yekun 

446496 u. " 
iNCiR 

123 inhisarlar 

184502 
184630 

7.50 11. 

3.25 3.25 

Zahire 
105 Ç. Buğday 5. 5. 
414 ,, Arpa 

125 ton Bakla 
883 kilo vaoak 

3. 3.5625 
4.122 4.3125 

52.50 52.50 
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' lngiltere Başvekili Çemberlayın Odemiş yolundaki facia .. ;: .. , ........... _ 

ilk siyasi nutkunu Avam. B. Ahmet ışık çok ağır 
MtLLt .L\.OMAN SAYI : 13 ......... ı : v. KEMAL 

kamarasn~da söyledi şartlar içinde söndü 
Kaza mahalline ancak dört bucuk 

' 

_ . ._._ 
Gece 5aat 8,5; Tilkilik Pazaryerinde-.kalkarak saf, samimi ruhiyle bağırdı: Bas, vekil: Avrupada harbı ıstiyen 

ki kahvede Cemal Turan ve (K) karşı ı - Eunlar kim oluyor? Ben müslü-

karşıya konuşuyor!ar: man cemaatinin reisiyim. iVIektebimiz-ı .,, t kt d. saat sonra 
Cemal Turan - Oç gün sonra ~galiden ne istiyorsunuz? Cebren. alırsanız ffll e YO UT, . lyOr 

altında bulunan yerleri bahusus öde-1 si:ı:i bütün düveli mu..ızzamaya şikayet k b• Alaşehir, (Hususi) - ödemi~ yo-
miş, Bozdağ havalisine

1 

geçeceğız. Va- cdecegim. 1 "Bunur.la beraber dağlarda fırıatılan yükse ce .r lunda, Akın spor kulübüne mensup 

zifem oralardaki Yunan kuvvetlerini Salonu hayret, korku, hiddet sarmı5-ı ses b')e bir ç'g" kütlesİnİ harekete getirir !otuz kişilik bir kafileyi heyecan içinde 
tetkik etmek ve hak.ild ~~~~~~ ~~-, tı. Gonaris ayağa kalkarak müftüye hi- bırakan kamyon kazasını bildirmiştim .. 
til.-.nektir. Birgiyi, Bozdag koyunu.Gol- tabcn sor<lu: Londra, 26 (ö.R) - Avam Kama-1 - Sarfettiğimiz gayr~~ere rağmen Bu hadise zannedildiğinden daha feci 
cüğü gezeceğim. Buralarda teşkilata 1 - Bu sözbrinizi yazı ile t ::sbit ede- r:ı. ında b:ıy Clıamberlain tarafından ya- ademi müdahale siyasetının muhafaza şartlar içinde cereyan etmiştir. 
mensup vatanpcrverlerimiz vardır. On- b'ilir misiniz'? pılan beyanatla Başvekil iik defa ola-

1 
edilcmeme::i mümkündür .. Fransa hükü- Alaşehir sporcuları, başlarında as 

larla görüşeceğim.. Bu hususta bana Koca müftümüzün arslan sesi işitil- rak hükümetin h<l-·ci siyasetini tasrihe I metiyle fikir teatisinden ve önümüzde- başkan ve şehrimizin tanınmış gençle-
yardım edebilir misiniz? eli: imkan bulmuştur. L•·--niştir ki : ki yeni vuziyeti tetkikten önce bu ihti- rinden elektrik fabrikası sahibi bay Ah-

K _ Izmirin askeri ve siyasi vaziye- - Hayhay!. Evet yazınız imza ede- ! - İspanyadaki vaziyetin vahim el- mali göz önüne getirmek istemiyorum .. 1 met lşık'ın da iştirakiyle ödemişe bir 
ti her vakit bildiriliyor. !zmire ait yirn. Siz haksızlık ediyorsunuz. Buna duğu şüphesizdir .. Bir çok kimselerin Londra, 26 (AA) - Avam Kama- maç yapmak üzere gidiyorlardı. Kamyon 
her türlU malfunatı vermek mümkün- ~ulüm derler. nazarında mücadele birbirine rakip iki rasında İspanyol meselesinden bahseden uçuruma uçunca evvelce bildirilen facia 
dür. Basmahane istasyonundan geçe Gonarisin gazaptan titriyen hiddetli si3tem arasında cercy~n etmektedir Eden l:panyada harp eden her iki taıa- olmuş, Ahmet kamyon altında kalarak 
asker, silah ve saire kfunilen tesbit ed' •sini yine işittik. Eşrafı memlekete hi- ki bunlardan her birinin hariçte taraft:ır- 1 fın da yani Valensiya ve Salamanka hü- çok ağır yaralanmış, iki buçuk saat için-
llyor. Isteryadis [•] oyalama, uyutm~ lben bağırdı: bn vardır .. Bunbr İspanyadaki dahili kümetlerinin mühim mikdarda harp Ie- de hayata gözlerini yummuştur. • 
siyaseti tak.ip ediyor. Türkleri himaye - s· ler de bu likird:? misiniz? mücadelenin neticefini kendi partleri vaz1mı, tayyare ve tank vesaire alınış Facia tam saat 17,30 da olduğu hal-
ve sahabet eder gibi görünerek uyuş- Salonu yine soğuk bir sük.Ut kaplad1. için bir zafer veya hezimet gibi telakki olc!uklannı kaydederek demiştir ki : 1 de saat yirmi ikide imdadına yetişil-
turmağa çalışıyor. Bu adamcağız ilk 1 Yalnız Kadının miskin, korl ak sesi etmekten kendilerini nv-nedemezler.Bu - Her iki tarafa da harp levazımı miştir. Eğer daha evvel imdadına yeti
lşgal günü ben olsaydım hiçbir Türkün (haşa, haşa), Hasan (paşa) nın kısık, tarzda hareketin ne kadar dürüst olo.ca- verilmiıı olmasına rağmen ademi müda- şilseydi, belki de Ahmet Işık ta seri te
burnu bile kanamazdı diyerek ilk işgal boğuk hırıltısı (estağfurullah, estağfu· ğını söylemiyeceğim .. Fakat muhakkaktır hde anlaşması sekiz ay müddetle işle· davi sayesinde kurtulurdu .. 
gününde yapılan hatayı tamir etmek, rullah) sözleri kulaklarımızı tırmalı- ki Avrupa sulhu için bir tehlikedir. Tabi- miı ve hatta Sovyet hükümeti bile 1 - Ağır olarak yaralananlardan kaleci 
ve bu suretle Türk umuml efkarını av· yordu. Iki büklüm önümüz.den geçti- idir ki bu şartlar içinde sistemlerden bi- bu anlaşmanın feshini istememiştir. Bi- Mustafa ve Hakkı ihtimamla tedavi edil-
lamak istiyor. Kanaatimce işgal günleri ler v eli nl d . k .. "k rine müzahir olan bir hükümet, muarız naenaleyh Avam Kamarası bu anlaş- k d' o·w l l . . l l · e mer ve er en ınere suru - . . A • me te ır.. ıger yara ı ar ıyı o muş ar• 
verdiğimiz kurbanlar ruhlarımıza inti- lendiler g•tt'I I tarafın fikirlerinin hakim olamaması için manan feshiyle nasıl hır vazıyet hadıs ola- d 
kam at""ı'ni verdı'ler. Do'"rt sene süren ' 

1 
ı er. d bT ca;:.1nı dü .. ünmclidir .. Bundan en ziyade 

1 

ırB. Ah I v • Al h' -~ Ah Cemal Turan· elimizde bir foto- muhalefete temayi.il e e 1 ır ve bu da e. "' ay met şıgın cenazesı aşe ıre 
umumi savMın yorgunlug~u bez<Yinliği f ' bir ihtilafa sebep olabilir.. mutazamr olacak bir taraf varsa o da .. 

1 
k .. l .. d t ak) 

-:.' 

1 

o k . gra aleti olsaydı, çok sevdiğim kıymetli .d. Ç" k" b .. getın ere goz yaıı an ıçm e opr ara 
kalplerim'z' tunnuştu Bu son an Diğer taraftan doğrudur ki şimdiye ka- Valans hükümeh ır. un 1l ugun 

gelinmiştir 

ölen B. Ahmet l!}lk . dO' 
tevdi edilmi~tir. Alaııehirin bu fac~ 
layısiyle duyduğu acı çok büyüktü~ 

ı 1 uyuş · . eli dostum Nazmi ihtisasatını şöyle anlat- h d f A ıl l daha kuvvetlidir .. Ve 
alma ameliyesi bizi harekete getır . ıruştı: dar tak.ip ettiğimiz e e e vas o duk .• Franko ondan M e K t • f • f 
Buradaki Yunan hükümet rüesası çok - . ihtilaf mevzii kaldı .. lhtilafin genişleme- Valanııa gönderilen harp levazımını anı sa . o opera ı 1 ev-
i l.lir müdebbir adamlar değiller. Bir 1 «:g~, tbı~ebmildinşu ı:adisb. elekr = sine m!ni olmak için makul bir ümit müsadere h\'susunda Franko daha ko-
taraftan Türk gönlilnü yaparken, diğer s~ ~ _ .. a cac ~'.. u or ' baki oldukça bu siyasete devam edece- layca hareket edebilir.. Diğer taraftan d ı 
taraftan yıkıyorlar. Zehirliyorlar. Mek-ımıskin kuUe arasında müftü Rahmetul- ğiz .. Vaziyet ciddidir, fakat ümitsiz de· iki tarafa muharip hakları tanınması ise kalaA e top an tı yaptı 
tehi sultani meselesi uzayıp gidiyor. lalı efendinin yüzüne bakabildin mi? ğildir .. Bazı memleket ve hükümetlerin ademi müdahale anlaşması ortadan kal- · 
Sebat e<liyoruz. Geçen gün bizi Yunanı Inci danesi gibi ter daneleri sızan sa- İspanyadaki iki taraftan bir veya diğe- darıldığı takdirde İspanyollara mühimmat 1 h ,, 

'"!t rinin zaferini istemeleri mü un ür. a-konsolatosuna çağırm1c:lardı. Kuvvet, rarmış nurlu yüzi.'nU, temiz alnmı kap- . mk"' d F satacak olan bir memleket kendi gemi.- Bı·r kaç gu·· ne kadar yeoı· kanun ti" 
ccbir kullanmadan mektebi teslım e<le- lam1ş. Ben hayatunda bu kadar asil bir kat Avrupada umumi bir ihtilafı ve }e?ini Jspanyol kara sularına kadar hi-
miyecegvimizi kat'iyyen söyleaik.Ah kar- tablo ve güzel bir sima görmedim.> de- k b h .. k.. k mayc etmek mecburiyetin·d· e .. k.ala~ak. tır.. k •• l • bu Ju D-"' cakttr . harbi istiyen te ir u umet yo tur... - um erıne uy nı u ş ,.. 
d şim, memleket eşrafı diye topladık- mış· ti. Sıra bize gelmı~tL Salona alın- F.den Leipzig kruvazoru hadısesı "ı"'' 

...,.~ Bunun için soğukkanlılığmuzı muhafaza l M vııı P~ 
ları adamların hallerini bir görseydiniz. dık. k hakkınd_a. şunları söylemiştir: . 23 Haziran 1937 tarihindı..::_• Mani~aılard. an bir ~ısm. iye anis_a Vı:ıııt 

etmeliyiz.. Herkes bir fe!a etin önüne _ d b k - l - l " 
Halbuki iki akşam evvel genç kıy- Gon"'rıs' , asabi, mütereddi• magıv ..... ~L • Bu hadıse hakkında orta a ır no • Halkevinde tophman «Manısa Bag- 1ktısat Vekaletınden ve zmı~ . fi' 

.- ~ ·"' geçmeGi istemekte mütteı~tır. 
1 

( f 1 1 ttl metli arkadaşım Süleyman [**] ile biz bir halde muhteşem bir yazı masasın~n tai nazar ihtilafı vardır. Müşterek bir 1 cı1ar kooperatifi» umumi hey' eti; kurumundan kooperati iş erınZif' ,_,ı 
bu ec:raf dedikleri adamların evlerine, ispanyada dahili harp devam ettik- k E 1 h 1 h' İk y k"' J • d · k · d'l zevat " arkasına kı·rulmuş. Yanında bir tercü- d y harekette bulunma .. ·vve eevve ıç 

1 

tisa~ e a etın en yem anuna zıme memur e ı en ' ~ 
yalılarına kadar gittik. Ve vaziyeti an- çe hadiseler çıkması zarıni ir.. npı- bir tahrikatta bulunmaksızın alakadar- uymak kararlannı tasdik için ricada Bankası Manisa müdürü ve k00 e~' 
!attık. Hele birisi, Karantinada A~dül- ma;;~e de ayni n ıkarat, mektebi Yu· lacak en iyi ıey ademi müdahale yolun· !ardan birini mahkfun etmek demektir. l bulunmağa karar vermiştir. Manisa ratif idare meclisi azası görünl11 
hamit (Paşa) !arından sofu bir adam- da ısrıır etmek ve ecnebi gönüllülerin ge- B _ı ., 1 M'll tI C - t" B v l k t"f' · b · tedı'r. , 

1 1,,:.. 
nan hüküıneti behemehal alacak, itiraz u ise no~r. u ~ a~.az.. ı e er. emıye ı I agcı ar oopera ı ~nu.:1 . u rıc~sının v "" 

cağızı, namaz kılarken seccadesi Uze- ri almmasına çalışmaktır. iki defa arnemı mudahale komısyonunun kanuna uygun oldugu ıçın Vekaletce Kooperatifin intibak kararı e ıe-beyhuded;r. Teslimi menfaatımız icabı I k d - k ıı.o 
rinde bulduk. Rama'7.andı. B. Chamberlain netice o ara emiş- siyasetini tasvip eylemiştir .. Ve Millet- bir kaç gu'"ne kadar is'af edilmesi kuv le~ce tasdik edilir edilmez orta 

B P kt b. · 1 tı k · · imi.c:. Aksi :takdirde hlikümet şiddet 1 k 
en; « ....şa ıne e ı ışga e ne - ıçm " tir ki : l3u memlekette ve diğer meme- lu cemiyeti konseyinin şimdi mütalt.- vetle muhtemeldir. Kooperatifin 696 di iki bini ge"ece tir. ·f:"İl\ 

t. 'k" .. k d m1 k t af göstemıeğe mechur olacakmı~. 1 l k tı v· 
uir ı ı gune a ?.?' me c e eşr ını ketlerde mesuliyet mevkiinde olan ardan asını da deği~tirmesi muhtemel değildir. ortagy ından büyük bir kısmının işti- Manisa B ğcı ar oopera h 51' 

• J • y ı 1 ~ cakla Lu"t Tercüman b!ziın sakin, mutedil ce- l k ı b h k t _:ı .. k" f ı· t sa 8 
ve sız erı unan ı ar çagıra r. - ve par amento er ·iiniy e mat uattan i . Vukıa ademi müdahale siyasetinin ida- rak ettiği bu fevkaladeı- toplantıda ço geni~ o .. an mm. u aa ıye el 
fen mektebin millet malı olduğunu ve vaplarımızı Gonarise anlatıyor. Bu tiyatsı.ı: sözlerin vahim neticelerini hiç me edilememesi çok n.uhtemeldir. Fa-, iktisat Vekaletini Manisa valisi bay nm üçe taksimiyle Saruhanlı ...;e tia 
l~~.ılinin doğnı . olma~ığını_ söyleyü_U~· mr..ğrur :unanlı genç, ~c;i azı~tı. Tehdit göz önünden uzak tutmamalarını dile- kat böyle bir ihtimali düşünmek iste-/ Lütfi Kirdar temsil etmiştir. Resmi- banisa da birer yeni satış koopefıl 
Sızdım başka bırşey ıstemıyoruz. Bırı- savurmaga ba§lndı. Ben; Vasfıye: cTer- rim .. Sazan yuksek dağlarda yüksekçe mem. Bunun için Fransa ile yapmakta mizde toplantıya istirak eden ortak- kurulması muhtemeldir. 
cik fikir müessesemizi de yıl-mak isti-ı cümaııa ne hacet, güzel Fransızcan var b' b·t •Y k'tl . . h k t t' ld ~ kt · t til · · 1 

ır ses ı e c;ıg ı esını are e e ge u- o uguro.uz no at nazar ea ennın ne- •• J tJ 
~·orlar. Bu ~ahabeti zatı ~inizden bekli- Mösyö Gon,1risle vasıtasız gö~ünüz.., meğekafigclir .. Öyle sanıyorum ki henüz ticesinde kat'i bir hüküm vereceğim... TaşebbUi uzerlnde ilmin yeni yo 
yoruu de~ım. .. dedim. Vasfinin cidden şahane Fransız- Avrupa ufkunda böyle bir çiğ harekete Çür.kü aksi takdirde Avrupanın maruz yakalandı bol' 
Adamcagız; cBen boyle şeylere karış- cası şahlandı. Gonarisin maneviyatım geçmeınişt.ir .. Eğer itidal gösterirsek Av- ko.lncağı tehlikeleri tamamiyle müdriktir. Keın,,rde Bahçeler sokağında Veli Izmirin ve bütün Ege ·I' 

marn. Yunan hüküıneti buralarda ha- ezdi. Bize yükse-kten bak.an bu genç rupa sulhıınu kurtarrnağa muvaffak ola- Fakat bununla her hangi bir kimsenin kızı Şclu·iban bahçcvan e\·ine hırsızlık gesi münevverlerinin pe~ ·)iol 
kimdir. Beyhude itiraz etmiş oluyorsu- Yunanlı toprağa inmeğe mecbur oldu. biliriz.. mutlak surette Avrupa sulbunu ihlal maksadiylc gireceği sırada yakalan- kından t;.ınıdıkları kıymet.ı 11
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nuz• cevabını vermez mi? B v k k 
Hitaplar değişti. Tehevvlir ve tehditler ay Eden demiştir ki : etmek istedigini asdetmiyorum.. ınıştır adamlarımızdan Do to_r. ps Kendisini bövle muhataralı işler için · · k 

rahatsız ettiği~izi yüz.ünden, tavrın.,1an ı:>öndü. Monbcy derneğe başlad.L ..................................................................................................................................... teknisiyen Sıdkı Şii. ı r~ ye' 
anlıyorduk. Ne söyledik ise tesir etme· Vasfi, Türk gençliğinin bu eşsiz te- Hariciye Vekilimiz Tahrana gitti mirtan arkadaşımız ( .mık gO' 
d' Nihayet daynnamadıın. Ben, paşa miz, vatanperver çocuğunun sesi yük- ni Yolu ) adı altında ço 
yarın Yunanlılar büyük camii de, bu seleli: D • 1 h • •• • d ı zel bir kitap neşretti. ,b 
Allah evini işgal ederlerse ne yap:ıcak- - 400 küsur senedenberi biz Türk- ıc e ne rı uzerın e yapı an vapur Bir kaç yıldanberi ~.~ru;;.,. 
sınız, susacak mısınız? dedim. lerin sinesinde yaşıyan Rum mekteple- alimlerin geniş fikirlerı uzesıd' 

Paşa: CÜT'l.U da Allah muhafaza etsin, riniz.i düşünüııüz. Biz onları tam hüri~ • • • netı·celendı· de derin tetkikler yapan ri"~ 
ben böyle şeylere karışmanı> dedi. yetle asırlarca aramızda yaşattık. Bir gezıntısı gece yarısı kı Şükrünün bu yeni ese te' 
Artık yapacağımız, söyliyeceğimiz mektebimizi bize, Turk milletine çok bir telefon santralına beotebet 

söz kalmamıştı. Müteessiren döndük. mu görüyorsunuz? biliriz. Duradan dünyanıP tıll 
Hakikaten memleket eşraf~ı Yu~, Münakaşa ilm1 bir safiıaya girmişti. Bir askeri. taY,'\Jare hariciye vekilimizi Bag~ dattan köşesine, ilmin ve h•Y~"i" 

konsolatosuna topladılar. Vasiı, Nazmı. Ad ; bac:a çıkamıyacağını anla- J li b . · b.' jfer ı,. 
N T ş k' N b amcagız "' • d er cep esme aıl ııg .. fe' aı ı, ev ı ve e i jandarmalarla kon- Isteryadisin hükil l k V h k l [ kl getır ı· · ıı 

1 t "t'' d .. 1 ç k d'kk yınca ene yapayım ' - a ara ..n...ermans, a. a o ay l a doğrudan doğruya sesı~~ sı·ııi" 6~ a oybal g~ ~r u er. o şayanı ı at metin kararı böyledir. Mektebi teslim l 1 b Iır ft 
bır ta 0 ıdı. Memleket eşrafı salonda -B .... tarafı dördüncü sahifede-- Ankara, 26 (A.A) _ Dı<: i<:leri vekili ajansının hususi muhabiri bild!ri- rir ve cevap arım 3 a .1 çi 
(G · • edecek misiniz? ""7 -s -s 1 k"k'. ılk ·Al on:ırıs) [ 

0
] le karşılaştılar. Bizi de S d k h ki 1 . . Dr. Tevfik Riic:tu'· Arasın Tahrana git- yor : nsanın o u ve yaşı,.... ;lıJY 

d k Vasfi, bana dBndU. Mesul budur, de- aat IS e Tür eyeti Tür 'ye e çtsı -:.- . .
11 

t k aı f 
yanın a i odaya aldılar. Meclise kabul ve Dr. Arasa mihmandar olarak tayin mek üzere Bağdattan ayrılışı etrafında Dr. Tevfik Rüştü Aras Irak hu- ınsan, ı .t zaman e nıb ' ildi 
etmemişlerdi. Zira eşrafı memleketten di. ·· l · · edilen hariciye c:ube müdürlerinden B. hust•si muhabirimiz aşağıdaki mütcm- dudunu geçerken Irak hariciye ve- İş başında, ilimde ahlakı ~ 
(!) değildik. Daha doğrusu işi karıştı- Ben: cMösyöye soy eyınız. mektep "' • ahla" kın destekleri, orta ı•_.,,-

k ilı · · 1 d T ı· d Talip Miic:tak Irak b"'<:Vekili haz- mim haberi vermektedir: zirine aşagıv daki telgrafı göndermi~ .. ı,. racağımızclan korkmuşlardı. Bu sırada Tür m· etının ma ı ır. e~~ım e emi- -s _,., · D . 
1 

- :ı: teknig~ i, üç adam, yePİ z:ıJ.dt 
Uf '"'ecegıv ·m. Cebren, kuvvetle ~gal edebi- F'Ctlerinin köşklerine giderek şeref- - ış lŞ eri vekili Dr. Aras bu sabah tir : d il t 

m · tü Rahmetullah geçerken bize ge-- J t 6 d b b 1 d h A b" teknigvi, yeni fikirlerin . 09~~0ıtt 
ı k k kına klar de k ll 1 ce'lrabını verdim. !erine verilen çay ziyafetinde hazır bu- saa a era er erin e ususı uro Dost ve kardeş memleketten ay- 1 ., 
ere or yınız çocu me ten ·r er~ lunmuşlardır. direktörü Refik Amir ve iki k.S.tip ol- l k be kad 1 h rasyonalizasyon, noruıa ıı 1ıııi~ 
~:~~~s~~~adı. Gonaris, mektebin tes· - Bitmedi - Saat 20 de yine başvekil hazretleri duğu halde askeri tayyare ile Kerman- rı ır eni knhük'vC:. ar . daş arım mu. - ilim ve bayat, insan ve te ~et' 

aha hareket etmiş ve ba..+"' Irak d terem ra umetın en ve necıp ·ı i t 1 koruyan t Vermek istemiyorduk ve şiddetli bir lmıan Yunan valii mnumisi tarafından misafirler şerefine tertip edi- ş $'- ış I k il . d ı m araı ırma art teYO' 

1 

1 . . , 'dilmiştir V ic:lcri vekili Naci Elasil Irak"' erMnı ra mi etın en gördüğümüz sami- 1 J ·ı· b" d belı mücadeleye girişmi§tik Istcryadis eş- [,...] Kız lisesi edebiyat muallimi en vapur gezmtısıne gı · · a- ~ • et er, ı ım 17. en ne 
aI ı k · f 'k' l alarak b V l'" • I t ad" · pur Tt""tı·k ve Irak bayrakJ.,. .. ı'nle harbiye umumi reisı,' hariciye genel mi hüsnü kabul ve emsalsiz misa- Son so''z J' r ı ıneın e etın ı ır erini iz.i ["' .. ] a ıı mnumı s eTtJ ısm ınua- """·,, ve • •

1
,o 

r.aif düşürmek ve yine itiraz ettiğimiz vini. elektrikle gayet güzel bir surette süs- :;ekreteri ve hariciye yüksek memur- firperverlikten d~layı sonsuz teşek- lzmirdeki bütün kitspÇfuıllJ'' 
takdirde cebren mektebi almak gayesi- (.4) Hci.lci müftüdür. lenmişti. Her iki sahil muhteşPm Hur- ları, İran elçisi ile elçimiz ve refikası, I kürlerimizi sunar ve güzel frakın re- ve Şove iJe Abajolide bll 
ni güdüyordu. Ah kardeşim, eşrafı (B) Bu kara güıılerde mekteplerin ma orrnanlariyle süslenmiş olan Diçlc elçilik erkanı ve Türk kolonisi tfil'a· fah ve saadeti hakkındaki en ha- y • Ad J11 
me:nı:ket .. ~~~iğ~.~z ~~a~c~ .. ~ızlarm. h~- vcızıyetlcri çok elimdi. l\Iuallimler maaş 1 nehri misafirlerin neşe ve şevk ve hay· fından uğurlanm~tır. raretli temennilerimizi bir kerre da- en 1 a iıtill 
lerı bır tuılu gozuınun onunden ~ıtmı- alamıyor. Leyli çocuklara yenıe7.:leri ranlıkl:ırmı mütemadiyen arttırmakta Dr. Aras buradan ayrılmak üz.ere ha yenileriz.. Bu mühim fikir gaıet~~ısd' 
vor. Kadı ... Belediye reisi Hasan (paşa) k • . d 'd' · du.k M kt ,__ "eli I k .. k k b ka tayyare meydanına gelişleri esnasında M ı·k C 1 ... 1 10. eazı·yu"levvel SS Jdık ,çı ,11 .. . . verme ıçın ı ıntyor . e ep~re, ı . ra ın yu se ta a sına mensup e ı e a et 1 inci sayısını a . .:e jOf J 
basta olmak uzcrc bızım memleket bü- ll' l b'lf'!' yardım. eden ikı· h b" k b l b . t' . tira' k t askeri bir kıt'a ihtiram resmini ifa et- l h 1 H kk D ı • fi •'"kl 1 D . b" ·ık" mua ım ere ı ıu a- ırço ayan ar u gezın ıye ış e - hazret erine tazimlerimizin ve mu w smail a • ının enı .. ıe!t 
~ u eri..... crın ır su uta daldılar . z· f dak. t h"' etl . 1 d' N h' . tis' . zik Tü" k Irak mili. ak'" f' 

· mıyet ı ve e ar za ı urm e anma- mış er ır. e ır gezın ı gece yarısına mış ve mu a r • ı marş- terem re·ısı'l\•uz'" era fehametlu'"' Esse- "D"" t t' · 1 • ka 111 tt Biz bulunduğumuz odanın kapısından . . . . or ,. ıpte n a tıll . 
. t' d' el k G . . . dan geçmek hüfii.r olur. Bırı.sı Şıfa ec· kadar devam etti. Ondan so;ıra Bağ- !arını çalmıştır. yı·t Hikmet Süleymana hürmetleri- inanmak piyesi ve Hayafl" .... ı.~IJ vazıye ı scvre ıyor u . onarısın sesı u"'"'' 

lşitilcli: · zahanesi _sahibi. baş eczacı muhterem datta büyük bir itinaya mazhar olan Dış işleri vekilimiz ask~ri kıt':ıyı mizin arz ve iblağına yüksek de la- rikalan var. AyrıcDa ebefl1 

1 - Ne diyorsunuz efendiler. Mektep ve fedakar Fcrıt. şehir bahçelerinden birisine gidildi. teftiş ettikten sonra kendisini uğurla- !etlerinizi rica eder ve zah devletle- Avni Sermaye ve ert b~I•~ 
bize Ifızım<lır. Hüküınet konağına ilfıv~ D'ğeri tiıccardan hamiyetıi merhıım Bahçede Irak Kızılay cemiyeti tara- maya gelmiş olan zevat ile ayrı ayrı rinden de saygı ve sevgi duygulan- D lzzeddinin Akıl ha~ 8 rJlcı 
edecı ğiz. HUkümetimin l:ararı kat'idir. Ktrimi zade Ömer Lütfi.. fmdan tertip edilen bi.r halo vardı. Bah- vedalaşarak tayyareye binmiş ve tay- mızın kabulünü rica eylerim. so.syal bakımdan Oersılfl 11bıı~! Sizlerin fikirlerini almak için buraya Ferit bey b1t lJa?ıyı yazanla beraber 

1
.Çe çok muhteşem ve çok güz.eldi. yare hazır bulunanların siirekli alkış- .~f2/Z7Jl'Y":S.. ·~ i ~ '1 · it Ebre e IY 

,.., , a. d k'·"' , ı Goz hekımı selesi yazıları. ya t rcjjrt' .• ,, topladık. Hükümetin kararlarına karşı au c' n, ü ...ün dola§'Lrak mu ıtaç mu- Dost ve kardeş Türkiyenin pek aziz ları arasında hareket eylemiştir. i Albert Eiostein'den e tet~•~, 
nu geliyorsunuz? allimlere verilmek üzere para toplıyor. ve kıymetli misafirleri geç vakte kadar D · le · vekilimiz Ker arış ht ; ve dış sosyete kültiir . bıJl", 
Bazı isimlerini hatırlıyamadığun ze- Leyli çocukla.ra erzak teminine canla baloyu şereflenclirm.işler ve yüksek itib~:e; T~rana kadar olan ~olc~u;: ~ M ·ı~at Or 1 1 ~ leri haftanın düşünceler~ ıteıs'j 

rat mektebin alınmasının doğru olma- başla koşuyordu. intibalarla ikametgahlarına dönmüş· otomobılle yapacaktır. ~ 1 B N'yaıı e" 
dığını ihsas etmek istedilerse de ekse-- Ömer Lütfi merhum, mekteplere !erdir. 1stanbu1, 26 (Hususi) - Hariciye ve- ~ salar kısa tetkikle dıl bi1'J1,,t 
riyet bu işe karışmıyacaklarmı alenen kendi ticarethanesinden erzak, yağ, her Misafirler gittikleri her yerde pek sa- kilimiz Tahrana vasıl olmuştur. zinin bir evin içi 8 -~teri ı,' 

ledil HARtCtYE VEKlUMJZIN Fikret Muallanın resı ·0 ill aöy er. §C"Y yollıyordu. Bu iki vatanperve1' zatı mimt muhabbet ve pek büyük bir kar- 15 ağustosa kadar seyahatte bula- bu gu .. zel kOltUr gazel~ 
M~ü Rahmetull~ (A) efendi; bu hürmetle, şiikranla takdis etmeği milli deşlik hissiyle taziz ve ikram edilmek- _ ~G~! . ~ _ __ nacainnı aneder.. ·- -"'-L---- -: .. '\ .. ii 



• 

• 

ve ltalyanın kontroldan çekilmesi •• • 
uzerıne Almanya 

-------~-----------------------------------itere, ransa yapacak Kontrolü 
.................... -.. ............ .--.11mı ......... n ...... .-. .................... --..- ' 

Varılan itiliif a göre Fransa Atlantik sahilini, lngiltere 
de Akdeniz sahilini ·kontrol edecektir 

Yazan: Tqk Dil Tefrika No: 6• 

kut'durnıuş olan Köprülü Mehmet pa- - Bana name gönderUd1ğtnl her hal-

!~ l<atıreıoğlunun kafilesiyle geldiğini, de haber aldın pa'F'ffi? · 
ce arın saldıkları bir haberci ile işitin- - Ben bu adamın ne olduğunu 'bil
l'tnu:ı karşıcı çıkarıp, Katırcıoğlunu çatlı- mem, haindir diye işitlrlm. 
l<atır dış_ında belı:.ledi, orada buluştular. - Ben ve Haydaroğlu Anadoluda 
nt cıoglu, bu ilk defa gördüğü nura· iken bir zamanlar bu adamı arkamıza 
ti i:'hreye birdenbire gönlünü vermiş- takmışlardı, yüzünü görmedlm, bizi de 
~iilA u ak sakallı fakat gözlerinde hem 

1 
takip edemedi. Korktu. Uldn Hayfuır-

Yemet ve hem de mertlik dalgala- oğlunun ölüıniinde bunun da parmağı 
llan, Yilz.1 · · rahın dukun. <;•ı~ın hattı ne kahraman ol- var derler. Bunu fırsat sayıp, etli-

d u bildirir ihtiyarın ellerine •'lrıl- nin öcünü alacağım. 
~ o hi b' ruıu M ç :r zaman eğilmemiş baş ı ·1~- - Paşa! biraz beni dinle! Seni dün-
~uıa elunet paşanın sağ elini dudak- ya gözüyle gördüğüme Al1ahıma bin 
lcöp~ götürüp öpmüştü. kerre şükür ederim. Değil karada, bir 

na U Mehmet ~ Katırcıoğlu- zaman denizlerde gezerken bile senin 
oq.~ak Yilzündea öptü. Sırtını adını ve yaptıklarını işltlrdlm de hay
O!urd~ eli Sırtında çadırı~ götürdü. ran kalırdım. Nasıl oldu, seni bu devle
~ ııeth-dıi kahveler pişirdiler, çubuk- te mal ettiler!? Amma iyi ettiler. Sen 
h ~ er. Dahil esaslı bir görüşme- şurada Bey, burada Bey yaşarken mut
~ en Ud cenglver lllqam ye- lalaı etnf rahat lı:.alacaktır. 
iDii ita.-.: ~ te tekrar befbllf• kalın- - Inaafı, merhameti, insanlığı asla 

,.:::--,,..... e&ı. '-fladı: eld• bırakmam! 

nasyonalist harp gemisi Katalonya 
sahillerini bombardıman etmiştir. 
Bombardımanın tesirleri çok ~id· 
detli olmuştur. 

Roma, 26 ( ö.R) -- ltalyan ga
zeteleri Sir Neville Chamberlain ta
rafından dün akşam Avam kamara
sında söylenen n'ltku müsait bir 
şekilde karşılamakta ve lngiliz Baş
vekilinin vaziyeti karşıtıracak söz
ler sarfından çekinmeği tavsiye 
etmekle akılane hareket ettiğini 
müşahede etmektediNer. ltalyan 
gazeteleri ltalyanın da sulhu koru
mağı ispanya harbine nihayet ver
meği istediğini kaydettikten sonra 
diyorlar ki : 

Fakat Doyçland hadisesinin iğ
birardan ileri geldiği iddiası yanlıı
tır .. Hadisenin sebebi lspanyol kı
zıllarının baruta ateş vermek. arzu
larıdır .. Fransa ve lngilterenin yal
nız başlarına kontrolü tatbike de
vam arzularına gelince bu beynel
milel bir kontrol olmaz, iki devletin 
kendi menfaatlerine dayanan mün
ferit bir hareket olur. 

Berlin, 26 ( ö.R) -- Gazeteler 
lngiliz Başvekilinin nutkunda kul
landığı mutedil lisanı takdirle kar
şılamakla beraber şunu kaydediyor
lar ki : Almanya kontrolden çekil
mekle beraber ademi müdahale ko
mitesinden ayrılmamıştır ve ispan
ya sahillerini İngiltere ve F ransanın 
yalnızca kontrol etmesini kabul 
edemez .. Siyasi ve diplomatik ko
respondenz gazetesi kontrol mese
lesiyle komitenin meşgul olmasını 
lüzumlu görmekte ve son hadise
lerden sonra 1 ngiltere ve F ransanın 
bitaraflığından ıüphe eylemektedir. 

Roma, 26 (Ö.R) - Bilbe.odan 
bildirildiğine göre §Clıirde umumi 
hayat normal şekline dönmüştür~ 
Harp malzemesi yapan fabrikalar 
tekrar faaliyete geçmi~lerdir. Nasyo
nalistler Bilbaonun otuz beş kilo
metre kadar şimali garbisinde bulu
nuyorlar. 

•••••••••••••••••• 

El çırpanlı: bir nefer çağırdı. N efo-

T. C. 
Devlet Demir 

Yolları 
idaresinin kul
landığı saat 
•••••••••••••••••• 

- Bitmedi -

--------------------------------~~~~-
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Yarın makyajınızı bir Harl başladığı filim 
na tıpkı benzeyen Rita 
Johnson bitirecektir 

an vun Yıldız 
yıldız 1?ihi yapınız Ve ..• Astarı 

Oliv Norton bir filin 
mukavelesini nasıl 

kazandı? 
Gözler makyajın en mühim noktasıdır 

~ vct verir ve birbirine yapışmasına ına
ni olur.:o Dört sene oluyor, Oliv No 

HoJlyvooddadır. Adı şimdiye k 
gölgede kalmıştı. Buna da şaşıla 
Pek alaycı sevimli bir genç kız o 
Oliv şimdiye kadar ancak «aa 
olarak çalışmıştır. Yani tehlike!' 
koşularında veya uçuruma atla 
larda asıl artistin yerine geçerdi. 
sinema amazonunun prestişkarl 
da az değildir. Bir gün erkek art 
lerden en meşhur birini tam bir 
Pakara otomobili içinde bekletmiş 
randevüye gelmemiştir. 

Mirna Loy dudakları iyi boyamak 
için bir ince fırça ile sürülecek mavi 
halinde kırmız kullanmak lazımgeldiği
ni iddia ediyor. 

Şimdi yüzün umumi makiyajından 
bahsedelim; işte Bet Davisin fıkirleri: 
cYazın krem kullanmayınız. Pud-

rayı doğrudan clogruya cilde tatbik edi
niz. Sıcaklarda yanaklar için yağlı kır
mızdan vazgeçiniz. Yalnız kuru kırmı-

'll '6 zı zarafet verir Bunu da pek az kulln-
~IM»•":~:·. , ı nınız. > 

· Sonra açık hır pudra ile pudrnlanı-
i TT..,r hald t('ninizden daha aC'ık ol-

Fakat bu onun ne birinci, ne 
son oyunu değildi. Daha eyisini 
yaptı ve bu defa davayı kazandı. fazla pudrayı yumuşak bir 

fırça ile çıkarıyor 

Kali!omiya ıklimi çok sıcak olduğu 

için Holivud mnkiyajcıları bu mesele 
ile bilhn..cısa meşgul olmuşlar ve yıldız
lara en kuvvetli hararetlcrc bile muka-

vemet edebilecek teshir vasıtaları ver-
mişlerdir. Onlara uyarak tavsiyelerini 
takip edelim. 

Bakınız Madelen Karol ne diyor: Göz
leriniz maldyajın en mühim noktasıdır. 
Gözleriniz iyi çerçevelenmiş olduğu va

kit, milsalt bir gölge onlara es
rarlı bir parlaklık verdiği ve kirpikle
riniz maskara ile uzatıldığı zaman kü
~Uk bir fırçayı çok sıcak bir suya batı
rarak kaşlarınızdan geçiriniz. Bu nemli 

ve sıcak fırça ile kirpiklerinizi de kal
dınnız. Kirpikleriniz tabii duracaktır. 

Fay Vray ve Janet Gaynor da bunu 
teyit ediyorlar. 

Sessiz filim zamanında tanın 
ve bir kaç senedenberi çok zen 
bir bankerle evlenmiş sabık bir yıl 
tekrar kendini perdede görmek 1 
vesine kapılmıştı. Koca masrafl 
ödedi ve bayan çevirdi. Tam 
Amerikan senaryosu : Koktel cir 
yeti, altın kalpli bir kovboy, güzel 
aşık bir genç kız ve katil bir zen 
Artist aşk tesirile bir kaya üzerind 
uçuruma atılarak sevgili kovbo· 
tarafından kurtarılacağı sırada on 
yerine Oliv filmin bu kısmına gi 
cekti. Harikulade bir tesadüf es 
olarak· yıldız ve «astar» ikiz gibi 
birine benziyorlardı. Oliv hulya 
daldı. 

intihar sahnesini oynadı, kur 
rıldı ve kayboldu. Az sonra yıl 

Madlcn Karol da dudak için fırça. gözüktü, kurtarıcısının atına. ati~ 
kullanır Jan Ilarıov hıısusi havıızmmn kerıarında taşlar iizcrinde şehrin giirültiisiindcn uzak, hayale dalmasını severdi. ve vah~i bir koşu ile, mesut çıft P. 

«Gözleriniz. için far terkedilınelidir. Jan Uarlovun olilmündenbcri de· lan Leo başına bir mntern krepi sanl- bir Rosalind Russel veya Mari .Asto- pasın yanına gitti. Uzun bir adiyo l 
~ Çünkü çehre hntlarını katılaştırır. Sa- diko<lulnr birbirini takip etmektedir. mış olduğu halde Jan Harlovun bir res- run yumuş.-ık hassasiyeti kadın cazibe- uzun sahneyi bitirdi. Bu sıralar( 

1 dece göz kapakları bir2z parlatılmalı- Holivudda herkeste şöyle bir kanaat mi önüne çelenk koyarken gösteril- sinin en mliessir silahları olmuştur. De- localarda feryatlar, kırık bardak g 

Mirna Loy ince bir fır~a ile 
dudaklarını boyuyor 

dır. Kirpikleri u1..atmağı da unutmayın.> vargır: Jnn Harlovun çok bağlı oldu- mektedir. ği§en kadınlar değil, fakat erkeklerdir. rültüleri geldi. Meğer yıldız - haki! 
~Dudaklarınıza gelince; ne kadar kır- ğu «Hırisliyan fonni> tarikatı azaları- Hulasa, zayallı yıldızın UlulUndenbe· Jan Harlov bu inkılS.bın manasını yıldız - kilit altında kapatılmş veOl 

mızı olurlarsa o nisbctte cazip olur- na hnstnlıklarınn ehemmiyet vermeme- ri bir gün geçmemiştir ki bUtiln dünya anlamıştı. Meslek hayatının iptidaları kurtuluş sahnesinden sonra da fila 
lar.> ği tavsiye etmeseydi, doktor \'e cerrah- rolativlerinin silindirleri lizerine mcş- fırtınalı oldu. Ve herkes bilir ki ismine devam etmiş .. Bn. yıldız filmin ye 

Vini Şov pudr<ıyı asla ihmal etmez. lara mi.iracaatı mcncylemeseydi se- hur artistin romantik hayat ve ölUmU- şöhret vermek için artist rezaleti rek- den çevrilmesini istemişse de çekti 
Fakat çok yumuşak bir fırça ile !az.la- vimli artist hala yaşayacaktı! ne ait yazılar ve resimler geçirilmesin. lAm vasıtası olarak kullandı. Hatıra- sahnelerden memnun olan rejis 
sını çıkarır. Pudra fırçası yeni bir şey Jan Hnrlovun cesedi· yakılacak ve Plfttin sarışın tipini ortaya çıkaran yıl- sını kirletmek, Holivudda dedikodu bunu reddetmiş ve filmi için güz 
değildir. Fakat Amerikalı yıldızlar bu- külleri toplnn;:ıcaktı. Sonradan öğrenil- dız kadın güzelliğinde bir şöhret da- mevzuu olan bazı reznletleri canlandır- bir reklam olan bu hadiseyi if 
nu kendilerinin icat ettiğini sanıyorlar.! di ki bundan vazgeçilmiştir. Jan Har- kikası bulan bir şekli temsil ediyordu. mak ve ölü artistin sanat sahibi oldu- etmekten de geri kalmamıştır. 

Nihayet se\:imli Glorya Stuart ma- lov şimdi «Takdis mabedi• denilen bir Jan Harlovun temsil ettiği tahrik edici ğunu gösteı·mek için bu gibi vasıtalara Fakat daha tuhafı şu ki Oliv Noı 
kiyaJı temizlemek için kullandığı krc- türbede, Irving Talber ve Mary Dre:;;s- seksappel ile tecavilzk5r şehvetin şim- milracaat etmiş olmasını tenkit etmek- ton şimdi sahici bir filim mukavcleı 
mi biz.zat imal ctUğini temin ediyor. Bu- lcrin yanındaki mezarda yatacaktır. Bu di tamamiyle geçtiği iddia edilemez. ten zivade bir artistin istidadını kabul imza etmiştir ve bu binici kadın Sl 

nun için milsavi miktarda lanolin ,.e miinasebctle Villiaın Povelin adı yine Fakat muhakkaktır ki bu moda gerile- ettirm~k için bunca güçlüklere tesa- yesinde kovboy filimleri piyasasın 
madeni ;yağ kullanmaktadır. Bu nıtis- h5.disclere karışmışbr. Zira, garip değil mektedir. Bir Mitnn Loyun zarafeti, düf etmesine teessüf etmek lazımdır. tekrar yükseleceği tahmin olunuyo 
t h ilt · · " l b' gıda imi!': mi, Jan Harlo"""n ölUmu·· mu"nasebetı'y-
a zar c ıçın guze ır -, · • .. • • • • • 11 • • • • • • •• • • •••• • • ••• 11 • • 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • ••• • 11 •. •,. •. • • • • • • •• •. • • ......................... • ••• •,". • •• , •" • • • • ı • •. •. • ı 
Güneşin şiddetine karşı bundan iyi le Harlovdan ziyade Povelden bahsedil-

çare yokmuş. Sevimli artist güneş ban- miştir. Rivayet edildiğine göre sarışın Bayan Gladis Svathout yos:ı.ı Japtığı vakit önceden cildine bu yıldızın mezarı tamamiyle mermerden 
yağı ~ürmeği asla ihmal etmez. yapılmış ve bunun için Vilyam Povel 

cGözlerini.z.in tuvaleti bitince kirpik- Işte, sevgili okuyucular, Holivudun 25000 dolar tediye etmiştir. 
lerinizi çok sık küçiik bir tarakla tara- bu hususta en tecrübeli kndınlarının Diğer taraftan, rivayet edildiğine gö- Reklamı • yıldız Pariste istirahat ediyo sevmıyen 
mağı ihmnl etmeyiniz. Bu kirpiklerin. tavsiyeleri .. Bunlara riayet edince gü- re, Metro stüdyoları Jan Harlovun ölü
büyümcsine yardım eder, onlara kuv- ı.elliğinizi arttıracağınız şüphesizdir. nıiyle feci surette yarı kalan Saratoga 
~~--~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~fi~~~~~~~~wmed~~ ~~Sv~h~r~~~ ~~& 

Annabellanın •Süktlt kalllsinde> ueni ve mUheı111~ bfr tcıwe. 

mi§ .. Halbuki Jnnın öldüğU gün, bu 
bUyük milesscsc !ilmin terkedilcceğini 

cNormandb vapunınun seyyahlarını 

pariae nakleden Uç li.iks trenin birinci-ilan etmişti. 
Fakat görUldü ki, yarı kalan filmin sinden ve birinci vagondan kocasiylc 

feda edilmesi 500 bin dolarlık masra- kolkola sessiz.ce inmiş ve 1.on vagonlnr
fın heba olm.nsı olacaktı!.. Şimdi filinin da kendisini arayan gazetecilere ses
son sahnelerini Harlova şaşılacak dere
cede benziyen Rita Johnson isminde 

bir genç artiste oynatmak mevzuu bahs 
oluyor. Bu maksatla, sinemada şimdi-

Jenmeden oteline çıkmıştır. 

cRanç· gülU> , cHayatın hulyası,. ve 

cŞampanya valsb filimlerinin kahrn

maniyle ancak otelde karşıla~ak müm-
ye kadnr misli görUlmemiş bir çareye 
baş vurulacakmış. Lionel Barriınor per- ki.in olmuştur. 
dede görUnccek ve halka llfuı edecek- - Yedi scnedenberi Parise gelme-

mİ§ ki Jnn Harlov bu filmi ölümünden 
evvel bitiremedıği için son sahnelerde 

Rita Johnson onun yerine geçlrilıni§
tir. 

Fakat bir yıldız yerine böylece bir 
diğerinin geçirilmesi Holivudda iyi knr
§ılnnmanuştır. Amerikada neşredilen 
bir resim de teessür uyandırmıştır. Bun
da M. G. M.'in reklam l'şarcti olan ars-

•••• •· ·~~~~i~~····~~··••••• 
Gayet havadar güzel man

ıaralı Göztepe vapur iskelesi
ne d6rt dakika mesafede kul
lanışlı ve kirası elverişli iki ev 
kiralıktır. Göztepede Abdül'e-
zel paşa yokuşunda bakkal B. 
Bedriye veya telefonla 2256 
numaraya müracaat. 

S.6 H(398) 2. 

miştim, diyor; bu scyehatten çok mem

nunum. Şimdi Nevyorkun Metropoll

tan Operasına ve ayni zamanda Holi

vuda mensubum. 

- Sinemayı çok sever misiniz.? 

- Çok, bilhassa zarif ve hafif filim-

lcri. Kendi filimlerim tercih etliğim si

nemanın hak.iki timsalidi,r. 

Sevimli bir esmer gUzcli olan Gladis 

Svnrthovt Amerikanın birinci mezzo

sopranolarından biridir. 

- Şarkı söylediğim filimleri de seve

rim. Jan Klepura ile birlikte çevirdi

ğim filim çok hoşuma gitmişti. 

-A vrupnda çevirecek misiniz 7 

- Şüphesiz hayır. Buraya sergiyi zi-

yaret için geldim! İstirahat edeceğim. 

Nise, Venedik'e, Flornnsnya da gidece
ğim .. 
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Vezan: Eşel Zevaf·o 
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, ka sizin gibi olmasını jsterdim. thtirnalki leri okşıy:uı bir kadın içeri girdi. Bu Ma 
, fakirsiniz... Fakat hnkikatte prensesle- ri dö Loren, Düşes dö Montpansiye, h 

rin, prcnsesisiniz? ... Hem size acıyorum. zaman yilzünde görüruniyen dostane biı 
, Ve hem de acımıyorum ..• Siz bedbaht- çehre ile sordu: 

sınız, fakat etrafınıza saadet saçıyorsu- - Ne var, ne yok .•. iyi bir haber v 
. nuz. mı? ..• 
• - ayır ar, em ıyı; em ena ..• 
1 valye bu sözlerden heyecana düşerek - önce fcnalannı görelim?. 
i ı Saizoına Pardayanın elini bıraktı. Şö-' H 1 h · · h f 

V ' sarsıldı. Ve dedi ki: - ÇünkU onlar en müthişleridir. De 
lot1 ılla~blcde pilotlar lokantası. Pi-

1 
yarcyi tecrübe ediyordu. Birkaç tcc- öyle ki, şu son 7.amanlnrda, te~rüb~ -:- Ben bahtsız mıyım? ... Hnydi baka- mek istiyorsunuz değ.il mi? .•• 

açııllr bırer birer geliyorlar. Her kapı rübcclen sonra tnyyarenin bazı aksamı- pilotları bir mitrolyöz nteşi önüne sı- hm daha ne var anlıyayıın? ... Madam- - Hayır onlar her zaman olduğu giö 
dın;:;da ıxıtronun yüzil hafifce ay- nın titredi~ini hissetti. Modeli inşa ralanmış gibi telef olup gitmi~lerdir. ki, bana karşı biraz itimat gösteriyorsu- en mühimlcridir dn onun için. 
daha ıyor. Şu giren haynhnda bir giln eden mühendise bunu söyledl Her gün gazetelerde bunlardan bir ka- nuz, şurada bizim gibi serseriyane dola- - Öyle ise dinleyiniz ... Biraderim .. 
sı} ki ~dı. Çünkü sayılı onlar. Na- - Yanılıyorsunuz, dedi ınühendLo;, çının ismi okunuyor. Hepsi de prototip l şanlar için yatacak bir yer vennek ile - D~mek fena habC'rler Dük dö G' 
lierı " birbırlerini de sessizce sayıyorlar. hesaplarım doğrudur. Titreme ola- ilzerinde ölen pilotlardır. l mükellef bir ev nra. Bana inanınız, ora- hakkında.dır ha! ... 
bayc~ 1:~k milste..~ih değiller gibi. Ni- maz. PROTOTİP DİNİ • .l ıda iki Uç gün istirahat ediniz. Sizi gelip - Evet kraliçem... O tnmftan i~leri 
tay go tamnmiyle boşalıyor. Son Mcrmoz sordu: Tecrübe pilotlarına tevdi edilen bir Tecrübe kurbanlarından Arrachart yine oradan ben alırım. miz tamamen bozuk. Adeta büyük b 
11~.:~ Yere konmu~tur. Artık gevşe- - Benhnle birlikte biner misiniz? prototip daima bir marka tarafından dakika sonra, hiç birşey olmamış gibi, - Doğru mu sôyliyorsunuz? Beni ge- bozgunluk başgösteriyor. Zira Hnnri, Ka 
kart~· GUiüşler duyuluyor. Oyun Birlikte hareket ettiler. Parisin üs- piyasaya çılrarılacak yeni bir model- pilot ve cYapıcı> sürat haddini ve mu- lip alacak mısınız? terin dö Midiçi ile anlaşmıştır. Kilç" 
gıl.nrı· ı lllasalara düşüyor. Müthiş kny- tünde bin metrede arkn taraf titremcğc dir. EtüdU, imali nylara, b"'zan s~nelere kavemet cndisini münakaşa ediyorlar- - Size söz veriyorum. Sizi blf defa Şantöze olan sevgisi onun ortadan kaybJ 

Yle ala b l 1 b , __ ~_ 1 • ,:ı ., , " " _ ya aş ıyor ar. aşladı, yan .ıuuıatcıkları çırpındılar. , .... ,. _., '\ T"' • ,.,_ " ..... • .,,.,. .-··~- dı. görünce insanın unutması imkanı yok- olmaslyle daha fa?Ja artmıştır. 
du.n ~!ıl, senin Utü parçasını uçur- Kumandalar deli gibi idiler. Mühendlı-f ~~ 1 Prototip ayar edilmiştir. Teknik ko- tur. Gerçi daima maskeli bulunduğu için Favsta titredi, o kadar ki Düşes d' 

}( · para<>utunu bnğladı, kabinenin döşeme mitedaı geçer, sefere elver.işli şaha- yüzünilzü görmek imk:lnsızdır, fakat in- Montpansiye knrşısındakine ngır bir dar· 
bağ npı açılıyor, hir makinist giriyor, ta}ıt eoını ar.arak atlamak için lr~l'·t1 ı detnamesini alır. Artık onu seri halin- sanın üzerinde bıraktığınız tesir .unutu- be ind~ olduğunu anladı. 

ırıyor: - ı de inşa etmek mümkündür. Fakat lama::.:. 1 Favstn keskin bir ifade ile: 
-~ ..... - ~"""v""-' -.-" ı,.. !Cl.Sot! "" ...,.. prototipe göre yapılmış makinelerden - O halde burada kalmıya razı olu- - Hikaye ediniz dedi. 

4~ınsevı . t . " B 
bnıı b' " ıs eınıyor, çagırmıyor. u birinin, bir imal hatfısı sebebiyle, ku- yorum. - önce şunu bilmelisiniz ki kardeşim 
kııbl ır haber gibi fırlatıyor ve Villa- surlu olması mümkilndür. O yine ku- Şövalye deli kadının sözünden dön- Dük ihtiyar kraliçe He uzun bir gör~mo 
SUn ede bir tek haber imkanı vardır. 1 surun nerede olduğunu tayin için tec- mesi korkusuyla hemen koştu. Dulhane- yapmıştır. 
~ı:ı:ı·ltnla beraber bu defa anlamak is- rüb::? pilotuna tevdi edilir. nin çıngırağını çekti. Kapı açıldı. Arka- - Ondan haberim var •.. Sonra! .• 

ıyt~rlar. Gün bitm~tir, gök boştur. Ordu böylece bir tayyareyi şu notla sında papas elbisesi bulunan bir kadın - Bu görUşmeler esnasında ccreyaa 
6ot. · Nasıl Masot? Gelecektir, Ma- fnbrfüaya iade eder: göründü. Ondan çin~cne karısının kabu- eden vakalardan haberin.iz. var mı? .•• 

t! Şu belot için bekliyorlnr onu. ~Bu tayyare yruıa yatmağa müte- lünü rica etti. Saizoma içeriye girdi. Ra- Katerin dö Midiçi itaat sözilnU vermiş-
ltsot 8% evvel Bükte ö1müştür. mayildir.> hibe Şövalyeye doğru bir tebessüm fır- tir. 

llk ta liiho , YYarecilerin şilphesız hepsi tec-
dis ~ılotu idL Ayni zamanda mühen
ly~ tıışancı, makineci idiler de.. Onlar 
Çe ı:: hesaplarla uğraşm:ızlar, bir hi
~· aat ederlerdl Geceliyin, yeni 
~ llıe §'"'killeri, birbiri Ustünde kanat
~b~ra~ bir -·· 1ı-ilk kanat, burada bir 
tahta ızat~r görürler ve snb:ıh o1unca 
'İltlet iskelet ilzerine bez çakmağa, bi
blotört tekerlekleri Uzerine iki zamanlı 
llı.ını er Yerleştirme~e çalışırlardı. 
idi. aıın adı Bleıiot, Farmnn, Voisin 

llı.ınıa 
ti old rın şahsi şan ve şeref devrele-
l'a:otlın u. Sonra tayyareler seri halinde 

kildit!a. başlayınca bunlar nrkaya 
il t~ • Artık Bleriot denmez".li, bir 

o dr> ·ı· ..J• n ır·1ı. Zaten ihtiyar1amıslar-
~ 

,. c,. ~ 

ME>rmoz bır elle volanı tutarmt dığ~r 

eliyle mühendisi omuzundan tuttu ve 
zorla oturtarak haykırdı: 

- Enırc!ti~im vakit atlarsınız, dnha 
cwel d ·ıı 

Şehfr ilsti,inde bir sukut fellikctinden 
kaçınarak ilk önce Pari.sten uzaklaşmak 
için 'tayyareye son s1irati verdi. Sonra, 
yan ic:t·~'l"'nqm>.. kumanda cdcmedigt 

dt be pi1 
lı::l otı.laı·. '~Zarı: En solda Marot ııc en sağda Pavlhan, ikisi de ölrııii~iir. 

l.ıtl)' hıslarını kafi derecede halde, sadece motörle manevra ede-
~ :• iıı~ a~ltşlardı. Bürolara kapan- rck, onu hızlnştırarnk veya yavaşlata-

'ta~ cı ar oldular. İcat ettikleri rnk normal bir şekilde yere kondu. Hc-
bUip :eıeri tecrübe için, ilk önce saplarını yeniden başlamak üzere sap

h 11~1'1 a<;nnı.ndıklarını görmek, son- sarı yilzle ayrılan mühendis tek kelime 
~~U llly ~ar etmek, tamamlamak için söylemedi. 

l-i l'a~ sahibi adamlar vardı. Tay- Birkaç senedenbcri, işin fecaati şudur 
t • 1l'ıtn ad na, inanan ve meslek aşkı ki tayyarelere kendi adlarını veren 

ıııı <>nılar z· . k . 
b~ d.,.}tolayca ~ ı::ab ınsan cndı yap- <Yapıcılar> bile onları artık tnnımıyor-
b . 1ı;etj e<:tii e edebilirse de lar. Aerodinamik ilini anlaşılan sahih 
lrıt. ne §U t k}:r· , 

· e uı daha güç yapa- bir ilim olmuştur. Formiiller, planlar, 
; Şu bez öl!;üler bizzat pilot olmıyan ve bazıları 

q. ot fll~ tahta ve çelik yığınını gö- hiç uçuş bile yapmamış olan mühendis
ti~ lTÇ<\hilec~·? Bunun uçması lllzım- ler veya riyaziler tarafından hnzırlan

{'. 'l'ecliib ğuıe heıncn hemen emi- maktadır. Tecrübe pilotları bir formü-
\'ctii~ . c ediniz. lün tecriibesini yapıyorlar. Doktorlar 
~ aıı cl~fmıçlll .. 25 scmedenberi bir de- ilk serumlarını hayvanlar üzerinde 
ltı ~~ b~YUzlercc pilot bulundu. ! tecrübe ederler. Tayyarecilik riyazl-

~ l' lıısi~·nkı ırk oldular. Tecrübe pi- lerl ise formüllerini insanlarla, canlı, 
...,, ac~i '-,,Ve aşkı zorla kazanılmaz. sıcak, genç ve kuvvetli insanlarla tec

"'" vvetin · 

Tecrübe pilotu, o1Um tehlikesi taşı- la tarak kapıyı kapadı. Pardayan şu sivil - Doğru mu? ... 
! dığını hildiği bu tayyareye siiktınetle kıyafetli rahibeyi ve onun f ırlnttığı te- f - Evet. Bizzat Hanriden isittim. 
1>iner. Hatta bu tehlikeyi kendisi inki- bessümleri, harap manastırı, kapıcı ka- - O halde Dtik'ün korktuğu en bil· 
şaf ettirir. Tayyaresini yan yatırır, doğ- dının tekrar ettiği Keodin dö Bov"liyo yük engel ortada:ı kalktı demclctir. Or
rultur, tekrar yan yatırır, ta ki hilk- hakkındaki sözlerini düşüne düşüne Pa- tnda znfcre µbşmnk için hiç birşey kal· 

• Maasotte gülümsüyl)r, fal;<ıt -Nkin oldu~nu biliyorum. Tay- JAK KLEl\'lAı.'i 1 - Evet, ispatı karde .. imin derhal kra-

1 

münü '·crcbilsin: rise doğru yola çıktı. mamıctır. 

öiümle çarpışmak üzeredir. yareyi düzeltmek icin şurasını veya Hikayemizin cereyan tarzları bizi Fm·s- lı elde etmek istemesidir. 
burasını değlşt.ırmek lazımdır. tanın sarayından hayli zamandabcri u- - Gizin bu derece faaHyete geçmesin· 

Tecrübe pilotlannın nşkını ırzaltacak zak bulundurou. Şimdi ornyn dönelim· den emin nıisiniz? ... 
tcrmiştir. Bir tecrüheci böyle bir maki- birşcy yoktur. On beş sene evvel Al- Hatırlıyoruz ki Qnu Pnrdayanla karşı,! - Tamamen eminim Mndaın. Karde
ne başına f'"çti mi elinin altındn bir ser- zns1ı old•.ığunu söyliyen bir adam Tu- karşıya gelmiş vaziyette bıralanış ve Şö- şiın, bana takip rdC'C('ği planı anlattı. 
vet ve markası veya memleketi için luzda Latekoer fabriknlarına makinist valyenin firarından sonra Favsta Krodin Takdire şayan b..Jdum. önce kendisi ita· 
bir san imkanı tuttı.ığunu bilir. Proto- yazıldı. Birkaç ay kendini göstermeden dö Bovilliya il karşılac;mıştı. Görüşme- nt gösterir gibi yaparak Hanri dö Valo
~ipi, yani yeni bir modern ilk numun"- iş gördü. Bir gün bir pilot lspnnvnda leri sona ermek üzere bulunduğundan vayı bulacak umumi meclis toplantıya 
sinl kıracak olursa biltün iş~ yenidrn lJir motör firızru;ına uğramıştı. Muci- Klodun ryrğa knlkmı5, çekilmek üzere cnğrılacak. Müzakere teklif edecek. 
başlamak lazımdır. Bunun istn bu va- ze nevindendir, hiçbir şey kırmndnn, bulunuyordu. Favsta söylediklerini hu-

1 
Bunlar ona yakbşmnk için birer sebep 

ziyetle makinenin insandan daha de- kilçücük bir tarlava konmuştu. Tekrar ltısa ederek tekrar sordu: olacak. Bu sırnlarda L!körlcı·imi.zh en 
ğerH olduğunu iddia ediyorlar. BüJUiı hareket edemiyeccğini anlayınca ma· - Küçiik şantöz nasıl?... cesur ve en kahramanlarını yanına nla· 
tecrUhecilçrin kanaati şudur. Önce 'tlnesini orada bıraktı ve Tıiluza tren- - l\fon:ıstırda duran lıcmşirclC'rlf' bir-, cak. Bunlnr .arasında ben de bulun. :a· 
orototip kurtulmalı, sonra biz! Teh- 1e döndü. lşletme şeli Daurat şu Al- liktc ve gayet emin hır ~·<.'rdedir. Omın ğım. Bu suretle Valovayı yakalayıp lıil' 
likc, kaza halinde ili: önce prototipi, ~.aslı makinisti çnğırarak İspanyayrl rmıda olduğunu ı, msc b lemcz. Belgodcr mnnn: ıra tıkacagız .. Tnhü bır parçn da 
onra kendi cruıını l~rtarmak ll.'tzım- ;tmesini, tayyareyi sokmesini ve par- 1!• onun muhaf ... zasınn memurdur. basını tırnş edececıi.z. 

dır. Tecrübe pilotlarından ne kadarı ·aları sandıklar içinde trenle getirme- - Ne olursa olsun şu küçüğün muha-I _ PIT1'<1f r-n• _ 
her imkfuı ve ihtimale karşı, prototip· ·nı emretti. 'azasını sizden bekliyorum. Ey er kaçm:ı- ......................................... . 

kuı-tarmağa ç:ıbalamrunış olı ıasalardı Ertesi akşam Daurat tayyarenin ha- 'ima flrsat verirseniz bunun cezasmı ha-ı D OKTQ R 
canlarını kurtarmış olurlardı! Daha v:ı- vadan gel rck sahaya konduğunu hay- yatınızla öclıyeccksiniz. E H • 
kit varken parnışutla atlamak veya önü- ·etle gördü. Makinist mahcup bir ta- - F.vct. Hayatımla kdalet r-dİ)'Otum. sat ati p o ğ u 
ne ilk çık:ın sahaya inmek kfıfi idi. r;.:rla tayyareden indi: Yalnız birr Y lıJlmek isti~·oı't.l·n . . . Onu • ı· •• 

Tcc .. übe pilotlarından Domcrc ilci o;onro ne :yapac.-n lı".'l ••• Biraz nnlar gibi Dahı ıye mut~hassısı 
- Biraz pilotluktan anlarım. Y cr-

<ıene evvel bir snha üzerinde uçarken len kalkabileceğimi ummuştum. Bir '>ldum .... Fakat~ .. S:ırih Pmiı>!eriııizi h0 k- iki senedenberi dahlliye mu• 
yere ineceği ecınnda, uçuş sırasında içe· ecrübe ettim. liyorum. tabassıslı~mı ifa etmekte oldu· 
ri çekilen inicı freninin yerinden oyna- - A~ık söylC'yiniz bakayım ne anla- Al k k' S t A 

-~ Dnurat kaşlnrını çattı: dınlZ'. ğum sanca ta ı en ntu· 
ınndığını ve dışarı çıkmadığını gördU. d b b 
H tl - Ki:şeye uğrayınız. İşten çikarıldı- _ Siz Viuoletta~·ı ölüme mahk"'m "t- van hastanesin en azı se ep· er hangi bir tayyarede olsa para5ü <.' J ,, u ' 

atlardı. Fakat bu prototip üzerinde ·hu- tız. tiniz. lerle ayr1ldım. Bundan böyle 
d Birnn sonra adamcağız, başını eğerek _ Evet ölüm ın hh."'llmudur. Ve hu"k- hastnlarımı p .. zardan m"ad nu üşünmedi. Sad2ce şöyle 'bir noU. u "' 

attı ·. ~ant.ası elinde oldu{,'U hnlde tekrar ge- nıu"n icrası uccikmiyecektir. h b h k k " er gün sa a tan a şama a-
«.tntş tircnl islemedig-;i halde inmeğc ;iyordu. Daw-at onu çağırdı: - Yalnız bu kadar değil ... Zannedi- d k B l , - d l • 

- Makı'nı·sı· 01--1- iı:ten çıkarıldınız. k b ar i inci ey er soırngm a a çalışacağım. Tulumbacılar ve hastane: ~ "'lt voruın i hükmün icrası iraz gecike- h d 
arabası hazır olsun'> ..,akat şimdi tecrübe pilotu olarak sizi ~ek, küçük Viyolctta ynlnız öldürülecek 81 numaralı muayene anem e 

Gerçek, «karın üzeri> sürünerek ye- 'şe alıyorum. Kimsiniz? ieğil... öldürülmezden ov-:el... kabul edeceğim. Hastanede te· 
re inebildi. Mahir bir pilottu. Talil de' Adam hıçkmklarla nğlamağn ba5- -Evet, su kız canını vermeden ev- davilerine lüzum görülenleri de 
yaver gitti. Parıılanmaclı ve prototip 

10
d'.. Me~r en değerli Alman ta.rra- vcl ölmüş bulunnmlıdır. işte diişüncele- Alsancakta Güzelyerde "Dok· 

nncnk hafü hasarlnra uğrndı. ı:c?erinden, harp knhrnmanlarından rim budur. Evet ... Bu kız önce nı:ımusu- tor Sadık Ahmet Sıhhat ev:n
Zatcn ckscriyn en güç olan ilk uçuş- ~ırı, emsalsiz bir -püotmuş. Mcmleke- nu kaybetmeli, nrtık insan içine şerefli de,, Hastane ücretiyle tedavi 

lar değildir. Asıl tehlikeli olan o.rar işi- :ndcn fakir olarak kaçmış ve harp- adamlar gibi kat.ış'.romnalıdır. Emirleı·im edeceğimi sayın ballrn ilan 
d" . ::an sonr k di d 1 d" ~ ır. Bır tayyarenin uçmnsı yetı.1cz, mu- n en a ıy e orunege ccsa- bunlardır. Anlaşıldı mı?... ederim. Telefon: 3315 
kavemetinin tam mahiyetini kudre- ·et edel'!'cmişti. Klodin yerlere kadar <.'ğildi. Geri, geri ...,.. ~ııı 
tin'1D hududunu, kullanışlılığının de- "' Daurat onu .. ~e .~:oy~u. B~kaç SC?.c çekilirken Favstn il!'ivc C'tti: lZMtR BELEDIYF.SlNDEN : 
recesini bi rnck lilzınıdır. Muhtemel ~vvcl Berre golU uzermde hır prototı- - Bu iş bitince bana haber veriniz. 
zafiyetlere karşı onu aşılamak, nazari pi tecrübe ederken ölmüştür. Klodin iki bilklüm olduğu halde s~ 
olarak onwıla kaza tecrübeleri yap- lamlarını tekrnrlıyn, t krarlıya çekilip 
mak ve böylece her giln bu makineleri A-Ç J-L D I gitti. 
kullanacakların kazaya uğraınnlarının Fnvsta kendi kendine söyleniyordu: 
öniine geçmek gerektir. ? - Olur şey değil! ... Yalnız oldukları 

lşte bu andan itibaren tecrübe pilo- • zaman nnmusa aykırı en kiiçilk bir sözü 
tu tı1.ami sürat, nzruni kudret ölüm sa- Dünyanın en meşhur ~. çekine, çekine konuşurlnr. 'Fakat başka-

::ğ:":~tare. rek kırılma noktasını nro- Çeşme PJaı·ları ıariyle benıbcr oldulnr mı, en bayağı 
~ sôzl~ sarfından sakınmazlar. Ben bakir 

Birkaç sene evvel, meşhur Alınan - Hayat. istirahat, eğlence, bir kız iken 1'i ·bir sevgi kalbimde ufncık 

Başı boş bulunup Temizlik 
hanınn tt-slim edilen bir koyun 
ile iki kuzu 8 gün içinde sa
hipleri çıkmadığı takdirde 

5-7-937 gününe müsadif Pa· 
zartesi gilnU hayvan pazannda 

satılacağı ilan olunur. 
2121 ( 1179 ) -Denizli asliye hukuk mahke· 

me inden: 
t \'erd.if:i ı, ustalığını isbata rube ederler. 

l'aı-ıa ~~eı- Uunnn havada ona refo- Başmilhcndis ....._ 'ti1 \'~mı ~kiler, tccrübelil<?r kn- pilotunu çağırır. 

Holanda «yapıcısı> Fokker baş pilotu- tabldot ve alakart nefiı ye• bir yer tutm.ımışken hile icap edince fi-
mi.lessesenin tecrübe nu çağırarak ona şöyle demişti: mekler ve içkiler. kirlerimi açıktan, açığa söyler, lüzumu 

}~ilerini uğuşturur, - Fliin motlelin kırılış noktasını bil- olan kelimeleri utandırıcı olsa da sarfın-

Denizlinin gürcan sokağında 
oturan Şakir kııı Ülviye ile ko· 
ca~r istiklAI M.den Mustafa oğ-lı .. lt i işe Y t te gecikmezler! neşelidir. tit atıyor. lyi bir tecrübeci - Dostum; der, yC'ni bir formül bul-

l ~ e ~ ntınak duk, saatte 500 kilometre yapacak. Bu 
~~a ed~ı:ı erni 

1 
~ henüz itaattan is· yeni tayyarenin her şeyi fevkaladedir. 

qt llıuka~ı: t!l"e beklc.nilmiyen bir Asıl fevknlude olan şudur ki bunları 
1l'. \';hı ida e eden tayyareyi, genç dinleyen delikanlı sormaz bile : 
'I~ ~ ll~ı hcnu et~cs~ bfun.ek !Azım- - Makinenizin uçacağına emin mi-

l, ek .:'llleyc h~ endı 1~-cine tabi siniz? 
h1.ı 1 'ıtıi, noksa rn kalmak için de- Blrşey demez, b~şını eğer, bnşlığını 

., ~tleıt~tl"ıdu- z·nını keşfetmek için düzeltir, «formülün:. kine biner, piste 
~~ e · ıra hi b. · ~ \'e hesap k . ç u- şey, hat~ atılır ve kufi derecede sürat kesbet-
b~ g;cı aııkıa sa ~ıde.si. bile yaşayan tiğine kanaat getirince formülil uçurt-

f ~l%eı_ rı nn elın isabeti ye- mak için sapı çeker. Eğer riyazi bir 
l hı;11 bir İecrUbe . virgül hatası yapmışsa formül uçmaz 

I!'~ ;oıt 21'\akin 
1 

~ilotu olınıyan ve pilot ölür. Riyaziler çok yanılmazlar. 
~~ i .933 d bire crı tamnhynn Bununla beraber tek tük yaptıklnrı 

~'tı kllllanrnnkrn·esaf~ re~orunu yanlışlar blitün tecrübe pilotlarının bl-
l!!tedıği hır tny- rer birer ölmesine kafi gelmektedir. 

ınek istiyorum.Hangi sUrati bulunca tay- Fiatlerde her seneye nis- dan çekinmezdim. 
yarenin kırılacağını öğrenmeğe ihtl- betle yüzde kırk tenzilat. 
yacım var. Sekiz bin metreye çıkarak Her gün sahah ve akşam 
motöre son hızm.ı veı:iniz. Bir sıra gc- yeni konforlu otobüslerden 
lecek ki, muayyen bir sUrat hasıl olun- istifade edilir. 1-3 f 1158) 
ca, tayyare kırılacaktır. O vakit atla
ync.'lksmız. O kadar kuvvetle fırlatıl
mı~ olacaksınız ki paraşilttinilzUn yır
tılması çok muhtemeldir. Bunun için iki 

paraşilt alınız. U ınarırn ki ikincisi açı
lır ve sizi toprağn indirir. Kırılış 6.nın
da enrcjiströrün ne sürat gösterdiğini 
iyice kaydediniz. 

- Peki, dedi pilot. 
Fokkerin dediğini yaptı. Beş bin 

metrelik bir pikeden sonra tayyare kı

Bir bayan 
aranıyor 

Ticarethanede çalışmış ve 

muhabere yapmağa muktedir 
bir daktilo Bayan aranıyor. Li
san bilen tercih edilecektir. 

ldarehanemize milracaat olun• 

rıldı, adam dışarı fırlatıldı, ilk paraşü- ması 

tti yırtıldı ve ikincisi onu kurtardı. On 162 ( 1181 ) 

Buraya gelince birdenbire durdu.Yü
zü sarardı. Goğsli kabardı. Gözleri kar
şısında astlı duran bir hayale takılmış 
gibi yerm~<>n kıpırdıyamadı. Bu kadının 
knfasının içinde bir milcadele hüküm 
sürüyordu. Derin, derin i'Çini çekerek 
sözüne devam etti: 

- Ah!. .. Diğer kadınların kalplerinde 
ruhlarında fırtınalar yaratan nşk benim 
kalbimde yer bulamadı. A'.caba hu doğru 
mu? ... Ne! ... Ben ... Ben mi? Böyle ola
cağıma kalbimi koparıp atarım daha ,iyi. 

Iki elini birden göğsilne indirdi. Sivri 
tırnakları hakikaten kalbini sökUp ala
cakmış gibi göğsünü hırpaladı. Yavaş, 
yavaş, sükO.net buldu. Birkaç dakika 
.sonra gilzel, hoppa ~yüslerivle, göz-

lu Tevfik arasındaki ihtar da· 
vasımn tahkikatı sırasında: 

Müddeialeyh Tevfiğin ika
metgahı meçhul kaldığı ve 

tebligatın dahi ilanen yapıldısrı 
halde mahkemeye gelmediği 
cihetle hakkında muamele iz 
gıyap kararı verilmesi karargir 
olmakla tarihi ilandan itibaren 
beş gün zarfında itiraz edip 

mahkemeye gelmediği takdirde 
gıyaben devam olunacağı ve 

bu baptaki muhakemenin de 
S Temmuz 937 Pazarte i günü 
saat 14 de muallak bulunduğu 
usulen tebliğ olunur. '1182) 



• 

Sahife~ 

~ 
F 
JARDI ~ 'OLHAYAl(IANKAYA BENtE1l 

' Her nevi b•hçe ha· 
şaratını ve nebatat sÜr• 

fe\erini öldüren toıdur , 
Pompalı kaplar derununda 

aatılır. Ve daima kullanılmata 
hazırdır. Ayrıca aatıo alınacak ak· 

aamı yoktur. Haıarat İçİD öldürücü, 
aebıe ve nebatlar için ıararaııdır. Zcbirlı 

detildir. Pratik ve müessirdir. 

Mlkrop hırsızdaA eaha "ork\İ7~du(~ 
_Paranızı kasada aakladıtını:ı_ ıi~ 

~rııreceklerlnlzl _d-.1 

soluk hava dolaplarında muhafaza ediniz: 

Uıııuml ~ : J. lruplıı, lıtanlıul, Calaıa, VOJYOd& Hu 11 

lkl defa az r,ıemekl~ 

• >aırnı rand6manı vere~ 
/5 SEttE GARAttTll r•ılne aotuk hava dolaplaw 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER ç·ftçi ve hayvan 

sahiplerini na
IZMIR - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçalı Han) 

AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 
MUuLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

zar d.k ın 
Hayvanlannııa pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
mide cihazlarını ve oesçlerini bozmayınız. 

Turan fabrikaları, yüzde kırk beş mevadı gıdaiyeyi haiz 
kabuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

Hayvanlarınıza ( Öküz b:ışı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onların şayanı hayret derecede semiı
leyip kuvvetlendiğini \'e inelderinizin verdiği sütün fazla 
mikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tnrifname için fnbriknlnnmız ma
mulatı lz:nir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılt 
ve J. C. Hemsiye müracaat ed ini:ı. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - lımir 3465 

Pamuk e sucat 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerll Pamuğundan At, Tayyare , Köpekbaş, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hemevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup mallan Avıupanın ayni tip 
mensucatına faiktir. 

Telefon ı 10. 2211 Vt; 3067 
Telo·raf adresi: Ba vı·ak Jzınir 

~ ol 

Paris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

Memleket hastaızesı dış tabıbı 

l\'I uza lf er Eroğu 1 
VE 

KenıaJ Çetindağ 

Boğaz, Burun hasta· 

lıkları miitahassısı 

Doktor Operator 
1 

f ÇI 
Muayenehane: Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

1 BRONZ 
Elyafl ve yapılması hususi ma
hiyette sert, saglam ve sıhhi 
Doldorların tavslyelerlne maz
har, temiz ve beyaz dişler te· 

mln eden, bUtUn dünyanın 
TANIDIGI 

DiŞ li lllÇALARI 

UYUK ECZANE VE 
TUHAFiYECiLERDE BULUNUR 

as r 
iLACI 

1r • 
OZAQ.. 

DOK OR JEMSi 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Evj: Göıtepe tramvay cad· En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 
desi 992 Telefon 3668 kökünden çıkarır. ~ 

Telefon : 3921 

lzmir Birinci icra memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 

siyah üzümlerin 30·6·937 tari
hine mü,adif Çarşamba günü 

saat 11 de Balçovada bilmü
zayede tohor olarak satılacak
tır. Talip olanların yevmi mez· 
kürde mahallinde icra memur
luğuna lüzumu müracaatları 
ilan olunur. 

2117 ( 1180 ) 

Düzeltme 
Gazetemizin dünkü tarih ve 

9586 sayılı nüshasının 7 inci 
sayfasının 2 inci sütununda 
neşredilen Birinci icra memur• 
luğu ilanının 14 üncü satırın

daki bağ kıymetinin dört yüz 
lira yazılacağı yerde sehven 
4 lira denmiştir. Keyfiyet tas
lhh olunur. 

1-26 (481) 1 Umumi deposu: lngiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 
~~=~~~~~~~=~az~ Ciddi ve müessir birnasır ilAcıdır. 

lzmi;Jt"f~alat ğü';ıırüğü müdürlüğünden : 
Kapların 
Adedi Nevi Markası N 

Siıklet 
Kilo gram Cinsi eşya 

~ tesbit 
~ No. 

3 
2 
2 
2 
6 

1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

Sandık 
Paket 
sandık 

" 
" 

varil 
paket 
sandık 
Balya 

" sandık . 
" 

o. 
S.D 

C Z A M 3378·80 1498 
adres 6990-91 7 200 
D D C 1-2 245 500 
F G A 100-1 347 300 
T Z M 867-72 1551 

z.o 86 56 
adres 424 ve 426 68 adet 

" 3-4 6-7 230 
T E 3335 18 
yok 6165 16 500 
T M w 106 500 

5-19 20 500 

Fasuneli pamuk mensuc•t 
içi ipek astarlı deri Conta 
Lastik ökçe ve çivi 
Demir makin aksamı 
Fasuneli pamuk mensucat 

Anilin boya 
Erkek şapkası 
Akömolatör 
Adi pamuk mendil 
Fasuneli P. mensucat 
Porselen elektriki düyü 
Radyo ve aksamı 

' \O 

~ 482 
"O 495 
• 583 
~ 573 
g, 560 

1 
559 
657 

~ 697 
.!.ı 710 

1
8 597 

592 
591 

çuvifl bila bili 103 400 Kasarsız pamuk mensucat ~ 723 
parti 540 Adi demir çenberlik .!.ı 689 
demet 270 Demir galvenizli saç w 690 
parti 900 Demir boyalı inşaat levazımı ....., 692 

33 
1 
1 ,, 900 Adi yassı ve yuvarlak çubuk demir ~ 691 
,, ,, 2700 Köhne demir 2 693 
Yukarıda yazılı eşya 12-14 ve 16-7·36 günlerine rastlıyan günde saat 14 te açık artırma sure· 

tiyle dahile satılmadığı takdirde de aynı günde ecnebi memlekete gönderilmek üzere satılacağın· 
dan işine gelenlerin idhalit gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

27--9 2124 (1178) 

Bir Gripin a:medan evvel 
--------~-

Istırabın ve ağrının en 
şiddetlisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir
menin çaresi bir kaşe 

GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbr~kleri kalbi 
yormaz. 

• 

I 

Aldıktan beş aaKıKa auı .. d ............................. .............. -.......................• 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

G R 1 1 

OL 
BEYOGLUNDA 

Bristol Ote i 
••••••••••••••• 

SIR ECiDE 
• a 

OTEL 1 
• •••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TOrkiyenin en eski otelcisi 

BAY O il ER LUTFIDIR ................ . 
Kırk iki senelik tecrübeli 

1 dıı· 
recile bütün Eğe halkına ken· 
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde mieafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
!urlar. 

Birçok b utu iyetlcrine ilôveteı> 
fiatlar mnthiş ucuzdur. 

Müjde Müjde Müjde 

~-üşterilerimize kol~yhk Kolombı·ya ve OdeOJ1 
ıçın gayet ehven fıatle 

m~rka gramofon ve Bisiklet ve Lüks )at11' 
plaklar her marka ,. 

baları saatler ve bunların ... teferruatlarile ;er 
ber dıger mallarımız ~ cJe 

H l•t s f dd• tecim evıdeli a 1 ey e ın ~:k:tle ~:tıŞS 
bağlandığını sayın halkımıza müjdeleriz. 

HALiD SEYFEDDiN ÖZ KILINÇ 
Balcılarda No. 182 lzm~ ........ 

MİLLi EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
Dosya 

No. 1so 
195 Burnova Atatürk ccl. 8 eski 10 yeni No. lu Ev 75 
196 Kara Osman Oğ. Hanı içinde 26-6 eski No.lu dükkan 
197 Osmaniye cd. Kara Osman Oğ. Hanı üst katta 37 50 

26-79 No. lu Oda 
198 Kemer Cd. 208 numaralı arsadan müfrez 220 eski 51 

No. Ju arsa 
199 Bayraklı Salhane Menemen Cd. 35 eski 10 No.ıu 65 

mağaza 50 
200 Halkapınar Kağathane Cd. 250 - 2 eski No. lu Ev 
201 Karşıyaka Osmanzade intikam So. No. 14 Reşa· 24 

diyeden 33 numua alan dükkan 
202 Gazile Kemer Cd. işçi sokak 208 numaradan rnilf.. jO 

rez 222 No. lu Arsa 65 
203 Oruç Reis Kirpi sokak 28 eski 19 tajnumarah ~\f 24 f' 

204 KızılçulluGüneşdere Ş.mendifer cd.15 tajnumar~l~dv tJe 'ıs 
Yukarıda yazılı emvalı senelik icarları 15 gü~ ~.u ü e 98st 

tırmaya konulmuştur. ihalesi 12-7-937 Pazartesı gun ) 
dedir. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğnc: müracaatlar(ı. 1111 

2101 
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Fratelli Sperco j W. 

Vapuru Acntası j' 
RQy ALE NEERLANDAIS 

N. V • 
• lf. Van i)er 

Zce & <:o. 
DEtrrSCHE LEV ANTE LINIE 

JlJN KUMPANYASI HAMBURG 
hekJ .o vapuru 10 hazirana doğru ARKADJA vapuru 12 haz.iranda bek-
t B enıyor. Yükünü tahliyeden son lenilmckted ir. A nvrs, Rotterdam, H am· 
~ Urgas, Varnn ve Köatenceye yük burg 'l."c Bremen için yük iş.abu! eder. 

a ıtcaktır. CHJOS vaµuru haziıan nihayetinde 

SVENSKA ORlENT LINlEN bekle~~lmek~edir. ~Iamburg ve Brcmen-
KUMp ANY den yuk gctırecektır. 

SAfM ASININ AMERICA E..'<PORT UNES 
Reli d ~ Vapuru 1 hazil'aıı 937 de The Export Steamship corporation 
li~ <>gru Anvers, Rotterdam, Pireden aktarmalı seri seferler 
İr' Utg Ve Skandinavya limanları EXETER vapuru 18 ho.z.irandıı Pire· 
:rll\ tr::kli 

/\.., \{ Yecektir. den hareke tle, Boston ve N~vyorkıı gi-

1 · J\SNE vapuru 14 haziranda bek decektir .• 
e.nıyor, Rott d EXCAMBION vapuru 2 temmuzda 
nıa Ve Sk ~ am, "a:n'>urg, ~~· Pireden hareket cdrek Boston ve Nev- 1 

)'\ile ala andınavya lımanlan ıçm york için yolcu ve yük kabul eder. 
SE caktır, EXOCHORDA vapuru 16 temmuı:-

RVtS MARJTIM RUMEN da Pireden hareket ederek Boston ve 
AJ.ıı KU~PANYASININ Nevvork için .. yolc~ ve yük kabul eder. 

t A. JULIA '\'apunı 16 lıazi- Seyahat muddetı : 
,';1937 tarihin d v beki • Pire - Boston 16 gün 
•fll}•k ... e ognı eruyor. p· N ._ 

18 
.. 

'4lı '" ·1 ıre - evyorıt gun 
tt1 \>e .. araı ya ve Cenova için yol- AMERICAN EXPORT LtNES 

ıı~ dYuk kabul eder. The Export Stcamshıp corporation of .. rı alc· h 
lardaJt· 1 

arelcet tarihleriyle navlun- Nevyork 

S'tt ~
1 

deği~ikliklerden acenta mesuli- EXIRIA vapuru 24 haziranda lima-
() but ctınC2. nımızdo. beklenilmektedir. Nevyork için 

d aJı. f~ f y ük kabul eder. ond a ta silat için ikinci kor-
1 f h Service Maritime Roumain Bucareat 

'l!ıdı ~ rnil ve Tahliye binası uka- DURUSTOR vapuru 27 haziranda 

~kın TE!.U SPERCO vapur acen- beklenilmektedir. Kö-tence . • ~ 1lina, Ke.
llııt " müracaat edilmesi rica olu- las, için yük kabul e der. Kalastan nk-

~ tarma şartiyle umum Tuna limanları için 
.. ..., ON : 4142/4221 /2663 yük kabul eder. 

~ -- Jobnston Varreıı Lineı - Liverpool 

D• • AV1EMORE vapuru 27 haz.iranda 
ış Hekimi beklenilmektedir. livrpool ve An-

i L~ulla" Nacı· ;~:·~:~;~:~:~ı~=:·~~::·v~·:=i~; RUU il Soc. Royale Hongrobe ~ 
li IJORT AÇSU 

•o~.~talarını Birinci Beyler 
eder 36 numarada kabul 

~~bab 9 .. 12 
ıt:!~de~ .s~nra 3,30 - 6 

evu ıçın telefon ediniz 

DUNA vapuru 1 O temmuza doğru 
beklenilmektedir. Belgrad, Novizad, Bu
dapeşte, Bratislava, l.inz ve Viyana için 
yük kabul eder .• 

Den Norake Midelhavslinje O.lo 
BOSPHORUS vapuru 22 haziranda 

beklenil:nektedir. Pire, Sicilya, Diyep, 
ve Narvcçin umum limanlan için yük 
lcabul eder. 

YENt ASIR 

FIRSAT 
Torbalı istıısyonuna cıvar, 

önünden tren hattı geçen her 
yeri her türlü ziraata \'e b&b
çe balme ifrağa elverişli işlen· 
miş, bir kat'ada 419 dönüm 
mıktarmdaki Beyliktarla mı mi
le maruf arazi acele sntı !ıktır. 
Taliplerin Güzelizmir hanında 
avukat Mustafa Enver Pekdin-
çe milracaatları. · 2-10 

DIŞ TABiBi 

A. Halim Bay ı 
Avrupaya tetkik seyaha

tine çıkmıştır. Ağ stostan İti· 
baren hastalarını kabule baş
hyacaktır. 

Birinci Beyler Numan za
de sokak N o. 4 

Telefon: 3453 1-15 .. .. .. 

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
B~R {NCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

OPORTO vapuru on temmuzda 
Liverpool ve Svanseadan gelip yük 
çıkaracaktır. 

POLO vapuru on temmuzda 
Londra, Hull ve Anversten gelip 
yük çıkaracak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük alacaktır. 
THE GENERAL STEAM NAVt-

GATION LTD. 
ADJUT ANT vapuru haziran so

nunda gelip Londra için yük alacak
br •• 

NOT : Vürut tarihleri, va

purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me
ıuliyet kabul edilme?. 

Fenni Gözlü için 

. 
HiLAL ECZANESi 

TELEFON 2946 
Şık güneş, p!aj, spor ve tayyare gözlükleri alhn, nikel, bağa 

çerçevelerle kristal canılar, her yerden çok ucuzdur •.• 

:······· - ······························································ • • • .. .. .. .. .. .. .. 
Taze Temiz Ucuz ilaç 

.. 
~ Hamdi Nüzhet Çançar = .. . 
! Sıhhat eczanesi l .. . .. . s; 

.. Salıifc :9 

eden 
'Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her fürfü soğukal

gınl ıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen EB marka:" 

sına dikkat ediniz. 

C'iş nıacunlarının incisi 

~ Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı ~ 
: Karş1sında : .. . Gençlere ··jde Onu kullnnan,ara dışferinin temizlenmesi bcyazfanıp parlamasl 

ve _kat'iyyen çürümemesi gibi bütün hayat sürecek bir muafiyd 
verır. 

~ ........ : 
~ ·············································~················· 

1\ \ı arada h 
e İtısa 

1
' avada yaşayan 

tabu a 11

1 
ara hastalık mik

hrat şı 1Yan ne kadar ba-
b.. "ars "tab a yumurtalarile 
~ er h ... 
b llkata epsıru ımha eden; 
h U)Gk ş b·e lstanbul gibi 
'ı>isb e ırlerdeki hastane 

llleı ane f b . . ' 
f l(tep! 1 a rıka , Kışla ve 
ara erde d"· 
h . tercih •ger marka-
' Rane 1·ıA an kabul edilen 
"'' aç "W ı . 1 flıtr HIZ ,, mar-
ı ilJ1•tı. •r. Orjinal amba· 
tt111 1 • ~ ll 
•if ta ar, iç-' d/2, 1, 4 Jitrelik 
de~"lıa (20ın .en ~eşmeli ve 
h, . it Varj) htrelık husu~i 
t lınd ilerde ve d""k"" 
aıı e Pe o um 
(~~ılır, rakeııde ve top-

ktı~ iZ) .. 

llltd\'~lini hY~zde yüz imha Jtgl~t@1~~-~"!!Jl~~~ 
1 ilıı k aızdir H t 1 k .: 
'ti Otun ı' asa ı - t z M ( nlN EN TEMiZ' ili tahat ına < \'e gece-
.. ~de (lb7 tıyu1nal· 1• • • BA HAllAT DEPOfUDUR ye sa .. wJ.:Jız • çın evı-
~e~e Rlal'll t ) bultmdurunuz fıatler her keseye uygundur. YerJi 
, 

11 Serıed~lllba!arm envaı vardır. Son posta ııaftalin geldi. 
--~~d'"'-;.aha ucuzdur. Telefon : 3882 

s. ~ 

~ Şip 
'lltıi (J •• 

e>OıfQk 

SıhhA L 
ı Korsa 

erit Eczacıhaşı 

ECZ E 
Tuvalet çeşitleri 

l' e 
'~hl t~0ılar 

Tıbbi müstahzarlar 

·~ d . ıbtiya ·, Anıerikan. 
a'ttıa ç arın hepsi 

"ehıevcuttur. 

Dereceler 
Duş lastikleri. Hulasa 
her yer~en çok ucuz 

• 
ı 

olid su t t• h l .._ as ıye cı az arının 

•zınir mümessilidir. 

Eyi ve elverişli Motosiklet istiyen cıTRIUMPH" markasını ter
cih eder, 

Sağlam, lüks, kamiJen Krome bir Bisiklet ararsanız "ELFA,. 
ma~ kası alınız. 

Tediyat hususunda kolaylık 
Genel Acentesi ve sataş mahalli Büyük Kardiçeli Han No. 42 

S.KALOMENI 

Sahil Sıh~iye Merkez baş tabib
liğinden: 

. Keşif bedeli 1389 Jira o'an . lzmir Sahil Sıhhiye merkezi 
bınasında yapılacak kalorifer tesısatı artırnıa ve t ksiltme kanununa 
te.~fikan 23 • 6 - 937 Tarihinde.o itibaren 15 gün müddetle 
munakasaya konulmuştur. Talıpler. n keff p anlarife fenni 
şartnameyi görmek üzPre Pasaportta Sahil Sıhhiye merkezine 
müracaatları. Eksiltmeye iştirak edecekJerin % 7,5 muvakkat 
teminat parası olan 104 lira 18 kuruşu merkezımiz veznesine 
yatırma'arı, münakasa günü olan 12 Temnıuz 937 Pazartesi 
günü saat 5 de dairede toplanacak komisyonda bu işi yapabi
leceklerine dair ehliyetname ve vesikalarile birlikte hazır 
bulunma ları, 

D o yç e O r i y a n t b a n k 
l)RESUNEI~ BANK ŞUBESi 

IZ i 
.M RH h J;.Zl : HıtHJ,J N 

Almanyaaa 175 Şubesı Mevcuıiar 
tioı ıııaye çe ılıtı) ar akçosı 

165,0UO,OOO Hnylısınnrk 
Tfırkiyetlo ~nbelerı: l8TA~HUL ve IZMfR 

1\111nrıla Şnholerı: J\AH1IU~ ve ISHKNDEUIYI~ 
Her tü r lii hanka mnaıoelatnı ifa Te kabul eder 
c .A LM A NY A J>A &flyaba t, ikamet, talı sil ve 1ai re için 

f' ArAit lf' HROT8TRRM A HK ıuatıhr • (1)-h 

Günde iki defa kullanın\z. 

.Radyolin • 
aıma 

AIM N 
asa ve cep vantilatorları 
~~ 
~~~~~ 
~~~~ ~~'~ 

~& 
~J) 

En son icat edilen bu vantilatorlar yazın boğucu sıc;ak
larıadnn kurtarır. Masa vantilatorları üc pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

CEP VANTİLATORLARI : Kiiçük bir pil ile çalışır mü
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalarında ve ceplerde taşınabilir. Gayet şıktır tavsiye 
ederiz. 

Deposu Sulu han. cıvarı No. 9 - 28 Hüsnü Öz Ödemişli 
~-...-

Akşehir bankası lzmir şubesinden: 
Bankamız idare heyetince lzmir şubemiz muamelatının tasfi

yesine karar ve rilmiş bulunduğundan şube~izde vadeli ve va
desiz mevduatı ve matlfıbatı ve emane ti olanların bunları a lmak 
üzere en son Haziran 937 gayesine kadar Bankamıza müracaat· 
Jeri usulen ilAn olunur, 25-26-27 2057 (1154) 



f başaran 
........ ımm ......................... .. 
Medeni hamleler bir ülke 

· ın komşumuz: IRA 

lrak, birçok medeniyetler görmüş irşadat için seyyar sıhhiye otomobil
ve yetiştirmiş bir memlekettir. Her leri servisi tertip edilmiştir. 
gün biraz:laha fazla ilerliyen hafriyat Tıp mektebi 
Irak da medeniyetin çok eski oldu- 1927 de Bağdadda yüksek bir tıp 
ğunu göstermektedir. Memleketin mektebi tesis edilmiştir. Ayrıca kü
gcçirdiği birçok istihalelerden sonra çük sıhhiye zabiti, erkek ve kadın 
:Araplar ialfuniyetin ilk senelerinde hasta bakıcılar ve ebe mektepleri 
lrak'ı tekrar fethetmişler ve burada mevcuttur. 
Hülefayi Raşidin, Emeviler ve Ab-
basiler zamanında hüküm sürmüş- Hilaliahmer ve bahusus Himayei 
lerdir. T cvaifi Müluk devrinden son-

1 
et fal cemiyetleri Irak ahalisine bü

ra Irak Osmanlı imparatorluğuna in- yük hizmetler görmektedir. 
tikol etmiştir. Harbi umumi netice· 

Kardeş Iraklılar, demokrat bir idar 
altında çok çalışıyorlar 

Memleketin • 
ımarı 

• • 
ıçın senede altı milyon lira tahsis ettiler 

Otuz milyonluk bütçelerinin üçte birini mi 
müdafaalarına , ayırdılar ve motörleştirdiler 

bir milyon beş yüz bin dinara malo- edilmiştir .• Orta meİltep 
lacak olan Garraf barajı inşa edil- her hafta bir kaç saat aakerlik 
mektedir. leri almaktadırlar. 

Irak umumi bütçesinin yüzde on 
ı birini maarif işlerine tahsis etmiştir. 

ı Erkek iptidai mekteplerinin adedi 
450 ye yakındır •. Bu mekteplerdeki 

Maarif vekaleti spora çok 
miyet vermektedir.. Spor 
frakta büyük bir hızla gen" 
tedir. 

ıinde İngilizler tarafından istila edil- Sıhhi tesisat ve teşkilatın mo
dikten sonra, 1921 senesinde mer -

1 
dern bir şekle ifrağ edildiği gün

hum Kral Faysal arayi umumiye ile 1 d~n beri, Irak, evvelce kendisini Hin
Jrak kralı intihan olunmun, bu su -

1 
dıstandan bir kaç senede bir ziyaret 

1 
talebenin adedi elli bini bulmuştur. 

1 

Kız ilk mekteplerinin adedi ise 120 Yapılan hafriyat neticesin 
olup bunlarda da 20 bin kız tnlebe zenp,inleşen Irak müzesi bütün 
okumaktadır .. Kız ve erkek ilk mek
teplerinde muallim adedi iki bine 
yakındır .• Otuza yakın orta mektep-

· eden, kolera, veba, gibi büyük afet
lerden kurtulmuştur. 

Asri hapishaneler 
lrakın takriben bütün liva mer

kezlerinde• asri hapishaneler inşa 
edilmiştir. Buralarda mahkumlara 
muhtelif san'atlar öğretilmekte ve 
mahkumiyetlerini bitirdikleri za
man memlekete nafi bir uzuv ola
malarına çalışılmaktadır. 

Bağdad şehri bir .şehremini ta-
• j rafından diğer liva ve kaza merkez-

1 lerde 4)00 kız ve erkek talebe var
· dır .• Bağdad, Basra ve Musulda beş 

1 
lise yüksek mekteplere talebe yetiş
tirmektedir. 

1 

Miniminilerin tahsili için ayrıca 
20 çocuk yuvası kurulmuştur. 

1 Muallimleri yetiştirmek üzere 1 
Bağdadda bir darülmuallimin, bir 
darülmuallimat ve bir darülmualli
mini ulya mevcuttur. 

Yüksek mektepler 
lrakta yüksek mektep olarak hu-

Irak ba§1.'ekili B. Hikmet 
retle şimdiki Irak de,·letinin temeli 
atılmıştır. 

1 
leri ise birer belediye reisi ve bele
diye meclisi tarafından idare edi
lir .. frak'm bir haritası kuk, tıp ve harbiye mektepleri var-

lmperial Airways, Air France, K. L lthalit ve ihracat dır .• Bundan maada Irak hükümeti 
Irak ordusu bir süvari liv~i. mo· M., Luft Hansa, Mısır hava tirket- Irakın ithalatı beş milyon di- her sene Avrupa( Amerika, Mısır 

torize gruplar, ve hava kuvvetlerin- lerinin tayyareleri fraktan munta- nardır .• Bunların ekserisini kumqlarlve Beyrutun yüksek mekteplerine 
.!raklılar lng~li~ler_le uzun siya~i 1den müteşekkildir •. Ordu her gün zaman geçmekte ve lrakı Mısır. ve makinalar te§kit etmektedir: lh- 20 - 25 genç_ göndermektedir. Irakta harici eiyasette eulb 

mucadelelere gırışmış}er, ve ~~ nı- 1 da~a fazla . kuvvet!enmekte·~~ m~- Şam, Melbourne, Calkutta, Ams- racat üç milyon dinardır.. ihracat )uğu kendisıne şiar ed • • 
heyet 30 ~aziran 1930 tarıhı~de 1 t~rı~~ c~ı!me~t.edU::· Irak butçesı- terdam, Londra ve Parise raptetmek· mallarının kısmı hamını hurma,, Bütün Irak mekteplerinde izci Ankara, .Mısır, ~ahran, 
lrakla lngılte~e a~asında akde~ıl.e~ 

1 
n~n ı_ıçt.e bın mıllı mudafaaya hasre- tedir.. muhtelif n~bubat, yün ve deri tq-f teşkilatı . mevcutt'?'. Son ~m~nlar- dra, Parı~, ~rlın, Roma ve 

muahed~ ~etıccsınde 1932. tarıhın-ıdılmıştır. kil etmektedır •. Geçen sene Iraktan I da gençlik asken te~kılatı ıhdas rede elçılıklerı mevcuttur. 
de Cemıy~tı. ~~v.ama dahıl olarak w A Bağdad ve Basrada .dünyanın en üç yüz bin tona yakın hububat ve' b k 
tamamen ıstıkıaıın. kazanmı~tn:· . aa~dad?a.orduya .. lazım .oıan ~-modern tayyare istasyonlarından iki 200 bin ton hurma ihracatı yapıl- Sovyet Azer aycanının mer ez 

Demolaat bır ıdare I bıtlerı ~etıştırrnek uzere hır harbı- sivil aerodrom mevcuttur. mıştır. Transit ticareti iki buçUk 
lrakın tarzı idaresi demokrat, ıye ve hır erkanıharp mekte~i vardı;. milyon dinar tutmaktadır. B k A s t ı·dare 

parlamanter ve meşruti krallıktır.. . Mecburı askerlik Irakta Posta telgraf ve telefon a U O vye 
Kuvvei teşriiye meclisi mebusan ve lkı sene evveline kadar Irak or- teşkilatı haddi kemale ermiş dere· Irakın ıimal kısmı yağmurla, or· ~ 
Ayanın elindedir.. Meclisi mebu- 1 du~u. gön~llülerden teş~kkül e"!:ek- cede muntazamdır .• Bağdadla bütün ta kısmı makinalar ·vasıtasiyle, ce- ı d ld 
san SZl\81 derece ile ahali tarafından le ı~ı .. lkı seneden ben mecb~rı a~- liva ve kaza merkezleri ve mühim nup kısmı da kanallarla irva ve ieka a tın a mamure o 11 
tarafından tayın olunur. Kuvveı naenaleyh onumuzdekı . senelerde ~"IJ, ~~~~Ji' 
intihap ve med~si ayan azası da kra! kerlık usul~. t~~bi~ edil~ektedır · Bı- . .. ""'"' . -· "l~ 

lcraiye kabinenin elindedir .• Kabine :ırak ordusu gerek keyfıyet ve ge- .'" ~ ~· :s. ~-~i.~~:w:~ · ~~ 
Başvekil ve yedi vezirden teşekkül rek kemiyet noktai nazarı~dan ev- .tt•·. • ~7 ~~ıi~ Jf . ~"-ff*'· 
eder •. Ba vekili kral intihap eder 1velki vaziyetine çok faik hır mevki ~a{"t· g. ~ . ("" .. ~~:l; 
ve diğer vekillerin intihabım Baş- işgal edecektir. ~ ~ -~ ~ , , ~ 
vekilin reyine bırakır. Kabine par- w •tıt, * · q,. . ~ 
lamento Qnünde mesuldür. • Irakta 2300 kilometre uzunhıgun- l 

lrakın nufusu dört milyon, me- da demiryolları vardır. Bunla~ Kt>r
eahai sathiyesi 400 bin küsur met- kük, ve Musula yakın olan Becı nok
re murabbaıdır .. Merkezi hükümet 1 tasını Bağdada ve Bağdadı Basru
olan Bağdad şehrinin nufusu 400 bin' ya ve lran hududuna raptederlet. 
nufustur.. ı 

Şehirlerin ~~a~.ınd~ki şöselcr 
lrakı Dicle ve F rat denilen iki muntazamdır. Buyuk bır kısmı, hu

büyük -şimalden cenuba doğru- ne- susiyle arızalı mın~.t~~alar?.a~ ge
hir kateder.. Bunların etrafındaki çenleri asfalttır .. Butun muhım şc
arazi fevkalade münbittir .. Bu iki hirler arasında muntazam otonıo
nehir, mansaplarına doğru birbir- bil ve kamyon servisleri vardır. 
leriyle birleşerek çok geniş bir ne
hir olan Şattülarabı teşkil ederler 
ki burada lrakın en mühim ]imanı 
olan Basra şehri kfıindir. 

Irak dıs memleketlere bir çok 
kora ve hava yollariyle bağlanmıştır. 


